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PANU

FRANTIŠKU HOCHOVI,
zvěrolékaři v Telči,
jenž se přičinil
o vydání tohoto vokabuláře myšlenek

. NAPOLEONOVÝCH,

věrně věnují
VYDAVATELÉ

PŘEDMLUVA.

Sbírka myšlenek Napoleonských, již tuto po
dáváme, není prvním pokusem tohoto druhu. Ve
všech dobách .genius Napoleonův svádél a bude
svádětihistorikyjako prosté zvědavce a milovníky
krásných a silných rčení. Mnozí shledávali a po
koušeli se :sebrati drobty myšlenky Císařovy za
Restaurace jako za obrozeni císařské moci v Na
poleonovi III.
Silhueta Císařova jest .od nás dosti vzdálena,
bychom ji mohli dnes posuzovali s veškerou počestnostíasveškerou neoduislosfí potomků nejen
se obdivujících, ale dbajících i spravedlnosti. A
právě proto, že nic, co se vztahuje ktomuto veliká
novi, není dnes neznámo, můžemesnadno, snad
něji než mohli jeho vrstevníci, patřiti na všečhny
■ty bleskové klikatiny, jimiž se projevoval duch
Napoleonův .a tak pozorouaii v něm postupně
učitele psychologie a morálky, učitele politiky a
správy, essayistu manželství a lásky, milovníka
uměn, válečníka a ethnoioga.
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Probiráme-li se teď souborem těchto myšlenek,
těchto citů, těchto zásad, jsme překvapeni na první
pohled ustavičnou péči o to, aby vždy vyzněly
mocně, aby z nich vyzařovala sila Mocnářova.
U Napoleona obraznost poletovala s předmětu
na předmět: ať ve svých dílech vlastních, ať ve
své nesmírné korespondenci, ať ve svých rozho
vorech, ať ve svých proslovech a řečech, ať v dů
věrnostech Svaté Heleny, Napoleon byl nucen
vysvětlovati se o mnohých záhadách náboženství
a vědy, morálky a uměni, politiky a sociologie.
Vždy tak činil jako vladař, jako svrchovaný pán,
vědomý své.úlohy, mající na paměti i v důvěrných
besedách své jedinečné posláni.
. Málokdy vidíme, aby jeho pozornost uchýlila
se k soukromému řešeni nějakéhosociálního nebo
morálního problému. Skoro vždy tajemně puzena
spěje k stálému cíli jeho, úsilí, a tato úsilí, když
je rozbíráme, .mají na. zřeteli jen úpravu cest, po
nichž by se rozbíhal jeho genius^ aby v každou
minutu, na všech bodech ohromné Říše, ve všech
duších, podrobených jeho panství, ze všech sil či
nil „pohotovost“, která by udržovala velikost a
blahobyt vlasti a „pokoj národů“. .
... „Tragedie jest školou velikánů: jest povinnosti
panovníků, aby ji dbali a. ji rozšiřovali“.

Když toto řekl Císař Západu, sám nechtě charakterisoval svůj život: byl velmi dbalý tragedii,
rozšiřoval je, sám svým životem ji žil. Nedivme
se tedy, že všechny výroky Napoleonovy jsou herci
tragedie a že „pravdy“ jeho neobjevuji' se před
okem divákovým nikdy nahé, nýbrž vice nebo
méně oděné v r.oucha věků heroických. Chceme
tím říci, že když mluví nebo píše tu neb onu sen
tenci, nejde mu objektivně o nějakou naučnou větu,
a řekněme to přímo, o „pravdu“, nýbrž o cil, za
kterým právě směřuje. Tak na př. mluvi-likmusulmanům v Egyptě o Alláhu a jeho proroku, nejde
mu o musulmanský zázrak a nijak neslibuje, že
hora půjde k prorokovi. Ceká, že prorok přijde
k hoře, a když přišel, staví hó na jeho místo. Neboť
k tomu jest poslán, aby „postavilkaždého namísto,
jež mu přísluší“, podle anglického výrazu.
Zná míru, do níž se může člověk „přizpůsobiti“. .
A to jest velké tajemství skvělosti napoleonské.
K takovému rozeznáváni jest třeba jistých vlast
nosti, jež Císař měl vrchovatě když ne počtem,
aspoň intensitou.
Měl neobyčejný dar pozorovací, čti v duších,
jak se sluší na vůdce, za obzory, jako s ptačí per
spektivy, jako s aeroplánu, jenž umí státi klidně
nad předmětem pozorovanýma tom „vážení“,jímž
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se vznáší draví ptáci nad kořisti. Jsouf mu lidé
toliko objekty a přírodními zjevy podle textu:
Kdekoliv bude mršina, shromáždi se orlové.
Nesmíme zapomenouti, že žil v nejpřišernějšich
dnech historie, v nichž srdce lidská byla nahá jako
po vyhnáni z ráje, že poznal vše nejhoršia díval
se na děsné ty duše tváři v tvář jako nd strašidla,
jež se věšela na mříže jeho vězeni. Ale nezná jen
bytost lidskou v její stabilitě. Ví též, jaké hluboké
brázdy možno vyháněti i v nejustálenějšich po
vahách, jen když jsou poněkud ještě schopny
přijmouti símě.
Proto pohled jeho nechová v soběpessimistnich
zásmuch. Umí se divati příliš jasně, aby nevy
těžil z dané chvíle všechen možný užitek nebo
zkušenosti pro příště. A tak vždy politik předbíhá
a překonává psychologa!.
Jak by také pouhé pozorováni mohlo stačiti
k tomu, aby každý byl na svém místě ? A tu po
pozorovateli přichází přemisfovatel, „ubytovatel“,
vymezovatel, — vládcej) Atén jest opravdu,jedi
nečný. Nikdo nebyl více jeden ve své vůli, žádná
energie nebyla po celý čas své „činnosti“ vicenapiata. U něho rozhodnouti o něčem; to neznamená
x) Naše slovo jest příbuzno se slovem lad, soulad, a ne od nějakého
ukrutného lidožroutského potenciálu.
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čekati, až se komu uráčí, to znamená: hned vykonati. Tato vůle nezná překážek ani vnějších, ani
vnitřních, jež by ho od provedeni mohly odvrátíii.
Přes to však jeho opatrnost nikdy nespi, a i když
se hlavni síla valí přímo po silnicích, stále má
v záloze skryté stezky, jak sám praví se strašnou
naivitou: „Nikdy se nedostává záminek tomu, kdo
má moc dělati, co se mu libí“. Ostatně, jen čtěte
a znovu čtěte zvláště ty myšlenky, o nichž na
první pohled patrno, že jsou plody dlouhé zkuše
nosti, a vždy uvidíte eleganci tlapy s drápy velmi
zataženými, chodící jen po sametě, aby nebylo
porušeno ticho, „když chtěl zjevili vůli svoji“.
A nad tím vším vznáší se jistý vysoký, v pravém
smyslu slova císařský smysl morální.) „Učiním
vás šťastnými i proti vaši vůli“, praví kterási
osobnost jedné italské komedie. Zájem Říše a
obecného Blaha,, tyto dva svrchované požadavky
Napoleonovy, máji ho k tomu, aby podobně promlouvalksvým poddaným: „Zmravnim vás, bude2) Arci není možno, aby s jeho morálkou se stotožňovali, kdož
chtějí žiti více z milosti než ze zákona, více z tajemství než z vědy.
Ani panovník nesmí se snoubili s každým náboženstvím, jak kdesi
prohlašuje. Po této stránce netřeba se ostatně príliáohražovati, nebof
jeho výroky náboženské jsou tak průhledné, že jejich bludnost (když
jsou bludný) i sebe méně cvičenému křesfanovi hned do očí bije a
tím nijak nesvádí k následování.
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te zbožni, svědomití a počestní i proti své vůli“.
Aby zapial tyto kotvy své nejvyšši Naděje do
mozků svých vrstevníků, aby je zhnětl k svému
obrazu a učinil je nástroji své vlády, počíná si
s obratnosti nepodobnou. A tak kromě panovníkajestri umělcem, jenž pracuje o viditelném veledile,
stále ~ se zásobuje z neviditelna, tvoře opravdu
z ničeho. Buduje svou stavbu, do níž se má ubyžováti celé devatenácté století, hledá pozorněrovno-váhu kamenů, počítá a měří do podrobnosti de
setinných míst nezapomínaje oprav, jež možno
vytěžiti z těch nejposlednějšičh hodnot, nene
chávaje náhodě nic než sebe. ■
Při vší massivnosti obrovského díla věnuje tedy
velkou pozornost detailům, ' jež by duch méně
prozíravý nechával bez povšimnuti. Abyste toho
zakusili poněkud mocnějším dojmem, čtěte toto
Napoleonské „míněni“: „ Válečné proslovy nečiní
vojáky udatnými v ohni... Jsou-li opravdu k čemu,
tu jen na pochodech, aby se zabránilo nášeptům
nespokojenosti... a aby se op atřila látka
k rozhovorům při táborových ohních“.
Jakou podivuhodnou znalost psychologie vojenského života prozrazuje tato poslední věta, hodná
básnika, jak jest pro Napoleonů týpickoů,ják jest
ke cti jeho obraznosti, jaký to. důkaz citlivosti
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panovnického svědomí, jaká péče o Armádu, jaká
okrasa genia!
Kdo bude hledati v tomto vokabuláři Diet Na
poleonských po této stránce, nevyjde z nich s prá
zdnou. Jest to, jak se říká při reprodukci děl
uměleckých, obraz dosud nevydaný, v němž na
jdete vyryty principy, z nichž tyl věk minulý a
jimiž žije vůbec naše sociální těleso od té, „když
po sledním dechu bez paměti tu zůstala skrýš
ducha takového“, od té, „co ohromena, zdrcena
byla jeho zvěstí zem“. Jsou to plody myšlenky,
která platila za ně dosti draho, aby si směla svojiti
čestný titul zkušeností. Jsou to vše opravdu
slova Napoleonova, a to stačí, aby se studovala
jako drahocenná relikvie po člověku, jenž náleží
mezi ty, o nichž svátá Historie Starého Zákona
praví: „Svedl bitvy mnohé, a obdržel
pevností všech; ...a pobral kořisti
mnohý ch národů: A UMLKLA ZEMĚ
PŘED OBLIČEJEM JEHO“. (Mach. 1,1).

ALMUŽNA. Milosrdenství a almužna jsou
doporučovány ve všech kapitolách koránu jakož
to způsob, jímž se možno co nejvíce zalíbiti Bohu
a prorokovi.

ANARCHIE. Intellektuální anarchie, v níž
jsme, jest následek předchoží anarchie morální,
pohasnutí víry a zapírání principů.
Anarchie vede vždy k moci absolutní.

ANGLIE. Anglie jest jediná mocnost, která
má zájem na tom, aby Francie neměla Belgii, a
pokud nedopustí, aby ji měla, nebude upřímnosti
v jejím spojenectví.
Není daleka doba, kdy poznáme, že jest třeba
zmocniti se Egypla, bychom zničili Anglii.

Antverpy byly bambitkou stále namířenou na
srdce Anglie.
1

Přijde-li někdy nějaké vojsko do Anglie, Lon
dýn neodolá ani hodinu.
ARISTOKRACIE, Demokracie vyzdvihne
a postaví panovnickou svrchovanost, aristokracie
však ji uchovává,
U národů, i v revolucích, aristokracie stále trvá;
zničte ji ve šlechtě, ustaví se ihned v bohatých a
mocných domech třetího stavu; zničte ji v těchto
domech, vyplave na povrch a uchýlí se k vůdcům
řemeslníků a dělného lidu. Kníže nezískává nic
na tomto přemístění aristokracie; uvádí naopak
vše do pořádku, ponechávaje jí, aby trvala v tom
stavu, v jakém právě jest; ustavuje tak bývalé
domy na nových principech.

Pravým postupem vlády jest využiti aristokra
cie, ale ve formách a v úmyslu demokracie.
Demokracie může býti zuřivou, ale má srdce,
; soucítí. Aristokracie však zůstává vždy studenou
a neodpouští nikdy,

ARMÁDA. Armáda, která se nedoplňuje,
bude nakonec kapitulovati,

2

►

Síla armády stanovena jest, jako hybná síla
v mechanice, massou znásobenou rychlostí,Rychlý
pochod rozmnožuje morální stav armády, přibývá
jí tím prostředků k vítězství.
Armáda má býti v každou chvíli pohotová klásti
odpor, jehož jest schopna.
Nekonejte nikdy bočných pochodů před armá
dou v posici. Tento princip jest absolutní.
Armáda jest lid, který poslouchá.

Když národ nemá kádrů a principu vojenské
organisace, jest mu velmi nesnadno organisovati
armádu.

Které jsou podmínky pro převahu armády? Její
vnitřní organisace, zvyklost válce v důstojníku
i ve vojákovi, důvěra všech v sebe, totiž chrabrost,
trpělivost a všechny morální prostředky, vyplýva
jící ze sebevědomí.
I

V armádě jest třeba, aby pěší, jízda a dělostře
lectvo bylo v správné úměře: zbraně se nikdy
navzájem nedoplňují; bude třeba vždy čtyř kusů
na tisíc mužů a jízdy tolik co čtvrtina pěších.
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Infanterie a kavalerie, ponechány sobě, neměly
by definitivních výsledků; ale s artilerií o stejných
silách kavalerie musí zničiti infanterii.
Infanterie jest duší armády.

Nikdy nesmíme nic odděliti od armády a někam
posiati v den před útokem; všechno se může změniti v okamžiku: bataillon rozhoduje o dni.

Čím jest infanterie lepší, tím více jest třeba opatriti ji a podporovati dobrými batteriemi.
Síla kavalerie jest v jejím nárazu, ale nezajišťuje
jejího úspěchu toliko její rychlost, nýbrž pořádek,
úhrn a dobré upotřebení jejích záloh.

Kdo by chtěl uchovati jízdu pro konec bitvy,
ten nemá ani ponětí o moci kombinovaných útoků
infanterie a kavalerie, ať v of ensivě, ať v def ensivě.
Dělostřelectvo jest potřebnější kavalerii než
infanterii, protože kavalerie nezahajuje palbu a
nemůže se biti než sečnou zbraní. Právě proto,
aby se vyhovělo této potřebě, utvořilo se jízdné
dělostřelectvo. Kavalerie musí tedy vždy míti s se
bou své baterie, ať už útočí, ať zůstane v posici,
ať se stahuje.
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ATHEISMUS. Nepřítelem, jehož třeba se
báti, není teď fanatismus, nýbrž atheismus.

Atheista jest lepší poddaný než fanatik; první
poslouchá, druhý zabíjí.
Kdo se bojí smrti, jest vyznavačem atheismu...
AUTORITA. Kníže nesmí nikdy trpěti, aby
nad jeho autoritou vítězil duch pletich a stranictví;
aby bídný duch lehkomyslnosti a oposice zleh
čoval prvenství této autority, základ společen
ského řádu a opravdový zdroj všech dober národů.

Čeho se třeba vystříhati, není ani tak omyl jako
rozpor se sebou samým; právě touto druhou chy
bou autorita ztrácí svou sílu.

Podstata každé autority jest ve výhodě toho,
jenž poslouchá.

BANKA FRANCOUZSKÁ. Chci, aby
Banka Francouzská byla dosti v rukou vlády a
nebyla v nich příliš. Nežádám, aby jí půjčovala
peníze, ale aby jí opatřila snadnost realisovati laci
no státní důchody v dobách a v místech vhodných.
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Nesmí bytí spojení mezi Bankou a Státním po
kladem, Často prosté pohnutí hotovými mohlo by
vyzraditi státní tajemství,

BARBARSTVÍ, Znásilňovati úmluvy vojen
ské, tot vzdáti se jakékoliv civilisace, tot postaviti
se na týž stupeň jako beduíni pouště,

BÁSNÍCI A SPISOVATELÉ. Jediným
povzbuzením pro básníky jsou místa Institutu,
protože jim dodávají určitého významu ve státě.
Třeba však přece dávati pensi spisovatelům.
Těm, kteří mají nouzi, ministr vnitra dá 200.000 fr.
ročně jako pomoc. Jest to forma nepříjemná, která
nemá nic národního; je to milosrdenství.
BEAUMARCHAIS. Beaumarchais: člověk
bez mravů, bez principů, literární trhař spíše než
spisovatel, dychtící stále po bohatství a jemuž se
zdá vše dobrým, co k němu vede, nadaný duchem
jemným, pozorovatelským, posměvačným a satyrickým, ženoucí smělost až k nestydatosti, drzý
6

k velkým, jedoucí jim z ruky, obrněný proti všem
potupám, a obětující vše nenasytné potřebě, aby
se o něm mluvilo v Paříži. Za mé vlády takový
člověk byl by zavřen do blázince. Bylo by se
křičelo o libovůli, ale jaká služba by se byla pro
kázala společnosti!
BIT V A. To obraznost prohrává bitvy.

Největší nebezpečí jest ve chvíli vítězství.
Zásady Césarovy byly zásadami Hannibalovými, a zásady Hannibalovy byly zásadami Ale
xandrovými: držeti síly pohromadě, nebýti zrani
telný na žádném místě, vrhnouti rychle všechny
na dané místô.
Přechod z rozkazu defensivního k rozkazu
offensivnímu
v • * z v z ir '11jest nejzajímavější a nejchoulostivejsi časti války,
V bitvě jako při obléhání, umění záleží v tom,
že svedeme velkou sílu palby na totéž místo: když
už se bitva začala, ten, kdo hbitě přivede bez vě
domí nepřítelova na jedno takové místo nepřed
vídanou sílu dělostřelectva, jest vítězstvím jist.
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Generálové, kteří uschovávají čerstvé tlupy na
zítřek bitvy, jsou skoro vždy poraženi. Musí se,
třeba-li už toho, obětovati i poslední muž, protože
v nazítří úplného zdaru není již před námi pře
kážek; j en takový názor zajišťuj e vítězi nová vítěz
ství.
Tajemství velkých bitev záleží v tom, víte-li kdy
se rozvinouti a kdy se soustřediti.

Osud bitvy jest výsledkem okamžiku, myšlénky.
Přibližujeme se k ní s různými kombinacemi, všeli
jak se to míchá, bijeme se po jistou dobu; v tom
ukáže se rozhodný okamžik, tryskne morální jis
kra, a sebe menší záloha dodělá dílo,
. Viz: Armáda,

BOHATÍ I CHUDÍ, Ve vládě netřeba hlídati
malé, velcí ať jsou pod dohledem; k těmto posled
ním třeba obrátiti všechnu pozornost. Přestaňte
v úzdu pojímati velké, ani se nenadáte, a zaplaví
panovníka. Proč se tolik zabývati boháčem? Bo
hatec má všechny výhody společenské; jeho ma
jetek ho chrání až příliš. Sílou, budoucností vlády,
8

mocností trůnu jsou malí, a nebezpečenství, která
jim mohou hroziti, jsou ve velkých. Panovníci,
chraňte tedy malých, chcete-li, aby zase oni chrá
nili vás.
Každý člověk, který má třicet milionů a jenž od
vlády nezávisí, jest jí nebezpečný (též možno přeložiti: jenž na nich nelpí).
Přepych bohatých dává potřebné chudým.

BŮH. Poctivý člověk nepochybuje nikdy o
jsoucnosti Boha, neboť nestačí-li rozum, aby to po
chopil, vnímavost duše to přijímá. Každý, kdo žije
poněkud duší, sympatisuje s citem náboženským.
Jsoucnost Boží jest nám dosvědčována vším, co
zasahuje do naší obraznosti; a jestli náš pohled
nedoniká až k němu, to proto, že nedovolil, aby
naše intelligence až tam šla.
C E N S U R A. Jest něco změniti v pravomoci,
která se má přiřknouti universitě nad spisy; nesmí
si vlastniti žádné potlačující moci nad díly, která
vycházejí vně jejího lůna; její právo se bude ome-

zovati na to, že jim bude moci odpověděti, dáti je
na index universitní, a potrestati profesory, kteří
by jich používali při vyučování; tyto pomůcky jí
postačí zabrániti, aby mládež nebyla strhována
tisíci omyly a vrhána do vědeckých a literárních
kacířstev.
CITY. City jsou většinou tradice.
CIVILISACE. Vevšech civilisovaných ze
mích síla ustupuje hodnotám jemnějším. Bajonety
se sklánějí před knězem, jenž mluví jménem nebe,
a před člověkem, jenž imponuje svou vědou a umě
ním.
CTNOST — NECTNOST. Kdo nekoná
ctnost leda v naději, že si tím dobude velkého
jména, jest velmi blízek neřesti.

Tím hůře pro ty, kdo nevěří v ctnost!

ČAS. Čas jest nezbytnou složkou života: když
Archimedes se nabízel, že pozdvihne zemi,bude-li
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míti oč opřítí páku, žádal času. Bůh vynaložil sedm
(sic!) dní na stvoření světa.

Hlupáci mluví o minulosti, moudří o přítomnosti,
a blázni o budoucnosti.
ČEST. Se ctí se nesmlouváme.

Cest jest pro panovníky morálním tiskem.
Rány zasazené cti nijak se nezhojí: jejich mravní
účinek jest strašný.

ČERNOŠIABĚLOŠI. Vydali všechny bě
lochy na pospas ukrutnosti černochů, a ke všemu
se chce, aby oběti nebyly nespokojeny! Nuže, kdy
bych já byl býval na Martiniku, byl bych byl pro
Angličany, protože především jest třeba zachrániti vlastní život. Jsem pro bělochy, protože jsem
běloch; nemám pro to jiného důvodu, a tento jest
dobrý. Kterak bylo možno uděliti svobodu Afri
čanům, lidem, kteří neměli žádné civilisace, kteří
ani nevěděli, co to jest kolonie, co to jest Francie?
Samo sebou se rozumí, že ti, kteří chtěli svobodu
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černochů, chtěli otroctví bělochů; věříte však ještě,
že kdyby většina konventu byla věděla, co dělá,
a kdyby byla znala kolonie, že by byla dala svo
bodu černochům? Ovšem že ne, ale málo osob
bylo s to předvídati výsledky, a jistý cit lidskosti
vždy převládá nad obrazností. Ale dnes ještě přidržovati se těchto zásad! Není upřímnosti, důvěry;
jest toliko sobectví a pokrytectví.

Č L O V Ě K, Co snižuje člověka,není mu dlouho
k užitku.

Učiniti vše, co můžeme, toť věc lidská; učiniti
vše, co bychom chtěli, bylo by cosi božského I
Člověk stále se zaměstnávající novými záměry
má vždy pravdu.
Člověk nevyniká v životě, leda když ovládne
povahu, kterou mu dala příroda, nebo když si ji
vytvoří výchovou, a když ji umí přetvořovati po
dle překážek, s nimiž se setká.
Člověk jest toliko živočichem dokonalejším než
ostatní živočichové, jen lépe rozumuje,
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DANTE. Dante, toť pro mne první genius dob
moderních. Dante jest slunce, které září vším svým
leskem uprostřed hluboké noci, všechno je u něho
neobyčejné. Zvláště jeho původnost mu zajišťuje
místo výjimečné. Ariosto napodobil rytířské ro
mány a staré básně. Tasso právě tak. Dante se ne
snížil, aby čerpal u někoho jiného své inspirace;
chtěl býti sám sebou, tvořiti jedním slovem. Zmoc
nil se prostranného rámu, a vyplnil jej se svrchova
ností vznešeného ducha.
Jest rozmanitý, strašný, půvabný; má vzlet a
svižnost, jest vroucí, uchvacuje; nutí svého čte
náře, že se chvěje, prolévá slzy, pociťuje jakousi
čest a důstojnost, která se stává vrcholem umění.
Přísný a veliký, má strašné kletby proti zločinu,
hanu na neřest, lítost nad neštěstím. Jako občan,
byv postižen zákony republiky, hřmí proti svým
utiskovatelům, ale rád omlouvá své rodné město.

Florencie zůstává stále jeho sladkou vlastí, dra
hou jeho srdci... Jsem žárliv, že moje milovaná
Francie nezplodila soupeře Dantova; že tento ko
los neměl u nás nikoho, kdo by s ním závodil; niko
liv, žádné jméno nemůže zápasiti s jeho jménem.
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DAV, Lidu jest třeba hlučných slavností; hlu
páci milují hluk, a dav, toť hlupáci.

Nesmíme nikdy spoléhati na dav, zhnětený z ne
stálostí a rozmarů; třeba býti vždy ve střehu proti
němu,

Jésť-li poslušnost výsledkem pudu davů, jest
vzpoura výsledkem jejich uvažování.

DESPOTISMUS, Rozhodně není despo
tismu absolutního, jest toliko relativní; jeden člo
věk nemohl by bez trestu z něho rozhřešili dru
hého, Dává-li nějaký sultán podle svého vrtochu
srážeti hlavy, ztratí snadno také svou, a to týmž
způsobem. Takové to jest: čeho jest příliš, přetéká
vždy z té neb oné strany; zaplaví-li okean jeden
břeh, ubude ho na druhém břehu.
DIKTÁTOR, Když se ve vládních sborech
objeví žalostná slabost a vrtkavost bez konce:
když vláda, ustupujíc krok za krokem vlivu pro
tivných stran a žijíc ode dne ke dni, bez určitého
plánu, rozpakujíc se na pravo na levo, podala dů-
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kaz své nedostatečnosti, a nejumírněnější občané
jsou nuceni přiznati, že stát nemá již vlády; když
konečně k jejímu zmatku uvnitř administrativa
přidá nejvážnější zchátralost na venek, totiž to,
co v očích žádného hrdého národa neobstojí bez
opovržení, tu se ve společnosti rozšíří neurčitý
neklid, zmítá jí potřeba sebezachování, a upírajíc
zraky na sebe samu, zdá se hledati muže, jenž by
ji mohl zachrániti.
Tohoto strážného ducha větší národ chová vždy
ve svém lůně; někdy však tento duch jakoby otá
lel a hned nepřichází. Opravdu, nestačí, že jest,
třeba, aby byl poznán; třeba, aby sám se poznal.
Do té chvíle všechny pokusy jsou marný, všechny
úskoky bez moci; zmrtvělá setrvačnost velkého
počtu chrání vlády právě jsoucí, a přes její ne
obratnost a její slabost její nepřátelé nemohou jí
přemoci. Ale když tento spasitel, netrpělivě oče
kávaný, dá najednou znamení své existence, ná
rodní pud se dohadné a povolá ho. Překážky se
před ním srovnají, a celý veliký národ, letě mu
vstříc, jakoby volal: Tu jest!
DIPLOMACIE. Diplomacie jest policie v sa
lonním úboru.

15

Rady diplomatům: Ve svých rozprávkách vy
stříhejte se pečlivě všeho, co může uraziti...
Nebručte na žádný zvyk, nevšímejte si žádného
směšná. Každý národ má své obyčeje a Francouzi
mají příliš ve zvyku vše měřiti podle svých oby
čejů a všude se dá váti za vzor. To byste si špatně
počínali, práci byste si sami kazili, činíce se tak
nesnesitelnými každé společnosti.
Leckterá žena staré aristokratie vydá své tělo
nějakému plebejci, a přec mu neodkryje tajemství
aristokracie; proto také jen lidé slušní jsou možni
jako vyslanci.

Když běží o smlouvy, vyslanec musí všeho vy
užiti, aby pracoval k dobru své země.

Raději bych, aby francouzští vyslanci neměli
v cizině žádných privile jí, a aby j e tam zavírali, když
by neplatili svých dluhů nebo kuli pikle, než dávati
výsady cizím vyslancům ve Francii, kde mohou
snadněji spiknutí zosnovávati, protože je to repu
blika. Lid Pařížský jest dosti zevlounský; netřeba
j eště zveličovati v jeho očích vyslance, na něhož již
beztak pohlíží jako na člověka desetkrát hodnot
nějšího než jiný člověk. Bylo by lépe o nich nemluviti; národ přikládá cizincům až příliš důležitosti.
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DOBYVATELÉ. Dobyvatelé musejí znáti
mechanismus všech náboženstev a uměti všemi
mluviti. Musejí uměti býti musulmany v Egyptě,
katolíky ve Francii: myslím tím protektory.

Aby měl dobyvatel úspěch, třeba mu býti sve
řepým.

DOKONALOST. Kdyby dokonalost nebyla •
chimérickou, neměla by tolik úspěchu.
DOKTOŘI. Nesmí se udělovati tak snadno
doktorát university. Kdo se o tuto hodnost uchází,
musí býti zkoušen z látky nesnadnější, na příklad
ze srovnávání jazyků; nebylo by nic špatného,
když by se mu uložilo, aby třebas půl druhé ho
diny mluvil latinsky. Není třeba, aby kde kdo mohl
býti doktorem.
DOLOVÁNÍ, Chci, aby vlastnictví bání,
jednou povolené, stalo se podobno jiným druhům
vlastnictví; aby rozepře tohoto oboru byly podro
beny obyčejným soudům, a péče o dobrou těžbu
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ať se opře o zájem jednotlivců, kteří se stanou
trvalými vlastníky; otcové budou pohádáni pro
spěchem svých dítek; tak už je srdce lidské za
loženo: každý staví paláce, sází stromy pro příští
generace. Majitelé dolů tvrdí, že, místo abyse škra
balo na povrchu, jest třeba dělati galerie; nechtěli
by se vzdáti výhod velikého systému budoucí těž
by pro nepatrný zisk okamžitý.
DVŮR A DVOŘANÉ. Dokonalí dvořané
nezbytně opovrhují svou modlou a vždy jsou po
hotoví ji rozbiti.
Kdo umí lichotiti, umí také pomlouvati.
♦

Třeba, aby upadli v nemilost, jichž nemožno již
odměniti.

Dvůr, vzatý souborně, nemá přímého vlivu na
tón a způsoby národa. To proto, že jeho složky šíří,
každá v okruhu své činnosti, co čerpaly u společ
ného pramene; tón dvora nepřichází tedy celému
národu než zprostředkujícími společnostmi.
Jest velikou škodou (úhona) pro dvůr, když se
nestaví do popředí.
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DĚLBA PRÁCE. Dělba práce, která u
nás zdokonaluje mechanická díla, jest dokonale
zhoubná v produktech ducha: každé dílo ducha
jest tím vyšší, čím duch, jenž je zplozuje, jest uni
versálnější.

DIVADLO. Théatre-Fran<?ais zasluhuje, aby
bylo podporováno, protože jest částí národní slá
vy. Théatre-Framjais by mělo na neděle zlevniti
přízemní místa na dvacet sous, aby se tam mohl
pobaviti i lid. Nesmíme se říditi stále podle toho, co
bylo před námi, jakoby bylo nemožno činiti lépe.

EMIGRANTI. Emigranti ze zahraničí jsou
zajímavější než lidé téže třídy, kteří ze země ne
vyšli, neboť měli odvahu tehdy válčiti a dnes uzavírati mír.

EVROPA. Evropa má svou historii, často tra
gickou, tu a tam potěšitelnou. Ríkati však, že má
nějaké všeobecně uznané právo, a že toto právo
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bylo něčím v její historií, toť klamati, jako to činí
mocnosti, veřejnou lehkověrnost. Ve všech do
bách prvním zákonem státu byla jeho bezpečnost
a jistota, zárukou jeho jistoty jeho síla, a mezí jeho
síly mez intelligence, která byla její opatrovnicí.
Když velké mocnosti prohlašovaly nějakou jinou
morálku, nebyla než k jejich potřebě, a malé moc
nosti nepoznaly jejího dobrodiní. Polsko, Benátky
zmizely se země, aniž v jejich politickém pohřbení
panovnické dvory, které k tomu přihlížely, viděly
něco jiného než své vlastní ztráty. Pokaždé, když
si rozdělovaly kořist, nebo když dostávaly jinde
náhrady, tu přestaly křičeti, že jim šlo jen o čest.
Ale požadovaly tyto náhrady s okázalostí ve jmé
nu spravedlnosti a ve skutečnosti jménem síly.
A to jest vše, co bylo skutečného v tom domně
lém evropském kodexu. Právě toto naši moderní
lidé nazývali svým systémem rovnováhy, slovo
směšné, které k válkám, vzniklým z pouhé ctižá
dosti, připojilo nové války; theorie klamná, která
poskytla záminky a vytáčky bezprávím, a která
nezachránila slabého, leda když silní se neuměli
proti němu shodnouti. Z velkého výše naznače
ného pravidla plynou dvě věci, historicky prav
divé jako samo toto pravidlo: jedna, že každý stát
osobuje si právo vžiti do rukou zájmy cizí, když
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tyto zájmy jsou takové, že nelze se jich dotknouti,
aby nebyly zároveň ohroženy jeho zájmy; druhá,
že ostatní dvory nepřiznají mu práva zakročení,
leda podle síly, s jakou je mu to možno.
Evropa jest krtina (barák). Velké říše byly to
liko na Východě, kde jest šest set milionů lidí.
Evropa nebude pokojná, dokud věci nebudou
takto: přirozené hranice.

FANATISMUS, Fanatismus musí se uspati,
aby bylo možno jej vykořeniti.

Fanatismus vzniká vždy pronásledováním.
V hlavách zfanatisováných není ústroje, jímž
by rozum mohl vniknouti.

Sopky theologické hasí se vodou a ne olejem.

FÉNELON. Takový prelátFenelon jest nej
krásnějším darem, jaký jen nebe může dáti veli
kému městu a vládě.
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FILOSOF. Dobrý filosof jest špatným ob
čanem.
Není možno něco učiniti z filosofa. (Nic ne
uděláte z filosofa.)

FINANCE. Jeden finanční systém záležel
by v tom, aby se zřídil velký počet nepřímých
daní, jejichž velmi mírnou sazbu bylo by možno
zvětšiti podle míry potřeb.

Finance založené na dobrém zemědělství nikdy
se nezničí.
FRANCIE A FRANCOUZOVÉ. Francie
jest zemí, v níž vůdcové mají nejméně vlivu: spoléhati na ně, tot stavětí na písku. Ve Francii se
vykonají veliké věci jen s davy;1) ostatně vláda
musí hledati svou opěru tam, kde jest.

Francie bude vždy velkým národem.
x) Myslíme, že tato myšlenka má svou pravdu jen v ústech Napo
leonových, tedy v ústech někoho, jenž už jest vůdcem těchto davů.
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Přední třída u Angličanů má pýchu; u nás na
neštěstí má toliko marnivost; v tom tkví veliký
rozdíl povah obou národů. Většina našeho před
stavuje jistotně dnes (1816) v Evropě národ, který
má nejvíce národního vědomí; těžil ze svých pět
advaceti let revoluce; ale na neštěstí třída, která
se revolucí povznesla, neodpovídala jeho novým
osudům; ukázala jen zkaženost a nestálost; ne
rozvinula v posledních krisích ani schopnost, ani
charakter, ani ctnost; ztratila čest národa.

Jest v povaze francouzské upřílišovati, stýskati
si a vše znetvářeti, když jest mysl nespokojena.
S upřímným spojencem byla by Francie panov
nicí světa.
Ve Francii všechny systémy nalézají obhájce.

Francie miluje příliš změnu, než aby některá
vláda v ní trvala.

Francouzové reptají vždy a na všechno.
Bez námořnictva zůstáváFrancie vysazena vše
možným útokům a nájezdům.

Francie nezemře leda od Paříže,
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Ve Francii se obdivují jen nemožnému.
Ukázal jsem Francii, co může; ať to tedy vykoná.

Ve Francii j est příliš vlivu v ústředí; přál bych si,
aby bylo méně síly v Paříži a více na každém místě.
Francie se hemží velmi schopnými praktickými
lidmi; všechno záleží v tom, nalézti je a zaříditi to
s nimi, aby svou schopnost mohli uplatniti. Ten
neb onen jest u radla, jenž by měl zasedati v státní
radě; a zase naopak: ten neb onen ministr měl by
býti u radla.

Proč není ve Francii veřejného smýšlení? To
proto, že vlastník jest povinen udržovati si přízeň
úřadů. Není-li s nimi za dobře, může býti zničen.
Když by se něčeho dovolával, jest odkázán jen na
libovůli vyšších úředníků. Právě tím se stává, že
žádný jiný národ není tak služebníčky připoután
k vládě jako ve Francii, protože od ní závisí jeho
majetek. Ve Francii se nikdy nic neudělalo pro
vlastnictví.Ten, kdo udělá dobrý zákon o katastru,
zaslouží si pomníku.
Národ francouzský, když byl sjednocen, nikdy
nebyl poražen.
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Statečnost, milovnost slávy jsou u Francouzů
pudem, jakýmsi šestým smyslem. Kolikrát v hor
ku bitev pozastavil jsem se, pozoruje mladého
rekruta, jak se ponejprv vrhá do vřavy! Cest
a odvaha mu sršely ze všech pórů.

Není, čeho by se nedosáhlo od Francouzů vna
didlem nebezpečenství. Zdá se, že jim to dodává
ducha.

Francouz jest tolik náchylen dáti se zaujíti ci
zincem, že netřeba snad učiti žáky cizím jazykům.
Jednou z překážek znovuzříditi naše loďstvo jest
velké mínění, jež mají naši námořníci o převaze
Angličanů, Bitvu u Rosbachu prohráli pro svou
prussomanii.

Naše pluky se rády hrnou vpřed: líbí se jim
válka vpádu. Ale bránit se na jednom místě, to
není v duchu francouzském.

Chci, aby titul Francouze byl tím nejkrásnějším
a nejžádoucnějším na zemi; aby každý Francouz,
cestující po Evropě, byl toho přesvědčení, že jest
vždy doma.
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Francouzové jsou snad jediným národem, jenž
ve všech stupních společnosti může býti takmocně
pohnut vzpruhou cti.
Až zvím, že některý národ může žiti bez chle
ba, pak uvěřím, že Francouzové mohou žiti beze
slávy.

Zevlounství jest národní vlastností Francouze
už od dob Gallů.
Kdyby byl národ římský stejně využil síly jako
národ francouzský, římští orlové byli by ještě na
Kapitolu, a osmnáct století otroctví a tyranie ne
bylo by zneuctilo lidský rod.
Odlišným znakem našeho národa jest, že jest
přespříliš živý v blahobytu.

Naše lehkomyslnost, naše nerozvážnost mají
své kořeny daleko; zůstaneme vždy Galy. Nena
budeme plné své hodnoty, leč až zaměníme svou
bouřlivost za principy, marnivost za hrdost, a lá
sku k místům za lásku k institucím (řádu).

U Francouzů vědomí národní cti není nikdy na
dobro uhašeno. Třeba jen jiskry, a hned se zapálí.
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Národ francouzskýma dvě stejně mocné vášně,
jež se zdají v odporu, a jež přece se odvozují od
téhož citu: miluje rovnost a miluje vyznamenání.
Vláda nemůže ukojiti tyto dvě potřeby leč krajní
spravedlností; jest třeba, aby zákon a úkony vlá
dy byly pro všechny stejné; aby pocty a odměny
1připadly
J V- »V z na lidi, kteří v očích všech jsou toho nejhodnější.

Císař poznamenal, že my Francouzové,máme-li
méně energie než Římané, máme za to více slušno
sti (mravopočestnosti); nebyli bychom se usmrtili
jako oni za prvních císařů, a také nebyli bychom
ukázali všechny hanebnosti, všechnu otrockou
poddanost, s nimiž se setkáváme za posledních
císařů. „I v našich nejporušenějších chvílích, tak
pravil, naše nízkost nebyla bez jistých obmezení.“
Francouzskému národu se nejsnáze vládne,
když se nevezme proti srsti (obráceně); nic se
nevyrovná jeho hbitému a snadnému chápání;
rozeznává naráz ty, kteří pracují pro něj nebo
proti němu; jest třeba vždy mluviti k jeho smy
slům, jinak jeho neklidný duch jej hryže, kvasí to
v něm a plaší se.
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, FRANCOUZSKÉ NÁMOŘNÍ BITVY.
Ze jsme prohráli námořní bitvy, toho vinu svalovati dlužno na nedostatek charakteru vrchních
vůdců, na vady taktiky a na mínění kapitánů, kteří
myslí, že nesmí jednati leč podle signálů.

FRANCOUZSKÁ ARMÁDA. Ve fran
couzské armádě nejsilnějším potrestáním jest
hanba.
Žádný člověk, který si váží života více než ná
rodní slávy a úcty svých druhú, nesmí býti údem
francouzské armády.

GENERÁL. Generál musí býti šarlatánem.

Běda generálu, jenž přichází na bojiště s něja
kým systémem.
Sláva a čest vojsk jest první povinností, jíž musí
dbáti generál, jenž svádí bitvu: záchrana a ucho
vání mužstva jsou až podružné; jenže právě také
v smělosti a neústupnosti vůdcově tkví spása a
uchování mužstva.
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Gesto milovaného generála má větší hodnotu
než nejkrásnější řeč.

GENIUS. Jest už jistě velmi neznalým po
stupu genia, kdo myslí, že se dá rozdrtiti formami.
Formy jsou pro prostřednost; jest dobře, aby tato
se nemohla pohybovati leda v okruku pravidel.
Talent vzlétne, ať jest obklíčen jakýmikoliv pře
kážkami.

Neštěstí jest porodní bábou genia.

Člověk geniální se vždy znovu najde, po chybě
jako po neštěstí.

Genius se nedědí: co svět světem stojí, nebylo,
pokud vím, dvou velkých básníků, dvou velkých
mathemaliků, dvou velkých dobyvatelů, dvou ge
niálních monarchů, z nichž by jeden byl býval
synem druhého.
Genius jest plamen spadlý s nebe, jenž však na
lézá zřídka kdy hlavu pohotovou, aby ho přijala,
Achilles byl synem bohyně a smrtelníka: toť
obraz genia války. Část božská toť vše, co vyplývá
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ž morálni stránky charakteru, z talentu, ze zájmu
vašeho protivníka, z mínění, z ducha vojína, který
jest silný a vítězící, slabý a porazený, podie toho,
jak věří, že jest nebo bude; částí pozemskou jsou
zbraně, zákopy, rozkazy bitevní, všechno, co sou
visí s kombinacemi věcí hmotných.

GRATIS. Nechodí se hledat, důstojnických
výložků na bojiště, když je můžeme dostati v před
síni.

HEROISMUS. Pravý heroismus záleží v
tom, že jsme nad zlostmi života.
HISTORIE. Historie, jak já jí rozumím, má
pojímati osobnosti a národy takovými, jak se asi
jevili v prostředí své doby. Třeba dbáti zevnějších
okolností, které jistě mají velký vliv na jejich činy,
a viděti jasně, v jakých mezích tento vliv působil.
Římští císařové nebyli tak zlí, jak nám je vylíčil
Tacitus. Proto také mám mnohem raději Montesquieua: jest spravedlivější a jeho, kritika jest při
měřenější pravdě.
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Tomu třeba přisvědčiti, skutečných pravd jest
tuze nesnadno dobrati se historií. Na štěstí jsou
většinou spíše předmětem zvědavosti než sku
tečné důležitosti. Jest tolik pravd! Ta historická
pravda, tak žádoucí, jíž se kde kdo o překot do
volává, bývá příliš často pouhým slovem; v samém
okamžiku událostí, v horku křižujících se vášní,
jest nesmyslná a směšná; a jestli ji později připustí,
to proto, že již není přívrženců, že již není odpůrců.
Ale co jest tedy nejčastěji tato historická pravda?
Smluvená bajka, jak bylo velmi důmyslně řečeno,
V každé takovéto věci jsou dvě podstatné části
velmi od sebe odlišné: hmotné události a vnitřní
(morální) úmysly, O hmotných událostech by se
zdálo, že jsou nesporný, a přece vizte, zda jsou
dvě zprávy, jež se sobě podobají; jsou takové, jež
zůstávají pro vždy předměty sporů a záhadami.
A jak možno se vyznati ve vnitřních, duševních
úmyslech, i když připustíme poctivost u vyprá
věčů? A co teprve, jsou-li zajedno v nepoctivosti,
v stranictví a vášni? Dal jsem nějaký rozkaz; kdo
však mohl čisti dno mé myšlenky, můj pravý úmysl?
A přece každý co nevidět se chopí tohoto rozkazu,
bude jej měřiti svým měřítkem, ohýbati jej podle
svého plánu, podle svého individuelního systému,
A každému bude věřeno, co bude vyprávěti! A
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nižší třídy, k nimž se dostane z těchto privilego
vaných úst, i ty budou o něm tak jisty! A tak pa
měti a agendy a salonní vtipy a anekdoty nastoupí
svou dráhu! A tof přece historie!
Historie nám dokazuje, že všechny hanopisy
rychle upadají v opovržení. Nechť všichni hanopisci přehrabou ty spousty, jež se kupí v Národní
Knihovně proti Jindřichu IV. a Ludvíku XIV., bu
dou pokořeni svou nemohoucností; nezanechali
žádné stopy.

Historikové činí často historii nesrozumitelnou
svou nevědomostí nebo svou leností. Když nechá
pou nebo nevědí, vtipkují, místo aby hledali a ba
dali v dokumentech, které by jim pověděly pravdu.

HLUPÁK. Hlupák má velkou výhodu nad
člověkem ducha, jest vždy spokojen sám sebou.

HOMÉR. Homér byl encyklopedistou své
doby.
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CH AR AKTER. Pravý charakter obstojí vždy
ve velkých okolnostech. Nedejte se v tom mýliti,
jsou tiché a mírné povahy, jejichž probuzení však
bývá strašlivo.

CHATEAUBRIAND. Genius Křesťanství
p. Chateaubrianda jest dílo z olova a ze zlata, ale
zlato v něm převládá.
Všechno veliké a národní musí se shodovati
s geniem Chateaubriandovým.

CHRABROST. Chrabrost jest vlastnost vro
zená, té se člověk nenaučí, ta pochází z krve. Od
vaha má původ v myšlení: chrabrost není často
než nedočkavost nebezpečí.

IDEJE. Kráčejte v čele idejí vašeho věku, tyto
ideje půjdou za vámi a budou vám nápomocny.
Jděte za nimi, strhnou vás za sebou.
Kráčejte proti nim, povalí vás.
Myšlenka zraje tak dobře v úspěchu jako v
neštěstí.
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INKOUST. Dělo zabilo feudalitu. Inkoust
zabije společnost moderní.

ITALOVÉ. Bylo by třeba býti obratným zá
konodárcem, aby se Italům dodalo chuti do zbraní.
Zasadil jsem u Italů principy (zásady), jež ne
budou již vytrhány; vždy budou kvasiti.

JÁSÁM. Vyšší moc mne žene k cíli, jehož
neznám; pokud nebude dosažen, budu nezrani
telný, nikdo se mnou nepohne; až jí nebudu již
potřebný, muška postačí, aby mne porazila.
Nevystoupíme nikdy tak vysoko, jako když ne
víme, kam jdeme.

Dobře děláme jenom to, co děláme sami.
Uchvatitel měl příliš pánů, než aby nezačal
s absolutismem.

Nic se nesmí méně podobati člověku než král.
Budu Brutem králů a Césarem republiky.
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Nesnoubím se se žádnou stranou, leč se stranou
celku; mojí politikou jest doplniti splynutí (slou
čení). Jest třeba, abych vládl s každým, aniž bych
hleděl na to, co každý jednotlivec udělal. Lidé se
ke mně přidali, aby se těšili bezpečnosti; opustili
by mne zítra, kdyby se octlo vše v nejistotě.
Rozséval jsem svobodu plnýma rukama všude,
kde jsem zasadil svůj Občanský zákoník.

Mám sto tisíc mužů důchodem!

Nechci, aby se zdálo, že já navrhuji zákon na
opětné zavedení daně ze soli a daní nepřímých.
Ne že bych se bál je znovu zavěsti, kdybych ne
myslel, že jest to věc užitečná národu; ale udělal
bych to pak veřejně. Jsem někdy lišák, ale umím
býti lvem.
Jest mým obyčejem přespávati na bojišti.
Bijeme se více pro své zájmy než pro svá práva.
JAZYK FRANCOUZSKÝ. Že jazyk fran
couzský se stal jazykem světovým, za to jsme díky
povinni geniálním spisovatelům.
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Jazyk francouzský jest nejvypěstěnějším z ja
zyků moderních, netřeba jiného k nápisům na
památníky.
Jazyk francouzský není jazykem dokončeným:
chybí mu slova. Jest neúplný, aby vyjádřil množ
ství věcí: dojem na duši, silnou my šlenku. Jest spíše
jazykem duchaplným než jazykem geniálním.

JEDNOTA.Tot princip: dlužno měniti místa
správních úředníků a posádek; prospěch státu
vyžaduje, aby nebylo míst nesesaditelných: my
šlenka jednoty nesmí býti leč v jediném místě.

JEDNOTNOST VELENÍ. Nic není dů
ležitějšího ve válce než jednotnost velení; proto
také, když se válčí jen s jednou mocností, jest
třeba míti jen jednu armádu, operující jen na jedné
čáře, vedenou jen jedním vůdcem.
JEŠITNOST. Nejnebezpečnějším rádcem
jest ješitnost (sebeláska).
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Jakého poblouzení jsou schopny marnivost a
sebeláska člověka nevědomého!
KÁZEŇ. Kázeň (disciplina) není trvalá než
jsouc přizpůsobena povaze národa.

KLID ZBRANÍ. Princip každého jednání
o klid zbraní jest v tom, že každý zůstává v posta
vení, v němž se nalézá; demarkační linie jsou po
tom applikací tohoto principu.

K NIE Z. O kněžstvu možno říci, co se praví
o jazyku, že jest to ze všech věcí věc nejhorší nebo
nejlepší.
Horlivost náboženská, která oživuje kněze, činí
je způsobilými, že podnikají práce a podstupují ne
bezpečí, jež by byly nad síly občanského úředníka.

Moc správní musí se chrániti, aby se příliš nemísila do věcí kněžských; jest třeba přenechávati je
soudcům, postaviti háv proti hávu, ducha sboro
vého proti duchu sborovému. Soudcové jsou ve
svém oboru jistým druhem theologů jako kněží,
mají také svoje zásady, svá pravidla, své kano
nické právo.
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Kněží v pravém duchu Evangelia ať spolupra
cují na veřejné pokojnosti, kážíce pravé zásady
lásky, jež jsou základem náboženství a Evangelia,
Morálka Evangelia jest morálkou rovnosti a
proto nejpříznivější vládě republikánské,
Lid soudí na moc Boží z moci kněžstva.
Není lidí, kteří by si lépe rozuměli než vojáci
a knězi.
I

V V z

KNIHY, Knihy příliš podněcují rozumování
a mudrování, než aby neporušily národ odvy
kajíce ho Činu,

Zajímavou by byla ta kniha, v níž by nebylo lží.
Knihy klasické jsou psány rhetory, kdežto by
měly býti psány toliko státníky nebo lidmi z vyšší
společnosti,

KOLONIE, System koloniální jest již dokon
čen: jest třeba se ho přidržovati pro svobodnou
plavbu po moři a pro svobodu světové výměny
zboží.
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KONGRES. Kongres jest bajka, smluvená
mezi diplomaty, jest to péro Machiaveliho spojené
se šavlí Mohamedovou.

KOSTEL. Při bohoslužbě má býti všechno
zdarma a pro lid; má-li se platiti u dveří nebo za
židle a lavice, pobuřuje to; není dovoleno trestati
chudé, protože jsou chudi, tím, co jim skýtá útěchy
v jejich chudobě. Nechtěl jsem dovoliti, aby se
vydávaly vstupní lístky do mé kaple: chtěl jsem,
aby místa byla zabírána po pořádku těmi, kteří
přicházejí.

KŘESŤANSTVÍ. Co se ti filosofové na
trápí; budují soustavy, marně však hledají lepší
nauku než jest křesťanství, které usmířilo číověka
se sebou samým, a zabezpečilo jak pokoj a veřejný
řád národu, tak štěstí a naději jednotlivců.

Křesťanské náboženství bude vždy nejpevnější
podporou každé vlády dosti schopné, aby si jím
uměla posloužiti.
39

LA FONTAINE. Neschvaluju, že se dává
La Fontaine dítkám, které mu nemohou rozuměli.
Jest příliš ironie v bajce Vlk a jehně, než aby
byla na dosah dětí. Jest ostatně, podle mého mí
nění, chybná ve svém základu i ve svém postupu.
Není pravda, že důvod nejsilnějšího jest nejlepší;
a stane-li se to přece, pak jest to zlo, pak jest to
zneužití, jež má býti odsouzeno. Vlk by se byl
měl tedy při tom zadusiti, chroupaje jehně.

LA HARPE. Člověk bez genia, bez obraz
nosti, nevrlý, studený, až člověku vedie něho ledo
vatí krev. Byl později hrozně pobožným, aniž však
byl upřímnějším; z pýchy snul pikle proti státu.

LÁSKA. Jediným vítězstvím v lásce jest útěk.
Láska jest zaměstnáním člověka zahálčivého,
povyražením válečníkovým, úskalím vladařovým.

Láska jest vždy údělem společností zahálčivých.
Láska jest hlupota, konaná ve dví.
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Nevěřím, že by bylo v naší přirozenosti milovati
rozděleně; klameme se, když myslíme, že milu
jeme stejně dvě bytosti, byť to byly i naše děti.
Jest vždy náklonnost převládající.

Konec konců myslím, že láska působí více zla
než dobra, a že by bylo dobrodiním nějakého
ochranného božstva, kdyby nás od ní rozvázalo
a muže tak osvobodilo.

LE SAGE. Gil Blas jest plný vtipností, ale
zasluhoval asi galeje, on a všichni z jeho družiny.

LEHKO VIERNOST. Našelehkověrnost
tkví ve vadě naší přirozenosti; jest v nás vášeň
ihned se varovati positivních myšlenek, když by
chom se měli jimi naopak pečlivě zabezpečiti.

LENOST. Člověk jest sláb z lenosti nebo z ne
důvěry v sebe; běda tomu, kdo jest sláb z obou
těchto příčin zároveň: jest-li to prostý jedinec,
nebude ničím; jest-li to král, jest ztracen.
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LEŽ. Lež není dobrá k ničemu, protože neo
klame než jednou.

LID. Na nic se tak těžko nevkládá ohlávka
jako na lid, který střásl své sedlo.
Třeba spravovati lid a nedbati, zda se to líbí
panu N. N., nebo tomu neb onomu občanu. Budeteli se chovati tak, jako byste šetřili každou stranu,
octnete se v nesmyslné rovnováze, poštvete proti
sobě veškerenstvo jednotlivců, u něhož jest vždy
zdravý rozum; právě souhlas lidu činí mínění vládčím a neklamným.

Lid jest schopen uvažování, když neposlouchá
deklamatorů: advokáti nikdy nic nezachrání a
vždy všechno prohrají.

Lid možno vésti toliko tím, že mu ukazujeme
nějakou budoucnost; vůdce jest obchodník nadějí.
Lid si nikdy nevybere pravých zákonodárců,

Armáda jest lid, který poslouchá.
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LID A KNÍŽE. Nejlepším pojítkem mezi
lidem a knížetem jest spokojenost lidu.

LID A VLÁDA. Jest nezbytně třeba zpro
středkovacích sborů mezi lidem a vládou, bez toho
nic se neudělá,
z

LIDE. Jistěji zabavíme lidi, více je upoutáme
nesmysly, než řádnými idejemi.
Není pravda, že se lidé nikdy nemění; mění se
jak ve zíém, tak v dobrém. Není pravda,’že by byli
nevděční; nejčastěji dobrodinec požaduje více
než dal; často také neberou se na váhu okolnosti.
Jakkoliv málo lidí má v sobě sílu odporu, aby se
nedali strhnouti, pravda jest, že většina lidí nese
v sobě zárodek jak ctností tak zločinů, jak heroismu tak zbabělosti. Taková jest naše íidská při
rozenost; vychování a události činí ostatek.

Jsou toliko dvě páky k tomu, aby se lidé sjed
notili: bázeň a zájem (t. j. lidé se sbíhají, když se
bojí, nebo když mají o něco zájem, neboť každý
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chce z toho „něco míti“, ať zisk, ať potěšení, ať jiné
výhody.) Každý velký převrat musí postupovati
zastrašením, zájmy v tom mnoho nevydají.
Lidé jsou jako číslice; nabývají hodnoty až svým
postavením (místem).

Uveřejňování falešných zpráv jest pomůcka
nevypočitatelného účinku na lidi, jejichž výpočty
nejsou výsledkem studených hlav, a do nichž
každý přináší poplach a předsudky své strany.
V očích zakladatelů říší lidé nejsou lidmi, nýbrž
nástroji.
*

Lidé mají své ctnosti a své neřesti, svůj heroismus a svou zkaženost; lidé nejsou ani naskrze
dobří, ani naskrze špatní, ale mají a konají vše,
co jest zde na světě dobrého a špatného; takový
jest základ. Potom přirozené vlohy, výchova, na
hodilé okolnosti nastupují svůj úkol. Vně toho
vše jest system, vše jest omyl; takové bylo mé
vodítko, a obyčejně mi dopomohlo ke zdaru.

Ať si o tom misantropové mluví cokoliv, nevděč
níci a zvrhlíci jsou výjimkou v lidském plemeni.
44

Člověk neposlouchá skoro nikdy svého cha
rakteru, povoluje zanícení a nechává se unášeti
vášní.
Kterýsi filosof tvrdil, že lidé se rodí zlými: byla
by to velká a velmi daremná práce, kdybychom
chtěli vyzkoumati, zda řekl pravdu. Jisto jest, že
společnost v celku není zlá; neboť kdyby pře
veliká většina chtěla býti zločinnou a pohrdati
zákony, kdo by měl sílu ji zastaviti nebo ji do
nutili? A právě v tom jest triumf civilisace, proto
že tento šťastný výsledek vychází z jejího lůna,
rodí se z její vlastní přirozenosti.

Člověk jest jako ovce, následuje vždy prvního
mimojdoucího.
Lidé jsou lačni dojmů; těší se jejich nadšení, kdo
je umí obratně vyvolati.
Kterak se někdy lidé liší od toho, co hlásají a
slibují. Vědí vždy sami co jsou?

LIDÉ DIVNÍ, Jsou lidé, kteří se nechovají
dobře leč k svým nepřátelům,
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LIDÉ PROSTŘEDNÍ.Málokdy se stává,
aby lidé planí nebo prostřední, kteří jsou u moci,
měli počestné myšlenky; stále kramaří a lichvaří.

MAHOMED. Převaha Mahomedova jest
v tom, že založil náboženství a obešel se v něm
bez pekla.

MALOST. Ctižádostivci podružní mají vždy
jen nuzné myšlenky.

Když se malí lidé pokoušejí o velký podnik,
vždy jej na konec sníží k úrovni svých malých
schopností.
MANŽELSTVÍ. Manželství jest bez odporu
dokonalostním stavem společenským.

Abychom byli šťastni,manželství vyžaduje usta
vičnou výměnu transpirace.
Manželství nijak nemá svůj původ v přiro
zenosti.
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Manželství není vždy závěrkem lásky; většina
mladých osob se vdává, aby nabyly samostat
nosti, aby se pro sebe zařídily, a berou si za muže
i takové, kteří jim jinak po žádné stránce nejsou
vhod, zákon jim musí zříditi nějaké útočiště a
pomoc pro chvíle, kdy poznají, že se nadobro
zklamaly; ale tato snadnost nesmí nadržovati ani
lehkomyslnosti, ani vášni: žena smí se rozvésti
jen jedenkrát a nesmí se znovu vdáti až po pěti
letech. Po deseti letech manželství rozluka nesmí
býti možná.
MILOST PRO VIN ILCÜM. Udílení
milosti? V odsouzeních pro přestupky zákonů
fiskálních, více však ještě při přestupcích poli
tických milost jest na svém místě. Při těchto přes
tupcích jestzásadou,bylo-li útočeno na panovníka,
že jest velikost v odpuštění. V prvním ruchu, vzbu
zeném takovým deliktem, obecenstvo se přidává
k vinníkovi, a ne k tomu, od něhož má přijíti trest.
Odpustí-li kníže trest, lid ho postaví nad urážku;
a veřejné mínění povstane proti těm, kteří ho ura
zili. Nastupuje-li cestou opačnou, pokládají ho za
nenávistníka a tyrana; uděluje-li milost na hrozné
zločiny, jest jmín slabochem nebo zlomyslníkem,
47

Nemyslete, že právo udíleti milost bylo by
možno vykonávati beztrestně, a že by společnost
vždy tleskala tomu, co snad v tom vladař koná.
Zahrnula by ho potupou, kdyby dával milost lo
trům a vrahům, protože se tím toto právo stává
pro společenskou rodinu bezvýznamným.

MINISTŘI. Státu se lépe daří pod ministry
prostředními, kteří zůstávají na místě, než když
se často mění, byť to byli i velcí duchové.

MINULOST A BUDOUCNOST. Válka
co nevidět stane se anachronismem. Příčinou toho,
že jsme sváděli bitvy na celé pevnině, bylo to, že
zde byly dvě společnosti, ta, která se datuje od
1789a starý řád (pře dre volu ční); ty nemohly zůstati
pospolu; nejmladší sežrala tu druhou. Vím velmi
dobře, že konec konců válka mne povalila, mne,
představitele Francouzské Revoluce a nástroj je
jích zásad, ale což na tom! je to ztracená bitva
pro civilisaci; civilisace, věřte mi, se pomstí. Jsou
dva systémy, minulost a budoucnost; přítomnost
jest toliko trapný přechod. Kdo asi zvítězí? Ovšem
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že budoucnost. Nuže, budoucnost, toť intelligence,
průmysl a mír; minulost, to byla hrubá síla, výsady
a nevědomost; každé naše vítězství bylo triumfem
myšlenek Revoluce. Přijde den a bude se vítěziti
bez děl a bez bajonetů.
Každá hodina ztraceného času v mládí jest zá
rodkem neštěstí pro budoucnost.

MIR, Mír jest první z potřeb jako prvním ze
slavných činů.
Mír musí býti výsledkem dobře uváženého sys
tému, založeného na pravých zájmech různých
zemí, čestný pro všechny, a nesmí býti ani kapitu
lací, ani výsledkem hrozby.
MÍSTA, Když v některém národě kde kdo
chce místa, jest národ předem prodán,

MNICHOVÉ, Mniši tvořili milici papežovu
a kromě něho neuznávali jiného panovníka; bylo
se jich tedy vládě více obávatinež světského kněž49

štva... toto bez nich není nikdy na rozpacích,..
Ctím, co ctí náboženství; ale jako státník nemohu
milovati celibátního fanatismu. Pro mne jest dobrý
k něčemu jen fanatismus vojenský; jest ho třeba,
aby se lidé dávali zabíjeti. Mým hlavním účelem
při zřizování vyučovacího sboru jest to, aby bylo
čím říditi a spravovati politická a morální mínění;
toto zařízení bude zárukou proti navrácení (ob
novení) mnichů, a už mi s tím nechoďte.

MOC, Nic se nezaložilo bez šavle.

Co slabost počíná, náleží právem smělosti, která
to legitimuje zmocňujíc se toho.
Učiniti vše, co můžeme, tof věc lidská; učiniti
vše, co bychom chtěli, bylo by cosi božského!
.* • .

Nejnebezpečnější mocí jest osamocení se za
silou veřejnou.
Jen s opatrností, moudrostí, mnohou obratností
dosáhne se velkých met a překonají se všechny
překážky: jinak se nezdaří nic.
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V sude, kde jest nějaké nesporné středisko moci,
najdou se lidé, aby ji na sebe strhli.

Nádhera a okázalost jest moci tím, čím jest kult
náboženství.
Obchodní smlouvy (narovnání) zlehčují moc.

Veliké moci umírají špatným trávením.
MOC ABSOLUTNÍ. Když jest toho po
třeba (v čas nouze) možno zvítěziti toliko mocí
absolutní.

Moc absolutní potlačuje ctižádosti a vybírá je,
demokracie je všechny bez výběru rozpoutává,
V systému moci absolutní stačí jedna vůle, aby
zničila nějaký zlořád; v systému národních shro
máždění nestačí jich na to pět set.

Moc absolutní má býti ve své podstatě otcovská,
jinak jest převrácená.
Moc absolutní nepotřebuje lháti: jedná a mlčí.
Vláda odpovědná jest vždy povinna mluviti a často
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se jí stává, že hanebně lže. Za krátko pozbývá
vážnosti, padá všemi opovrhována. Moc absolutní
padá aspoň nenáviděna.
M O LIÉ R E, Zajisté celek Tartuffa jest dílem
mistrovské ruky: jest to jedno z děl nenapodobi
telného člověka; přece však tento kus má takový
ráz, že za sebe nezdráhám se říci, kdyby byl
býval sepsán za mé doby, nebyl bych ho dovolil
hráti.
MONARCHIE STARÉ. Staré monarchie,
byť nově zobmítané, trvají jen dotud, dokud lid
neucítí svou sílu; takové stavby hynou vždy od
základů.

Republiky se nedělají ze starých monarchií.
MORÁLKA. Morálka jest velmi často prů
vodním listem pomluvy (utrhačného jazyka),

V otázce manželství jest orientální rodina úplně
rozdílná od rodiny západní; morálka tedy není
všeobecná: člověk jest nástrojem přírody, a spo
lečnost se na ni roubuje.
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MORÁLNÍVÝPLIVKY. Jest snáze oklamati než z klamu vyvěsti (než oči někomu otevřití,
o něčem někoho poučiti).

MRAVNÍNEDUHY. Když poznáváme své
mravní neduhy, jest třeba uměti ošetřiti svou duši,
jako se ošetřuje ruka nebo noha.
MRAVOUKA. Mravouka jest sama o sobě
celým zákoníkem.
Viz Evangelium.
MUSULMANI. Když Rusové se zmocní
Cařihradu, zachovají tam tolik musulmanů, kolik
budou chtíti, zajišťujíce jim jejich statky a shoví
vajíce jejich náboženství: Španělští Maurové se
podrobili všemu, ba i inkvisici; aby byli vyhnáni,
bylo třeba rozkazu Ferdinanda a Isabelly.

MSTIVOST. Kdož se mstí ze zásady, jsou
ukrutní a nesmířlivi.
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MUŽ. Mužům jest třeba příznivého dne jako
obrazům (jež se malují nebo k řádnému osvětlení
již namalovaným).

Muže dělají jenom okolnosti.

Muž bez odvahy a bez chrabrosti jest věc.
Nenaleznete mužů neohrožených mezi těmi,
kteří mají, co by ztratili.

MUŽ SILNÝ, Mužem silným jest ten,
kdo
*
může podle libosti přerušiti spojení mezi smysly
a myšlením.

NÁBOŽENSTVÍ. Viz Evangelium.

Nikdy se nemá náboženství vtloukati do duší
dráby a vězeními.
Není možno, aby soud světský mohl projednávati nějaké věci lidského svědomí, a nikdo není
povinen vydávati počet ze svého náboženského
přesvědčení nějaké pozemské (světské) moci.
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Spory náboženské nedějí se jinak než spory po
litické: neboť ať kněží, vojáci či úředníci, všichni
jsme lidé. Přestávají toliko zakročením vrchnosti
dosti silné, aby donutila protivné strany, aby se
sblížily a splynuly.
Což katolické náboženství nemluví mnohem
více k obraznosti národů nádherou svých obřadů
než vznešeností své mravouky? Chceme-li elektrisovati davy, jest třeba především mluviti k jejich
očím.

Náboženství jest ještě jakýmsi vštěpováním ne
bo vočkováním, jež uspokojujíc naši lásku k zá
zračnú, chrání nás od šarlatánů a čarodějníků;
kněží mají větší hodnotu než Cagliostrové, Kanti
a všichni snílci Německa.
Nepokoj člověkův jest takový, že potřebuje
naprosto toho neurčitá a tajemna, jež skýtá ná
boženství.

Kdo ví, zda štěstí dneška nebude neštěstím
zítřka? Náboženství poskytuje útěchu ve všech
okolnostech a údobích života. Nejsme tak ne
šťastni, když věříme; nalézáme pak vždycky v
sobě sílu snášeti neštěstí.
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NÁBOŽENSTVÍ PODLE NAPOLEONA.
Vyučování a historie jsou nepřáteli náboženství.

Nevidím v náboženství tajemství vtělení, ale
tajemství společenského řádu; připoutává knebi
myšlenku rovnosti, která zabraňuje, aby boháč
nebyl zavražděn chudákem.

Církev musí býti ve Státě, a ne stát v Církvi.

Největší republikán jest Ježíš Kristus.
Aristokracie jest v Starém Zákoně, demokracie
jest v Novém.

Jsem z těch, kteří věří, že muky na onom světě
nebyly vymyšleny než jako doplněk nedostateč
ných slastí, jež se nám tam malují.
Aby byli faráři opravdu užiteční a aby se jim
zabránilo zneužívati jejich úřadu, byl bych si přál,
aby byl přibrán k běhu theologie běh zemědělský
a počátky práva a lékařství.
Farář má býti přirozeným smírčím soudcem a
morálním vůdcem lidu.

Svrchovanost lidu, svoboda, rovnost, toť záko
ník evangelia.
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Jest proti právu božskému brániti lidem, kteří
mají své potřeby v neděli jako v ostatní dni týdne,
pracovati v neděli, aby si vydělali chleba. Vláda
by nemohla uložiti takového zákona, leda že by
mohla dáti zdarma chleba těm, kteří ho nemají...
Kdybych já se měl míchati do těchto věcí, byl
bych spíše nakloněn poručiti, aby v neděli po
bohoslužbách krámy byly otevřeny, a dělníci
aby se odebrali k své práci.

Řeholníci byli by nejlepším sborem vyučujícím,
kdyby se mohli zříci své cizí hlavy.

NÁHODA. Náhoda vydává počet ze všech
našich hlupot.
NAROĎ. Když odvody nemají už vzhledu
roboty, ale když se staly záležitostí cti, jíž každý
žárlivě dbá, jen pak jest národ veliký, slavný, silný;
jen pak může přečkati neštěstí, vpády, věky.
NÁROD NÁBOŽENSKÝ. Národ nábo
ženský spíše rozdrtíte než jej rozdělíte.

57

NÁRODOVÉ EVROPŠTÍ. Jednou z
mých velkých myšlenek bylo shloučení, soustře
dění těchže geografických národů, jež rozloučily
a rozkouskovaly revoluce a politika. Čítá se v
Evropě třicet milionů Francouzů, patnáct milionů
Španělů, patnáct milionů Vlachů, třicet milionů
Němců a dvacet milionů Poláků; chtěl jsem udělati z každého jeden a týž národ. Popud jest dán;
každý z těchto převratů se splní, a jest to má
myšlenka, která bude pákou budoucím osudům
Evropy.

NEBEZPEČÍ. Naše fysické schopnosti zdo
konalily se našimi nebezpečími a našimi potře
bami.
Příti se v nebezpečí, tof utahovati si oprátku.

V nebezpečí máme velké potěšení sami ze sebe.

NEKONEČNĚ ZÁLEŽITOSTI. Zále
žitosti bez konce jsou, při nichž není nesnází.
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NEVDĚK. Nevděk se mi protiví jako nej
mrzčejší vada srdce.

NUTNOST, Zákon nutnosti podrobuje si zá
libu, vůli i rozum.
OBECNÉ DOBRO, Není třeba ani vášní,
ani předsudků ve věcech veřejné správy; jedinou
dovolenou vášní jest obecné dobro.
Jest třeba zachraňovati národy i proti jejich vůli.

OBECNĚ UŽITEČNÉ. Když se vezme
záminkou domnělá zásada o obecné užitečnosti,
možno jiti, kam kdo chce.

OBCHOD, Obchod spolčuje lidi, všechno,
co je spolčuje, sjednotí je, obchod jest podstatně
škodliv autoritě.
Obchod zahraniční, neskonale níže ve svých
výsledcích než průmysl a zemědělství, jest učiněn
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pro tato odvětví lidské činnosti, ona nejsou uči
něna pro něj. Účastenství těchto tří podstatných
základů na blahobytě státu jest různé a často si
odporují: nesmí se jim sloužiti než v jejich národ
ním hodnostním pořadí.
Pověstná průpověď: „Laissez faire, laissez pas
ser“ (ponechte to osudu, at to běží, jak běží), byla
by nebezpečná, kdyby se vzala absolutně. Třeba
bráti tuto větu s mírou a rozlišením.

Obchod jest stav počestný; ale jeho podstatné
základy musejí býti opatrnost a šetrnost. Obchod
ník nesmí nabývati bohatství jako se vyhrává bitva;
musí získávati po troškách a stále.

Obchod může se rozvijeti toliko na důvěře; není
důvěry pod vládou slabou; není důvěry v zemi,
kde jsou strany.
OBLEŽENÉ MĚSTO.Klíčeměstavpásmu
válečném mají dojista takovou cenu jako svoboda
posádky, když tato jest odhodlána vyjiti z něho
svobodna; proto také jest vždy výhodnější dopřáti
čestné kapitulace posádce, která se statečně brá
nila, než vydávati se v nebezpečí útoku,
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Když některé město jest ve stavu obležení, vo
ják stává se jaksi úředníkem a má si počínati
s umírněností a slušností, jichž vyžadují okolnosti.

OBRAZNOST, Hle, jaká jest moc obraz
nosti! Vizte ty muže; angličtí námořníci na Svaté
Heleně, kteří mne vůbec neznali, kteří mne nikdy
neviděli; jenom slyšeli o mně mluviti; a co necítí,
co by neudělali, aby mi dali na jevo svou přízeň I
A totéž podivínství se znovu a znovu objevuje
v každém věku, v každé zemi v každém století,,.
Takový jest fanatismus! Ano, obraznost vládne
světem.

Tážeme se, kterak to, že neštěstí ještě nejistá
zasahují často mnohem více než neštěstí, která
se již snesla na naše hlavy. To proto, že v obraz
nosti jako v počtu síla neznámého jest nezmě
řitelná.

ODPOUŠTĚTI, Nad ty, kdož tupí, povzná
šíme se odpouštějíce jim,
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Jest třeba uměti odpouštěti a nezůstávati v po
stavení nepřátelském a svárlivém, které zraňuje
souseda a překáží vlastní radosti; třeba poznávati lidské slabosti a spíše se k nim shýbati než
proti nim bojovati.
i
l
I

O D V AH A. S odvahou možno vše podniknouti,
nemožno vše vykonati,
Odvážnost zvítězí pokaždé, když se všecka
vrhá v boj: pro ni jsou všechny vyhlídky a naděje
v životě stejné.
Klopota s obezřelostmi jest trudnější než ne
bezpečí, jimž se chceme vyhnouti; lépe svěřiti se
osudu.

Odvaha jest jako láska: chce naději za potravu.
Odvahu nelze nastrojiti; jest to ctnost, která
uniká pokrytství.

OPERA. Opera stojí vládu ročně osm set ti
síc franků; třeba pečovati o ústav, který lichotí
národní marnivosti... Jest třeba, aby jen velká
Opera směla dávati ballety.
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OPOVÁŽLIVOST. Když malí lidé pokou
šejí se o velký podnik, vždy jej nakonec sníží
k úrovni svých malých schopností.
OPRAVDOVÉBLAHO. Opravdové blaho,
jediná síla, veškerá útěcha člověkova, vše to jest
v náboženství a mravouce. Nuže, všechny nábo
ženské mravouky jsou krásné. Vyjma více nebo
méně nesmyslná dogmata,1) která jsou potřebná,
aby byla chápána národy v době, kdy se jimi žije,
co vidíte ve Vedách, v Koránu, Starém Zákoně,
v Konfuciovi, konečně všude? Ryzí morálku, totiž
ochranu slabým, úctu k zákonům země a uznávání
Boha. Ale jen Evangelium nabízí úhrn morality
prosté nesmyslů.

PADOUCH u NAPOLEONA.Poctivci
jsou tak klidní, padouchové tak čilí a ostražití, že
bývá často třeba použiti těchto.

Jen mějte padoucha dobře na očích a bude
jednati jako poctivec.
5rovnáme-li, co praví níže o Evangeliu a tím o katolicismu,
vidíme, že zde myslí učebné vély náboženské v světském smyslu.
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PAMĚŤ, Hlava bez paměti jest místem bez
posádky.
Lidé cvičí obyčejně svou paměť mnohem více
než svou soudnost.

PANOVATI. Od vynalezení knihtiskařství
lidé volají k panování světla (poznání, vědomosti)
a panují, jen aby je zotročili.

PANOVATI NAD DUCHY. Žádost panovati nad duchy jest nejsilnější ze všech vášní.

PANOVNÍK. Muž stvořený k věcem veřej
ným a k panování nevidí nikdy osob, nýbrž věci
a jejich následky.

Hlava státu musí uměti zapřáhnouti i zlo, aby
spolupůsobilo na vítězství věci veřejné.
Panovník nesmí důvěřovati ani slovu, ani tváři.

Idea natropila více zla než Čin: jest úhlavní nepřítelkou panovníků.
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Třeba rozlišovali činy panovníka, jenž jedná
kolektivně, od skutků člověka soukromého, jemuž
nic nepřekáží v jeho cítění: politika připouští u
jednoho, ba káže mu věci, jež by se nedaly omlu
vili u druhého.
Panovník se má přičiňovati, aby našel dobro,
které jest ve zlu, a naopak.

Vyvýšení panovníků závisí od vyvýšení národů.
Hlava státu nesmí býti hlavou strany.
Jest více naděje, že potkáte lepšího panovníka
dědičného než voleného.

Umění panovníkovo jako umění ministrovo zá
leží v tom, aby dodal lesku dobrým dílům.
Kníže, obviněný svými poddanými, není nijak
povinen se jim hájiti.

Panovník má vždy zabavovati věci veřejné ve
svůj prospěch.

Zákoník blaha národů není zákoníkem blaha
jednotlivců.
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Vladař, jenž jest vázán ctíti zákon, dočká se
brzy smrti svého státu.
Veliký panovník předvídá výsledky v každé
chvíli.
Svědomím hlavy státu jest předvídání událostí:
ve chvíli, když jest nejdobrodějnější, lidé ho ob
viňují z tyranie.
Palácové milice jsou tím nebezpečnější, čím pa
novník jest absolutnější.

Hlava státu nesmí se o nic více zříkali vlády
nad idejemi než vlády nad lidmi.
Panovník, jenž se váže na některou stranu, na
klání bárku a spěje k ztroskotání.

Kníže musí vše podezřívat!.

Kníže, jež má strach, možno svrhnouti každou
chvíli.
Zraňujete sebelásku knížat, když působíte na
jejich rozhodování.

Nesmí se pustiti se zřetele, že přísná síla a spra
vedlnost jsou dobrotivostí králů. Nesmí se směšovati dobrota králů s dobrotou jednotlivců,
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Jediné potomstvo soudí krále, jen ono má právo
přiřknouti nebo odepříti jim uznání a pocty.

Zaměstnání králů není již v tomto věku dětskou
hrou; jest zapotřebí, aby mravy králů se měnily
s mravy národů; k tomu, aby měl někdo právo
posloužili si národy, třeba, aby jim napřed dobře
sloužil.

Král nesmí sestoupiti pod neštěstí.
Etiketa jest vězením krále.

Ze sta královských oblíbenců šestadevadesát
bylo jich oběšeno.

PANOVNÍK NEMRAVA. Nemravnost
jest bez odporu nejzhoubnější vlastností, jakou
možno nalézti u panovníka, a to proto, že se stává
ihned módou, že si každý z toho dělá čest, když
ji tropí, aby se mu zalíbil, že posiluje všechny
ostatní neřesti a zločiny, dusí všechny ctnosti, za
mořuje všechnu společnost jako opravdový mor;
jest to metla národa.
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PEDANT. Hlupák jest toliko nudný, pedant
jest nesnesitelný.
PATHOS. Bujarost, krev a smrt tvoří nad
šence a mučedníky, plodí odvážná a šílená roz
hodnutí.
PLENĚNÍ, Politika i morálka shodují se v
tom, že zavrhují plenění.

POCTA A PODPLÁCENÍ. Dávati slušně,
toť poctívati, dávati mnoho, toť podpláceti.
POCTIVOST. Člověka poctivého poznáte
podle toho, jak se chová k své ženě, rodině a slu
žebnictvu.
Jsou šibalové dosti šibalští, aby se chovali jako
poctivci,

PODDANOST. Vláda, zvouc k sobě všechny
duchy, jedná ve svém vlastním zájmu, a pracuje
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na upevnění společenské stavby. Všichni občané
mají míti zájem o bezpečnost státu ... Není za
potřebí, aby poddanost byla důsledkem nevědo
mosti nebo zhovadilosti. (Poddanost nemusí býti
důsledkem nevědomosti nebo zhovadilosti.)

PODŘÍZENOST. Příroda tvoříc jisté lidi,
chtěla tomu, aby zůstali v postavení podřízeném.
POHŘBY A HŘBITOVY. Nepravím, aby
obřady pohřební byly úplně zdarma pro třídu
méně zámožnou, neboť z ješitnosti nikdo by se
neodvažoval žádati této přízně; jest však třeba,
aby ti, kdož mají tento druh marnivosti, mohli ji
uspokojiti za laciný peníz. Přeju si též, aby hřbi
tovy byly okrašlovány kaplemi a jinými vhod
nými ozdobami.

POLICIE. Policie spíše vynalézá než nalézá.

POLITIKA. Největším zlem politiky jest to,
že nemá pevných pravidel.
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V politice nic není nezměnitelno. Události cho
vají samy v sobě moc nepřekonatelnou; hlupáci
se ničí v odporu, který jim kladou; obratní přijí
mají události; zmocňují se hnutí a řídí je.

Jestli se moudrá a pravdivá politika, která sluší
velkému národu, jenž má před sebou nejen velké
úkoly, ale i velmi mocné nepřátele, nahradí dema
gogii nějakého klubu, neudělá se tím nic dobrého,
V politice nesmysl není překážkou.

Není na té neb oné okolnosti, aby řídila poli
tiku, ale na politice, aby řídila okolnosti.
Nestrannost záleží v tom, že pro každého máme
tutéž váhu a tutéž míru; v politice jest nesmy
slem: máme vždy zájem na něčím vítězství.

Ústavní listiny (ústavy) jsou dobré jen když
jim velíme do zbraně a je proháníme.
Politika, která nemůže býti mravnou, má se
vynasnažovati, aby dopomohla mravnosti k ví
tězství.

Dobyti si důvěry před úspěchem, jest nejne
snadnějším politickým dílem.
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V politice jsou případy, z nichž není možno
vyjiti než chybami.

Zmaří a odklidí se mnoho věcí (špatných a ne
pohodlných), když děláme, jako bychom jich ne
viděli.
Nic nejde vpřed v politickém systému, v němž
slova pohrávají si s věcmi.
Nejfalešnější politikou jest ta, která staví jednu
stranu proti druhé lichotíc si, že nad nimi vládne.

Slovo politická ctnost jest nesmysl.

POPLACH(NÁHLÝ). Poplach sráží duchy
a ochromuje odvahu.

POPULARITA.Co to jest popularita, dobromyslnost? Kdo byl populárnější, dobromyslnější
než nešťastný Ludvík XVI.? A přece jaký byl jeho
osud? Zahynul, To proto, že lidu třeba sloužiti
důstojně a ne snažiti se, abychom se mu zalíbili:
krásný způsob, jak ho získati, záleží v tom, že se
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mu činí dobře. Nic není nebezpečnějšího, než mu
lichotiti: nedostane-li pak, co chce, jitří se a myslí,
že se mu nedostálo v slovu; a jestli se mu pak
odporuje, nenávidí tím více, čím více myslí, že byl
oklamán.

POROTA. Omylem jest véřiti, že porota jest
v mínění národa (přáním národa).

Nic nezavazuje k tomu, aby porotci byli bráni
z celého množství lidu.
K čemu tato míchanina, která, sdružujíc k spo
lupráci lidi beze světla s lidmi učenými, vzbuzuje
v těchto nechuť?
Byly uváděny velmi silné důvody pro zřízení
porotců i proti nim; toho nemožno tajiti, že vláda
tyranská měla by mnohem více výhod z porotců
než ze soudců, kteří jsou méně náchylní pracovati
jí do rukou, a kteří vždy budou jí klásti více od
poru. Proto také i nejstrašnější tribunály měly po
rotce. Kdyby byly bývaly složeny z osob úředních,
zvyky a formality byly by bývaly záštitou proti
odsouzením nespravedlivým a libovolným., Pří
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snosti, kterou může na se vžiti stálé vykonávání
těchto funkcí, jest se málo obávati, kdyžtě jednání
jest veřejné, když jsou obhájci a ústní řízení.

POŘÁD EK, Bez pořádku (rozkazu, pravidla)
všechno úřadování jest jen chaos; sesují se finance,
padne veřejný úvěr, a s majetkem státu shroutí
se i majetky soukromé.

POSUZUJ O PATRNĚ! Říká se, že když
se zná povaha některého člověka, máme klíč k jeho
chování: to není pravda. Ten neb onen koná něco
špatného, a jest to od kořene člověk poctivý; ten
neb onen dělá špatnost a není zlý. To proto, že
skoro nikdy nejedná přirozeným koněm svého
charakteru, ale tajnou vášní okamžiku, která se
stáhla a skryla do posledních záhybů jeho srdce.
Jiný omyl, když se říká, že obličej jest zrcadlem
duše. Pravda jest, že člověka jest velmi nesnadno
poznati, a že, abychom se neklamali, nesmíme ho
souditi leč podle jeho skutků, a ještě by bylo třeba,
aby to bylo podle skutků té které chvíle, a jenom
pro tu chvíli.
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PRÁVA A PRÁVNÍK. S právníky není
snadno dosíci prostoty: formality Státní Rady
zabránily mnohému zjednodušení.
Práva vladařova nejsou právy lidu. Právem lidu
jest podrobiti se zákonům.
Kollektivní zločiny nezatěžují nikoho.

Třeba se míti na pozoru, aby se nedávala kassačnímu dvoru pravomoc,která ponenáhlu mohla
by ho vés.ti k tomu, že by znal od základu soudní
a státní jednání.
Jsou toliko dvě třídy v Evropě: třída, která
chce privileje, a třída, která je potlačuje.

PREFEKTI. Prefekti se vší svou mocí a míst
ními prostředky, jež jim byly dány s úřadem, byli
sami císaři v malém; a poněvadž neměli síly a moci
než z prvotního podnětu, jemuž byli ústroji, po
něvadž všechen jejich vliv odvozoval se toliko od
jejich dočasného úřadování, poněvadž neměli
vlivu osobního, protože nebyli nikterak vázáni na
půdu, kterou spravovali, měli všechny výhody
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bývalých velkých správců absolutních, žádnou
však z jejich nevýhod. Bylo velmi nezbytno vytvořiti jim všecku tuto moc; stal jsem se diktátorem,
neboť tak tomu chtěl nátlak okolností; bylo tedy
třeba, aby všechna vlákna vedoucí ode mne byla
v souladu s první příčinou, pod trestem, že by se
minula s výsledkem. Vládčí síť, jíž jsem pokryl
zemi, vyžadovala úsilného napětí, zázračné pruž
nosti, jestli se chtěly odraziti strašné rány, jimiž
bylo na nás bez ustání mířeno.
Bylo by velmi pohodlno, kdybych tak mohl
odevzdati Státní Radě zlořády, jichž se dopouštějí
prefekti; strach z toho by ještě ztenčil malý počet
těch, kteří mi zavdávají příčin k stížnostem.

PROFESOŘI. Nikdy jsem neslyšel, že by
profesoři byli bývali podnikateli ústavů na svůj
účet: to by bylo směšné. Ale nechci, aby měli
pevný plat a neodvislý od počtu žáků; chci, aby
jejich plat byl úměrný k tomuto počtu, aby měli
zájem o prospěch těchto ústavů. Není ostatně
možno učiniti plat jednostejný, jest třeba, aby byl
stupňován podle míst a zásluh profesorů.
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PŘÁTELSTVÍ. Člověk nemá přátel: má je
jeho štěstí.
Největší vzácností jest nepřetržitá oddanost.
PŘEKÁŽKY. Nesmíme se vrhatí na pře
kážky a pachtiti se s nimi, nejsou-li škodlivý.

PŘESVĚDČENÍ, Síla jest vždy síla, nad
šení jest toliko nadšení; avšak přesvědčení zů
stává a vrývá se do srdcí,
PŘÍSNOST, Přísnost více chybám zabrání
než je potlačí,

PŘÍŽIVNÍCI SÍLY, Nic pánovitějšího než
slabost, která se cítí opřena o sílu.

RACINE. Ačkoliv Racine vytvořil v podstatě
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veledíla, jest v nich přece jakási ustavičná sucho
párnost, láska a zase láska, a její nasládlý tón, její
nudné okolí; není to však vlastně jeho vinou:
byla to vada a mravy doby. Láska tehdy, a ještě
více později, byla vším v životě každého. Takový
jest vždy úděl společností zahálčivých. Co nás se
týká, my jsme byli surově od ní odvráceni Revo
lucí a jejími velkými úkoly.
RÁNY OSUDU. Rány osudu jsou jako rány
mincovního razidla na peníz, poznamenávají člo
věka jeho cenou.

Kdo nezakusil nikdy ran osudu, na toho do
lehnou tak veliké, jako bylo jeho štěstí.

REVOLUCE. Konec románu Revoluce;
třeba teď začíti historii. Nesmíme míti oči pro
něco jiného než pro to, co jest skutečného a co
možno uvésti ve skutek.

V revoluci se zapomíná na vše: dobro, jež ko
náte dnes, bude zítra zapomenuto. Jakmile se
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změní tvářnost věcí, vděčnost, přátelství, příbu
zenství, všechny svazky se trhají, a každý hledá
jen vlastní zájem.
Homogena se přitahují jak ve fysice, tak v re
voluci.
Obecné pravidlo: není revoluce bez hrôzovlády.

■

V revolucích jsou toliko dva druhy lidí: kdo je
dělají, a kdo z nich těží.

Revoluce jest mínění, jež nalezlo bajonety.
Revoluce jest circulus vitiosus: vychází z kraj
nosti, aby se do ní vrátila.

Jsou revoluce, jež jsou nevyhnutelný. Jsou to
výbuchy morální jako fysické výbuchy sopek.
Když chemické sloučeniny, které je způsobují,
jsou úplný, sopky vybuchují, a právě tak revoluce,
když v nich jsou morální sloučeniny. Abychom
je předešli, třeba bdíti nad pohybem idejí.
Mladí lidé vykonávají revoluce, jež starci při
pravili.
Nezastavíte již lidu, jakmile jste ho jednou po
štvali a rozvířili.
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Za revoluce Francouzové nebyli nikdy bez ně
jakého krále.
Revoluce jest vykonána, když se nepotřebuje
zbaviti než jednoho člověka.

Přes všechny své hrůzy revoluce nejsou méně
pravými příčinami obrození veřejných mravů.
Revoluce ať se naučí nic nepředvídati.

Jsou toliko dvě páky k tomu, aby se lidé sjed
notili: bázeň a zájem. Každý velký převrat musí
postupovati zastrašením, zájmy v tom mnoho ne
vydají.
V krisích státu člověk rozumný jest ten, jenž
platí za slabocha, protože vášeň se podobá síle.

RODINA. Svazky rodinné zdály se mi vždy
posvátnými; nemohu se odhodlati uvěřit, že by je
bylo možno zpřetrhati a nezneuctíti, co jest pro
člověka nejsvětějšího.
Důvěrný život jest zárukou dobré domácnosti;
zajišťuje vliv a vážnost ženy, závislost na muži;
udržuje věrnost, lásku a dobré mravy.
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Jsem toho mínění, že dobré nebo špatné cho
vání dítěte do budoucnosti závisí zcela od jeho
matky.

ROVNOST. Rovnost existuje jen v theorii.
(Jinak, češtěji vyjádřeno: Rovnost jest jen na
papíře).

Zákon společenský může dáti všem lidem táž
práva, příroda nedá jim nikdy rovných schopností.

ROZKOŠE. Duše silné odvracejí se od roz
koší, jako se plavci vyhýbají úskalím.

ROZPAKY. Lidé, kteří se rozpakují, nedo
jdou nikdy zdaru ve svém podnikání.
Nic nesnadnějšího než se rozhodnoutí.

ŘEČ K VOJÁKŮM. Když se vojáci strojí
do ohně, proslovy jim nepřidají udatnosti: staří
veteráni je sotva slyší, a mladí je zapomínají při
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první ráně z děla. Jsou-li řeči a proslovy užitečný,
tu to bývá na pochodech, aby zničily všelijaké
nášepty, špatné pověsti, aby udržely dobrou mysl
v táboře a opatřily látku k hovorům ve stanech.
Tištěný denní rozkaz dobře vyhoví všem těmto
účelům.
ŘEČNÍ CI. Velicí řečníci, kteří ovládají shro
máždění skvělostí svých slov, jsou naskrze nejpro
střednějšími politiky; nesmíte jich porážeti slovy,
těch oni mají vždy dosti a nabubřelejších, aby
vás přehlušili; proti jejich žvavosti třeba postaviti
logický, stručný úsudek: jejich síla jest v mlha
vosti; třeba je přivésti ke skutečnosti fakt; praxe
je zabíjí.

SAMOSTATNOST. Nemá-li člověk srdce,
nezbytně má špatnou hlavu, a není schopen veletí
a jednati samostatně.
SEBELÁSKA. Zdravý smysl činí lidi schop
nými ; sebeláska jest vítr, který nadouvá plachty
a žene lodi zpět do přístavu.
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Jakého poblouzení jsou schopny marnivost a
sebeláska člověka nevědomého!

SEBEVRAŽDA. Má člověk právo se za
biti? Ano, nikomu-li svou smrtí neublíží a je-li
mu život zlem.1)
Kdy jest život zlem pro člověka? Jakmile mu
neposkytuje leč strasti a utrpení; poněvadž však
strasti a utrpení mění se každou chvíli, není žád
ného okamžiku života, v němž by měl člověk právo
se zabiti: chvíle ta by přišla až v samou hodinu
jeho smrti, protože jen tehdy měl by důkaz, že jeho
život nebyl než předivem zel a utrpení,..

Člověk, ktérý, poddávaje se tíze přítomných
strastí, sám si bere život, páše nespravedlnost
na sobě samém, poslouchá ze zoufalství a sla
bosti vrtochu okamžiku, jemuž obětuje všechen
budoucí život.2)
Sebevražda jest činem hráče, jenž všecko pro
hrál, nebo marnotratníka, jenž všechno promrhal.
3) Viz však o něco dále, jak se životními zkušenostmi měnily tako
véto názory. Při této větě zvláště dlužno upozornili, že jest vyňata ze
sešitu, do něhož si zapisoval jako sedmnáctiletý student.
2) Všechno tohle jest filosofování ze studentských let.
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Vždy bylo mým přesvědčením, že člověk jeví více
pravé odvahy snášeje nehody, než když se zba
vuje života.
Granátník Gobain se zavraždil z lásky: byl to
jinak velmi hodný člověk. Jest to druhá událost
tohoto rázu, která se v měsíci přihodila u sboru
(tělesné stráže):
První konsul nařizuje, aby bylo vyhlášeno s
denním rozkazem Gardě:
„Ať voják umí přemáhati bolest a melancholii
vášní; jest stejně pravým udatenstvím trpěti vy
trvale bolesti duševní, jako státi v dešti kulí; podlehnouti smutku a nevzepříti se mu, zabiti se,
abychom se mu vyhnuli, toť utéci s bojiště, nežli
jsme zvítězili.

SHROMÁŽDĚNÍ. Shromáždění uvažuje
jen málokdy: jest příliš rychle rozvášněno.
Veliká shromáždění se scvrkají v koterie (spřeženstva, strany), koterie pak není nic než nějaká
nenávist.

Nikdy shromáždění nespojila v sobě opatrnost
a energii, moudrost a bujarost.

Takový jest nevyhnutelný vývoj těchto četných
sborů (komor, sněmů), hynou nedostatkem jed
noty; jest jim třeba hlav (vůdců) právě tak jako
armádám. Těm se jmenují; ale veliké talenty, ge
niové neobyčejně povýšení zmocňují se shromá
ždění a vládnou jim.

SILA. Jest jen jedno tajemství, jak vésti svět,
a to býti silným, protože v síle není ani mamu ani
klamu; jest to pravé obnažení.

Není síly bez chytrosti a hbitosti (úskočnosti).
Jest třeba mocně vládnouti koloniím, ale není
síly bez spravedlnosti.

SÍLA BEZ DUCHA A INTELLIGENCE.
Duch má svá práva před právy síly; síla sama není
nic bez ducha. V dobách heroických vůdcem byl
člověk nejsilnější; v dobách vzdělaných vůdcem
jest nejintélligentnější z udatných.
r

•
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SLIBO VÁNÍ. Nejlépe dostojíš svému slovu,
když ho vůbec nedáš.
84

SMĚLOST, Co slabost počíná, náleží právem
smělosti, která to legitimuje, zmocňujíc se toho,
♦

SMLOUVY, Smlouvy se provádějí (dodržují),
dokud jsou zájmy v souladu.

SMRT, Smrt jest spánek beze snů.
Život jest poset tolika úskalími a může býti pra
menem tolika zel, že smrt není ze všech nejhorším.
Co věcí, jež se zdají nemožnými, bylo vykonáno
lidmi odhodlanými, kteří neměli již jiného útočiště
než smrt!
SŇATEK, Neměl by se dovolovati sňatek
osobám, jež by se neznaly šest měsíců.
Pro oddávajícího civilního úředníka jest třeba
nějaké formule, která by obsahovala slib posluš
nosti a věrnosti pro ženu. Třeba ji poučiti, že vy
cházejíc z poručnictví své rodiny, vstupuje v po
ručnictví svého manžela. Civilní úředník oddává
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bez jakékoliv slavnostnosti; tof příliš suché.Třeba
něčeho morálního; podívejte se na kněze: bývalo
kázání, I když to neposlouchali snoubenci jinak
zaměstnaní, bylo to dobré pro okolostojící,
SNĚMOVNA, Sněmovna jest dobrá k tomu,
aby dosáhla od lidu, čeho se král ostýchá od něho
žádati,
SOUDCE, Není možno uniknouti libovůli
soudce než tím, že se postavíme pod despotismus
zákona,

SOUDNÍ SPORY. Způsob, jak udusiti po
lovinu soudních sporů, záležel by v tom, že by se
platilo jen advokátům, kteří by svou při vyhráli;
ale nebyl jsem s to prosaditi tuhle myšlenku ve
Státní Radě.

SOUDNICTVÍ A PRÁVNICTVÍ,Naše
právnictví jest obraz mosaikový. Nevyplývá z
obecného principu.
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SOUDY VÝJIMEČNÉ. Soudy výjimečné
nemohou býti nebezpečny, když kassační soud
rozhoduje o příslušnosti.
Jest snadno určití přesně delikty, jež budou
příslušeti těmto soudům. Přál bych si, aby jimi
byly souzeny útoky na četnictvo, opětné zločiny
osob uniklých z galejí, a také zločiny, spáchané
lupičskými rotami a hromadnými vzbouřenci,,.
Prostí soukromníci, takoví členové poroty, bývají
zastrašeni při pohledu na rotu zločinců; myslelo
se, a právem, že soudcové odborní nebudou pří
stupni těmto strachům, Toť pravý a jediný důvod,
proč byli zřízeni soudové výjimeční.

SOUKROMÝ ŽIVOT. Soukromý život
člověka jest zrcadlem, v němž možno čisti a plod
ně se poučiti.

SPIKLENCI. Spiklenci, kteří se spřahají,
aby otřásli nějakou tyranií, počínají tím, že se pod
řizují tyranii svého vůdce.
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SPIKNUTÍ. Hmotné spiknutí jest zastaveno,
jakmile se uchopí ruka, která drží dýku; morální
spiknutí nemá konce.
SPISOVATELÉ, tak zvaní velcí. Velcí spi
sovatelé jsou vážení blabonilové. (Myslil asi ta
kové jako Anatole France.)

SPISOVATELÉ GENIÁLNÍ. Všichni
lidé geniální a všichni ti, kdož se dopracovali
důstojného místa v repubíice spisovatelské, jsou
bratři, af ta nebo ta země viděla jejich kolébku.
MmedeSTAĚL. Četl jsem několik kapitol
z Corinny od paní de Staěl, nemohu jí však do
čisti... Paní de Stael líčí se tak dobře ve své
hrdince, že na konec zrovna mne dopaluje. Vidím
ji, slyším ji, cítím ji, chci jí utéci, a knihu odhazuju.

Příbytek paní de Stael v Coppetu stal se pra
vým arsenálem proti mně; chodili tam dáti sé
pasovati na rytíře. Pričiňovala se, aby mi vzbu
dila nepřátele, a sama též mne napadala. Byla
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zároveň Armidou a Clorindou. Celkem však ni
kdo nemůže pópříti, že pani de Stael jest žena
velkého talentu, velmi distinguovaná, velmi du
chaplná: zůstane.

STAŘÍ VOJÁCI. Jest třeba vším možným
povzbuzovati vojáky, aby zůstali pod prapory;
čehož snadně dosáhneme, když starým vojákům
budeme osvědčovati velkou úctu. Bylo by též
třeba zvyšovati žold s přibýváním služebních let;
neboť jest velmi nespravedlivo neplatiti lépe ve
terána než rekruta.

STATEČNOST. Statečnost okamžitě por
hotová, která v nejnáhlejších příhodách zachová ’
si svobodu ducha, úsudek a rozhodnost, jest ne
obyčejně vzácná.
k.

STÁTNÍ PŘEVRAT. Můžeme se odvážiti státního převratu, abychom uchvátili moc,
nikdy, abychom jí utužili; to bychom vlastně bili
panovníka.
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STÁTNÍ ÚPISY. Zdá se, že obchodem se
státními úpisy v Paříži kde kdo se zabývá, vyjma
vlastní jejich majitele; a poněvadž tak zvaní kupci
a prodavači nedělají opravdu nic jiného, nežli že
sázejí se jedni s druhými, že takový a takový bude
kurs v tu a v tu dobu, každý z nich, aby vydělal
si na chleba, chce říditi politiku celé Evropy k cíli,
kterého by rád dosáhl; každý vymýšlí, vykládá,
znetvořuje fakta, vniká do sněmovny, do kabinetů
ministrů, do tajností dvorů, uvádí slova vyslanců,
disponuje mírem a válkou, zmítá míněním a svádí
je s cesty, a veřejné mínění, zvláště ve Francii, jest
vždy tolik lačné novinek a omylů, že čím více je
klamete, tím větší moc máte nad ním; a tento pohoršlivý vliv není vykonáván toliko oním davem
dobrodruhů, jimž se říká bursovní spekulanti;
sami směneční jednatelé, jimž jejich stav zapoví
dá jakoukoliv osobní spekulaci, zneužívají svého
postavení a trhaří na vlastní účet; často stávají
se odpůrci i těch, jež jmenují svými klienty. Už
zájem o veřejnou mravnost vyžaduje potlačení
tohoto zlořádu, a jsou pro to ještě jiné důvody.
Práva svobody přestávají tam, kde se jich začíná
zneužívati.
•

,’i
•

•t

'■

*•
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STATNÍ VECÍ. Prospech státu vítězí dříve
nebo později nad drobnými vášněmi.

STÁTNÍK. Státník má míti srdce v hlavě.

STRANY. Strany se oslabují strachem, který
mají z lidí schopných.
Klub nesnese trvalého vůdce: pro každou vá
šeň potřebuje jednoho.

Nejméně svobodným jest člověk ze strany.

Strana, která se udržuje jen cizími bajonety,
jest poražena.
.

*

...

-

STUD U ŽENY. Rod lidský má dvě velké
ctnosti, jimž nelze nikdy dosti se prokázati: od
vahu u muže a stud (cudnost) u ženy.

SVEDENÍ. Svedení přichází do srdce očima:
jsme vždy pokoušeni sklonití se před tím, co ob
divujeme.
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SVĚDOMÍ. Nejposvátnější věcí u lidí jest
svědomí: člověk niá v sobě tajemný hlas, který
mu křičí, že nic na zemi nemůže ho příměti, aby
věřil, čemu nevěří. Nejohavnější všech tyranií jest
ta, která zavazuje osmnáct dvacetin národa, aby
přijal víru, jež se protiví jejich věření, pod trestem,
že nebudou moci vykonávati práva občanská,
aniž smějí míti nějaký statek, což jest totéž jako
nemíti již vlasti na zemi,
SVOBODA. Aby ten neb onen národ byl
svoboden, bylo by třeba, aby poddaní byli mudrci
a vládnoucí bohy.

SVOBODA A SPOKOJENOST.Dobrá
politika se přičiní, aby národové věřili, že jsou
svobodni, dobrá vláda je však učiní šťastnými a
spokojenými, jak chtějí býti.
t

•
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SVOBODA POLITICKÁ. Dobře jsouc
analysována, svoboda politická jest smluvenou
bajkou, vymyšlenou vládnoucími, aby uspali ovlá
dané.
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SYSTÉMY, Co se týká systému, třeba vždy
si uchovati právo smáli se zítra svýin myšlenkám
z včerejška,

„ ŠKOLA UMĚN A ŘEMESEL, Záměr
Školy Uměn a Řemesel byl pojat pro děti vojáků,
námořníků, a aby; se jim dalo vychování přimě
řené jejich stavu. Řekne se snad, že by bylo možno
dáti je do učení k mistrům; to by však bylo dobré
jen na rok, na dvě léta, a brzy by to vzalo za své.
Jest v tom ostatně jistý politický cíl: jest třeba
přiblížiti krajní živly k středu a v duchu národ
ním, čehož není ve vyučení soukromém. Již se to
zavedlo pro třídy prostřední; lycea mají dodávati
advokáty, lékaře, vojáky. Třeba to rozšířili na
třídu nižší, založiti dvě jiné školy, a dáti do nich
děti z departementů nově připojených, by se na
učily francouzský. Odtud budou jednoho dne vycházeti dělníci pro našepřístavy, pro naše vojenské
dílny, pro naše kolonie,
ŠLECHTA, Šlechta by byla obstála, kdyby
se byla více zabývala větvemi než kořeny,
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Šlechta by byla zůstala, kdyby se byla uměla
zmocniti psacího náčiní.

ŠLECHTA DĚDIČNÁ. Dědičnost šlechtictví jest na překážku ušlechtilému závodění
u šlechticů i občanů.
k

ŠLECHTA (R. 1814). V postavení, v němž
• jsem (1814), nenalézám šlechty leč v luze, které
jsem si nevšímal, a luzu v šlechtě, kterou jsem
učinil.

ŠLECHTA NÁRODNÍ. Zřízení národní
šlechty není proti rovnosti, jesť nezbytná k udr
žení společenského řádu; žádný společenský
řád nemůže býti založen na zákoně agrárním;
princip vlastnictví a převodu smlouvou kupní,
darováním mezi živými nebo odkazem, jest zá
kladním principem, jenž neruší rovnost..Z tohoto
principu se odvozuje obyčej přenášeti s otce na
syna památku služeb, prokázaných státu, Bohat4 ství bývá často dobyto hanebnými a zločinnými
cestami. Tituly, dobyté službami, prokázanými
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státu, vycházejí vždy z pramene čistého a ctného;
přenášení jich na potomstvo jest toliko spravedl
ností.
ŠPANĚLY. Nikdo neviděl v mé válce se
Španělskem, že se chci zmocniti Středozemního
moře.

ŠTĚSTĚNA ŽENA.Těžtezpřízněštěstěny,
když její rozmary se k vám schylují; jen dejte
pozor, aby se nezměnila, a chraňte se mrzutostí
s ní: jest žena.
ŠTĚSTÍ. Štěstí záleží na okolnostech. Blaho
na náklonnostech.
TACITUS, Není správno vyličovati všechno
černě, jak to udělal Tacitus... Nedosti rozvinul
příčiny a vnitřní vzpruhy událostí; nedosti stu
doval tajemství fakt a myšlenek. Nedosti hledal
a zkoumal jejich sřetězení, aby zanechal potom
stvu správný a nestranný úsudek.
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TAKTIKA, Umění generála předního neb
zadního voje jest, stále zaměstnávati nepřítele,
aniž by se s ním příliš utkával, zpožďovali ho,
míti ho k tomu, aby za tři za čtyři hodiny urazil
jednu míli. Těchto velkých výsledků domůže se
jen taktikou, a jest potřebnější jízdě než pěším,
přednímu nebo zadnímu voji než kterékoliv jiné
posici.

TERRORISM. Šuanství a emigrace jsou ne
moci kožní, a hrôzovláda jest nemoc vnitřní.
TĚŽKÁ CHVÍLE. Jsou tak těžké chvíle,
že blaho národa žádá si odsouzení nevinného.
ť

TIS K. Povaha národa požaduje toho, aby svo
boda tisku bylaobmezena u děl jistého rozsahu;
jest třeba, aby žurnály byly pod přísnou policejní
dohlídkou.
'■
Lid, který jest s to vše říci, bude s to vše učiniti.
V národě, kde veřejné mínění má všude vliv,
kde zasahuje do aktů ministrů, do porad velkých
státních těles, tam ať má tisk neobmezenou svo
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bodu, tam jest to pochopitelno. Ale naše základní
zákony nepovolávají lidu, aby se mísil do záleži
tostí politických: senát, Státní Rada, sbor záko
nodárný za něj myslí, mluví, jedná... V systému
anglickém mínění má vliv na vládu; nemožno tedy
zabrániti tisku, aby nepranýřovaí ministrů, aby
necensuroval jejich aktů. Zhoubné následky to
hoto zvyku jsou vyvažovány institucemi a mravy
národa.
A konec konců, jaké dobro přináší Anglii tato
volnost tisknouti vše proti lidem na rozhodu
jících místech? Napraví se tím? Zlepší se tím jejich
mravy ? Naopak, když jistí jsou napadáni, ať už
jest chování jejich jakékoliv, ti velcí odloží masku,
udělají si pohodlí, nechají lid mluviti a stanou se
jeste horšími.

TRAGEDIE. Drobné výjevy lásky jsou ošu
mělé pro tragedii; naše doba roste: jest záhodno,
aby vše rostlo s ní.

Dobrá tragedie den co den stoupá více v ceně.
Vznešená tragedie jest školou velikánů. Jest povin
ností panovníků pečovati o ni a rozšiřovati ji. Není

nezbytno býti básníkem, aby ji bylo možno posouditi; stačí znáti lidi a věci, míti vzlet a ušlech
tilost myšlenek a býti státníkem.
Francie dluží Corneilloviza část svých krásných
činů. Kdyby žil, učinil bych ho knížetem.
Mám rád tragedii vznešenou, jak ji dělal Cor
neille. Velikáni jsou v ní pravdivější než v hi
storii: vidíme je tam jen v krisích, jež je objasňují
a rozvinují, v okamžicích nejrozhodnějších, a ne
jsme zavaleni tou spoustou podrobností a domně
nek, často nesprávných, jimiž historikové plní své
knihy. Právě tak získá i sláva; neboť v člověku jest
mnoho bídy, kolísání a pochyb: všechno to musí
v heroovi zmizeti. Toť monumentální socha, na
níž není již viděti slabostí a tetelení se těla; toť
Perseus Benvenuta Cellíniho, tato bezvadná a
vznešená skupina, v níž člověk netuší, na mou
věru, ani za mák sprostého olova a cínových ta
lířků, jež umělec v zuřivosti naházel do vroucího
kotle, aby z této směsi vyšel jeho bronzový polobůh.

Jsem velmi po vděčen tragedii, že takto povznáší
některé lidi, nebo spíše, že je vrací jejich pravé
velikosti vyšších lidí v těle smrtelném. Často jsem
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si prával, aby naši básníci uměli něco takového
pro moderní heroy. Proč by ne? Genia od dob
Césarových neubylo: naši básníci však nic ne
srozuměli modernímu geniu, ať už jest to Jindřich
IV. nebo Filip Sličný.

Bylo by třeba, aby tragedie byla školou králů
a národů; toť nej vyšší vrchol, k němuž básník by
mohl dostoupiti.
Dramata jsou tragedie komorných.

V Aischylově Agamemnonovi, čemu se právě
podivuju, toť kraj ní síla, spojená s velkou prostotou.
Zvláště mne dojímá stupňování hrůzy, jímž se vy
značují kusy tohoto otce tragedie. Á toť přece
teprve první jiskra, k níž se připíná naše krásné
světlo moderní (Corneille).
TRESTÁNÍ. Každé shovívání vinníkům lze
podezřívati z dorozumění se s nimi.
T R P É TI. Nemám rád, když se někdo tváří,
jako by pohrdal smrtí; velikým zákonem jest
umě ti trpě ti to, co jest nevyhnutelno.
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TRŮN, Trůn jest toliko několik prkének po
tažených sametem.

Trůny se neopravují,

TURCI. Turky můžete pobiti, ale ne přemoci.
UČENCI. Dívám se na učence a lidi ducha
plné jako na kokety: třeba je navštěvovati, s nimi
se baviti, ale nebrati si jich za ženy, ani učenců za
ministry.
UDÁLOSTI. Všechny události drží jen na
vlásku. Člověk schopný těží ze všeho, nezanedbá
nic, co by mu mohlo poskytnouti o nějakou vý
hodu více. Člověk méně schopný někdy jen jednou
výhodou pohrdne a vše ztratí.

Od vítězoslávy k pádu jest jen krok. Viděl jsem
za nejslavnějších okolností, že holé nic vždy rozho
dovalo o největších událostech.
UDATNÝ. Udatným jest člověk jenom pro
druhé.
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U MIE L CI. Bylo velkou mou péčí, abych vi
děl francouzské umělce zatemňovati slávu Athen
a Itálie.

UNIFORMA. Člověk se stává mužem své
uniformy.
URÁŽKY. Třeba vždy nechati přejiti noc
přes včerejší urážku.
ÚŘADY. V úřadech třeba rozvinovati více
karakteru než ve válce.

Nesmí se k úřadu bráti člověk, jemuž se hodí
to neb ono místo, nýbrž člověk, jenž se hodí na
to místo.
V úřadování zkušenost jest vším.

ÚŘEDNÍK. Francouzský úředník má všude
vzbuzovati závist, nikdy soucit!

Jest třeba, aby bylo možno dáti pense lidem,
kteří mají za sebou veřejné služby, jako prefekti,
©
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vyšší soudci, statní j-adové a jejich vdovy. Když
není budoucnosti pro veřejné funkcionáře, zne
užívají svých míst. Direktorium, nemohouc dávati
výslužného, dopřálo účasti a výhod v záležitostech
státních, což jest věc nemravná.

Povinnost velkých úředníků: ať ve svém životě
soukromém jsou hospodárni, ba spořiví; ve ve
řejnosti však ať jsou skvělí.
Jest třeba, aby příjmy úředníků dovolovaly jim
vystupovati podle důležitosti jejich funkcí. Fran
couzové mají se všude chovati tak, jak se sluší na
představitele prvního národa světa.

Úředník má míti odvahu ke každé zkoušce, a
po příkladu presidentů Harlaye a Molého býti
hotov zahynouti, když hájí panovníka, trůnu a zá
konů ... Nejkrásnější smrtí byla by smrt vojákova,
který hyne na poli cti, kdyby smrt vysokého úřed
níka, hynoucího, když hájí panovníka, trůnu a zá
konů, nebyla ještě slavnější.
ÚŘADY A ÚŘEDNÍCI. Mne neoslní
dobrá pověst. Starých služeb si vážím jen jako
školy, v níž se člověk měl naučiti lépe sloužiti.
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V krátké době stal jsem se starým správním úřed
níkem ; nejnesnadnějším uměním není vybratí lidi,
ale dáti lidem, které jste si zvolili, celou hodnotu,
již mohou míti,

ÚSPĚCH, Největším řečníkem světa jest
úspěch.
Netrpělivost jest velkou překážkou úspěchu!
Kdo se nebojí uspišovati události, nebude moci
nic utrhnouti, nebo utrhne jen nějaké červivé padavče, které nikdy neuzrá.

ÚSTAVA. Žádná ústava nezůstala takovou,
jak byla udělána. Její funkce jest vždy podřízena
lidem a okolnostem. Má-li příliš silná vláda ne
příjemnosti, má jich slabá ještě více. Co den jsme
nuceni znásilňovati platné zákony; není jinak
možno; bez toho by nebylo možno jiti.

Dal jsem zatknouti Baumonta a dvě stě osob
na Západě,podloudníků obilím. Není ani jediného
ministra, jenž by nebyl mohl býti obviněn. Vláda
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nemůže býti despotickou, protože nemá, koho
by pobídla a o koho by se opřela: systému feu
dálního, ani sborů zprostředkovacích, ani před
chozích rozsudků. V den, kdy vláda by byla
tyranskou, ztratila by veřejné mínění a byla by
ztracena. Bylo by třeba zvláštní rady pro ne
předvídané případy; senát byl by k tomu velmi
dobrý. V Benátkách musel jsem si stěžovati na
křivdy, učiněné jednomu Francouzovi; žádal jsem
zadostučinění; namítli mi zákony: pohrozil jsem,
že je zničím, a řekl jsem, že mají Radu Deseti,
státní inkvisitory, atd,,. Inkvisitoři ovšem našli,
čím mne uspokojiti,

ÚSTUP V BOJI. Před tažením třeba dobře
uvážiti, máme-li postupovati či nikoliv; když jsme
však provedli útok, třeba v něm setrvati až do
krajnosti. Ať jest ústup sebe obratnější, vždy
oslabí morální stav armády, protože opouštějíce
své vyhlídky na úspěch, vydáváme je zároveň
v ruce nepřítelovy. Ústupy vyžadují si ostatně
mnohem více obětí na mužstvu i materiálu než
nejkrvavější řeže; jen s tím rozdílem, že v bitvě
nepřítel ztrácí skoro' tolik jako vy, kdežto na
ústupu vy ztrácíte a on nikoliv.
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„V P O LI “.V poli ať žádný vůdce nespí v domě,
a ať jest tam toliko jediný stan, stan vrchního vo
jevůdce, aby mu nezmohly spisy.
VÁLEČNÉ UMĚNÍ, Válečné umění jest
rozvržení sil na dané body.
Válečné umění s menším vojskem záleží v tom,
že máte vždy více sil než nepřítel na místě, na něž
jest útočeno, nebo na něž sami útočíte. Chvály ne
přítelovy jsou podezřelé; nemohoulichotiti čestné
mu muži, leda až přestalo nepřátelství.

Ctěte a zase čtěte výpravy Alexandrovy, Hannibalovy, Césarovy, Gustava Adolfa, Turennovy,
Eugenovy a Friedrichovy; zřiďte se podle nich;
jen tak se můžete státi velikými vůdci a pochopiti
tajemství válečného umění. Váš duch, osvícený
tímto studiem, snadno pak odvrhne pravidla, jež
se příčí zásadám těchto velikánů,
VÁLEČNÉ RADY, Dlouhým zasedáním
válečných rad se stává, co se přiházelo ve všech
dobách: na konec se obyčejně usnese rozhodnutí
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nejšpatnější, které skoro vždy ve válce bývá nejpřikrčenějším.
Jsou toliko dvojí plány válečných výprav, do
bré a špatné, Dobré ztroskotávají skoro vždy
nepředvídanými okolnostmi, jimiž často zdaří se
plány špatné,
X•1
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VÁLEČNÍ KOMISAŘI, Zákon chce,aby
válečnými komisary byli jen občanští zřízenci, a
oni zatím potřebují více odvahy a vojenského vy
stupování než sami důstojníci: odvaha, která jest
jim nezbytná, musí býti zcela morální; jest vždy
jen ovocem navyklostinebezpečí,,. Pobuřuje to,
když slyšíme denně jednotlivce z různých úřadů
přiznávati se a skoro se tím chlubiti, že měli strach;
VÁLEČNÍK, Jest žádoucno, aby válečník
měl tolik charakteru jako ducha. Mužové, kteří
mají mnoho ducha a málo charakteru, jsou k tomu
nejméně způsobilí; jest to loď, která má stožár
nepoměrný k své přítěži; lépe jest mnoho cha
rakteru a málo ducha. Mužové, kteří mají pro
středně ducha a v poměru k tomu charakteru, pra
cují často v tomto řemesle se zdarem; třeba tolik
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základny jako výšky. Vůdce, který má mnoho
ducha a charakteru v stejné míře, tot Cesar, Hanni
bal, Turenne, princ Evžen a Bedřich.

V Á L K A. Války nevyhnutelné jsou vždy spra
vedlivý.

Války Revoluce zušlechtily všecek národ fran
couzský.

Ve válce jako v lásce, aby se jí udělal konec,
jest třeba viděti se zblízka.
Ve válce morálka a smýšlení jsou více než
polovina reality.
Válka jest stav přirozený.

Válka jest vážná hra, v níž člověk dává v sázku
svou dobrou pověst, své voje a svou zemi. Kdo
jest rozumný, sám to musí cítiti, na tolik se sám
musí znáti, zda k řemeslu tomu jest nebo není.
Vrchní velitel nesmí nikdy dopustiti, aby si (po
bitvě) odpočali ať vítězové, ať poražení.
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Ve válce jest toliko jeden okamžik příznivý:
velikým talentem jest dobře se ho chopiti.
Ve válce theorie jest dobrá, aby poskytla obec
ných idejí, ale úzkostlivě se podle ní říditi v boji
samém bude vždy nebezpečno: pravidla theoretická jsou osami, jež mají sloužiti k vedení křivky.

Jsou případy, v nichž nesmí se šetři ti mužstvem;
jen tak se ušetří krve.

Ve válce smělost jest nejkrásnějším výpočtem •
genia.
Ve válce velká pohroma označuje vždy velkého
vinníka.
t

Válka jest loterie, do níž národové nemají se
pouštěti leč s malými sázkami.

Válka jest zvláště věcí taktu.

Nic není tak proti pravidlům vojenským jako
vytroubiti do veřejnosti sílu své armády, ať už
v denních rozkazech, ať v provoláních, nebo v no
vinách ; když už jest nám mluvili o svých silách,
tu máme je zveličovati a činiti je strašnějšími,
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zdvojujíce nebo ztrojnásobujíce jejich počet; a
naopak, když jest nám mluviti o síle nepřítelově,
máme ji o polovinu nebo o třetinu zmenšiti: ve
válce všechno jest mravné.

Ve válce genius jest myšlenka v činu.
Ve válce jest třeba opříti se o překážku, aby
chom ji přestoupili.
Generál v moci nepřítelově nemá již udíleti
rozkazy těm, kteří ještě bojují.

Ve válce tápání, mezzotermine, zavádějí vše
s cesty a v záhubu.

. VÁLKA OBČANSKÁ. Když jednou
smolnice občanské války jsou zapáleny, vojenští
vůdcové jsou toliko pomůckami k vítězství; kdo
vládne, toť dav.
Ve válce stran ten, kdo jest jednoho dne pora
žen, bývá odstrašen na dlouho: proto zvláště ve
válkách občanských štěstí jest potřebné.
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Ve válkách občanských není dáno každému
člověku, aby uměl jiti správnou cestou, jest třeba
něčeho více než vojenské opatrnosti, jest třeba
důvtipu, znalosti lidí.

VELENI, Nesmíme si to zatajovati, musím
od nynějška vybírati admirály z mladých dvaatři
cetiletých důstojníků; mám dosti fregatních kapi
tánů, kteří mají za sebou deset let plavby, abych
si z nich vybral šest, jimž bych mohl svěřiti velení.
Mým úmyslem by bylo usnadňovati jim postup a
podněcovati tyto mladé lidi, jak jen možno.
Vrchní velitel námořní .armády a vrchní velitel
pozemní armády potřebují různých vlastností.
Vlastnosti, jichž třeba k pozemnímu velení, bý
vají jaksi vrozeny, kdežto vlastností k velení ná
mořní armádě možno nabyti toliko zkušeností.

Pozemní válečné umění j est uměním genia; inspi
race. V námořním nic není z genia ani z inspirace;
všechno jest tam positivní a zkušenost. Námořní
vůdce potřebuje míti toliko jednu znalost, totiž
znalost plavby. Pozemní však potřebuje všech
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nebo talentu, jenž se jim všem vyrovná, potřebuje
umění, jak těžiti ze všech zkušeností a ze všech
vědomostí. Námořní velitel nemá se čeho doha
dovat!, ví, kde jest jeho nepřítel, zná svou sílu.
Pozemní generál neví nikdy nic jistě, nevidí nikdy
dobře svého nepřítele, neví vlastně nikdy, kde jest.
Námořní velitel jest více závislý na svých lod
ních kapitánech, než vrchní velitel pozemních sil
na svých generálech. Pozemní velitel může se sám
ujmouti přímého velení čet, může býti na všech
místech bojiště a napraviti špatné pohyby. Ná
mořní vůdce nemá osobního vlivu leč na mužstvo
lodi, na níž se nalézá, neboť dým překáží, že není
viděti jeho gest a znamení. Ze všech druhů váleč. ného řemesla, v tomto jsou podřízení nejvíce od
kázáni sami na sebe.

VELIKÁN. Když člověk jest na výši svého
osudu, osud ho nikdy nepřekvapuje, a byť sebe
nepředvídanější byla jeho přízeň, nalézá ho vždy
pohotovým.

Nemůžeme si tajiti, že člověk mrtvý není již
nic, a sebe menší záminka proti někomu bude

silnější než jeho památka. Když největší člověk,
ten, jenž prokázal své zemi největší služby, zemře,
prvním pocitem, jehož lidé zakusí, bude uspoko
jení; bude s nich sňata tíha: to uvede v pohyb
všechny ctižádosti. Bude snad oplakáván za rok
potom, až zmatky budou rozdírati vlast; ale v první
chvíli nebudou ho litovati; nebude se pranic dbáti
jeho poslední vůle.

Velikáni jsou meteorové, určení k tomu, aby
hořeli a osvěcovali zemi.

Nedává-li se útočníkům za pravdu tam nahoře,
mají pravdu tady dole.
Jsou neřesti a ctnosti okolnostní.

U úzkém okruhu velikáni jsou toliko náčrtky.
VELIKÉ, Jen veliké jest krásné, pro veli
kost a nesmírnost možno zapomenouti mnoho
nedostatků.

VELITEL, Chladnokrevnost jest největší
vlastností muže, určeného k tomu, aby velel.
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Duch dobrého vůdce měl by se podobati, co do
jasnosti, sklu polního dalekohledu.
Ve válce jediný vůdce chápe důležitost jistých
věcí; a jen on může svou vůlí a svými vyššími
světly zmoci a překonati všechny nesnáze.

Poučení, jichž možno se dobrati u zajatců, třeba
oceňovati podle jejich pravé hodnoty; prostý voják
nevidí za svou četu, a důstojník může nanejvýš
něco věděti o postavení nebo pohybech divise,
k níž náleží jeho pluk. Proto také vrchní velitel
nesmí uvěřiti přiznáním, jež se vytáhnou ze zajat
ců, leda když se shodují s údaji předních stráží,
by ozřejmil své dohady o postavení, jež zaujímá
nepřítel.
Člověk, který nemá péče o potřeby vojákovy,
neměl by nikdy veleti.

VELITEL PEVNOSTI. Ve válce každý
velitel pevnosti, který ji vydá nepříteli o okamžik
dříve, než jest nucen, zasluhuje smrti.

VERSAILLES. Proč Revoluce, která tolik
zničila,nezbořila zámek Versailleský? Neměl bych
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dnes brloh Ludvíka XIV, na krku, a nemusil bych
činiti snesitelným starý zámek špatně stavěný,
jak oni říkali, oblíbence bez zásluh.

VERŠE. Verše jsou toliko vyšíváním látky
dramatické.
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V EŘE JNÉ Č I N Y. Ve všech veřejných
činech jest třeba síly, důslednosti a jednotnosti.
t-

♦.

VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ. Veřejné mínění jest
teploměrem, s nímž se musí panovník stále raditi.
*
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Veřejné mínění jest mocností neviditelnou, -ta
jemnou, jíž nic neodolá: nic není pohyblivějšího,
neurčitějšího a silnějšího; a jakkoliv jest vrtošivé,
bývá přécé pravdivé, rozumné, spravedlivé, mno
hem častěji než se myslí.

Budu dbáti úsudků veřejného mínění, když
budou, spravedlivý; ale veřejné mínění má své
vrtochy, jimiž třeba uměti opovrhovati.
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VIED A. Ve vědě svět podrobností dlužno
teprve objeviti.

VIE ŘITI, Nevěříme leč tomu, co nám působí
potěšení.
Aby se nám věřilo, jest třeba učiniti pravdu
neuvěřitelnou.
VÍTĚZ, Roztomilost, slušné nakládání ctí
vítěze a zahanbuje poraženého, jenž má zůstati
sám a nemá ničím býti zavázán soucitu.
•

-

?
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VÍTĚZSTV í. Abychom nebyli v podivu nad
tím, že jsme dobyli vítězství, netřeba míti na mysli
než porážky.
1

Na souši nezkázněná udatnost mohla někdy
zvítěziti; na moři nikdy.
Oslavuje se vítězství, ale pláče se nad obětmi,
i nad obětmi nepřátel.

Ve válce štěstí jest polovičkou ve všem.

Moje nejkrásnější bitva byla 20. března: ne
padla ani jedna rána z pušky.

Největší nebezpečí jest ve chvíli vítězství.
VÍTÉZNÉ OBLOUKY. Vítězné oblouky
byly by dílem malicherným, jež by nemělo žád
ného užitku, jež bych bylnedalani stavětí, kdybych
byl nemyslil, že to bude dobré k povzbuzení
architektury. Chci vítěznými oblouky živiti fran
couzskou architekturu po dvacet let.
VLÁDA. Vláda nově zrozená má oslňovati.
Jest nevyhnutelno, aby vláda, která nastupuje
v bouřlivých dobách revolucí, která jest ohrožo
vána nepřáteli zvenčí a jíž překáží vnitřní pletichy,
byla poněkud tvrdá.

Mám nevalné mínění o vládě, která nemá moci
zakázati věci, jež by se mohly nelíbiti vládám
cizím.
Jméno a síla vlády nemají žádného významu,.
jen aby občané byli rovni v právu a všem se měřilo
po spravedlnosti.
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Vláda se musí stále projevovati.

Citlivost a nedůtklivost vlády jest dosvedčením
její slabosti.
Každá vláda má viděti lidi toliko v celku.

Jednomyslnost zájmů jest silou vlády.
I obyčejná vláda rozumí zájmům všech; předvídá
je však jen vláda veliká.
Vláda nemůže žiti leč ze svého principu.

Neurčitost zásad jest pro vlády tím, čím jest
ochrnutí pohybům údů.

Karel I. zahynul, že odporoval, Ludvík XVL, že
nekladl odporu; ani jeden ani druhý nepochopil
síly setrvačnosti, která jest tajemstvím velikých
vlád.
Vtírá se mi špatné mínění o vládě, jejíž všechna
nařízení jsou stilisována krasoduchem. Uměním
jest, aby každé nařízení mělo styl a ráz člověka,
který rozumí své věci.

Každý spolek jest vláda ve vládě.
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VLÁDA A LID. Vládní forma, která není
výsledkem dlouhé řady událostí, neštěstí, úsilí a
podniků národa, nemůže nikdy zapustiti kořenů.

VLÁDNOUTI. Lépe ovládáme lidi jejich
neřestmi než jejich ctnostmi.
Jest jen jedno tajemství, jak vésti svět, a to býti
silným, protože v síle není ani mamu ani klamu;
jest to pravé obnažení.
Jest velmi nesnadno vládnouti, když se to chce
dělati svědomitě.
Obliby u lidu pozbudeš pranepatrným hříškem
právě tak jako důležitým státním činem; kdo zná
umění vladařské, nedá v sázku svou vážnost, leda
jen s nadějí na dobrou výhru.

Nevládne se národu polovičatostí; jest třeba
síly, důslednosti a jednotnosti ve všech veřejných
činech.
Když se někdo chce mísiti do vlády, třeba, aby
uměl platiti svou osobou, a bude-li třeba, uměl se
nechati zavražditi.
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Konec konců jest třeba, aby byl vojákem, kdo
chce vládnouti: kůň se neovládne leč botami a
ostruhami.

Kdo bude míti Carihrad, bude vládnouti světu.

VLÁDY PROZATÍMNÍ. Vlády proza
tímní, postavené do nesnadných okolností, mají
se říditi výlučně obecným blahem a prospěchem
vlasti.

VLAST. Kdo zachraňuje svou vlast, nezná
silňuje žádný zákon.
První z ctností jest oddanost vlasti.

VLASTIZRADA. Nic nemůže omluviti
generála, když těží ze světel nabytých ve službě
své vlasti, aby proti ní bojoval a vydal bašty cizím
národům; tento zločin jest zatracen principy nábo
ženství, morálky a cti.
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VOJÁCI A ADVOKÁTI. Návyk nejná
silnějších činů mnohem méně srdce uondá než
abstrakce: vojáci mají větší hodnotu než advokáti.
VOJÁK, První vlastností vojáko vou j est stálost
v snášení únav, jeho zdatnost jest až na druhém
místě.
Jest patero věcí, jež nesmí voják nikdy opustiti:
puška, náboje, torba, zásoby jídla aspoň na čtyři
dni a nástroj zákopnický.
Nejlepším vojákem není ani tak ten, jenž se
bije, jako ten, jenž drží krok.

Nedostatek a bída jsou pravými vychovateli
vojákovými.

Ze všech lidí voják jest nejcitlivější k dobro
diním.
Pro udatné puška jest toliko násadou bajonetu.
Když voják byl zhanoben bejkovcem, málo se
stará o slávu a o čest své země.
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VOLTAIRE. Jest podi vno, jak brzy Voltaire
omrzí. Když pompa a dikce, paráda jeviště ne
klamou již analysy ani pravého vkusu, tu ztrácí
naráz tisíc procent.

Těžko se uvěří, že za Revoluce Voltaire byl by
sesadil s trůnu Corneilla a Racina: už se tupě spalo
nad jejich krásami, a jen Prvnímu Konsulovi jest
Francie zavázána, že ji probudil, aby si je zase
oblíbila.
VRAŽDAMRAVNÍ.Jsou rozličné způsoby,
jak zavražditi člověka: bambitkou, mečem, jedem
nebo vraždou mravní. Konec konců jest to totéž,
jenomže tento poslední způsob jest nejkrutější.

VRCHNOST SVĚTSKÁ Á DUCHOVNÍ.
Marně hledám, kam umístiti rozhraní mezi vrch
nostmi světskou a duchovní; že by tato hranice
byla již stanovena, tot přelud.,. Musíme se vystříhati probuditi a oživiti bývalé nároky kněží těmito
diskussemi. Ne snad proto, že by se bylo proč
báti kněží; ztratili navždy svou moc v den, kdy
• 00
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jejich povýšenost ve vědách přešla na vrstvy ob
čanské. Zájmy tohoto stavu však stojí; vrchnost
světská musí s ním šetrně a obratně zacházeti.
VRCHNÍ B'E R N í. Přeju si, byste vzali
v úvahu vrchní berní; příliš mnoho jim jejich služba
vynáší; na příklad vrchní berní Aisnesský přijde
si na sto tisíc franků ročně, toť pohoršlivě; a to
má polovina vrchních berních; druhá polovina
přijde si nejméně na čtyřicet až padesát tisíc franků
ročně.

VTIP. Od vtipu k zdravému smyslu jest dále
než se myslí.
VŮDCE. Přítomnost vůdcova jest nevyhnu
telná: tof hlava ,toť vše armády. Gallie nedobylo
vojsko římské, nýbrž Cesar; republikánské vojsko
netřáslo se.před vojskem karthaginským u bran
Ríma, nýbrž před Hannibalem.
Vrchní vojevůdce musí si říkati mnohokrát za
den: což kdyby se nepřátelské vojsko objevilo
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v čele, v pravém boku, v levém, co bych udělal?
a ocitá-li se v rozpacích, jest špatně postaven, nemá
vše v pořádku, má tomu hned odpomoci.
«
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Kdo se nedívá suchým okem na bojiště, dopouští
zbytečné pobíjení lidí.

VŮDCOVÉ. Lidé, kteří změnili vesmír, nikdy
toho nedosáhli změnou vůdců, ale vždy tím, že
uvedli v pohyb davy.

VÝCHOVA. Zločiny dětí jsou často ovocem
špatného
kterého se jim dostalo od
• »»I
1 • vychování,
Vjejich rodičů.
O

VÝPŮJČKA. Výpůjčka jest ztrátou národů
rolnických a životem národů průmyslových.

VYŠŠÍ ČLOVĚK. Člověk vyšší není na
cestě nikoho.
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Co vyšších lidí jest dětmi vícekrát za den!
Vyšší člověk svou povahou jest necitelný: ať
ho chválí, ať ho haní, na tom mu málo záleží.
Poslouchá jen svého svědomí.
•V

Člověk vyšší jest necitelný: ať ho tupí, ať ho
chválí, jde stále (svou cestou),
VYTRVALOST. Provází-li člověka štěstí,
učiní národ slavným; třeba však mnoho vytrvalosti,
abychom jej učinili šťastným.
VYUČOVÁNÍ. Přeju si, aby bylo jakési
vyučovací těleso, jež by byío semeništěm profeso
rů, rektorů a učitelů, a nechť se jim naznačí vše
možné výhody, aby mezi sebou závodili; jest třeba,
aby mladí lidé, kteří se věnují vyučování, měli vy
hlídky, že budou postupovati od stupně ke stupni,
až na první místa ve státě. Nohy tohoto velikého
tělesa budou v lavicích střední školy a jeho hlava
v senátě. Ale musí se zde ustanoviti zásada celi
bátu v tom smyslu, že učitelé nebudou se moci
ženiti až od pětadvaceti do třiceti let, až budou
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dostávat! plat tří nebo čtyř tisíc franků, a dosti si
již našetřili: ostatně, co se sňatku týká, jest to jen
obezřelost, obecná ve všech třídách společnosti.

Cílím, že jesuiti zanechali v příčině vyučování
velmi veliké prázdno; nechci jich znovu zavěsti,
aniž kterou jinou korporaci, která by byla pod
řízena cizí moci; ale pokládám si za povinnost
organisovati výchovu nové generace tak, aby bylo
možno bdíti nad jejími politickými a morálními
názory. •
Myslím tedy, že jest třeba přijati v tomto stavu
celibát až do určité doby; nikoliv celibát naprostý,
neboť sňatek jest bez odporu stavem společenské
dokonalosti.
Třeba ustaviti vyučovací sbor tak, aby konal
poznámky o každém dítěti od devíti let.
Nebude pevného politického státu, dokud ne
bude sboru (stavu) vyučujícího s pevnými prin
cipy. Dokud se nebude učiti hned od dětství, zda
třeba býti republikánem nebo monarchistou, ka
tolíkem nebo neznabohem, dotud stát neztvární
národa; bude spočívati na nejistých a neurčitých
základech, bude ustavičně vysazen nepořádkům
a změnám.
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Tvrdí se, že školy obecné, v nichž vyučují bratří
ignorantini (mniši), mohly by uvésti na universitu
nebezpečný živel; navrhuje se, aby se jim odepřela
jurisdikce. Nechápu, jakým to fanatismem jsou.
puzeny některé osoby, žehrající na bratry ignorantiny. Toť hotový předsudek. Ostatně ti, kdož na
vrhují, aby tito bratří nebyli na universitu připu
štěni, nepozorují, že jdou proti svému cíli: právě
tím, když se připoutají k universitě, připoutají se
k občanskému řádu, a tím odvrátí se nebézpečí
jejich neodvislosti: nebudou již nebezpečhi, jak
mile nebudou již míti cizí a neznámé hlavy.
‘

*

ZAKLÁDÁNÍ. Nic se nezaložilo bez šavle.
•

-

*

•

•

ZAKLADATELÉ ŘÍŠÍ. V očích zakla
datelů říší lidé nejsou lidmi, nýbrž nástroji.
v

I

f

ZAJATCI. Váleční zajatci nenáležejí moci,
pro niž bojovali; jsou všichni pod ochranou cti a
šlechetnosti národa, který je odzbrojil.

Jest jen jeden čestný způsob státi se válečným
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zajatcem, totiž býti zajat osamoceně a nemoci si
posloužiti svými zbraněmi: pak není zbytí, vzdá
váme se přesile.

ZÁKON. Kdo zachraňuje svou vlast, nečiní
násilí žádnému zákonu.
Jest tolik zákonů, že není nikoho, kdo by ne
mohl býti oběšen.

Zákony, vydané za těch neb oněch okolností,
ruší se novými okolnostmi.
Zákony většiny zemí jsou k tomu, aby utlačovaly
nešťastníka (chudáka) a chránily člověka moc
ného.
Zákony politické nedomohou se žádného trvání
vzhledem k zákonům lidstva. Jsou sdělány na
obyčejích a mravech, a ty se mění.

Zákony jasné v theorii jsou často sám zmatek
v živote.
■v •

1 v

x

*

*

*

Spatný zákon, dobře uplatněný, vydá více služ
by než dobrý zákon jen vykládaný.
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V upotřebování zákonů jest třeba uměti počítati
s nedobytnými pohledávkami a s bezcennostmi
vůbec.
Kdo zákon vykládá, ten ho porušuje: advokáti
ubíjejí zákony,
ZÁKONPŘECHODNÍ, Příležitostný (pře
chodní) zákon jest písemnou žalobou proti vládě,

ZÁKONODÁRSTVÍ, Zákonodárství jest
štít, jejž vláda musí nositi všude, kde se útočí na
veřejný blahobyt.

ZÁZRAČNO. Člověk miluje zázračno; má
odtud neodolatelnou odvážlivost a čáku zdaru,
jest vždy hotov opustiti to, čím jest obklopen, aby
běžel za tím, co mu osud kuje.

Co jest budoucnost, co jest minulost, co jsme
my? Jaké magické fluidum nás obklopuje a nám
skrývá věci,na nichž nám nejvíce záleží, abychom
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je poznali? Rodíme se, žijeme a mřeme uprostřed
zázračná.
Člověk miluje zázračno; má pro něj neodola
telný půvab; jest vždy ochoten opustiti to, co ho
obklopuje, a běžeti za tím, co se teprve strojí.
Nechává se sám a ochotně klamati.

ZDAR. Jen s opatrností, moudrostí, mnohou
obratností dojde se velkých cílů a překonají se
všechny překážky: jinak nezdaří se nic.

Kdo si neumějí posloužiti okolnostmi, jsou ne
motorové a hlupáčci.

Výpočty jsou dobré, máme-li volbu prostředků.
Když toho není, tu smělost a odvaha dobývají
úspěchu.
Ničím se tak nezvětší vojsko jako úspěchem.
Muže, který za zmatků v zemi stojí v čele slabé
strany, nazývají vůdcem vzbouřenců; když však
se potkal se zdarem, když vykonal veliké činy a
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povznesl svou zemi a tím i sebe vyvýšil, říká se
mu generál, panovník, atd.., To úspěch mu dává
tento titul. Kdyby byl býval nešťasten, byl by dále
býval vůdcem rebelů a snad by byl zahynul na
šibenici. Tedy úspěch dělá muže velkým mužem.

ZEMIEDIELSTVÍ. Zemědělství jako všech
na umění ostatní zdokonaluje se srovnáváním a
příklady. Jest záhodno, aby v departementech,
které jsou ještě pozadu ve vzdělávání země, byli
vybídnuti dobří hospodáři, aby poslali své děti
studovati, jak se pracuje v departementech, kde
zemědělství jest kvetoucí, a aby děti byly k studiu
vzbuzovány chválami a vyznamenáními.

ZIŠTNOST. Zištnost jest klíčem toliko všed
ních činů.

ZRADA. Signál cizincům jest zločinem (t. j,
volatí cizince ná pomoc proti národu francouz
skému).
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ŽEBROTA. Přikládám velkou důležitost
zničení žebroty a myslím, že jest to velká a slavná
myšlenka.

ŽENA. Ve velkých krisích jest údělem žen
mírniti rány, jež na nás dolehly.
Nerozumíme pranic ženám, my národové Zá
padu, povznesli jsme je, což byla veliká chyba,
skoro sobě na roveň. Národové Východu mají
mnohem více ducha a správněji si počínají: pro
hlásili je za opravdový majetek muže. A vskutku
příroda je učinila našimi otrokyněmi; jen náš
zvrácený duch (rozum) jest vinen, že se odvažují
osobovati si právo býti našimi panovnicemi; zne
užívají některých předností, aby nás svedly a nás
ovládly. Na jednu, která nás pohne k něčemu
dobrému, jest sto jiných, k vůli nimž se dopouštíme
hlupot. Žena jest dána muži, aby rodila děti. Nuže,
jedna jedinká žena by nestačila muži v tomto
smyslu; nemůže býti jeho ženou, když kojí; ne
může býti jeho ženou, když jest nemocna;přestává
býti jeho ženou, když nemůže mu již dáti dětí:
muž, jehož přirozenost se nezastavuje ani věkem,
aniž kterou jinou závadou, musí tedy míti více žen.
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A nač vlastně si stěžujete? Což jsme vám ne
přiznali duši? Víte, že jsou filosofové, kteří byli
na váhách, majíce o tom rozhodnouti. Domáháte
se rovnosti? Ale to je bláznovství; žena jest naše
vlastnictví; nejsme její, ona nám dává děti, a nedá
vá jich muž ženě. Jest tedy jeho vlastnictvím, jako
ovocný strom jest vlastnictvím zahradníkovým.
Zpronevěřili se muž své ženě, byť se jí z toho i vy
znal a toho litoval, nezůstane po tom žádné stopy;
žena se rozzlobí, odpustí, udobří se, a často ještě
tím získá. Není tomu tak s nevěrou ženy; marně by
se přiznávala, marně by toho želela, kdo zaručí, že
nic z toho nezůstane? Toto zlo nelze napraviti;
žena také nemá a nesmí se s ním nikdy smířiti.
Jenom tedy nedostatek úsudku, obecných idejí a
vadné vychování mohlo by míti ženu k tomu, by
se domnívala, že jest ve všem rovna svému muži.
Ostatně není nic zneuctívajícího v této rozdílnosti:
každý má své zvláštnosti a své povinnosti; vašimi
zvláštnostmi, dámy, jsou krása, půvab, svůdnost;
vašimi povinnostmi odvislost a poddanost.

Krásná žena líbí se očím, dobrá žena líbí se
srdci; jedna jest klenot, druhá jest poklad.
Muž, který se dá úplně ovládnouti svou ženou,
není již sám sebou, ani svou ženou: není již ničím.
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První ženou světa, ať už zemřela nebo ještě
žije, jest ta, která má nejvíce dětí.
Co mužů se stává vinníky jen pro svou slabost
k ženám I
X

Zena potřebuje šest měsíců Paříže, aby poznala,
čím jest jí kdo povinen a jaká jest její moc.
Slabost mozku žen, pohyblivost a nestálost je
jich myšlenek, jejich určení v řádu společenském,
to, že jest třeba s ustavičnou odevzdaností (resignací) vzbuzovati v nich milou a snadnou dobro
tivost, vše to činí pro ně jho náboženství nevy
hnutelným.
X

Zeny, když jsou zlé, jsou horší než muži a
náchylnější k zločinu. Když pohlaví, jež dostalo
údělem mírnost, jednou se„zvrhne, upadá do větší
prostopášnosti než naše. Zeny jsou všechny buď
mnohem lepší nebo o hodně horší než muži.
Nikdy není dobře dáti se strhnouti ženami: jen
mlčky třeba naslouchati jejich zpozdilému tla
chání.
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ŽIVOT. Život jest lehký sen, jenž se roz
ptyluje..

Život jest poset tolika úskalími a může býti
pramenem tolika zel, že smrt není ze všech nej
horším.

ŽURNÁLY. Žurnály nejsou historií, právě
tak jako bulletiny nejsou historií.
Žurnály by měly býti obmezeny na Malého
Oznamovatelé.

Přátelům Studia pozdravení!

Většina lidi dneška větři jen po „nových smě
rech". Noviny, toť žrádlo naši doby. Došlo to až
tam, že kterýsi učitel obecný v sovětském Rusku
podnícen horlivosti vše staré vykliditi, navrhoval,
aby Dějiny byly vůbec škrtnuty z učebných roz
vrhů, kteréžto arcihlupotě vladaři ovšem nedo
pustili. A nikdy nebudou moci dopustiti, ať vlád
nou nebo budou vládnouti pod sebe modernější
mi hesly!
Historických Kursů minime tedy více dbáti, než
jest teď obyčejem, a poněvadž jsme svobodni jiti
po svých zálibách, nebudeme opomijeti ani tako
vých postav jako Napoleon, Basileus Bulharobijce, Karel Veliký, Bonifác Vlil, a jim podobných.
Jsouce látkou pro tyto Kursy historické hojně zá
sobeni, budeme vybirati autory jen dobré a zkaz
ky opravdu dokumentární.
Třeba jen hojné účasti hojně platících čtenářů,
aby se opětně studium Dějin zavedlo, když ne do
nynějších škol (Zhouba na ně!), aspoň do Života.

KURS 13.

v prosinci l. P. 1925

Shledal a přeložil

JOSEF FLORIAN
• Obálku nakreslil

WILLI WESSEL

Vytiskl

VIKTOR DVOŘÁK

v Moravských Budějovicích
Sklad
MARTY FLORIANOVÉ

ve Staré Říši na Moravě
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