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ANOTACE

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu politického myšlení 

zakladatele české politické žurnalistiky Karla Havlíčka Borovského. Snaží se 

prokázat, že má cenu zkoumat Havlíčkovu osobnost jako relevantní součást 

evropského liberálního myšlení v devatenáctém století. Práce je rozdělena do 

tří kapitol. První kapitola popisuje dějiny liberálního myšlení do konce 

devatenáctého století. Druhá část práce charakterizuje Havlíčkův život 

s důrazem na jeho novinářskou tvorbu. Třetí a zároveň hlavní kapitola 

analyzuje vybrané prvky Havlíčkovy liberální filosofie. Autor je přesvědčen, 

že Havlíček může být považován za jednoho z myslitelů, kteří stojí na počátku 

cesty k sociálnímu liberalismu.

KLÍČOVÁ SLOVA

Liberalismus, Karel Havlíček Borovský, politické myšlení, česká 

žurnalistika, dějiny devatenáctého století.

ANNOTATION

This bachelor thesis focuses on analysis of political thought in the works 

of Karel Havlíček Borovský – the founder of political journalism in Bohemia. 

It tries to prove that there’s good reason to deal with Havlíček’s personality as 

relevant part of European liberal thought in the 19th century. The thesis is 

divided into three chapters. The first one describes history of liberal thought 

till the end of 19th century. The second part characterizes Havlíček’s life and 

puts emphasis on his journalistic career. The third and also the main chapter 

analyses representative elements of Havlíček’s liberal philosophy. The author 

is convinced that Havlíček can be regarded as one of few thinkers who stand at 

the beginning of the way to social liberalism. 
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Liberalism, Karel Havlíček Borovský, political thought, Czech 

journalism, history of 19th century.
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Úvod

Když se dnes vysloví jméno Karel Havlíček, většině lidí vytane na mysli 

nějaký ten epigram o „lítém jezovitovi“ nebo o tom, jak nemá Vašek chodit 

s pány na led. Starší generace, které jsou ještě ovlivněny prvorepublikovým 

étosem, ať už přímo nebo častěji zprostředkovaně, si patrně také vzpomenou 

na přísnou a zasmušilou tvář, shlížející na člověka z kdysi všudypřítomných 

Havlíčkových bust, portrétů a pohlednic, které odkazovaly na jeho trápení pod 

alpskými vrcholky a na tragický závěr života. Tak nějak samozřejmě a v 

podstatě mimochodem přijímáme školní poučku o tom, že to byl také 

zakladatel české žurnalistiky. Jaká ta žurnalistika byla a čeho se týkala, to nás 

už příliš nevzrušuje. 

Přiznám se, že se stejnou vlažností jsem k Havlíčkovi dlouhou dobu 

přistupoval i já sám. Můj zájem o jeho osobu vyprovokovala krátká poznámka 

na přednášce jednoho uznávaného profesora historie, ve které dotyčný označil 

Borovského za antisemitu. Příliš se mi tomu nechtělo věřit, a tak jsem začal 

prvně číst Havlíčkovy texty. Antisemitismus se mi v nich nalézt nepodařilo1, 

zato jsem začal objevovat pozoruhodného autora, jehož literární styl i 

myšlenkový obzor příliš nekonvenovaly s mou představou o tradičním českém 

obrozeneckém intelektuálovi. Snažil jsem trochu pátrat v sekundární literatuře, 

abych zjistil, odkud Havlíček své zejména politické názory čerpal. Narážel 

jsem většinou na ne zrovna určitá tvrzení o tom, že je možné Havlíčka 

považovat za stoupence liberalismu. 

Očividná vágnost této formulace mě přivedla na nápad sepsat tuto práci. 

Jejím cílem bude zjistit, jestli je skutečně oprávněné považovat Havlíčka za 

představitele liberálního myšlení a pokud ano, tak do jaké míry Havlíčkův 

liberalismus zapadá do celoevropského kontextu liberálního myšlení 

devatenáctého století. Skutečně mě překvapilo, že navzdory stovkám 
                                               

1 Pravdou je, že Havlíček si čas od času neodpustil nějakou tu jedovatou a nepříliš vkusnou 

poznámku na adresu židovských spoluobčanů, na druhou stranu se razantně stavěl proti jejich 

diskriminaci a šíření radikálních protižidovských nálad ve společnosti. Někteří autoři proto 

Havlíčka považují za tzv. asemitu, tedy člověka, který chová k židům nedůvěru, ale od 

antisemitismu se distancuje. Viz: MIKULÁŠEK, Alexej. Antisemitismus v české literatuře 19. a 

20. století, s. 7. 
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havlíčkovských studií se dosud nikdo tímto problémem, alespoň pokud je mi 

známo, dostatečně nezabýval. Dlouho jsem se snažil přijít na to, proč tomu tak 

je. Dnes si myslím, že rozřešení této otázky může být vlastně velmi 

jednoduché. Téměř nikdo totiž dosud nepovažoval za dostatečně relevantní 

přistupovat k Havlíčkovi také jako ke skutečnému politickému mysliteli. 

Tento názor má svoje opodstatnění. Havlíček nikdy nesepsal žádný ucelený 

politický spis a stavět někoho na roveň slavných politických filosofů jen proto, 

že napsal hodně novinových článků o politice, působí v naší době 

s přihlédnutím k dnešní žurnalistice poněkud divně. 

Je tady však jeden protiargument, který sice nevyšel z mé hlavy, se 

kterým se ale plně ztotožňuji: „Havlíček byl také filozof – přece nejsou filozofy 

jen profesoři, každý myslící člověk má nějakou svou filozofii, metafyziku, 

pokus o postižení smyslu života a světa. A u Havlíčka každé slovo, každý 

novinářský článek je projev uceleného světového názoru.“2 Karel Čapek takto 

zaznamenal slova jediného člověka, který se opravdu stavěl za to brát 

Havlíčka za seriózního myslitele. Byl jím samozřejmě prezident Masaryk. 

Právě Havlíčkova schopnost držet ve své žurnalistické práci jasnou názorovou 

linii a zasazovat každý dílčí problém, o kterém psal, do širšího politicko-

společenského kontextu mě vede, stejně jako Masaryka, k přesvědčení, že má 

cenu přistupovat k jeho dílu i z hlediska politické filosofie.

Pokusím se proto na základě studia jeho novinářské tvorby analyzovat 

základní motivy Havlíčkova politického myšlení a následně je v závěru práce 

alespoň v základech srovnat s tím, co psali o politice přední evropští liberální 

autoři devatenáctého století. Samotnou analýzu mi velmi usnadnila skutečnost, 

že všechny významné Havlíčkovy politické články byly vydány ve velkém 

třídílném výboru, který na přelomu devatenáctého a dvacátého století sestavil 

historik Zdeněk V. Tobolka. Jedná se skutečně o nesmírně záslužnou a 

bohužel dnes spíše pozapomenutou práci, která by si zcela nepochybně 

zasloužila nějakou důstojnou reedici. 

Tobolkův výbor Havlíčkových spisů tedy představuje základní pramen 

této práce. Pro větší přehlednost cituji přímo z něj jako z celku a ne 

z jednotlivých článků, ale pro zájemce v příloze uvádím kompletní seznam 

                                               
2 ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem, s. 209.
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Havlíčkových článků, se kterými jsem pracoval. Vedle toho se v oblasti 

primární literatury opírám o vybraná díla klasiků liberalismu, jakými jsou 

Locke, Mill nebo Tocqueville. 

Sekundární literatura, která se vztahuje k Havlíčkovi, je opravdu 

nesmírně bohatá. Protože není úkolem této práce podat detailní historický 

rozbor Havlíčkova života, čerpám pouze z těch nejnovějších životopisných 

prací, které mají sice někdy i poněkud populárně-vědný ráz, nicméně myslím, 

že pro účely základního nástinu Havlíčkových životních osudů plně postačují. 

Důležitým vodítkem při psaní této práce pro mě byla kniha Bohumila Doležala 

Karel Havlíček: Portrét novináře. Známý český politolog v ní sice 

k Havlíčkovi přistupuje „pouze“ jako k novináři, píšícím o politice, přesto zde 

rozpracovává některé politické analýzy, které mě samotného nutily více 

přemýšlet o struktuře a obsahu mojí bakalářské práce, abych se náhodou 

nedopustil plagiátorství Doležalovy knihy.

Práci jsem rozdělil do tří kapitol. V první se budu snažit vykreslit onen 

evropský kontext liberálního myšlení, do kterého by bylo případně možné 

Havlíčkovu tvorbu zasadit. Druhá kapitola nastiňuje Havlíčkovy životní 

osudy, které podle mě ukazují, jak bylo jeho politického myšlení vždy těsně 

spjato s praktickým výkonem novinářského povolání. Těžištěm této bakalářské 

práce by pak měla být třetí kapitola, ve které jsem se pokusil vybrat základní 

prvky Havlíčkovy politické filosofie a podrobit je analýze. Struktura prvních 

dvou kapitol je, myslím, vcelku logická a nepotřebuje příliš zdůvodňovat. 

Hlavním úskalím bylo pro mě rozdělení třetí kapitoly. Nakonec jsem na 

základě četby vybral čtyři tematické okruhy, na kterých je možné dobře 

sledovat a popsat Havlíčkův poměr k liberalismu. Jsou jimi vzdělání, svoboda, 

demokracie a teorie státu a politických stran. Nepopírám, že výběr to byl dost 

subjektivní a že se jistě nabízí i jiné možnosti, jak celou látku uchopit. 

Ponechám na čtenářově rozhodnutí, zda byl můj přístup dostatečně vhodný a 

úspěšný.        
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1. Liberální myšlení do konce devatenáctého století

1.1 Základní charakteristika liberalismu

Odpovědět stručně a výstižně na otázku, co to vlastně znamená být 

liberálním myslitelem, není zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo na první 

pohled zdát. Politologové a filosofové, kteří se zabývají liberalismem, se 

vzácně shodují v přesvědčení, že tento myšlenkový směr je snadněji 

vymezitelný historicky než obsahově. Liberální myšlení je totiž zcela 

jednoznačně jedním z produktů evropské raně novověké společnosti, která se 

v průběhu 16. a 17. století rodila na troskách středověkého feudálního zřízení.3

Samo slovo liberální nebo liberál se používalo již o několik staletí dříve, 

ovšem svůj ustálený význam ve smyslu důsledné obhajoby svobody 

jednotlivce získávalo postupně právě v době bojů nově se etablující politické 

síly měšťanstva s absolutistickou mocí panovníků a v době počátku tržní či 

kapitalistické společnosti.4 Prvním politickým seskupením, které se přihlásilo 

svým názvem k myšlenkám liberalismu, byla až počátkem devatenáctého 

století španělská konstitucionalistická strana Liberales a i poté ještě několik 

desetiletí trvalo, než označení liberální začalo v lidech vyvolávat představu o 

nějakém uceleném souboru politických idejí.5

Určitá obsahová rozvolněnost liberalismu, na kterou zákonitě naráží 

každý badatel, vyplývá především ze skutečnosti, že liberální teorie čerpá 

z mnohdy velmi rozdílných ideových zdrojů a vždy se přizpůsobuje kulturním 

tradicím a zvláštnostem té země, ve které je zrovna uplatňována.6  Liberál se 

tak může při obhajování svého názoru ohánět přísně vědeckými argumenty, 

může se dovolávat autority Písma a stejně tak dobře může zahájit svou 

apologii třeba citátem z Marca Aurelia.

To vedlo některé autory dokonce k tvrzení, že liberalismus vlastně není 

uceleným souborem hodnot a nepředstavuje tedy relevantní politickou 

                                               
3 GRAY, John. Liberalismus, s. 7.

4 HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie, s. 21.

5 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 239.

6 GRAY, John. Liberalismus, s. 8.
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ideologii.7 Tento názor je ovšem výrazně menšinový a většina badatelů se 

snaží namísto této negace liberalismu spíše nalézt zásady společné pro 

všechny jeho podoby a odnože. Počet těchto rysů se autor od autora liší, já se 

domnívám, že čím je jich méně, tím je to pro srozumitelnost lepší, proto 

vycházím z pojetí současného anglického politického filosofa Johna Graye, 

který uvádí čtyři základní principy liberalismu.

Na pomyslné první místo patří zcela jistě individualismus. Přesvědčení 

o mravní nadřazenosti jedince nad kolektivem, díky němuž se osobní svoboda

stává nejvyšší politickou hodnotou, nám v dnešní době může připadat  jako 

naprosto samozřejmá a odvěká danost, což samo svědčí o síle, s jakou 

liberalismus dokázal zakořenit v evropské kultuře. Tato myšlenka je však také 

až produktem, a to jedním z nejvýznamnějších, novověkého uvažování o 

společnosti. Samotná míra, s jakou je přípustné individualismus prosazovat, 

mezi jednotlivými liberálními proudy značně kolísá, a z tohoto důvodu 

představuje i základní dělící kritérium mezi klasickým a moderním 

liberalismem.8

Druhým rysem je rovnostářství ve smyslu rovnocenného morálního 

statusu každé lidské bytosti. Liberalismus odmítá pohlížet na kohokoli 

z hlediska právního či politického řádu jako na osobu ze své podstaty 

méněcennou nebo naopak nadřazenou.9 Egalitářství liberalismu ovšem nelze 

plně přenést do jiné roviny, než je ta morální. Požadavky na naprostou sociální 

a ekonomickou rovnost nejsou přijímány ani levicově smýšlejícími liberály.

Universalismus liberálů vyplývá vcelku logicky z předchozího 

principu. Pokud jsou všichni z morálního hlediska rovnocenní, svědčí to o 

mravní jednotě lidí na celém světě. Rozdílnosti mezi příslušníky různých 

společností jsou záležitostí odlišného kulturního a historického vývoje a nijak 

tuto mravní jednotu lidstva v očích liberálů nenarušují.  

Všechny liberální směry jsou také melioristické, což znamená, že věří 

v možnost zlepšení každé společenské instituce, každého politického zřízení a 

že na člověka v zásadě vždy pohlíží jako na bytost, která ze své podstaty 

                                               
7 HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie, s. 24.

8 Tamt., s. 25.

9 GRAY, John. Liberalismus, s. 8.
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nakonec vždy směřuje k dobru.10 Tento rys bývá někdy přehlížen, ale osobně 

se domnívám, že je klíčový, protože vytváří důležitou spojnici mezi 

liberalismem a moderní demokratickou levicí.

John Zvesper, který zpracoval heslo o liberalismu pro Blackwellovu 

encyklopedii politického myšlení se domnívá, že: „liberalismus je vždy živý 

v praxi, ale teoreticky je na tom hůř“.11 To ovšem nemění nic na tom, že toto 

učení stojí na intelektuálních základech, které mu dali významní evropští 

myslitelé. Právě jimi se budu zabývat v dalších částech této kapitoly.

1.2 Liberální „prehistorie“

Jedním z důvodů, proč nemůžeme hovořit o liberalismu dříve než 

v novověku, je fakt, že vychází z takzvaného negativního pojetí svobody, 

které chápe svobodu jako nárok jednotlivce na to, aby nebyl omezován 

vnějšími zásahy ze strany společnosti.12 Antický člověk vnímal svobodu 

především jako právo na účast v kolektivním rozhodování a ten středověký byl 

zaujat spásou své duše natolik, že ho otázka svobody v pozemském světě příliš 

nevzrušovala. Přesto antika i středověk předkypřily pomyslnou duchovní

půdu, ve které pak semínko liberalismu mohlo zdárně vzklíčit. 

Velmi důležitou úlohu sehráli v tomto ohledu starořečtí sofisté, kteří 

jako první přišli s myšlenkou všeobecné rovnosti lidí a odmítli dobově běžně 

přijímanou představu o přirozeném původu otroctví. Pro sofisty nebyla 

přirozeného původu dokonce ani řecká obec. V očích sofistů člověk nebyl 

stvořen pro život v polis, jak o tom hovořil později Aristotelés, ale naopak 

polis tady byla pro bezpečný a spravedlivý život člověka. Již v této době tedy 

můžeme vysledovat základy učení o společenské smlouvě, které bude 

v novověku jednou z významných opor liberálního myšlení.13

Klasická řecká filosofie v čele s Platónem a Aristotelem se ubírala 

směrem daleko konzervativnějším, a tak jediným dalším Řekem, kterého 

                                               
10 GRAY, John. Liberalismus, s. 8.

11 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 241.

12 HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie, s. 26.

13 GRAY, John. Liberalismus, s. 13-14.
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můžeme s jistou rezervou brát za předchůdce liberálních představ je 

Démokritos, který vyzdvihoval soukromý život na úkor života politického.14

Velký význam pro rozvoj evropského liberalismu mělo římské právo. Už 

Zákon dvanácti desek stanovoval značně individualistické zásady soukromého 

práva, které pak hájili a rozvíjeli ve svých dílech historikové Livius a Tacitus i 

nejslavnější řečník antiky Cicero. Stoici v čele s Marcem Aureliem zase 

prosazovali ideu rozumové jednoty lidského rodu, která předznamenala

universalismus novověkých liberálů.15

S myšlenkou universalismu pracovalo také křesťanství, které vedle toho 

podporovalo ideu rovnosti a individualismu, obojí ovšem samozřejmě v ryze 

náboženské rovině. I když mělo křesťanství spíše nepolitický charakter, nelze 

jej tedy v tomto výčtu inspiračních zdrojů liberalismu vynechat.                                                 

1.3 John Locke

V sedmnáctém století došlo k zásadnímu rozchodu s aristotelsko-

křesťanskou sociální a politickou filosofií, která stavěla do popředí pojmy 

nejvyššího dobra či poslední příčiny lidské existence, jimiž byla  po staletí 

ospravedlňována absolutistická vláda evropských panovníků. Anglický 

myslitel Thomas Hobbes začal hovořit o politických zřízeních jako o 

prostředcích k překonání stavu permanentní války, která ovládá lidi 

v přirozeném stavu. Jeho nejslavnější dílo Leviathan jasně artikuluje radikální 

individualismus novověku, který za hybnou sílu politiky považuje honbu lidí 

za jejich zájmy a tužbami.16

Na kontinentě ve stejnou dobu Benedikt Spinóza vyzdvihoval význam

hodnoty svobody pro společnost ve smyslu možnosti jedince uplatnit všechny 

své schopnosti.17

Hobbes i Spinóza tedy vykazují některé prvky liberálního myšlení, 

ovšem oba dva byli silně skeptičtí k možnosti zlepšit stávající společenský 

systém. a proto je za první novověké liberály označit nemůžeme. Tou skutečně 

                                               
14 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 239.

15 GRAY, John. Liberalismus, s. 16-17.

16  GRAY, John. Liberalismus, s. 19.

17 Tamt., s. 21.
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zakladatelskou osobností liberalismu, u které je možné vysledovat všechny  

jeho čtyři základní rysy, je až Hobbesův o generaci mladší krajan John Locke.

John Locke představuje hlavního ideového obhájce Slavné revoluce

z roku 1688, během níž byl sesazen král Jakub II. Toho nahradil Vilém 

Oranžský, jehož panováním začíná v Anglii (a od roku 1707 v celé Velké 

Británii)  éra konstituční monarchie, trvající až do dnešních dnů. Locke 

zdůvodnil nutnost této společenské změny především ve Druhém pojednání o 

vládě, což je spis, který se záhy zařadil mezi nejvýznamnější díla v dějinách 

politické filosofie a který vytvořil základ souvislé liberální tradice.18

Základní východiska Lockovy politické teorie jsou podobná těm 

Hobbesovým. I v jeho pojetí stát vzniká na základě společenské smlouvy, 

která vymaňuje člověka z ohrožení, jež mu přináší život v přirozeném stavu 

bez vlády a zákonů. Ovšem pro Locka není přirozený stav jen děsivou vizí 

boje všech proti všem, jako je tomu u Hobbese. Sám o něm hovoří takto: 

„Přirozený stav je stavem dokonalé svobody řídit svá jednání a nakládat se 

svým majetkem v mezích přirozeného zákona.“19 Přirozený zákon, který byl 

člověku dán Bohem a který chápe každá rozumná bytost, nás vede k poznání, 

že: „…všichni jsou si rovni, nezávislí, nikdo nemá poškozovat druhého v jeho 

životě, zdraví, svobodě nebo majetku.“20

Problém však nastává, když někdo přirozený zákon začne porušovat  

V přirozeném stavu je totiž každý člověk zároveň soudcem, který může 

přestupky proti přirozenému zákonu sám trestat. Jelikož lidé ze své 

přirozenosti sledují vždy především vlastní zájmy a podléhají: „vášním, 

zlomyslnostem a pomstě“ 21, tak se mohou velmi snadno dostat do osidel 

násilí, které je uvrhne do válečného stavu. Aby se toho vyvarovali, vzdali se 

lidé dobrovolně  své moci vykonávat přirozené právo a přesunuli ji na 

občanskou společnost - stát. Neznamená to, že by člověk ztratil svou svobodu, 

protože podle Locka: „kde není zákona, tam není svobody.“22 Tím, že se 

jedinec podřídí zákonům společnosti, osvobozuje se od útlaku a násilí 

                                               
18 GRAY, John. Liberalismus, s. 23.

19 LOCKE, John. Druhé pojednání o vládě, s. 30.

20 LOCKE, John. Druhé pojednání o vládě, s. 32.

21 Tamt., s. 36.

22 Tamt., s. 61.
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druhých. Stát je tedy v Lockově pojetí především hlídačem veřejného pořádku 

a nezávislým rozhodčím v občanských sporech. Jeho hlavním úkolem je 

vytvářet stálá a nestranná pravidla (zákony), platící pro všechny bez rozdílu, 

dbát o jejich spravedlivé prosazování a dohlížet na to, aby byla v souladu 

s přirozeným zákonem. 

Jakékoliv uplatňování politické moci nad tento rámec je podle Locka 

nepřijatelné a porušuje vlastně přirozený zákon, tedy Boží vůli.23 Absolutní 

monarchie je proto zcela nežádoucí. Není vlastně ani skutečným politickým 

společenstvím, protože panovník vládne bez zákonů, jako kdyby se nacházel 

ještě v přirozeném stavu. Lid má z tohoto důvodu naprosto legitimní právo se 

takovéto vládě postavit.24

John Locke si patrně velmi dobře uvědomoval, že teorie společenské 

smlouvy, na které vybudoval koncept občanské společnosti je historickou 

fikcí. Šlo mu především o to ukázat cenu suverénního státu (v jeho případě 

konstituční monarchie) pro jedince, ukázat, že moc vychází zdola a musí být 

v mezích zákona a že žádná hodnotná vláda nemůže být funkční bez souhlasu 

ovládaných.25 Všechny tyto myšlenky hluboce ovlivnily osvícenské teorie 

přirozených práv, které v poslední čtvrtině osmnáctého století podnítily 

americký boj za nezávislost i Velkou francouzskou revoluci. Druhé pojednání 

o vládě navíc poprvé pracuje s teorií dělby moci, kterou o půlstoletí později 

rozvinul Charles Montesquieu ve svém nejslavnějším spise O duchu zákonů a 

která představuje jeden ze základních principů moderní demokracie. 

Lockův význam pro budoucí politickou filosofii spočívá také v tom, že 

svobodu jedince koncipoval na základě jeho vlastnických práv, kterých člověk 

nabývá prostřednictvím práce. Tím připravil půdu jak pro klasické 

ekonomické liberály éry průmyslové revoluce, tak i pro jejich 

nejvýznamnějšího oponenta Karla Marxe.26

  

                                               
23 LOCKE, John. Druhé pojednání o vládě, s. 109.

24 Tamt., s. 85-86.

25 HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie, s. 31.

26 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 257.
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1.4 Klasický liberalismus Adama Smithe a Herberta Spencera

V Británii se liberální myšlení utěšeně rozvíjelo i po smrti Johna Locka. 

Rozvíjelo se dokonce natolik utěšeně, že devatenácté století je v tamních 

dějinách považováno za zlatý věk liberalismu. Éra klasického liberalismu je 

spojována především s doktrínou laissez faire, která usilovala o minimální 

zásahy státu do ekonomiky.27

O prosazení této zásady se výrazně zasloužil skotský politický ekonom 

Adam Smith ve svém slavném díle Pojednání o podstatě a původu bohatství 

národů z roku 1776. Smith byl přesvědčen, že politiku nelze vnímat odděleně 

od ekonomiky, že jde o dva vzájemně se ovlivňující a doplňující systémy. 

Lockovu koncepci svobody jako nezasahování do osobních a majetkových 

práv jednotlivce proto převedl v ekonomické rovině do ideje svobodného trhu, 

který bude minimálně regulován ze strany státních institucí. Svobodné 

podnikání a volný obchod byly v očích Adama Smithe vyvrcholením 

historického vývoje. Věřil totiž, že sledování osobních zájmů v konkurenčním 

prostředí je schopno vytvořit harmonický společenský řád, který 

v podmínkách ekonomického růstu a zvyšování efektivity výroby bude 

schopen zajistit trvalou prosperitu drtivé části společnosti.28

Prvotní úlohou státu je proto zajistit spravedlivé konkurenční prostředí a 

dbát o svoji  vnější bezpečnost. Smithovo pojetí laissez faire, které je 

základem ekonomického liberalismu, ovšem není úplně extrémní. Neodmítá 

státní zásahy jako celek, šlo mu především o to omezit nátlakové zásahy státu 

v oblasti hospodářské politiky, které byly v jeho době hojně rozšířené. Naopak 

nenátlakové státní zásahy, jakým byla třeba podpora veřejného školství, Smith 

považoval za zcela žádoucí.29

S opravdu radikální formou klasického liberalismu přišel až Herbert 

Spencer ve druhé polovině devatenáctého století. Ducha Spencerovy filosofie 

asi nejlépe vystihuje název jeho významného díla Člověk kontra stát (1884). 

Jakékoli zásahy státu do života člověka jsou pro něj naprosto nepřípustné. 

Spencer opřel svoje názory o Darwinovu evoluční teorii, kterou se rozhodl 

                                               
27 GRAY, John. Liberalismus, s. 38.

28 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 447.

29 GRAY, John. Liberalismus, s. 85.
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aplikovat na veškeré společenské vztahy. Člověk se musí spoléhat jedině sám 

na sebe. Pokud se ocitne v nesnázích, pomoc ze strany společnosti nepřichází 

v úvahu, protože je to vlastně proti přírodě. Sociální nerovnosti jsou zcela 

přirozené a nevyhnutelné, protože vyplývají z procesu přirozeného výběru.30

Ze základních rysů liberalismu v této chladné verzi sociálního darwinismu tak 

zůstává výhradně radikální individualismus.

Spencerovo dílo vytváří pomyslnou tečku za obdobím klasického 

britského liberalismu. Už v době svého vzniku představovalo spíše výstřední 

pokus o udržení zásad, které za dané sociálně-politické situace udržitelné 

nebyly. Ke slovu se v Británii hlásila již nová generace liberálů. Spencerovy 

myšlenky byly na dlouhá desetiletí odsunuty stranou zájmu, dokud je ve druhé 

polovině dvacátého století neoprášila  takzvaná Nová pravice. To už je ale 

zcela jiná historie.

1.5 Alexis de Tocqueville    

Na kontinentě se liberální myšlení rozvíjelo pomaleji než v Británii a 

získávalo značně odlišný nádech. Zkušenost s divokými událostmi 

Francouzské revoluce přivedla tamní liberály k výrazně zdrženlivějšímu 

postoji vůči osvícenské myšlence nezadržitelného pokroku racionálně 

plynoucích dějin. Jasně kolem sebe viděli, že pouhé svržení absolutistického 

monarchy a nastolení vlády lidu ještě nemusí být zárukou rozkvětu 

občanských a politických svobod.31

Na nebezpečí spojená s demokracií výrazně upozornil francouzský 

myslitel a politik švýcarského původu Benjamin Constant. Vymezil se 

zejména vůči Rousseauově teorii demokracie, v níž viděl totalitářské prvky a 

která navíc podle Constanta vycházela z antického pozitivního pojetí svobody 

neslučitelného s moderní představou o svobodě ve smyslu nezasahování do 

života jednotlivce.32

Constantovy myšlenky rozvinul do mohutné teoretické šíře ve svém 

nejslavnějším díle Demokracie v Americe francouzský politický filosof a 

                                               
30 HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie, s. 45.

31 GRAY, John. Liberalismus, s. 30.

32 Tamt., s. 31. 
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historik Alexis de Tocqueville. Tocqueville byl přesvědčen, že dějiny 

nezadržitelně spějí k demokracii: „Chtít zastavit demokracii by znamenalo 

bojovat proti samotnému Bohu a národům nezbude než se přizpůsobit.“ 33

Nemá tedy smysl na demokracii žehrat, je však třeba demokracii řídit, 

zmírňovat její vady a posilovat její přirozené přednosti. Největší hrozbu 

spatřoval Tocqueville v něčem, co nazval tyranie většiny a co je zvlášť patrné 

v největší demokracii, ve Spojených státech. Hlavní mocenskou autoritu v této 

zemi představuje veřejné mínění, které utváří především tisk. Tisk je 

považován za reprezentanta většinového názoru, a jelikož americká společnost 

je přísně individualistická a rovnostářská, názor většiny svobodných individuí 

je v takovéto společnosti považován za absolutní pravdu. Následkem toho je 

jakýkoli alternativní názor zavrhován, lidé se odmítají pouštět do svobodné 

diskuze a stávají se z nich vyložení konformisté. Výsledkem toho je, že: 

„…uplatňování svobodné vůle je den ode dne méně potřebné a vzácnější, 

vláda jí ponechává stále menší prostor a pozvolna připravuje občana o 

všechno až po jeho vlastní osobnost.“ 34 Tocqueville se proto domnívá, že: „Je 

snadnější nastolit absolutní a despotickou vládu ve společnosti, kde jsou 

životní podmínky rovné – despotismu se musíme obávat zvláště 

v demokratických epochách.“ 35  

Jak tedy můžeme udržet přijatelnou míru svobody v podmínkách 

demokracie? Předně je třeba: „Stanovit společenské moci viditelné a neměnné 

hranice, dát jednotlivcům jistá práva a zachovat jednotlivci tu trochu 

nezávislosti, síly a originality, zvýšit jeho význam ve společnosti a hájit ho 

proti ní.“ 36 Je proto důležité decentralizovat státní moc a usilovat o to, aby se 

na tvorbě veřejného mínění podílely vzdělané osobnosti, které budou 

představovat jakési elitní publikum, určující základní směřování demokracie.37

Pro další vývoj liberalismu je podle mě zvlášť podstatný závěrečný 

Tocquevillův apel: „Vládcové naší doby se snaží dosáhnout pomocí lidí 

                                               
33 TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe I., s. 12.

34 TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe II., s. 219.

35 Tamt., s. 221.

36 Tamt., s. 226.

37 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti, s. 223.
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velkých věcí. Já bych si přál, aby mysleli trochu více na to, aby velcí byli lidé. 

Stát nemůže zůstat nadlouho silný, je-li v něm každý člověk jednotlivě slabý.“38

1.6 John Stuart Mill

Tocquevillovo dílo hluboce ovlivnilo muže, který bývá považován za 

spojující článek mezi klasickým a moderním liberalismem.39 Tím mužem je 

dost možná nejvýznamnější britský myslitel devatenáctého století John Stuart 

Mill. 

Millovo myšlení má vedle Tocquevilla ještě druhý výrazný zdroj 

v utilitaristickém učení, které vzniklo počátkem devatenáctého století 

v Británii. Není se co divit, vždyť předním představitelem utilitarismu byl 

vedle Jeremyho Benthama také James Mill – otec Johna Stuarta. Utilitarismus 

vycházel z předpokladu, že každý jedinec usiluje výhradně o zvětšení svého 

štěstí, a správná vláda má tudíž prosazovat tento princip utility (prospěšnosti)

pro co největší počet lidí.40 Bentham i Mill senior byli svorně přesvědčeni, že 

je možné zcela racionálně kvantifikovat míru štěstí, kterou lze jednotlivci 

poskytnout, a že na tomto základě můžeme stanovit tu nejlepší vládu. Tato 

svérázná morální aritmetika znamenala první opravdu výrazný rozchod části 

liberálů s klasickým liberalismem, protože ospravedlňovala politiku státních 

zásahů v míře dosud nevídané, a vedla také k prosazování radikálně 

demokratických požadavků. 41

John Stuart Mill z utilitaristického konceptu vycházel, ovšem značně jej 

zkorigoval. Ve slavném spise O svobodě z roku 1859 zdůrazňuje, že základní 

podmínkou lidského štěstí je svoboda. Mill ovšem nechápe svobodu pouze 

v jejím negativním pojetí. Svoboda je pro něj především právem každého 

jednotlivce rozvíjet co nejvíce potenciál, který mu byl dán do vínku.42 To od 

společnosti vyžaduje, aby byla schopna oceňovat a chránit rozdílnost. Mill jde 

ještě dál a tvrdí že: „Tam, kde se zbavujeme výstřednosti, tam zbavujeme lidi 

                                               
38 TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe II., s. 226.

39 GRAY, John. Liberalismus, s. 41.

40 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 522.

41 GRAY, John. Liberalismus, s. 39.

42 MILL, John Stuart. On Liberty, s. 10.
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také síly charakteru.“43 Takové názory příliš nesouzněly s duchem 

viktoriánské éry a  ve svém důsledku ani s utilitaristickým pohledem na svět, 

který měl tendenci v rámci dosažení obecného blaha všech společnost spíše 

„zglajchšaltovat“. Mill se proto, ovlivněn Tocquevillovou vizí tyranie většiny, 

nakonec s utilitarismem rozešel a hledal vlastní politické řešení problému 

svobody v moderní společnosti.

Svůj pohled Mill předestírá v knize do češtiny přeložené jako Úvahy o 

vládě ústavní, kde se pokusil definovat zásady nejlepší vlády. Narozdíl od 

filosofických radikálů, jak se také říkalo stoupencům utilitarismu, Mill nebyl 

zastáncem demokracie vždy a za všech okolností. Podle něj musí dobrá vláda 

především vytvořit politický řád, který budou občané schopni přijmout, 

udržovat a zároveň budou schopni plnit jim svěřené úkoly.44 Vláda tedy musí 

být přizpůsobena vlastnostem a schopnostem svých občanů. Pokud vývoj dané 

společnosti ještě nedospěl do stadia, kdy lidé jsou schopni svobodně uvažovat 

a jednat, nemá cenu zde nastolovat demokratický režim. V takovém případě 

může být prospěšnější despotická vláda, pokud bude pečovat o intelektuální 

rozvoj svých obyvatel tak, aby se stávali co nejsamostatnějšími: „Práva a 

zájmy každé osoby jsou zabezpečeny jen tehdy, jestliže tato soba je schopna a 

ochotna se za ně postavit“.45  

V moderních společnostech, kde již bylo dosaženo přiměřené míry 

pokroku, Mill vidí jako nejlepší formu vlády zastupitelskou demokracii, která 

umožňuje reprezentovat zájmy každého a zároveň dokáže vytvořit takové 

veřejné mínění, které brání většině, aby potírala menšinové názory.46 Mill se 

vlastně snaží skloubit ideu pokrokové vlády založené na široké občanské 

participaci s vizí jakési morálně-intelektuální elity, která bude určovat veřejné 

mínění, jak o tom uvažoval již Tocqueville.47  
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44 MILL, John Stuart. Úvahy o vládě ústavní, s. 9-10.

45 Tamt., s. 42. 

46 Tamt., s. 50.

47 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 300.
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Dalším Millovým nesporným přínosem je jeho angažovanost v ženské 

otázce. V knize Poddanství žen se jako jeden z prvních otevřeně postavil proti 

neobhajitelné nerovnoprávnosti žen v Británii.48

John Stuart Mill opravdu stojí na pomezí mezi klasickým a moderním 

liberalismem. Z klasického liberalismu si ponechal principy omezené vlády a 

osobní odpovědnosti jedince za svůj život, ovšem zároveň již brojí proti 

neomezenému sledování osobních ekonomických zájmů, ke kterému dochází 

v kapitalistickém systému. Ke konci svého života dokonce sám sebe začal 

považovat za socialistu, což musíme brát s jistou rezervou, nicméně některé 

jeho myšlenky připravily cestu ospravedlnění státního intervencionismu ve 

druhé polovině devatenáctého století.49

1.7 Nový (sociální) liberalismus 

Přibližně od osmdesátých let devatenáctého století můžeme hovořit o 

zásadní revizi liberálního myšlení, pro kterou se používá název nový, moderní 

či sociální liberalismus. V této době začalo být zřejmé, že klasický 

liberalismus reprezentovaný zásadou laissez-faire a negativním pojetím 

svobody není schopen zajistit společnosti kýženou prosperitu, v jakou věřili

Adam Smith a jeho pokračovatelé. Nůžky sociální nerovnosti se navzdory

technologickému pokroku spíše rozevíraly a neviditelná ruka trhu nedokázala 

učinit neviditelnými bídu ani různé podoby sociální nespravedlnosti. Do 

popředí politického zájmu draly socialistické myšlenky a bylo jasné, že 

liberálové, pokud chtěli obhájit svoje místo na slunci, museli nějak zareagovat.

Thomas Hill Green odmítl daleko razantněji než John Stuart Mill 

negativní pojetí svobody, když prohlásil, že tento princip může vést až ke 

společenskému vykořisťování.50 Lidé pro Greena nejsou jen „mašiny“ na 

uskutečnění vlastního potěšení, protože důležitou roli v jejich uvažování hraje 

vědomí společné sounáležitosti s ostatními, což se promítá do jejich usilování 

o obecné dobro, kvůli němuž jsou ochotni obětovat i část svých individuálních 

                                               
48 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení,  s. 300.

49 GRAY, John. Liberalismus, s. 41.
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zájmů a tužeb. Jedinec bez společnosti neznamená nic a stejně tak společnost 

neznamená nic bez silných jedinců.51  

Greenovy eticko-filosofické úvahy převedl do političtější roviny 

Leonard Trelawny Hobhouse. Stát v jeho pojetí musí být aktivním ochráncem 

mravních a duchovních zájmů svých občanů, musí být schopen účinně 

zasahovat tam, kde jsou tyto zájmy ohroženy. Rozvoj individua není možný 

bez pomoci společnosti, a proto jsou zásahy státu v ekonomické a sociální 

oblasti nutné a žádoucí do té míry, pokud nebudou působit na úkor rozvoje 

jednotlivce.52

Popisovat peripetie liberálního myšlení ve dvacátém století by bylo pro 

účely této práce zbytečné. Pokusil jsem se nastínit to nejdůležitější z vývoje 

liberalismu do konce století, ve kterém žil a psal Karel Havlíček. Následující 

kapitoly se budou snažit odpovědět na otázku, které ideje Havlíček s výše 

popsanými klasiky liberalismu sdílel, v čem se zase naopak odlišoval a k jaké 

fázi liberálního myšlení je možné otce naší politické žurnalistiky přiřadit.

                                               
51 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 142.

52 MILLER, David (ed.). Blackwellova encyklopedie politického myšlení, s. 168-169.
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2. Život a žurnalistická tvorba Karla Havlíčka

2.1 Dětství, studia a pobyt v Rusku

Kořeny zarputilosti a neústupné zásadovosti, což jsou dle mého soudu 

dvě vlastnosti, které Karla Havlíčka vystihují ze všeho nejlépe, můžeme hledat 

už v jeho dětství a možná také i v samotném drsném rodném kraji. 

Havlíček se narodil 31. října 1821 v Borové, malé vísce na Vysočině 

nedaleko dříve Německého, od roku 1945 Havlíčkova Brodu. Jeho otec Matěj 

byl jediným obchodníkem ve vesnici, a proto patřil společně s farářem a 

učitelem k místním „lepším“ lidem.53 Když po letech zpovídali první 

Havlíčkovi životopisci v Borové tamní pamětníky, nejčastěji slýchali 

vzpomínky na uzavřeného, svéhlavého a poněkud neurvalého chlapce, se 

kterým si nikdo pořádně nevěděl rady. Místní učitel říkal, že malého Karla 

nikdy neviděl smát se, ale také o něm hovořil jako o přemýšlivém dítěti, které 

se zajímalo o dějepis a matematiku.54 Podobně nepřístupně působil i na své 

rodiče, kteří svou pozornost obraceli spíše k jeho mladším sourozencům. 

Jedinou osobou, ke které pojil Havlíčka v dětství skutečně osobní vztah, tak 

byl  farář Jan Brůžek, který si hocha získal tím, že s ním dokázal jednat jako 

s dospělým.55

Po dokončení české triviální školy v Borové odešel v devíti letech do 

Jihlavy na takzvanou hlavní školu, kde probíhala výuka už v němčině. Roční 

pobyt v Jihlavě poznamenal Havlíčka na celý život. Zdejší německé prostředí, 

které se nevyznačovalo právě velkou náklonností k čemukoliv českému, 

v Havlíčkovi jen posílilo vztah k vlastnímu národu, k němuž jej vedl již  dříve 

v Borové farář Brůžek. V roce 1830 Matěj Havlíček přesunul svou živnost do 

Německého Brodu a za ním se stěhoval i jeho nejstarší syn, který zde dokončil 

hlavní školu a nastoupil na místní šestileté premonstrátské gymnázium. 

Z uzavřeného hocha se stal třídní raubíř a vůdčí osobnost zdejšího 

                                               
53 MORAVA, Jiří. C.k. disident Karel Havlíček, s. 21.

54 BOROVIČKA, Michael. Kauza Karel Havlíček Borovský, s. 13-15.

55 MORAVA, Jiří. C.k. disident Karel Havlíček, s. 22.
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studentského života. V té době začal psát také první básničky, zprvu častěji 

v němčině než v češtině.56

V roce 1838 opustil Havlíček Německý Brod a odešel do Prahy, kde se 

zapsal na dvouletý filosofický kurz, který byl nezbytným předstupněm ke 

studiu na univerzitě. Studoval velmi svědomitě, zdokonaloval svou tehdy ještě 

spíše chatrnou znalost spisovné češtiny a se spolužáky plánoval budoucí 

vlastenecké aktivity. Nebyl žádný troškař, mezi sebe a dva své kamarády  

rozdělil úkol vydat české spisy o jazyce a písemnictví všech významných 

evropských národů. Mladí vlastenci svůj závazek stvrdili tehdy oblíbeným 

rituálem - vlasteneckým křtem, při kterém Havlíček přijal jméno Borovský. To 

později často používal jako novinářský pseudonym.57

V Havlíčkovi dozrálo v průběhu dvouletého studia filosofie přesvědčení, 

že nejlépe prospěje českému národu, když se stane knězem a bude tak moci 

šířit osvětu mezi prostým lidem. Ačkoliv kněžské povolání nakonec zavrhl, 

svého cíle vzdělávat národ se nikdy nevzdal, protože se stal základním 

leitmotivem celé jeho žurnalistické práce. To ale poněkud předbíhám. V roce 

1840 pln mladického nadšení a ideálů vstoupil do pražského arcibiskupského 

semináře. V jedné básni z té doby dokonce píše o tom, že náboženství je pro 

něj věčnou chůvou a milenkou.58 Po pár měsících studia se však „chůva a 

milenka“ proměnila v „zapšklou stařenu“, která bránila Havlíčkovi v rozletu. 

Teologie, hebrejština ani další předměty, vyučované ve zkostnatělém 

metternichovském prostředí semináře, ho vůbec neoslovovaly, a tak se raději 

věnoval samostudiu češtiny a slovanských jazyků. Pilný student z předchozích 

let se opět proměnil do role třídního buřiče, kterou si už vyzkoušel na 

gymnáziu. Určitým vzorem se pro něj stal Bernard Bolzano, významný filozof 

a matematik, který byl o dvacet let dříve pro své osvícenské názory připraven 

o místo univerzitního učitele a kazatele. Právě Bolzano kladl ve svých 

kázáních důraz na neokázalou praktickou službu bližním, od níž už byl jen 

krůček ke slavnému Havlíčkovu krédu o drobné každodenní práci, které 

                                               
56 MORAVA, Jiří. C.k. disident Karel Havlíček, s. 24.
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později převzal a vždy zdůrazňoval také Masaryk.59 Havlíčkovy názory 

neunikly vedení semináře, a tak dříve, než se sám rozhoupal k opuštění ústavu, 

z něj byl pro jistotu vyloučen. Celá událost završila jeho vnitřní rozchod 

s katolickou církví, věřícím však zůstal až do konce života.60

Aby vyřešil svou existenční situaci, začal se Havlíček ucházet o místo 

tzv. auskultanta, dnes bychom asi řekli čekatele na post gymnaziálního učitele. 

Konkurence na mizerně placenou práci s velmi malou šancí na „kariérní růst“ 

byla ovšem překvapivě tak velká, že veškerá Havlíčkova snaha uspět v 

konkurzu vyzněla do ztracena. K zaměstnání mu nakonec pomohl jeho zájem 

o slovanskou otázku.  Při častých návštěvách univerzitní knihovny se seznámil 

s jejím ředitelem slavistou Pavlem Josefem Šafaříkem, který mu nabídl práci 

vychovatele v rodině moskevského historika a nadšeného slavjanofila 

Pogodina. Přes protesty rodičů Havlíček nabídku přijal. Možnost stát se 

prvním českým vlastencem, který na vlastní oči spatří „Matičku Rus“, byla 

příliš lákavá. Na podzim roku 1842 se vydal na cestu. Kvůli problémům 

s cestovním pasem se zdržel dva měsíce ve Lvově, kde se poprvé dostal do 

hledáčku rakouského policejního aparátu. Nakonec cestovní povolení získal a 

v únoru 1843 dorazil do Moskvy. Kvůli předchozím průtahům nakonec 

zakotvil jako vychovatel u Pogodinova kolegy z moskevské univerzity,

literárního vědce Ševyreva.  Život v ruském velkoměstě mu zpočátku 

učaroval, a dokonce i předčil jeho očekávání, budovaná léty četby 

panslavistické literatury. Růžových brýlí se zbavoval postupně. Ještě v létě 

roku 1843 poslal do redakce časopisu Květy článek, ve kterém se rozplýval 

nad zájmem moskevských akademiků o českou literaturu. V době, kdy v Praze 

tento Havlíčkův historicky první článek uveřejnili, už byl na cestě na ruský 

venkov, kde u něj došlo k výraznému prozření. Na Ševyrevově letní dače měl 

možnost dopodrobna poznat bídu a zaostalost ruského venkovského lidu, se 

kterým místní šlechta zacházela zhruba stejně jako s dobytkem. Havlíček se 

dostával také do stále větších konfliktů s rodinou svého chlebodárce Ševyreva, 

která svými vyhraněně konzervativními názory a zejména schvalováním 

tradičního ruského samoděržaví hrdého českého plebejce dost provokovala. 
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Spory vyvrcholily na jaře roku 1844, když Havlíček vrazil facku svému 

svěřenci za to, že mlátil sluhu. Po tomto incidentu se rozhodl podat výpověď a 

vrátit se do vlasti. Ještě než opustil v červenci Moskvu, napsal v dopise 

rusínskému příteli ze Lvova Zapovi: „S Poláky a Rusy nechci mít nic“.61

Pobyt v Rusku měl pro Havlíčkův život zásadní význam. 

Z panslavistického romantika se stal střídmým realistou, který si uvědomil, že 

Češi se jako národ musí spoléhat jedině sami na sebe a na své vlastní úsilí. 

V Rusku také definitivně dospěl k přesvědčení, že se bude v budoucnu živit 

perem.62

2.2 Pražské noviny

V červenci roku 1844 dorazil Havlíček do Německého Brodu, kde se 

dozvěděl o smrti otce. Činorodý mladík nevydržel příliš dlouho jenom truchlit, 

a tak se vrhl do organizování německobrodského ochotnického spolku. Při tom 

se ještě stihl zamilovat do dcery místního bohatého měšťana Františky 

Wiedenhofferové. Jelikož náklonnost byla vzájemná, začal se Havlíček v 

Praze poohlížet po nějakém trvalém zaměstnání, které by mu umožnilo založit 

rodinu a při kterém by se zároveň mohl věnovat zamýšlené literární činnosti.63

Potýkal se při tom s podobnými obtížemi jako v době, když odešel ze 

semináře, a tak alespoň publikoval na pokračování v České včele (příloze 

Pražských novin) své zážitky z Ruska, které byly později souborně vydány 

jako Obrazy z Rus. 

Havlíčkovy ruské črty, které již předznamenávají jeho pozdější břitce 

ironický žurnalistický styl, měly mezi čtenářstvem příznivý ohlas, ovšem 

skutečnou proslulost mu vynesla až literární kritika novely Josefa Kajetána 

Tyla Poslední Čech, která v Pražských novinách vyšla počátkem července 

roku 1845. Havlíček prostřednictvím rozboru tohoto sentimentálně laděného 

dílka útočil, spíše než na samotného Tyla, na obecné poměry mezi českou 

vlastenecky smýšlející společností.64 Postavil se proti mnohdy teatrálnímu 
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vyznávání lásky k vlasti, které se však málokdy opírá o skutky a zůstává jen u 

velkých slov. Nelíbilo se mu, že každý, byť třeba i zcela ducha prostý, literární 

výtvor sepsaný v českém jazyce je hned označován za velké národní dílo. 

S ironií sobě vlastní psal o této módě: „Jest snadněji a veseleji za vlast umříti, 

než to množství jednotvárných spisů o vlastenectví přečísti.“ 65 Je proto 

pochopitelné, že kritika Posledního Čecha se dotkla nejen Tyla, ale také 

mnoha dalších vlastenců. Na druhou stranu se i mezi starší generací obrozenců 

našli lidé, kteří s Havlíčkovým „skandálním“ článkem souhlasili. 

Nejvýznamnějším z nich se ukázal být František Palacký, který přesvědčil 

vydavatele Pražských novin Karla Viléma Medaua, aby Havlíčka přijal na 

uvolněné místo hlavního redaktora novin. Palacký musel přesvědčovat nejen 

nakladatele, ale i samotného Havlíčka, který se chtěl věnovat beletristické 

tvorbě a pro soustavné novinářské řemeslo se necítil být dostatečně poučen. 

Vidina stálého zaměstnání však nakonec přebila všechny pochyby a Havlíček 

se tak k prvnímu lednu 1846 stal redaktorem tehdy jediných českých novin.66

Přes počáteční váhavost se do žurnalistické práce nakonec vrhl se vší 

vervou. Pilně studoval a od Palackého si zapůjčil mnoho ročníků Augsburger 

Allgemeine Zeitung, asi nejvýznamnějších německých novin té doby, aby se 

mohl důkladně seznámit s podobou moderně fungujícího periodika.67 Bylo to 

potřeba, protože Pražské noviny byly tehdy spíše provinčním listem chabé 

úrovně, který mělo cenu kupovat snad jen proto, že v něm povinně vycházela 

nařízení vídeňské vlády v češtině. I tak měly v době Havlíčkova nástupu do 

redakce pouhé dvě stovky předplatitelů.68 Mladík z Vysočiny, kterému ještě 

nebylo ani dvacet pět let, se to rozhodl zásadně změnit. Ve svém prvním 

úvodníku vyjádřil přání, aby se noviny staly: „deníkem života národů, věrným 

a pokud možná úplným ohlasem všeho důležitého, co se děje.“ 69 Chtěl 

především, aby Pražské noviny vzdělávaly národ, ale snažil se to dělat 

progresivní a atraktivní formou. Noviny nově rozčlenil do série rubrik, které 

pokrývaly domácí i zahraniční, politické i kulturní dění, zvláštní místo 
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vyhradil pražským aktualitám a zřídil i síť regionálních dopisovatelů. 

Důležitou roli hrály jeho články pod čarou a úvodníky, které často pojímal 

jako drobná čtenářská prolegomena k nejrůznějším oborům a problematikám. 

Pozornost věnoval i příloze Česká včela, která pod jeho vedením podávala 

především přehled o domácím literárním dění.

Bohumil Doležal ve své knize trefně poznamenává, že kritika 

Posledního Čecha působila v českém prostředí jako určitá společenská 

hygiena.70 V této „očistě“ pokračoval Havlíček i coby odpovědný redaktor 

směle dál a vyvolávalo to opět velkou vlnu emocí. V tomto ohledu zvláštní 

místo zaujímá především článek Slovan a Čech, který na pokračování 

vycházel mezi únorem a březnem roku 1846. V něm se poprvé otevřeně a 

velice rázně postavil proti romantickým představám o politickém panslavismu. 

Věcně zde vyvracel  iluzorní představy českých romantiků o slovanské jednotě 

a o svobodě přicházející z východu Evropy. Psal o tom, že panslavismus jen 

podporuje českou letargii, malomyslnost a nedostatek hrdosti, že je třeba 

přestat se zasněně dívat do dálek a raději poctivě pracovat na národním rozvoji 

v rámci habsburského mocnářství, které je pro nás rozhodně lepším 

zastřešujícím politickým útvarem než carské Rusko. Slovanská vzájemnost 

proto má svou hodnotu jedině v rovině čilých kulturních styků.71 Článek 

Slovan a Čech se dá považovat za první otevřenou formulaci Palackého 

austroslavistické ideje72, tedy programu, o který se většinová česká politická 

prezentace opírala až do vypuknutí první světové války.

Podobná otevřenost a nechuť psát přizpůsobivě sice velice rychle 

zvyšovaly náklad novin, je však pochopitelné, že dělaly vrásky 

metternichovskému státnímu aparátu. Zrovna u článku Slovan a Čech to až 

takový problém nebyl, protože jeho obsah nevykazoval ani náznak nějaké 

kritiky stávajících politických poměrů, ovšem u jiných článků tomu tak 

zdaleka nebylo, a cenzura i policie proto začaly být na pozoru. Havlíček se 

rychle naučil cenzuru obcházet a tam, kde nemohl psát otevřeně, volil různé 
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náznaky či metafory.73 Jako vzorový příklad takového psaní může posloužit 

článek Daniel O’Connell, který sice na první pohled pojednával o vůdčím 

bojovníkovi za irskou národní emancipaci, ale vnímavější čtenář si při 

Havlíčkově popisu represivních praktik státu vůči menšinovému společenství 

mohl snadno dosadit za britské reálie ty domácí rakouské. 

Cenzura i spíše časopisecký formát Pražských novin (vycházely pouze 

dvakrát týdně) měly za následek, že se jejich hlavní autor často uchyloval 

k obecnějším tématům. Z tohoto důvodu jsou z hlediska mojí práce 

Havlíčkovy žurnalistické začátky v Pražských novinách pramenem zvlášť 

cenným, protože právě zde se dají dobře zachytit základní principy jeho 

politického myšlení. 

Havlíček strávil v Pražských novinách více jak dva roky. Zcela nepochybně se 

jednalo o úspěšný začátek jeho novinářské  kariéry. Když redakci opouštěl, 

měly noviny zhruba patnáct stovek odběratelů, což byl na tehdejší dobu 

úctyhodný počin.74 Havlíček dokázal oslovit i prostší čtenáře, aniž by se 

uchyloval k laciným novinářským trikům a k líbivým tématům. Podařilo se mu 

z novin učinit atraktivní duchovní prostor, kde se prostřednictvím polemiky i 

kritiky začalo rozvíjet a tříbit české politické vědomí. Jak poznamenává 

historik Tobolka, celé Havlíčkovo angažmá v Pražských novinách tak lze 

vnímat jako důležitou přípravu na první politické vystoupení moderního 

českého národa, ke kterému došlo v roce 1848.75

2.3 Revoluční rok 1848 a Národní noviny

Havlíček se s Fanny Wiedenhofferovou, kvůli které upustil od svého 

původního záměru stát se spisovatelem, nakonec ještě v roce 1846 rozešel. 

Představám středostavovské dívky z malého města vidina života s někým, kdo 

se zabývá tak nejistým a společensky nepříliš vhodným povoláním, jako je 

novinářství, příliš nevyhovovala.76 Havlíček však nebyl typem člověka, který 

by se příliš utápěl ve chmurách z nešťastné lásky. Brzy se seznámil s Julií 
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Sýkorovou, která se počátkem března roku 1848 stala jeho ženou. Radosti i 

starosti novomanželského soužití záhy upozadily politické události, které 

otřásly celou Evropou. 

Zvěsti o revolučních událostech v Itálii, vyhlášení republiky ve Francii a 

o vzrušené atmosféře v německých městech do Prahy průběžně přicházely po 

celý konec masopustních svátků roku 1848. Z iniciativy radikálních 

demokratů soustředěných kolem spolku Repeal, který byl inspirován irským 

hnutím za samostatnost, o němž se mnozí dozvěděli právě prostřednictvím 

Havlíčkova článku o Danielu O’Connellovi, bylo na 11. března svoláno 

veřejné shromáždění do Svatováclavských lázní na Novém Městě. Hlavním 

výstupem celé akce se měla stát petice, kterou vypracoval právník František A. 

Brauner, představitel umírněného liberálně nacionálního proudu. Požadavky 

zúčastněných však byly natolik rozdílné, že musel vzniknout Svatováclavský 

výbor, který měl vypracovat znění petice, na němž by se shodli všichni. Do 

bouřlivých debat zasáhla 13. března zpráva o revoluci ve Vídni. Členům 

Svatováclavského výboru bylo jasné, že musí co nejrychleji jednat, a tak 

dospěli k rychlé shodě na ještě umírněnější verzi petice z pera Adolfa M. 

Pinkase. Jedenáct bodů petice obsahovalo v prvé řadě požadavek české 

národní svéprávnosti, státoprávní požadavky týkající se postavení zemí 

Koruny české v rámci habsburského soustátí a úpravu poddanských poměrů. 

S touto peticí pak byla 19. března vyslána k císaři do Vídně delegace zástupců 

výboru.77  

Havlíček se do revolučního dění zapojil s mírným odstupem. Jeho 

počáteční zdráhavost pramenila především z nedůvěry k radikálním 

demokratům z Repealu, které vnímal jako sílu, jež národnímu hnutí více škodí, 

než prospívá. S Pinkasovou peticí, která měla již austroslavistický ráz, se 

ovšem dokázal plně ztotožnit, a tak vstoupil do Svatováclavského výboru 

teprve 13. března. 78 Zprávy z Vídně toho dne hovořily také o vyhlášení 

svobody tisku. To byl pro Havlíčka zcela zásadní impulz. Už od začátku roku 

1848 uvažoval o rozšíření Pražských novin na skutečný deník, ovšem narážel 
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na zatvrzelý odpor pražského policejního ředitele Heydeho.79 První revoluční 

dny ho utvrdily v přesvědčení, že pokud chce nadále svobodně hájit české 

zájmy, musí platformu vládě loajálních Pražských novin opustit. Od poloviny 

března 1848 se tak začíná připravovat  na vydávání prvního českého deníku, 

kterému se rozhodl dát jméno Národní noviny, aby tak zdůraznil, že bude 

reprezentovat zájmy umírněné většiny českého národa.80 Je pochopitelné, že 

přípravy k tak ambicióznímu projektu mu zabraly většinu času, takže 

v následujících měsících nepatřil mezi ty nejhlavnější aktéry dění ve 

Svatováclavském, později Národním výboru.

První číslo Národních novin vyšlo 5. dubna 1848.  V něm, aby nenechal 

nikoho na pochybách, na jaké straně budou noviny stát, publikoval 

programové zásady, které byly tvrdší než výše zmiňovaná petice 

Svatováclavského výboru.81 V následujících necelých dvou letech se pak 

právě na stránkách Havlíčkova deníku do značné míry utvářel program 

českého liberalismu.82

Národní noviny dodnes zůstávají pro badatele významnou kronikou 

revolučního dění a plíživého nástupu bachovského absolutismu. Havlíček se 

ze spíše esejistické polohy psaní, kterou předváděl v Pražských novinách, 

převtělil do role každodenního komentátora politických událostí. Občas, když 

si toho situace žádala, dokázal psát i nezvykle emotivně, přesto nikdy neslevil 

ze svého hlavní cíle působit především na rozum čtenářů. Jeho politické 

aktuality si tak stále zachovávají určitou míru obecného přesahu.

Na rozdíl od Pražských novin, kde zastal Havlíček po dlouhou dobu 

veškerou žurnalistickou práci prakticky zcela sám, měly Národní noviny

šestnáct až osmnáct pracovníků. Provoz novin tedy vyžadoval značný finanční 

kapitál, který Havlíček získal od nadšeného vlastence a prvního předsedy 

Svatováclavského výboru hraběte Vojtěcha Deyma. Jelikož noviny začaly 

velmi dobře prosperovat, Havlíček brzy Deymovi základní vklad splatil, a stal 

se tak jejich regulérním majitelem a vydavatelem. Zisky z prodeje novin mu 
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umožnily shromáždit finanční obnos, o který se mohl opřít v následujících 

nepříznivých letech.83

Havlíčkova účast na událostech let 1848 a 1849 a jejich reflexe 

v Národních novinách by se dala popisovat téměř den po dni. Myslím, že pro 

potřeby této práce bude lepší omezit se na to nejzákladnější, co formovalo jeho 

politické myšlení, třebaže se tím dopustím určité historické zkratky. 

Havlíček v počátečních fázích revoluce psal pln nadšení a víry 

v budoucnost, jak o tom svědčí i hlavní slogan Národních novin, který zněl 

Směle kupředu.84 Na druhou stranu to však byl právě on, kdo mírnil přehnanou 

euforii řady svých současníků. Když se na počátku dubna 1848 vracela 

deputace Svatováclavského výboru z Vídně s příslibem konstituce, tak psal o 

tom, že samotná ústava ještě nemusí znamenat skutečnou záruku svobod. 

Koncem dubna se pak po boku Františka Palackého zapojil do agitace proti 

účasti Čechů na volbách do německého sněmu ve Frankfurtu, která by 

znamenala ohrožení českých zájmů velkoněmeckými požadavky. Částečně 

v reakci na svolání frankfurtského sněmu bylo rozhodnuto o konání 

Slovanského sjezdu v Praze, který měl prohloubit spolupráci mezi 

slovanskými národy Rakouska především v otázce možné federalizace 

monarchie.  Havlíček v květnu odejel přesvědčovat k účasti na sjezdu do 

Haliče a posléze do Dalmácie. 85

Přes veškerou snahu Havlíčka a dalších českých liberálů skončil 

Slovanský sjezd konaný mezi 2. a 12. červnem fiaskem. Nejenže se účastníci 

sjezdu na ničem podstatném nedohodli, ale navíc na jeho konci došlo ke 

střetům studentů, dělníků a dalších přívrženců radikálních demokratů s vojáky 

generála Windischgrätze. Následující události, které vešly do dějin jako 

Svatodušní bouře, předznamenaly smutný konec „Jara národů“ v celé Evropě. 

Windischgrätz vyhlásil stav obležení nad Prahou a jeho jednotky bez větších 

potíží zpacifikovaly povstalce na barikádách. Havlíček byl vývojem situace 

zasažen nejen emočně, ale také existenčně, protože Karlovy lázně, kde sídlila 

redakce Národních novin, byly přímo v centru dělostřeleckého ostřelování, 

                                               
83 MORAVA, Jiří. C.k. disident Karel Havlíček, s. 123.

84 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. X.

85 BOROVIČKA, Michael. Kauza Karel Havlíček Borovský, s. 80-83.



32

které rozzuřený generál nařídil. Jakmile bylo na konci června opět povoleno 

vydávat noviny, začal Havlíček tvrdě kritizovat přístup vlády a vojska k řešení 

nepokojů. Servítky si ovšem nebral ani vůči radikálním demokratům, kteří 

podle něj velmi ohrozili české zájmy, protože dali vládě vítanou záminku 

k postupnému návratu ke starým předbřeznovým poměrům, a zamezili tak 

provedení reforem.86

Počátkem července byl Havlíček za své kritické články dokonce zatčen, 

ovšem protože byl v té době již zvolen do ústavodárného shromáždění, byl za 

několik dní propuštěn. Až do poloviny prosince pak působil jako říšský 

poslanec, nejprve ve Vídni a po přesunutí sněmu v Kroměříži. Rychle zjistil, 

že role politika mu příliš nesedí, a fungoval spíše jako takový parlamentní 

zpravodaj Národních novin. Poslaneckého mandátu se nakonec vzdal, protože 

redakce novin potřebovala pevné vedení a bylo mu již jasné, že českým 

zájmům prospěje lépe v této osvědčené roli. 87

Když koncem roku abdikoval císař Ferdinand a na jeho místo nastoupil 

František Josef, Havlíček optimisticky věřil v závan svěžího větru do politiky, 

který opět nastartuje potřebné reformy. Víra v pozitivní změnu ho neopustila 

ani poté, co byl kroměřížský sněm počátkem března 1849 rozpuštěn a vláda si 

vydala vlastní oktrojovanou ústavu. Ústavu rázně a věcně, jak bylo jeho 

zvykem, kritizoval a doufal, že se jedná jen o určitou slepou uličku politického 

vývoje. Postupem času dokázal i v této pseudoústavě nalézt oporu pro svůj 

zákonný odpor vůči vládě.88

Po rozehnání kroměřížského sněmu se čeští liberálové začali pomalu 

vytrácet z politického života. Je obdivuhodné, že u Havlíčka bylo možné 

pozorovat proces naprosto opačný. Čím více začal absolutistický režim 

utahovat šrouby, tím jakoby nabíral on i jeho noviny na síle a odhodlání. 

Nezdeptal ho ani zákaz vydávání Šotka, satirické přílohy Národních novin, 

která byla u čtenářů nesmírně populární, ani žaloba, které musel čelit u soudu 

za znevažování vlády a ústavy. Naopak svoji obhajobu u soudu pojal jako 

velké politické divadlo, které zakončil větou: „Doufám, že ta vláda, která mne 
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nyní obžalovala, brzy bude sedět na stolici obžalovaného“ 89 Od soudu pro 

tentokrát odešel jako vítěz, ve vydávání protivládních článků směle dál 

pokračoval a připravoval rozšíření svých novin o večerní list. 

Poté, co byla počátkem května 1849 zatčena skupina mladých 

radikálních demokratů, kteří na popud ruského anarchisty, revolucionáře a 

účastníka Slovanského sjezdu Michaila Bakunina promýšleli dosti 

platonickým způsobem po hospodách možnosti státního převratu, zůstal 

Havlíček vlastně jediným zvučným opozičním hlasem v českých zemích. 

Vojenský velitel Prahy Khevenhüller se pokusil v souvislosti se zásahem proti 

májovým spiklencům umlčet i Havlíčka a Národní noviny počátkem června

zakázal. Havlíček se ale zastrašit nedal a ihned odejel do Vídně, kde si na 

budoucí klíčové postavě nového režimu, tehdejším ministru spravedlnosti 

Alexandrovi Bachovi, vymohl zrušení zákazu. Po návratu do Prahy dále 

nabádal na stránkách svého listu spoluobčany k vytrvalosti a neohroženosti, 

pročež byl vojenským soudem na konci srpna odsouzen ke čtrnáctidennímu 

žaláři. Činnost Národních novin sice zastavena nebyla, bylo ale stále jasnější, 

že to je pouze otázka času a vhodné záminky. Ta přišla 8. ledna 1850, kdy 

Havlíček publikoval článek Federalisté a centralisté, ve kterém se postavil 

proti snaze vlády umlčet jakoukoli kritiku jejího centralistického směřování. 

Na základě tohoto článku, který působí optikou dnešního čtenáře spíše dosti 

umírněně, pak bylo vydávání největšího českého deníku 19. ledna zastaveno.90      

2.4 Slovan

Havlíček zpočátku bral zákaz Národních novin jako jeden z dalších 

nedomyšlených „úletů“, který po čase vezme vídeňská vláda zpět, a vše se 

vrátí do starých zaběhnutých kolejí. Aby vývoj celé situace popostrčil, vydal 

se počátkem února Havlíček opět za Bachem, který mezitím povýšil na  

ministerstvo vnitra. Doba však pokročila, takže Bach už nechtěl o zrušení 

zákazu nic slyšet. Když už byl v hlavním městě, pokusil se u zdejšího 

vojenského velitele (Vídeň byla ve stavu obležení stejně jako Praha) prosadit, 

aby mohl vydávat časopis věnovaný slovanské otázce alespoň v rakouské 
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metropoli. Velitel mu s typickou arogancí rakouského důstojníka odpověděl, 

že ve Vídni jsou přece Němci, takže k čemu by tu takový časopis byl.91

Po návratu do Prahy Havlíček na radu přátel vyčkával, až vláda obnoví 

svobodu tisku. Vydržel to do dubna, kdy pochopil, že pokud bude chtít nadále 

pokračovat v publicistice, bude se muset odebrat do jiného města, kde neplatí 

vojenský režim. Najít vhodnou lokalitu bylo dost obtížné. Kvalitních tiskáren 

nezbytných k fungování každých novin nebylo mnoho a ještě méně bylo 

tiskařů, kteří by si troufli mít něco společného s někým, kdo má cejch hlavního 

opozičníka v zemi. Nakonec uspěl v Kutné Hoře, kde se dohodl tiskařem 

Františkem Procházkou, který zde právě rozjížděl svůj nový podnik, takže mu 

odvaha nechyběla. Počátkem května Havlíček získal po zaplacení tučné kauce 

od úřadů svolení k vydávání nového listu.92  

První číslo časopisu, který dostal jméno Slovan, vyšlo 8. května 1850. 

Havlíček si uvědomoval, že vydávat deník ve skromných podmínkách malého 

města by bylo prakticky nemožné a že by navíc asi ani u úřadů neprošlo, takže 

se rozhodl v podstatě oprášit formát Pražských novin. Slovan vycházel také 

obvykle dvakrát týdně a Havlíček měl k jeho redigování pouze jednoho 

spolupracovníka. Byl jím Jan Kodym, který se jako jediný z početné redakce 

Národních novin rozhodl následovat svého šéfa do Kutné Hory. Na rozdíl od  

Pražských novin, které se musely tvářit apoliticky, byl ale Slovan otevřeně 

politickou revue, kde Havlíček mohl promlouvat čistě sám za sebe. Svoje 

samostatné články, které byly páteří časopisu, pak doplňoval o obvyklé 

rubriky, výňatky ze staré české literatury, ale i překlady cizojazyčných knih. 

Určitě ne náhodou například ve Slovanu uveřejnil úryvky z Tocquevillovy 

Demokracie v Americe.93

Psaní pro časopis Slovan bývá považováno za vrcholnou fázi 

Havlíčkova novinářského působení. Myslím, že toto hodnocení je ovlivněno 

především strastiplnými okolnostmi, za jakých byl Slovan vydáván. Můj 

osobní názor je, že co do stránky stylistické i obsahové byl Havlíček na 

vrcholu již od  svých elévských let v Pražských novinách a vysokou laťku si 

                                               
91 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. II-IV.

92 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. V-VII.

93 Tamt., s. XLIV-LII.



35

pak „jen“ neustále udržoval. Proměny ve způsobu, jakým psal, byly vždy dány 

spíše vnějšími okolnostmi než nějakou osobnostní proměnou samotného 

Havlíčka. S přihlédnutím k dynamice doby, ve které působil, je právě 

konzistence jeho názorů a zásad jevem zvlášť výjimečným a pozoruhodným.

Michael Borovička ve své knize hovoří o třech zásadních liniích, 

kterými se Havlíček při vydávání Slovana ubíral. Tou hlavní bylo odhalování 

praktik absolutistického režimu. Havlíček se neustále snažil své čtenáře 

upozorňovat, že současné směřování monarchie není nějakým přirozeným 

procesem návratu ke stabilitě a prosperitě, jak to prezentovala vídeňská vláda, 

a při každé příležitosti usiloval o to, aby povědomí o skutečném konstitučním 

fungování státu neupadalo mezi prostými lidmi v zapomnění. Na tuto linii 

úzce navazovala kritika vysoce postavených hodnostářů v katolické církvi, 

kteří se stali významnou oporou neoabsolutistického režimu. Články věnované 

poměrům v církvi ještě stihl vydat před svou deportací do Brixenu 

v samostatné brožuře pod názvem Epištoly kutnohorské. Třetí linií, kterou 

Borovička uvádí, je pak kritika lidí, kteří, řečeno dnešním politickým 

slovníkem, nebyli rozhodně nepřizpůsobiví a ochotně sloužili zpátečnickému 

režimu.94 Za sebe bych si dovolil ještě uvést linii čtvrtou, která podle mě 

spočívala v Havlíčkově odhodlání posilovat u čtenářů víru v demokratičtější 

budoucnost.

Vídeňská vláda pod vedením Felixe Schwarzenberka dávala Havlíčkovi 

již od začátku jeho působení v Kutné Hoře jasně najevo, že pro ni zůstává 

osobou krajně nevítanou, až nepřátelskou. Úřady se pokusily zabavit už první 

číslo Slovana, ovšem v tomto způsobu perzekuce nebyly ještě dostatečně 

zběhlé, takže Havlíček stihl odeslat většinu výtisků vlakem do Prahy. Státem 

řízená šikana pak pronásledovala časopis po celou dobu jeho existence. 

Zahrnovala nejen zabavování jednotlivých čísel, ale také soudní žaloby, 

pravidelné výslechy na policii a zákazy prodeje Slovana v různých koutech 

mocnářství (od června roku 1850 byl prodej časopisu zakázán v Haliči, 

Bukovině, Krakově a především v Praze). Cílenému obtěžování byli mnohdy 

vystaveni i ti, o nichž se úřady dozvěděli, že Slovana odebírají. Zájem lidí o 

časopis přesto neochaboval a zůstával fakticky jediným projevem odporu jinak 
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apatické české společnosti vůči stávajícím politickým poměrům. Počet 

odběratelů Slovana nikdy neklesl pod dva tisíce a nebýt četných zákazů, 

dosahoval by až dvojnásobných hodnot, což bylo na svou dobu, kdy se i 

náklady největších německých novin pohybovaly okolo deseti tisíc výtisků, 

skutečně vysoké číslo.95      

Vláda se snažila proti Havlíčkovi působit nejen silou, ale i vlastní 

propagandou. Za jejím účelem v červenci 1850 potají iniciovala založení 

Vídeňského deníku, do kterého zaangažovala i některé bývalé redaktory 

Národních novin, kterým převlékání politických kabátů nedělalo potíže. 

Vídeňský deník se tvářil jako nezávislé periodikum, které pouze vyzývá 

k umírněnosti a z této pozice také občas pokárá fanatika z Kutné Hory. Pokus 

zdiskreditovat Havlíčka tímto způsobem se ovšem příliš nezdařil, naopak spíše 

ještě prohluboval zájem lidí o časopis.96

Když člověk pročítá Slovana, má občas pocit, že Havlíčka vyloženě 

bavilo reagovat na útoky Vídeňského deníku a polemiky s těmito novinami 

patří svým vtipem a jadrností k tomu vůbec nejzajímavějšímu, co ve Slovanu

vzniklo. To však neznamená, že by při tom prožíval dvakrát radostné chvíle. 

Neustálý stupňovaný tlak na jeho osobu společně se zhoršujícím se stavem 

manželky Julie, u níž se začaly projevovat příznaky nastupující tuberkulózy, 

vedly Havlíčka již koncem roku 1850 k úvahám o zanechání novinářského 

řemesla. V dopise Palackému se svěřil se svými pochybnostmi o tom, zda 

žurnalistická práce za takových podmínek není už jen mlácením prázdné 

slámy a zda by nebylo lepší prospět české věci nějakým jiným způsobem. Více 

než podpůrná slova, která obratem dorazila do Kutné Hory od Otce národa, 

však Havlíčka k další práci motivovala stále nová opatření vlády k odstranění 

posledních zbytků ústavnosti.97  

Ministr Bach nakonec k umlčení českého novináře musel použít zvláštní 

tiskové ustanovení, jehož text sestavil přímo na míru Havlíčkovi. Umožňovalo 

zemskému místodržícímu zastavit po třech napomenutích pro nevhodný obsah 

jakékoli periodikum. Ustanovení vyšlo jako císařská ordonance počátkem 
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července 1851. Zemský místodržící v Čechách Karl Mecséry nelenil a již 

počátkem srpna udělil Slovanu druhou výstrahu. Než aby musel přihlížet, jak 

úřady s chutí likvidují plody jeho práce, zastavil Havlíček raději vydávání 

Slovana 14. srpna sám. Tímto dnem tak končí jeho novinářská dráha.98

Díky Havlíčkovu ani ne šestiletému působení v této branži se česká 

žurnalistika posunula od provinční bezvýznamnosti na úroveň, která se mohla 

měřit s vyspělými evropskými zeměmi. Z novin se tak mohl stát a do 

budoucna také stal mocný prostředek pro českou národní emancipaci. Tento 

zásadní odkaz se již Bachovi ani nikomu jinému nepodařilo zcela přervat. 

2.5 Brixen a závěr života

Ani po zastavení časopisu se Havlíček nemínil zcela vzdát publicistiky. 

Uvažoval o možnosti, že bude vydávat samostatné brožury, které nemohly 

podléhat systému tří výstrah v tiskovém zákonu. Zájem o Epištoly 

kutnohorské, které stihl uveřejnit ještě před zrušením Slovana, naznačoval, že i 

tento formát by měl u lidí úspěch. 99 K rozvinutí tohoto nápadu už však 

nedostal příležitost. V listopadu 1851 dospěla ke kutnohorskému soudu další 

žaloba na Havlíčka, tentokrát za půl roku starý článek Proč jsem občanem, ve 

kterém kritizoval praktiky policejního státu, aniž by ovšem uvedl, že má na 

mysli Rakousko. Proces probíhal zhruba ve stejných intencích jako ten před 

dvěma lety, a jelikož ještě nebyly zrušeny porotní soudy, měl i stejný 

výsledek.100

Svou další soudní blamáž nehodlaly státní struktury nechat bez odezvy. 

Zvláště vojenské úřady řadily Havlíčka do stejně společensky nebezpečné 

kategorie lidí, jakým byl vůdce maďarského povstání z roku 1848 Lajos 

Kossuth. Nový vojenský velitel Prahy Eduard Clam Gallas se horlivě u císaře 

zasazoval o Havlíčkovu deportaci z Čech. Císař s touto myšlenkou souhlasil a 

pověřil ministra Bacha sestavením návrhu císařského nařízení, které by dodalo 

celé akci zdání legality. Bach využil starého předbřeznového nařízení o 

                                               
98 BOROVIČKA, Michael. Kauza Karel Havlíček Borovský, s. 118.

99 MORAVA, Jiří. C.k. disident Karel Havlíček, s. 277

100 Tamt., s. 285.



38

konfinaci (nuceném přesídlení), které bylo vydáno v roce 1846 pro Halič, a 

rozšířil jeho působnost na celou monarchii. Stejně jako tiskový zákon byla 

tedy i tato právní norma stvořena jen za účelem umlčení nepříjemného 

českého novináře.101

Na základě císařem podepsané ordonance byl Havlíček 16. prosince 

1851 zadržen policejním komisařem v Německém Brodě, kde pobýval od 

skončení soudního procesu. Následovala týdenní strastiplná cesta vetchým 

poštovním dostavníkem do Brixenu, kterou později sám vtipně zachytil 

v Tyrolských elegiích. Vláda chtěla Havlíčka co nejvíce izolovat a pro tento 

účel bylo malé tyrolské městečko pod vrcholky alpských štítů ideálním 

místem. Brixen byl navíc po staletí sídlem biskupa, a jeho obyvatelstvo bylo 

tudíž silně klerikálního a konzervativního smýšlení. Nedalo se proto očekávat, 

že by zde Havlíček nalezl mnoho spřízněných duší, což usnadňovalo výkon 

policejního dohledu nad jeho osobou.102  

Pohled na Havlíčkův nucený pobyt v Brixenu prošel v posledním století 

dost bouřlivým vývojem. Od obrazu strádajícího a úpícího národního 

mučedníka jsme se v posledních letech dopracovali k opačnému extrému, kdy 

je  Havlíčkův brixenský exil často dost laciným způsobem zlehčován. 

Havlíček zde sice nežil v bídě a obyvatelé Brixenu včetně místního policejního 

komisaře se k němu chovali povětšinou korektně, ovšem to těžko mohlo přebít 

jeho  trpké pocity vykořenění a bezmoci z této státní zvůle, které jen posiloval 

život pod neustálým policejním dohledem Ačkoliv dostával od úřadů peněžní 

podporu, musel si na svůj pobyt sám doplácet z úspor, a protože byl zbaven 

možnosti si vydělávat na živobytí, vyčerpával ho tedy život v Brixenu i 

finančně.103

Osamění a nejistou pomohl v květnu roku 1852 zmírnit příjezd 

manželky a malé dcery. Přestože Havlíčkovo nemocné ženě vysokohorské 

klima prospívalo, věřila celá rodina v brzký návrat domů. Tyto naděje se však 

ukázaly na dlouhou dobu jako plané. Život v Brixenu tak představoval 

neustálé čekání na nějakou pozitivní zprávu. Dlouhé chvíle se Havlíček snažil 
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krátit procházkami po okolí, prací na zahradě, popíjením ve sklípku a studiem. 

František Palacký ho v dopisech také motivoval k psaní, ovšem soustavná 

literární práce se Havlíčkovi v tomto pro něj málo podnětném prostředí 

zajídala. Zatímco za předchozích šest let novinářské práce napsal tisíce stran 

textů, během tří a půl roku v Brixenu vytvořil, pomineme-li osobní 

korespondenci, pouze tři větší básnické skladby. Vedle Tyrolských elegií jsou 

to dva takzvané komické eposy Král Lávra a především nedokončený Křest 

svatého Vladimíra, který patří k předním dílům české poezie 19. století.104

Doposud vždy hrdý a neústupný Havlíček se nakonec počátkem ledna 

1855 odhodlal k sepsání žádosti o zrušení konfinace, ve které se zavázal, že 

nebude do budoucna nic publikovat a stáhne se do soukromého života. O 

důvodech tohoto činu se dá jen spekulovat. Patrně nejdůležitější příčinou bylo, 

že žena s dcerou odjely už v září 1854 zpět do Čech a Havlíček je nechtěl 

nechávat nadále samotné.105

Císař nakonec v dubnu 1855 blahosklonně konfinaci zrušil, a Havlíček 

tak mohl v prvních květnových dnech konečně opustit Brixen. Po příjezdu do 

Německého Brodu zjistil, že celé snažení ohledně jeho návratu bylo vlastně 

marné, protože jeho žena Julie v dubnu podlehla své nemoci. Aby toho nebylo 

málo, záhy pochopil, že zůstává vlastně ve stejném domácím vězení, jako byl 

v Brixenu. Pořád byl pod stálým policejním dozorem a opustit město směl 

pouze na souhlas úřadů. Ukázalo se také, že ani v Brodě se nebude moci 

uživit, proto na podzim roku 1855 zažádal o povolení přestěhovat se do Prahy. 

Žádost byla zamítnuta, úřady mu pouze povolily strávit v Praze vánoční 

svátky. Pražský pobyt ale pro něj byl dalším rozčarováním. Staří známí 

s výjimkou Boženy Němcové se mu vyhýbali, jako kdyby byl malomocný. To 

sice nebyl, ale na počátku roku 1856 se také u něj začaly projevovat příznaky 

tuberkulózy. S nemocí, která byla v Havlíčkově době téměř jistým ortelem 

smrti, se snažil bojovat, ovšem léta psychického vypětí i vysokého pracovního 

nasazení z novinářských let se nesporně podepsala na jejím rychlém průběhu. 
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Karel Havlíček tak zemřel již 29. července 1856 v nedožitých třiceti pěti 

letech. 106
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3. Havlíčkovo politické myšlení

3.1 Úloha vzdělání v Havlíčkově myšlení

Skutečnost, že nejdůležitější kapitola této práce začíná pasáží o 

vzdělání, není v žádném případě pouhou úlitbou tomu, že práci píšu na půdě 

pedagogické fakulty. Na základě všeho, co jsem o Havlíčkovi nastudoval, si 

dovolím tvrdit, že právě vzdělání je základním stavebním kamenem jeho 

veškerých politických úvah. Jedině vzdělaná společnost je totiž podle 

Havlíčka schopna vytrvat na dlouhé cestě politické emancipace, která vede 

k občanským svobodám. Jak sám říká: „Svoboda bez vzdělanosti národu je 

nemožná.“ 107 Navíc si jako střídmý realista uvědomuje, že většina 

nenásilných politických změn a reforem je umožněna vládami, které se obávají 

o vlastní existenci. Ve Slovanu o tom sám napsal toto: „Vlády odjakživa více 

práv šetřily z bázně než z lásky. Báti se nebude ale vláda jiného národu než 

dospělého v politickém smýšlení, a proto musí být naše první péče k takové 

politické zralosti všechny třídy národu poznenáhla přivézti.“108 V politice ale 

nejde zdaleka jen o to nějaké politické změny dosáhnout, klíčová je schopnost 

dosažené změny udržet a právě zde hraje vzdělání obrovskou roli: „Jest něco 

na tom, když se říká, že lid ještě není k svobodě dospělý a zralý. Neznamená to 

ovšem, že by některý třeba sebe méně vzdělaný národ svobodu a právo jemu 

udělené nesnesl, ale znamená to tolik, že lid nevzdělaný neb málo vzdělaný 

nebo mravně kažený nedovede sobě svobodu a právo vydobýt aneb náhodou 

vydobyté zachovati.“109 Proto také je: „…povinnost všech těch, kterým 

opravdu záleží na dobytí a udržení svobody, abychom hleděli národ náš 

přivést na onen stupeň vzdělání, který lid schopný činí vydobýti a udržeti si 

svobodu a právní vládu.“110 S trochou nadsázky je možné říci, že Havlíček zde 

v podstatě s desetiletým předstihem představuje českému čtenáři základní 

motiv politické filosofie Johna Stuarta Milla z jeho Úvah o vládě ústavní, 

protože tato kniha vyšla až roku 1861.
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Otázka vzdělání je tedy pro Havlíčka vždy především důležité 

politikum,  a proto také ve všech svých novinách věnoval velkou pozornost 

problematice školství a vzdělávání obecně. Hned první článek, který vydal 

coby nový redaktor Pražských novin, se věnoval potřebě zřízení průmyslové 

školy, kde by se vyučovalo v českém jazyce. Havlíček od počátků své 

novinářské dráhy zdůrazňoval, že je třeba prosadit češtinu do všech úrovní 

škol až po univerzity: „Uvedením jazyka českého ve školách zvedne se 

znamenitě pravé vzdělání a pravé vzdělání je prospěch celé země, vlády i 

národu.“111 Česká průmyslovka se měla stát prvním milníkem na této cestě. 

Společně s dalšími mladými vlastenci s tímto cílem také vstoupili do již dříve 

založené Průmyslové jednoty. Boj o prosazení myšlenky neněmecké 

průmyslovky na půdě jednoty se stal vlastně první českou politickou akcí před 

revolucí v roce 1848. Jak poznamenává historik Urban, Průmyslová jednota

byla pro budoucí vůdčí politiky (Riegra, Trojana a další) školou českého 

parlamentarismu.112

Havlíčkovi ale nešlo jen o větší prosazení národního jazyka do 

vzdělávacího systému. Jednalo se pouze o jednu ze součástí rozsáhlé školské 

reformy, kterou promýšlel po celou svoji novinářskou kariéru. Stav tehdejšího 

školství totiž považoval za katastrofální. Dětem a mladým lidem podle 

Havlíčka neměly tehdejší školy příliš co nabídnout, protože si vytvářely 

vlastní podivný svět, ve kterém se vůbec neodrážela životní realita.113

Nekvalifikovaní učitelé, dosazovaní na svá místa spíše na základě konexí než 

pedagogických kvalit, vychovávali své svěřence spíše k: „marnosti a 

půlpánovitosti.“114 Nevzdělaní absolventi takových škol se pak stávali hlavní 

oporou veškerého zpátečnictví, nejen toho politického: „Od takových lidí 

skoro všechno zlé pochází.“115  

Nejobšírněji se otázkou nápravy školství zabýval Havlíček na první 

pohled trochu překvapivě v Epištolách kutnorských. Toto dílko se primárně 
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zabývá náboženstvím, ovšem vrcholí právě pasáží o reformě vzdělávání. 

Důvod je prostý. Havlíček sice sám v duchu osvícenského myšlení tvrdil, že 

náboženství má být zcela odloučeno od veřejných a státních záležitostí116, to 

ale nic neměnilo na jeho přesvědčení, že školství má tvořit společně s církví 

jednotný systém: „Též my myslíme, že musí být církev a škola spojena, má-li 

zůstati církev pravou církví a škola pravou školou.“117 Na první pohled se zdá, 

že představy sekulárního státu a propojení školství s církví si vzájemně 

odporují, je ovšem třeba si uvědomit, jak Havlíček chápal samotné 

náboženství. V Epištolách psal: „Beru zde náboženství v nejširším smyslu toho 

slova, jakožto nějaké představení, které si člověk každý podle stupně svého 

duševního vzdělání dělá o původu a povinnostech svých.“ 118 Vytvořit jednotu 

škol a církví tedy neznamenalo podřídit školy náboženským doktrínám, ale 

spíše naopak podřídit církve potřebám vzdělávání: „Vzdělání a dobré vedení 

lidu musí se vždy považovati za první účel církve.“119 Za vzor takového 

přístupu považoval Jana Husa, který se dle Havlíčkova mínění snažil vždy 

vzdělávat lid namísto toho, aby se zabýval zbytečnou církevní dogmatikou.120

Základem Havlíčkem navrhované školské reformy byl požadavek 

vysokoškolského vzdělání pro všechny učitele. Za tímto účelem měla každá 

univerzita zřídit pedagogicko-teologickou fakultu, která by vychovávala 

učitele a kněze zároveň. Základní tříleté studium mělo adepty připravit 

k vyučování na nižších školách. Budoucí učitelé měly být vedeni nejen 

k odbornosti, ale také ke schopnostem vědomosti předávat srozumitelně a 

dostatečně poutavě. Hlavním cílem výuky na nižších školách bylo vzbudit u 

dětí zájem, mechanického memorování mělo být co nejméně. V navazujícím 

úseku se student mohl specializovat na dráhu středoškolského učitele nebo 

kněze, jinak řečeno knězem se mohl stát pouze někdo s předchozí 

pedagogickou praxí.121 Nechci zde z Havlíčka dělat druhého Komenského, 

                                               
116 HAVLÍČEK, Karel. Epištoly kutnohorské, s. 15.

117 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. 611.

118 HAVLÍČEK, Karel. Epištoly kutnohorské, s. 21.

119 Tamt., s. 89.

120 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 322.

121 HAVLÍČEK, Karel. Epištoly kutnohorské, s. 85-86.
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nicméně je třeba uznat, že jeho koncept ve své podstatě obsahuje řadu 

základních  principů moderního vzdělávání učitelů.

Jakožto člověk vzešlý z kupeckých poměrů se Havlíček zajímal i o 

praktickou, finanční stránku věci. Uvědomoval si, že reforma nelze provést 

bez zásadního navýšení peněžních prostředků do vzdělávání. V jednom 

z úvodních článků Národních novin například navrhoval desetkrát snížit 

výdaje na armádu a všechny ušetřené peníze investovat do školství.122

S rostoucí kvalifikací učitelů  měly náležitě vzrůst jejich platy, které by byly 

hrazeny z obecních prostředků. Náklady na výchovu učitelů pak měly být plně 

v režii církve. Havlíček byl přesvědčen, že tímto způsobem by došlo nejen ke 

zkvalitnění vzdělávání, ale i k úspoře státních výdajů.123

Důležitou roli v péči o vzdělání ovšem Havlíček nepřikládá jen 

samotnému školskému systému. Vzdělávat se je třeba v každém věku a 

v dospělosti jsou k tomu zvlášť vhodné spolky a jiné kulturně-vzdělávací 

instituce, o jejichž rozvoj se také zasazoval při každé příležitosti. Navrhoval 

například vytvořit celonárodní vzdělávací spolek, který se měl jmenovat 

Spolek Komenský. V něm se měla podporovat výuka cizích jazyků (zejména 

slovanských), měl zařizovat výměnné pobyty mezi českými a zahraničními 

studenty a konečně také přispívat nadějným mladým lidem na poznávací cesty 

do západní Evropy a do Ameriky.124 Samotná potřeba znalosti jiných cizích 

jazyků než všudypřítomné němčiny byla také předmětem Havlíčkových úvah. 

Viděl v ní nejen důležitý předpoklad hospodářské prosperity, ale především 

prostředek k rozšiřování duchovních obzorů. Skutečnost, že se k nám dostává 

prakticky veškeré poznání zprostředkovaně skrze německý jazyk125, vnímal 

negativně a nabádal k hojnější překladatelské činnosti126, do které se také 

aktivně zapojoval vlastními překlady, především z francouzštiny. Zasazoval se 

i o rozvoj technických, průmyslových či řemeslnických spolků a upoutal ho 

také německý tělovýchovný spolek turnérů, který se stal později inspirací pro 

                                               
122 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. 47.
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126 Tamt., s. 512.
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Tyršův Sokol. Havlíček sám chtěl, aby se stal tělocvik běžnou součástí školní 

výuky.127  

Za důležitou vzdělávací instituci považoval Havlíček také divadlo, které 

nejenže tříbí vkus, kultivuje společnost, ale napomáhá také k překonávání 

sociálních či politických rozdílů.128 Vybudování Národního divadla bylo proto 

podle něj jedním z klíčových politických činů, který mohla jeho generace 

v době nastupujícího bachovského absolutismu vykonat.129 Jeho výzvy k co 

nejširší účasti na celonárodních sbírkách a k co nejrychlejšímu zahájení 

samotné stavby130 ovšem vyzněly ve své době do ztracena. 

Možná nejsilnější důraz na vzdělání klade Havlíček na sklonku své 

novinářské dráhy, v závěrečných měsících existence Slovana. Právě v době, 

kdy absolutismus potlačuje veškerou nezávislou polickou činnost, pro 

Havlíčka zůstává péče o vzdělání tím nejúčinnějším prostředkem k boji se 

státní zvůlí: „Poučování lidu, otvírání očí jeho, přivykání ke čtení nenese sice 

hned veliké následky do očí bijící, ale ve skutečnosti jest to přece jen jediná 

jistá a bezpečná cesta k budoucí svobodě a rovnoprávnosti. Pročež budiž 

každý, kdo již k poznání přišel, učitelem těch, kteří ještě v temnosti vězí.“131

V návaznosti na to ve svém vůbec posledním článku píše: „Každá dobrá česká 

kniha, každý dobře sepsaný článek, jednající o čemkoliv užitečném, každé 

zlepšení průmyslu, hospodářství atd., které třeba jen jednotlivec z nás sám u 

sebe provede, získání každého jednotlivého člověka pro naše zásady, každá 

nová vědomost a zkušenost, kterou některý z nás z ciziny domů přinese, každý 

dobrý skutek, všechno to zesílí nás, každá taková věc jest hřebík do truhly 

absolutismu.“132 Důležité je hlavně vytrvat a nikdy nepropadnout skepsi 

z marnosti svého snažení. Jak říká v této metafoře: „Kdo seje les, kdo zakládá 

sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku, ale jak bídný byl by svět, kdyby proto 

již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl.“133  
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3.2 Havlíčkovo pojetí svobody

V článku Co jest obec, který by se dal označit za takovou vlajkovou loď 

Havlíčkovy politické žurnalistiky, jeho autor o svobodě píše toto: „Svoboda 

není snad bezuzdná nevázanost, nýbrž přirozená duchu lidskému samostatnost, 

aby se obec bez potřeby do osobních záležitostí občanů svých nemíchala 

překážejíc jim ve volném obcování.“134 Je to jen krátké souvětí, ale myslím, že 

o povaze Havlíčkova liberalismu říká mnohé. Věta končí v duchu klasického 

liberalismu požadavkem nezasahování obce (míněno zároveň i ve smyslu 

státu) do života jednotlivce, ovšem možná důležitější je, čím začíná, tedy 

apelem na samostatnost ducha. Havlíček, podobně jako Tocqueville a 

především Mill, nevystačí s pouhým negativním vymezením svobody, ale za 

nezbytnou součást svobody považuje také potřebu duchovního a

intelektuálního rozvoje každé lidské bytosti. 

Najdou se ovšem i témata, ve kterých se Havlíčkův koncept politické 

svobody od pojetí obou předních západoevropských liberálních myslitelů 

devatenáctého století odlišuje. Havlíček, narozdíl od Milla i Tocquevilla, 

prožíval svůj život v národnostně nanejvýš komplikovaném regionu střední 

Evropy, je proto pochopitelné, že do jeho představ o svobodě se nacionální 

otázka musela nějak promítnout. Havlíček považoval za nemožné hovořit o 

politické svobodě bez zřetele na svobodu národní: „Největší svoboda bez 

národnosti není nic, protože jest to svoboda jen pro cizé, pro utlačovatele a 

pány naše....Kdekoli nepanuje vaše řeč, vaše národnost, jste utlačenci i 

v nejsvobodnějších zemích.... Kde řeč národní vymezena jest z ouřadů a ze 

škol, tam zavřen jest tuhým zámkem jazyk lidu, tam panuje několik 

privilegovaných cizím jazykem a prodává lid ve vlastní zemi jeho.... Tak 

odňata jest svoboda více, než skrze policii a cenzuru.“ 135 Havlíčkův 

liberalismus tedy vždy implicitně obsahuje požadavek jazykové a národnostní 

rovnoprávnosti, na druhou stranu ale zdůrazňuje, že nikdy nesmíme: „…pro 

národnost zadati svobodu.“136

                                               
134 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 1., s. 148.
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Zásadní součástí politické svobody je pochopitelně pro českého 

novináře svoboda tisku: „Svoboda tisku jest sama o sobě dokonalé právo, 

neboť jest nejlepší prostředek ke všemu, každý může smýšlení a přesvědčení 

své veřejně pronésti.“137 Někdy o svobodě tisku a slova hovořil dokonce jako 

o nejprvnějším právu občana.138 Zákazy a cenzurní zásahy do novin jsou podle 

Havlíčka vždy kontraproduktivní: „Vláda pronásledující a utlačující opposiční 

noviny sama rozbíjí neklamné zrcadlo, ve kterém by viděti mohla pravé vady 

své. Neznáti své vady jest slabost škodící každému a nejvíce vládám.“139 Proto 

nemá být svoboda tisku omezena jinak než nezávislým soudem.140 Havlíček 

sám i z vlastních zkušeností věděl, že tisk je vždy také nástrojem šíření bludů a 

škodlivých myšlenek, ale tvrdí: „Proti zlým oučinkům tisku se má působiti 

opět tiskem. Pouhými zákazy a obmezováním se ale nic nedocílí, leč tajné, tím 

škodlivější dráždění.“141

O politické svobodě neuvažoval Havlíček nikdy jen z pohledu 

jednotlivce, ale také z kolektivního hlediska. Zasazoval se o svobodu 

spolčování a shromažďování a zvláštní pozornost věnoval svobodě obcí, tedy 

obecní samosprávě, které se budu obšírněji věnovat v následující podkapitole. 

V průběhu celé své novinářské dráhy se Havlíček zabýval s rostoucí 

intenzitou, která vrcholí vydáním Kutnohorských epištol, náboženstvím. 

Náboženská a politická svoboda pro něj byly dvě spojité nádoby. Věřil, že bez 

liberalizace náboženství nedojde nikdy plně k rozvoji dalších občanských 

svobod: „Pravda, svoboda a právo v politickém životě neobstojí bez pravdy, 

svobody a práva v náboženském.“142 Jinde zase píše: „Svoboda občanská 

neudrží se dlouho bez náležitých reforem v církvi, neboť máme znamenité a 

truchlivé příklady v dějinách, kterak libovláda církevní pomáhala dusiti 

svobodu občanskou.“143 Ve Slovanu pak ještě přitvrdil: „Despotie a 
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obskurantství duchovní jest hlavní a nevyhnutelný základ politické 

libovlády.“144

Havlíček byl často v dobách komunistického režimu na základě 

některých úryvků textů vytržených z kontextu prohlašován za neústupného 

ateistu.145 Je to velice scestný pohled, Havlíček se nikdy otevřeně nezřekl ani 

katolictví, ani nikdy proti jakémukoliv vyznání či víře nebrojil. Napsal o tom: 

„Mně zajisté svatá jest víra upřímná každého člověka i v tom pádu, kde ji 

držeti musím dle svého přesvědčení za pošetilou, neboť musím oceniti ten 

pokoj duše, kterého člověk nabývá pevným náboženským přesvědčením.“146

Vyzývá proto po vzoru osvícenských myslitelů k co největší náboženské 

toleranci a respektu k odlišným vyznáním: „Přece mi ani srdce ani rozum 

nedovolují věřiti, že by jen jedno, kterékoli náboženství mohlo být pravé a 

samospasitelné! Čím více člověk pozná rozmanitost duchů lidských, tím více si 

bude vážit také cizího přesvědčení.“147 Náboženství není podle něj nikdy jako 

věda, kde platí jen jedna pravda.148 Také nic nenamítal proti postavení 

katolické církve jakožto hlavního zemského náboženství, pokud bude zaručena 

svoboda ostatních vyznání149, koneckonců sám uznával, že mnoho katolických 

duchovních bylo důležitou hybnou silou českého obrození.150 Vystupoval 

především proti vysokému katolickému kléru nebo, jak sám říkal, proti 

katolické hierarchii, která využívá náboženství jako: „uzdu na lid“.151 Havlíček 

proto žádal především to, aby vysocí hodnostáři byli voleni všemi příslušníky 

dané církve152. Vedle tohoto demokratizačního opatření se Havlíčkem 

navrhované reformy týkají také zavedení liturgie v českém jazyce, zrušení 

povinného celibátu kněžích a změn ve financování církve.153
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Důležité místo v Havlíčkově myšlení zaujímají také jeho úvahy o 

ekonomické svobodě. V poslední době to přivedlo některé stoupence tvrdého 

ekonomického liberalismu na myšlenku, že Havlíček je takovou verzí Václava 

Klause či dokonce Ludwiga von Mises pro devatenácté století.154 Na základě 

mého studia se domnívám, že tato představa je poněkud zkreslená, protože 

odkazuje výhradně na některé pasáže z článku Svobodný výrob a svobodný 

obchod a opomíjí řadu jeho jiných textů.  Havlíček ve zmíněném článku po 

vzoru Johna Locka považoval možnost nabýt majetek a následně s ním volně 

disponovat za základní nezcizitelné lidské právo: „Směr dobrý nynějšího věku 

jest docíliti, aby každý sám v poctivosti užíval ovoce práce své, přičinění 

svého, schopnosti svých a jmění svého.“ Ihned ale dodává: „Jest to ovšem 

ideal, který se na tomto světě v úplné čistotě nikdy provésti nemůže, ke kterému 

se ale lidstvo musí vždy přibližovati..“155 K tomu, aby člověk mohl plně užívat 

plodů svého snažení a dosáhnout tak blahobytu, potřebuje ekonomickou 

svobodu, kterou ale vidí především jako zrušení protekcionářských opatření 

(například obchodních cel), používaných privilegovanými vrstvami obyvatel 

k udržení vlastního ekonomického postavení.156 O nijak neregulovaném 

volném trhu nebo o státu jako zlu, jehož společenskou roli je nutno omezit na 

co nejnižší míru, nikdy nehovořil. Naopak byl častým kritikem jevů 

souvisejících s rozvíjejícími se kapitalistickými vztahy: „Za našich časů 

upnuto jest všechno téměř snažení na průmysl, na peněžné obraty a spekulace, 

průmyslem, fabrikami, na burzách, v akciích bohatnou a chudnou lidé jako ve 

snu, sami nevědouce jak a kterak. Zároveň jsou nynější okolnosti světa tak 

zřízeny, že boháčové vždy více a nesmírně se obohacují, a většina přitom tím 

více chudne.“157 Tak se vytváří nová vládnoucí třída z fabrikantů, bankéřů a 

velkoobchodníků, která je: „…za našich časů ta pravá nebezpečná 

aristokratie, která hrozí zmocniti se celého světa a uvrhnouti na lidstvo 
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mnohem horší, mnohem trvanlivější jho, nežli bylo jho feudální zemskopanské 

šlechty.“158

Pozoruhodné také je, že již v polovině devatenáctého století Havlíček 

upozorňoval na dnes tolik aktuální problém konzumní společnosti: „…hojné 

fabriky také nemravnost a luxus uvádí, proto že se při zvětšeném počtu 

fabrikátů také všemožně odbyt vyhledávati a tudy lid buď lácí buď jinak 

k nepotřebnému vydání zaváděti musí.“159 Samozřejmě to neznamená, že by 

Havlíček byl staromilec, který odmítá průmyslový rozvoj jako takový. Tovární 

výrobu viděl jako nezbytnou součást pokroku, která, pokud jsou jí stanoveny 

jisté meze, ulehčuje lidem citelně jejich práci.160 Jindy vystupoval ostře také 

proti peněžním spekulacím, ať už je provádějí jednotlivci nebo třeba celé 

vlády prostřednictvím emisí nekrytých papírových peněz.161

Ani v daňové otázce by se s dnešními zastánci minimálního státu zřejmě 

úplně neshodl. O daních mimo jiné píše toto: „Malé daně nejsou vždy štěstí 

pro občany a velké daně nejsou vždy neštěstí. Přijde vždy na to, kterak se jich 

využívá. Tak jako každý milerád vydá za dva korce dobré půdy jednou tolik 

peněz než za jeden špatný, tak také občan pod dobrou vládou nebude litovati 

daní, přesvědčí-li se, že je nadarmo nedává, nýbrž že z nich zase on sám užitek 

míti musí. Jest ale nejhůř platiti za špatnou vládu veliké daně.“162

Havlíček tedy podle mého názoru považoval ekonomickou svobodu za 

důležitý doplněk svobody politické, nikdy ale za absolutní hodnotu, které je 

třeba podřídit všechny ostatní stránky lidského života. Jeho vlastními slovy: 

„Pravá svoboda nenáleží v titěrkách a hračkách moderního liberalismu (z 

našeho pohledu vlastně především klasické liberální ekonomické teorie), nýbrž 

v pravé samostatnosti pokud možná největší části občanů.“163
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3.3 Havlíček o demokracii a cestě k občanské společnosti

„Ostatně se samo sebou rozumí, že držíme a držeti budeme stranu 

demokratů, to jest  ouplná rovnost všech občanů před zákonem. Ačkoli jsou a 

vždycky býti musí ve světě nerovnosti, jak ve jmění, tak ve schopnostech a 

zásluhách, přece před zákonem stejně platiti musí každý občan, buď si bohat 

neb chud, šlechtic nebo nešlechtic, učený nebo neučený.“164 Tato slova 

Havlíček napsal na počátku éry Národních novin. O několik týdnů později je 

ještě doplnil: „Rovnost před zákonem znamená tolik, že jeden člověk kvůli 

rodu svému nesmí předností nějakých užívati  před jinými.“165 Havlíček 

považoval tedy demokratické zásady za zcela samozřejmé, ale je třeba si 

uvědomit, že ve své době se uvažovat zcela demokraticky „nerozumělo samo 

sebou“ ani mezi většinou liberálních politiků v západní Evropě, natož pak 

v našich českých poměrech, kde řada těch, co se k liberalismu hlásila, 

zastávala ve skutečnosti, často i nevědomky, postoje liberalismu spíše 

odporující.166 Borovský rodák svým rovnostářským smýšlením představuje 

mezi tehdejším českým liberálním křídlem spíše ojedinělou výjimku. 

Havlíčkovo demokratické smýšlení se výrazně profilovalo především 

v souvislosti s otázkou zavedení volebního práva do budoucích zemských 

sněmů i celoříšského parlamentu. Český novinář vehementně vystupoval proti 

tomu, aby volební právo bylo omezeno na základě majetkového cenzu, který 

vláda zamýšlela vypočítávat z výše odváděných přímých daní. Jak u něj bylo 

dobrým zvykem, své argumenty proti tomuto systému pojal politicky i 

ekonomicky. O hospodářském hledisku hovořil takto: „Direktní daň u nás 

v Rakousku není žádné spravedlivé měřítko důstojnosti, zásluh a tedy práv 

občanů…Chceme-li vůbec politická práva vyměřovati podle příspěvků na 

výlohy státní, museli bychom zcela jinak počítati. Nejvíce platí ten, který 

v poměru ke svým čistým příjmům nejvíce na stát přispívá.“167 Jinými slovy do 

takového vyměřování by se musely zahrnout i nepřímé (spotřební) daně a pak 
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by vyšlo najevo, že chudší a střední vrstvy odvádí v poměru ke svým příjmům 

do státního rozpočtu daleko více než vyšší vrstvy. Důležitější je ale pro 

Havlíčka argument politický: „Každý rozdíl v právích občanů, každé rozdělení 

jejich na jisté třídy s většími a menšími právy jest pro celek škodlivý a 

nechvalitebný.“168 Proto také: „Ve všeobecném hlasovacím právu leží jediný 

možný a také neklamný základ svobodné a pokojné vlády. Jedině tam jest 

možný trvanlivý pokoj, kde vládne skutečná přirozená většina.“169

Havlíček se také stavěl kriticky k různým podobám stavovských 

privilegií a vědomí sociální nadřazenosti. V článku Rusové pochvalně hovořil 

o tom, že ruská šlechta není dědičná, protože šlechtický titul je tam udílen na 

základě vojenské nebo civilní státní služby.170 Něco podobného navrhoval 

zavést i ve středoevropských podmínkách: „Má-li míti slovo šlechtic vůbec 

nějakého rozumného smyslu, musí býti šlechticové lidé pocházející z rodin již 

dříve o národ zasloužilých, přitom mohovití, aby všechny své síly k obecnému 

dobrému celého národu obětovati mohli a především obětovati chtěli.“171

Stávající českou šlechtu vnímal totiž spíše jako brzdu politické a národní 

emancipace: „Jistá pravda jest to, že celé novější snažení naše o zvelebení 

národu českoslovanského od šlechticů samých nejen nebylo podporováno, ba 

že naopak nám spíše překáželi, ne jen u veřejnosti nýbrž i celým životem 

soukromým.“172 Národ proto může vzít šlechtu na milost jedině v případě, že 

se šlechta sama postaví do přední linie boje za svobodu a rovnoprávnost.173

Havlíček ale nekritizoval zdaleka jen aristokracii. Odsuzoval i stavovskou 

pýchu měšťanů vůči sedlákům a naopak sedláky za povýšené chování vůči 

chudému venkovskému obyvatelstvu: „Když šlechtický a městský stav skrze 

konstituci roveň se stane rolnickému, nesmí rolnický stav zase ze své strany 

utiskovati ty, kteří pod ním jsou.“174 Svůj celkový postoj shrnul ve Slovanu 

těmito slovy: „Pravá demokratie nezáleží v tom, abychom se rovnali vyšším, 
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což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami. Každý 

musí s demokratií začít sám u sebe.“175

S demokracií má každý začít sám u sebe, ale to samo o sobě nestačí. 

K dosažení svobody a demokracie vede podle Havlíčka co nejaktivnější 

společná účast občanů ve veřejném životě: „Nečinně se chovati jest již nazpět 

jíti, protože nevyhnutelně pozadu zůstati musíme, když jiní kupředu 

kráčejí…Zapotřebí jest, abychom své síly spojili, společně dle jednoho plánu a 

pořádně působili, neboť činnost jednotlivců nikdy neprovede tolik, co 

spořádaná.“176 Hlavní problém české společnosti vidí v tom, že: „U nás 

dbáváme každý obyčejně jen o sebe, nic o všeobecnost, z čeho pak přirozený 

následek bývá, že i všeobecnost i jednotlivci zkráceni bývají.“177 To je třeba 

změnit, společně si stanovit pevné politické zásady a na nich potom pevně a 

neohroženě trvat: „V politice musí každý napřed sám se sebou a se svým 

svědomím býti urovnán a přesvědčen, že nic nespravedlivého a nic pro vlast 

škodlivého nežádá, pak ale když jednou toto své přesvědčení nabyl, nesmí se 

také báti a ostýchati toto své přesvědčení jakožto věc dovolenou a poctivou 

všude a před každým a buď si to císař sám vysloviti  a zastávati.“178 Také 

říkal: „Dobré svědomí nebojí se veřejnosti a se zlým se nemají dělat 

complimenty.“179

Usilovat o demokracii znamená pro Havlíčka bojovat proti každému 

bezpráví: „Pořádný občan nemá nikdy žádné bezpráví okolo sebe trpěti, nýbrž 

všichni společně musíte vždy každému bezpráví se protiviti.“180 Odporovat 

bezpráví se však nemá násilným způsobem: „Kdo chce moci své k násilí 

zneužívati, může to snad učiniti, ale násilí nemá nikdy dobré následky a časem 

svým se samo pomstí na svém původci.“181 Proto je vždy nejlepší hájit se 

zákonnými prostředky: „Zákonní odpor jest nejlepší prostředek k hájení 

svobod proti větší moci, k povzbuzování zmužilého ducha v národu, zákonní 
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odpor jest první a nevyhnutelný stupeň k dosažení pravé svobody.“182 Není to 

sice ta nejrychlejší a nejjednodušší cesta, ale zato umožňuje nejtrvanlivější 

změny. Právě zde viděl velký příklad v irském politikovi Danielu O'Connellovi:

„O'Connell cestoval celou zemí, svolával všude nesmírná shromáždění lidu 

napomínaje zároveň k míru a zrážeje od všelikého násilí, tak aby všechno, 

čehož zapotřebí, provedeno bylo cestou zákonní…Jenom silou všeobecného 

mínění působil proti anglické vládě a nespravedlivým školským zákonům“183

Možná více než jako boj za velká ústavní práva chápe ale Havlíček zákonný 

odpor jako každodenní pevné a chladnokrevné úsilí občana v běžném životě 

hájit spravedlnost ve svém nejbližším okolí. Boj proti drobným nepravostem 

okolo nás má obrovskou hodnotu, i když nepřináší okamžité výsledky. Ke 

svým čtenářům o tom promlouval takto: „Kdybys nic nedocílil právě v té věci, 

o kterou se jedná, přece alespoň jistě docílíš toho, že bezpráví, které se ti 

stalo, více povyku a hluku nadělá, více k všeobecné vědomosti přijde, docílíš 

toho, že tak snadně se zase nic podobného nestane, neb alespoň že se tak 

rychle pokračovati nebude na cestě bezpráví. A tím již dosti jest docíleno.“184

Ruku v ruce s odmítáním násilí jde u Havlíčka nechuť k politickému 

radikalismu jako takovému: „Přepjatci najednou všeho žádajíce, přeceňujíce 

sil svých často všechno ztratí a nic z toho nedosáhnou, co si žádali.“185

Narážel přitom především na radikální demokraty, jejichž revoluční plány 

považoval: „…za pěnu a za bubliny, které se při každém hýbání na vrch derou, 

ale brzy pomíjejí.“186 Havlíčkovi názory na revoluci však nejsou zcela 

jednoznačně odmítavé, jak se někdy uvádí. Revoluci chápe sice jako 

nebezpečnou hru: „…ve které se sice všechno vyhráti, ale také zas jedním 

rázem všechno prohráti může“187, na druhou stranu ale každá revoluce, i ta 

neúspěšná, přináší nějaký pokrok: „Při každém novém vypuknutí a utlačení 
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revoluce vždy něco získá a samovláda něco ztratí. Byť by i vlády a dynastie 

svobodu všelikými možnými prostředky nazpět tlačili, přece nikdy nemohou 

celý předrevoluční stav zase nazpět navrátiti.“188 Navíc tvrdí: „Zřídka kde se 

svoboda vydobude zcela bez boje hmotného, neboť většina lidu zůstane 

neutrální a nedbá o nic a straně svobodomyslné nepodaří se sebrati takovou 

moc, aby již při pouhém vystoupení jejím upustili utiskovatelé od svého 

utiskování.“189 Proto i radikalismus může být za určitých okolností „užitečným 

kvasem pokroku“190, pokud se najde mezi lidmi vůle s „chladnou, vší 

náruživosti prázdnou rozvahou“191 vystavět na dočasných výdobytcích 

revoluce trvale dobrou vládu. Jak Havlíček říká, to dobré nakonec nepřináší 

revoluce se zbraní v ruce, ale ta v hlavách a v srdcích a za ni je třeba se 

postavit.192

Předchozí stránky už naznačují, že Havlíček chce, řečeno současnou 

terminologií, budovat demokracii především zdola tak, aby stála v co největší 

míře na široké občanské participaci. Angažovanost občanů však není možná 

bez kvalitně a nezávisle fungující obce. Dokonce tvrdí: „Vlastně více záleží na 

dobrém zřízení jednotlivých obcí, na municipálním zřízení, než na zřízení 

celého státu ve vyšších stupních. Neboť se ústavy vyšší v státu zřídka jen 

stékají s životem jednotlivých občanů. Jest nesnadno celý stát a jeho ústavy 

opravovati, což jen obyčejně několika málo vyvolencům osudu zůstaveno jest, 

každý ale skoro, byť i sebe nepatrný člověk, může vždy šlechtiti a zvelebovati 

jednotlivé obce.“193 Proto je třeba: „…aby obce užívaly od státu větší volnosti 

v domácí správě své.“194  

Správná obec by podle Havlíčka měla být co nejmenší, aby se v ní dala 

praktikovat v co nejširší míře přímá demokracie: „Má-li být obec vskutku 

svobodná, musí se záležitosti její říditi dle vůle občanů, a kde těchto jest menší 

počet, mohou všechny důležitější věci ve společných poradách (hromadách) 
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rozhodovati a potřebují jenom orgány výkonné. Výbor obecní nemá míti žádný 

jiný oučel než ten, aby zastupoval celou obec tam, kde pro její velikost fysicky 

možno není společně rokovati a rozhodovati v hromadách.“195 Spojovat obce 

do větších samosprávních celků nebo dokonce „přifařovat“ vesnice k městům 

považoval za jedno z velkých nebezpečí pro rozvoj občanských svobod.196

Vytváří se tak totiž živná půda pro umělé byrokratické zásahy státu do 

občanského života v obci.197

Jak má takový občanský život vypadat? Havlíček předně zdůrazňuje to, 

že být občanem je velká zodpovědnost, která klade na každého dosti vysoké 

nároky. Předpokladem k plnohodnotné účasti na životě obce je především 

důkladná znalost vlastních povinností i práv, obecního zřízení i správy. Opět 

tedy klíčovou roli hraje vzdělání. Jak Havlíček říká: „Co neznáme, to milovati 

nemůžeme, a co nemilujeme, kterak se budeme pro to obětovati?“198 Každá 

obec proto musí dbát o kvalitní školu a také i ta nejmenší obec má zřídit 

dobrou knihovnu.199 Vzdělaný občan má pak povinnost účastnit se veřejných 

jednání a ctít a dodržovat rozhodnutí, ke kterým se usnese většina: „V tom 

právě záleží rozumná a jedině možná pravá svoboda, že se každý podrobiti 

musí většině hlasů.“200 Kdo není ochoten přijmout alespoň tuto základní 

občanskou odpovědnost, nemá právo se dožadovat výhod plynoucích ze života 

v obci: „Darmo aneb zpolodarmo užívati všelikých výhod a užitků na cizí obtíž 

jest nedůstojno čestného člověka, jest buď lupičství aneb nectné 

darmochlebectví.“201 Je to ale spíše morální apel než nějaká faktická snaha 

ubírat někomu jeho občanská práva. Také to neznamená, že zájmy obce jsou 

nadřazeny zájmům občana. Vždy musí platit: „Obec jest pro občany, ne pak 

občané pro obec.“202

                                               
195 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. 714.

196 Tamt., s. 645 a 717.
197 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 80-81.

198 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 1., s. 136.

199 Tamt., s. 145-150.

200 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 617-

618.

201TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 1., s. 131. 

202 Tamt., s. 138.
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Důležitou roli v Havlíčkově pojetí občanské společnosti hraje také 

potřeba solidarity se sociálně slabšími: „Pro chudšího jest mnohem více 

zapotřebí, aby obec a stát na něho náležitě dbali, o něho pečovali a o něho se 

ujali a zastali, kdežto se bohatší maje více prostředků v rukou mnohem častěji 

sám o sebe zastane.“203 Dobrá obec tedy musí odpovídajícím způsobem 

pečovat o staré i nemocné, a měla by také finančně pomáhat občanům 

postiženým živelnými katastrofami.204

3.4 Havlíčkovy úvahy o státu, ústavnosti a politických stranách

V předchozí podkapitole jsme viděli, že v Havlíčkově myšlení má 

výsadní postavení obec jakožto základ politického společenství. To však 

neznamená, že by se ve své tvorbě nezabýval také úlohou a fungováním státu. 

Naopak příspěvky k této problematice tvoří důležitou součást jeho politické 

filosofie. 

V článku Proč jsem občanem o důvodech ke vzniku státu píše toto: 

„Stát jest zřízen proto, aby v něm lidé dosáhli bezpečnosti osoby a jmění, 

práva, spravedlnosti a větší pozemské blaženosti.“205 Stát je zde tedy pro náš 

užitek a jeho hodnota se odvíjí od toho, kolik prospěchu je schopen jednotlivci 

poskytnout. Havlíček tak staví svou teorii státu na utilitaristickém konceptu,

podobně jako James Mill a jeho následovníci. 

Na míře prospěchu státu se významně podílí forma státního zřízení: 

„Způsob vlády jest záležitost, od nížto velice závisí pozemská blaženost, 

spokojenost lidu, pokrok, rozkvět a sláva národů.“206 Havlíček rozlišuje tři 

základní způsoby vlády: monarchii, aristokracii a demokracii.207 Stejně jako 

pro Aristotela je pro něj základním kritériem dělení počet lidí podílejících se 

na vládě. Narozdíl od velkého řeckého filosofa ovšem již dále neuvažuje o 

pokleslých formách výše uvažovaných zřízení. Je to dáno především tím, že 

psal o typologii vlád ještě v Pražských novinách, kde by pravděpodobně 

jakákoli zmínka o pokleslosti vlády byla podrobena zásahu cenzora. Proto také 
                                               

203 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 347.

204 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 1., s. 144.

205 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 659.

206 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 1., s. 223.

207 Tamt., s.222.
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například v článku Úvod novinářský píše smířlivě a trochu v rozporu 

s předchozím tvrzením o významu formy politického zřízení na život lidí: 

„Každá vláda může býti dobrá a také špatná podle jedné vlastnosti. Jestiť to 

poctivost, totiž když vláda nestranně a spravedlivě všechno řídí, když vláda 

především své vlastní zákony sama také zachovává, a sama také všechno činí, 

co jiným předepisuje. Pod každou poctivou vládou jest dobře žíti, budiž si ona 

monarchie neb republika, aristokratická nebo demokratická, konstituční nebo 

i absolutní.“208 Nicméně z celkového kontextu Havlíčkova díla je patrné, že za 

nejprospěšnější podobu státu považoval konstituční monarchii opírající se o 

demokratické principy, přestože zcela nezavrhoval ani republikánský model: 

„My nebudeme sami hlásat republiku, ačkoli máme takové mizerné lidi 

v opovržení, kteří se snaží republiku jako nějaké lotrovství rozhlašovati a 

tupiti.“209

Havlíček pojem konstituce vysvětloval svým čtenářům heslem: „Vše dle 

zákonů, nic dle libovůle,“210 zároveň tomuto termínu dával automaticky 

demokratický nádech, protože základem každé ústavy musí být prohlášení, že 

veškerá moc vychází z lidu.211 Každá konstituce podle něj pak musí obsahovat 

dvě základní pravidla: vláda nesmí bez souhlasu parlamentu vybírat daně a

stejně tak nesmí bez svolení zákonodárného shromáždění rekrutovat vojsko.212

V přebujelé armádě viděl jednu z hlavních hrozeb konstitucionalismu, protože 

se velmi často stává nástrojem nespravedlivého násilí namísto toho, aby byla 

ochránkyní práva.213 Zdůrazňoval také klasický požadavek Montesquieua na 

jasné oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci.214 V otázce vertikální 

dělby moci můžeme Havlíčka, jak ukazuje předchozí pasáž o obci, směle 

zařadit mezi stoupence decentralizace a principu subsidiarity, tedy zásady 

rozhodovat o veřejných záležitostech na co nejnižší úrovni státní správy, co 

                                               
208 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 1., s. 225.
209 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. 396.

210 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 112.

211 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. 265-

266.

212 Tamt., s. 314.

213 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 121.

214 Tamt., 112.
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nejblíže k občanovi.215 Sám to vyslovil velmi prostě a srozumitelně: „Vůbec se 

nemá vláda v konstituční zemi do všeho míchati, nýbrž nechati co možná 

nejvíce svobodného pohybování jak jednotlivým občanům, tak i obcím a 

společnostem.“216 Velký důraz kladl také na zásadu veřejnosti při výkonu 

veškeré státní moci.217  

Tolik tedy o Havlíčkových obecně laděných státoprávních názorech, 

které tehdejším českým čtenářům zprostředkovávaly základní osvíceneckou 

vizi o správném vládnutí. Myslím, že je důležité se zmínit i o tom, jakou 

konkrétní podobu by podle něj do budoucna měla mít jeho domovská 

konstituční monarchie, tedy Rakousko. Ve druhé kapitole byla řeč o tom, jak 

se Havlíček postavil v článku Slovan a Čech za setrvání českého národa ve 

svazku s habsburskou monarchií: „Mocnářství Rakouské jest nejlepší garantie 

na zachování naší národnosti a čím více vzroste moc císařství Rakouského, tím 

jistěji stojí naše národnosti.“218 Vždy ale zdůrazňoval, že pouto Čechů 

k Rakousku je především sňatkem z rozumu. Například ve Slovanu to vyjádřil 

takto: „O nějaké přirozené náklonnosti a lásce ke státnímu spojení 

rakouskému nemůže býti žádná řeč.“219 Rakousko může být prospěšné jen 

pokud bude federací: „Žádným způsobem nechceme býti provincií rakouskou, 

koruna česká požívati musí ouplné samostatnosti, tak aby Rakousko bylo jen 

federace samostatných zemí a národů.“220 Právě federace je podle Havlíčka 

jedinou účinnou obranou malých středoevropských národů vůči těm velkým 

na východě i západě: „I bez králů a bez knížat zůstane vždy národní zášť, 

protože bude vždy mocnější národ slabší utiskovat a nad ním chtít  panovat. 

Jediný platný prostředek proti tomuto utiskování jest, když se více slabších 

národů dohromady spojí a jeden druhému pomoc obětuje, tak aby mohli 

spojenými silami přinutit větší národy ke spravedlivosti a hájit proti nim 

společně svou svobodu, neodvislost a právo.“221 Především slovanské národy 

                                               
215 HEYWOOD, Andrew. Politologie, s. 171. 

216 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 117.

217 Tamt., s. 115.

218 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 1., s. 69.

219 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 314.

220 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. 45.

221 Tamt., s. 493-494.
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Rakouska mají být podle Havlíčka hlavním garantem budoucího uspořádání, 

protože jim nejvíce jde o prosazení plné národní rovnoprávnosti s garancí práv 

pro menšiny, na které bude federace stát.222 Z toho důvodu mají hlavně oni 

podporovat a zároveň také usměrňovat vládnoucí dynastii, která sice často 

tíhne k absolutismu, ale na druhou stranu je nositelem legitimity, historického 

práva a má mocné spojence v zahraničí: „Jisto jest nade všechnu pochybnost, 

že my rakouští Slované ve spojení s dynastií svobodné a demokratické 

Rakousko pohromadě udržíme, třeba se i ostatní národové, jmenovitě Němci a 

Maďarové, o zničení a rozpadnutí jeho pokoušeli.“223 Pokud by se však tuto 

Palackého státoprávní ideu nepodařilo naplnit: „…musíme, ačkoli si upřímně 

přejeme trvání rakouské říše, přece i přípravy činiti a o tom pomýšleti, co 

počneme, roztrhne-li se násilně svazek náš s Rakouskem.“224

Havlíček také upozorňuje, že v dohledné době nemá cenu se upínat 

k nějakým vyšším nadstátním politickým celkům nebo dokonce k myšlence 

internacionalismu: „Myšlenka všeobecného světoobčanství za našich dob není 

než marný sen, ve skutečnosti vidíme nyní v soustavě států na zemi, jmenovitě 

v Evropě, zásadu soběctví, podpíranou lstí diplomacie a hmotnou silou 

vojsk.“225 Na druhou stranu státy mají usilovat o co nejširší mezinárodní 

spolupráci: „Zásada křesťanské lásky, rovnoprávnosti a vzájemné podpory 

mezi rozmanitými národy jest ideal a konečný cíl, k němuž člověčenstvo píliti 

má.“226 Do budoucnosti se však patrně nebránil  ani nějaké formě evropské 

federace. Soudím tak podle toho, že v Národních novinách uveřejnil 

s pochvalným komentářem překlad proslovu Victora Huga, ve kterém se 

slavný francouzský spisovatel  postavil za myšlenku jednotné Evropy, která 

zamezí válkám a politické nestabilitě.227

Poslední věcí, na kterou bych chtěl v rámci této kapitoly zaměřit 

pozornost, je otázka Havlíčkova vztahu k politickým stranám. Při méně 

pozorném čtení jeho článků bychom mohli narazit na určitý rozpor v autorově 

                                               
222 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 15.

223 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. 113.

224 Tamt., s. 33.

225 Tamt., s. 904.

226 Tamt., s. 905.

227 Tamt., s. 679-686.
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poměru ke stranám a stranictví obecně. Na některých místech totiž vyzývá 

k co největší celonárodní jednotě nenarušované soupeřením různých 

politických proudů, jinde se staví za co největší politickou pluralitu. Není to 

dáno nějakou ideovou rozkolísaností Havlíčka, nýbrž pouze dobou, ve které 

články vznikaly. V období nástupu bachovského režimu na počátku 

padesátých let tak logicky volal po co nejužší spolupráci všech absolutismus 

odmítajících politických seskupení, naopak v době politického uvolnění roku 

1848 obhajoval stranickost jako nutnou součást politické svobody. Právě tento 

druhý zmíněný postoj bychom měli podle mého soudu brát za bernou minci. 

Už v Pražských novinách upozorňoval, že: „Strany politické jsou se způsobem 

vlád ouzce spojeny, a jedno bez druhého se dobře mysliti nedá.“228 Později 

tuto myšlenku rozvedl: „Utvoření stran jest nevyhnutelné, protože při tak 

velikém počtu obyvatelstva dokonce ani možná není, aby každý občan osobně 

svoje mínění a svou vůli o každé záležitosti projevil, pročež tedy vždy větší 

počet stejně, neb alespoň podobně smýšlejících občanů dohromady za jednu 

stranu se považuje, čímž se celá věc velmi zjednoduší.“229 Pluralita politických 

stran je zcela přirozená, protože: „Spravedlnost, svoboda, právo, veřejnost jest 

jen jedna, ale cesty k dosažení a provedení toho mohou býti a jsou 

rozličné.“230

Byla zde již řeč o tom, že podle Havlíčka má každý občan co nejvíce 

participovat na politickém životě, zejména v rámci své obce. Z jeho pohledu 

by se proto také měli všichni k nějaké straně hlásit a zapojit se do politického 

soupeření: „V pravé konstituční zemi má každý řádný občan k jisté straně 

náležeti, a kdo praví, že jest nestranným, ten jest buď lhostejný, ničeho sobě 

nevšímající člověk, anebo jest chytrá liška, jenž při zápasu stran pěkně za 

větrem čeká, aby se potom k té straně přidal, která vyhraje.“231 Je ale 

především důležité si stranu, ke které se chceme přihlásit, velmi pozorně 

vybírat, protože: „Podle jména nelze nikdy poznati, která strana jest opravdu 

svobodomyslná, chceme-li to poznati musíme hleděti vždy k tomu, co která 

                                               
228 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 1., s. 224.

229 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s. 353.

230 Tamt., s. 362.

231 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. 870.
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chce, jaké zřízení uváděti a jakému se protiviti úmysl má.“232 Nejpodstatnějším 

kritériem pro výběr správné politické strany je, stejně jako při výběru 

správného politického zřízení, poctivost a: „…poctivost každé politické strany 

nejlépe se podle toho pozná, jak upřímně se o pravé vzdělání lidu stará.“233 Ta 

strana, která toho je schopna, bude vždy liberální, ať už se bude nazývat 

liberální, konzervativní, socialistickou nebo úplně jinak.

                                               
232 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 3., s.

233 TOBOLKA, Zdeněk Václav (ed.). Karla Havlíčka Borovského politické spisy, Díl 2., s. 872.
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Závěr

Jak se tedy vyrovnat s hlavní otázkou této práce, byl Havlíček 

skutečně liberálním myslitelem? Jsem přesvědčen, že odpověď musí být 

kladná. Pokud si dáme tu práci a pročteme se množstvím politických článků, 

které za necelých  šest let své novinářské práce dokázal Havlíček napsat, 

objeví se před námi autor s hlubokým a uceleným vhledem do politických 

problémů své doby. Člověk by se asi neměl v humanitních vědách pouštět do 

velkých spekulací, přesto si dovolím vyslovit domněnku, že kdyby mu byl 

dopřán delší život, nějaký velký politický spis by nakonec také napsal. 

Ostatně takový John Stuart Mill, největší liberální myslitel devatenáctého 

století, začal publikovat své práce až po padesátce, Havlíček přitom zemřel 

v pětatřiceti letech. 

Havlíčkovo politické myšlení nese všechny základní prvky 

liberalismu. Je individualistické, rovnostářské, universalistické i 

melioristické. Havlíček často vychází z velkých liberálních myslitelů.  Opírá 

se o klasické negativní vymezení svobody po vzoru Johna Locka, ale jen 

s ním, podobně jako Mill nebo Tocqueville, nevystačí a klade důraz to, aby 

měl každý jedinec možnost svobodného intelektuálního rozvoje. Po vzoru 

francouzských osvícenců vyzývá k odmítnutí násilí jako legitimního 

politického prostředku, k náboženské toleranci i k sekulárnímu fungování 

státu. Staví se za jasnou dělbu státní moci jako Montesqiueu. Jeho pojetí 

státu jako instrumentu sloužícímu ke zvyšování užitku pro jednotlivce se 

blíží tradici britského utilitarismu. Havlíček je vždy demokrat, který se staví 

za přímou demokracii na úrovni obecních samospráv, ale na celostátní 

úrovni je pro zastupitelskou demokracii se svobodnou soutěží politických 

stran, která by se asi příliš nelišila od pojetí Millova z Úvah o vládě ústavní. 

Tato krátká rekapitulace některých vybraných motivů Havlíčkova 

politického myšlení a jeho inspiračních zdrojů mně ale ještě plně 

neumožňuje vymezit mu odpovědně místo, které by mu mělo náležet 

v dějinách liberalismu. Z čeho při řešení této otázky vyjít? Myslím, že 

klíčem k odpovědi je Havlíčkův vše prostupující důraz na důležitost vzdělání 

pro život jednotlivce i společnosti, který je nadřazen všem ostatním 
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politickým i ekonomickým cílům. V kombinaci s nepřehlédnutelným 

sociálním akcentem jeho myšlení, které bývá často v současných studiích o 

Havlíčkovi upozaďováno nebo zcela opomíjeno, mě to přivádí k názoru, že 

Havlíček byl liberálem, který stojí na počátku cesty od klasického 

k sociálnímu liberalismu. Zařadil bych jej tedy do stejné kategorie, jakým 

byl jeho současník John Stuart Mill, který ovšem vydal své stěžejní práce až 

po smrti Borovského. 

Český novinář tedy obsahem své tvorby reprezentoval ve své době ty 

nejpokrokovější tendence ve vývoji evropského liberálního myšlení. Tím 

výrazně vybočuje z dobového rámce české liberální politiky. Tomáš 

Garrigue Masaryk, který vnímal Havlíčka spíše jako předchůdce vlastního 

polického realismu než jako liberála, si tuto skutečnost nepřímo uvědomil ve 

své knize Karel Havlíček, která dodnes zůstává vlastně jedinou 

monografickou studií o Havlíčkovi jakožto politickém mysliteli. Velmi 

prostě ji vyjádřil v pasáži, kde srovnává Havlíčka s Františkem 

Palackým, hlavním politickým představitelem soudobých českých liberálů, 

těmito slovy: „Havlíček byl lidovější a modernější než Palacký.“234

V dnešní době se v českém filosofickém a společenskovědním 

diskurzu někdy poukazuje na to, že náš národ může být chápán  jako do 

značné míry ojedinělý příjemce i nositel modernity v jinak spíše 

konzervativně laděném geografickém prostoru středovýchodní Evropy.  

Myslím, že svou nemalou zásluhu na tom má právě soustavná novinářská 

činnost Karla Havlíčka, protože dokázala přístupnou a podnětnou formou 

oslovit liberálním politickým myšlením několik generací našich předků.

Byla by proto velká škoda, pokud bychom k Havlíčkovi přistupovali jen jako 

k jedné z mnoha svérázných „figurek“ českého národního panteonu. 

Poškodili bychom tak nejen jeho, ale vlastně i sami sebe, protože něco málo 

z havlíčkovského liberálního a demokratického ducha si v sobě neseme 

skoro všichni.        

                                               
234 MASARYK, Tomáš Garrigue. Karel Havlíček, s. 333.
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