Dr. Friè Hlavnì sleduj skuteèný smysl a podstatu kadé otázky
a podle toho také odpovídej. Mluv nahlas, ale nezvyuj hlas. Celé
tvé vystoupení pøi výslechu musí být ofenzivní, sebejisté, ale ne
povýené ani výsmìné. ár skrývej v srdci a hlavu mìj chladnou

8.

Zaplnìná soudní síò

Pøedseda Jste obalován, e jste se èlánkem Správa obecních
záleitostí snail svést lidi rùzných tøíd k nesvornosti.
Havlíèek To a posoudí páni porotci, o co jsem se snail a co mi
pan alobce klade za vinu. Já jsem pouze nabádal ke ctìní pøedstavených a ke svornosti.
Pøedseda Dále jste obalován, e jste se èlánkem Proè jsem obèanem? pokusil vzbudit v obèanech smýlení, z nìho povstává
nechu k vládì a ke státní správì.
Havlíèek Èlánek Proè jsem obèanem? je popis a obraz patné
vlády, a je kdekoliv. Je mi divné, jak se mùe nae ústavní vláda
domýlet, e by se to na ni vztahovalo, anebo jak by si mohli nai
úøedníci myslet, e by byli tak patní, jak jsou v tom èlánku patní
úøedníci patné vlády zobrazeni. Jestlie pan alobce myslí, e taková je nae vláda, jak je v tom èlánku zpodobnìna patná vláda,
pak ji viní on, a ne já.
Pøedseda V tom èlánku vak uvádíte vìci, které nejen nechu, ale
i nedùvìru a odpor k vládì a jejím orgánùm musí vyvolávat.
Havlíèek Nejprve musím pánùm porotcùm vysvìtlit, e jsem
kromì tiskového pøestupku obalován také ze zloèinu podle paragrafu 57 trestního zákona. Ten paragraf vak pochází jetì z èasù
absolutní monarchie a vydáním tiskového zákona byl zruen. Ale
i kdyby nadále platil, pøesto nejsem vinen tím, z èeho mne pan alobce obviòuje, nebo bych musel zlomyslným zpùsobem hanìt
vládu a bouøit lid, co jsem neudìlal, jak je patrno z prvního èlánku, kde jsem lid pouèoval, a ne bouøil.
Pøedseda Ale snail jste se vtípit zá mezi chalupníky a sedláky!
Havlíèek Já tu zá chalupníkùm nevtípil. Spí pan ministr
Bach, kdy je vylouèil ze vech obèanských práv. Já jen ukázal, jak
ten svár vzniká, ale já ho nevyvolal.
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Pøedseda (stranou) Pane zapisovateli, pøeètìte znovu ten závìr.
Písaø (ète)  Ty, sedláku, své nadýmání nad chalupníkem pernì
zaplatí danìmi, které z tebe budou pumpovat ze vech stran, a právì syn chalupníka je na tobì bude vymáhat ve vojenské uniformì,
a protoe na tobì nemùe svou od otce zdìdìnou zá jinak vybít,
bude pøed tebou stát jako voják s flintou, abys byl spokojený.
Pøedseda Tìmi slovy jste chtìl mezi nimi úmyslnì vyvolat zá!
Havlíèek To je ta nejhanebnìjí obaloba, nebo kdy nìkdo jednoho proti druhému bouøí a tve, sotva si u obou stran získá lásku. Mì ale mají chalupníci i sedláci rádi, protoe jedni i druzí se ke
mnì chodí radit ve svých záleitostech. Pravdou tedy zùstává, e
mùj èlánek nabádá ke svornosti a e jsem svým èasopisem
v Èechách ádné rozbroje nezpùsobil.
Pøedseda V tom èlánku píete, e jsou vojáci od svých pøedstavených vedeni k vypínání se. Co na to odpovíte?
Havlíèek e tomu tak je, nebo voják nesmí s civilisty jednat, jinak je za to trestán. Nevím, proè to tak je, snad to tak vláda vyaduje.
Pøedseda V tom èlánku píete: (ète) Kdy vláda vylouèila chalupníky ze vech volebních práv a spoluuívání obecních výhod,
neudìlala to jistì proto, aby se zavdìèila sedlákùm. Co tím myslíte?
Havlíèek e to vláda udìlala proto, aby obèany rùzných tøíd proti sobì popouzela.
Pøedseda Tím jste ale bezdùvodnì a bez jakékoliv podstatné pøíèiny vládu tupil, kdy øíkáte:  své nadýmání nad chalupníkem pernì zaplatí danìmi, které z tebe budou pumpovat ze vech stran!
Havlíèek A ji je pumpují, nebo stát je na tom tak patnì, e je
bude dál pumpovat, protoe vyhazuje peníze za zbyteènosti.
Pøedseda Ale tím jste chtìl uvést vládu v nevánost!
Havlíèek Ano, chtìl, protoe taková vláda nevánost zasluhuje!
Neudìlal jsem to ale ze zlomyslnosti, nýbr v tom nejlepím úmyslu, abychom obdreli lepí vládu, ponìvad já povauji nynìjí
vládu za patnou. Rozhodnì ale popírám, e jsem to udìlal ve
zlém úmyslu, ale naopak tvrdím, e jsem to napsal v nejlepím
úmyslu z uvedené pøíèiny.
Pøedseda Musel jste pøedvídat, e ten èlánek vzbudí nechu k vládì. Psal jste to bez jakékoliv pøíèiny a tím jste se pokouel vyvolat
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nechu, nelibost a nedùvìru k vládì a jejím orgánùm stejnì jako
k zatvrzení se proti poslunosti úøadùm.
Havlíèek Jak to, e bez pøíèiny? Já uvedl dost pøíèin, jak z toho
bude vláda tìit, kdy se budou chalupníci a sedláci hateøit.
Pøedseda Vy jste ale tìmi slovy, e (ète) e chalupníci neobrátí svou
zá proti vládì jako jedinému pùvodci svého vylouèení, nýbr proti sedlákùm, ve to zlé a bez dùvodu a pøíèiny svádìl na vládu.
Havlíèek Je zcela pøirozené, e se chalupníci budou zlobit jen na
sedláky, jako kdyby oni sami toho byli pøíèinou, a nebudou se zlobit na pana ministra Bacha a na vládu, nebo chalupníci neètou
zákony, a proto se nemohou domakat, odkud to pochází.
Pøedseda Vae odpovìï je jen výmluvou. Skuteèností zùstává, e
jste tím chtìl jen spoluobèany proti sobì rozdrádit!
Havlíèek To a posoudí páni porotci. Dle mého názoru jsem chtìl
rozumným pouèováním vysvìtlit, jak se vìci mají, nebo kdy vláda vypisuje danì, ani se koho ptá, zda je zapotøebí ke státní správì tak krvavých výloh, musí k jejich vymáhání pouívat vojska.
Pøedseda Ve druhém èlánku Proè jsem obèanem? uvádíte takové vìci, které nejen nechu, ale i nedùvìru a odpor k vládì a jejím orgánùm musí vzbuzovat.
Havlíèek Ten èlánek je pouhý popis absolutní vlády jako takové
a vech jejích chyb. O ádné konkrétní vládì se tam nezmiòuji,
a proto nechápu, jak mohu být obvinìn, e jsem hledìl zlehèovat
nebo tupit nai vládu? Jestlie byla tehdy, kdy jsem ten èlánek
psal, nae vláda ústavní, nemùe se ten èlánek vztahovat na ná
stát, jak uvádí aloba.
Pøedseda V alobì jste vak vinìn, e je tím èlánkem mínìna
nae vláda, a sice podle mnohých vámi uvedených znakù.
Havlíèek V tom èlánku se zmiòuji o státních monopolech, ale to
nemá pøece ádný vztah k Rakousku, nebo jiné státy mají také
monopoly, napøíklad Rusko na koøalku. Podobnì je tam výrok nedávno zesnulého císaøe Frantika I. Z toho ale nijak nevyplývá, e
se ten èlánek vztahuje na Rakousko, nebo kdybych tam napøíklad
uvedl citát øeckého klasika, nevztahovalo by se to ádným zpùsobem na Øecko a øeckou vládu. Ale kdo si myslí, e je Rakousko tak
patné, jak ve zmínìném èlánku stojí, je ten, kdo mne aluje.
Pøedseda Dále jste obvinìn, e jste tím èlánkem chtìl vzbudit
zá k úøednictvu vùbec.
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Havlíèek Jak by mohl mít nìkdo zá na dobré úøedníky proto, e
já popisuji patné? Nejsou-li ale nai úøedníci patní, proè se tedy
k tomu popisu hlásí? Já ve zmínìném èlánku psal jen o patných
úøednících, a ti ji zasluhují pohanu sami od sebe.
Pøedseda (stranou) Pøeètìte to o tìch politických úøadech.
Písaø (ète)  Kadý ví, e politické úøady èasto více zmatkù ne
prospìchu pùsobí, e by mnohem snadnìji obèané obstáli bez politických úøadù ne ty úøady bez obèanù.
Pøedseda To se pøece týká naeho státu!
Havlíèek Jestlie nae vláda jedná, jak popisuji, není to moje vina, ale její. Jestli tedy pan alobce myslí, e nae vláda jedná tak,
jak tam stojí, tak já za to nemohu, já jí k tomu neradil, a pak by
také nebylo divu, e musí proti sobì popuzovat.
Pøedseda Podle obaloby jste se zlomyslným zpùsobem snail
vtípit nechu a nelibost ke státní správì, jeliko v tom èlánku pravíte, e stát je vynucená spoleènost. (Stranou) Pøeètìte to místo.
Písaø (ète)  Jaký vùbec uitek mají lidé z toho, e ijí ve státì,
pøièem budeme uvaovat obecnì a nebudeme ádný konkrétní
stát jmenovat, ale mluvit hlavnì o tzv. policejních státech, kde se
vláda do veho míchá. A dosud se nám takový stát nejeví skoro
jinak neli jako vynucená spoleènost, v ní vìtina snáí obtíe
proto, aby mohla dobøe a vesele ít menina.
Pøedseda (stranou) A jetì ten závìr.
Písaø (ète)  Na vech stranách obèan pozoruje, e státní zøízení naprosto není k jeho prospìchu, nýbr jen k jeho kodì, a e by
on sám mohl mít ze spojení se státem jen tehdy uitek, kdyby se
odhodlal s vlky výti a na útraty ostatních utiskovaných svùj vlastní prospìch vyhledával.
Pøedseda To ve je bezdùvodné!
Havlíèek Popis patného státu ádné zdùvodnìní nepotøebuje.
Já chtìl popsat patný stát, abych nae obèany pouèil, jak patný
stát, vláda a úøady takového státu vypadají.
Pøedseda To není vysvìtlení, ale pøekrucování pravdy!
Havlíèek Pravda ádné pøekrucování nepotøebuje. Obvinìní, e
tím míním ná stát, je patné, protoe jsem v tom èlánku uvedl
rozlièná fakta z rùzných vlád. Kdyby ten èlánek vyel v jiném jazyku a v jiné zemi, bude to kadý vztahovat na absolutní stát. Jestlie to nìkdo vztahuje na Rakousko, já za to nemohu.
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Pøedseda Vae vysvìtlení je pouhá výmluva!
Havlíèek Trestu hodný je ten, kdo myslí, e je to o naí vládì. Je
velmi smutné, kdy rakouský úøedník sám usuzuje, e se to na Rakousko vztahuje. Já nemìl ádnou pøíèinu se s nìèím skrývat, protoe jsem líèil patné absolutní vlády, ale ná stát jsem tím nemínil a nikde jsem ho v tom èlánku nejmenoval.

9.

Pokoj v hotelu U èerného konì v Kutné Hoøe
v pøedveèer soudu

Dr. Friè Na vechny otázky pøi výslechu odpovídej tak, jako kdyby ses u naplno obhajoval. Tím z pøedsedy udìlá alobce.
Havlíèek Rozumím. A na alobce nutnì zbydou u jen nehoráznosti, li a pøekrucování.
Dr. Friè Pøesnì tak! Tím se vyèerpá faktická stránka vìci a alobce bude pøinucený zvelièovat, pøehánìt a lhát do té míry, e se
tím pøed porotou znemoní sám.
Havlíèek Vy byste mìl o to více hlídat kadé zneuití nestrannosti soudu, paragrafù a zákonnosti. Kdy je od zaèátku budeme
usvìdèovat na kadé malièkosti, tak s tìmi velkými podfuky ani
nevyrukují.
Dr. Friè Ale vyrukují, jenome k vlastní kodì.
(Náhlé zaklepání na dveøe)
Havlíèek To bude Procházka! (Hlasitìji) Dále!
Procházka (vchází) Nesu samý hrozný zprávy, pánové! Mùu to
sem postavit? (Cinkání lahví, sklenic, álkù apod.) Víte, e vojáci
budou mít zejtra pohotovost? Celý kasárna ve zbrani v èele s hejtmanem Reiserem!
Dr. Friè Od kohopak to víte ?
Procházka Pijete bílý, nebo èervený? No, já vzal vobì! Tudle
zprávu, pane doktore, mam vod kantýnskýho z kasáren!
Havlíèek Pøímo od pramene!
Procházka Ve dvou hospodách u zpívali Hej, Slovane! A èetnickej strámistr Pick je ani nenapomenul To kafe ste u vypili?
Havlíèek Jen se nebojte, zítra nám to vechno pøipoètou!
Procházka A taky vim, e z Kolína sem u nikdo neseene povoz
pod est zlatek. Vecky noclehy ve mìstì sou u vobsazený
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Dr. Friè Tak se k nám posaïte, pane Procházka, a já vám øeknu
pár slov, jak to tam bude asi probíhat

10. Zaplnìná soudní síò
Písaø ádám, aby pøedstoupil spoluobalovaný, uvedl své jméno, vìk, stav, zamìstnání a bydlitì.
Procházka Slavný soude! Menuju se Frantiek Procházka, je mi
48 let, sem enatej a mam tady v Kutný Hoøe tiskárnu.
Pøedseda Jste obalovaný, e jste nezastavil tisk projednávaných
èlánkù v èasopise Slovan.
Procházka Slavný soude, no to je blbost!
(Smích pøítomných)
Pøedseda Napomínám vás ke slunosti.
Procházka Správnì! Správnì, slavný soude, ponìvad to sou
dvì blbosti! (Smích) Za první, jo! Dybych nemìl tiskárnu, ale
tøebas noírnu, jo , a nìkdo byl zamordovanej noem z mý dílny,
jo Notak co já s tim mam spoleènýho? Akorát ten nù, ejo, a ten
pøeci za nic nemùe. A ten, kdo ho vyrobil, taky ne. A za druhý,
i kdyby se taková hrùza dovopravdy stala, to bych mìl kuli tomu
pøestat dalí noe vyrábìt a celou dílnu zavøít ?
Pøedseda Ale vy jste musel znát trestuhodný obsah obalovaných èlánkù! Pøesto jste jejich tisk nezastavil a tím jste se dopustil
spoluviny!
Procházka A dopak vam zas todle nalhal ? Dy já si prvnì voba
ty èlánky celý v klidu pøeèet a v kanceláøi tudle pana alobce, dy
si mì tam zavolal! A moc se mi líbily, voba dva! (Smích)
Pøedseda Chcete tvrdit, e jste vùbec neèetl, co bylo ve vaí tiskárnì titìno?
Procházka Slavný soude, nikdo pøece nemùe od tiskaøe chtít,
aby èet vecko, co se u nìj tiskne. vec pøece taky nenosí vecky
boty, co uije. Zrovinka Slovana já neèet vùbec nikdy. Já akorát
dával pozor, aby to bylo vecko jaksepatøí vytitìný, a to je vecko.
Pøedseda Nìkolik svazkù Slovana pøece bylo zabaveno. Musel
jste proto vìdìt, e je jejich obsah trestuhodný, a tím, e jste obalované èlánky vytiskl, dopustil jste se spoluviny.
Procházka No tak to je zasejc blb , no jináè. Slavný soude! Dy
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se to tisklo, tak to bylo povolený a já nemoh dopøedu vìdìt, e to
bude jednou vobalovaný. To dá snad rozum, ne? Pan Havlíèek mi
na zaèátku øek, e je podle zákona za vecky èlánky vodpovìdnej
von jako redaktor. A hnedky mi ten zákon vopravdu ukázal!
(Stranou) Dy jim ho tady taky vokate, a mi vìøej!
(Smích pøítomných)
Pøedseda To je zatím vechno. Pane zapisovateli, pøeètìte pánùm porotcùm pøedchozí tresty obalovaných pro zneuívání tisku.
Písaø Za prvé je zde zpráva c. k. vojenského soudu v Praze, podle
ní Karlu Havlíèkovi, odsouzenému k osmidennímu trestu vìzení, byl vojenským velitelem mìsta Prahy výkon trestu prominut,
za co pan Havlíèek pøislíbil mírnost a písemnì to potvrdil.
Havlíèek ádný takový soud, a vojenský nebo jiný, podle nìho
bych byl odsouzen k osmidennímu vìzení, se nekonal, a proto mi
nemohl být nikým tento neexistující trest prominut.
Pøedseda Je zde revers, který jste vlastnoruènì podepsal.
Havlíèek Mohu jej vidìt ?
Pøedseda Prosím
Havlíèek Nic podobného jsem nikdy nepodepsal. Páni porotci,
na této listinì je napsáno moje jméno, ale není to mùj podpis!
Dr. Friè Ukate ? Ukate ?
Havlíèek Páni porotci. Kdy vojenský velitel mìsta pan hrabì
Khevenhüller vyhlásil v Praze stav obleení, zakázal mi vydávat
Národní noviny. Já si z Vídnì opìt povolení pøivezl. Pan Khevenhüller si mne dal zavolat a z uraené hrdosti mi øekl: Za vai drzost bych vás mìl chu dát na osm dní zavøít! Já se usmál, uklonil
a odeel. To bylo vechno.
Dr. Friè Pane pøedsedo, na této listinì není uveden ádný dùvod
ani pøestupek, za který by byl trest uloen. Není zde datum a konání soudu, ani jeho úèastníci, a není zde uveden ani ádný paragraf trestního øádu, podle nìho by byl trest vynesen. A koneènì
rukou psané jméno pana Havlíèka není jeho podpis! Ptám se
vás, pane pøedsedo, povauje soud tuto listinu, bez ohledu na to,
odkud a jak ji obaloba získala, za platný úøední doklad ?
Pøedseda Nepovauje.
Dr. Friè Dìkuji (Zvuk trhání a maèkání listiny)
Písaø Za druhé je zde rozsudek c. k. vojenského soudu v Praze
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z dvacátého osmého srpna 1848, jím byl pan Havlíèek odsouzen
ke ètrnácti dnùm vìzení bez monosti odvolání.
Havlíèek Ano, pro uráku Jeho Milosti císaøe.
Písaø Za tøetí, nález c. k .
Dr. Friè Za druhé, pane zapisovateli! To za prvé (zaustí papírem) skonèilo zde
Písaø Za druhé, nález c. k. okresního sborového soudu v Kutné
Hoøe z prvního kvìtna 1851, kde byl pan Havlíèek odsouzen pro
tiskový pøestupek k pokutì deseti zlatých.
Havlíèek Páni porotci. Bìhem tisku Slovana pøila zpráva o moné válce s Pruskem. Otiskl jsem ji ihned namísto jiného èlánku bez
pøedchozího povolení, take to byl administrativní, a nikoliv tiskový pøestupek.
Písaø Za tøetí, nález c. k. okresního sborového soudu v Kutné
Hoøe z dvacátého estého kvìtna 1851, kde byl pan Havlíèek odsouzen pro tiskový pøestupek k pokutì patnácti zlatých.
Havlíèek Vojenské velitelství mi zakázalo dojídìt odtud do Prahy ve stavu obleení. Já o tom napsal èlánek, nebo nae ústava zaruèuje vem obèanùm svobodu pohybu a pobytu. Èlánek byl alován a já o tom opìt napsal. Otiskl jsem to, døíve ne okresní soud
rozhodl o mé nevinì za první èlánek. Tedy pøestupek za nevinu.
Písaø Poslední nález se týká spoluobalovaného. C. k. okresní
soud v Kutné Hoøe uvádí, e Frantiek Procházka byl ji v Èáslavi
vyetøován a trestán pro cenzurní pøestupek spáchaný otitìním
zapovìzené písnì.
Procházka Slavný soude, to je le! Já si vzal za manelku vdovu
po tiskaøi v Èáslavi, jo. Dy mìla smutek, tak pan faktor Bulant dal
v tý tiskárnì vytisknout písnièku Pepík. Ta není zakázaná ani nemravná, dy ji kadej zná! Von je taky Pepík, ale nemìl ádost a povolení, a proto dostal pokutu. A teï to tady svádìj na mì! Dy je to
vecko jedna le prolhaná, nestydatá, e to volá a do nebe!
(Smích pøítomných)
Dr. Friè Pane pøedsedo, povauje soud pøedloený doklad za hodnovìrný ?
Pøedseda Ne
Písaø (nejistì) To mám taky roztrhat ?
Dr. Friè Ne, ne Vrate to panu státnímu návladnímu, který takové doklady soudu pøedkládá
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