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České národní obrození

České národní obrození jako proces utváření novodobého českého národa se v obecném smyslu začleňuje do širšího společenského pohybu radikálního vymaňování evropského člověka ze středověkého omezení, z feudálních forem společenských, sociálních i kulturních vztahů. Tento proces začíná zhruba v posledním desetiletí 18. století a probíhá asi do poloviny 19. století. Spadá tedy do doby naprostého rozkladu feudálního společenského řádu v rakouské monarchii. Ke krizi doby přispívají i nepříznivé následky sedmileté války, výrazně ji ovlivňuje historický úder Francouzské revoluce a později dílo dokonávají napoleonské války
K základní charakteristice národně obrozeneckého hnutí patří, že postrádalo širší revoluční základnu progresivní společenské třídy, ale zároveň, že sociální původ nositelů hnutí, podmíněný přílivem venkovského českého lidu do měst, rozhodl hned od počátku o jeho demokratickém rázu. Dále to, že se toto hnutí naprosto nemohlo opřít o žádné politické instituce, ani navázat na předchozí dlouhodobou kontinuitu širší vědecké či kulturní aktivity, že muselo budovat samotné počátky, elementární předpoklady národního života. Středem pozornosti se tak stává usilovný a mnohotvárný proces uvědomování národního společenství, vytváření národního povědomí. 
Vůdčí postavou a tvůrcem programové národní ideologie je Josef Jungmann, později ji energicky vyjadřuje Jan Kollár. Jungmannovská generace, která vyjadřuje ideologické potřeby rozvíjející se národní buržoazie, zastává jazykovou koncepci národa vycházející z přesvědčení, že podstatou národa je jazyk. Soustřeďuje se tedy na oblasti jazykovědy, dějin řeči a literatury, folkloristiky a slavistiky. Chápe je totiž jako prostředek národnostní emancipace z politického a kulturního vlivu německého. Patří sem i první česky filozofující spisovatelé, vlastenečtí knězi Antonín Marek, Vincenc Zahradník, Karel Ferdinand Hyna aj.
Snahy důkladněji zdůvodnit národní program vedou v pozdější etapě národního obrození k jiné duchovědné oblasti, k oblasti historiografie a filozofie dějin, jež se stává druhým hlavním projevem českého národního obrození a nástrojem utváření národního vědomí. Nejvýznamnějším produktem jsou „Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě" Františka Palackého. Vytváří zde ucelenou filozofii českých dějin, která odpovídá vývojovým potřebám pokrokové národní buržoazie a stává se, i se svým mnohdy romantizujícím přístupem a zdůrazněním nacionality, novým východiskem politických snah.

Národní museum
 
Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury. Je polytematickým ústavem, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských. Tvoří je pět odborných ústavů a dva útvary provozně-technické.

Co vedlo Josefa Hanuše k vydání knihy o Národním museu? Ne, nebyla to jeho slepá láska k tomuto ústavu, ale návrh profesora Jaroslava Golla a muzejního výboru, kteří žádali spis ke stoletému výročí založení Muzea. Přesto se dá tvrdit, že Hanuš Národní muzeum miloval, nebo to aspoň dobře hrál. O tom mne přesvědčila jeho plamenná předmluva, v níž oslavuje vše, co jen trošku s muzeem souvisí – jeho skromné počátky, ze kterých povstal stánek v pravdě reprezentativní, který nám závidí celá Evropa. To jen houževnatí Češi dokázali z pár soukromých sbírek vybudovat museum. To Češi dokázali ze skromného  Muzea v domě Šternberském, který byl zastrčený kdesi na Hradčanech, ve kterém se pro jeho vlhkost a zatuchlost jen těžko pracovalo vybudovat muzeum, které hrdě stojí na hlavním pražském náměstí. A navíc, který jiný národ by si dokázal vybrat na své divadlo a na jeho oponu by dal napsat Národ sobě? Přece jen Češi, ti kteří 300 let trpěli pod nadvládou nenáviděného národa a nyní získali svobodu, kterou si nepochybně dokáží uchovat (jak dnes už z dějin víme, moc dlouho to náš národ nedokázal a zbývá jen doufat, že druhá šance dopadne lépe). Tolik tedy k autorově předmluvě a nyní dílo samotné.
Kniha je rozdělena do dvou dílů. První z nich se jmenuje Kulturní a národní obrození šlechty české v 18. a prvé půli 19. století. Jeho význam pro založení a počátky Muzea. Zde se Hanuš zpočátku věnuje vývoji nového západního myšlení (přechodu ke vědám), vlivem tohoto myšlení na českou šlechtu, reformami Marie Terezie a Josefa II (například barbarské zacházení s historicko-literárními památkami – zvláště po zrušení klášterů, kdy mělo být především zničeno vše týkající se založení a dotace klášterů, korespondence a jejich hospodaření). V další části se zabývá jednotlivými šlechtici a jinými dobrodinci, kteří aniž to tuší, připravují svou činností materiály pro budoucí Muzeum. Jen namátkou někteří z nich: František Antonín Sporck, Jan Adam z Questenberka, Josef Petrasch , Filip Kinský, Magnoald Ziegelbauer, Emanuela Arnošt z Valdštejna, Farnatišek Josef Kinský – on je prý tím, kdo první vyslovil myšlenku sbírek českých v českém muzeu (105) – Ignác Born, František Schafgotsch, Karel Egon Fürstenberk – zakladatelé Společnosti nauk (1784), kterou Josef II povýšil ze soukromé na veřejnou a Leopold jí dokonce propůjčil roku 1792 titul Královská česká společnost nauk. 
To už se dostáváme do doby, kdy už národní obrození nabírá na síle a vliv velkých postav této epochy na českou šlechtu a veřejnost vůbec je nezanedbatelný. (ukázka 346) Jako vychovatel Dobrovský působil například na Bedřicha Nostice, mezi šlechtou měl i své přátele – Františka a Kašpara Šternberkovi. Hraběnku Černínovou učil česky, kněžnu Kinskou přiměl, aby svého syna Rudolfa dala učit česky (on byl pak jedním z prvních členů Matice České a věnoval jí 1000 zl.. Dobrovského dědicem se stal se po svém příchodu do Prahy stal František Palacký. Jeho organizační schopnosti, rozhled, pracovitost a ušlechtilé osobní vlastnosti mu získaly vůdčí postavení mezi představiteli českého národního hnutí i úctu u šlechtických představitelů muzea. Podařilo se mu tak odstranit rozpor, který se projevoval v počátcích muzea, kdy převážně aristokratický a přísně vědecký ráz muzea se stal předmětem kritiky vlastenecky naladěné veřejnosti. Díky jeho úsilí se posílilo také postavení historických oborů v muzeu. Velký význam pro muzeum i veškerý vědecký život v Čechách mělo založení dodnes vydávaného prvního vědeckého českého časopisu Časopisu Národního muzea (1827) a založení Matice české (1831), která se zasloužila o vydání základních prací české vědy a literatury. V obou případech byl iniciátorem vzniku František Palacký.
Po Sternbergově a Palackého éře následovalo ve vývoji muzea období, pro něž je charakteristické prohlubování a profesionalizace vlastní muzejní činnosti. Časově je spojeno s 2. polovinou 19. století. V muzeu vznikly vědecké práce, které měly zásadní význam pro rozvoj velkého počtu vědních disciplin. Stalo se tak mimo jiné i proto, že během 19. století byly do muzejních sbírek včleněny nejvýznamnější české soukromé sbírky, soubory pramenných informací základního významu. 
           Předními činiteli v muzejní správě byli Josef Dobrovský a František Palacký a zasloužili se o rozmach muzejních sbírek a badatelské práce. Nemalou měrou k němu přispěli jejich následovníci, známé osobnosti českého dějepisného i literárně vědního bádání, Karel Jaromír Erben, Václav Vladivoj Tomek, Josef Emler a další. S muzeem jsou nerozlučně spjaty dějiny české numismatiky a stejně významný podíl mělo a má pro rozvoj české archeologie, jejímž organizačním centrem byl od roku 1843 Archeologický sbor muzejní Společnosti. 
Problémem, který provázel Národní muzeum od jeho vzniku, bylo uložení muzejních sbírek. Zpočátku byly uloženy ve Šternberském paláci na Hradčanech, od roku 1846 v Nostickém paláci v ulici Na příkopě, od roku 1891 v nově postavené muzejní budově na Václavském náměstí. 


Druhý díl nese název Založení Vlasteneckého muzea v Čechách a jeho vývoj do konce doby Šternberkovy (1818 – 1841). Zde Hanuš začíná vývojem muzeí v okolních zemích – v celé Evropě a zvláště pak v Německu, Rakousku a Uhrách. Potom přechází k vývoji muzejních snah u nás (ukázka 18). 
Slyšeli jsme zde o Leopoldu Josefu Šeršníkovi – to byl zakladatel muzea v Těšíně. Roku 1802 věnoval své bohaté sbírky knih (na 14000 svazků rukopisů, listin a jiných materiálů) a z nich ono muzeum zřídil. Padla zmínka i o muzeu moravskoslezském. První podnět k jeho zřízení dal roku 1800 Kristián Karel André. Jeho zásluhou se dostalo zřízení muzea roku 1803 na čelné místo v aktivitách Moravskoslezské společnosti pro zemědělství, přírodní vědy a vlastivědu a roku 1806 byly sbírky této společnosti rozšířeny na muzeum zemské (stále však nebylo oficiální). Historická část tohoto muzea byla opečovávána hlavně hrabětem Aursperkem. Ten muzeu daroval dokonce knihovnu, kterou koupil od dědiců buditele Zlobického. Avšak teprve 29. července roku 1817 se hrabě Mitrovský zasloužil o to, že došlo nejvyšší povolení, aby při Společnosti bylo zřízeno zemské muzeum v Brně a neslo jméno Muzeum Františkovo. Nemělo však být ústavem zvláštním, ale doplňkem Společnosti. Muzeum se již před svým počátkem potýkalo s nedostatkem prostorů, který by mohlo ke své činnosti využít, ale i tato překážka byla brzy díky Mitrovskému překonána. 31. července 1818 byl věnován pro musejní účely biskupský dvůr v Brně – ovšem jako léno, které muselo Brno udržovat na své náklady. Do sbírek muzea přispěl např. hrabě Salm, Auersperk, Mitrovský, Serený, Herring a baron Bockel. Muzeum zpočátku zápasilo s finanční tísní. Prvním správcem byl Adolf Meineke, který byl sice odborník, ale neměl smysl pro pořádek ani pro svůj úřad. Byl to alkoholik, který svým přístupem muzeum poškozoval. 

V zimě roku 1813–14 oznámil hrabě Kašpark Maria Šternberk (1761-1838) Františku Kolovratu Libšteinskému (nejvyšší purkrabí český) svůj plán ohledně muzea českého. Kolovrat Šternberka podporoval v jeho úmyslu, protože byl vlastenec a Šternberk jel do Štýrského Hradce na několikatýdenní pobyt, kde se důkladně seznámil se se zřízením Joannea (Národní muzeum štýrské). To bylo vzorem jak brněnskému, tak pražskému muzeu. Muzeum Šeršínkovo pravděpodobně Šternberk neznal. O jeho existenci věděl, ale sám jej nikdy nenavštívil. Po mnohých problémech, které se stavěly do cesty realizaci muzea byly dne 15. dubna 1818 schváleny písemnosti o vzniku Vlasteneckého muzea (ukázka písemnosti 33 + ukázka 36). Okamžitě byly ohlášeny první dary Muzeu (Kolovrat, Hartmann a Šternberk) a první finanční příspěvky. Vlastenecké muzeum české bylo tak ve svých počátcích dílem Kašpara Šternberka a jeho přátel z vysoké šlechty české (ukázka 35). Byla ustavena Společnost vlasteneckého muzea v Čechách jako majitelka a správkyně sbírek i jako organizátorka veškeré muzejní práce. Jejím prvním předsedou se stal hrabě Sternberg. 

Další část díla se zabývá vývojem Vlasteneckého muzea v letech 1823-41 (správní výbor, finanční poměry, publikační činnost,  úředníci a hlavně muzejní sbírky. 
Sbírka historická:
Její chudoba kontrastovala s bohatstvím sbírek přírodovědeckých, ale i přesto byla právě historie vyhlášena za druhý hlavní obor Vlasteneckého muzea, jeho sbírek i vědeckých snah. Dokonce jí byla dána přednost i před přírodovědou (jak ale uslyšíme, byl to spíše krok formální). Muzeum samo nemělo totiž dostatek prostředků na systematické zakupování historických památek a spisu a bohužel se nenašel ani mecenáš, který by sbírky za své peníze obohacoval (například tak jako Šternberk – ten však investoval do přírodovědeckých sbírek). O rozkvět muzejních sbírek se však zasloužil zase Šternberk, který se staral i o opisování historických památek ve Švédsku, Vídni, Královci, Třeboni, Drážďanech, v Římě a jiných.
Když bylo muzeum roku 1824 otevřeno, stávalo se jen ze dvou samostatných oddělení – ze sbírek přírodovědeckých a knihovny (tam pracoval Václav Hanka). Sbírky historické ani netvořily samostatné oddělení a neměly ani vlastního kustoda. Byly přiděleny  knihovně a knihovníkovi. A jak vím Hanka měl trochu jiné ambice, než být kustodem skromné historické sbírky a tak radši celé dny něco spisoval – co to bylo odhalila věda o pár desetiletí později.
Historická sbírka muzea obsahovala roku 1822 několik set otisků pečetí rodů, klášterů a měst – a to díky náhodné koupi (V roce 1828 už to bylo asi 18 000). Kabinet mincí na tom byl zpočátku ještě hůř – zpočátku se mluví asi o 2 tisících otiscích medailí. Stejně tak na tom byla sbírka erbů, která začínala s dvěmi sty kusy a postupně se do konce tohoto období (1841) vyšplhala až na 2492 kusy.  Muzejní archiv čítal zpočátku 111 originálních listin. Proto vycházely mnohé podněty ke sbírání listin (ať už návrh, aby byl Hanka poslán na nějaký čas do archivu ve Vídni a tam opisoval listiny, či nápad na český diplomatář, kterému nabízel své prameny i archiv bavorský).
V závěru se Hanuš věnuje snahám českých vlastenců o znárodnění Muzea, Palackého snahy k založení muzejních časopisů a snahu o encyklopedii českou. Muzeum žádalo o vlastní tiskárnu už roku 1823 a vzhledem k tomu, že ji nedostal, byla velmi zredukována jeho publikační činnost. Nakonec byla vydána jen Topografie česká (1822-3) a samozřejmě oba muzejní časopisy. Zvláště vydávání časopisů se však neobešlo bez mnohých problémů. Až roku 1827 byl ohlášen čtvrtletník Časopis Společnosti vlasteneckého Museum v Čechách. A o 4 roky později (tedy roku 1831)  Matice česká. Jejím vzorem byla Matice Srbská, která už od roku 1826 na svůj náklad vydávala srbské knihy.  Oba časopisy tehdy vycházely nákladem firmy Calveho, ovšem jménem vlasteneckého muzea.

Majitelkou muzea zůstala Společnost až do roku 1934, kdy byly muzejní sbírky převzaty do vlastnictví a správy Země České. V roce 1949 byly převedeny do vlastnictví státu.

 




 




