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Ne národní buditel, ale budovatel stavby národa
Osobnost středoškolského pedagoga Vincence Praska pohledem jeho žáka

JIří ŠíL

Šíl, Jiří: Not a National Revivalist, but Nation Enhancement Maker: Personality of Gram-
mar School Teacher Vincenc Prasek from his Student’s Point of View.

The contribution mentions the commented text of a moravian linguist and pedagogue Josef 
Vlček, recalling memories of his grammar school teacher Vincenc Prasek. Text was written 
in 1940, probably thanks to Karel Černohorský, and deals with the end of Prasek’s teaching 
at grammar school in Olomouc in the second half of the 90s of 19th century, particularly in 
1897–1899. Text brings vivid and so far unknown characteristics of Prasek’s image, person-
ality, teaching and everyday behaviour.
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Dosud známé prameny k životu slezského pedagoga, vědce a veřejného činitele Vincence 
Praska (1843–1912),2 jakkoli hojné a dobře uspořádané, neumožňovaly blíže charakteri-
zovat jeho osobní vlastnosti nebo životní styl. Jak vysoký byl, jak se oblékal, jakým způso-
bem jednal se svým okolím v zaměstnání či v soukromí, jaké měl návyky, jak vypadal jeho 
všední den? V následujícím materiálové příspěvku se pokusíme přispět k poznání Pras-
kovy osobnosti zveřejněním dvou níže editovaných dokumentů z provenience Slezského 
zemského muzea v Opavě. Jejich autorem byl Praskův žák a pozdější moravský středo-
školský profesor Josef Vlček (1880–1958).

V  V  V

S blížícím se stým výročím Praskova narození, které připadlo na rok 1943, byly nejen 
na Opavsku vyvíjeny snahy připomenout Praskovu osobnost, byť v dobových intencích, 
které byly značně nepříznivé. Téměř celá oblast Praskovy působnosti ve prospěch české 

1 Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Slezské zemské muzeum (DKRVO, MK000100595), in-
terní grantový projekt SZM č. IGS201310/2013. This work was financially supported by the Ministry of Culture of 
the Czech Republic by institutional financing of long-term conceptual development of the research institution (the 
Silesian Museum, MK000100595), internal grant of the Silesian Museum No. IGS201310/2013.
2 K osobnosti Vincence Praska srov. monografii ŠÍL, Jiří: Vincenc Prasek (1843–1912) : Má vůle je mým osudem. 
Opava 2010. 
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společnosti byla zabraná nacistickým Německem a pisatelé museli být obezřetní před 
cenzurou. Do rámce tohoto úsilí pravděpodobně zapadá i dopis středoškolského profe-
sora Josefa Vlčka neznámému adresátovi z června 1940 (viz příloha č. 1), k němuž přiložil 
dvanáctistránkový text memoárového charakteru (viz příloha č. 2). Dokument nicméně 
přešel do Slezského zemského muzea z vlastnictví jeho ředitele Karla Černohorského 
(ve funkci 1935–1938, 1945–1948) spolu s korespondencí Vincence Praska adresovanou 
opavskému novináři Antonínu Otáhalovi.3 Tato souvislost svádí k domněnce, že Černo-
horskému byl Vlčkův dopis i původně adresován (viz oslovení Vážený pane kustode). Karel 
Černohorský byl koneckonců po roce 1945 iniciátorem akce mající ocenit Praska, která 
vedla k založení tzv. Praskovy komise při Slezském studijním ústavu v Opavě.4 V textu 
Vlček sice píše o Karlu Černohorském na jednom místě výslovně ve třetí osobě, naopak na 
dalším místě je Černohorského vlastnoruční doplněk.5 

Je až podivuhodné, nakolik Praskovo charizma zasáhlo studenty, které učil na olomouc-
kém gymnáziu byť jen pouhý rok či dva, navíc v posledním desetiletí své pedagogické ka-
riéry. To nebyl jen případ Josefa Vlčka, obdobně silný dojem zanechal i v dalších osobách, 
které zpovídal na přelomu 40. a 50. let 20. století Klement Králík.6 Sám Vlček v průvod-
ním textu ke své reminiscenci připouští, že se s Praskem po středoškolských studiích již 
nikdy osobně nesetkal a sám je překvapen, jak živě si jej více než čtyři desetiletí od matu-
rity vybavuje. Přestože měla Vlčkova vzpomínka Vincence Praska ocenit především jako 
pedagoga, podává nám nejpronikavější vizuální a psychologickou charakteristiku této 
osoby vůbec. 

Jak byl Prasek vnímán osobami, se kterými se každodenně stýkal? Vlček na jednom 
místě vzpomínky upozorňuje, že některé Praskovy osobní charakteristiky a názory jsou 
vtěleny do osoby profesora Ostrého v Hovorech olympských Jana Evangelisty Kosiny.7 Tato 
imaginární postava nicméně zároveň vyjadřuje i postoje spisovatele, tedy Kosinovy.8 

3 Slezské zemské muzeum, historická podsbírka, přírůstkové číslo H 295/1973.
4 ČERNOHORSKÝ, Karel: Splaťme dluh Vincenci Praskovi. Zprávy Slezského Studijního ústavu, 1949, č. 5, 
s. 1–3. K tématu blíže KNAPÍKOVÁ, Jaroslava – KNAPÍK, Jan: „Splaťme dluh Vincenci Praskovi!“ : Tzv. Pras-
kova akce Slezského studijního ústavu v Opavě 1949–1953. Slezský sborník, 102, 2004, č. 4, s. 241–263.
5 Jediným zdrojem, který zmiňoval existenci velmi osobní vzpomínky profesora Josefa Vlčka, byla krátká 
zmínka v publikaci Viktora FICKA, O Vincenci Praskovi : Životopisný náčrt, bibliografie jeho prací. Opava 1961, 
s. 14. Rukopis byl však nepřesně přiřčen K. Vlčkovi. 
6 KRÁLÍK, Klement: Vincenc Prasek jako profesor v Olomouci. Slezský sborník, 48, 1950, č. 2, s. 226–244.
7 Hovory olympské Jana Evangelisty Kosiny (1827–1899) vycházely roku 1875 v učitelském časopise Komenský 
a byly o čtyři roky později souborně vydány brněnským nakladatelem Karlem Winikerem. KARAS, Severin [KO-
SINA, Jan Evangelista]: Hovory olympské 1: O purismu. Komenský, 3, 1875, s. 65–71, 81–86, 99–102, 115–119, 
129–132, 145–148, 161–165, 180–182, 193–196, 209–213, 225–229, 278–281, 289–292, 309–312, 354–356, 
369–373, 385–388. Souborně KOSINA, Jan Evangelista: Hovory Olympské 1: Hovory o jazyku a literatuře. Brno 
1879, 312 s.
8 Připomeňme si základní rysy a krédo člena olomouckého intelektuálního Olympu při českém gymnáziu. Olymp 
byl stolovou společností, která se scházela v prostorách tamní Občanské besedy. Profesor Ostrý je charakterizo-
ván jako dochvilný a výmluvný člověk, nadaný schopností názorně prezentovat své názory na trefných příměrech 
z přírody nebo každodenního života. Děj prvního hovoru o jazykovém purismu je situován do začátku roku 1874, 
kdy Praskovi, coby nejradikálnějšímu arcibrusiči z olomoucké intelektuální společnosti kolem časopisu Komen-
ský, vyšel v Praze nepochopený a odmítaný Brus příspěvečkem ke skladbě srovnávací. Hovor o purismu vedený 
formou platónského kontroverzního dialogu mezi Ostrým a pražským publicistou Vodanem věrně vystihuje 
myšlení této skupinky vzdělanců. Hlavní tezí olomouckých brusičů byl názor, že není důležité, nakolik se mění 
slovní zásoba češtiny, pokud dokážeme tvořit věty dle slovanských zásad české jazykové skladby.
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Jak již bylo naznačeno výše, doposud nejúplnějším publikovaným oceněním lidských 
a pedagogických kvalit byl článek Klementa Králíka ve Slezském sborníku z roku 1950, 
který se pro rané Praskovo působení na slovanském gymnáziu v Olomouci opíral o po-
střehy Josefa Bartochy9 a pro období po návratu z Opavy o výpovědi tehdy ještě žijících 
pamětníků. Přestože zde zachycené vzpomínky na Praska-pedagoga nebyly jednoznačně 
pozitivní a oslavné, je z nich cítit respekt k humánnímu a přímočarému vystupování.10

Takto vyznívají též ojedinělé pamětní texty Praskových žáků z opavského gymnázia. Jo-
sef Klapetek vzpomínku napsal pro výroční sborník školy,11 Adolf Emil Vašek a Rudolf 
Bedřich Mácha své reminiscence publikovali v denním tisku.12 Také opavský profesor 
češtiny a klasických jazyků Václav Hauer ve výročním sborníku českého gymnázia při-
pouštěl, že i v dobách, kdy byl na této škole Praskovým podřízeným a neudržovali spolu 
nijak přátelské vztahy, vystupoval ředitel vždy vlídně a zároveň bez zbytečných okolků.13 
Zajímavé postřehy pocházející z rodiny školníka opavského gymnázia Jana Tesaře přináší 
dopis Ludvíka Nováka Viktoru Fickovi z listopadu 1968.14

Josef Vlček, původce níže editovaného dopisu a průvodní několikastránkové vzpo-
mínky na Vincence Praska, se narodil 8. 12. 1880 v Březové nad Svitavou (tehdy Morav-
ská Březová). Roku 1899 absolvoval gymnázium v Olomouci a poté vystudoval klasickou 
filologii. Působil jako středoškolský učitel ve Vyškově, Prostějově, Brně, Velkém Meziříčí 
a v Praze, kde učil klasickou latinu a řečtinu. V roce 1905 se ve Vyškově seznámil se vše-
strannou výtvarnicí Zdeňkou Vorlovou (1872–1954) a roku 1906 se s ní oženil. Zdeňka 
Vorlová-Vlčková, která se již roku 1898 stala první aprobovanou středoškolskou učitelkou 
kreslení a rýsování v Rakousku, měla ve svém manželovi celoživotní oporu. Za 1. světové 
války Vlček sloužil jako voják v bosenském Mostaru. V roce 1921 oba manželé vystoupili 
z římskokatolické církve a později se přestěhovali do Prahy, kde Josef Vlček učil na vino-
hradském gymnáziu. Letní měsíce pak trávili Vlčkovi zpravidla ve Velkém Meziříčí. Roku 

9 BARTOCHA, Josef: Ze studentských let. Věstník občanské záložny v Olomouci, 5, 1927, s. 90–97. Bartocha 
(1859–1927), maturant na slovanském gymnáziu v Olomouci z r. 1878, středoškolský pedagog působící na čes-
kých gymnáziích v Přerově, Olomouci a v Uherském Hradišti. O Praskově stylu výuky a benevolentnosti vypráví 
pro období 70. let 19. století podobným stylem jako Vlček, je však k němu více kritický.
10 Z dalších Praskových studentů na olomouckém gymnáziu se kritického, ale úctyplného zhodnocení se Pras-
kovi dostalo například od historika Františka Hrubého, o čemž svědčí nejen vzájemná korespondence, ale též 
nekrolog slezského pedagoga a vědce. Hý [HRUBÝ, František]: Dne 31. prosince 1912 zemřel v Napajedlech… 
Český časopis historický, 19, 1913, č. 1, s. 137–138. Hrubý publikoval své první studie ještě jako student boho-
sloví v Olomouci v Praskově Slezském archivu. Blíže k tématu DOKOUPIL, Lumír: Počátky historické práce 
Františka Hrubého v době studií v Olomouci. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas philoso-
phica : Historica, 33 (Sborník prací historických dedikovaný k pětašedesátým narozeninám doc. PhDr. Jindřicha 
Schulze, CSc. Ed. Koucká, Ivana – Šmeral, Jiří), 2007, s. 175–182.
11 KLAPETEK, Josef: Dvě vzpomínky na ředitele V. Praska. In: Padesát let českého gymnasia v Opavě 1883–
1933. Opava 1933, s. 79–80.
12 VAŠEK, Adolf Emil: Vincenc Prasek a naše studentstvo. Ostravský deník, 13, 1913, č. 68, s. 2; TÝŽ: Z Pras-
kova mládí. Ostravský deník, 13, 1913, č. 82, 86–88, 93; TÝŽ: Vincenc Prasek, Vlastenecké museum olomoucké 
a Matice Opavská. Svobodná republika, 2, 1921, č. 54; MÁCHA, Rudolf Bedřich: Hrst vzpomínek na Praska. 
Zájmy Slovače, 8, 1913, č. 3, s. 1.
13 HAUER, Václav: Všelicos z let studentských a učitelských. In: Památník českého gymnasia v Opavě 1883–
1923. Opava 1923, s. 44–45; Ke vztahu Hauer – Prasek blíže DOKOUPIL, Lumír: Ke spolupráci Václava Hauera 
s Vincencem Praskem. In: Dějepis XXII. Sborník Katedry historie. Plzeň 2006, s. 226–236.
14 Slezské zemské muzeum, Památník Petra Bezruče, fond Ficek Viktor (60a), kart. 5, dopis L. Nováka z 8. 11. 
1968. K Praskově rodovému jménu též NOVÁK, Ludvík: Rodové kořeny Vincence Praska. Těšínsko, 13–14, 
1964, s. 11–18.
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1948 manželé Vlčkovi vstoupili do Komunistické strany Československa. Josef Vlček ze-
mřel 10. 8. 1958 v třebíčské nemocnici. Manželka jej údajně zpodobnila jako sv. Jiřího 
v triptychu Jaro a také v obraze Básník v lese.15

EDICE

1. Dopis Josefa vlčka (velké Meziříčí) Karlu Černohorskému (brno?), 26. 6. 1940

Rukopis, psáno inkoustovým perem, oboustranně popsaný list papíru o rozměrech 
20,8 ×14,7 cm. Slezské zemské muzeum, historická podsbírka, přírůstkové číslo 
H 295/1973/14

Vážený pane kustode,

plním svůj slib a posílám Vám stručný přehled toho, nač se dosud pamatuji o Praskovi 
učiteli. Bylo mi 17 let, když jsem ho poznal a dokud jsem tyto vzpomínky nenapsal, ani mi 
nebylo docela jasno, kolik pro mne jeho osobnost znamenala.

Nesetkal jsem se s ním potom už nikdy; jednou nebo dvakrát jsem mu psal, při slavnost-
ních příležitostech; že však ve mně bylo ještě jedno jeho semeno, o němž jsem neměl ani 
potuchy, objevilo se v roce [19]32, kdy jsem, dosti těžce churav, vzal do ruky meziříčskou 
první purkrechtní knihu, založenou 1385. Naučil jsem se písmu, jazyku a věnoval jsem se 
studiu místních dějin až do r. [19]38 s horlivostí, jakou jsem v sobě ani netušil. Snad z té 
práce i něco přetrvá.16

Prasek už nebyl buditelem; byl budovatelem. Viděl, že jeho práce má úspěch, a jen hořel, 
aby sám i s pomocníky za svého života vystavěl co největší kus stavby národa.

Uznáte-li, že se mé vzpomínky hodí k uveřejnění, dejte je vytisknout. Ne-li, prosím, 
abyste je uchoval někde, kde by jich dosáhl, kdo bude jednou Praskovu práci oceňovat. 
Že jsou naprosto upřímné a věrné potud, pokud lidská paměť vůbec může věrnou být, za 
to ručím.

Prosím, abyste přijal můj dík za popud k této skice, a poroučím se Vám.

S úctou

26. VI. [19]40 Prof. Josef Vlček
 t.č. ve Velké Meziříčí
 (jinak v Praze III., Staré zám. schody 4)

2. vzpomínka Josefa vlčka na učitelské působení vincence praska v olomouci, přiložená k vlčkovu 
dopisu z 26. 6. 1940 (viz výše)

Rukopis, psáno inkoustovým perem, dvanáct jednostranně popsaných číslovaných listů pa-
píru o rozměrech 20,8 × 14,7 cm. Slezské zemské muzeum, historická podsbírka, přírůst-
kové číslo H 295/1973/14

15 BRYCHTOVÁ, Lenka: Malířské dílo Zdenky Vorlové-Vlčkové. Bakalářská práce, Masarykova univerzita. Brno 
2011, s. 12–13; ŠABACKÝ, Josef: Cesty za krásou : Život a dílo Zdenky Vorlové-Vlčkové. Nepubl. strojopis; KŘÍ-
ŽEK, Josef: Zdenka Vorlová. Velké Meziříčí 1969. Šabackého rukopis a pozůstalost Vlčkovy manželky jsou ulo-
ženy v Archivu Muzea ve Velkém Meziříčí, fond B1 Vorlová-Vlčková Zdeňka.
16 Písemnosti Josefa Vlčka jsou uloženy v dosud nezpracovaném fondu Vlček Josef 1926–1945 ve Státním 
okresním archivu ve Žďáru nad Sázavou. Jsou zde i jeho přepisy meziříčských městských knih.
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Vorel Vlček17

Učitel Prasek

Kdykoliv dnes, sám už na penzi, vzpomenu na Vincence Praska, za mé doby seniora pro-
fesorů na gymnasiu v Olomouci,18 vždy ho vidím v mysli obklopeného září hyperdulie ko-
lem celého těla.19 Bylo tomu už tak – asi pro pověst mezi studenty –, když poprvé vkročil 
k nám do třídy, a ničeho si kolem sebe nevšímaje, šel ke katedře. Vzhlédl obyčejně až po 
zápisu do třídní knihy.

Od toho okamžiku až k odchodu z třídy, někdy dlouho po zazvonění, žil jsem v neu-
stálém napětí. Stávalo se mi to také u prof. Polívky20 v přírodopise, občas i ve fyzice 
u prof. Minaříka,21 ale nikdy tak důsledně a trvale, jako u Praska. Malá jeho postavička 
sršela mladistvou energií, ač už byl velmi stár a blízek pense,22 jeho hlavička otáčela se 
s hbitostí a přesností vojáka, jeho oči svítily za velkými brejlemi, jeho ruka pospíchala 
po tabuli, když tam psal příklady ze srovnávacího jazykozpytu (septimánům v němčině), 
anebo trapné otázky z moravských dějin.

Školou předepsaný nám úkol zůstal vždy hluboko pod minimem, které od nás žádal. 
Rozumí se samo sebou, že jsme nestačili, že jsme mu úplně nikdy nerozuměli; dával nám 
to nepokrytě najevo, ptávaje se nás, víme-li, co je to otka, Přemyslova otka; a když mu 
selští znalci odpověděli, že je to malá lopatka na stírání hlíny z radlice, vyskočil s hněvem 
a vybuchl: Bodec je to na volky, na spřežení, kterým musí stále býti pobízeno, aby konalo 
uloženou práci, zrovna jako vy jej pořád potřebujete. Prasek nikdy neužil špatného neb 
škaredého slova, dokonce ne nadávky. Za celou dobu, co nás učil, pamatuji se na jediný 
trest. Postihl jím celou oktávu, když se vzbouřila a nepřinesla domácí úkol. Zavřel nás 
po exhortě23 v neděli do třídy, nechal nás tam vyhlučet a usadit se, a pak nás, tuším ode 
dveří, beze slova pustil. Styděl jsem se tehdy nesmírně; tolik mi záleželo na jeho dobrém 
mínění.

Dobře to vyjádřil nedávno dr. Černohorský24 při rozmluvě: Z Praskovy fotografie, vidí-li 
jen jeho poprsí, udělá si každý dojem, že to je velký člověk – míní tím člověk velké postavy. 
Ale on byl vskutku veliký, jeden z největších v současné Moravě. Způsob, kterým ho zvěč-
nil Kosina v Olympských hovorech o profesoru Ostrém (rozmluva o čistotě jazyka), míse 
tu své poznatky s Praskovými, je, myslím, největším dosud jeho pomníkem. Kosina a Pra-

17 Zde Josef Vlček uvádí i druhé příjmení dle dívčího jména své manželky, která po sňatku vystupovala pod jmé-
nem Zdeňka Vorlová-Vlčková a signovala tak i své práce.
18 Vincenc Prasek na olomouckém státním gymnáziu s českou vyučovací řečí učil v letech 1867–1870, 
1871–1883 a 1895–1905. Když se v polovině 90. let 19. století vracel na olomoucké působiště po dvanácti letech 
vedení soukromého matičního gymnázia v Opavě, neučil zde již žádný z kolegů z první poloviny 80. let. 
19 Hyperdulie je úcta vyšší, než jaká je prokazována svatým, ale nižší než uctívání Boha. V křesťanství je zpravi-
dla spojována s osobou Panny Marie. Zde v přeneseném významu jako výjimečná úcta.
20 František Polívka (1860–1923), botanik, středoškolský profesor přírodopisu, od r. 1902 ředitel české reálky 
v Olomouci.
21 Karel Minařík (1856–1935), středoškolský profesor matematiky a fyziky, astronom.
22 Josef Vlček byl Praskovým žákem v letech v letech 1897–1899, v septimě a oktávě. Prasek odešel do penze 
až v létě roku 1905, ale např. na dochované fotografii z roku 1896 působí mnohem starším dojmem než na 
pozdějších snímcích z prvního desetiletí 20. století. Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), fond Prasek Vincenc, 
inv. č. 1200, kart. 19.
23 Exhorta – povzbuzující promluva, kázání katechety v rámci povinné výuky náboženství na středních školách.
24 Karel Černohorský (1896–1982), historik, muzejník a etnograf.



181ČLÁNKY A STUDIE JIří ŠíL NE NÁRODNí BUDITEL, ALE BUDOVATEL STAVBY NÁRODA

sek si byli navzájem brusem a nožem, brousili se stále o sebe k operaci vředů a neduhů, 
jak žactva, tak společnosti v Olomouci, profesorů, učitelů i celého národa v Čechách i na 
Moravě. Dva věrní strážcové u bran pokladů národní duše.25

Píšu tu jen vzpomínku na učitele vedlejšího, nezávazného předmětu, který mne učil jen 
dva roky, sotva po dvou hodinách týdně, ale píšu s hlubokým pohnutím. 

Lituji, že nemohu sestavit aspoň mrtvý seznam jeho činnosti školní, literární a veřejné. 
Život mi k tomu nepřál oddechu a nepřeje ani dnes. Ale nevezmu na sebe hřích nevděku 
a povím aspoň to málo, co ještě o něm vím.

Shlédl jsem ho občas za oknem kavárny v Národním domě, zahloubaného do čtení 
novin. Čítal je, jako čte vrchní velitel zprávy o postupu svých vojsk. Soustředěně, přísně, 
ale klidně. Věčné jeho nedokouřené portoričko trčelo mu z úst, obrostlých šedivějícími 
vousy a kníry; vypadalo to však vždy, jako by celá tvář až k očím, vlastně brejlím, byla za-
rostlá. Při chůzi na ulici chodil vždy jako vystřelený šíp k cíli, pohybuje při tom lehce tělem 
v bocích ze strany na stranu, jako když se prodírá tlačenicí, stále hotov ramenem zachy-
tit první úder. Byl velmi malý, ale nikdo na to ani nepomyslil, když ho uviděl, ani z boku, 
ani zezadu. Nebyl zavalitý, ale pevné, jadrné postavy, i ve stáří, oblečen nejraději v šosatý 
císařský kabát a šedé kalhoty. To byla jeho učitelská uniforma; v předepsané úřední ani 
se nepamatuji, že bych ho byl viděl, ani při nejslavnějších příležitostech, kdy také chodil 
v černém. Dnes ovšem nikdo ani netuší, jak nebojácný to byl tehdy výraz nepoddajného 
ducha – neskláněl se s úctou a bázní před premovaným suknem.26

Prasek svého přesvědčení netajil před nikým. S ostatními učiteli, většinou mnohem 
mladšími, neměl viditelného bližšího styku. Šel-li ze školy v něčí společnosti, byl to oby-
čejně student, který měl touž cestu a Prasek s ním lehce hovořil o učení se jazykům, histo-
rii moravské, pobízel, povzbuzoval. Bydlil v Kašlíkově domě proti Pöttingeu,27 v prvním 
patře, a často jsem mu tam nesl sešity s úkoly k opravě. Ovšem dnes už v paměti těžce sbí-
rám, co mi na cestě připomínal; o sledu a příležitostech, krom několika málo význačných, 
ani se neodvažuji něco určitého tvrdit.

Přes to však obsah jeho bytosti, jak jsem jej stačil pojmout, tkví ve mně pevně, jako 
nevyloučitelná částka mne samého. Myslím, že to byl jeho čistý humanitism,28 který mne, 
syna českého otce a německé matky, tak hluboce navždy připoutal k němu.

Učil nás jen němčině po ty dva roky.29 Učil nechápavé, lhostejné, němčině se vzpíra-
jící chlapce, kteří s útiskem habsburského němectví na každém kroku v Olomouci se 
potýkali – s nepatrnými předběžnými znalostmi v němčině a v plném rozvoji puberty po 
první klackovitosti. Leč překlad bible do gótštiny, staré modlitby v hornoněmčině, ukázky 

25 Prasek byl podřízeným ředitele Kosiny na českém gymnáziu v Olomouci v letech 1868–1871 a 1872–1877. 
Kosina se posléze stal zemským školským inspektorem pro Čechy v Praze. Oba dva psali vyhraněné jazykové 
a literární kritiky do novin a časopisů, Prasek v té době zejména do Komenského, Opavského týdeníku, Koledy 
a Světozoru. ŠÍL, Jiří: Bibliografie prací Vincence Praska pro léta 1861–1912 (2006), Opava 2006–2010. Do-
stupné on-line na http://uhm.fpf.slu.cz/prasek (cit. 28. 8. 2013). 
26 Vlček zde naráží na rakouskou úřední uniformu z tmavě zeleného sukna opatřenou prýmky. Její podobu ur-
čovalo v popisované době Vládní nařízení č. 176 z 20. října 1889, obsahující náčrtky a přesný popis uniforem 
a jejich doplňků. Publikováno roku 1889 v Říšském zákoníku na s. 443–461.
27 Rohový dům na Palackého ulici 15 v Olomouci.
28 Míněn zřejmě humanismus – postoj vycházející z uznané hodnoty každého lidského života a víry v univerzální 
lidství; stavějící se proti různým formám partikularismu.
29 Prasek běžně učil na svých působištích němčině, přestože byl aprobován pouze pro klasické jazyky.



182 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2013/2

z těchto nářečí a z jejich mluvnice; srovnání s ostatními biblemi světovými, Védami30 a Za-
rathustrovou Zendavestou,31 to všechno blesklo hned v prvních hodinách novým světlem 
do malých dušiček, bijících se přípravou den za dnem s profesory o ten kousek známky do 
konference, do pololetí, za rok. Nikdy jsem před tím netušil, jak veliký je svět a jak velký 
je v něm člověk. Naše obzory, přesto, že jsme do té doby také četli všechno, co jsme mohli 
sehnat, najednou se rozběhly do velikých dálek – hned v septimě několik z nás jeho vlivem 
začalo chodit do universitní knihovny v Olomouci, mořili jsme se s Boppovou gramatikou 
sanskrtskou,32 sháněli jsme Vymazalovy výbory a učebnice polské a ruské.33

Když jsme došli k eposu o Nibelunzích,34 tu nejen RKZ, jimž už nevěřil,35 ale Ossian,36 
Mahábhárata a Rámájanam,37 Lusiady,38 Kalevala39 – to všechno v příkladech a výrazných 
charakteristikách běželo nám před očima, zvídali jsme o hrdinské písni jugoslávské,40 
o bylinách,41 Nestorovi,42 Cyrilu a Metoději,43 o památkách staroslovanských,44 hned 
s ukázkami a charakteristikou jazyka. Divíte se, že nám byl prorokem? Takový rozhled 
a tak vysoké stanovisko jsme dosud nepoznali.

30 Védy tvoří nejstarší součást sanskrtské literatury a zároveň nejstarší část hinduistických textů.
31 Zend Avesta – soubor textů zoroastrismu, východního náboženství pojmenovaného po prorokovi Za-
rathuštrovi. Prasek píše v pamětech, že se, na základě školení ze srovnávací lingvistiky u prof. Friedricha Müllera 
na vídeňské univerzitě, pokusil o překlad části Zend Avesty do češtiny. Partii překladu o potopě světa údajně pu-
blikoval v Moravské orlici. Praskovy paměti vyšly souborně třikrát (1910, 1931 a 2006), zde citujeme dle původ-
ního vydání v Opavském týdeníku. PRASEK, Vincenc: Půlstoletí kulturních našich snah pro Slezsko. Opavský 
týdenník 41, 1910, č. 42, z 1. 6.
32 Franz Bopp (1791–1867), německý lingvista, zakladatel srovnávací jazykovědy, v letech 1833–1852 vydal 
srovnávací gramatiku sanskrtu a šesti dalších jazyků.
33 František Vymazal (1841–1917), editor jazykových, dějepisných a občanskovědných učebnic, konverzačních 
příruček a překladatel. Živil se jako korektor novin. Jazykově nadaný Vymazal vydával praktické příručky pro 
jazykové samouky, zejména pro slovanské jazyky. 
34 Píseň o Nibelunzích (německy Das Nibelungenlied) je dvoudílný středověký hrdinský epos, který vznikl ve 
13. století a je napsán tehdejším lidovým jazykem – středohorní němčinou.
35 Svůj názor na boj o Rukopisy královédvorský a zelenohorský Prasek publikoval nejprve obecně v časopise 
Komenský a ve vztahu k A. Vaškovi a A. V. Šemberovi roku 1907 ve věstníku Matice opavské. PRASEK, Vin-
cenc: Spory o rukopisy. Komenský 28, 1900, č. 10–15, s. 147–149, 165–167, 179–181, 195–197, 213–215; TÝŽ: 
Antonín Vašek a Alois Vojtěch Šembera : Příspěvek k dějinám literárním vůbec a ke sporům o rukopisy r. 1879 
zvláště. Věstník Matice opavské 15, 1907, s. 87–108.
36 Ossian je vypravěč a domnělý autor cyklu epických básní publikovaných skotským básníkem Jamesem Mac 
Phersonnem v době kolem roku 1760. 
37 Mahábhárata a Rámájanam jsou staroindické eposy psané v sanskrtu z 8.–2. stol. př. K.
38 Lusovci (Os Lusíadas, Lusíadové), je klasické dílo portugalské literatury, epos básníka Luíse Vaze de Camõese, 
vydaný prvně roku 1572.
39 Kalevala je karelo-finský národní epos sestavený Eliasem Lönnrotem z ústní slovesnosti Finů a Karelů. Epos 
shrnuje v sérii příběhů tří bohatýrů, Lemminkäinena, Väinämöinena a Ilmarinena, potomků mýtického Kalevy, 
celou finskou mytologii.
40 Jihoslovanský hrdinský epos – rozsáhlá veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky. Hrdina bojuje nejen se 
silnějšími soupeři, ale i s nadpřirozenými bytostmi (např. boj kralevice Marka se saní).
41 Ruské byliny – žánr ruských epických hrdinských básní, které obvykle popisují hrdinské činy bohatýrů (např. 
Ilja Muromec).
42 Nestor (žil na přelomu 11. a 12. století po Kristu), mnich pečerského kláštera v Kyjevě, je označován za autora 
původní verze nejstarší dochované ruské letopisné sbírky („svodu“) zvané Povesť vremennych let.
43 Cyrilometodějské legendy – líčí život a skutky sv. Konstantina a Metoděje v 9. století po Kristu.
44 Staroslovanskými literárními památkami je míněn soubor nejstarších literárních textů církevního charakteru, 
např. legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile.
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K tomu měl vysoké vzdělání estetické a ukazoval nám stále, jak různou formou, ale 
stejně nesmrtelně psal Walter von der Vogelweide,45 Hans Sachs,46 Goethe,47 Herder48 
a Schiller.49 Středem jeho pozornosti a rozboru však byly Grimmovy pohádky.50 Ach, ty 
pohádky! Nezapomenu do smrti, jak jsme k nim sháněli slovanské paralely, dokazující, 
že jsou si lidé na celém světě příbuzní a vycházejí z téhož kořene; jak jsme v nich hledali 
starou moudrost, mythologii i pohanské náboženství, jak jsme se učili chápat jednodu-
chost, plnost i koncisnost výrazu i vypravování, jak jsme poprvé přibližovali se pochopení 
úžasné výběrové a uhlazovací práce, kterou koná – anonymně – lid. To vidím, ovšem te-
prve dnes, kdy jsem se k vyhraněnému stanovisku o tom probil za půl života. Ale vidím 
zřetelně, že on to kladl toto símě do mojí duše.

Učil nás chápat Klopstocka,51 Jean Paula,52 tehdy moderního Hauptmanna;53 a norští 
velikáni pomáhali mu osvětlovat germánský svět,54 jehož Walhallu srovnáním s antickými 
a slovanskými božstvy nám v duši upevnil. Dnes ještě vzpomínám na jeho zkazky o Tho-
rovi a Locki,55 na trefné jeho výklady o přírodním původu a funkcích bohů. Mluvil stále ze 
stanoviska celého lidstva, při stálém srovnání z ohromného pokladu nashromážděných 
vědomostí o tom o všem.

Někdy nás to jistě až zalévalo a skoro dusilo, protože sami jsme neměli nejmenšího věc-
ného podkladu pro to, abychom ho mohli sledovat. Ale jak jsme to pak všechno hladově shá-
něli! Já sám bych se byl tehdy utopil v světové literatuře. Nezapomenu také na to, jak nám 
vštípil porozumění pro největšího německého umělce slova a hudebního výrazu, Heineho.56

Při tom stále pobízel. Zakládejte si seznamy synonym, dvojice slov, frazeologie; slo-
víčka po staru po jednotlivu [tak!] hledaná nemají smyslu ani ceny, leda pro chvilku. Srov-
návejte, čtěte, pište. Bez Praska sotva bych byl šel studovat filologii. Jeho příklad (znal 
sám, dobře, 14 jazyků)57 a jeho poučení, jak si práci usnadnit, jsou nedocenitelná. Už ty 

45 Walther von der Vogelweide (cca 1170 – cca 1230), německý básník a minesengr působící v rakouských a ně-
meckých zemích.
46 Hans Sachs (1494–1576), německý básník a dramatik působící v Norimberku.
47 Johann Wolfgang Goethe (1749–1832), německý dramatik a básník, představitel tzv. výmarského klasicismu.
48 Georg Friedrich Herder (1744–1803), německý filozof, teolog, básník a literární kritik, představitel tzv. vý-
marského klasicismu.
49 Friedrich Schiller (1759–1805), německý spisovatel, básník a dramatik, představitel tzv. výmarského klasi-
cismu.
50 Dle dopisů Praskova spolužáka z vídeňských studií filologie Adama Fleischmanna analyzoval pohádky bratří 
Grimmů na svých přednáškách vídeňský slavista Franz Miklośić. ZAO, fond Prasek Vincenc, inv. č. 138, kart. 2.
51 Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803), německý básník a jazykovědec.
52 Jean Paul, vlastním jménem Johann Paul Friedrich Richter (1763–1825), německý spisovatel.
53 Gerhard Hauptmann (1862–1946), německý dramatik a prozaik.
54 Norskými velikány jsou myšleni představitelé severoevropského sociálně-kritického realismu, především dra-
matik Henrik Ibsen (1828–1906).
55 Thor a Loki jsou starogermánští bohové ze severské (germánské) mytologie.
56 Heinrich Heine (1797–1856), německý prozaik, básník, publicista a esejista, představitel hnutí Junges Deut-
schland v období romantismu.
57 Kromě dobré znalosti němčiny, klasické latiny a řečtiny byl Prasek schopen porozumět na základě studia 
srovnávací jazykovědy v podstatě jakémukoliv indoevropskému jazyku, prokazatelně uměl polsky a maďarsky, 
ale ovládal do jisté míry i sanskrt a staroperštinu. Díky svému slavistickému školení ovládal samozřejmě staro-
slověnštinu a moderní slovanské jazyky, do jisté míry rozuměl i řeči germánských národů. Kromě toho rozuměl 
románským jazykům (např. francouzské texty v písemné pozůstalosti; překládal z rumunštiny na konci 60. let 
19. století) a používal pro některé výklady také analogie z litevštiny. 
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zmíněné seznamy slovních skupin. Nevím už, mám-li to ze školy nebo z hovorů na cestě 
domů – řekl jednou: Víte, jak to dělám, abych ty jazyky nezapomněl? Večer co večer mám na 
nočním stolku knížku jiného jazyka, střídavě; než usnu, přečtu z ní stránku, nebo dvě. Tím 
udržuji příslušné partie mozku v stálé svěžesti a nezapomínám.

Čtu-li nesnadného cizího spisovatele poprvé, vezmu si knihu do kapsy na procházku a ně-
kde venku, daleko od všech pomůcek, snažím se vniknout vší mocí do smyslu věty, odstavce, 
kapitoly, knížky. Co nemohu rozřešit ani z dosavadní znalosti, ani vtipem a kombinací, pod-
trhnu tužkou. Když pak přijdu domů, vezmu k ruce slovník a rozumím okamžitě celému 
místu, kapitole, jako hračkou. A práce, takto vynaložená, odplácí se mi stonásob – cvičením, 
opakováním, kombinací, ostrovtipem.58

Zkušený učitel snadno posoudí, jaké přímo poklady pedagogických zkušeností – au-
topedagogiky – nám tím rozdával. To jsou však jen příklady, na něž se zřetelně pamatuji; 
podle celkové jeho osobnosti soudím, že na tisíce jiných podobných prošlo denně naším 
sluchem a vzklíčilo tam, aniž si toho jsme vědomi. Možná, že tak stavěl celý náš světový 
názor na nových základech, naše morální a etické hodnoty.

Ať jsme četli cokoliv, žádal hned domácí a slovanské paralely. Stále jsme srovnávali. Jak 
hluboké a nezničitelné základy vědomí lidského společenství tím v nás položil, o tom ani 
dnes nemám ještě jasného vědomí.

Uvěříte mi, řeknu-li, že při tom strhujícím proudu myšlenkového materiálu ostatní 
stránky školské rutiny docela zmizely. Za každou pohotovou vědomost ve zmíněném 
oboru, mimo školní knihu, zvláště však za jasný názor na dějiny moravské byla pochvala, 
skoro jediný Praskův pedagogický prostředek. Ani zmíněná už pobídka otkou nevyskytla 
se v řeči častěji než jednou, dvakrát do roka.

Za katedrou sedával celou hodinu; byl tam jako mistr za pracovním stolem v dílně, 
a sám pracuje, stálým příkladem učil nás rozeznávat, srovnávat, jasně myslit a mluvit. Jen 
občas vyběhl k tabuli, napsal, co potřeboval, úhledným písmem, rychle, a zas se vracel 
na místo. Nesčetné byly popudy, které na všechny žáky sypal bez oddechu. Jak to bylo 
s Milotou z Dědic?59 Proč mluvíte tak nedbale česky? Čtěte jen dobré spisovatele. Noviny 
neumějí česky – překládají z cizích jazyků – především z němčiny – slovo za slovem, a nemají 
ani potuchy o tom, že teprve vlastní výrazná frazeologie tvoří jazyk. Četli jste Tovačovskou 
knihu?60 Co víte o Karlu starším ze Žerotína?61 A to jste Moravané? Překrásnou sbírku 
listů synovi máme od paní Zuzany Černínové z Chudenic.62 Kdo jste byli v Nákle? Od čeho 

58 Kromě této soukromé metody učení a udržování znalostí cizích jazyků je znám Praskův návrh na učebnici pol-
ského jazyka, kde chtěl uplatnit svéráznou, tzv. přelévací překladovou metodu coby mnemotechnickou pomůcku. 
ZAO, fond Prasek Vincenc, inv. č. 700, kart. 7, korespondence s nakladatelstvím Jan Otto v Praze.
59 Milota z Dědic (†1307), český šlechtic pocházející z významného rozrodu Benešoviců, představitel politiky 
krále Přemysla Otakara II.
60 Tovačovská kniha, soupis moravského zvykového práva Ctibora Tovačovského z Cimburka (1438–1494) pod 
názvem Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v markrabství moravském. Novodo-
bou edici knihy připravil Vincenc Brandl v Brně roku 1868.
61 Karel starší ze Žerotína (1564–1636), moravský šlechtic, politik, spisovatel a představitel moravského zem-
ského patriotismu.
62 Zuzana Černínová z Chudenic (1600–1654), Vlček naráží na její dopisy z let 1638–1648 Humprechtu Janu 
Černínovi z Chudenic (1628–1682). Novodobou edici připravil KALISTA, Zdeněk (ed.): Korespondence Zuzany 
Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Praha 1941, přístupné rovněž 
on-line na http://texty.citanka.cz/kalista/zctoc.html (cit. 1. 10. 2013).
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pochází název osady?63 Choďte do musea, všimněte si prací a článků Havelkových,64 Wank-
lových,65 pí. Havelkové,66 pí. Berty Sojkové,67 P. Wurma!68 Já jsem studoval ve Vídni a dělal 
jsem zkoušky pro české i německé střední školy; bylyť na Moravě české jen dvě.69 Znal jsem 
Miklosiće.70 Nejumělejší češtinou psal Daniel Adam z Veleslavína71 na sklonku zlaté doby 
české literatury; co jste četli a co o něm víte? To jsou tak namátkou témata jeho neoficiál-
ních výkladů, k nimž se při probírání německé literatury naskytla příležitost. Ale krom 
nich nikomu z nás neodpustil v čemkoliv názor neb pojem nejasný a pěstoval a vyváděl jej 
z mlhy k určitosti, takže jeho výkladů bylo na tisíce a desetitisíce. Jak se to do těch dvou 
týdenních hodin vešlo, je mi dosud hádankou.

Při tom býval klidný, ani rukama nedělal velkých nebo prudkých gest. Jeho ruce byly 
neobyčejně citlivé, jako křehké, krásně modelovány, ač už scvrklé stářím, když jsem je vi-
děl, a plny uzlů na prstech. Všechno bral jemně do ruky, a vztyčený ukazovák, jehož zřídka 
užil, podtrhl pronášenou větu neobyčejně silně. Vzpomínám i na jeho malé, elegantní 
nohy v prosté, příliš veliké, pohodlné obuvi. Působil stále dojmem přirozené, neumývané 
a nevymydlené čistoty, rozumíte-li, co tím chci říci.

Nejvyšším bodem jeho pedagogické moudrosti byla zralá tolerance.72 Spolužáci podnes 
vzpomínají, že nikdy nikoho neznásilňoval, nýbrž nechal každého pracovat tak, jak mohl 
a uměl. Trpělivě nám vždy znova vykládal správné stanovisko nebo filologické důvody, fi-
losofické a literární vztahy – o tom by byla dlouhá kapitola. Je pravda, že v té době jeho 
rukama byly prošly už tisíce žáků a mnoho profesorů – ale přec jeho vědomosti a znalosti 
vychovatelské vysoko převyšovaly všechno, co jsme v té době znali a zkusili.

Jak neúnavně pracoval mimo školu, o tom vydává svědectví jeho nepřehledná činnost 
sběratelská, literární i zpravodajská. Jeho práce jistě budou znova a znova probírány, stu-
dovány a registrovány odborníky na slovo vzatými. Praska nemůže přejít nikdo, koho za-
jímá čistota jazyka, moravské či slezské dějiny, otázky mravní a školské té doby.

Všude byl průkopníkem a bojovníkem v prvních řadách. Kazičechům na porok – praví 
Kosina – vydal v samotné Praze na světlo Brus příspěvečkem ke skladbě srovnávací,73 

63 Prasek k tématu napsal několik textů, souborně vydal brožuru Jméno Náklo. Olomouc 1904. Jde o otisk ze 
Selských listů téhož roku.
64 Jan Havelka (1839–1888), moravský středoškolský profesor, etnograf, spisovatel a redaktor.
65 Jindřich Wankel (1821–1897), český lékař, archeolog a speleolog působící na Moravě.
66 Vlasta Havelková (1857–1939), česká etnografka a muzejnice, zaměřená především na výzkum výšivky a or-
namentu ve slovanském lidovém umění. Dcera J. Wankela a manželka J. Havelky.
67 Berta Sojková (1860–1932), učitelka, pracovnice v moravském ženském hnutí, sběratelka lidových výšivek, 
národopisná badatelka.
68 Ignát Wurm (1825–1911), moravský kněz, politik, publicista, muzejník a národopisný badatel. Spolu 
s Praskem, Wankelem a Havelkou zakládal v létě 1883 české muzeum v Olomouci.
69 Slovanská, přesněji řečeno státní gymnázia s českou vyučovací řečí v Brně a v Olomouci byla zřízena v roce 1867.
70 Franjo (Franz) Miklošič (1813–1891), vídeňský slavista slovinského původu.
71 Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599), český nakladatel, spisovatel, organizátor literární činnosti a humanista.
72 Tento Vlčkův názor potvrzují svědectví ze zasedání disciplinární komise při olomouckém gymnáziu. Státní 
okresní archiv v Olomouci, fond Slovanské gymnázium Olomouc I. 1867–1953 (1994), kart. 16, inv. č. 845.
73 Brus příspěvečkem ke skladbě srovnávací (Praha 1874) byl nejkontroverznější Praskovou knihou, která vyvo-
lala prudký odpor v české žurnalistice (Vítězslav Hálek v Národních novinách z 23. 4. a 30. 4. 1874, č. 110 a 117), 
zatímco pražská jazyková kritika, reprezentovaná především Martinem Hattalou, se k ní nevyjádřila. Kniha byla 
kritizována a parodována pro autorovy typické jazykové zvláštnosti a rozmary, čímž byly potlačeny přednosti 
knihy, spočívající především ve výběru frází a syntaktických příkladů založeném na starší literatuře a lidové mluvě.
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knížku to malou, ale plnou bojovného ducha, nadšení pro věc a vzácných postřehů, v níž 
celé české spisovatelstvo upozornil na nebezpečí neznalosti české skladby.74

Vzpomínám si ještě matně na jeho vypravování o tom, jak začal učit na německém 
ústavě, myslím v Těšíně*,75 jak tam probouzel s jedním kolegou české a slovanské vědomí 
v žácích, kteří převážnou většinou byli českého původu.76

Nezapomenu také, že na něm jsem prakticky poznal cenu vážného mimoškolního a mi-
moúředního zaměstnání. Jeho zcela neobyčejná svěžest duševní jistě měla původ v tom, 
že jako cestovatel novým světadílem stále objevoval věci nové a závažné. Ospravedlňoval 
svůj život denně novým dobrým skutkem.

Víte jistě, co je studentovo pohrdání profesorem. Sebemenší nesrovnalost a nesouhlas 
mezi učitelovým životem a jednáním z jedné a jeho slovy ve škole z druhé strany vyvolá 
u analogizující mládeže ostrou, až nespravedlivou kritiku a zbaví učitele panenskosti, 
nimbu i vlivu. To se mi u Praska nestalo nikdy, ač jsem byl z největších kritikářů ve třídě. 
Ani jeho zevnějšek, ani jeho chování nikdy nebyly ve sporu s jeho vnitřním člověkem. Jeho 
osobnost mohla být a byla různě oceňována; měli jsme učitele elegantnější, vytříbenější, 
vtipné i ostřejší; ale krom prof. Navrátila77 a Bezdíčka78 nikdo nežil tak upřímně a v sou-
ladu s celou svou bytostí, jako on.

Byl jedním z nejpřítomnějších [tak!] a nejprobuzenějších lidí (jak je cení Thoreau),79 
které jsem kdy poznal. Jako lovec v pralese, jehož život stále závisí na bystrosti smyslů 
a správné reakci na vnější popud. A také tomu učil své žáky stálým duchovním zápasem 
a závoděním. Znal věc, které učil, chtěl jí naučit a vynalézal k tomu stále nové prostředky. 
I když toho bylo mnohem víc, než látka osnovami předepsaná žádala.

Nikdy nebyl ledabylým řemeslníkem, nýbrž vždy bedlivým a opatrným mistrem, často, 
velmi často výkonným umělcem v učitelství. Proto nám také nikdy nedělal kázání, ač ho 
kluci často zlobili, špatně se připravovali a jeho nadšených hovorů různě pod lavicemi 
zneužívali. Člověk měl u něho pocit jako při bochníku dobrého, zdravého chleba: byl by 
ho chtěl mít pořád u sebe, jako starostlivého otce. Nikdy jsem od něho neslyšel konvenční 
frázi; neměl obvyklých úsloví ani citoslovců [tak!] jako tak mnoho unavených učitelů; ni-
kdy nepromluvil slova o vlastenectví. Neměl na to kdy, pro vlastenecké činy.

74 Vlček zde naráží na Praskovy jazykovědné studie ze 70. let 19. století, kde autor za nejdůležitější znak jazy-
kové správnosti češtiny považoval jeho slovanskou skladbu. Kromě již zmiňovaného Brusu vyšel ještě roku 1874 
v Olomouci Praktický pravopis s mluvničkou a cvičné úlohy z přísloví a pořekadel pro školu a dům v nakladatelství 
Vladimíra Žákovského. 
75 Zde vložena poznámka Karla Černohorského: zřejmě v Opavě, kde Prasek suploval krátkou dobu na něm. gym-
nasiu od r. 1868. K. Č. Prasek skutečně v Těšíně nikdy neučil, pouze se na těšínské gymnázium s německou 
vyučovací řečí hlásil z Olomouce ještě jako středoškolský suplent v létě 1871. Nebyl na slezskou školu doporučen 
a přijat údajně s výslovným poukazem na své české smýšlení, proto nakonec odešel učit na rok do Chrudimi a do 
Tábora. PRASEK, Vincenc: Půlstoletí kulturních našich snah pro Slezsko. Opavský týdenník, 41, 1910, č. 47, s. 1. 
76 Oním kolegou byl snad míněn Antonín Vašek, který učil na německém gymnáziu v Opavě od konce 50. let 
19. století až do roku 1873, kdy byl přeložen na české gymnázium do Brna.
77 Viktor Navrátil (1852–1927), středoškolský pedagog a sbormistr působící v Olomouci a ve Valašském Meziříčí. 
78 Josef Bezdíček (1873–1936), středoškolský profesor působící v Olomouci a v Brně, autor spisů z oboru per-
sonalistiky.
79 Henry David Thoreau (1817–1862), americký filosof, esejista, moralista a básník. Vlček zde snad naráží na 
Thoreauovu přírodní filozofii, která akceptuje kulturu, ale staví se skepticky k civilizaci, ačkoliv ji zcela nezavr-
huje. Odkazuje možná i na spis Resistance to Civil Government, který Thoreau publikoval roku 1846 a který je 
považován za jeden z inspiračních zdrojů projevů „občanské neposlušnosti“.
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