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Za úvod
klademe tuto slova slavného dějepisce francouzského
Migneta : Franklinův život jest model k následování.
Každý se při něm může uěiti, chudý, bohatý, nevědomý, učený, prostý občan jako státník. Jeho
život poskytuje naučení a naděje těm, kteří se narodili ve stavu nízkém, bez podpory a jmění, a cítí
v sobě touhu svůj osud zlepšiti a hledají čím se
vyznamenat! mezi svými rovesniky. Ovidí v něm, jak
syn chudého řemeslníka, sám dlouho svýma rukama
se živiv, dopracoval se bohatství prací, opatrností
a hospodárností. Jak načisto sám ducha svého vzdělal
ve vědách toho času nejvyšších, a duši svou vycvičil ve ctnosti vytrvalostí a uměním, kterým učiti
chtěl také jiné. Jak svými výzkumy a na slovo
branou poctivostí posloužil pokroku lidského pokolení
a blahu své vlasti.
Málo která dráha života byla vykonána tak
úplně, tak ctnostně, tak slavně, jako dráha tohoto
syna barvířova z Bostonu, jenž počal naléváním
loje do forem na svíčky, potom se učinil tiskařem,
redigoval první časopisy americké, založil první
dílny na papír v osadách a povznesl jejich vzdělanost
a osvětu. Objevil, že elektřina jest táž věc jako
blesk. Stal se členem akademie věd v Paříži a skoro

všech vědeckých spolků v Evropě. V Londýně byl
smělým jednatelem osad poddaných, ve Francii a
Španělích šťastným vyjednavatelem osad povstalých
a postavil se po bok Jiřímu Washingtonu jako zakladatel jejich nezávislosti. Naposledy, činiv dobře
po čtyřiaosmdesát let, umřel, obklopen jsa poctami
dvou světadílů jako mudřec, který rozšířil naše vědění o zákonech všehomíra; jako veliký muž, který
byl přispěl k osvobození a blahobytu své vlasti a
zasloužil, aby nejen všecka Amerika nosila po něm
smutek, nýbrž aby shromáždění ústavodárné ve
Francii se k němu přidalo státním dekretem.
Byl-li Franklin veleduch, byl též člověk moudry
v životě všedním; byl-li člověk statečný, byl také
poctivy; byl-li slavným státníkem, byl také oddaným
občanem. Právě v moudrosti života, poctivosti, oddanosti k dobré věci může učitelem byti všem, kdo
budou čisti jeho život, aby věděli, jak použiti darů
sobě od Boha svěřených, a nezblouditi za lichými
myšlénkami; jak použiti dobrých citů, které jim
Bůh uložil do duše, aby přemáhali vášně a neřesti,
jež činí nešťastnými a chudými. Dobrodiní práce,
zdárné plody hospodárnosti, blahodárný zvyk moudré
rozvahy, která předchází a řídí vždy jednání; chvalitebná snaha činiti dobře lidem, a tak si chystati
nejsladší. uspokojeni a nejplatnější odměnu, spokojenost v sobě a dobré mínění u druhých. Toto
může si každý vybrati z této knížečky.

Kapitola I.
M í v a l jsem vždy radost, dověděl-li jsem se
nějakých zvěstí o svých předcích. Možná, že se pamatuješ, 1 ) jak jsem po nich pátral mezi posledními
z mé přízně, když jsi se mnou byl v Anglii; a jak
jsem se schválné k vůli tomu vydal na cestu. Domýšleje se, že bys asi neméně rád zvěděl osudy
života m é h o (z nichž mnohé neznáš), a těše se na
několik neděl nerušeného poklidu, zasedávám ke
stolu a píši je. Ostatně jest několik jiných pohnutek,
které mě pobízejí psáti. Z chudoby a nepatrnosti,
v jaké jsem se narodil, povznesl jsem se na stav
bohatství a jakési slávy ve světě. Poněvadž stálé
štěstí mě provázelo až k pokročilému věku mého
života, potomstvo mé snad bude dychtivo zvěděti,
jakými prostředky jsem si pomáhal, a jak to, že
chvála Bohu tak dobře mi šlo. Snad budou je též,
míti za hodny následování, octne-li se kdo z nich
v okolnostech podobných.
*) Prvních pět kapitol F r a n k l i n uapsal ve zpfisobě listu
svému synu Vilému Franklinovi, tehdejšímu guvernéru Nového
Jersey, roku 1771.

—

8

—

Toto štěstí, kdykoli jsem o něm rozjímal (a to
bývá posud často), nejednou mi vnuklo říci, bylo-li
by po mé, že bych proti tomu nic neměl, abych
tyž život svůj opakoval od začátku do konce.
Jen tu výhodu bych si vyhražoval, kterou mají
spisovatelé, v druhém vydání svého spisu, opraviti
chyby prvního. Tak bych také j á si přál některé
příhody v něm vyměniti za jiné příznivější. Ano,
kdyby tato podmínka mi byla odepřena, i tak ještě
bych přijal nabídnutí tyž život znova začíti. Ale,
ježto na takové opakování se nelze těšiti, tož co
ještě nejspíše jest jako žiti svůj vlastní život znova,
jest myslím pripomínati si všeliké toho života příhody ; pak, aby ty vzpomínky byly trvanlivější, zaznamenati je ve spise.
V to se zabera, povolím náklonnosti, starým
lidem tak přirozené, mluviti o sobě a o svých činech.
A hověti jí budu tak, abych nebyl na obtíž těm,
kdo z úcty k mému věku by se cítili povinni mě
poslouchati; vždyť budou vždy míti na vftli čisti
mě nebo nečisti. A konečně (mohu říci pravdu
právě tak dobře, jako bych zapíraje neměl u nikoho
víry), bezpochyby nemálo se zavděčím své vlastní
marnivosti. Však jsem nikdy neslyšel ani neviděl
obyčejných úvodních slov:
»Ne že bych se
chlubil< atd., aby nějaká schluba hned nenásledovala.
Nejvíce lidí nemohou vystáti schluby při jiných, aC
sami při sobě maji z ní podíl sebe hrubší. Ale j á
milerád ji promíjím, kdekoliv o ni zavadím, protože
vím, jak bývá často k dobrému, a to jak majiteli
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tak jiným, na které sahá jeho působení. A proto
nejednou místo nebylo by tak nemístno. aby člověk
Bohu děkoval za svou marnivost' mezi druhými
dary života.
A nyní, co mluvím o vděčnosti k Bohu, se
vší pokorou vyznati míním, že vzmíněné štěstí minulého života svého přičítám Boží Prozřetelnosti,
jež vedla mě cestami, kterými jsem šel, a dala mi
zdar. Tato víra má mi káže do u l á t i, jakkoli nesmím
se skládati, že táž dobrota bude mi se pořád jeviti
oním štěstím nebo pomůže mi nésli osudný převrat,
který mohu zakusiti jako druzí. Jak mé budoucí
štěstí se bude tvářiti, známo jediné Tomu, který
v moci má nám žehnati i ve strastech.
Několik podrobnějších zpráv o mých předcích
mi podaly zápisky, které mi odevzdal jeden z mých
strýců; ten měl jako já zálibu sbírati zvěsti o našem
rodu. Z těchto zápisků jsem se dověděl, že bývali
pořáde v městečku Ektoně, hrabství Northamptoně,
na svobodném statku asi 30 akrův alespoň po
tři sta let; a, oč déle než tři sta let, nebylo lze
zjistiti.
Tento malý stateček nebyl by jich uživil bez
řemesla kovářského, a to řemeslo se v rodu pěstovalo až na strýcovy časy. Nejstarší syn byl pokaždé veden ke kovařině. Dle toho zvyku též on
i můj otec nejstarší syny dali se učiti kováři.
Když jsem probíral matriky ektonské, našel jsem
sňatky a úmrtí svých předků jen až po rok 1555.,
ježto matriky dříve se psáti nezačaly. Přece však

—
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jsem z nich zvěděl, že jsem byl nejmladší syn po
každé nejmladšího syna po patero pokolení nazpět.
Můj děd Tomáš narozeny roku 1598. žil v Ektoně,
až příliš sestárnuv kovaření nechal a usídlily se
v Banbury, hrabství Oxforde, u svého syna Jana,
u něhož také můj otec se vyučil. Tam můj strýc
umřel a leží pochován. Viděli j s m e jeho náhrobek
roku 1758. Jeho nejstarší syn Tomáš žil v domě
v Ektoně a zanechal jej i s pozemkem své jediné
dceři, jež s manželem jistým Fisherem z Wellingboroughu prodala jej p. Istedovi, nyní statkáři
tamnějšímu. Můj dědeček měl čtyři syny, kteří vyrostli; totiž Tomáš, Jan, Benjamin a Josiáš. Protože
jsem daleko od písemních pramenů svých, chci vám
o nich pověděti z paměti. A neztratí-Ii se mé zápisky zatím, co jsem vzdálen, najdete mezi nimi
mnohé věci zevrubněji.
Tomáš, m ů j nejstarší strýc, vyučil se kovářem
při svém otci, ale vtipný jsa a v učení jakož i
všickni jeho bratří byv pobádán od p. Palmera, tehda
předního muže oné farnosti, uzpůsobil se na soudnictví
a stal se znamenitým mužem v hrabství; byl přední
původce všelikých veřejných a vzájemných podniků
pro hrabství nebo město Northampton, jakož i pro
svou vlastní ves. Jeho si mnoho všímal a ujímal
lord Halifax. Umřel r. 1702. dne 6. ledna, čtyři
léta na den dříve, než j á jsem se narodil. Povaha
jeho, jak ji někteří starší lidé nám popisují, by vás
až překvapila, jak byla podobna všemu, co znáte při
mně. »Kdyby byl,« pravil jste, .umřel o čtyři léta

později jako v týž den, byl by někdo uvěřil ve
stěhování duší.«
Jan, můj druhý strýc, vyučil se barvííem, zdá
mi se, vlny. Benjamin se vyučil hedvábným barvířem,
uče se v Londýně. On byl vtipný člověk. Pamatuji,
jak ještě jsem byl chlapcem a on přišel do domu
mého otce v Bostoně, a býval u nás po kolik let.
Mezi mýin otcem a jím potrvala obzvláštní láska
a mně byl on kmotříčkem. Dožil se vysokého věku.
Zanechal po sobě dva kvartové svazky rukopisu,
básnické skládání, samé sveršované nápady, věnované
přátelům. Vynalezl si zvláštní těsnopis pro sebe,
jemuž mě učil; ale nepoužívaje ho již jsem jej zapomněl. Byl velmi zbožný a pilný posluchač nejlepších kazatelů. Kázaní taková zapisoval qním svým
způsobem a tak sebral kolik svazkův.
On byl též statečný polilik, myslím příliš mnoho
nad svůj stav. Tu mi nedávno padla do rukou sbírka,
kterou učinil ze všech hlavnějších spisků politických
na veřejné záležitosti od roku 1G41. až po 1717.
Mnohé ze svazků nejsou cely, jak patrno z jejich
čísel na stránkách; ale ještě zbývá osm svazků
foliových a dvacet kvartových a oktávových. Jistý
obchodník ve starých knihách na ně padl a, znaje
mě jménem, ježto jsem od něho kupoval knihy,
přinesl mi je. Podobá se, že můj strýc je nejspíše
nechal zde, když odcházel do Ameriky, což bylo
tak padesát let. Rozličné poznámky jeho jsem našel
na krajích. Jeho vnuk Samuel Franklin ještě žije
v Bostoně.

—
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Můj otee oženil se mlád a manželku s třemi
dětmi převezl do Nové Anglie r. 1685. Schůzky
tenkráte byly zákonem zapovězeny a tu někteří
vynikající mužové a jeho známí, že byli ve shromážděních veřejných vyrušováni, umínili si, že se
vystěhují do Nové Anglie, a mého otce strhli též,
aby šel s nimi tam, kde se těšili na svobodné konání svého náboženství. 1 ) Z téže manželky se mému
otci tam narodily ještě čtyři dítky, a z druhé deset
jiných — dohromady sedmnácte.. Z těch pamatuji
se jak sedávalo u stolu třináct najednou.; a ti všeckni
vyrostli ve věk dospěly a poženili se. Já byl nejmladší syn a nejmladší ze všech dítek vyjma dvě
dcerušky. Narodil jsem se v Bostoně v Nové
Anglii (1706.).
Moji starší bratří byli všickni dáni do učení
k rozličným stavům. Když mi bylo osm let, začali
mě posýlati do školy, a. m ů j otec zamýšlel mě
jakožto desátého ze svých synů věnovati službě
chrámu. Ze jsem se záhy naučil dovedně čisti, a
to bylo asi hezky brzo, ježto se nepamatuji na dobu,
kdy jsem ještě neuměl čisti, potom mínění všech
jeho přátel, že dozajista budu dobrým študentem,
utužily jej v tom úmysle. Můj strýc Benjamin také
*) F r a n k l i n ů v otec byl horlivý pi-esbyterián. P r e s b y t e r i á n i
neuznávali královských b i s k u p ů v a chtěli se říditi sami. Přívrženci této s e k t y obzvláště horliví, nemajíce v Anglii potřebné
svobody, za posledních tří Stuartovců mezi lety 1620. až 1682.
stěhovali se do severní Ameriky a n a drsném, pustém pobřeží
z a k l á d a l i si nový domov.

mu to chválil a nabízel se dáti mi své těsnopisné
svazky na zkoušku a počátek, naučím-li se jeho
těsnopisu. Zatím jsem chodil do školy dále, ač ne ani
celý rok a k tomu ještě za ten čásek postoupil jsem
od prostředních v mé třídě až na prvního ze všech
a byl povýšen do třídy vyšší; odlud pak jsem na
sklonku roku měl býti přesazen do třídy třetí.
Ale můj otec, obtížen jsa četnou rodinou,
nebyl s náklad na studie gymnasijní, aby neublížil
sobě a druhým. Také to povážil, jak malé vyhlídky
otvíral onen stav života pro ty, kteří se na něj
vzdělávali. 1 pustil své první úmysly, vzal mě z obecné
školy a posla! mě do školy na psaní a počty, k panu
Jiřímu Brownwellovi, tenkráte na slovo branému.
Ten byl dovedný učitel a šťastný ve svém působení,
an měl způsoby vyučovati co nejmírnější a nejpovzbudnější. Při něm jsem se naučil psáti dobrou
ruku a hezky brzo; ale úplně jsem pochodil v počtech.
S desíti lety mě vzali, abych pomáhal otci při řemesle ; to bylo nyní mydlářství a lití lojových svíček.
Řemeslo, kterému se nebyl učil, nýbrž chopil se ho,
jak přišel do Nové Anglie, poněvadž viděl, že by
jeho dřívější řemeslo, jsouc málo v poptávce a tudy
pocházejíc, jeho rodinu neuživilo. Tož jsem musil
stříhati knoty do svíček, nalívati formy pro svíčky,
posluhovati v krámě, choditi po posýlkách atd.
Já nemiloval řemeslo a měl silnou chuť jiti
na moře. Ale můj otec prohlásil se proti tomu. Ze
však jsme bývali blízko vody, býval jsem co chvíle
na vodě a ve vodě. Naučil jsem se dobře plovati

— 14 —
a zacházeti s člunem. A když jsme zasedli na loďku
s jinými hochy, j á směl obyčejně říditi kormidlo,
zvláště, byla-li nějaká nesnáze. I při jiných příležitostech j á vůbec býval mezi chlapci vůdcem a
nejednou je zavedl v ostudu, jak také ti povím
jeden případ, kterýž ukazuje záhy prorážejícího
ducha pro život veřejný, ač nebyl ještě náležitě
veden. Byla tam bařina, vlastně kraj mlýnského
rybníku a na okraji jeho, byla-li vysoká voda, my
stávali a chytali bělice. Mnohým šlapáním udělali
j s m e z ní bahno. Můj návrh byl vyslavěti tam
hrázku, na které bychom stávali, a já kamarádům
ukázal velikou hromadu kamení, jež byly nachystány
na nový dům na blízku bařiny a nám by se byly
šikovaly k tomu, co jsme si smyslili. A pěkně večer,
j a k dělníci odešli domů, j á sebral houf soudruhův
a pracovali jsme každý jako mravenec, někdy dva
nebo tři o jeden kámen, až jsme je sváleli všecky,
aby činily naše malé přístaviště. Druhý den ráno
dělníci se divili, kam se kamení podělo, jež zatím
bylo v našem přístavišti. Nejprve pátráno, kdo původa toho přestěhování. My byli prozrazeni, na to
žaloby a důtky od našich otcův. A jakkoli jsem
dokazoval, jak užitečno dílo, naši mě přesvědčovali..
co není poctivo, že nemůže býti v pravdě užitečno. 1 )
') Záhy se učil rozvažovat! a se ovl/ulati. Byl ohnivý
a vášnivý, a n i k d o se nenaučil t a k úplná nad sebou panovati
j a k o F r a n k l i n . P r v n í naučení, k t e r é v této sebevládě dostal a
podržel z něho dojem nezruSitelný, dostal v šestém roce svého
v ě k u . Na j e d e n svátek dostal několik penízkův, i šel si koupit

Myslím bys rád věděl, jaký člověk můj otec
byl. Měl znamenitý útvar těla, byl prostřední postavy, pěkně urostlý a velmi silný. Uměl hezky
kresliti a byl poněkud zběhlý v hudbě. Hlas jeho
byl zvučný a příjemný, tak že hrál-li na housle a
při tom zpíval, jakož činíval po své práci denní,
bylo na nejvýše milo ho poslouchati. Měl nějaké
vědomosti ze strojnictví a tu a tam uměl zacházeti
s nástroji jiných řemeslníkův. Ale veliká jeho přednost'
byl zdravý rozum a zralý soud o tom, co přiměřeno,
jak v soukromých tak obecních záležitostech. Pravda
že ve veřejných nebyl nikdy postaven, poněvadž
vychovávání četné rodiny a nedostatečné příjmy
jej držely zkrátka. Ale pamatuji se dobře, jak jej
často navštěvovali nejpřednější občané tázati se ho
o mínění v záležitostech veřejných a hodnostáři
dňtských hraček. Cestou potkal chlapce, který měl píšťalku
a vyluzoval z ní zvuky tak vesele a horlivě, že Franklin byl
všecek okouzlen. Nabídnul mu všecky peníze, co měl, aby mu
dal píšťalku, jež se mu tak zalíbila. Ten přijal nabídnuti a
Franklin, nyní šťastný majetnik, šel domů a pískal až všem
uši zalehaly. Bratři, sestry, bratranci se ho táží, co dal za tu
nevítanou zábavu. On řekl, že vše, co měl v kapse. Ti užasli
a řekli, že píšťalka nestojí ani desátý díl toho, co dal, a ještě
na protivu mu čítali, co pěkných věcí si mohl koupiti kromě
té píšťalky. Nato se zamyslil a z mrzutosti, co pocítil, měl načisto po radosti. I umínil si, kdykoli by se mu co zlíbilo,
napřed zvídati, co věc stojí, a odpírati lákadlům. Ať v obchodě
nebo v životě veřejném, než se k čemu odhodlal, než co podniknul, ř í k a l : „ N e d á v e j m e p ř í l i š m n o h o z a p í š ť a l k u ! u
M i g n e t.
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církve, k níž náležel; a osvědčovali mu velikou
úctu pro jeho soud a radu.
Také se mnoho radívali soukromí lidé v nesnázích a brávali jej za rozsudího mezi spornýma
stranama. D svého stolu míval rád, kolikrátkoli
mohl, rozumného přítele nebo souseda, se kterým
by si pohovořil, a pokaždé hleděl hovor zavěsti na
věc duchaplnou neb užitečnou, která by mohla
zušlechtit! mysli dítek. Při takovém učení pozornost'
naši obracel na to, co pro život jest dobré, spravedlivo a r o z u m n o ; a málo nebo nic nevšímáno si
toho, co se týkalo pochoutek na stole, jsou-li upraveny
dobře či ne, pro čas horký nebo studený, jsou-li
chutný či nechutný, lepší než to neb ono jídlo či
horší. Tak že jsem vyrostl v úplné lhostejnosti
k tomu, jaké jídlo mi předloženo. A opravdu nyní
tak málo si toho všímám, že několik málo hodin
po obědě sotva bych dovedl pověděti, co jsme měli
k obědu. To byla pro mne veliká správa na cestách,
kde moji společníci byli nejednou velice nešťastni,
že neměli čím vyhověti svým choutkám a laskominám
jemnějším, ježto lépe vypěstovaným.
Matka rovněž měla tělo výborně vyvinuté.
Svých deset dítek odkojila sama. Nikdy jsem neviděl,
aby buď otec nebo matka mi stonali, leda když
měli umírati; on maje devětaosmdesát let svého
věku, ona pětaosmdesát. Oba leží spolu pochováni
v Bostone.
Abych nezapomněl své. Tak jsem pracoval
dále při otcově řemesle po dvě léta, to jest až mi

-
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bylo dvanáct let. A poněvadž můj bratr Jan, jenž
byl vyučen otcovu řemeslu, otce opustil, oženil se
a usadil pro sebe na Rhode-Islandu, dle všeho se
podobalo, že budu musiti nastoupiti na jeho místo
a státi se svíčkařem. Ale mé nechuti k tomu řemeslu
neubývalo a otec měl obavy, nedá-li mě na nějaké
příjemnější, že se odrazím a půjdu k moři, jako
můj bratr Josiáš byl udělal, k velikému trápení
otci. S tím úmyslem mě brával s sebou podívali se
za stolaři, zedníky, mosazníky atd., jak pracují, aby
pozoroval, k čemu bych měl chuť, a mohl mě ustáliti
u některého řemesla nebo povolání, co by mě drželo
na zemi. Od té doby jsem míval radost' dívati se
na dobré řemeslníky, jak zacházejí s nástroji. A bylo
mi to často k dobrému, že jsem se naučil tolik,
abych mohl poříditi ledakteré piplačky v domě, když
řemeslník nebyl po ruce, nebo sestaviti si malé
strojky pro své pokusy hned tu chvíli, když úmysl
je prověsti ještě mi vřel v hlavě. Můj otec konečně
se rozhodnul pro nožířství, a dal mě na několik
dní k Samuelovi, synu strýce Benjamina: jenžto se
byl vyučil nožiřem v Londýně a právě si byl zařídil
v Bostoně dílnu. Ale, kolik za vyučenou žádal, bylo
mému otci příliš mnoho, a já byl vzat zase domů.
Od dětinství jsem si náruživě zamiloval čtení
a kde jaké peníze, co jsem do rukou dostal, vydal
jsem na knihy. Velmi rád jsem měl cestopisy. První,
co jsem měl, byla díla Bunyanova v jednotlivých
malých svazečcích. Potom jsem je prodal, abych si
mohl koupiti Burtonovy »Dějepisné Sbírky.« Byly
Benjamin F r a n k l i n .

'
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to malé svazečky na odbírání a laciné, celkem
čtyřicet svazkův. Otcova malá knihovna složena
byla hlavně z knih náboženské obrany, a z těch
největší díl jsem přečetl, č a s t o mě hnětlo, že právě
v čas, kdy jsem měl takovou žízeň po vědění, nedostalo se ke mně více vhodných knih, co bylo již
rozhodnuto, že se nebudu učiti na kazatele. Byly
v knihovně také Plutarchovy Životy, v nichž jsem
čítal hodně, a posavád toho mínění jsem, že ten
čas byl zužitkován s velikým prospěchem. Byla tam
také kniha od Défoe-a, nadepsaná . R o z j í m á n í
o z á m ě r e c h , « a ještě jedna od dra. Mathera, nazvaná . P o k u s č i n i t i d o b ř e . « A ty, myslím, daly
mi takový směr smýšlení, že měly vliv v nejeden
z předních budoucích událostí v mém žicotě.
Tato záliba v knihách naposledy přiměla otce
udělati ze mne sazeče, ač již měl jednoho syna
Jakuba sazečem. Roku 1717. bratr Jakub vrátil se
z Anglie s tiskařským lisem a písmeny, zamýšleje
se usaditi v Bostoně. Jeho povolání mi se líbilo
více než otcovo mydlářství, ale ještě pořáde jsem
toužil po moři. Otec, aby předešel, čeho se bál od
takové náklonnosti, hleděl co nejdříve mě dostati
k bratrovi. Nějaký čas jsem se vymykal, ale konečně
jsem si dal říci a podepsal smlouvu. Měl jsem býti
za učně, až by mi bylo jedenadvacet let, toliko
poslední rok měl jsem dostávali plat pocestného
tovaryše. Za krátký čas učinil jsem veliký pokrok
v řemesle, a stal se bratrovi velmi užitečným pomocníkem. Známost s učni v knihkupectví mi
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pomohla k tomu, že jsem ob čas si vypůjčil malou
knížečku, a pozor jsem dával, abych ji vrátil brzo
a čistu. Často v komůrce své zůstával jsem vzhůru
a četl největší díl noci, byla-li knížka vypůjčena
večer a ráno vrátiti, aby jí nepohřešovali.
Po nějakém čase p. Matouš Adams, kupec a
muž důmyslný a zkušený, jenž měl pěknou sbírku
knih, navštívil několikráte naši tiskárnu, všimnul
si mě a, pozvav mě podívati se na jeho knihovnu,
nabídnul se mi půjčovali knížky, které bych rád
četl. Nyní jsem pojal silnou zálibu v básnění a
napsal několik básniček. Bratr, počítaje, že by z toho
mohl býti výdělek, povzbuzoval mě, a navedl mě,
abych složil dvě příležitostné ballady. Jedna byla nazvána » T r u c h l o h r a v M a j á k u , « vypravováni, jak
kapitán Worthilake s dvěma dcerama utrpěli na moři
ztroskotáním lodi. Druhá byl plavcův zpěv o tom,
jak byl chycen pověstný T e a c h n e b o Č e r n o v o u s , námořský lupič. Byla to mizerná skládačka
po způsobu kramářských písní. První našla odbyt
úžasný a nadělala mnoho povyku. Ten úspěch
lichotil mé marnivosti. Ale otec mi zahnal kuráž,
posoudiv moje výkony a řka, že veršovníci obyčejně bývají žebráci. Tak jsem ušel osudu státi se
básníkem, a podle všeho špatným. Ale spisování
v prostomluvě bylo mi v průběhu života s velikým
užitkem a hlavní cesta, kterou jsem postupoval
výše. Povím vám, jak v takovém postaveni jsem
si osvojil jakou takou zručnost, co mám v tom
oboru.
2*
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Byl v městě ještě jeden hoch čtenář, jménem
J a n Collins, s nímž jsem se dobře znal. S tím jsme
se někdy hádali, neboť jsme se hádali oba rádi a
velmi dychtiví jsme byli poraziti jeden druhého.
Takové hádky ponenáhlu se stávají velmi škaredým
zvykem, ježto dělávají lidi často ve společnosti na
nejvýše nemilými pro nesrovnalosti, jakým ve skutečném životě vyhnouti nelze. A tudy nejen ztrpčuji
a kazí zábavu, nýbrž i plodí nechuť a třeba nepřátelství s těmi, pro které můžeme míti půvab
ku přátelství. Já jsem to měl ze čtení knih otcových,
kde byly náboženské hádky. Lidé zdravého rozumu,
tak jsem pozoroval, málo kdy upadají v hašteřivosť,
vyjma právníky, akademiky a vůbec lidi všeho
druhu, kteří se vzdělávali v Edinburghu.
Jednou byla mezi Collinsem a mnou nevím
jak namítnuta otázka, patří-li se pokolení ženské
vzdělávati ve vyšším vědění a jsou-li schopny studovati. On mínil, že se nepatří a že přirozeností
svou k tomu jsou nedostatečný. Já jsem se přidal
k opačnému mínění, bezpochyby poněkud proto,
abych se mohl hádati. On byl od přírody výmluvnější, maje větší zásobu slov, a několikrát, jak
jsem za to měl, byl jsem přemožen více jeho výřečností než silou důvodů. Ježto jsme se rozešli,
spor nerozřešivše, a po nějaký čas neměli jsme se
viděli, j á si sednul a své důvody sepsal, pak jsem
je pěkně opsal a jemu je zaslal. On odpověděl a
j á zas odvětil. Tři nebo čtyři listy od každého byly
vyšly, an m ů j otec náhodou připadnul na mé dopisy
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a si je přečetl. Do samého předmětu, 06 jsme se
hádali, nepouštěje se, vzal si jen záminku říci mi,
jaký mám způsob psáti. Poznamenal, jakkoli před
protivníkem jsem v pravopise a oddělování (to čítal
za zásluhu tiskárně), že daleko za ním zůstávám
v uhlazenosti výrazu a srozumitelnosti, a přesvědčil
mě o tom několika příklady. Viděl jsem, že spravedlivý jeho poznámky, a odtud stal jsem se pozornějším na svůj způsob psáti a umínil jsem si,
že budu zdokonalovali svůj sloh.
Asi v ten čas jsem připadl na osamotněl
svazek S p e c t a t o r a . Nikdy před tím jsem žádnéhz nich neviděl. Koupil jsem jej, přečetl zas a zas
a mnoho jsem z něho měl radosti. Sloh jsem v něm
měl za výtečný a byl bych rád, možná-li věc, jej
napodobil. S tím úmyslem vzal jsem několik sešitův
a, naznačiv zkrátka myšlénky v každé větě, schoval
jsem je na několik dni; pak, nedívaje se do knihy,
snažil jsem se články zase doplniti, každou naznačenou myšlénku rozváděje na celo a co možná
v té délce, jak byla vyjádřena dříve, ledakterými
slovy přiměřenými, která mi nejspíše napadla. Polom
svého Spectatora jsem srovnával s původním a,
našed ve svém tu a tam chybu, opravil ji. Ale
shledal jsem, že mi chybí zásoba slov anebo zručnost
sbírali je a použiti jich, a myslil jsem, že bych jí
byl už dávno nabyl, kdybych byl nepřestal dělati
verše. Neboť, ustavičně hledaje slov téhož významu,
však rozličné délky, aby se hodila do verše, nebo
rozličného zvuku, aby se hodila do rýmu, byl bych
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pořád musil hledati slov rozmanitých a tu rozmanitost'
si také v mysli osvojil a měl ji úplně v moci. Proto
jsem vzal některé z povídek ve Speetatoru a obrátil
je ve verše; a po jistém čase, když už jsem pěkně
zapomněl, jak zněly v řeči neveršované, obracel je
zase nazpět.
Také jsem někdy svou sbírku poznámek smíchal
a pomátl a po několika nedělích snažil se je sestaviti
zase v nejlepší pořádek, dříve než jsem počal rozvinovati je v úplné věty a obsah doplňovati. To
bylo, abych se naučil pořádati myšlénky. Srovnávaje
svou práci s původní, našel jsem mnohé chyby a
opravil je. Ale nejednou jsem měl potěšení domýšleti se, že v jistých částech, třeba málo důležitých,
j á byl dosti šťasten a zdokonalil spořádání myšlenek
anebo řeč. A to mi dodalo smělosti troufati si, že
bych časem vyspěl na obstojného spisovatele
, anglického, po čem jsem na nejvýše toužil.
Když mi bylo asi šestnáct let, náhodou se
mi dostala knížka napsaná od jakéhosi Tryona, a
v ní odporučována strava rostlinná. Já jsem si
umínil !o zachovávati. Bratr, ženat ještě nejsa, neměl
domácnosti, nýbrž stravoval sebe a učedníky u jiné
rodiny. Že jsem nechtěl jisti masa, počalo vaditi se
a j á často jsem dostal, že mám zvláštnosti. Vyhledal
jsem, jak Tryon připravuje některá jídla, jak třeba
vaří brambory nebo rýž, jak na rychlo dělá pudding
a nemnohá j i n á ; a potom učinil bratrovi návrh,
bude-li peníze, co platil za mou stravu, dávati mně,
že se budu stravovati sám. On ihned přivolil a j á

i

1
23
co neviděli shledal, že ušetřím polovičku toho, co
mi platí. To byl také důchod, odkud kupovati knihy.
Ale já měl při tom ještě jednu výhodu. Když bratr
s ostatními odešli z tiskárny k obědu, já tam zůstával sám; a odbyv ihned svůj lehký zákusek
(často nebývalo toho více jako suchárek nebo krajíc
chleba, hrsť hrozinek nebo perník od paštičkáře a
sklenice vody); ostatní čas, než se vrátili, měl jsem
k učení. V tom jsem činil tím větší pokroky, čím
světlejší zůstává hlava a rychleji chápe, což přivádí
s sebou střídmost'v jídle a pití. A to bylo tenkráte,
že jsem vzal Cockerovu P o č e t n i c i (byl jsem při
jakési příležitosti zahanben, že neznám počtův, a
ve škole byl jsem dvakráte v počtech pochodil) a
početnici tu jsem prodělal celou sám a sám. Také
jsem četl Sellerovu i Sturny-ho knihu O p l a v e c t v í ,
a z těch jsem pochytil tu trochu měřictví, co v ní
jest. Ale nikdy jsem v té vědě nepostoupil daleko.
V té době asi četl jsem Lockovo dílo »0 l i d s k é m
r o z u m u * a » U m ě n í m y s l i t i * od pánů de
Port-Royal.
Jak jsem ještě usiloval zdokonaliti svou řeč,
setkal jsem se s anglickou čítankou (byla to tuším
Grenwoodova), a ta měla na konci dvojí náčrtek
o umění řečnickém a umění správně mysliti, a tento
druhý náčrtek končil rozpravou po způsobě Sokratově. A brzo na to jsem si opatřil Xenofontovy
•Vzpomínky na Sokrata,' kde jsou mnohé příklady
téhož postupu bádacího. Byl jsem jimi okouzlen,
osvojil jsem si jej a upustil od příkrého odporu a
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neústupného způsobu ve sporech a vzal jsem na
sebe skromného badatele.
Při tomto způsobe souditi setrval jsem po
několik let, ale po něčem jsem ho nechal, podržev
jen obyčej vysloviti se vždy řečí skromné nedůvěry.
Kdykoli zastávám jakou věc, o kterou možná se
spírati, nikdy neužíval jsem slov j i s t ě , n e p o c h y b n ě nebo jinoch, ve kterých mínění vypadá
nezvratno. Ale raději říkám: n a p a d á m i nebo
o b á v á m s e , že věc m á se tak aneb onak. Z d á
m i s e nebo n e m y s l i l b y c h , z t a k o v ý c h a
t a k o v ý c h d ů v o d ů ; nebo p ř e d s t a v u j i s i v ě c
t a k t o ; nebo j e - l i t o m u t a k , n e m ý l í m - l i s e .
Tento zvyk, jak za to mám, býval mi s velikým
prospěchem, měl-li jsem prorazit; se svojím míněním
nebo přesvědčovati lidi o podnicích, které co chvíle
jsem byl požadován podporovati. A ježto hlavní
úkoly obcování bývají buďto p o u č o v a t i nebo
d á t i s e p o u č i t i , l í b i t i s e nebo p ř e m l u v i t i ,
přál bych si, aby blahovolní a rozumní lidé nemrhali svou moc činili dobré chováním neústupným
a osobivým. To málokdy se mine s nechutí, rádo
budí odpor a ničí největší díl těch účelů, pro které
nám řeč byla dána. Opravdu, chcete-li druhé poučiti, neustupný velitelský způsob zastávati své
mínění vám způsobí leda odpor a zamezí nepredpojatou úvahu. Žádáte-li poučéni a návodu od jiných,
nemáte zároveň vysloviti se nezvratným v posavadním mínění. Skromní a rozumní lidé, kteří nemají rádi sporů, nechají vás pěkně při vašich

bludech. Přijma si takové chování, málo kdy se
zavděčíte posluchačům aneb obdržíte pomoc, jaké
si žádáte..(Pope rozumně poznamenal:
„Tak j a k bys nechtěl učiť, uč nás přec,
J a k „zapomenutou" klaď novou véc. u

Také on nám odporučuje mírniti se a sebe
zkoušeti: »Byť jistě víš, zda pravda nezlomná?«
zajisté byl by mohl k tomuto řádku připojiti, co
spřáhnul s jiným veršem, jak myslím, méně příhodně :
„Vtip neskromným? — Toť rfUnosť ohromná."

Tážete-li se. »proč méně přiměřeně?* musím
opakovati oba verše:
„Jak zastávati slova neskromná?
Vtip neskromným? — Toť rfiznosť ohromná!"

Nuže, není-li n e v t i p , kde člověk jest tak nešťastný,
že jest nevtipný, alespoň nějakým ospravedlněním
n e s k r o m n ý c h ? A zda by řádky tyto nestály
správněji takto?
„Jen tak lze zastať slova neskromná,
Že neskromnost jest hloupost ohromná."

Můj bratr začal roku 1720. neb 1721. tisknouti
časopis. Byl to druhý časopis, co začal vycházeti
v Americe a byl nazván » N o v o a n g l i c k ý
O b ě ž n í k " (New England Gourant). Jediný časopis
před ním byly 'Bostonské Novinky* (Boston NewsLetter). Pamatuji, jak mu od toho podniku někteří
z přátel zrazovali, že se nepodobá, aby se mu povedl, ježto jednoho časopisu zdálo se jim dosti pro
Ameriku. V této chvíli 1771. máme jich neméně
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než pětadvacet. On však v podniku pokračoval. Já
musil listy nositi odběratelům, napřed vysázev
písmena a natisknuv archův.
On měl několik vtipných přátel, již ze zábavy
mu napsali článečky pro časopis. Ty získaly mu
oblibu a větší poptávku a tito páni často nás
navštěvovali. Poslouchaje jejich hovory a zvěsti,
s jakou pochvalou jejich články byly přijaty, cítil
jsem se pobádán pokusiti se s nimi též. Ale, ježto
jsem byl ještě hochem, netroufal jsem si, že by
bratr otisknul co mého ve svém časopise, poznal-li
by, že jest to moje. Až se mi podařilo přejinačiti
mou ruku a napsav nepodepsaný článek, v noci
jsem jej podstrčil pode dvéře tiskárny. Ráno byl nalezen a ukázán dopisujícím přátelům, když podle
obyčeje se u nás zastavili. Četli jej a vykládali a
j á poslouchal i měl jsem roztomilou radost', vida,
jaké pochvaly od nich došel a jak nehádali na jiné
leda na lidi vynikající mezi námi učeností a vtipem.
Připouštím, že jsem byl příliš šťastný na své soudce
a že v pravdě nebyli tak důkladní, za jaké jsem je
považoval. Přece však byv povzbuzen tímto pokusem,
napsal jsem a zaslal touže cestou několik jiných
článků, jež byly stejně schváleny. A tajemství své
jsem choval, až zásoba a smysl pro takové kousky
mi došly; a prozradil to tenkráte, když mě počali
bratrovi známí pokládati za něco více.
Nicméně jemu se to nelíbilo docela, poněvadž
myslil, že mě to jaksi činí tuze marnivým. To nejspíše byla příčina, proč kolem toho času povstaly

mezi námi neshody. Jakkoli jsa bratr, považoval
sebe za mistra a mne za učně a dle toho žádal
ode mne právě takové služby, jaké by byl mohl
od jiného. Já zase domníval se tuze snížen něčím,
co on po mně vyžadoval a od bratra čekal jsem
více shovívavosti. Naše hádky často byly předneseny
před otce, a já podle všeho buď pokaždé jsem byl
v právu nebo lepší mluvčí, protože soud obyčejně
dopadnul v můj prospěch. Ale bratr byl vášnivý a
často mi vybil, což jsem nanejvýše těžce nesl.
A, maje své učení za velmi trapné, ustavičně jsem
dychtil po nějaké vhodné příležitosti je zkrátiti,
až konečně mi se naskytla ve způsobě netušené.
Myslím, že tvrdé a libovolné nakládáni se mnou
mimo jiné příčiny vštípilo mi odpor proti libovolné
vládě, jenž ve mně vězel po cely můj život.
Jeden z článků v našem časopise na jistou
politickou záležitost', kterou jsem již zapomněl, zavadil o Shromáždění. 1 ) On byl zatčen a uvězněn
i) Osady na jihu Hudsonu, pak Virginie, Karoliny,
Georgie mély zřízení a rozdělení půdy poněkud aristokratické.
»,Maj e t n í c i " měli tam nejrozsáhlejší kusy země a na mnohých
místech je vzdělávali pomocí otroků. V osadách severních za
to byla nej dokonalejší rovnosť oběanská. Dle listin zakládacích
některé osady j a k o Pennsylvanie, Země Mariina (Maryland),
Karoliny a Georgie byly zadány v majetek jednomu člověku
a jeho potomstvu nebo některému ústavu a vládu držel guvernér
ustanovovaný od oněch m a j e t n í k ů . Ten guvernér měl moc
výkonnou a spravoval osadu pod dozorem koruny. Druhé osady,
j a k o Nový York, byly spravovány guvernérem královským.
Jiné konečně, j a k o Connecticut, Nové Jersey, Masachusetts,
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na měsíc z moci sněmovního mluvčího, poněvadž
myslím nechtěl prozraditi dopisovatele. Já též jsem
byl zatčen a vyslýchán před radou. Ale, ač jsem
jim neučinil zadost, přestali jen na tom, že mě napomenuli a propustili, pokládajíce mě za učně, jenž
povinen jest zaehovati mistrova tajemství. Co bratr
byl ve vazbě, jež i přes naše neshody mě mrzela
náramně, já řídil vydávání časopisu. I osmělil jsem
se našim vladařům dáti v něm nejednu 1'afku, jež
bratr přijal velmi blahosklonně; jiní zase počali mě
pozorovati v nepříznivém.světle jako mladíka, který
má spád k hanopisům a satyře.
S bratrovým propuštěním přišel zákaz, a to
velmi divný, aby » J a k u b F r a n k l i n již netisknul
časopis nazvaný N o v o a n g l i c k ý O b ě ž n í k . « Při
poradě v naší tiskárně mezi přátely držené, co by
měl bratr učiniti, bylo navrhováno tím se vymknouti
zákazu, že by se změnilo jméno časopisu. Ale
bratr, vida v tom nevýhody, rozhodnul konečně za
Rhode-Island, N o v / Ha mpshire, se spravovaly pod ochranou země
mateřské. — V š a k v ostatních věcech o s a d y se nelišily. Byly
sestaveny v obce, obce se skládaly v hrabství, hrabství sestavovala stát, státy koneěně činily U n i i . V e všech osadách
obce rozhodovaly svobodně záležitosti místní. H r a b s t v í j m e n o v a l a
své zástupce ve všeobecném S h r o m á ž d ě n í státu, Shromáždění
bylo t a k o ř k a p a r l a m e n t osad. V tomto parlamentě či sněmě
se uvažovalo o společných zájmech osad, činily se zákonní
předlohy j a k osadu správovati, povolovaly se d a n ě n a j e j í
p o t ř e b y a byl celkem demokratičtější než anglicky, neboť
neměl ještě zvláštní komory vysoké šlechty feudální a b i s k u p s k é . "
Mig-net.

•epší neehati list na dále tisknouti ve jménu
B e n j a m i n a F r a n k l i n a . Aby pak ušel pokuty
od Shromáždění, že jej tiskne skrze svého učně,
smyslil si a svolil naši starou smlouvu mi vrátiti
a na rub smlouvy napsati, že mě propustil, abych
se měl čím vykázati, bude-li třeba. Aby pak si
zabezpečil prospěch z mé služby, měl jsem pro
zbývající dobu psáti nové smlouvy, které by se
chovaly v soukromí. Velmi nejapný plán to byl.
Přece však ihned byl vykonán a list tedy byl tištěn
Pod mym jménem po kolik měsíců.
Konečně nová neshoda povstala mezi mým
bratrem a mnou, a já jsem se jal domáhati svobody,
počítaje na to, že on se neopováží vytasiti s novými smluvami. Nebylo krásno při mně chápati se
této výhody a já toto také čítám za jedno z prvních
t i s k o v ý c h c h y b života svého. Ale, jak krásno
to či nekrásno, málo u mne vážilo pod nevolí za
rány, které, uchvácen vášní, mi vyplatil. Jakkoli
nebyl jinak člověk zlý. Myslím já jsem byl příliš
drzý a vyzývavý.
Když viděl, že chci jej opustili, zasadil se
0 to, abych nedostal práce v jiné tiskárně městské,
1 chodil po všech a mluvil s každým mistrem, a
ten dle toho mi odepřel dáti práci. Potom jsem si
umyslil jiti do Nového Yorku, nejbližšího místa,
kde byla tiskárna. A, maje poněkud chuť odejiti
z Bostonu, uvážil jsem dále, že jsem si udělal u
vládnoucí strany vroubek; a jak libovolně Shro-
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máždění zacházelo ve věci bratrově, podobalo se,
že bych brzo si pomohl do ostudy, kdybych zůstal
v Bostone.
Já tedy uzavřel u sebe vzdáliti se do Nového
Yorku. Ale otec byl při bratrovi a j á jsem čil, pokusím-li se odejiti veřejně, že se přičiní mě nějak
předejiti, abycb neodešel. Proto můj přítel Collins
uvázal se mi při útěku pomáhati. Umluvil s kapitánem jakési šalupy z Nového Yorku, aby mě
vzal. Namluvil mu totiž, že jsem mladíček z jeho
známých, a že mám zápletky s holkou špatné povahy, jejíž rodičové mě chtějí přinutiti, abych si ji
vzal; a že nemohu ani se veřejně ukázati ani
odejiti. Prodal jsem knihy, abych měl nějaké peníze,
byl přijat na šalupu potajmu, měl pěkný vítr a za
tři dni nalézal jsem se v Novém Yorku, bez mála
tři sta mil od domova, maje sedmnáct let (říjen 1723),
nemaje ni nejmenšího doporučení nebo známosti
s některým člověkem v tom městě, a v kapse
peněz málo.

Kapitola II.
Touha, kterou jsem míval po moři, tímto
časem již byla ta tam, sice bych jí mohl nyní vyhověti. Ale že jsem měl již jiné povolání a domníval
se býti hezky dobrým dělníkem, nabídnul jsem
služby své tamnějšímu tiskaři, starému panu Vilému
Bradfordovi. Ten býval prvním tiskařem v Penn-

sylvanii, ale odtud se odstěhoval následkem rozepře,
kterou měl s vladařem Jiřím Keithem. Ten mě
vzíti nemohl, maje málo dělati a již dosti pomocníkův. Ale řekl: >Můj syn ve Filadelfii nedávno
pozbyl svého předního tovaryše Aquilu Rosa, jenž
umřel. Půjdete-li tam, myslím, že vás do práce
vezme.« Philadelphia byla sto mil dále (našich dvacet).
Já se vydal na cestu přece, po lodi do Amboye,
bednu a věci své poslav za sebou po moři.
Když jsme jeli přes záliv, napadl nás vichr,
potrhal nám plachty nahnilé na kousky, zabránil
nám dostati se do Killu a hnal nás proti Dlouhému
Ostrovu. Na naší cestě opilý Hollanďan, z našich
spolucestujících, vyklopil se do vody. Když tonul, já
sáhnul po něm skrze vodu a popadnul za vlasy a
vytáhnul jej, tak že jsme jej dostali zase do lodi.
Koupelí trochu vystřízlivěl a konečně usnul, vyňav
napřed z kapsy knihu, prose mě, abych mu ji
usušil. Objevila se býti můj starý oblíbený spis,
Bunyanův » P o s t u p p o u t n í k ů v « v hollandštině,
pěkně tištěný na dobrém papíře, s měděnou ořízkou,
v úpravě lepší, než v jaké jsem ji kdy spatřil v jejím
mateřském jazyku. Od té doby jsem shledal, že
byla přeložena do největšího dílu jazykův evropských,
a mám za to, že ji více a všeobecněji čítají jako
kteroukoli jinou knihu vyjma leda sv. Písmo. Ghvalné
paměti náš Jan byl první, co vím, který míchal
vypravování a rozmluvu; způsob to psaní, který
se velmi zamlouvá čtenáři, an v nejzajímavějšíeh
částech se nachází takořka zároveň ve společnosti
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a přítomen rozhovoru. Defoe jej šťastně napodobil
ve svém R o b i n s o n u C r u s o u , ve spisku
• M a r y š k a F l a n d r o v a * a jiných kouscích.
A Richardson učinil totéž ve své P a m e l e atd.
Když jsme se blížili k ostrovu, viděli jsme se
býti na místě, kde nebylo lze lodi přistáti, ježto
břeh byl kamenitý a voda tuze do něho bila. Tož
spustili jsme kotev a vyhodili lano na břeh. Několik
lidí sestoupilo až ku břehu a houkali k nám a my
k nim. Ale vítr byl tak prudký a voda vřela tak
hlasitě, že jsme jedni druhým nerozuměli. Bylo tam
několik člunků při břehu a my dávali znamení a
volali na ně, aby nás odvozili; ale buď oni nám
neporozuměli, nebo lo byla věc nemožná, tož odešli
pryč. Noc se skláněla a my nevěděli si jinak pomoci než vzíti si trochu trpělivosti, až vítr ustane.
A zatím plavci a j á jsme si umínili pospati, usneme-li.
A tak jsme se schoulili do skladišť, kde jsme našli
Hollanďana. Ten byl načisto mokrý a pěna, stříkajíc
nad hlavu naší lodi. prostřikovala až na nás, tak
že jsme byli brzy tak mokři jako on. Takovým
způsobem jsme leželi celou noc s malým odpočinkem.
Ale druhý den vítr ustal a nám se podařilo dostati
do Amboye, než se zase setmělo; když jsme byli
n a vodě si pobyli po třicet hodin beze stravy a
nápoje, leda co jsme vypili láhev špinavého rumu,
a n a voda pod námi byla slaná.
K večeru mě mlela velmi zima a j á šel spat.
Ale, čet kdesi, že hodně mnoho studené vody piti
j e s t dobré od zimnice, učinil jsem dle toho předpisu
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a potil se skoro celou noc. Zimnice mě ostala a
ráno, pominuv přístaviště, nastoupil jsem další cestu
Pěšky, maje padesáte mil (našich 10) do Burlingtonu,
kde jsem měl, jak mi bylo řečeno, najiti lodi, a
svézti se ostatní kus cesty do Filadelfie.
Pršelo husto po celý den. Byl jsem promoklý
až na kůži a k poledni hodně unavený. Zastavil
Jsem se v chatrné hospodě, zůstal v ní na noc a nyní
počal toužiti, kéž jsem nikdy neodcházel z domu.
Dělal jsem tak žalostnou figuru, že mě podezřívali,
Jak jsem znamenal z otázek mi činěných, nejsem-li
nějaký zběhlý věrolomný služebný, a byl jsem v nebezpečí, aby mě v tom podezření nezatkli. Přece
však jsem druhého dne bral se dále a na večer
dorazil k hospodě osm nebo deset mil (4 hodiny)
od Burlingtonu, již držel jakýsi dr. Brown. Ten se
dal se mnou do řeči a já pojídal nějakou občerstvenou,
a
> vida, že jsem trochu sečtelý, stal se ke mně
velmi pozorným a úslužným. Naše známost potrvala po všecek jeho ostatní život.
V jeho domě jsem poležel tu noc a druhý
den jsem došel do Burlingtonu. Ale k trapnému
sklamání jsem shledal, že pravidelné lodi byly malou
chvilku dřív odpluly, a nebylo lze se nadíti, že by
jaká jiná jela spíše než v úterý, a my jsme měli
teprve sobolu Pročež jsem se vrátil a šel k jedné
stařeně si koupit perníku, pojisti a zapijeti vodičkou,
i tázal jsem se jí o radu. Ona mi nabídla pobyti
u ní, až by se naskytla jiná loď mě převézti. Já
přijal nabídnutí, jsa velmi unaven cestou pěšky.
Benjamin F r a n k l i n .

3
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Slyšíc, že jsem tiskař, byla by ráda bývala, abych
zůstal v jejich městě a zařídil si tiskárnu. Nevěděla,
jakého jmění potřeba, abych mohl začíti. Byla velmi
pohostinná, dala mi oběd z hovězích skrání s velikou blahovůlí, přijavši za obsluhu ode mne jenom
džbánek bílého piva. A já netroufal se hnouti, pokud
nepřijde úterý. Však večer, procházeje se podél
řeky, viděl jsem přijížděti loď a shledal jsem, že
jede do Filadelfie s několika lidmi. Vzali mě s sebou
a, poněvadž nebylo větru, veslovali jsme celou jízdu.
A kolem půlnoci, když jsme ještě města neviděli,
někteří z cestujících troufali, že jsme již za ním a
nechtěli již veslovati. Druzí nevěděli, kde jsme. Tož
jsme zamířili ku břehu, zajeli do jakéhosi zálivku,
přistáli u starého plotu, z jehož tyčí jsme si rozdělali oheň, neboť byla chladná noc říjnová, a tam
jsme zůstali až do rána.
Potom jeden ze společnosti poznal místo býti
Cooperovým zálivem, poněkud za Filadelfií, již j s m e
spatřili, jakmile jsme vyjeli ze zálivu ven a doplavili se do Filadelfie asi o osmi neb o devíti hodinách v neděli ráno, a přistáli u přístaviště pro
Tržní ulici.
Vypisoval jsem ti cestu svou proto podrobněji a
budu to i zevrubněji vypravovati, jak jsem ponejprve
v to město vstupoval; abys v mysli srovnával mé začátky tak nepodobné osobnosti, kterou jsem od té doby
se stal. Já byl ve všedních šatech, ježto mé sváteční
šaty vezly se za mnou po moři. Byl jsem špinav
od toho, že jsem byl tak dlouho na lodi. Kapsy
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jsem měl vycpány košilemi a punčochami a neznal
pranikoho, ani nevěděl, kam se ubytovati. Všecek
jsa uchozen, unaven veslováním a nevyspalý, byl
jsem velmi lačen. A všecky mé hotové peníze byly
jedinký dollar a myslím za šilink měděných, jež
jsem dal plavcům od svezení. Nejprve se zdráhali
je přijati, že prý jsem vesloval; ale já stál na tom,
aby si je vzali. Člověk bývá někdy velikomyslnější,
když má málo peněz, než má-li jich hojnost'; myslím
aby předešel podezření, že má jen málo.
Vystoupil jsem po ulici vzhůru a jda pořád
jsem se ohlížel, až u samé Tržní ulice jsem potkal
hocha s chlebem. Byl jsem často poobědval o suchém
chlebě. Zeptav se, kde jej kupoval, šel jsem hned
k pekaři, ku kterému mi ukázal. Ptal jsem se na
suchary, míně takové, jaké jsme mívali v Bostoně;
takového pečiva zdá" se nepekli ve Filadelfii. Potom
jsem požádal o bochýnek po třech pensích l ) a
řekli, že nemají. Neznaje rozličných cen ani jmen
rozličného pečiva, řekl jsem mu, aby mi dal za tři
penny jakéhokoli pečiva. Dal mi tedy tři veliké, naduté trubice. Užasnul jsem nad velikostí jejich, ale
vzal to a, nemaje v kapsách místa, kráčel jsem
pod každou paží po trubici a pojídaje třetí. Tak
jsem šel po Tržní ulici až po Čtvrtou ulici, mimo
*) Penny dle nynějšího počítáni anglických peněz na
naše platí našich 6 krejcarů. 12 pensů činí šilink (60 kr.
nebo 1 německou marku). 20 šilinků, jest libra šterlinků
(12 zl. naší měny). V knihách udává se cena pouze nominální,
1 libra šterlinků = 10 zl. lOVa kr.
3*
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dvéře p. Reada, otce mé budoucí manželky; a ona
stojíc u dveří, dívala se na mne a myslila si, že
činím zjev na nejvýše nejapný, směšný, jakož také
jsem činil. Potom jsem zavrátil a šel dolů po
Kaštanové a kus po Ořechové, pojídaje svou housku
celou cestu. A, jda dále, naleznul jsem se zase u
přístaviště v Tržní ulici, nedaleko lodi, po které
jsem byl přijel. 1 šel jsem k ní napit se vody
z řeky. A, maje dosti jedné ze svých housek, obě
druhé jsem dal jedné ženě a dítěti jejímu, jež byly
přijely po řece s naší lodí a nyní čekaly až pojedou dále.
Tak posilněn šel jsem zase vzhůru po ulici,
v níž za tu dobu se ukázalo mnoho svátečně nastrojených lidí a všickni kráčeli toutéž cestou, .lá se
připojil k nim a byl zaveden do domu pro schůzky
quakerů nedaleko trhu. Sedl jsem si mezi ně n,
chvíli se ohlížeje kolem a neslyše nic- mluviti, jak
jsem byl velmi ospalý od práce a neodpočinku
předešlé noci, usnul jsem tvrdo a spal pořád, až
schůze se zdvihla a jeden byl tak laskav mě probuditi. To tedy byl první dům ve Filadelfii, ve
kterém jsem byl, nebo spal.
Potom jsem šel dolů k řece a, dívaje se ve
tvář každému, potkal jsem mladého quakera, jehož
vzezření mi se líbilo. I promluviv k němu, prosil
jsem ho, aby mi řekl, kde by cizinec našel pobyt.
To jsme byli právě blízko závodu u Tří námořníků.
»Zde,« odpovídal, »jest dům, kde přijímají cizince;
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ale není tuze vyhlášený: chceš-li jiti se mnou,
ukáži ti lepší.< A zavedl mě ke Křivé Ceduli ve
Vodní ulici. Tam jsem dostal oběd a, jak jsem jedl,
několik otázek se mě tázali, poněvadž dle mladého
věku a zjevu jsem se zdál podezřelý, nejsem-li
zběhlý.
Po obědě můj hostinský mě zavedl k posteli
a já lehl si. nesvléknuv se, a spal až do šesti
večer, kdy mě zavolali k večeři, šel jsem zase spat
velmi brzo a spal velmi zdravo až do rána. Potom
jsem se obléknul eo nejčistěji a zašel si k Ondřeji
Bradfordovi, tiskaři. Našel jsem v dílně starého
muže. jeho otce, u něhož jsem byl v Novém Yorku,
a, jeda na koni, přijel do Filadelfie přede mnou.
Představil mě svému synu, jenž mě přijal vlídně,
dal mi snídani, ale řekl mi, že nyní nepotřebuje
tovaryše, ježto nedávno dostal jiného. Ale jest prý
tu ještě jeden tiskař v městě nedávno usazený,
jakýsi Keimer, a ten by snad mě mohl vzíti do
práce. Pakli ne, že mohu každou chvíli pobyti v jeho
domě a že mi dá sem a tam nějakou paračku,
dokud by opravdová práce mi se nenaskytla.
Starý pán řekl, že půjde se mnou k novému
tiskaři. A, když jsme jej našli: »Sousede,« řekl
Bradford, >přivedl jsem vám mládence vašeho řemesla: třeba budete potřebovati takového.* Otázal
se mě na všelicos, dal mi do rukou sázecí držátko,
aby viděl jak pracuji, a polom mi řekl, že mi dá
brzo práci, jakkoli právě tu chvíli nemá pro mne
co dělati. A, že starého Bradforda, jehož nikdy ne-
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viděl dříve, měl za jednoho z obyvatelů města, kteří
s ním dobře smýšleli, dal se s ním do rozmluvy
o přítomném podniku a vyhlídkách svých. A zatím
Bradford neprozradil se býti otcem druhého tiskaře;
a, když Keimer řekl, že si troufá největší díl obchodu
dostati do svých rukou, Bradford vábil jej pořád
chytrými otázkami a namítaje malé pochybnůstky,
až Keimer vyjevil své záměry, jakou má podporu
a jakým způsobem zamýšlí si počínati. Já, jenž
jsem stál vedle a vše poslouchal, viděl jsem ihned,
že jeden je starý, lstivý zchytralec a druhý opravdivý
začátečník. Bradford nechal mě u Keimera a ten
byl velice překvapen, když jsem mu řekl, kdo starý
muž jest.
Tiskárna, jak jsem shledal, skládala se ze
starého, porouchaného lisu a malého, sedraného
pokladku anglických liter, jež byl spotřeboval sám,
skládaje e l e g i i na Aquilu Rosa dříve připomenutého.
Byl to nadaný mladík, výborné povahy, v městě
ve veliké vážnosti, tajemník ve Shromáždění a pěkný
básník. Keimer dělal také verše, ale velmi lhostejně.
Nebylo lze říci. že je p í š e , nebof je skládal z hlavy
přímo v litery. Neměl rukopisu za předlohu, měl
dvě kasy liter a, poněvadž na e l e g i i myslím spotřeboval všech písmen, nemohl ani pomocníka potřebovati. Já jsem se snažil jeho lis (s nímž nebyl
ještě nic dělal a jemuž nerozuměl za mák) přivésti
do pořádku. Slíbiv pak, že přijdu a budu tisknouti
jeho e l e g i i , jakmile s ní bude hotov, vrátil jsem
se k Bradfordovi, jenž mi dal na zatím malou
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prácičku, a tam jsem býval a se živil. Za nemnoho
dní Keimer poslal pro mne, abych mu tisknul
e l e g i i . A nyní měl již o dvě kasy liter více a
tisknouti jakousi brožurku, k tomu mě zavolal
do práce.
Tyto dva tiskaře jsem shledal daremně zvěděny
k řemeslu svému. Bradford nebyl tomu vyučen a
byl velmi pozadu ve vzdělání. A Keimer, jakkoli
trochu vyškolený, byl pouhým skladatelem, znaje
málo z tiskařství. Neviděl rád, že bytuji u Bradforda
a u něho pracuji. On sice měl dům, ale bez nábytku,
tak že mě nemohl ubytovati; ale zaopatřil mi byt
u p. Reada, dříve připomenutého, jenž měl dům
svůj vlastní. A že má bedna se šaty zatím za mnou
došla, učinil jsem poněkud pozoruhodnější zjev před
očima slečny Readovy, než když ponejprve mě uviděla,
jak jsem pojídal housku na ulici.
Nyní jsem počal přicházeti ve známost' u
mladých lidí v městě, co byli milovníci čtení, a u
těch jsem trávíval své večery velmi příjemně. A peníze schraňoval a množil jsem přičinlivostí a střídmostí.
Žil jsem velice spokojen a na Boston zapomněl jak
možná bylo zapomněti, a nepřál jsem si, aby kdo
věděl, kde se zdržuji, leda můj přítel Collins, jenž
byl zasvěcen v tajemství a věrně je choval. Konečně
přece přihodila se věc, která mě přiměla vrátiti se
domů dříve, než jsem zamýšlel. Měl jsem švakra,
jmenem Robert Holmes, majitel šalupy, jež převážela
mezi Bostonem a Delawarem. Ten byl v Newcastlu,
čtyřicet mil za Filadelfií, a uslyšev o mně, psal mi
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I ujišťoval mě, že se mnou dobře smýšlí a ve všem
mi vyhoví, vrátím-li se; a k tomu mě vybízel
důtklivě. Odepsal jsem mu na list, poděkoval mu
za radu, ale důvody, proč jsem odešel z Bostonu,
pověděl jsem mu tak důkladně a osvítil tak, že
jsem jej přesvědčil, že nejsem tolik vinen jak on
se obával.
Sir Vilém Keith, guvernér provincie, byl tehdy
v Neweastlu a kapitán Holmes byl právě ve společnosti u něho, když můj list ho došel, mluvil
k iiěmu o mně a ukázal mu dopis. Guvernér jej
přečetl a zdál se překvapen, když mu řekli, kolik let
mi jest. fíekl, že se mu zdám býti mladík mnohoslibných vloh, a proto musím býti povzbuzován.
Tiskaři ve Filadelfii že jsou ubožáci; a usadím-li
se lam, že beze vši pochyby se potkám se zdarem.
Co na něm jest, že mi doručí práce veřejné a poskytne mi každou jinou pomoc, co mu bude možno.
To mi švakr Holmes potom řekl v Bostone. Posavad
však j á o tom nevěděl nic; a tu jednoho dne Keimer
a já, jak jsme spolu u okna pracovali, spatřili
j s m e guvernéra a ještě jednoho pána (jenž se představil jako plukovník French z Neweastlu v provincii
Delawaru) krásně oblečené a ti zaměřili přímo přes
silnici k našemu domu a již jsme je slyšeli u
našich vrat.
Keimer běžel ihned dolů, mysle, že jdou jeho
navštívit. Ale guvernér se tázal po mně, přistoupil

bliž a s blahosklonnosti a zdvořilostí mně úplně
novou, učinil mu mnoho poklon, žádal si mě poznati, laskavě mi domlouval, proč jsem se mu neukázal, když jsem ponejprve přišel do města. Pak
chtěl, aby mě s ním odpustili do vinárny, kde hodlal
s francouzským plukovníkem, jak řekl, okusiti výborného madeirského vína. Já byl nemálo užaslý a
Keimer hleděl vyjeven. Já však šel s guvernérem
a francouzským plukovníkem do vinárny, na rohu
Třetí ulice a při madeirském mi návrh učinil, abych
si zařídil tiskárnu sám. Vypočítal příznivé okolnosti
pro můj zdar a oba, on i plukovník, mě ubezpečovali, že budu míti jejich účastenství a vliv a
tak obdržím veřejné objednávky obojí vlády. A když
jsem projevil pochybnosti, že by mě otec v té věci
podporoval, sir Vilém řekl, že mi dá list pro otce,
ve kterém vytkne ty výhody, a nepochyboval, aby
otce nepřiměl mi vyhověti. Tak uzavřeno, abych
se vrátil do Bostonu s první lodí, co pojede, a vzal
s sebou guvernérův list otci mému. Prozatím se
řeč měla chovati v tajnosti a já pracoval s Keimerem
jako jindy. Guvernér poslal pro mne tu a tam,
abych u něho poobědval, což já považoval za velikou čest, obzvláště když rozmlouval se mnou způsobem nad jiné laskavým, důvěrným a přátelským.
Asi konec dubna 1724. malá loď naskytla se
na cestu k Bostonu. Já si vyžádal od Itejmera dovolenou, jako bych jel podívat se za svými přátely.
Guvernér mi dal dlouhanský list, a ten pravil otci
mému mnohé lichotivé věci o mně a důrazně
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odporučoval záměr, abych se usadil ve Filadelfii,
že to bude mé štěstí. Vyjíždějíce ze zátoky, zavadili
jsme o mělčinu a udělali si trhlinu. Na moři jsme
měli čas bouřlivý a musili j s m e pumpovati skoro
pořád, a při tom došlo také na mne. Přece jsme
dojeli šťastně do Bostonu asi o půlnoci. Já byl pryč
z domu již sedm měsícův a moji přátelé nebyli slyšeli
o mně nic, nebot švakr Holmes nebyl se ještě vrátil
aniž o mně psal. Že jsem z nenadané se vrátil,
bylo našim divno. Všickni však mě uviděli velmi rádi
a vítali mě, vyjma bratra. Já šel se za ním podívat
do tiskárny. Byl jsem lépe oblečen, než jak jsem
byl u něho ve službě, maje vkusný novy oblek od
hlavy do paty, hodinky a kapsy nacpány od pěti
liber šterlinků ve stříbře. Nepřijal mě hrubě otevřeně,
změřil si mě a obrátil se zase ku práci.
Tovaryši vyptávali se, kde jsem byl, j a k á
krajina to jest a jak se mi líbila. J á chválil ji velice,
jakož i šťastny život, jaky jsem v ní vedl, důrazně
na jevo dávaje úmysl do ní se vrátiti. A když
jeden se ptal, jaké peníze tam máme, j á vytáhnul
hrst stříbrňákův a rozložil před nimi. To byla podívaná, jaké nebyli nikdy měli, ježto v Bostoně měli
jen papírové. Potom jsem v příhodnou chvilku jim
dal se podívati na mé hodinky. A naposledy (bratr
pořáde vzhlídal zasmušile) dal jsem jim dolar zpropitného a odporučil se. Touto mou návštěvou se
urazil nanejvýše. Když totiž matka za čas na to
se mu vzmínila, bychom se smířili, a že by ráda
viděla dobrou vůli mezi námi, abychom na dále
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žili jako bratři, on řekl, že já jsem jej potupil před
jeho lidmi tolik, že na to nemůže zapomněti neb
odpustiti. V té věci však se mýlil.
Otec, dostav guvernérův list, byl trochu překvapen ; ale řekl málo o něm po jistou dobu. Když
kapitán Holmes se vrátil, ukázal mu jej a tázal s e
ho, zná-li sira Viléma Keitha a jaký by to byl
člověk; že podle všeho jest málo prozřetelný, an
si smýšlí samostatně usaditi v obchodě mladíčka,
kterému scházejí ještě tři léta do věku mužného.
H o l m e s řekl, co mohl pro můj záměr, ale otec byl
rozhodně proti němu a konečně věc zhola odepřel.
N a p s a l zdvořilý list siru Vilémovi, diky mu vzdávaje
za přízeň, kterou mi laskavě poskytnul, a odepíral
se mi na ten čas pomáhati, abych se usadil pro
sebe, že jsem jemu příliš mlád, aby mi mohl svěřiti
podnik tak závažný, když přípravy již vyžadují
značné výlohy.
Můj s t a r ý soudruh Gollins byl písařem u
Pošty, a všecek unesen zprávou, jakou jsem mu
dal o své nové otčině, rozhodnul se jiti tam také.
A, co já čekal, až jak otec rozhodne, vydal se napřed
přede mnou po pevné zemi směrem k Rhode-Islandu.
Knihy, pěknou sbírku spisů z vědy početní a přírodozpytu nechal vézti se mnou a s mými do Nového
Yorku. Tam že na mne bude čekati.
Otec, ač nechválil návrhu sira Viléma, přece
byl potěšen, že jsem dovedl získati tak výhodné
vysvědčení od osoby tak vynikající tam, kde jsem
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přebýval; a že jsem byl tak přičinliv a dbaly, že
v tak krátké době jsem se tak pěkně opeřil. Proto,
nevida, že bych spřáhnul s bratrem, dal svolení,
abyeh se zase vrátil do Filadelfie. Radil mi, abych
se choval k tamnějším lidem uctivě, snažil si
zjednati všeobecnou vážnost a chránil se štvanic a
hanopisů, k nimž tušil ve mně přílišnou náchylnost,
ftekl mi, stálou pílí a rozumnou spořivostí že si
mohu zašetřiti dosti do té chvíle, až mi bude
jedenadvacet let, abych mohl začíti sám pro sebe;
až pak budu tak daleko, že mi s ostatním pomůže.
To bylo vše, co jsem vymohl, leda ještě dárky
na památku lásky jeho a matčiny, když jsem vstupoval na loď do Nového Yorku; nyní s jejich
schválením a požehnáním.
Šalupa zastavila se u Nového Přístavu na
Rhode-Islandě, a j á navštívil bratra Jana, jenž se
byl oženil a zde usídlil po několik let. Ten přijal
mě velmi upřímně, neboť on mě vždy miloval. A že
jisty Vernon, z přátel jeho, měl po Pennsylvanii na
dluzích pětatřicet liber šterlinků v papírech, žádal
mě, abych mu je vymohl a podržel u sebe, až mi
Vernon řekne, kam s nimi. Dal mi tedy plnomocenství
je přijati. Toto řízení potom mi způsobilo hezky
mnoho nesnází.
V Novém Yorku jsem našel přítele Collinsa,
jenž byl tam přišel nějaký čas přede mnou. Byli
jsme jedna ruka od dětinství a čítali spolu tytéž
knihy. Ale on měl nade mne více času čisti a učiti

se, a měl podivuhodné nadání pro počty, v nichž
mě daleko předstihnul. Pokud jsem býval v Bostone,
největší díl prázdných hodin na besedu jsem strávil
u něho a on byl pořád jak mírný tak pilný hoch.
Byl ve veliké vážnosti pro své vědění u duchovních
a jiných pánův a ukazoval, že zastane platné místo
v životě. Ale, co jsem byl pryč, naučil se piti kořalku, a shledal jsem, jak z jeho vlastních slov tak
od jiných, že byl opilý každý den od té doby, co
přijel do Nového Yorku, a počínal si velmi výstředně. Také hrál a prohrál své peníze, tak že
jsem musil zapraviti jeho bytné a platiti jeho útraty
na cestě a ve Filadelfii, což mi vypadlo na veliké
břímě.
Tehdejší guvernér Nového Yorku, Burnet,
slyše od kapitána, že jeden z cestujících má
velikou hromadu knih na lodi, požádal ho,
aby mě přivedl za ním. Já mu učinil poklonu
a byl bych vzal Gollinsa s sebou, kdyby byl býval
střízliv. Guvernér přijal mě s velikou vlídností,
ukázal mi svou knihovnu, velmi značnou, a rozmlouvali jsme dosti dlouho o knihách a spisovatelích.
To byl druhý guvernér, který si mě všimnul a pro
nepatrného hocha jako já bylo to velmi blahočinno.
Brali jsme se k Filadelfii. Cestou jsem vybral
Vernonovy peníze, bez nichž sotva bychom byli
cestu dokonali. Gollins byl by rád dostal místo
někde v účtárně. Ale buď že čili, že si rád zavdá
> sporé,« dle jeho dechu nebo z chování to poznali,
nepodařilo se mu najiti zaměstnání a bytoval i
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stravoval v témž domě jako j á a na moje. Věda,
že mám peníze Vernonovy, pořád na mně vypůjčoval
a pořád sliboval že je oplatí, jakmile bude v práci.
Konečně n a mně tolik vytahal, že jsem býval sklíčen,
pomysle, eo bych dělal, kdybych byl vyzván je
poslati na místo.
On piti nepřestával a o to jsme se nejednou
povadili. Neboť, když se trochu podnapil, byl velmi
popudlivý. Jednou v lodi na Delawaru s několika
jinými mladíky odepřel veslovati, jak na něm byl
pořádek. >Já se chci plaviti domů,« řekl on. >My
nechceme tě plaviti, < řku já. »Vy musíte, nebo si
zůstaňte celou noc na vodě, tak jak se vám líbí.«
Druzí řekli: »Jen veslujme, co na tom záleží!'
Ale, že m á mysl byla nakvašena celým ostatním
jeho chováním, j á zdráhal se pořád. Tož on se
zapřísáhnul, že mě donutí veslovati nebo mě vyhodí
z lodi. I rozběhl jsem se a, hopkaje po sedadlech,
jak byl už u mne a napřahnul ruku, j á sehnul hlavu
jemu pod paždí a, zdvihnuv se, vykotil jsem jej hlavou
napřed do řeky. Já věděl, že on jest výborný plavec
a tak málo jsem měl o něj strachu. Ale, než se
mohl obrátiti a zachytiti se o člun, my několika
rázy umykli jsme mu jej od rukou. Kdykoli pak se
dostával na člun, m y se ho tázali, chce-Ij veslovati,
udeříce ráz dva, aby mu uklouznul. On div se nezalknul zlostí a nic jinak než že veslovati nebude.
Vidouce, že ustává, vytáhli jsme jej do lodi a přivezli domů mokrého, až z něho kapalo. Po tomto
dobrodružství sotva jsme vyměnili druh s druhem

přívětivé slovo. Konečně jakýsi kapitán ze Západní
Indie měl uloženo pro syny jednoho pána na
ostrovech barbarských zaopatřiti učitele, a, poznav
se s ním, nabídnul se mu, že jej zaveze na to místo.
On přijal a slíbil mi poslati, co mi byl dlužen,
z prvních peněz co dostane; ale já nikdy neslyšel
o něm.
Že jsem tak zhřešil na plnomocenství k Vernonovým penězům, bylo z prvních velikých tiskových
chyb mého života. A to ukazovalo, že otec nebyl
mnoho chybil v úsudku svém, když mě prohlásil za
příliš mladého, abych řídil závod. Ale sir Vilém, když
si přečetl jeho list. řekl, že jest příliš opatrný; že daleko
není člověk jako člověk; a že rozum nepostupuje
vždy podle let aniž bývá mládí pokaždé bez něho.
'Ale, když vás usaditi nechce, tož já chci to dokázati sám. Dejte mi seznam věcí, které potřeba
objednati z Anglie a já pro ně pošlu. Zaplatíte mi,
až budete moci. Já jsem odhodlán míti zde dobrého
tiskaře a jsem jist, že se vám věc povede.* To
vyřknul na pohled se srdečností takovou, že jsem
neměl ani nejmenší pochybnosti, že upřímně míní,
cp praví. Já byl posavad se tajil se záměrem zaříditi ve Filadelfii tiskárnu, a pořád se s ním
neprozrazoval. Kdyby bylo ve známost přišlo, jak
spoléhám na guvernéra, bezpochyby některý přítel,
který jej lépe znal, byl by mě varoval neskládati
se na něj. Jakože jsem potom slyšel, jak znám
jest štědrostí ve slibech, jichž nikdy nemíní dodržeti.
Ale jak jsem mohl jeho velikomyslné nabídky po-
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kládati za neupřímné, když je činil sám od sebe?
J á měl jej za jednoho z nejlepších lidí na světě.
Já mu podal seznam malé tiskárny, páčící
se dle výpočtu asi na sto liber šterlinkův. On jej
schválil, ale tázal se mě, nebylo-li by s výhodou zajeti na místo do Anglie a vybrati si litery sám a
přihlížeti, aby každá věc byla jak se patří. »Tenkrát,«
řekl, »až tam budete, můžete si nadělati známostí
a utkati spojení s knihkupci.* J á přisvědčil, že by
to bylo prospěšno. »Tož strojte se,« řekl dále, »na
cestu s A n n i t o u « — to byla výroční loď a jediná
toho času, co pravidelně jezdila mezi Londýnem a
Filadelfií. Ale, poněvadž bylo ještě kolik měsíců
do té doby, có Annis měla vyjeti, já pracoval dále
u Keimera, zlobě se na nejvýše pro peníze, co
Collins byl na mně vytáhal, a v nemalých úzkostech,
aby Vernon se o ně nehlásil. To však se nestalo,
až kolik let později.
Myslím jsem se nezmínil, jak na první cestě
z Bostonu uvázli jsme bezvětřím před Block-Islandem
a naši plavci dali se do chytání tresek i vytáhali
jich velikou sílu. Až po tu dobu byl jsem umíněn
nejisti nic, co mělo život. A při této příležitosti
považoval jsem s mistrem svým Tryonem jakékoli
lovení ryb za jakousi neoprávněnou vraždu, ježto
žádná nám neublížila, abychom byli oprávněni
k tomuto ubíjení. To vše se zdálo velmi rozumno.
Ale j á míval před tím velice rád ryby a, když je
vyklopili z pekáče, voněly nad míru líbezně. Po
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nějaký čas jsem váhal mezi zásadou a náklonností,
až jsem pozoroval, když ryby se otvíraly, že jim
našli v žaludcích menší rybičky. I pomyslil jsem
si t u : »Když vy požíráte jedny druhé, proč bychom
'ny nemohli jisti vás?« Tak jsem si pochutnával
na treskách vesele a potom je jídával jako jiní
lidé, jen tu a tam se vraceje na stravu rostlinnou.
Tak výborná věc jest býti r o z u m n ý m t v o r e m ,
ježto tak v y r o z u m u j e m e důvod pro každou
v
ěc, co komu se líbí.
Keimer a já žili jsme v pěkné a hodně přátelské shodě a . spřáhali jsme slušně; neboť on
netušil nic, že se míním usaditi pro sebe. Podržel
veliký díl starého nadšení a rád se přel. Proto
jsme měli mnoho hádek.
Přední moji známí v tomto čase byli Karel
Osborne, Josef Watson a Jakub Ralph, všickni čtenáři.
První dva byli příručí u vynikajícího písaře či notáře
v
městě, Karla Brockdena. Třetí byl mládencem
u kupce. Watson byl mladík zbožný, rozumný a
velmi bezúhonný. Druzí poněkud volni v zásadách
náboženských, obzvláště Ralph. Ty, jako dříve
Gollinsa, jsem nabral. Za to jsem od obou zakusil.
Osborne byl rozumný, upřímný a nebázlivý; ke
svým přátelům věrný a lásky plný; ale ve vědeckých
věcech příliš rád vyvracel. Ralph byl vtipný, uhlazený
v chování a na nejvýše výmluvný; myslím nikdy
jsem nepoznal roztomilejšího řečníka. Oba byli
velicí ctitelé básnictví a počali se pokoušeti
v drobných básničkách. Mnoho jsme měli spolu
Benjamin F r a n k l i n .
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rozkošných vycházek v neděli do lesa na březích
Schuyl-killu a tam jsme si navzájem předčítali a
rozumovali o tom. co jsme četli.
Ralph měl chuť dáti se úplně na básnictví,
nemaje pochybnosti, že v tom může velice vyniknouti,
ano že tím udělá štěstí. Namítal, že i největší
básníci, když počínali psáti, musili spáchati tolik
chyb co on. Ósborne mu od toho zrazoval, pečetil
mu, že nemá žádného ducha pro básnictví, a radil
mu. aby si nemyslil na nic vyššího než na povolání,
k jakému byl veden; že při kupeckém životě, byt
neměl peněz, pilností a pořádkem může se vypjati
na faktora a časem nastřádati tolik, aby mohl
začíti obchod na svůj účet. Já, co na mne přišlo,
odporučil jsem básnictvím se pobaviti sem tam,
aby člověk zlepšil svou řeč, ale nic více.
Na tom základě bylo předloženo, aby jedenkaždý z nás ku příští schůzce složil něco svého,
abychom se zdokonalili vzájemnými poznámkami,
posudky a opravami. Ježto jsme na zřeteli měli
mluvu a výraz, nemínili jsme bráti zřetele na to,
je-li myšlénka původu vlastního či ne, a umluvili
jsme se, aby práce byla překlad žalmu osmnáctého,
jenž vypisuje východ Boží. Když čas naší schůzky
nastával, Ralph mě první navštívil a zvěstoval, že
jeho báseň hotova. Já mu řekl, že jsem se vynasnažil a, maje málo náklonnosti k tomu, nic jsem
neudělal. On potom mi předložil svou báseň na
posouzenou a j á mnoho chválil, ježto se zdála do
sebe míti velikou cenu. »Ale,« vece on, »Osborne

nikdy neuzná mi nejmenši ceny v čemkoliv ode mne,
nýbrž dělá tisíce výtek z pouhé závisti. Na tebe
není tak řevniv; já bych tedy rád, abys mou báseň
vzal a vydával ji za svou. Já se budu vymlouvati,
že jsem neměl kdy a nemohl nic složiti. Potom
uslyšíme, co na to řekne.« Já svolil a hned ji opsal,
aby se zdála z mé ruky.
Sešli jsme se. Čten výplod Watsonův. Byla
v
tom sem tam krása, ale mnoho nedostatkův.
Cten Osbornův. Byl o mnoho lepší. Ralph ji posoudil spravedlivě; poznamenal některé vady, a
krásy pochválil. Sám neměl se s čím vytasiti.
Já byl liknavý, dělal, jako bych se omlouval, neměl
již kdy opravovali atd. Ale výmluva nic neplatila,
musil jsem s básní na světlo. Byla čtena a čtena
ještě jednou. Watson a Osborne nechali hádky a
jednomyslně tleskali. Jediný Ralph učinil několik
v
ýtek a navrhoval několik oprav, ale já hájil svého
písma. Osborne byl přísný na Ralpha a řekl mi,
že nedovede lépe posuzovati než skládati verše.
Když tito dva se vraceli domů, Osborne ještě
příznivěji se vyslovil o skládání, jež považoval za
moje; napřed prý svůj soud mírnil, abych nemyslil,
že mi chce pochlebovati. »Ale kdo by si byl pomyslil, « řekl dále, »že ten Franklin se vzmůže na
takový výkon? Takové líčení, toliká síla, takový
oheň! On zrovna zdokonalil skladbu původní.
V obyčejné rozmluvě zdá se, že nemůže přijití na
slovo; zaráží se a mate, a přece, pro Bůh, jak píše!«
Když jsme se sešli po druhé, Ralph objevil, co
?
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j s m e si s ním udělali za šprým, a Osbornovi j s m e
se vysmáli.
Tento podařený pletich Ralpha utvrdil v předsevzetí státi se básníkem. Já učinil vše, co jsem
mohl, abych jej od toho odvrátil, ale on nepřestal
škrabati veršův, až jej Pope z toho vyléčil. Stal
se však hezky dobrým spisovatelem v řeči nevázané.
Ale, že již se n á m nenaskytne vzmíniti se o těch
druhých dvou, poznamenám ještě v čas 'tuto, že
Watson umřel mně v náručí za málo let později a že
jsme ho mnoho želeli, protože byl nejlepší z naší
družiny. Osborne zašel do západní Indie, kdež se
stal výtečným právníkem a zbohatnul, ale umřel
mlád. On a j á byli jsme učinili opravdovou úmluvu,
který umře dříve, bude-li možná, že učiní přátelskou
návštěvu druhému a poví mu, jak shledal věci
v onom zvláštním stavě. Ale nikdy nesplnil svého
slibu. —
Guvernér, maje podle všeho rád společnost',
kázal mi často docházeti do jeho d o m u ; a, že mě
usadí za tiskaře, platilo v naši rozmluvě za věc
rozhodnou. J á měl, vzíti s sebou odporučovací listy
na hromadu jeho přátel, k tomu úvěrné listy, abych
měl nač si vypůjčiti a koupiti lis, litery, papír atd.
O tyto listy měl jsem se hlásiti v rozličných dobách,
do kterých měly býti hotovy. Ale pořád byla řeč
o čase budoucím. Tak jsme dělali pořád, až loď,
bez toho několikráte odložená, chystala se již jeti.
Tu, jak jsem přišel se odporučit a vzít si listů,
jeho tajemník dr. Raird vyšel za mnou ven a řekl,
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že guvernér jest náramně zaměstnán psaním, ale
že bude v Newcastlu dříve, než loď přijede, a potom
že mi listy budou odevzdány.
Ralph byl ženat a měl již dítko, přece však
se odhodlal jeti se mnou. Mělo se za to, že míní
zavěsti si spojení a najednati zboží na prodej
zprostředkovací. Ale potom jsem shledal, že měl
neshodu s příbuznými své ženy a chtěl jim ji
neehati na krku a nikdy se nevrátiti do Ameriky.
Odporučiv se přátelům a dav si slovo se slečnou
Readovou, opustil jsem Filadelfii po lodi, jež stála
u Newcastlu. Guvernér tam byl. Ale když jsem šel
do jeho bytu, jeho tajemník vyšel za mnou vyslovit
mi největšího politování od guvernéra, že nemůže
mě přijati, protože má na nejvýše důležitou práci;
ale že pošle listy za mnou na loď a přeje mi
srdečně dobrou cestu a brzký návrat atd. Já se
vrátil na loď, trochu přiveden v rozpaky, ale přece
nepochybuje.

Kapitola III.
Pan Ondřej Hamillon, slovutný právník ve
Filadelfii, zakázal si místo v téže lodi jako my,
pak jeho syn, dále p. Denham a Russel, majitelé
železárny v Marylandě; ti zabrali velikou kajutu.
Ralph a já jsme se musili spokojiti s kajutou vzadu
u kormidla; ježto pak nikdo na lodi nás neznal,
byli jsme pokládáni za obyčejné osoby. Ale pan
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Hamilton a jeho syn (Jakub, pozdější guvernér)
vrátili se z Newcastlu do Filadelfie, protože otce
volali za velikou odplatu obhajovat zajaté lodi.
A, právě co jsme se hýbali na moře, French plukovník
přišel na loď a ukázal mi velikou pozornost'; proto
si mě všimli a ti druzí dva páni pozvali nás
s Ralphem do kajuty, kde nyní bylo místo. Tož
jsme se ubytovali tam.
Soudě, že plukovník přinesl na loď guvernérovy
zásylky, tázal jsem se kapitána, nemá-li listy, které
bych měl j á opatrovali. Řekl, že byly všecky dány
ve vak dohromady, a že nyní nelze se na ně
dostati; ale, než přistaneme v Anglii, že najdu
příležitost si je vytáhnouti. Tak jsem se dal na
ten čas upokojiti a my jeli dále. Měli jsme družného
společníka v kajutě a měli jsme se neobyčejně
dobře, majíce ke všemu p. Hamiltonovy zásoby,
jenž jich měl naloženo na vrchovato. Na této cestě
p. Denham pojal ke mně přátelskou náklonnost,
jež potrvala po všecek život. Cesta jinak příjemná
nebyla, ježto jsme měli větším dílem špatné počasí.
Když jsme dopluli do Kanálu, kapitán dostál
slovu svému a poskytnul mi příležitost' prohledati
vak, nejsou-li v něm guvernérovy listy. Našel jsem
jich několik, na kterých jsem poznačen byl za doručitele. Vybral jsem šest anebo sedm, které dle ruky
viděly mi se byti ty slíbené listy, zvláště když jeden
byl adresován na Basketta, královského tiskaře, a
druhy na jakéhosi obchodníka v papíře. Přijeli jsme
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do Londýna 24. prosince 1724. Představil jsem se
papirníkovi, neboť toho jsem natrefil prvního, a
podal mu list jako od guvernéra Keitha. > Takového
člověka neznám,* řekl, ale, otevřev list, zvolal.
»Oh! tento jest od Riddlesdena. Nedávno jsem se
přesvědčil, že jest úplný dareba, a nechci s ním nic
zacínati ani přijímati jakého listu od něho.« Tak,
podav mi list do rukou zpět, obrátil se na patě a,
nechav mě, jal se sloužiti jakémusi kupovači. Napřed
jsem byl jak opařen, vida, že to nejsou guvernérovy
listy. Když pak jsem si všecko připomněl a srovnal,
počal jsem pochybovati o jeho upřímnosti. Vyhledal
jsem si přítele Denhama a zjevil mu celou událost'.
Ten mi posvítil na Keithovu povahu, řekl mi, že
není ani nejmenší věci pravdě podobné, aby on byl
psal listy pro mne; že žádný, kdo jej zná, nemá
v něj ni nejmenší důvěry. A smál se domněnce,
že by guvernér mohl dáti úvěrné listy, nemaje sám
úvěru. Když jsem projevil starosť, co začíti, radil
mi, abych hleděl dostati práci ve svém řemesle.
»Mezi zdejšími tiskaři,* pravil, »se zdokonalíte a,
když se vrátíte do Ameriky, zařídíte si závod s prospěchem větším.*
My dva jakož i papírník dověděli jsme se. že
Riddlesden advokát jest opravdu šibal. Byl na polo na
mizinu přivedl otce slečny Readovy, přemluviv jej,
aby za něj ručil. Z jeho listu vyšlo na jevo, že měl
nastrojen tajný plán na škodu p. Hamiltonovu (myslil,
že p. Hamilton ten čas pojede s námi do Anglie):
že Keith jest ve věci zapleten s Riddlesdenem-
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Denham, jsa z přátel Hamiltonových, mínil, aby se
mu to povědělo. Když tedy pan Hamilton přijel do
Anglie, což bylo brzy na to, dílem z rozhořčení a
msty proti Keithovi a Riddlesdenovi, dílem z lásky
k Hamiltonovi, j á se mu představil a dal mu list.
Poděkoval mi srdečně, ježto zpráva ta byla pro něj
závažna. A od té doby stal se mym přítelem na
veliký můj prospěch při nejedné příhodě později.
Avšak co si pomysliti o guvernéru, který vyváděl takové žalostné kousky a tak hrubě podvedl
ubohého nevědomého hocha! To měl již ve zvyku.
Chtěl se každému zavděčiti; nemaje pak co dáti,
dával sliby. Jinak byl muž důmyslný, rozumný,
hezky dobrý spisovatel a dobrým vladařem pro lid.
Však ne pro ty, kteří jej byli ustanovili, majetníky,
jejichž předpisy pohrdal. Nejeden z našich nejlepších zákonů byla jeho myšlénka a prošly za jeho
vladařeni.
Ralph a j á byli jsme nerozluční společnici.
Vzali jsme si spolu byt u Malé Britanie za půl čtvrtá
šilinku týdně; na více jsme si netroufali. On vyhledal nějaké příbuzně, ale ti byli chudí a nemohli
ho podporovati. Nyní mi zjevil svůj úmysl zůstati
v Londýně a, že nikdy nemíní se vrátiti do Filadelfie.
Nepřivezl si žádných peněz. Všecko, co byl sehnal,
vydal na jízdné. Já měl patnácte pistolů ; vypůjčoval
si tedy ode mne na živobytí, zatím co se ohlížel
po práci. Nejprve se snažil dostati k divadlu, domnívaje se býti způsobilý na herce. Ale Wilkes,

na nějž se obrátil, radil mu upřímně, aby na to
povolání si nesmýšlel, že není možná věc, aby
v něm dobře pochodil. Potom se nabízel Robertsovi,
nakladateli v Otčenášské třídě, psáti mu týdenník
na způsob Spectatora; o.ož Hoberts nepřijal. Potom
se snažil dostati zaměstnání za nájemného písaře,
psáti pro knihkupce a právníky kolem Templu, ale
nemohl najiti místa.
Já sám jsem se dostal ihned do práce u
Palmera, v proslulé tiskárně v Bartolomějské čtvrti,
kde jsem vytrval skoro rok. Byl jsem hezky pilný,
ale s Ralphem jsem utratil valný díl svých výplat
při hrách a veřejných zábavách. Málem jsme
spotřebovali všecky mé pistoly a nyní tak tak, že
jsme se protloukli dále od ruky do úst. Na něm
se zdálo, jakoby byl načisto zapomněl na manželku
a dítě. A já na svoji lásku se slečnou Readovou,
jíž jsem nepsal jakživ více než jeden list, a to
bylo, že myslím nepřijedu tuze brzo. To byla zase
jedna z velikých tiskových chyb mého života, které
bych rád opravil, kdybych jej měl žiti ještě jednou
znova. Pravda byla, že pořád utráceje neměl jsem
nikdy na cestu.
Když jsem býval v Malé Britanii, učinil jsem
si známost' s jakýmsi Wilcoxem, knihkupcem, jenž
měl krám vedle nás. Měl nesmírnou sbírku opotřebovaných knih. Půjčovací knihovny tehdy nebyly
v obyčeji; ale my jsme si ujednali, že za přiměřenými podmínkami, — jakými, již nevím
mohu
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si bráti, čisti a vraceti kterékoli z jeho knih. To
jsem si vážil za velikou výhodu a používal ji
jak moha.
Nyní jsem počal přemýšleti, jak se vzmoci na
hotovou zálohu a, počítaje na lepší práci, vypověděl
jsem Palmerovi a vstoupil do práce k Wattsovi
nedaleko náměstí u Lincolnovy hospody do tiskárny
ještě větši. Tam jsem pobyl ostatek života svého
v Londýně.
Když jsem nastoupil do tiskárny, nejprve jsem
se dal na práci u lisu, mysle, že mi chybí tělesný
pohyb, jakému jsem zvyklý v Americe; tam práce
u lisu se střídá se sázením. Já pívával jen vodu.
Druzí dělníci, počtem asi padesát, byli velicí pijáci
piva. Ob čas jsem nosíval po schodech vzhůru dolů
veliké bedníce liter, po jedné v každé ruce, kdežto
druzí nosili leda po jedné oběma rukama. Bývalo
jim divno viděti z tohoto a z rozličných jiných případů, že v o d n í A m e r i č a n , jak mi říkali, je
s i l n ě j š í než oni, jižto pili s i l n é pivo! Měli jsme
poslíčka do pivnice, který pokaždé docházel do
našeho domu a donášel dělníkům pivo. Můj společník u lisu pil každý den pintu před snídaním,
pintu při snídaní o chlebě a sýru, pintu mezi snídaním a obědem, a pintu k obědu, pintu odpoledne
k šesté hodině a ještě jednu, když byl dokonal dílo
dne. J á to měl za šeredný zvyk; ale on myslil, že
musí piti s i l n é pivo. aby byl silný k práci. J á se
snažil jej přesvědčiti, že tělesná síla z piva nemůže
býti větší než vydá zrno nebo mouka ječmene,

rozpuštěná ve vodě, ze které pivo jest uvařeno; že
více jest mouky v chlebě za penny; a proto, dovede-li jej snísti s pintou vody, že mu dodá více
síly nežli žejdlík piva. On však pil dále a měl každou
sobotu večer platiti čtyři nebo pět šilinků za sprostý
ten mok — výloha, které jsem byl prost. A tak
ubohé ty lidičky se drží pořád pod vodou.
Watts po několika nedělích žádal si mě míti
v sazebně a já opustil tiskaře. Sazeči na mně chtěli
nové p ř i j a t n é za pět šilinků. Já to pokládal za
vnucenou daň, protože jsem již jednou zaplatil
tiskařům. Mistr myslil také tak a zbraňoval mi ji
platiti. Já dvě nebo tři neděle odpíral, byl tudíž
považován za vyobcovaného a dělali mi také nemálo
kousků z osobní nepřízně, míchali mi druhy písmen,
překládali a trhali mou práci atd., jestliže jsem kdy
vykročil ze sazebny. A všecko sváděli na s t r a š i d l o
z k a p l e , které pry chodí na ty, co dle řádu nebyli přijati. Až přes mistrovu přízeň viděl jsem se
nucen povoliti a peníze vyplatiti, uznav pošetilost
byti v trapném postaveni s těmi, se kterými mám
ustavičně žiti.
Nyní jsme se pěkně porovnávali a brzo jsem
získal značný vliv. Navrhnul jsem všelijaké rozumné
změny v jejich k a p e l n i c h zákonech a prorazil
s nimi proti všemu odporu. Po mém příkladu hodně
mnoho jich nechalo plentaniny z piva, chleba a
syra ke snídaní, vidouce, že mohou jako já ze sousedního domu si zaopatřiti veliký talíř teplé vodné
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krupice, popepřené s nadrobeným chlebem a kouskem
másla, za tři půlpenny jako pinta piva. To bylo
snídaní příhodnější jakož i lacinější a zachovalo jim
hlavy čistější. Ti, kdo nepřestávali se opíjeti pivem
po celý den, často že neplatili, ' nedostali v pivnici
na knížku nic a vyvěřovali na mně, aby došli piva,
když jim s v ě t l o , jak tomu říkali, d o h o ř e l o . Já
pozoroval v sobotu večer výplatní stůl a vybíral,
zač jsem byl za ně ručil, a měl jsem někdy platiti
skoro třicet šilinků n a jpjich účty. To, pak že mě
pokládali za hezky dobrého r i g g i t a , to jest žertovného vtipkáře, udržovalo m ů j vliv ve společnosti.
Že jsem nikdy nescházel (nikdy jsem neslavil modrého pondělku), zavděčil jsem se mistrovi. A že
jsem sázel neobyčejně rychle, býval jsem bráván
na rychlé práce, jež se obyčejně lépe platí. Tak se
mi nyní vedlo velmi příjemně.
V domě Wattsově' jsem si učinil známost'
s nadaným mladíkem, jistým Wygatem. Ten měl
bohaté příbuzné a byl lépe vzdělán, než bývají
tiskaři. Byl slušný latinář, mluvil francouzsky a
miloval čtení. Naučil jsem jej a jeho přítele plovati
za dvakrát, co jsme šli k řece, a brzy se naučili
výborně plovati. Představili mě několika pánům
z venkova. Ti zajeli po řece do Chelsea podívat se
na gymnasium a na památnosti Dona Saltera. Na
zpáteční plavbě na žádosť společnosti, jejíž zvědavost'
byl Wygate vzbudil, já se svléknul a skočil do řeky
a ploval od Chelsea k Blackfriarům, a cestou prováděl mnohé parádní kousky své obratnosti nad
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vodou i pod vodou, a ty byly divný a líbily se jim,
jsouce jim novy.
Já byl od malička měl v tomto uměni zálibu,
zkoumal jsem a cvičil Thevenotovy pohyby a polohy
a vymyslil sám několik, hledě jak na krásné a
lehké tak na užitečné. Se všemi těmito kousky
hleděl jsem se ukázati společnosti a velmi mi lichotil
jejich podiv. Wygate pak, dychtivý státi se mistrem,
lnul ke mně z té příčiny víc a více, již také proto,
že jsme měli v tom stejné zalíbení. Konečně mě
vybídnul, abychom cestovali spolu po celé Evropě,
všude se živíce svým řemeslem. Jednou jsem byl
pro to. Ale, vzmíniv se o tom příteli p. Denhamovi,
u něhož jsem často strávil hodinku prázdného času,
upustil jsem od toho; radil mi, abych pamatoval
jenom jak se vrátiti do Pennsylvanie, což on již
hodlal učiniti.
Nemohu nepřipomněti jeden rys v povaze
tohoto dobrého muže. Dříve byl míval obchod
v Bristolu, ale v dluhu k několika lidem nedostál,
vyrovnal se s nimi jak moha, a odejel do Ameriky.
Tam, pilně si hledě kupectví, zjednal si valné jmění
za několik málo let. Vrátiv se se mnou na lodi do
Anglie, pozval si staré věřitele na hostinu, při níž
děkoval jim za snadné vyrovnání, jakého mu dopřáli.
Jakkoli pak nečekali na nic více než na počastovanou,
každý po prvním jídle našel pod svým talířem
poukázku na některého bankéře na celý nezaplacený
zbytek i s úroky.
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Ten mi nyní řekl, že se mini vrátiti do
Filadelfie a poveze s sebou velikou zásobu zboží,
aby lam otevřel sklad. Nabízel mi, že mě vezme
s sebou za mládence, abych mu vedl knihy •—
v tom že mě vyučí — opisoval listy a posluhoval
ve skladě. Doložil, jakmile se obeznámím v obchodě,
že mě -povýší a pošle po lodi s nákladem mouky a
chleba do Západní Indie a zaopatří mi též ode
druhách zprostředkovací úkoly, při kterých něco
vyzískám. A vyvedu-li to šťastně, že mě pěkně
usadí. Věc se mi líbila; neboť v Londýně mě
omrzelo a s rozkoší jsem si vzpomínal n a šťastně
měsíce, které jsem byl strávil v Pennsylvanii, a
přál jsem si zase ji viděti. Proto jsem ihned svolil
a smluvil se z padesáti liber pennsylvanskych
peněz. Ovšem to bylo méně než moje příjmy
sazečské, ale poskytovala mi se lepší vyhlídka.
Nyní jsem se rozloučil s tiskařstvím, jak jsem
myslil, na vždy a den co den jsem byl zaměstnán
ve svém novém povolání, chodě s p. Denhamem
mezi obchodníky nakupovat rozličného zboží a dávaje nakoupené baliti. Musil jsem vyřizovati objednávky, pobízeti dělníky, aby pospíšili atd. A když
bylo vše na lodi, měl jsem několik dní prázdno. Tu
jednoho dne k mému překvapení si pro mne poslal
jakýsi velmož, kterého jsem znal jenom dle jména,
sir Vilém Wyndham, a se mu představil. Nevím,
jak se dověděl o mé plavbě od Chelsea k Blackfriarům
a, jak jsem Wygata a ještě jednoho mladíka naučil
plovati za několik hodin. Měl dva syny a ti strojili

se na cesty. Rád by je byl napřed dal vyučiti
v plování a sliboval, že mě odmění jak se patří,
naučím-li je plovati. Ještě nebyli v městě a, jak
dlouho já tam ještě budu, bylo nejisto. Tož jsem
to nemohl převzíti. Ale z té příhody jsem troufal,
kdybych zůstal v Anglii a otevřel plovací školu, že
bych byl mohl vydělati hezky mnoho peněz. A to
mě zaujalo tak, že byl bych asi nevrátil se tak
brzo do Ameriky, kdyby návrh mi byl býval učiněn
dříve. Mnoho let později ty a já jsme měli důležitější
věc s jedním z těchto synů sira Viléma Wyndhama,
učiněného Earlem z Egremontu. To však připomenu
na svém místě.
Tak jsem prožil osmnáct měsíců v Londýně.
Největší díl toho času jsem pracoval klopotně
v řemesle a pro sebe jsem málo vyzískal, leda že
jsem viděl divadla a četl knihy. Přítel Ralph mě
držel v chudobě. Byl mi dlužen kolem sedmadvaceti
liber šterlinkův a, ty že bych zase obdržel, nepodobalo se. Veliká suma z malých výplat! Přece
však jsem jej měl rád — neboť měl do sebe
mnohé líbezné vlastnosti. Své vědomosti však jsem
zdokonalil, ač pranic své jmění. Ale udělal jsem
si mnoho duchaplných známých, jejichž hovor pro
mne byl s velikým prospěchem, Také jsem četl
značně mnoho.
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Kapitola IV.
My vypluli z Gravesandu 23. července 1726.
Pro příhody na cestě odkazuji lě na svůj denník,
kdež je najdeš zvypravovány do podrobná. Myslím
nejdůležitější část' toho denníku jest p l á n v něm
zaznamenaný, jaký jsem si udělal na moři, zříditi
budoucí svůj život. Jest tím pozoruhodnější, že
byl učiněn, když jsem byl tak mlád, a přece jsem
se ho hezky věrně držel úplně po všecek život až
do stáří.
Ve Filadelfii jsme přistáli 11. října, i našel
jsem tam rozličné změny. Iíeith už nebyl guvernérem
a byl nahrazen majorem Kordonem. Potkal jsem
jej, an kráčel po ulici j a k o prosty občan. Zdál se
trochu zahanben, uviděv mě. a šel dále, nic neříkaje.
Já bych byl měl býti právě tolik zahanben, uviděv
slečnu Readovu, kdyby její přátelé nebyli se vzdali
naděje, že se vrátím, a, jak dostala m ů j list, přemluvili ji vzíti si jiného, jistého Rogersa, hrnčíře.
To se stalo, co jsem byl pryč. S nim však nebyla
nikdy šťastna a brzo se s ním dala rozvésti; i
nechtěla ni jméno jeho nositi, ježto pry on měl
jinou ženu. On byl chlap bez ceny jakkoli výborný
byl dělník, a to nejspíše zaslepilo její přátely.
Zadlužil se, utekl roku 1727. neb 1728., zajel do
Západní Indie a tam umřel. Keimer měl již lepší
dům, dílnu dobře zásobenou papírem, dostatek
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nových liter a hromadu tovaryšů, jakkoli žádného
dobrého, a zdál se míti hodně práce.
P. Denham vzal si sklad ve Vodní ulici a
tam jsme otevřeli svoje zboží. Já sloužil mu v obchodě pilně, učil se účetnictví a v krátkém čase
stal se v prodávání zběhlým. Bydleli jsme a stravovali
se spolu. On mi radil jak otec a měl upřímnou
Vážnost ke mně. Já jej ctil a miloval, a byli bychom
f
lále spolu žili šťastně. Ale počátkem února 1727.,
když mi minul právě jedenadvacátý rok, oba jsme
onemocněli. Má nemoc bylo píchání v boku a bylo
by mě málem sklidilo. Trpěl jsem náramně, již
v mysli své vzdával se všeho a byl jsem poněkud
sklamán, když jsem viděl, že okřívám. Mrzel jsem
se v jisté míře, že dnes anebo zítra tu nepříjemnou
práci musím prodělati zase. Jaká byla nemoc pana
Denhamova, již nevím. Držela jej dlouhý čas, a konečně odnesla. Zanechal mi maličký odkaz v ústní
závěti a zanechal mě ještě jednou šírému světu.
Neboť sklad byl vzat ve správu plnitelů poslední
vůle a mé zaměstnání v něm vzalo za své.
Švakr Holmes, bývaje nyní ve Filadefii, radil
mi, abych se vrátil k svému řemeslu. Keimer pak
mě lákal velikým platem na rok, abych přišel a
převzal vedení tiskárny, aby sám lépe mohl přihlížeti
ke svému krámu knihkupeckému. V Londýně jsem
o něm slyšel špatnou pověst od jeho ženy a jejích
přátel a nebyl pro to, abych s ním měl více činiti. Byl
bych rád přijal službu za kupeckého mládence. Ale,
nenacházeje žádné, přichytil jsem se zase Keimera.
Benjamin F r á n k l i n .
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Našel jsem v jebo tiskárně tyto tovaryše: Hugona
Mereditba; byl to Pennsylvaňan a pocházel vlastně
z Walesu, měl třicet let a byl vychován v rolnictví,
muž počestný, rozumný, zkušený a milovník čtení,
ale byl oddaný na pití. Štěpán Gotts, mladý venkovan, v dospělém věku, také vyrostlý v rolnictví,
měl neobyčejné vlohy a veliký vtip, ale poněkud
lenošný. S těmito se byl smluvil o týdenní mzdu na
nejvýše skrovnou, která by teprve po třech měsících
pokaždé stoupla o šilink, a to jen jak budou se
zdokonalovati v řemesle a ji zasluhovati; a čakou
na tyto vysoké platy v čase budoucím byl si je
přilákal. Meredith měl pracovati u lisu, Potts
vázati knihy a tomu dle úmluvy je měl též učiti,
ač sám neuměl ani jednoho ani druhého. Jan, divoký Iřan, nevyučený žádnému řemeslu; toho
byl do služby zakoupil na čtyři leta od jistého
kapitána. Také ten měl býti učiněn tiskařem. Jiří
Webb, student z Oxfordu, jejž si byl zakoupil rovněž
na čtyři leta, zamýšleje z něho míti sazeče; o tom
však co neviděti ještě více. A David Harry, venkovský
hoch, jejž byl vzal do učení.
Brzy jsem prohlédnul, že úmysl najati mě
za mzdu o tolik vyšší než byl dával, byl vlastně
úmysl, abych tyto surové tovaryše vyučil. Jakmile
pak bych je byl vyučil, chtěl si pomahati beze
mne. Přece však jsem se pustil do díla velmi
vesele, uvedl tiskárnu do pořádku (byla v náramném
zmatku) a navedl tovaryše k tomu, aby si vážili
svého řemesla a dělali je lépe.
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Byla to věc divná, studenta z Oxfordu najiti
v postavení zakoupeného služebníka. Nebylo mu
více jak osmnáct a vypravoval mi o sobě. Že byl
narozen v Gloucesteru, studoval gymnasium a mezi
žáky vynikal jakousi zdánlivou převahou, jakou
hrával svou úlohu při divadelních hrách. Patřil
tam ke .klubu Vtipných* a napsal několik kousků
v řeči veršované a neveršované, jež byly otištěny
v gloucestrovskych novinách. Odtud byl poslán do
Oxfordu a zůstal tam asi rok; ale nebyl tam spokojen a přál si přede vším jiným viděti Londýn a
státi se hercem. Konečně, jak dostal stravné na
čtvrť roku patnáct guineí, místo aby poplatil dluhy,
odešel z města, šaty schoval do vřesoví a šel do
Londýna. Tam nemaje přítele, kdo by mu poradil, upadl do špatné společnosti, brzy utratil své
guineje, u herců přijeti nenašel, měl bídu, zastavil
šaty a žebral o chléb. Jak chodil po ulici velmi
hladov a nevěděl, co začíti se sebou, verbíř vstrčil
mu do ruky ceduli, na které nabízena práce a
podpora takovým, co by se zavázali sloužiti v Americe.
On šel hned, podepsal smlouvu, byl vzat na loď a
přijel do Ameriky. Nikdy nepsal ani řádek přátelům,
aby věděli, co se z něho stalo. Byl veselý, vtipný,
dobrá duše a příjemný společník; ale lenošný,
bezstarostný a neopatrný k nejposlednějšímu stupni.
Jan Iřan brzy prchnul. S ostatními jsem začal
život velmi příjemný. Neboť mě ctili tím více, že
Keimer jim byl neschopen je poučiti a že ode mne
se něčemu přiučili den co den. Známosti mé
6*
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s duchaplnými lidmi v městě se množily. Nikdy
jsme nepracovali v sobotu, neboť to byla Keimerova
Sobota, tak že jsem měl na čtení dva dni. Keimer
sám zacházel se mnou velice zdvořile a s patrnou
vážností a nic mě nyní nehnětlo leda Vernonův
dluh, neboť jsem ho ještě nemohl zaplatiti, posavade
jsa chudý hospodář. On však byl tak laskav a
neupomínal mne.
Naší tiskárně často chyběly rozmanitější druhy
písmen a v Americe slévárny na písmena nebylo.
V Londýně v Jakubské slévárně jsem byl viděl liti
písmena, ale mnoho jsem si té práce nevšímal. Než
vymyslil jsem si formu a použil liter, které jsme
mívali za razítka, matice vydlabal v olově a tak
obstojně jsem uhradil všeliké nedostatky. Také jsem
ledakdy vyryl několik kousků, dělal čerň. Byl jsem dodavatelem zboží a slovem úplné f a c t o t u m (na
mne čekalo všecko).
Avšak, jakkoli dobrý jsem mu byl, viděl jsem,
že mé služby den ode dne méně váženy, jak druzí
tovaryši se zdokonalovali v práci. Keimer pak,
když mi platil za druhé čtvrtletí, dal mi znáti, že
jest mu toliký plat příliš těžký a mínil, abych
spustil. Po něčem stával se méně zdvořilým, přijímal
více tvář pána, často dělal výtky, byl nedůtklivý a
zdál se hotov k výbuchu. Já nicméně vytrval a
přijal si hezký kus trpělivosti, maje za to, že jeho
nesnáze byly také vinny. Konečně maličkost přeťala
naše spojení. Strhnul se totiž veliký povyk blízko
soudního domu, j á vystrčil z okna hlavu, abych

viděl, eo to. Keimer byl na ulici, pohlédnul vzhůru
a uviděv mě. rozkřiknul se na mne nahlas a zlostně,
abych si hleděl práce. Přidal ještě několik hanlivých
slov, která mě žehla tím více, že to bylo nad
lidmi, neboť sousedé vyhlédali z téže příčiny a
viděli, jak se mnou se zachází. Hned šel vzhůru
do tiskárny a vedl svou dále. Příkrá slova padla
na obou stranách. Dal na čtvrť roku výpověď,
jakož jsme si byli udělali, vyřknul přání, kéž by
nebyl povinován k tak dlouhé výpovědi. Já mu
odvětil, že přání jeho je zbytečno, neboť že chci
odejiti tu chvíli. A tak, vzav klobouk, šel jsem
ven, žádaje Mereditha, jejž jsem dole potkal, aby
vzal na starost nějaké věci, jež jsem tam nechal, a
přinesl mi je do bytu.
Meredith tedy přišel večer a mluvili jsme o
mé příhodě. Pojal ke mně velikou vážnost a
byl velmi rozhněván, že já mám odejíli z domu a
on v něm musí zůstati. Zbraňoval mi vrátiti se do
mé otčiny, načež jsem počal pomýšleti. Upozorňoval
mě, že Keimer jest dlužen za všecko, co m á ; že
věřitelé jeho se počínají hybati; že krám svůj vede
daremně, často prodává za hotové bez výtěžku a
často svěřuje a nic nezapisuje; že tedy nemůže
neupadnouti a tak bych měl uděláno místo, ze
kterého bych mohl profitovati. Namilal jsem, že
nemám peněz. On mi potom sdělil, že jeho otec
má o mně vysoké mínění, a, z jedné rozmluvy mezi
nimi soudíc, že mě založí penězi, abych se usadil,
vstoupím-li do spolku s ním. »Můj čas,« řekl,
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a litery z Londýna doma. Já vidím, že nejsem
k tomu. Libo-li vám, vaše dovednost v řemesle ať
váží proti hotovým penězům, co j á zaopatřím a
zisk chceme děliti na rovné díly.«
Nabídnutí mi bylo vhod a j á svolil. Jeho otec
byl v městě a schválil j e ; tím spíše, jak řekl, že
jsem na jeho syna tolik vzmohl a odvrátil jej na
dlouho od kořalky, a doufal, že jej mohu odvyknouti
tomu bídnému zvyku načisto, jestliže bychom
byli spolu spojeni tak blízko. Dal jsem otci jeho
seznam tiskařských věcí a on jej zanesl ke kupci.
Pro věci posláno. Tajemství se mělo chovati, až
by došly a j á zatím měl jsem si hledati práci
v druhé tiskárně, ač-li bude možno. Ale tam jsem
nenašel místa a tak zůstal zaháleti po několik dní,
když tu Keimerovi se vyskytla čaka tisknouti p a pírové peníze v Novém Jersey; ty však vyžadovaly
rytin a rozličných liter a ty jsem mohl jen j á zaopatřiti. 2 e pak se obával, aby Bradford mě nenajal
a práce mu nesebral, vzkázal mi velmi zdvořile, že
staří přátelé by nemusili se rozcházeti pro pár slov,
účinek náhlé vášně, a že by rád, abych se vrátil.
Meredith mě přemlouval, abych mu vyhověl, že
při tom získá více pro svoje vzdělání pod mojím
denním návodem. Tak jsem se vrátil a zacházeli
jsme spolu hladčeji než- nějaký čas dříve. Práci
z Nového Jei-sey obdržel. Já vymyslil pro ni tlačidlo
z měděných desek, první co bylo viděti v této zemi.
Vyryl jsem několik okras květovaných a kostkovaných
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na bankovky. Zašli jsme spolu do Burlingtonu a
tam jsem celou věc vypravil náležitě. On pak dostal
tak velikou sumu za práci, že se mohl tím déle
ubrániti zkázy.
V Burlingtoně jsem se seznámil s mnohými
předními lidmi z provincie. Nejeden z nich byl od
Shromáždění přidělen do výboru, který měl pozor
dávati na tisk a dbáti, aby se více poukázek nenatisklo, nežli zákon nařizoval. Byli tedy po pořádku
pořád při nás a obyčejně, kdo měl hlídku, přivedl
s sebou přítele nebo dva pro společnost. Má mysl
byla o mnoho více seěleehtěna čtením než Keimerova
a myslím z íé příčiny si více vážili rozmluvy se
mnou. Zvali mě do domů, představovali přátelům
a ukazovali mi mnoho pozornosti; kdežto on, ač
můj mistr, byl trochu zanedbáván. Však byl podivné stvoření: všedního života neznalý, rád se
stavěl proti ujatému mínění, nedbalý až k nejhnusnější
špíně, v některých zvláštnostech náboženských přepjatý a při tom trochu šibal.
Tam jsme zůstali skoro po tři měsíce a za
ten čas jsem mohl počítati mezi své získané přátely
sudího Allena, Samuela Bustilla, tajemníka provincie;
Isáka Pearsona, Josefa Coopera a některé ze Smithů,
členů Shromáždění, a Isáka Decowa, vrchního měřiče. Tento byl schytralý, obratný starouch a řekl
mi, že začal pro sebe hospodařiti za mladu tím, že
vozil hlínu pro cihláře; učil se psáti, když už byl
dospělý; nosil měřičům řetízek a ti jej naučili měřiti
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a nyní svou přičinlivostí si zjednal pěkné jmění.
A ten řekl: »Předvídám, že brzo prací vypudíte
tohoto člověka ze živnosti a uděláte v tom Štěstí ve
Filadelfii.* Tenkráte neměl ani tušeníčka, že se
hodlám usaditi tam anebo někde jinde. Tito přátelé
potom mi byli k veliké platnosti, jak i j á tu a tam
byl jim.
Nebyli jsme se dávno vrátili do Filadelfie a
nové litery došly z Londýna. Vypořádali jsme se
s Keimerem a j á odešel od něho s jeho svolením
dříve, než on se co dověděl o literách. Našli j s m e
dům k pronajetí nedaleko trhu a najali si jej.
Abychom tolik neplatili (platilo se tehda jen pětadvacet liber ročně a od té doby jsem viděl jej n a jímati i za sedmdesát) vzali j s m e k sobě Tomáše
Godfreye, sklenáře, i s rodinou, a ti platili nám
značnou část nájemného a my zase jedli u nich.
Sotva jsme otevřeli své litery a sestavili lis, již
Jiří House, jeden z mych známých, přivedl k nám
venkovana, jejž byl našel na ulici, an se poptával
po tiskaři. Právě byly naše hotové peníze všecky
rozbytovány za všelijaké náčiní, co jsme potřebovali
si poříditi, a těch pět šilinků tohoto venkovana
byly naše prvotiny a, přišedše v čas, způsobily mi
více radosti než kterákoli koruna, již jsem vydělal
později. A vděčnost', jakou jsem cítil k Housovi,
udělala mě často hotovějším, než bych byl jinak
se stal, k podporování mladých začátečníkův.
Bývají v každé zemi krákali, kteří věstí její
záhubu. Takový žil ve Filadelfii, osoba vynikající,
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obstarožní pán, moudrého vzezření a velmi vážný
v řeči. Jméno jeho bylo Samuel Mickle. Tento pán,
jsa mi ještě cizím, jednoho dne se u mne stavil a
ptal se mě, nejsem-li mladík, který nedávno otevřel
novou tiskárnu? Jak jsem mu řekl, že jsem, pravil
se byti o mne velmi starostliv, poněvadž jest to
podnik velmi nákladný a náklad myslím bude nadarmo. Neboť Filadelfia prý jest město již v úpadku,
lidé v něm už na polo nebo skoro úplně zbankrotělí. Co svědčí pro rozkvět, jako nové stavby a
stoupající nájemné, jsou pry, jak jistě ví, klamný;
neboť to pry jsou právě věci, kteréž úpadek přivodí.
Pak mi podal tak zevrubný výpočet pohrom, co se
již strhly nebo brzy strhnou, že mě ostavil na polo
trudnomyslným. Kdybych jej byl poznal, než jsem
se dal do toho podniku, bezpochyby nikdy bych
nebyl k tomu dospěl. A ten člověk žil dále v tomto
hynoucím městě a hudl pořáde tutéž písničku, nechtěje po mnoho let koupiti tam žádného domu,
ježto všecko se chýlilo ke konci. Naposledy pak
jsem se dožil radosti na něm, že pětkráte tolik podával za jeden dům, co by byl potřeboval dáti,
když ponejprve počal krákati.

Kapitola V.
Měl jsem se vzmíniti dříve, kterak na podzim
předešlého roku většinu svých známých jsem sestavil ve klub pro vzájemné vzdělávání, a ten jsme
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nazvali »Junto.« Scházeli jsme se v pátek večer.
Dle stanov, jež jsem vypracoval já, každý člen měl
připraviti jednu nebo několik otázek o věcech
z mravovědy, politiky nebo přírodozpytu, aby se
řešily ve společnosti. A jednou za tři měsíce měl
čisti práci od sebe samého sepsanou o věci, kteroukoli by si vybral. Naše rozpravy měl říditi předseda
i měl je vésti v upřímné snaze po pravdě, bez záliby
v hádkách anebo touhy po vítězství. Aby pak se
předešlo unáhlení, výrazy neustupného mínění nebo
příkrého odporu po čase byly prohlášeny za podloudné zboží a zapovězeny pod malými pokutami
na penězích.
První členové byli: Josef Breintnal, protokolář
notářský, člověk dobrého srdce a prostředního
věku, veliký milovník básnictví, který četl vše nač
padl a napsal ledaco slušného; velmi vtipný ve
skládání příležitostných šprýmův a rozumný v hovoru.
Tomáš Godfrey, počtář samouk, ve svém
oboru veliký a potom vynálezce toho, čemu nyní
říkáme H a d 1 e y ů v q u a d r a n t. Ale mimo svůj
obor věděl málo a nebyl příjemný společník; neboť,
jako většina počtářů, se kterými jsem se potkal,
ve všem, co se řeklo, žádal všestranné přesnosti;
pořád popíral a rozdíly vymýšlel v daremnostech
a tak rozmluvu všecku kazil. Ten brzy nás opustil.
Mikuláš Scull, měřič, potom vrchní měřič;
měl rád knihy a sem tam udělal pár veršův.
Vilém Garsons, vyučený švec, ale milovník
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čtení, byl si zjednal značné vědomosti z počtů, jež
nejprve chtěl míti ku hvězdopravectví, ale potom se
tomu smál. Též on se stal vrchním měřičem.
Vilém Maugridge, stolař, ale strojnik na nejvýše povedený a hodný, rozumný člověk.
Hugo Meredith, Štěpán Potts a Jiří Webb, jež
jsem dříve předvedl.
Robert (irace, mladý pán jistého jmění, šlechetný, veselý a vtipný; rád si hrál ve slovních
hříčkách a rád měl své přátely.
Naposledy Vilém Coleman, tenkráte mládenec
kupecký, asi v mém věku; ten měl nejklidnější,
nejjasnější hlavu, nejlepší srdce a nejdokonalejSí
mravy bezmála ze všech lidí, co jsem kdy potkal.
Stal se potom kupcem velice váženým a jedním
z našich soudců. Naše přátelství potrvalo bez
přerušení až do jeho smrti ve věku přes čtyřicet.
A klub trval skoro též tak dlouho a byl nejlepší
škola filosofie, mravouky a politiky, co byla tenkráte
v provincii. Nebot, že jsme naše otázky jeden týden
slyšeli čisti a druhý týden měli je řešiti, nemohli
jsme nečisti pozorně o těch aneb oněch věcech,
abychom vhodněji uměli mluviti. A zde také jsme
navykli lépe obcovati druh s druhem, tím, že
jsme ve stanovách si všímali všeho, čím předejiti,
abychom se neznechutili jeden druhému. Odtud
dlouhé trvání klubu i budu míti častou příležitost
o něm ještě mluviti.
Ale že již zde o tom vykládám, tím ukázati
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chci, s jakým prospěchem to bylo mně, když každý
z těch klubistfi nám doporučoval práci. Zvláště
Breintnal nám zaopatřil od quakerů práci tisknouti
čtyřicet archů jejich dějin (ostatek měl dělati Keimer).
A o těchto jsme pracovali nesmírně namahavě,
neboť mzda byla malá. Bylo to folio, v hrubých
literách. Já denně vysázel arch a Meredith jej vytisknul na lise. Bývalo často jedenácte v noci a
někdy později, než jsem skončil svůj rozvrh na
příští den; neboť sem a tam naši přátelé nám
posýlali drobné práce a ty nás zdržovaly. Ale tak
jsem umíněn byl za den pokaždé celý arch dodělati,
že jednou v noci již jsem složil formy a myslil,
že jsem hotov s denním dílem svým, a tu jedna
náhodou se vysypala a dvě stránky byly zase na
kaši. J á hned je zase rozmetl a ještě jednou vysadil,
dříve než jsem šel spat. A tato píle, patrná i sousedům, počala n á m dodávati dobré pověsti a úvěru.
Tak mi bylo řečeno, jak o naší nové tiskárně
zmínka byla učiněna v kupeckém každovečerním
klubu, že obecné mínění napřed bylo, že se neudržíme,
ježto jsou v městě již dvě tiskárny, Keimerova a
Bradfordova. Ale dr. Baird (navštívili jsme jej
spolu o mnoho let později v jeho rodišti, sv. Ondřeji
ve Skotsku) vyslovil mínění opačné: »Neboť pile
toho Franklina,« doložil, »předstihuje všecko podobné, co jsem kdy viděl. Já jej vídám u práce
ještě, když jdu z klubu domů a jest u práce zase
dříve než jeho sousedé jsou z postele.« To dojalo
ostatní a my potom brzy měli od jednoho z nich
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nabídnutí dodávati nám papír na hrubo. Ale po
ten čas jsme se nechtěli pouštěti do prodeje.
0 léto přičinlivosti se vzmiftuji tím podrobněji
a svobodněji, třeba se to zdám mluviti na svou
chválu, aby moji potomci, kteří to budou čisti,
poznali, jak užitečná to ctnost, když vidi její dobré
ovoce po všem mém příbuzenstvu.
Jiří Webb našel si přítelkyni, která mu půjčila
peníze, aby mohl si vykoupiti u Keimera zbývající
čas, a nyní přišel za námi a nabízel se nám za
tovaryše. Do práce jsme ho vzíti nemohli; ale já
pošetile se mu svěřil, že míním brzy vydávati
časopis a potom že budu pro něj míti práci. Naděje
ve zdar že zakládám na tomto: že jediný časopis
posavade tištěný u Bradforda, jest chatrné zboží,
špatně řízeny, nijak zábavný a přece se mu vyplácí
— tož směle soudil jsem, že časopis dobrý sotva
se mine s dobrou podporou. Žádal jsem Webba,
by nic neříkal; ale on to pověděl Keimerovi a
ten ihned, aby mě předešel, sám uveřejnil návrh
založiti časopis a Webb měl o něm pracovati. Mne
věc dopálila. Abych pak jim to zabránil, sám
časopisu počíti nemoha, napsal jsem několik zábavných článků do listu Bradfordova pod názvem
>Všetečka,« a Breintnal v nich pokračoval kolik
měsíců. Tím činem obrátila se na časopis pozornost'
obecenstva. Provolám pak Keimerova, jež jsme
zpitvořili a učinili směšnými, minula bez povšimnutí.
On však počal svůj časopis přece. A než jej dovedl
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za třetí čtvrtletí, nemaje více než devadesát odběratelů, nabídnul mi jej za pletku. Já pak byl již
nějaký čas hotov jej převzíti, vzal jej do rukou
hned a za málo let mi byl nanejvýše výnosný. 1 )
Znamenám, že rád jmenuji jenom sebe, jakkoli
náš spolek trval. Možná, že všecko řízení závodu
leželo na mně. Meredith nebyl sazeč, nýbrž jednoduchý tiskař a málokdy střízlivý. Moji přátelé
bědovali nad tímto spojením naším, ale já uměl
učiniti z toho co nejvíce dobrého.
Naše první listy vyhlížely docela jinak než
kterékoli před tím v provincii: lepší písmena a
lépe tištěná. Však tenkráte se táhla pře mezi
guvernérem Burnetem. a masačusecským
Shromážděním a j á napsal sám několik poznámek, jež
na sebe upozornily čelnější muže. List a vydavatel
jeho nadělal mnoho řeči a za málo neděl všickni
z nich se přihlásili za odběratele.
Jejich příkladu následovali mnozí a náš počet
rostl stále. To byl z prvních dobrých následků
toho, že jsem se naučil trochu škrabati. Druhý byl
ten, že přední mužové, vidouce noviny teď v rukou
takových, které umějí zacházeti také s pérem,
uznali za vhodno mě si získati a povzbuzovati.
Bradford ještě tisknul hlasovací listiny a zákony a
jiné veřejné práce. Byl vytisknul adresu sněmovny
*) Časopis t e n se n a z ý v a l : „ P e n n s y l v a n s k ó N o v i n y "
(Pennsylvanian Gazette) a F r a n k l i n j e j převzal roku 1729.
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na guvernéra v úpravě hrubé, ledabylé; my ji
otiskli vkusně a správně a poslali po jedné každému
Sienu. Všimli si toho rozdílu, ruce našich přívrženců
ve sněmovně byly sesileny a vyhlašovali nás za
tiskaře pro rok následující.
Mezi svými přátely ve sněmovně nesmím
zapomněti na dra. Hamiltona, jenž se byl navrátil
z Anglie a měl ve sněmovně místo. V tomto případě
se mě zastal rázně a učinil tak ve mnohých jiných
později, zůstav mi příznivcem až do smrti.
Pan Vernon v tomto čase mě upomněl na
dluh, co jsem mu byl povinen, ale nenaléhal na
mne. Napsal jsem mu upřímný list a přiznal se,
prose ho, aby poshověl trochu déle, načež on
přivolil. Jakmile jsem byl s to, zaplatil jsem jistinu
s úroky a mnohými díky. Tak ona chyba v jisté
míře byla spravena. 1 )
Avšak nyní jinačí nesnáze na mne přišla,
jaké jsem se ni z nejmenší příčiny nenadál.
Meredithův otec, jak mi byl sliboval, měl zaplatiti
nájemné, ale nemohl zaplatiti více než sto liber
hotových a ty také byly zaplaceny. Druhé sto bylo
platiti kupci, jenž byl už nedočkavý a upomínal nás
všecky soudně. Dali jsme záruku, ale viděli jsme,
nebudou-li peníze sehnány v čas, že brzy nás bude
žalovati a majetek dá nám na prodej zabaviti. Tak
*) Za to se Franklin ještě j i n a k odsloužil. Když byl
plnomocníkem své vlasti u francouzského dvora, prokázal velmi
důležité služby mladíku, potomku p. Vernona.
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naše nadějné vyhlídky by i s námi byly vzaly za
své, ježlo by nám lis a litery prodali a to snad
za poloviční cenu.
V této nouzi dva věrní přátelé, na jejichž
laskavost' nezapomněl jsem nikdy aniž zapomenu,
co živ budu a paměť míti budu, přišli za mnou
každý zvlášť, nevěda nic o druhém. A nečekajíce,
až požádám, nabízeli se s a m i , založiti mě penězi
tolika, bych celý závod mohl vzíti na sebe, bude-li
to prospěšno. Však nebyli při tom, abych zůstal
na dále ve spolku s Meredithem, jenž býval p r ý
viděn opilý na ulici, hrával ve sprosté hry v pivnicích
a tím nám kazil pověst. Tito dva přátelé byli Vilém
Coleman a Robert Grace. flekl jsem jim, že nemohu
ho k tomu míti, abychom se rozdělili, pokavad
trochu naděje zbývalo, že Meredithové vyplní svůj
díl úmluvy n a š í ; neboť jsem myslil býti mnoho jim
dlužen za to, co byli učinili a ještě by byli učinili,
kdyby mohli. Ale kdyby konečně nedostáli svému
úkolu, a náš spolek se musil roztrhnouti, že bych
potom směl svobodně použiti podpory přátel.
Tak věc ležela po nějaký čas, když jsem řekl
svému společníku: >Snad váš otec se mrzí nad
úlohou, již máte v naší záležitosti a není tak
ochoten nakládati na vás a na mne, jako kdyby
nakládal jenom na vás. Je-li taková věc, řekněte
mi a j á popustím všecek čin vám a půjdu po
svých. • — »Nikoliv, < řekl, »můj otec opravdu uváznul
v nesnázích a opravdu není s to, a j á bych nerad
uvaloval naň více. Vyučil jsem se farmerem a byla
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to hloupost při mně, že jsem šel do města a, maje
třicet let, dal se do učení zcela nového. Mnozí
z našich Walešanfi chystají se odstěhovati do Severní Karoliny, kde země jest lacina. Já mám chuť
jiti s nimi a přidržeti se starého chleba svého. Vy
najdete přátely, kteří vás budou podporovati.
Vezmete-li dluhy našeho spolku na sebe, oplatíte-li
mému otci sto liber, kterými nás založil, poplatíte-li
drobné dluhy soukromé, dáte-li mi třicet liber a
nové sedlo, chci zanechati spolku a nechati všecek
čin ve vašich rukou.« Já svolil k jeho návrhu. Byl
sepsán, podepsán a spečetěn tu chvíli. Dal jsem mu,
co žádal, a on brzy na to odejel do Karoliny. Odtud
pak příštího roku mi poslal dva dlouhé listy a v nich
nejlepší zprávu, která byla do nedávná podána
o té zemi, jejím podnebí, půdě a hospodářství;
neboť v těch věcech on byl velmi zkušený soudce.
Otisknul jsem je v novinách a obecenstvu byly
velmi vhod.
Jakmile odešel, obrátil jsem se na oba přátely
a, že jsem nechtěl nešetrně dáti přednost ani jednomu
ani druhému, vzal jsem polovičku toho, co každý
o sobě byl nabízel a já žádal prve jen od jednoho;
a druhou polovičku od druhého. Poplatil jsem společné dluhy, pokračoval v řemesle na své jméno,
vytisknuv upozorněni, že spolek jest rozpuštěn.
Myslím, že to bylo asi v roku 1729.
V tom čase mezi lidem voláno o více peněz
papírových, neboť jenom patnáct tisíc liber bylo
v oběhu v provincii a i ty se měly potlačiti na
Benjamin F r a n k l i n .
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počet menši. Bohatí obyvatelé byli proti rozmnožení
a byli vůbec proti papirům ze strachu, aby potom
neklesly v ceně, jak se bylo stalo v Nové Anglii
na škodu všech věřitelův.
Já napsal a vytisknul nepodepsaný spisek
»0 p o v a z e a p o t ř e b ě p e n ě z p a p í r o v ý c h . <
Obecný lid jej v celku přijal dobře. Ale bohatí jej
neradi uviděli, poněvadž rozmnožil a sesílil volání
o více peněz. A že neměli právě spisovatelů, kteří
by dovedli odpověděti, jejich odpor chabnul a náš
požadavek byl proveden většinou ve sněmovně.
Moji přátelé ve sněmovně, uvažujíce, že jsem byl
k jakési platnosti, měli za slušno mě odměniti a
dali mi tisknouti peníze; práce to velmi výnosná a
veliká pomoc pro mne. To byla zase výhoda toho,
že jsem uměl psáti.
Jak užitečný jsou takové peníze, časem a zkušeností bylo tak patrno, že o zásadách, na kterých se
zakládaly, nikdy později nebylo hádky ; i vzrostly brzy
na pětapadesát tisíc liber, a roku 1739. na osmdesát.
Obchodu, stavby a obyvatelů po všecek ten čas
přibývalo. Než já myslím, že jsou meze, za kterými
to množství může býti na škodu.
Brzo na to skrze přítele Hamiltona jsem obdržel
tisknouti papírové peníze z Newcastlu, druhou práci
výnosnou, jak jsem tenkráte myslil, neboť malé věci
zdají se veliký těm, co jsou ve skrovném postavení.
A toto. byly pro mne opravdu veliké výhody, ježto
m ě velice povzbudily. Pan Hamilton mi také zjednal
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tisk zákonův a hlasovacích listin i v tom guvernérství
a ten mi zůstal v rukou, pokud jsem se držel svého
řemesla.
Nyní jsem otevřel krámek na knihy a psací
pomůcky. Měl jsem v něm blankety druhů nejrozmanitějších, nejsprávnější ze všech, co se vyskytly mezi námi. V tom mi pomáhal přítel
Breintnal. Také jsem měl papír, pergamen, knížky
pro kupce atd. Jistý Whitemarsh, sazeč, kterého
jsem byl poznal v Londýně, výtečný dělník, nyní
přišel za mnou a pracoval u mne stále a pilně.
Také jsem si vzal učně, synka Aquily Rosea.
Nyní jsem počal po něčem upláceti dluh, co
jsem měl za sebou za tiskárnu. Abych si pojistil
úvěr a pověst' obchodníka, hleděl jsem, abych byl
nejenom do o p r a v d y přičinlivý a střídmý, nýbrž
abych předešel i zdání, že nejsem. Šatil jsem se
jednoduše a nikdy mě neviděli na místech daremné
kratochvíle. Nikdy jsem si nevyšel na ryby nebo
na hon. Leda že mě knížka někdy odvedla od díla,
ale bývalo to málokdy, potajmu a nedalo žádného
pohoršení. Abych pak ukázal, že se nestydím za
své řemeslo, někdy nakoupiv papír ve skladech,
vezl si jej domů po ulicích na trakači. Tak mě
vážili za mladíka přičinlivého, prospívajícího. A, že
jsem platil v pořádku, co jsem kupoval, kupci,
kteří dováželi papír, žádali si mě za odběratele.
Jiní zase mi chtěli dodávali knihy a pokračoval
jsem zdárně. Zatím Keimerův úvěr a obchod den
ode dne padal, až naposledy musil tiskárnu prodati,
6»
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aby zaplatil věřitelům. Šel na Barbadské ostrovy a
tam žil po několik let v chudobě.
Jeho učeň David Harry, jejž jsem byl učil,
pokud jsem u nich dělal, usadil se na jeho místě
ve Filadelfii, koupiv si jeho náčiní. Nejprve jsem
v Harrym obával se mocného soupeře, protože
jeho přátelé byli velmi možní a měli hezky veliký
vliv. Proto jsem mu se nabízel za společníka, což
on na moje štěstí zpupně odmítnul. Byl velmi hrdý,
chodil si jako pán, žil nádherně, jezdil po zábavách
a radovánkách, zadlužil se a zanedbával řemeslo.
Na to všeliká práce mu ucházela. Nemaje pak
co dělati, jel za Keimerem na Barbady, vzav tiskárnu s sebou. Tam učeň ten měl dřívějšího mistra
svého tovaryšem, č a s t o se hádali a Harry pocházel
pořád, až musil prodati litery a vrátiti se do Pennsylvanie k rolnictví. Ten člověk, který je koupil,
najal si Keimera, by s nimi pracoval, ale za málo
let na to umřel.
Ve Filadelfii nezbýval nyní tiskař jiný než
starý Bradford. Ale ten byl bohatý a pohodlný,
provozoval poněkud řemeslo pomocí pocestných
tovaryšův, ale mnoho se o to nestaral. Však,
že držel poštu, šlo mínění, že má lepši příležitost
obdržeti noviny, jeho list platil za lepšího dodavatele kupeckých zpráv a měl jich též o mnoho
více. To mu dělalo velmi dobře a mně bylo na
újmu. Neboť jsem dostával sice a posýlal listy po
poště, ale obecné mínění bylo jinačí. Co jsem totiž
zasýlal, k tomu jsem musil podpláceti listonoše,

aby to brali s sebou potajmu. Bradford byl tak
nelidsky, že jim to zakázal, a to způsobilo na mé
straně dosti nevole. A o tomto uskoku jsem pojal
tak Spatné mínění, že, později přišed do jeho postavení, nikdy jsem si nepomyslil učiniti také tak
jak on.
Až posavad byl jsem pořád ve stravě u Godfreye,
jenž býval v části mého domu s manželkou a
dětmi, a jednu stranu krámu měl pro své sklenářství,
pracoval však málo, bývaje pořáde zabrán do počtů.
Paní Godířeyová měla pro mne nevěstu, dceru
z přízně, vyhledávala kde nás častěji sbližiti, až
jsem se jí jal do opravdy dvořiti, ježto děvče samo
sebou za to stálo. Staří mě v tom utvrzovali,
zvouce pak mě pořad k večeři, nechávali nás spolu,
až konečně měl jsem říci, na jaké jsem. Paní
Godfreyová zprostředkovala naše malé smluvy. ftekl
jsem jí, že čekám s jejich dcerou tolik peněz,
kolik by zaplatilo zbývající dluh za tiskárnu; a že
by toho nebylo více jako sto liber. Vyřídila mi, že
nemají jí tolik dáti. Já řekl, že by si mohli vypůjčiti
ze spořitelny na svůj dům. Odpověď na to za několik dní byla, že se jim ten sňatek nezdá; že se
ptali Bradforda a bylo jim řečeno, jak tiskařství
se málo vyplácí, že litery se brzy sederou a bude
potřeba ještě více. Že Keimer a David Harry upadl
jeden po druhém a já bezpochyby půjdu za nimi.
Proto mi vypověděli a dceru zase uzavřeli.
Nevím, byla-li to opravdu změna smyšleni či
pouze lest vypočítaná na to, že jsme v lásce příliš
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daleko, abychom se spáčili, a že tedy se sebereme
potajmu a oni budou míti na vůli dáti nám anebo
nedati, eo sami budou chtíti. Ale takovou příčinu
jsem tušil, měl za zlé a vícekráte nepřišel. Paní
Godfreyová mi potom donesla příznivější pokyny a
vábila mé zase. Ale j á rozhodně se prohlásil odhodlaným nemítis tou rodinou nic více. To Godfreyovy
mrzelo, odrazili jsme se, oni se vystěhovali, nechajíce mi dům všecek a j á si umínil, že nevezmu
již podruhův.
Ale tato příhoda obrátila mé myšlénky na
ženitbu, já se ohlížel a začínal známosti na jiných
místech. Ale brzo jsem shledal, že řemeslo tiskařské
všeobecně bylo pokládáno za chudobné, že neumím
se těšiti na peníze s manželkou leda s takovou,
kterou bych jinak nemohl míti za příjemnou.
Přátelské jako sousedské styky byly polrvaly
mezi mnou a rodinou slečny Readovy. Podrželi ke
mně vážnost' od té doby, co jsem býval u nich
v domě. Často mě zvávali a radili se se mnou ve
svých nesnázích a j á byl jim v tom nejednou dobrý.
Litoval jsem trapného stavu nebohé slečny Readovy;
bývala sklíčena, málokdy veselá, i vyhýbala společnosti.
Mínil jsem, že moje vrtkavost: a nevěrnost', co jsem
byl v Londýně, valný díl byly příčinou jejího neštěstí;
jakkoli matka byla tak dobrotivá a chybu přičítala
více sobě než mně tím, že ji provdala dříve než
jsem přišel domů a přemluvila ji k jinému sňatku,
co jsem byl pryč. Naše vzájemná náklonnost' obživla.
Ale byly teď veliké překážky, než jsme se mohli
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vzíti. Onen sňatek sice byl považován za neplatný,
poněvadž prý měl již jednu manželku v Anglii na
živě. Ale to nebylo snadno dokázati pro velikou
Tzdálenost atd. A byla sice došla zpráva, že umřel,
ale to nebylo jisto. Potom, kdyby krásně to byla
pravda, měl po sobě mnoho dluhův a ty by pohledávali u jeho nástupce. Však na všecky tyto nesnáze
jsme se odvážili a já si ji vzal za manželku prvního
záři 1730. Žádná z těch nesnází a obav se nevyplnila. Ona byla pro mne družka dobrá a věrná,
mnoho mě podporovala posluhou v krámě. My
prospívali společně a vždy na vzájem jsme se
snažili nčiniti jeden druhého šťastným. Tak jsem
napravil onu velikou c h y b u t i s k o v o u jak moha.
V ten čas náš klub nescházel se v pivnici,
nýbrž v malé světničce u pana Gracea, k tomu
účelu oddělené. Učinil jsem návrh, když ve svých
otázkách a rozpravách se tak často odvoláváme na
své knihy, že bylo by příhodno míti je všecky
pěkně, kde se scházíme, abychom dle potřeby
mohli do nich nahlédnouti. Oděláme-li také našim
knihám klub ve společné knihovně a budeme-li je
držeti pohromadě, že každý z nás bude moci použivati knih všech členův ostatních, a to bude
takové skoro dobrodiní, jako kdyby každému patřily
všecky. To se líbilo a bylo schváleno a my naplnili
jednu stranu světnice kde jakými knihami, beze
kterých jsme se doma jak tak obešli. Počet nebyl
toliký, jak jsme čekali. A, jakkoli velmi prospěly,
však z neopatrnosti se přihodily nemilé věci a
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sbírka byla myslím rok na to rozebrána; každý si
vzal své knihy zase domů.
A nyní vypravím svůj první plán povahy
veřejné •— na akciovou knihovnu. Vypracoval jsem
návrhy, dal je sepsali naším hlavním písařem
Brockdenem a pomocí přátel v Juntě sehnali jsme
padesát akcionářů, kteří měli po čtyřiceti šilincích
složití hned a po desíti každý rok po padesáte
let; tak dlouho totiž naše společnost' měla potrvá ti.
Později jsme obdrželi výsadní listinu, když n a š e
společnost' vzrostla na sto. To byla matka všech
severoamerických knihoven předplatních, teď tak
četných. Sama od sebe se stala velikou mocí a roste
ještě pořád.
Tyto knihovny zlepšily obecný život v Americe, sprosté obchodníky a farmery učinily tak
osvícenými, jako v jiných krajinách bývají páni,
a snad přispěly jistou měrou k odporu tak stále a
všeobecně postavenému po všech osadách, když
hájily svých práv.

Kapitola VI.1)
V tom čase, co jsem se usadil v Pennsylvanii,
nebylo pořádného knihkupectví v žádné osadě až
po Boston. V Novém Yorku a Filadelfii tiskaři
roku

*) P o s a v a d n í kapitoly F r a n k l i n
1771. Potom ležely kolik let v

Franklinovi je

uvidéli

a na F r a n k l i n a

n a p s a l svému s y n u
rukopise, až přátelé
naléhali,

aby

svůj

životopis dopsal. Odtud to, že kapitola VI. začíná o p a k o v á n í m .

sice prodávali knížky, ale jen kalendáře, ballady
a pár obyčejných školních knížek. Ti, kdo rádi
četli, musili si objednávat! knihy z Anglie. Členové
Junta měli každý několik. Z pivnice, kdež jsme
se nejprve scházeli, vystěhovali jsme se a najali
si světnici, kde bychom odbývali své kluby. Já dal
návrh, aby všickni z nás přinesli své knihy do té
světnice, kde by byly jak po ruce při našich rozmluvách, tak ke společnému dobrému, když by
každý si směl vypůjčiti domů, které by rád četl.
To se také dělo a po nějakou dobu nám stačilo.
Vida prospěch této malé sbírky, učinil jsem
návrh, jak bychom dobrodiní knih učinili obecnějším:
tím totiž, když počneme veřejnou knihovnu předplatní: Navrhnul jsem plán a stanovy, kterých by
bylo potřeba, a získal zběhlého písaře pana Karla
Brockdena, by všecky sesadil ve formu úmluvy,
která by se podpisovala. Tím každý, kdo podepsal,
se zavazoval vyplatiti hned jistou sumu na první
zakoupeni knih a každoročně příspěvek na jejich
rozmnožení. Tak málo bylo tenkráte čtenářů ve
Filadelfii a i těch většina chudobných, že s velikým
přičiněním nenašel jsem více jak padesát lidí,
nejvíce mladých obchodníků, kteří chtěli vyplatiti
na tento účel každý čtyřicet šilinků po desíti šilincích
ročně. S tímto maličkým fondem jsme začali. Knihy
byly dovezeny. Knihovna byla otvírána každého
týdne jeden den a předplatitelé, vypůjčujíce si je,
vkládali lístek s úpisem, že je zaplatí dvojnásob,
nevrátí-li jich v pořádku. Zařízení to se osvědčilo
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užitečným, bylo napodobeno v jiných městech a
v jiných provinciích. Knihovny rostly odkazy a
čtení přišlo do módy. A náš lid, nemaje jiných
zábav, které by jej odvracely ode čtení, byl lépe
v knihách zběhlý; a za málo let cizinci pozorovali,
že jest učenější a osvícenější, než lidé téhož stavu
v jiných krajinách bývají.
Když jsme se hotovili podpisovali články výše
naznačené, které měly vázati nás, naše dědice atd.
na padesát let, p. Brockden, náš písař, řekl n á m :
»Vy jste mladíci, ale sotva se podobá, že který
z vás přežije termin určený v té listině.« Hromadu
však nás ještě jest na živě; ale listina po málo
letech přestala platiti, byvši nahrazena výsadní
listinou vládní, jež společnost ustavila a to na vždy.
Z námitek a rozpakň, které jsem zkusil, jak
jsem sbíral předplatitele, brzy jsem pocítil, jak neradno sebe představovati za původce užitečného
záměru, zdá-li se, že naše jméno pozvedne i jen
dosti maličko nad sousedy; zvláště potřebujete-li
jejich podpory k uskutečnění záměru. Já tedy jsem
se co možná zakrýval a vydával jej za myšlénku
c e l é ř a d y p ř á t e l , kteří mě požádali, abych zašel
a předložil ji takovým, které maji za milovníky
čtení. Touto cestou má věc se dařila roztomile a
později vždy jsem si tak počínal v podobných případech. A že jsem se často potkal se zdarem, mohu
ji směle odporučovati. Malá oběť marnivosti na
zatím velmi se vám vyplatí později. Zůstane-li čas
nejisto, komu zásluha patří, někdo marnivější než
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vy, osmělí se o ni hlásiti; a potom i závist pomůže
vám ku právu, oěkubouc vypůjčené peří a vrátíc je
pravému majetníku.
V této knihovně jsem měl z čeho se vzdělávali
ustavičným čtením a na to jsem si vyměřil hodinu
dvě každý den. A tak jsem v jisté míře nahradil
ztrátu vyššího vzdělání, kteréž otec druhdy mi byl
umiňoval. Čtení byla jediná zábava, kterou jsem si
přál. Nestrávil jsem žádné chvíle ve vinárnách,
hrách, nebo jakémkoli vyražení. A pilnost má v řemesle byla pořáde tak neúnavna jak potřebná. Byl
jsem za tiskárnu zadlužen, měl jsem mladou rodinu
na vychovávání a měl jsem závoditi se dvěma
soupeři v živobytí, kteříž usazeni byli v městě přede
mnou. Ale stav můj se přece den ode dne usnadňoval. Střídmost ode dávna navyklá mi zůstala.
Také otec mimo jiná naučení, co mi jako chlapci
dával, velmi často mi opakoval přísloví Šalomounovo:
«Vidíš-li člověka pilného v povolání, ten bude státi
před králi, ten nebude státi před lidmi sprostými.'
Od té doby v pilnosti jsem viděl prostředek dostoupiti k bohatství a důstojenství a to mě pohádalo
— jakkoli jsem nemyslil, že doopravdy budu státi
p ř e d k r á l i . To však se také stalo. Stál jsem totiž
před p ě t i , ano měl jsem čest s jedním seděti,
s králem dánským, u oběda.
Máme anglické přísloví, které praví: ..Chceš-li
u j í t ' ú p a d u , b e r si ž e n u n a r a d u . « Bylo mé
štěstí, že jsem měl ženu lak pilnou a střídmou
jako já. Pomáhala mi vesele v řemesle, skládala a

sešívala brožury, přisluhovala v krámě, kupovala
staré plátěné hadry pro papírniky atd. Nedrželi jsme
si zbytečných služebných, náš stůl by] prostý a
jednoduchý, náš nábytek z nejlacinějších. Tak třeba
na snídani jsem mival po dlouhý čas chléb a mléko
(žádný čaj) a snídával jsem z hliněného talíře, za
šest krejcarů, lžicí cínovou. Ale nastojte, jak přepych
se zahostí v rodinách a rozmáhá se přes nejlepši
zásadu. Jednou ráno, byv zavolán ke snídaní, našel
jsem je v číši porcelánové se stříbrnou lžičkou!
Koupila mi je, abych nic nevěděl, má žena a dala
za ně nesmírnou sumu třiadvacet šilinků! Za to
neměla se čím vymlouvati nebo hájiti, nežli že myslila, j e j í manžel zasloužil si tak dobře stříbrnou
lžici a porcelánovou číši jako kterékoli ze sousedek.
To bylo první stříbro a porcelán v našem domě.
Ty však časem a lety, jak naše bohatství rostlo,
rozmnožily se ponenáhlu až na několik set liber
v ceně.
Kolem toho času jsem pojal smělé a obtížné
předsevzetí dospěti k mravní dokonalosti. Přál jsem
si žiti tak, abych se nikdy nedopustil nižádné
chyby, a přemoci vše, k čemu mě naváděly buď
přirozená náklonnost', zvyk anebo společnost. Když
jsem věděl nebo domníval se věděti, co pravé jest
a co není, nechápal jsem, proč nemohu v ž d y
činiti, co pravé, a zanechati, co nepravé. Ale brzo
jsem shledal, že jsem na sebe vzal práci nesnadnější, než jsem byl troufal. Co pozornost' má byla
zabrána a mysl zaměstnána jednou chybou, často

— 93 —
jsem byl překvapen druhou; zvyk předstihnul nepozornost, náklonnost' byla silnější než rozum. Konečně jsem soudil, pouze přesvědčeni v naší mysli,
že býti úplně ctnostným jest náš prospěch, že nestačí předejiti, abychom neklesli. Že dříve musíme
přemoci protivné obyčeje a osvojiti si dobré a
utvrditi se v dobrých, než si smime troufali na
chování stále a stejně spravedlivé. Za tímto účelem
jsem nastoupil tuto cestu.
V rozličných výpočtech mravních ctností, jaké
jsem v knihách našel, shledal jsem seznam více
méně četný, dle toho jak rozliční spisovatelé zahrnovali více méně případů pod týmže jménem.
Tak třeba s t ř í d m o s t í někteří rozuměli
jenom střídmost' v jídle a pití; druzi zase tím
rozuměli více a mínili střídmost' v každé jiné rozkoši,
v chuti, náklonnosti nebo vášni jak tělesné tak
duševní, ano mínili vše, co nebyla lakota a ctižádost.
Já jsem si předsevzal k vůli jasnosti vzíti raději
více jmen a každému dáti zřetelnější význam nežli
více jmen s významem hned tím, hned oním. Pode
třinácte jíněn jsem pojal všecky clnosti, které na
tun čas mi se zdály potřebný nebo žádoucny. A kc
každému jménu jsem přidal krátký předpis, který
docela vystihoval obsah, jaký jsem vkládal do jeho
významu.
Jména c t n o s t í s předpisy byla:
1. Střídmost'. — Nejezte, až zpitomite. Nepijte,
až zbujníte.
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2. Mlřelivosť. — Nemluvte, leda co může
býti k dobrému jiným nebo vám. Nehleďte rozmluvy
ničemné.
3. Pořádek. — Ať všecky vaše věci mají
každá své místo. Každý díl vaší práce ať má svůj čas.
4. Rozhodnost-— Buďte odhodlán vykonávati
co jste povinen. Vykonávejte bez váhání, k čemu
jste se rozhodnul.
5. Šetrnost*. — Nedělejte útrat, leda chcete-li
činili dobře jiným nebo sobě; to jest, nezmařte nic.
fi. Přiěinlivosť. — Nemrhejte času. Zabývejte
se ustavičně něčím užitečným. Vzdalujte všecko
nepotřebné jednání.
7. Upřímnost'. — Nepomáhejte si nijakým
podvodem. Smýšlejte nevinně a spravedlivě. A, mluvíte-li, mluvte podle toho.
8. Spravedlností. — Nekřivděte nikomu ani
škodou ani opomíjením dobrodiní, která jsou vaše
povinnost.
9. Umírněnosť. —• Chraňte se všeho, co příliš.
Strpte křivdu potud, pokud jen toho zasluhují.
10. Čistota. — Netrpte nižádné nečistoty na
těle, na šatech, ani v příbytku.
11. Statečnost'. — Neznepokojujte se při maličkostech nebo v příhodách obyčejných a neodvratných.

12. Cudnosť. . . .
13. Pokora. — Následujte Ježíše.
Poněvadž jsem mínil z v y k n ó u t i všem
těmto ctnostem, soudil jsem, že dobře bude ne-
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o všecky najednou, nýbrž pokaždé obrati zatím
jednu. A, když se vzmocním té, potom postoupiti
ke druhé a tak dále, až prodělám všech třináctero.
A že některé napřed získaje, některé jiné snáze
získati jsem si troufal, seřadil jsem je dle toho
úmyslu a tak stojí také nahoře. S t ř í d m o s t
napřed, ježto zachovává ten klid a jas v hlavě,
které jsou tak potřebný všude, kde jest udržovali
stálou bdělost a Odpírati neochabujícím starým návykům a síle ustavičných pokušení. Ta-li zjednána
a ustálena, m l č e l i v os.t by byla snadnější. Ze
pak jsem si žádal nabyti vědění a zároveň zdokonaliti
se ve ctnosti a povážil, že v hovoru vědění nabýváme
spíše ušima než jazykem, přál jsem si tedy překonati
zvyk, jaký mám, tlachati, hráti se slovy a žertovati.
To mě dělalo příjemným leda malicherné zábavě
společenské. I dal jsem druhé místo m l č e l i v os ti.
Od této a od třetí, od p o ř á d k u , jsem si sliboval
více času pro svůj záměr a své učení. O d h o d l a n o s t , jednou zvykem jsouc učiněna, měla mě
upevnili ve snaze dosíci všech ctností následujících.
Š e t r n o s t a p í l e měly mi pomoci z ostatního
dluhu a, zplodíce bohatství a samostatnost', usnadniti
mi u p ř í m n o s t ' a s p r a v e d l n o s t atd. Soudě
pak, že dle rady Pythagorovy v jeho z l a t ý c h
v e r š í c h , bude potřeba každý den z p y t o v a l i
s v ě d o m í , vymyslil jsem si následující způsob, jak
zpytování svědomí si zaříditi.
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Udělal jsem si knížečku a v ní pro každou
ctnost vyměřil stránku. Jak ty stránky byly zařízeny.
S t ř í d m o s t . — Nejezte, až zpitomíte. Nepijte, až zbujníte.
Neděle

Pondělí

Mlčelivosť

*

*

Pořádek

*

*

Úterý

Středa

Pátek

Jtfrtek

Sobota

Střídmost'
*

*

*

'

*

Rozhodnost'

*

*

Šetrnost

*

*

Přičinlivosť
Upřímnost
Spravedlnost
Umírnénost
Čistota
Statečnost
Cudnost
Pokora

*

*
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Polinkoval jsem každou stránku červeným
inkoustem, tak že jsem měl sedm sloupců po
jednom na každý den v témdni, každý sloupec jsem
nadepsal písmenem dne. Přes tyto sloupce napříč
jsem si nalinkoval třinácte červených linií a na
začátek každé napsal začáteční písmě jedné z těchto
ctností. Na této pak linii a pod příhodným sloupcem
mohl jsem červeným bodem poznamenati chybu,
jakou jsem našel při zpytování svědomí v té ctnosti
a po ten aneb onen den.
Umínil jsem přísně hleděti po každé jedné
ctnosti, jedné po druhé. Tak první týden veliká
opatrnost má byla uchrániti se jakéhokoli byt i
nejmenSího poklesku proti s t ř í d m o s t i . Ostatní
ctnosti jsem ponechával obyčejnému osudu, jen že
jsem si znamenal každý večer chyby toho dne.
Tak první týden mohl jsem první linii nadepsanou
S nechati beze skvrn; domníval jsem se býti v té
ctnosti tak uvyklý a sesílen, návyky špatné pak
tak oslabeny, že jsem směl pozornost zaměřiti již
na následující a druhý týden obě linie zachovati
ode skvrn čistý. Postupuje tak až k poslední, do
třinácti neděl měl jsem prodělán celý úkol a do
roka čtyřikráte. Kdo má pleti zahradu, nejme se
vymítali špatné býlí najednou, kdyby krásně tomu
stačila jeho síla, nýbrž v jistou dobu pracuje jen
o jednom záhoně. Hotov jsa pak s prvním, půjde
na druhý. Tak já se těšil na radostnou povzbuzenou,
až na stránkách uvidím pokrok ve ctnosti a sproštěny
řádky jeden, po druhém ode skvrn. Až konečně po
Benjamíu Fraukl i n.
7
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několika bězích šťastně uvidím knihu čistou
třinácti nedělích každodenního zpytování.

po

Tato má knížečka měla za heslo tyto řádky
z Addisonova C a t o n a :
• Zde státi chci. Moc je-li nad námi —
(A ta že jest, vše hlásá příroda
Skrz vše svá díla) — z ctnosti radost má.
V čem Ta m á radost', šťastno musí býf.«
Jiné heslo z Cicerona:
• Ó vůdkyně života, filosofie! Ty, kteráž ctnosti
vyhledáváš a chyby vyháníš! Jeden den, prožitý
dobře a dle tvých předpisů, přednosti zasluhuje
před hřešící nesmrtelnosti.«
Jiné heslo z Přísloví Šalomounových, mluvící
o moudrosti nebo ctnosti:
• Délka dnů jest v její pravé r u c e ; a v její
levé ruce bohatství a čest'. Její cesty jsou cesty
rozkoše a její stezky jsou mír.«
Chápaje, že Bůh jest pramen moudrosti, myslil
jsem býti spravedlivo a potřebno prošiti Ho, aby
mi k ní dopomohl. K tomu cíli jsem si složil tuto
modlitbičku a napsal si ji před tabulky svého
zpytování a používal jí každodenně:
»Ó mocná Dobroto ! dobrotivý Otče! milostivý
Vůdce! Rozmnož ve mně moudrost, která mi ukazuje
nejpravější prospěch. Posil odhodlanost, abych vykonal, co mi ta moudrost káže. Přijmi mé dobré
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služby k druhým dítkám Tvým jako jedinou
odsluhu, se kterou jsem, za Tvou ustavičnou přízeň
ke mně.«
Také jsem někdy použil modlitby, kterou
jsem vybral z Thomsonových Básni, totiž:
>Dobrý nejvýš, Otče života
A světla, uč mě Sám, eo dobré jest.
Chraň hříchu, marnosti a bláznovství,
I snah všech nekalých; Tvá duši mi
Živ věda, srdce mír a čistá ctnost.
Ty štěstí svaté, ryzí, neklamné!«
Předpis p o ř á d k u žádal, a b y k a ž d ý d í l
m é p r á c e m ě l s v ů j v y m ě ř e n ý č a s . Jedna
stránka v mé knížce obsahovala takovýto rozvrh
práce pro čtyřiadvacet hodin přirozeného dne.
Toto sebezpytování jal jsem se konati a konal
je kromě nahodilých přestávek po dosti valný čas.
Byl jsem překvapen, že jsem v sobě našel plno
chyb, plněji než jsem se byl nadál. Ale to mě
uspokojilo, že jsem je viděl se tratiti. Abych nemusil obnovovati ob čas knížečku, v niž by vyškrabováním starých chyb nadělalo se leda plno
děr, tabulky a předpisy své přepsal jsem si na
lístky ze slonoviny, které jsem měl v pamětní
knížce. Na těch jsem si řádky nalinkoval červeným
inkoustem, nebot ten nepouštěl. A na těchto řádcích
své chyby jsem znamenal černou tužkou. Ty známky
pak mohl jsem snadno smazati vlhkou hubkou.
7*
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R o z v r h
O kolika h o d i n á c h ?

Ráno.
O t á z k a : Co dobrého mám vykonati za tento den ?

Vstaneš, jpmyjeň se a pomodlíš se k v e l e m o c n é
D o b r o t ó ! Rozložíš u sebe
práci dne a učiníš předsevzetí n a ten den. P o k r a č u j e š
ve svém čtení a posnídáš.

5
6
7
9

Práce v dílně.

10
11
V poledne

12
1

Čti nebo přehlížej účty
a poobědvej.

2
Odpoledne

3

Práce.

4

5
Večer.
O t á z k a : Co dobrého jsem dnes
vykonal ?

6

Slož věci na svá místa.
Hudba nebo zábava,
nebo rozmluva. Zpytování dne.

7

8
9

10
11
Noc

12
1
2
3
4

(

Spi.

Po nějakém čase prodělal jsem jeden běh
teprve za rok. A později jenom za kolik let. Až
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konečně jsem toho nechal docela, jsa zaměstnán
cestami a řízením v cizině, a pletly mi se do toho
mnohonásobné starosti. Ale vždy jsem nosil svou
knížečku s sebou.
Můj rozvrh p o ř á d k u mi nadělal nejvíce
trudu i shledal jsem, že by jej sice možná bylo
provozovati tomu, kdo má takovou práci, že může
si sám čas rozměřiti jako třeba tiskařský tovaryš.
Vsak že nelze ho přesně zachovávat! mistrovi,
který musí zacházeti se světem a často přijímali
druhé lidi od obchodu v hodiny jim příhodné.
Také pořádek v místě, věcech, papírech atd. mi
byl nadmíru obtížný. Já nebyl dosti brzy veden
k pořádku a, že měl jsem výtečnou paměť, neznamenal jsem, jak škodí nedostatek pořádku.
Tento článek tedy mě stál mnoho trapné pozornosti a chyby z nepořádku mrzely mě tolik a
tak málo jsem se polepšoval a tak často zase upadal,
že jsem byl bezmála hotov toho navykání pořádku
nechati a přestati v této příčině na povaze chybné.
Jako jeden člověk si kupoval u kováře, mého souseda, osu a žádal si míti všecek povrch tak lesklý
jako boky užší. Kovář svolil ji vybrousiti na lesklo,
bude-li točití soustruhem. Ten točil a kovář tlačil
široké strany na kámen z tuha a těžce, a točení
se tak stalo velmi unavující. Člověk ten co chvíle
odešel od kola podívat se, jak práce daleko. A konečně chtěl vzíti osu, jak byla, bez dalšího broušení.
»Ne,« řekl kovář, »točte dále, — bude se lesknouti
co nevidět; posavad jest pouze skvrnita.« »Ano,«
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řekl člověk, »ale j á m y s l í m , ž e s k v r n i t á o s a
j e s t n e j l e p š í . « A já mám za to, že tak s e s t á l o
s mnohými, kteří z nedostatku v takových prostředcích, jakých j á jsem použil, zkusili, jak nesnadno
zjednati si dobré zvyky a zbaviti se špatných
v jiných článcích neřesti a ctnosti, a proto zápasu
nechali a usoudili, že » s k v r n i t á o s a j e s t n e j l e p š í . « Neboť ledaco vtírajíc se mi za důvod, co
chvíle mi vnukalo, že svrchovaná vybroušenosť,
jakou jsem od sebe požadoval, snad jest přepjatost
mravokárcův a může mě, kdyby se pronesla, učiniti
směšným. Že dokonalou povahu může stíhati nevčasná závist' a zášt. A dobrotivý muž by právě
měl trpěti v sobě několik chyb, aby přátely držel
v pokoji.
Opravdu j á jsem sebe shledal nenapravitelným
vzhledem na pořádek. A nyní, co jsem starý a
má paměť špatna, cítím jeho nedostatek velmi
důtklivě. Ale v celku, jakkoli jsem nedospěl k dokonalosti, po které jsem dychtil tak ctižádostivě,
nýbrž daleko za ní zůstal, přece tou snahou stal
jsem se člověkem daleko lepším a šťastnějším, než
kdybych se byl o to nepokoušel. Jako ti, kteří by
rádi dokonale psali a napodobují ryté předpisy,
nikdy nedocílí kýžené krásy rytých předpisů, však
jejich ruka tím přičiněním se zlepší a jest obstojná,
je-li správná a čitelná.
Jest asi na místě, aby moje potomstvo bylo
poučeno, že od tohoto malého fortelu vedle požehnání
Božího jejich... J-Dtec měl stálé štěstí svého života
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až po rok devětasedmdesátý, v němž toto se píše.
Jaké převraty čekají léta zbývající, jest v rukou
Prozřetelnosti. Ale, přijdou-li, vzpomínka na minulé
štěstí přijaté měla by mu pomoci nésti je s větší
odevzdaností. S t ř í d m o s t i přičítá své dlouhé neustálé zdraví a co mu zbývá z pevného složení
tělesného. P í l i a š e t r n o s t i přičítá to, že tak
brzy se zdvihnul a nabyl jmění; dále všecko vědění,
které jej učinilo občanem užitečným a zjednalo mu
jistou míru vážnosti mezi učenými. U p ř í m n o s t i
a s p r a v e d l n o s t i připisuje důvěru krajanův a
čestné úřady, které na něj snesli. A spojený vliv
všech těch ctností dohromady, třebas tak nedokonale
si je osvojil, dodal mi oné klidné mysli a oné veselosti v obcování, která mě činí společníkem
posud hledaným a příjemným i mladým známým.
Doufám tedy, že některý z mých potomků dle toho
příkladu bude posfupovati a dobrodiní jeho zakusí.
Můj seznam ctností nejprve obsahoval jenom
dvanáct. Ale přítel můj quaker mi laskavě dal na
srozuměnou, že mě všeobecně mají za pyšného;
že má pýcha se velmi často ukazuje v rozmluvě.
Že nepřestávám na tom, abych měl pravdu v rozboru některé věci, nýbrž že hledím úplně zničiti
a vedu si poněkud bezohledně. I usvědčil mě z toho
několika příklady. Já si umínil, že se vyléčím,
bude-li možná, z této chyby nebo pošetilosti jako
z druhých. A k seznamu přidal jsem p o k o r u ,
dav objemný význam tomu slovu.
Nemohu se honositi, že by; se mi bylo po-
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dařilo získati pravou podstatu této ctnosti, ale podařilo mi se hezky ziskati jeji zdání.
Ve skutečnosti není z přirozených vášní ani
jednu tak nesnadno skrotiti jako p ý c h u . Zakrývejte
ji, bojujte s ní, duste ji, mrtvěte tolik, kolik v á m
libo: zůstane pořád živa a co chvíle vykukne a
prozradí se. Myslím to uvidíte často v tomto životopise. Vždyť, bych se krásně i domníval, že jsem
ji úplně překonal, byl bych zase pyšný na svou
pokoru.

Kapitola VII.
Roku 1732. ponejprve jsem vydal kalendář
pode jménem Richarda Saundersa. Vydával jsem
jej asi pětadvacet let a říkali mu kalendář chudého
Richarda. Vynasnažil jsem se, aby byl jak zábavný
tak poučný a také došel takové obliby, že jsem
z něho stržil značný zisk, rozprodav jich do roka
asi deset tisíc. Znamenaje pak, že jej čtou všeobecně
(sotva který kraj v okolí byl bez něho), viděl jsem
v něm krásnou příležitost' rozšiřovati poučení mezi
obecný lid, jenž kupoval si sotva jiné knihy. Protož
všecky mezerky mezi pamětihodnými dni v části
hvězdářské vyplnil jsem příslovími, hlavně takovými,
která doporučuji píli a šetrnost jako prostředky
státi se zámožným a tak pojistiti si ctnost. Nebot
nuznému člověku jest nesnáze jednati vždy počestně,

A

prolože — abych užil zde jednoho z těch přísloví
— těžko p r á z d n é m u pytlů státi přímo.
Tato přísloví, obsahující moudrost mnohých
věkův a národů, sebral .jsem a spojil v souvislou
rozpravu, a položil na začátek kalendáře roku 1757.
jako promluvu moudrého starce k lidem shromážděným u dražby. Ž e všecky tyto roztroušené
rady takto jsem sebral takořka v jedno ohnisko, tím
způsobily větší účinek. Kousek ten byl všeobecně
chválen a byl vytištěn ve všech novinách americké
pevniny, byl otištěn v Britanii na velikém listě
papíru a přibíjen na domech. Dvojí překlad byl
z něho pořízen i ve Francii a veliké hromady jich
koupilo duchovenstvo a šlechta, by je rozdávali
mezi farníky a pachtýře. V Pennsylvanii zrazoval
od neužitečných výdajů za cizokrajný přepych a
mnozí o něm mínili, že má svůj díl v rostoucím
množství peněz, které bylo viděti po kolik let na
to, oo byl vydán. 1 )
i) Některá přísloví z tohoto kalendáře Richarda Saundersa: „Zahálka podobna jest. rezu, spotřebujíc mnohem více
než práce." „Klíé, kterým se pořád odemyká, zfistává Čist."
„Rozkoš běhá za těmi, kteří j í ubíhají."
„Více vás bude státi pěstovati jednu neřesť než vychovávati dvě dílky."
„Pýcha snídá v přebytku, obědvá v chudobě, večeří
s hanbou."
„Nevyslechnete-li rozumu, pocítíte ještě jeho moc."
„Zkušenosť j e škola, ve které přednášky jsou draby;
ale jest jediná, kde blázni se čemu naučí."
Franklinova přísloví jsou v Americe běžná hesla. Snad
i přispěla k rázné, praktické povaze lidu amerického.
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Také svůj časopis jsem pokládal za prostředek
šířiti poučení, a s tou myslí jsem často v něm
otisknul výňatky z e S p e c t a t o r a a jiných mravních
spisovatelův. A někdy uveřejnil článečky ze svého,
které nejprve byly složeny a předčítány v našem
Juntě. Z těchto jest sokratovská rozmluva dokazující, neřestný člověk, at jakékoli má do sebe
vlohy a schopnosti, že nemůže právem se nazývati
člověkem rozumným. Potom rozprava o sebezapírání ukazující, že ctnost' není jista, pokud se
nestane z v y k e m , a nemá proti sobě náklonností
opačných. Tyto mohou se nalézti mezi spisy kolem
začátku r. 1735.
Ve vydávání svého časopisu pečlivě jsem
vzdaloval všeliké hanopisy a všeliké útoky na osoby,
jež za těchto posledních let tak zostudily naši vlast.
Kdykoli mě žádali, abych do listu vložil něco takového, a pisatelé skoro na pořád se odvolávali
na svobodu tisku a, že časopis jest jako drožka,
ve které má místo každý, kdo si zaplatí: m á odpověď bývala, že článek otisknu zvláště, stojí-li na
své, a pisatel že bude míti tolik otisků, kolik libo,
jen aby si je rozdával sám. J á že nechci na sebe
bráti rozšiřovati jeho utrhačství. Ze jsem se smluvil
se svými odběrateli, dodávati jim, co bude buď
užitečno nebo zábavno, a proto nesmím jejich list
plniti soukromým hašteřením, do kterého jim nic
není, leda že bych chtěl jim zřejmě činiti bezpráví.
Nyní mnozí z našich tiskařů bez rozpaků vyhoví
zlobě jednotlivcův, a křivě obviňují nejpěknější po-
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váhy mezi námi a dráždí vášně až k soubojům.
Ano jsou tak neprozřetelní, že otisknou posměšné
posudky na vládu sousedních státův, ano na počínání našich nejlepších spojenců krajanův, a to
může míti následky nejzhoubnější. Tyto věci připomínám na výstrahu mladým tiskařům, aby si dali
říci a nešpinili svých lisův, a stav svůj neostudili
takovými nectnými službami, nýbrž je stále odmítali. Však v mém příkladě uvidí, že takové
jednání v celku jejich prospěchu neuškodí.
Roku 1733. poslal jsem jednoho ze svých
tovaryšů do Charlestonu v Jižní Karolíně, kdež
neměli tiskaře. Založil jsem jej literami a lisem a
smluvili jsme se, že zůstaneme ve spolku; já že
budu platili třetí díl výloh, za to budu bráti třetinu
výtěžku z podniku. Byl člověk učený, ale nezběhlý
v účtech. Posýlal mi sice tu a tam podíly, ale nemohl
jsem od něho obdrželi účtu, ani uspokojivého vyjádření, jak stojí náš spolek, co byl živ. Jak umřel,
podnik vedla jeho vdova, jež byla rozena a vychována v Hollandě. Tam, jak mi bylo řečeno,
znalost' účetnictví jest část ženského vychování a
také ona nejen ihned poslala zřetelný účet předešlých
výkonů, nýbrž vydávala i dále účet s největší pravidelností a přesností každé čtvrtletí. A závod řídila
s takovým zdarem, že nejen čestně vychovala celou
rodinu dítek, nýbrž uplynutím smlouvy v stavu
byla koupili ode mne tiskárnu a usaditi v ni
svého syna.
Tuto příhodu připomínám hlavně proto, abych
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odporučil ten odbor vychováni pro mladé ženské
(hospodářství a počty); ty budou asi užitečnější
jak jim tak jejich dětem, až třeba ovdovějí, než
hudba nebo tanec. Uchrání je pohrom od podvodu
lstivých mužův a ony dovedou třeba řiditi výnosný
dům obchodní s ustáleným spojením, pokud nevyroste
syn a nepřevezme ho sám. To jest rodině na trvalý
prospěch a vzmáhání.
Roku 1733. začal jsem se učiti jazykům.
Brzy jsem ovládnul francouzskou řeč tolik, že jsem
četl knihy snadno. Potom jsem se dal do italštiny.
Známý jeden, který se ji též učil, často mé pokoušíval, abych s ním hrál šach. Našed, že to
sebere příliš mnoho času, co bych mohl zužitkovali
k učení, naposledy jsem odepřel vícekráte hráti,
leda jestliže vítěz po každé hře bude míti právo
uložiti úlohu a to buďto z čítanky naučiti se něčemu
nazpaměť, nebo překládati. Ty úlohy přemožený
měl na svou česť vykonati, než se zase sejdeme.
Ježto jsme hráli hezky stejně, tak jeden druhého
jsme zaháněli na tu řeč. Později jsem si udělal
ještě trochu trudu a přiučil se španělštině tolik, že
jsem také mohl čisti knihy.
Již jsem se vzmínil, že jsem dostal rok učení
v latinské škole a to, když jsem byl velmi mlád.
Potom jsem latinu zanedbal úplně. Ale, jak jsem
se obeznámil s frančtinou, italštinou a španělštinou,
podívav se n a latinský Zákon, podivil jsem se, jak
rozumím více, než jsem se nadál. To mě pobídlo,
abych se pustil do latiny zase a dařilo mi se lépe,
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poněvadž ony předešlé řeči velice mi cestu byly
urovnaly.
Z těehlo zkušeností jsem soudil, že jest náš
obyčejný způsob učiti se jazykům poněkud nedůsledný. fiíká se nám, že jest přirozeno začíti
napřed s latinou a, když si osvojíme tu, že bude
snáze naučiti se oněm moderním řečem z latiny
odvozeným. A přece nezačínáme řečtinou, abychom
si snáze osvojili latinu. Pravda, umíme-li šplhati
a vylézti na vrch schodů tak, že nepotřebujeme
schodů, snáze potom schody předstihneme, sestupujíce dolů; však také, začneme-li na nejspodnějším, snáze vystoupíme nahoru. Proto bych
rád předložil na rozvahu těm, kdo bdí nad vychováváním naší mládeže, když mnozí z těch, co
počínají latinou, jí potom nechávají, vynaložice
kolik let a to ještě bez valného úspěchu; a, čemu
se naučili, jest potom skoro bez užitku, tak že
jejich čas byl úplně ztracen: zdali by nebylo lépe
bývalo začíti frančtinou a postupovati k italštině a
latině? Neboť, kdyby krásně, vynaložice týž čas,
potom upustili od učení se jazykům a nikdy nedošli
k latině, přece si osvojili jiný jazyk nebo dva,
které jsou podnes v platnosti a mohly by jim posloužiti v obecném životě.
Po desíti letech, co jsem nebyl v Bostoně a
vzmohl se na jmění, udělal jsem si tam cestu navštívit svých přátel. Posavad jsem nebýval s to.
Na zpáteční cestě zastavil jsem se v Newportě
u bratra Jakuba, jenž tam byl tenkrát usazen i
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s tiskárnou. Naše bývalé neshody byly v zapomenutí
a setkání bylo srdečno a upřímno. On očividně
chřadnul a žádal mě, umře-li (a obával se, že do
toho nedaleko), abych si vzal jeho syna k sobě a
vedl jej k tiskařství. To jsem také učinil; posýlal
jsem jej několik let do školy, dříve než jsem jej
vzal do dílny. Jeho matka vedla tiskárnu dále, až
ten vyrostl, a tu jsem mu dal za podporu a výbavu nové litery, ježto otcovy byly již v jistém
stupni sedrány. Tak jsem se bratrovi jak se patří
odsloužil za službu, o kterou jsem jej připravil,
opustiv jej tak záhy.
Roku 1736. ztratil jsem jednoho ze svých
synů, roztomilého hocha čtyřletého, dětskými neštovicemi. jimiž se nakazil od sebe, nebyv očkován.
Dlouho jsem ho želel hořce a posud želím, že jsem
mu jich nedal vočkovati. Toto připomínám k vůli
rodičům, kteří očkování opomíjejí, protože prý by
dávali si vždy vinu, kdyby dítě po tom umřelo.
Můj příklad zase ukazuje, že žal může tyž býti lak
i tak, a proto že by se měla zvoliti stránka jistější.
Náš klub Junto ukázal takový užitek a dělal
členům tolikou radost:, že někteří žádali si uvésti
do něho své přátely. To však nemohlo se snadno
státi, aby se nepřestoupil počet, který jsme ustanovili
za přiměřený, totiž dvanácte. Hned s počátku jsme
si udělali stanovním pravidlem náš ústav držeti co
možná potajmu, a to jsme hezky dobře zachovali.
Úmysl náš byl, vyhnouti nevhodným osobám, které
by žádaly o přijetí, z nichž třeba by n á m některé

bylo nesnadno odkazovati. Já byl z těch, kteří
byli proti každému zvětšení našeho počtu, ale místo
toho jsem učinil písemně návrh, aby každý člen
sám o sobě snažil se sestaviti podřízený klub, a
to s týmiž pravidly pro otázky atd. a nic jim neříkal, že je spojen s Juntem. Výhody, které jsem
vytýkal, byly: vzdělávati více mladých občanů dle
našich zařízení; lépe poznávali obecné smýšlení
obyvatelů v každé příhodě tím, že by původní člen
z Junta navrhoval otázky, jakých bychom si přáli,
a v Junlé by zprávu podával, co se děje v jeho
zvláštním klubě; podporovati jednotlivé naše zájmy
živnostenské rozsáhlejším odporučováním a zvyšovati náš vliv ve věcech veřejných, a činili dobře
rozšiřováním skrze jednotlivé kluby myšlénky Junta.
Předloha byla schválena a každý člen vzal
na sebe sestaviti klub. Ale všem se věc nepodařila.
Leda pět šest bylo jich vyplněno a daly si rozličná
jména, jako: Vinice, Jednota, Spolek. Byly užitečný
sobě a poskytovaly nám hojnost zábavy, zpráv a
poučení. Mimo to dostály našim úmyslům provozovati vliv v obecenstvo při zvláštních příležitostech. A toho podám několik příkladů dle času,
ve kterém se přihodily.
První mé povýšení bylo, že roku 1736. jsem
byl zvolen za písaře Vrchního Shromáždění. Toho
roku volba se stala bez odporu. Ale roku následujícího,
když mě opět navrhovali (volba písaře jako členů
byla výroční), nový člen spustil proti mně dlouhou

řeč, aby dopomohl jakémusi druhému kandidátu.
Nicméně byl jsem zvolen. A to mi bylo tím milejší,
jednak že jsem dostával plat za službu písařskou,
hlavně však že jsem měl příležitost udržovati si
mezi členy známost' a výdělek tím, že mi ponecháváno tisknouti hlasovací listiny, zákony, papírové peníze a jiné příležitostné práce veřejné, a
ty v celku se velmi vyplácely.
Nemohl jsem tedy trpéti, aby tento nový
člen mi pokaždé odporoval, neboť byl pán zámožný
a vzdělaný, při tom měl schopnosti, ze kterých se
podobalo, že bude míti veliký vliv ve sněmovně, a
to později se skutečně stalo. Přece však. jsem
nedbal získati jeho přízeň, abych mu vzdával otrockou
úctu, nýbrž po jistém čase nastoupil jsem jinou
cestu. Slyšev, že má v knihovně jistou velmi
vzácnou a neobyčejnou knihu, psal jsem mu list,
že bych rád si přečetl onu knihu, a prosil ho, aby
mi ji laskavě půjčil na několik dni< On ji poslal
ihned a j á mu ji asi za týden vrátil s jiným listem
a v něm projevil, jak jsem povděčen jeho laskavosti.
Když na to jsme se síšli ve sněme, promluvil ke
mně, což nebyl před tím nikdy učinil, a to velmi
vlídně. A povždy na to mi osvědčoval ochotu posloužiti při každé příležitosti, tak že jsme se stali
velikými přátely a přátelství naše potrvalo až do
jeho smrti. To jest opět doklad, jak pravdiv starý
výrok, kterému jsem 'se byl přiučil: »Ten, kdo
vám jednou prokázal laskavou službu, bude ochotnější prokázati vám ji zase, než ten, koho jste si

sám zavázal.« A také ukazuje, oč prospěšnější
věc jest nepřátelské výstupy moudře odvraceti než
se z nich mrzeti, je opětovati a protahovati.
Roku 1737. plukovník Spotswood, před tím
guvernér Virginie a tenkráte vrchní poštmistr, vzal
si příčiny k nespokojenosti se svým zástupcem ve
Filadelfii, že jest nedbalý v čas zasýlati účty a ty
nebývají správně sestaveny; i vzal mu poštu a nabídnul ji mně. Já ji převzal ochotně a našel v tom
velikou výhodu. Neboť, třeba že plat byl malý,
usnadňovala mi dopisováni, to pak pozvedlo můj
časopis. Počet odběratelů vzrostl, ohlášení obchodní
mi zasýlána hojněji a z toho mi vzešel znamenitý
důchod. Časopis mého starého soupere podle toho
padal a mně se stalo zadost: i tak, že jsem se mu
schválně nemstil za to, jak jsa poštmistrem nedovolil listonošům nosili mé listy. Tak utrpěl nesmírně pro nedbalé účtování. A to připomínám na
poučenou těm mladíkům, kterým jednou se stane
vyřizovati úkoly pro jiné; aby vždy vydávali účet
a odváděli splátky se vší možnou zřeteiností a zevrubností. Pověst', že si umíte tak počínati, jest
mocnější všech odporučení k novým úřadům a
zákazkám.
Nyní jsem počal obraceti své myšlénky
k obecním záležitostem, nejprve však začal jsem
s malými věcmi. Z prvních věcí, které mi se zdály
žádati upravení, byla městská stráž. Zastávali ji
drábové každé čtvrti po pořádku. Dráb si zavolal
jistý počet hospodářův, aby mu pomáhali v noci.
Benjamin Franklin.
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Ti, kdo nechtěli nikdy hlídati, zaplatili po šesti
šilincích na rok, aby nebyli potahováni; a za to se
měl najati zástupce, ale bývalo toho ve skutečností
daleko více, než pro zástupce bylo třeba, drábství
pak stalo se místem výnosným. A dráb za malé
zpropitné si často objednal takové pobudy za
strážníky, že kloudní hospodáři se štítili s nimi zacházeti. Též obeházky zanedbávány a největší díl
nocí se popíjelo. Na ty věci jsem napsal přednášku
pro Junto, v ní vystavil zlořády a nastupoval
obzvláště na to, jak nerovný jest poplatek šest
šilinků drábovi proti jmění platících. Ana chudobná
hospodyně vdova, nemající všeho všudy na střežení
snad více než za padesát liber, platí zrovna tolik,
co nejbohatší kupec, který má za tisíce liber zboží
ve skladech.
V celku jsem navrhoval, jako platnější stráž,
najatí vhodné lidi, kteří by sloužili stále. Jako
spravedlivější míru na placení výloh, vybírati daň,
která by se měřila dle majetku. Tato myšlénka,
došedši schválení v Juntě, byla zanesena do druhých
klubův, ovšem jakoby pocházela z nich samých.
Jakkoli pak nebyla hned uskutečněna, však připravovala mysli lidu na změnu a razila cestu zákonu
málo let na to vymoženému, když členové našeho
klubu dospěli k většímu vlivu.
V té době napsal jsem přednášku pro Junto
(byla později uveřejněna) o rozličných příčinách
z náhody a z nepozornosti, pro které požáry
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vznikají, a také prostředky jak je předejiti. Prohlásili
to za věc užitečnou a byl to podnět k myšlénce,
která brzo následovala, sestaviti společnost pro
snadnější hašeni požárův a vzájemnou pomoc ke
stěhování a k ochraně zboží v čas nebezpečí.
Ochotníků pro tento záměr se brzo našlo až na
třicet. Naše články spolkové každému členu ukládaly
vždy v pořádku a k potřebě držeti jistý počet kožených měchů na vodu, silné pytle a koše (na sbírání a odnášení věcí) a ty přinésti ke každému
ohni. Byli jsme též umluveni jednou za měsíc udělati
si přátelský večer a mluviti a sdíleti si takové
nápady, na které připadneme a které by při ohni
nám byly užitečnými vodítky.
Jak užitečno toto zařízení, ukázalo se brzo
a mnoho jiných hlásilo se, aby byli přijati. Však
že se jich zdálo více než se hodilo do jedné společnosti, dána jim rada, by se sestoupili v novou
společnost', a to se také stalo. A tak vycházel
spolek za spolkem, až jich bylo tolikero, že zahrnovaly největší díl obyvatelů, kteří byli majetniky. Nyní
pak v době, co toto píši, jakkoli jest od jejich
založení přes padesát let, ta posavad trvá, kterou
jsem založil a nazval > Hasičský ochotnický spolek,«
ač první členové jsou dávno mrtvi až na jednoho,
který jest o rok starší než já. Pokuty, které členové
platili, že nebyli při měsíčních schůzích, byly vynakládány na stříkačky, žebříky, háky a jiné
užitečné potřeby spolkové. A táži se na konec, je-li
na světě město lépe zaopatřené prostředky zastaviti
8*
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požár v čas. A v skutku od těchto závodů město
nikdy neztratilo požárem více jak dům dva najednou ; a plameny nejednou byly uhašeny dříve,
než dům, ve kterém vyšlehly, shořel do půli.

Kapitola VIII.
Má tiskárna se pořád rozšiřovala a mé postavení den ode dne bylo snadnější. Neboť můj
časopis stal se velmi výnosným, an byl po cely
čas skoro jediný v naší a sousedních provinciích.
Také jsem doznal pravdu výroku, » k d y ž z í s k á t e
první sto liber, snáze bude získati druhé.«
Peníze samy jsou plodný.
Spolek s mým tovaryšem v Karolíně byl se
vydařil a já nabyl odvahy dáti se do jiných a
pomoci tomu neb onomu z mých dělníků, který se
choval dobře, a usaditi je s tiskárnami v rozličných
osadách za týmiž podmínkami jako s oním Karolinským. Většině, se povedlo dobře, ani koncem
umluvené doby byli v stavu koupiti si ode mne
litery a pracovati dále sami. Tak se mnoho rodin
postavilo. Spolky často končívají se hádkami. Ale
j á byl v té věci šťasten a moje trvaly a končily
přátelsky. To bylo myslím valný díl prozřetelnosti,
že v našich smluvách velmi zřetelně a zevrubně
byla postavena každá věc, kterou společník měl
konali nebo žádati, tak že nezbývalo nic oč se
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spírati. Takovou prozřetelnost tedy bych rád odporučil všem, kdo vstupují ve spolky. Nebot jakoukoli
vážnost k sobě a jakoukoli důvěru jeden v druhého
mají, když smlouva se spisuje, mohou povstati záminky řevnivosti a nechuti mimo domněnky, že
starost, povinnosti, práce atd. nejsou stejně rozděleny.
Následují často roztržky v přátelství a spolku, a
třeba soudy a jiné nepříjemné věci.
Já měl jedno ke druhému hezky proč byti
spokojen, že jsem se usídlil v Pennsylvanii. Byly
však věci, které mě znepokojovaly; nebylo opatření
pro obranu, ani postaráno o úplné vzdělání mládeže,
žádné milice ani vyšší školy. Tož roku 1743. vypracoval jsem plán pozdvihnout! akademii. A že
jsem tenkráte ctihodného Richarda Petersa, jenž
byl bez úřadu, měl za zpňsobilého muže zařizovati
takový ústav, sdělil jsem mu záměr. Ale on, maje
výnosnější vyhlídky ve službě majetníkův a zdárnější, odřeknul. Neznaje pak tenkráte nikoho, komu
by taková věc mohla se svěřiti, nechal jsem záměr
ten po nějaký čas spáti. Dařilo mi se lépe rok na
to 1744., když jsem navrhnul a sestavil »Filosofskou
Společnost.' List, který jsem za tím účelem napsal,
bude mezi mými spisy, není-li ztracen jako mnoho
jiných.
Co se týče obrany, Španělsko bylo po kolik
let ve válce s Anglií *) a naposledy se k němu přii) „Byla to válka o posloupnost španělskou po roce 1742.,
hlavně mezi Velikou Britanií a Francií. Tyto moci přidávaly
obyčejně na strany sobě protivné, z politického soupeření
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dala Francie; a to nás přivedlo do velikého nebezpečí. A když vypočítaný a dlouho opakovaný
pokus našeho guvernéra Tomáše dostali naše
quakerské Shromáždění k tomu, aby vydali zákon
miliční a jiná opatření učinili na ochranu provincie,
se zhatil: j á radil zkusiti, co by spravily dobro*
volné podpisy lidu. Abych toho docílil, nejprve jsem
napsal a vydal spisek nadepsaný >Prostá pravda*
a v tom vypsal naše málomocné postavení hezky
zřetelně a vyložil, že třeba jednoty a cviku pro obranu.
Slíbil jsem také do několika dní navrhnouti způsob
spolčovati se a ten rozeslati ku všeobecnému podpisování stran milice. Spisek měl účinek náhlý a
překvapující. Poptávali se u mne na listiny k tomu
spolčOvání. Naznačiv k ní obrysy s několika málo
přátely, položil jsem schůzi občanů v jednom velikém domě. Byl hezky plný. Měl jsem nachystáno
hromadu tištěných archův a nachystal per a inkoustu
porůznu po celé prostoře. Promluvil jsem k nim,
oč běží, přečetl tisk, vyložil jej, a rozdával otisky,
jež byly chvatně podpisovány a ni nejmenší námitka
neučiněna.
Když se schůze rozešla a listiny byly sebrány,
našli jsme přes dvanácte set podpisův. Ježto také
a protivných prospSclifi. K Anglii stály Španály a R a k o u s k o ;
k F r a n c i i stál k r á l p r u s k ý . D r u h á válka po roku 1754.
„sedmiletá" b y l a pro Ameriku daleko nebezpečnější. V y p u k l a
pro Slezsko mezi Marií Terezií a p r u s k ý m králem Bedřichem II.
Jestliže F r a n c i e b y l a při Marii Terezii, Anglie zase při
Bedřichu."
Mignet.
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po venkově byly jiné otisky rozeslány, podepsaných
se nahledalo pres deset tisíc. Ti všickni si zaopatřili,
co nejdříve mohli, zbraně, sestoupili se v čety a
pluky, zvolili si důstojníky a scházeli se každý týden
cvičit se v ručních pohybech a jiných částech vojenského cviku. Zeny učinily mezi sebou sbírku,
pořídily hedvábné prapory, odevzdaly je setninám a
na každém bylo vyšito nějaké heslo nebo průpověď,
které jsem jim poradil.
Důstojníci setnin od íiladelfského pluku při
jedné schůzi zvolili si mě za plukovníka. Však,
uznávaje se býti k lomu nezpůsobilý, poděkoval
jsem se za důvěru a doporučil jim pana Lawrensa,
šikovného člověka, jenž měl veliký vliv a byl také
ustanoven. Potom jsem se vytasil s loterií, abychom"
sehnali na stavbu baterie pod městem a opatřili
děla. Scházelo se do ní rychle, baterie byla brzy
postavena, předprsně byly srubeny z klad a vycpány
hlínou. Koupili jsme několik starých děl z Bostonu.
Ale ta nestačila a my psali do Londjna o více,
zároveň požádali našich majetníkův o podporu,
jakkoli jsme na ni se hrubě netěšili.
Zatím plukovník Lawrence, pan Allen, Abraham
Taylor a já byli jsme od soudruhů vysláni do
Nového Yorku vypůjčit několik děl od guvernéra
Clintona. Ten nejprve nás odbyl urputně. Ale při
obědě s radou, při němž hodně se pilo madejrské,
jak byl v tom městě zvyk, po něčem se dával
uprosili a slíbil, že nám jich půjčí šest. Po několika
pohárech dále dával deset a konečně velmi blaho-
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sklonně nám jich popustil osmnáct. Byla to krásná
děla osmnáctiliberní i s lafetami a byla brzo dovezena a vytahána na naše baterie. Soudruzi pak
drželi noční stráž, pokud válka trvala, a mezi
ostatními j á po pořádku nastupoval stráž jako
sprostý voják.
Moje působnost: v těchto vojenských úkonech
byla míla jak guvernérovi tak radě. Poctili mě důvěrou a radili se mě v každém opatření, kterým
chtěli našemu domobranu pomoci. Volaje též pomoc
náboženskou, navrhoval jsem jim, aby prohlásili
půst. usilovali o polepšení mravův a vzývali požehnání nebes na naše podniknutí. Oni té myšlénky
se ujali. Ale, poněvadž to byl první půst, na který
se kdy pomýšlelo, tajemník guvernérův neměl dle
čeho skládati provolání. Že jsem byl vychován
v Nové Anglii a tam půst bývá prohlašován každý
rok, bylo zde dosti dobré. Složil jsem provolaní
v obvyklém slohu. Bylo přeloženo do němčiny, otištěno
v obojím jazyce a obíhalo provincií. V tom také
duchovenstvo rozličných sekt nabylo příležitosti, aby
své obce přiměli přidati se k domobranu, a byl by
půst všeobecný býval, vyjma quakery, kdyby nebyl
zatím nastal mír.
Někteří z přátel myslili, že svým vystupováním
v těchto věcech urazím onu sektu quakerskou a
tím pozbudu svého vlivu ve Shromáždění provincijním,
neboť v tom quakeři činili velikou většinu. Jeden
mladík, který rovněž měl několik přátel ve Shromáždění a přál si, abych se stal i příště jejich pí-
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sařem, pověděl mi, že jesl ujednaná věc ve příští
volbě mě vytisknouti z místa. A, že mi přál, radil
mi, abych se poděkoval sám, že se to více srovnává
s mou cli, než abych byl teprve vypuzen.
Má odpověď k němu byla, že jsem kdysi
četl nebo slyšel o jakémsi muži v životě veřejném,
který měl pravidlo o úřad nikdy se neucházeti ani
se ho zříkati, byl-li mu nabízen.
•Schvaluji,* řekl jsem, »toto pravidlo a budu
je zachovávali s maličkým dodatkem: nikdy nebudu
se o úřad ucházeti, nikdy se ho z ř í k a t i , ani
dobrovolně s k l á d a t i. Nechtějí-li míli mé písařstvi a dáli je jinému, ať mi je odejmou. Nechci
se ho vzdávali a ztráceti na ně právo pro dnes
nebo zítra tím, když bych protivníkům vystrouhal
mrkvičku.«
Však neslyšel jsem o tom již ani jednou. Při volbě
příští byl jsem zvolen zase jednohlasně za písaře.
Možná sice, že neradi viděli, jak nedávno jsem se
spolčoval se členy rady, již se přidávali ke guvernérům ve všech hádkách o vojenských přípravách
a s těmi sněm se bez toho dávno a dosti byl
natrudil. A bylo by jim bývalo vděk, kdybych je byl
opustil dobrovolně. Ale zrovna mě z úřadu vytisknouti nemínili pouze proto, že jsem obrannému
spolku tak horlivě sloužil; a jiné příčiny neměli.
Však jsem měl z jisté příčiny za to, že obrana
země nebyla mnohým z nich nemilá, ovšem tak
aby nemusili při tom oni pomáhati. A našel jsem,
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že z nich mnohem větší díl, než jsem se byl nadál,
byli sice proti válce v ý b o j n é , však zjevně pro
válku o b r a n n o u . O té věci bylo vydáno mnoho
spisků p r o i p r o t i , a nejeden i od ryzích quakerův
a to ve prospěch obrany. Ty pak myslím získaly
největší díl jejich mládeže.
Jistá událost v našem hasičském spolku poskytla mi náhled do smýšlení převládajícího. Byla
řeč o tom, abychom oživili podnik s bateriemi tím.
když by za hotové peníze, co jsme měli, asi šedesát
liber vydaly se losy loterní. Dle našich stanov nesměly se peníze rozbytovati, leda teprve po příštím
sezení po tom, co návrh takový byl učiněn.
Ve spolku bylo nás třicet, z těch dvaadvacet
quakerův a osm toliko vyznání jiného. Nás osm
se řádně v čas dostavilo ve schůzi; myslili jsme.
že několik quakerů se přidá k nám, však nikterak
jsme nebyli jisti, že nás bude většina. Jenom jeden
quaker, pan Jakub Morris, ukázal se, aby odpíral
našemu úmyslu stran oněch peněz. Jest prý mu
velice líto, že taková věc vůbec byla navrhována,
ježto p ř á t e l é jsou proti ní, a způsobí prý takový
rozbroj, že se spolek může rozpadnouti. flekli jsme
mu, že nevidíme, proč by se rozpadal; že jsme
v menšině a jsou-li přátelé proti té myšlénce a
přehlasují-li nás, že musíme dle obyčeje ve všech
společnostech se podati a také se podáme.
Když přišla hodina k rokování, kdosi chtěl, aby
se věc odhlasovala. On sice tomu dával, že to smíme
dle stanov, ale nám ručí, že hromada členů zamýšlela
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se dostaviti a tomu odpírati; proto by bylo docela
slušno, nechati jim trochu času připraviti se.
Co jsme lak o věci rokovali, přišel jakýsi
sklepník a vyřizoval mi, že dva páni dole by rádi
mluvili se mnou. Šel jsem dolů a našel tam dva
naše členy quakery. Řekli mi, že jest jich osm
pohromadě zrovna vedle ve vinárně; že jsou rozhodnuti přijití a hlasovati s námi, hude-li potřeba.
Však myslí, že na lo nedojde, a žádali, abychom
jich nevolali na pomoc, můžeme-li se obejiti bez
nich, ježto by hlasováním pro naši předlohu vzbouřili
zlou vůli u svých starších a přátelů. Když jsme
tak většinu měli jistu, šel jsem vzhůru a po malé
chvilce zjevných rozpaků přivolil jsem, aby se
ještě hodinku počkalo. To p. Morris uznal za nejvýše pěkné. Ani jeden z jeho přátel s protivné
strany se neukázal a on nad tím ukázal veliké
podiveni. Když pak hodina uplynula, prorazili jsme
s návrhem osmi hlasy proti jednomu. Ježto z dvaadvaceti quakerův osm bylo hotových hlasovali
s námi a třinácte jich nepřišedše ukázali, že nemají chut odporovat!, já potom počítal, že quakerů.
kteří upřímně byli i proti obraně, jest lolik, kolik
jedna proti dvaadvaceti. Neboť toto byli všickni
řádní členové společnosti a ve vážnosti mezi nimi,
a měli zprávy o všem, co se dělo ve schůzi.
Ctihodný a učený pan Logan, jenž byl vždy
z té sekty, napsal na ně osvědčeni, že jest pro
válku o b r a n n o u , a podpíral své mínění mnohými
silnými důvody. Odevzdal mi šedesát liber na losy
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pro baterii a nařídil mi, jakákoli bude výhra, abych
to vynaložil na baterii. Vypravoval mi tuto příhodu
se starým mistrem jeho, Vilémem Pennem, ve příčině obrany. Přistěhoval se z Anglie, když byl ještě
mladíčkem, zároveň s Pennem a jako jeho tajemník.
Bylo to ve válce a jejich loď byla stíhána obrněnou
lodi, jsouc pokládána za nepřátelskou. Kapitán chystal
se na obranu, ale Vilému Pennovi a jeho quakerské
družině řekl, že nečeká na jejich pomoc a že se
mohou sehovati do kajut. To také učinili, jen Jakub
Logan si vymínil zfistati na palubě a byl postaven
k dělu. Domnělý nepřítel objevil se potom býti
přítelem. Tak na boj nedošlo. Ale když tajemník
Logan sešel dolů povědět tu zprávu, Vilém Penn
přísně mu domlouval, proč zůstal na palubě a
opovážil se pomáhati v obraně lodi proti zásadám
přátel, zvláště když kapitán toho nežádal. Tato
důtka, byvši učiněna přede vší společností, dopálila
tajemníka, jenž odpověděl: »Já jsem tvým služebníkem; proč jsi mi nenařídil jiti dolů? Ale ty's
myslím nebyl tuze proti tomu, abych zůstal, pomáhal
hájili lodi, když viděl's, že jest nebezpečí."
Jak jsem byl ve Shromáždění kolik let a
většinu v něm čini'i pořade quakeři, měl jsem zhusta
příležitost' viděti, v jaké rozpaky je přiváděla jejich
zásada proti válce, když z rozkazu koruny jich
došla žádost', aby poskytli pomoc k vojenským potřebám. Na jedné straně by neradi byli urazili
vládu přímým odmítnutím; na druhé straně z povolnosti a naproti svým zásadám chápali se nej-
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rozmanitějších úskokův, aby nemusili povoliti, nebo
povolnosť zakryli, když už musili. Obyčejný způsob
konečně byl povolovati peníze a říci, že pro .potřebu královu;, nikdy však se neptali, jak s nimi
se naložilo.
Nepřišla-li však žádost od koruny přímo, to
rčení nebylo již tak vhodno a bylo třeba vynalezli
jiné. Tak když neměli prachu (zdá mi se, ze to
bylo pro posádku v Louisburgu), vláda Nové Anglie
žádala, by ho dodali trochu z Pennsylvame, a
guvernér Tomáš o to silno naléhal na sněmu, t i
nechtěli dáti peněz n a p r a c h , poněvadž to jest
potřeba válečná, nýbrž hlasovali Nové Anglii poslali
pomoc tří tisíc liber, odevzdali je guvernérovi, aby
se za ně koupilo chleba, mouky, pšenice n e b . j i n é h o
z r n í . Někteří z rady rádi'by byli sněmu způsobili
rozpaky ještě větší a radili guvernérovi, aby nepřijímal té pomoci a řekl, že to není vec, o kterou
žádal. Ale on odpověděl: .Vezmu peníze, neboť
rozumím velmi dobře, co oni míní. . J i n é z r n í
jest prach.« Toho také koupil a oni proti lomu se
nikdy neozvali.
Na tuto quakerskou fintu jsme naráželi jednou
v našem hasičském spolku. Jak jsme se totiž báli,
že s návrhem loterním neprorazíme, já řekl jednomu
z přátel a z členů: »Nepodaří-li se nám loterie,
navrhněme, aby se koupil za ty peníze s t ř i k a č ,
quakeři nebudou proti tomu míti nic. Budeš-li ty
jmenovali mne a já tebe do výboru pro ten kup.
koupíme veliké dělo, a to zajisté je s t ř í k á č . «
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»Vidím,« řekl on, »mnoho jsi pochytil, že's byl tak
dlouho ve Shromážděni. Tvůj dvojsmyslný návrh
by byl právě trumf na jejich pšenici a j i n é z r n i . «
Dle pořádku času jsem dávno měl říci, že
roku 1742. vynalezl jsem otevřená kamna pro lepší
vytápění světnic a zároveň větší úsporu paliva,
ježto při mych otevřených kamnech vzduch vstupuje
do nich již ohřátý. Model k nim daroval jsem panu
Robertu Graceovi, jednomu ze svých nejdávnějších
přátel, jenž měl železnou pec a znamenal, že by
lití ploten na taková kamna se hezky vyplácelo,
ježto poptáVka po nich rostla. Abych tu poptávku
rozhojnil, napsal jsem a vytisknul spisek nadepsaný:
• Popis nově vynalezených kamen pennsylvanských,
ve kterém jejich soustava a způsob, jak s n i m i zacházeti, jsou rozebrány a vysvětleny, výhody nad
jakékoli jinačí topení dokázány a námitky proti
jejich zavádění zodpovídány a odraženy* atd. Tento
spisek měl dobrý účinek. Guvernéru Tomášovi tak
se zalíbila soustava v něm popsaná, že mi dával
patent prodávati je sám na kolik let. Ale já se toho
zřekl ze zásady, kteráž u mne při takových příležitostech vážila vždy mnoho, totiž, » j a k o u ž í váme velikých výhod z vynálezů jiných,
m á m e býti rádi, když m ů ž e m e posloužiti
d r u h ý m sami n ě j a k ý m v y n á l e z e m , a to
máme činiti svobodně a velikomyslně.«
Jakýsi kupec však v železném zboží v Londýně
vybral si hodný díl z mého spisku, přepracoval to
na vynález svůj, učinil ve stroji nepatrné změny,

které spíše vadí jeho platnosti, vymohl si tam na
něj patent a, jak mi bylo řečeno, udělal s ním
trochu štěstí. A toto není jediný případ, že druzi
z mých vynálezů si brali patenty, jakkoli ne vždy
se stejným štěslím. Proti tomu však já se nikdy
neohražoval, poněvadž jsem nestál o to, abych
z patentů těžil sám, a pak že jsem se štítil soudů.
Tato kamna, byvše zavedena ve velmi mnohých
domech jak zde v Pennsylvanii tak ve státech sousedních, byla a jsou posud obyvatelům na velikou
úsporu dříví.

Kapitola IX.
Jak byl mír uzavřen a domobranská záležitost
tedy skoncována, obrátil jsem myšlénky své zase
na to, jak vyzdvihnouti nějakou akademii. První
krok k tomu bylo pro záměr získati hezký počet
podnikavých přátel, z nichž Junto bylo hned několik.
Druhý krok byl napsati avydati brožurku nadepsanou:
•Návrhy k vychování mládeže v Penns y l v a n i i . ' Tu jsem rozesýlal mezi přední měšťany
zadarmo. A jakmile jsem troufal, že jejich mysli
jsou čtením trochu připraveny, zahájil jsem upisování
,akcií na otevření a vydržování akademie. Měly se
platiti po pět let ve splátkách ročních. Myslil jsem,
že takovým rozvržením splátek se více upíše. A zdá
se, že tomu bylo tak a sešlo se, pamatuji-li dobře,
plných pět tisíc liber.
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V úvodu k těmto návrhům jsem naznačil ne
jakoby byly z mého podnětu uveřejněny, nýbrž od
některých p á n ů v o d o b r o o b c e p e č u j í c í c h .
Střehl jsem se dle navyklého pravidla svého představovali se obecenstvu jako původce jakéhokoli
záměru pro jejich dobré.
Upisovatelé hned jali se záměr uváděti ve
skutek. Vybrali si ze sebe čtyřiadvacet důvěrníkův
a uložili p. Francisovi, tehda státnímu návladnímu.
vypracovati stanovy pro správu akademie, .lak byly
hotovy a podepsány, dům byl najat, učitelé zjednáni
a školy otevřeny; tuším v temže roce 1749.
Poněvadž žáků rychle přibývalo, dům brzo
byl příliš malý a my se ohlíželi po kuse půdy
vhodně položeném a pomýšleli stavětí. Tu náhoda
nás přivedla k velikému domu již vystavěnému,
jenž nepotřeboval než nějakých změn a hodil se
k našemu účelu.
Do veliké a vysoké síně jsme vložili patra a
rozličné prostory nahoře a dole jsme určili na
školy a přikoupili něco půdy. Celek byl brzo upraven
k našemu účelu a žáci s učiteli se přestěhovali do
nového, stavení. Všecka starost' a práce smlouvati
s dělníky, kupovali stavivo, dohlížeti na dílo padla
na mne. A já ji přestál tím veseleji, že tenkráte
mi to nevadilo v domácnosti, neboť rok před tím
byl jsem si přibral velmi schopného, pilného a
poctivého společníka, p. Davida Halla, jejž jsem byl
dobře poznal, oo mi pracoval po čtyři léta. Ten

mi vzal z rukou všecku starost' o tiskárnu a platil
na vlas můj podíl z výdělků. Tento spolek potrval
osmnáct let šťastně pro nás oba.
Důvěrníci akademie po nějaké době byli
ustaveni v družstvo výsadní listinou od guvernéra.
Jejich jmění bylo rozmnoženo příspěvky v Britanii
a darováními od majetníkň; k tomu Shromáždění
potom přidalo značnou část. A tak byla založena
nynější u n i v e r s i t a F i l a d e l f s k á . Mne podrželi
ve správní radě od počátku nyní skoro čtyřicet
let a dožil jsem se veliké radosti viděti sílu mladíků,
kteří na ni byli vychováni, došli důstojenství pomoci svého vzdělání, byli k platnosti na veřejných
místech a ozdobami své vlasti.
Když jsem se sprostil, jak výše jsem se
vzminil, starosti o řemeslo, liboval jsem si, že s dostatečným jměním, třeba skrovným, jež jsem si byl
zjednal, budu míti pokdy zabývat: se věcmi íilosofskými a zábavnými, a to po všecek ostatní život.
Koupil jsem si všecek stroj dra. Spencea, jenž byl
přišel z Anglie k nám do Filadelfie přednášet na
akademii; a obíral se s elektrickými pokusy s velikou horlivostí. Ale obecenstvo nyní mě považovalo
za člověka volného a chopilo se mne pro svoje
služby. Každý oddíl naší občanské vlády skládal na
mne povinnosti. Guvernér mě přibral do smírčího
soudu. Obec městská mě zvolila do obecní rady a
brzo na to starostou. A občané z celého hrabství
mě zvolili za zástupce svého ve Shromáždění. Toto
postavení mi bylo tím příjemnější, že konečně mě
B e n j a m i n Franklin.
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omrzelo tam seděti, poslouchati rokování a jako
písař nesměti se do něho míchati. A ta často bvla
tak suchopárná, že jsem pro zábavu jal se dělati
kouzelné čtverce a kruhy nebo něco jiného, abych
se ubránil nudy. Také jsem myslil, stanu-li se
členem, že budu míti větší moc činiti dobře. Však
nechtěl jsem dáti na sobé znáti, jakoby mé ctižádosti nestačila všecka tato povýšení. Zajisté stačila; neboť naproti mym nízkým počátkům byly to
pro mne věci veliké. A byl jsem jim tím povděčnější,
ježto byla to samá dobrovolná svědectví o dobrém
mínění o mně a j á se jich nedoprošoval.
Ve službě smírčího soudce pobyl jsem si málo:
byl jsem při několika soudech a seděl na lavici,
vyslýchaje pře. Ale vida, že jest třeba lépe znáti
obecný zákon než j á jsem znal, aby člověk působil
na lom místě k nějaké platnosti, čím dále více jsem
se ho vzdaloval. Vymlouval jsem se, že mi zastávati
vyšší povinnosti zákonodárce ve Shromáždění. K tomuto úkolu jsem byl poctěn volbou každý rok po
deset let a při tom nikdy se neucházel u žádného
voliče o hlas aniž dával znáti ať přímo nebo nepřímo,
jaké přání, abych byl zvolen. Jak jsem zasednul ve
sněmě, můj syn byl ustanoven písařem.
Následujícího roku bylo vyjednávati s Indiány
u Carlislu a guvernér poslal do sněmu poselství,
aby jmenovali některé ze svých členův a ti se přidali ke členům z rady jako komisaři k tomu vyjednávání. Sněm jmenoval mluvčího (p. Norrisa)

— 131 —
a mne. Dostávše pak pověřující listy, šli jsme do
Carlislu a také se s Indiány sešli.
Poněvadž tito lidé jsou nadmíru, náchylní k pití
a opijí-li se, bývají svárliví a nepořádní, zakázali
jsme naprosto prodávali jim co opojného. A, když
si na tento zákaz stěžovali, řekli jsme jim, vytrvají-li střízliví tu dobu, co se bude vyjednávati,
že jim dáme sílu rumu, až bude po vyjednávání.
Oni slíbili a slibu dostáli, poněvadž nemohli dostali
rumu. A vyjednávání se dařilo liezky v pořádku a
vydařilo se ke spokojenosti jak nám tak jim. Potom
se hlásili o rum a obdrželi jej. To bylo po poledni.
Bylo jich na sto, mužů, žen i dětí, a byli ubytováni
v chatrčích na honem sroubených a postavených
do čtverce zrovna za městem. Večer uslyšeli jsme
náramný hluk mezi nimi a komisaři šli se podívat,
oo se děje. Viděli jsme veliký oheň slavnostní
uprostřed čtverce. Byli všickni opilí, muži ženy,
hádali se a bili. Těla jejich tmavo barvená, na polo
nahá při rudém světle slavnostní hranice, jak se
honila a bila jedno druhé žhavými hlavněmi a při
tom děsné skřeky, činila divadlo naprosto podobné
všemu, co si myslíme o pekle, že horšího si nevymalujeme. Nebylo pomyšlení hluk utišiti a my se
vrátili do svého bytu. O půlnoci hromadu jich přišlo
a bouchali nám na dvéře, chtějíce ještě rumu, my
však na to nedbali.
Druhého dne nejspíše že se zastyděli, že nás
vytrhovali, poslali tři ze svých starých pohlavárův
omluvit se. Řečník uznal chybu, ale sváděl ji na

— 132 —
rum. A potom omlouval rum a řekl: »Veliký duch,
jenž udělal všecky věci, každou věc udělal k nějakému
užitku. K jakému pak koliv užitku věc každou
určil, k tomu užitku věc má vždy býti dána. Nuže,
když udělal rum, řekl: ,At j e s t t o p r o I n d i á n y ,
a b y s e t i m o p í j eli.' A tak to musí být.« A opravdu,
jestliže jest úmysl Prozřetelnosti vyhladiti tyto divochy, aby ustoupili místo vzdělavatelům země,
zdá se dosti možno, že rum jest určený k tomu
prostředek. Však již vyhubil všecky kmeny, kteréž
obývaly druhdy pobřeží východní.
Roku 1751. dr. Tomáš Bond, obzvláštní můj
přítel, smyslil si založiti v e F i l a d e l f i i š p i t á l
(dobročinný záměr, jenž byl připisován mně, však
původně byl a jest načisto jeho), a sice pro nemocné jak z naší provincie tak cizince. Byl horlivý
a neúnavný ve sbírání úpisův. Ale, že to byla
v Americe věc nová a nejprve se jí dobře nerozumělo, nepotkal se se zdarem valným.
Naposledy přišel za mnou s poklonou, že se
přesvědčil, že »není ani pomyšlení provésli záměr
pro veřejné dobro, nejsem-li já v tom.« »Nebot,«
řekl on, >často ti, kterých žádám, aby co upsali,
otáží se mě: . R a d i l j s t e s e s F r a n k l i n e m
o t é v ě c i ? C o t e n m y s l í ? ' A, řeknu-li že ne,
proto že myslím, že jest to vašemu působení trochu
cizí, oni neupíší, nýbrž řeknou, ž e s i t o r o z myslí.*; Tázal jsem se ho. jaký jest jeho plán,
podobá-li se, že bude užitečen. Když pak mě výkladem
velmi uspokojil, nejenom sám jsem upsal na něj,
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nýbrž chutě jsem se uvolil získati úpisy od jiných.
Dříve však, než jsem začal, jal jsem se připravovali
mysli lidu a psal jsem o věci v časopisech. To byl
můj obyčej v takových případech; dr. Bond jej však
opomenul.
Úpisy potom byly ochotnější a štědřejší. Ale
jak začaly chabnouti, viděl jsem, že by nestačily
bez podpory od Shromáždění, a proto jsem si předsevzal o ni požádati; to se také stalo. Členové venkovští nejprve si návrh nelibovali. Namítali, že bude
k platnosti leda městu, a proto že by měšťané sami
měli na něj platiti. Že nevědí, zdali měšťané sami
jej schvalují všeobecně. Když jsem vypovídal opak
proti nim, kterak záměr došel tolikého souhlasu,
že není pochyby, aby se nesehnaly dva tisíce liber,
prohlašovali to' za domněnku nejvýše pošetilou a
docela nemožnou věc.
Na tom jsem zosnoval svůj plán. Vyžádal jsem
si dovoleni podati předlohu zákona, aby upisovateíé
činili společenstvo, jakož v jejich prosbě jest; pak
aby se jim slíbila jistá suma peuěz. To dovoleni
jsem obdržel upozorněním, že mohou předlohu zamítnouti, nebude-li jim po vůli. Vypracoval jsem ji
tak, že nejdňležitější závěrek jsem učinil podmínečným. Totiž: >Buď zapsáno úřadem výše řečeným,
až dotčení přispívatelé se sejdou a zvolí si hospodáře
a pokladníka; a seženou z příspěvků kapitál dvou
tisíc liber (roční úroky z nich budou věnovány na
nemocné chudé v řečeném špitále, za stravu, obsluhu
a léky); a b u d o u - l i p ř í s p ě v k y u s p o k o j i v ý
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m l u v č í m u t e h d e j š í h o S h r o m á ž d ě n í , že
tenkráte smí a má řečený mluvčí býti oprávněn a
tímto vyzýván, aby podepsal poukázku na provincijního pokladníka na dva tisíce liber, jež tento
ve dvou ročních splátkách vyplatí pokladníku řečeného špitálu na založení, stavbu a výpravu jeho.«
Toto a ž , - l i předlohu prorazilo. Ti poslanci
totiž, kteří byli proti podpoře a nyní si vzpomněli,
že by mohli iníti jméno dobročinných a nic n e platiti,' dali jí projiti. A my potom, jak jsme chodili
po úpisech mezi lidem, poukazovali jsme na podmíněný slib zákona jako na druhou pohnutku d á vati. ježto každé darování bude zdvojnásobeno. Tak
závěrek působil na obě strany. Úpisy také brzy
přesáhly vyžadovanou sumu a my se hlásili a
obdrželi onen zákonní dar a lak byli jsme v stavu
záměr uskutečniti. Příhodné a hezké stavení bylo
brzy zbudováno. Ústav ten ustavičnou zkušeností
osvědčil se užitečným a kvete po dnes. A nepamatuji
se na žádný z politických uskoků svých, aby mi
časem byl více způsobil radosti. A v žádném při
dalším přemýšlení jsem se snáze neomluvil, že jsem
použil lsti.
V týž asi čas jiný zakladatel, ctihodný Gilbert
Tennent, přišel za mnou se žádostí, abych mu pomohl
ve sbírce na novou modlitebnu. Bylo to pro jednotu,
kterou byl sebral mezi presbyteriány. Nerad bych
byl se nemilým učinil spoluobčanům, že jsem je
následoval o příspěvky, a proto jsem rozhodně
odřeknul. On potom žádal, abych mu seznamenal
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jména lidi, které ze zkušenosti znám býti.velkomyslnými a dbající na dobro obecné. Měl jsem za
to, že to ode mne neslušno, když tak laskavě
vyhověli prosbám mym, abych je poznačil a om
byli následováni od druhých žebrákův, a pioto jsem
mu nechtěl dáti ani takového seznamu. Potom
chtěl, abych mu dal alespoň radu. »To učinim
rád,« řekl jsem, »a nejprve vám radím, abyste se
obrátil na všecky, o kterých víte, že co dají. Potom
na ty, o kterých nevíte jistě, dají-li co či nic, a
ukažte jim seznam těch, kdo dali. A naposledy nezapomeňte na ty, o kterých jste jist, že nedají nic,
neboť v některých z nich se třeba mýlíte.« On se
zasmál a poděkoval mi a řekl, že se přidrží mé
rady. Také tak učinil a žádal k d e k o h o . A obdržel
sumu mnohem větší než se byl nadál. S tou pak
zbudoval prostrannou a vkusnou modlitebnu, která
stojí v Obloukové ulici.
Naše město sice založeno je s krásnou pravidelností, ulice jsou široký, přímý, křižují se
v úhlech pravých. Však to je hyzdilo, že mělo
ulice dlouho nedlážděny a v mokrém počasí kola
těžkých vozů je rozbrouhala v bařisko a bylo nesnadno přes ně přejiti. V suchém počasí pak prach
byl nesnesitelný. Já býval blízko tak zvaného
•lerseyjského trhu a nadmíru nerad se díval, jak
lidé se brodili v břečce, když šli nakupovat. Konečně
pruh půdy po prostředku trhu byl vydlážděn cihlami,
tak že měli nač stoupnouti, když byli jednou na
trhu. Ale bývali až nad boty zabláceni, než se
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tam dostali. Promluviv a psav o té věci, byl jsem
konečně původa, že ulice vydlážděna mezi tržištěm
a cihlovým chodníkem vedle domů. Tím na nějaký
čas byl snadný přistup na tržiště suchou nohou.
Ale ostatní ulice dlážděna nebyla a, kdykoli vůz
vyjel z bláta na tu dlážku, jak byl zamazán, střásl
a nechal to na ní. A dlážka byla brzy plna bláta,
jež nebylo odhrabováno, neboť město posavád nemělo pohrabáčův.
Pozeptav se našel jsem brzy pilného člověka,
který byl ochoten udržovati dláždění v čistotě, totiž
dvakráte za týden je zametati, odvážeti bláto
z popřed domů, za plat po šesti pensích měsíčně
od každého domu. Nato jsem napsal a vytisknul
článek a v něm vypočítal výhody všemu sousedstvu,
které by vzešly z tohoto nepatrného poplatku. Domy
že by snáze bylo držeti čistější, když by tolik bláta
se nenanosilo nohama. Krámy že by měly větší
odbyt, když kupovatelé by mohli k nim snáze, a
při větrném počasí by se nefoukalo na zboží tolik
prachu atd. Poslal jsem po jednom z těchto článků
do každého domu a den dva na to obcházel, kdo
by chtěl upsati po těchto šesti pensích. Byly jednomyslně upsány a po čas řádně placeny. Všecky
obyvatele těšila čistota na dlážce kolem trhu, ježto
to bylo všem dobré, a odtud zatoužili všickni miti
všecky ulice dlážděny a byli ochotnější platiti přirážku na ten účel.
Po nějakém čase vypracoval jsem předlohu
zákonní pro vydláždění města a předložil ji ve
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roku 1747., a nebyla schválena, až jsem odešel, a
to se změnou v přirážce, která se mi nezdála býti
k lepšímu. Ale zase bylo v ní postaráno též o
osvětlení ulic, a to byl veliký pokrok. Nebožtík
p. Jan Clifton. soukromý člověk, předešel příkladem
a ukázal, jak užitečný jsou lampy, postaviv jednu
před s v ý m i dveřriii; a od něho prvního lidé pojali
myšlénku osvětliti všecko město. Slávu tohoto veřejného dobra také připisovali mně, ale v pravdě
patří onomu pánu. Já leda následoval jeho příkladu
a jedinou zásluhu, ku které se smím hlásiti, mám
o tvar lamp, ježto jsem chtěl jinačí lampy než baňaté z Londýna dovážené. Ukázaly do sebe vady
ve mnohé příčině: neměly dole průduchu. Proto
kouř nevycházel honem nahoře, nýbrž kroužil
v kouli, usazoval se na stranách a brzy začmoudil
světlo, které měly lampy dávati. Mimo to každého
dne bylo třeba je cídili a ledajakou ranou bylo načisto po nich. Proto jsem radil, aby byly sestaveny
ze čtyř tabulek a nahoře komínek táhnouti kouř
a dole dírky vpouštěti vzduch, aby kouř snáze
stoupal. Tak se držely čistý a nezačadily se za několik hodin jako lampy londýnské, nýbrž zůstalyjasny do rána. A. narazilo-li se do nich, obyčejně
se rozrazila jedna tabulka, a ta snadno se zase
zasadila.
Kolikrát jsem se divil, proč Londýňané mají
ve Vauxhallu lampy na dně děravé, aby je udrželi
čistý, a přece na to nepřipadnou, aby je měli na
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uličních lampách. Ale tyto díry mají udělány pro
jiný účel. totiž aby rychleji zapalovali knot pomocí
lněného třásínka, visícího děrou ven, a proto na
druhy užitek vpouštěti vzduch nikdy myslím nepomyslili. A proto, když lampy po několik hodin
jsou rozžaty, ulice londýnské jsou velmi bídně
osvětleny.
Vzmínka o těchto fortelech mi připomíná, jak
v Londýně jsem radil dru. Fothergillovi, jenž byl
z nejlepšich lidí. které jsem poznal, a veliký podporovatel užitečných myšlének. Pozoroval jsem na
ulicích, že za sucha nikdy nebyly zametány ani
lehký prach odvážen; nýbrž nechali se jej hromaditi, až déšť udělal z něho bláto. Potom ležel
několik dní na dlážce tak hluboko, že nebylo možno
přejiti leda po stezkách zametaných pometly od
chudých lidí. Tu teprve je shrabovali a nakládali
na vozy nahoře otevřené, jimž však z boků bláto
při každém poskoku na dlážce vytřásalo se na
dlažbu; nejednou na velikou obtiž pěším chodcům.
Výmluva, proč se ulice nezametají suchy, byla, že
by prach lítal do oken krámův a domů.
Náhoda mě byla poučila, kolik za malý čas
může býti zameteno. Jednoho jitra našel jsem
před svými dveřmi v Bázlivé ulici (Cravenstreet)
chudou ženu, ana mi zametala chodník březovým
pometlem. Byla v tváři velmi bledá a slaba, jakoby
právě byla povstala z nemoci. Táži se jí, kdo jí
kázal tam zametali. Ona řekla: >Nikdo. Ale j á
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jsem chudobná a v neštěstí; i zametám před panskými dveřmi a doufám, že mi něco dají.« Kázal
jsem jí zamésti celou ulici, že jí potom dám šilink.
To bylo o devíti hodinách dopoledne a v poledne
si přišla pro šilink. Jak jsem ji viděl napřed pomalu
zametati, nechtělo mi se věřiti, že by byla tak brzy
s prací hotova, i poslal jsem služku podívat se na
to a ta zvěstovala, že všecka ulice jest docela čistě
umetena a všecek prach smeten ve stoce uprostřed.
První déšť na to prach spláchnul, tak že i dláždění
i žlábek byly úplně čistý.
Tu jsem soudil, zamete-li slabá žena tolikou
ulici za tři hodiny, že silný, pracovní muž ji zamete za polovičku toho času. A tu bych rád poukázal, jak výhodno míti jenom jednu stoku v takové úzké ulici prostředkem, místo dvou, na každé
straně jedné vedle chodníku. Neboť, kde všecek
déšť, který na ulici padá, stéká se se stran do
prostředku, činí tak proud dosti silný splaviti s sebou
kal. Ale, je-li rozdělen na žlábky, bývá často příliš
slabý a nesplácíme ani tu stranu ani onu, a leda
rozředí bláto, které najde. Potom kola vozův a
koňská kopyta je vyhazují a vystřikují na chodník
a ten tím činem se zanešvaří a jest kluzký, a nejednou bláto zastřiknou na ty, kteří jdou mimo.
Návrh můj, který jsem činil doktorovi, byl tento:
>Aby se důkladněji čistily a čistý držely ulice
Londýna a Westminstru, radno, aby s pohrabáči
bylo smluveno prach smetati za sucha, bláto pak
shrabovati v jiné doby, každý v ulici a čtvrti svého
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okrsku. Aby každý měl k tomu pometla a jiné ná- •
činí a držel je na svém místě pohotově a mohl je
vydati chudým lidem, které si třeba najme.
Aby v suchých měsících letních prach byl
všecek smetán na hromady ve vhodných vzdálenostech, dříve než krámy a okna domů bývají
otvírána. Tu také smeťaři je budou odváželi na
krytých vozech.
Aby bláto shrabané nebylo necháváno na
hromadách a potom zase bylo rozmetáváno koly
vozův a kopyty koňskými; nýbrž aby zametači
dostali korby ne na vysokých kolech, ale na nízkých,
s mřížovým dnem a to pokrývalo se slámou. Ta
podrží bláto, propustí však vodu; vůz bude lehčí,
ježto voda činí největší díl váhy. Vozy stavěti
v přiměřených vzdálenostech a bláto dovážeti na
kolečkách na vozy, jež se nechají státi, až bláto
okape, a potom se koně zapřáhnou a vozy odvezou.«
Potom mi přišly pochybnosti, možno-li vykonati druhý díl tohoto návrhu na všech místech,
protože některé ulice jsou těsny a nesnadno postaviti
povozy k vykapání tak, aby chodcům nepřekážely
příliš. Ale posud jsem toho mínění, že alespoň
první část', totiž aby prach byl zametán a odvážen
pryč, dříve než krámy jsou otevřeny, v létě se dá
snadno prováděti, ježto dni jsou dlouhý. Když totiž
půjdete po Nábřeží nebo Lodnickou ulicí ráno
o sedmi hodinách, spatříte, že ani jeden krám není
otevřen, ačkoli jest světlý den a slunce nahoře již

na tři hodiny. Obyvatelé londýnští saraochtice zůstávají mnoho při světle a spi za bílého dne.
A přece často si stěžují trochu nemístně na přirážku
na světlíMi vysokou cenu loje.
h — N e j e d e n asi pomyslí si, takové nepatrné malichernosti nestojí za to, aby je připomínal anebo
vypravoval. Ale at pováží, že prach fouknutý do
oči jedinému člověku nebo v jediný krám při větrném počasí jest věc nepatrná, ale veliký počet
případů v lidnatém městě často se opakující činí
z prachu věc závažnou a důležitou. Nebudou tudíž
přísně posuzovati ty, kteří věnují pozornost' věcem
na zdání tak nepatrným. Lidská spokojenost nevzniká ani tak rázy velikého štěstí, jfež málokdy
se přihodí, jako malými výhodami, které se trefují
každého dne. Tak, naučíte-li chudého mladíka holiti
se sám a držeti břitvu v pořádku, přispějete ku
štěstí jeho snad více, než kdybyste mu dal tisíc
guineí. Tato suma bude třeba brzy ta tam a
zbude mu jen výčitka, že ji rozmrhal tak bláznovsky.
Ale s břitvou předně ujde časté mrzutosti čekat,
na holiče a nejednou jejich špinavých pistův, odporného dechu a tupých břitev. Holí se, když mu
to nevhodnější, a pokaždé si libuje, že se holí
břitvou dobrou. S těmito úvahami jsem neváhal
napsati těchlo několik předešlých stránek a doufám,
že v nich dnes anebo zítra užitečné pokyny najde
město, které miluji a ve kterém jsem žil velmi
šfastně mnoho let; a lak snad i jiná naše města
americká-

— 142 —
Již nějaký čas pomáhal jsem vrchnímu poštmistrovi v Americe jako dozorce a přepočítávatel
nad několika poštami a, když ten umřel, r. 1753.,
nařízením vrchního poštmistra v Anglii byl jsem
ustanoven poštmistrem v Americe a to spolu s panem
Vilémem Hnnterem. Americká pošta posaváde nezaplatila ni haléře poště britské. Měli jsme slíbeno
šest set liber na rok ve spolek, vyděláme-li tolikou
sumu z důchodů pošty. K tomu cíli bylo potřeba
všelijakých oprav. Na některé z nich bylo s počátku nevyhnutelně nakládati a první čtyři léta
pošta nám uvalila přes devět set liber dluhu. Ale
brzy se nám začala vypláceti a, než jsem byl sesazen zvláštním vrtochem ministrův, o němž ještě
promluvím, dovedli j s m e ji k tomu, že po třikráte
vynesla toliký čistý příjem koruně, co pošta irská.
Od té nerozumné změny však nedostali z ní —
ani trojník!
Pošta mi dala také nastoupiti téhož roku 1753.
cestu do Nové Anglie. Tam fakulta kambridžská
z vlastni vůle mě poctila hodnosti mistra svobodných
uměni. Yaleská fakulta v Connecticutě byla mi
dříve prokázala podobnou poctu. Tak, nestudovav
na žádné universitě, stal jsem se účastným jejich
poct. Daly mi je pokroky a objevy v nauce silozpytu o elektřině.
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Kapitola X.
Roku 1754 báli jsme se zase války s Francií
a z nařízení lordův Obchodní Společnosti měl se
odbývati v Albánii sjezd vyslanců z rozličných osad.
Tam se mělo umlouvati s pohlaváry šesti národů
stran obrany země jak jejich tak naší. Guvernér
Hamilton, jak dostal toto nařízení, oznámil je sněmu
a žádal, aby zaopatřili vhodné dary pro Indiány
k této příležitosti. Za vyslance od Pennsylvanie
jmenovali mluvčího (p. Norrisa) a mne, dále p. .lana
Penna a p. tajemníka Petersa. Sněm nás schválil
a zaopatřil dary, jakkoli neradi se odhodlali vyjednávati mimo provincii ' v cizině, a my sešli se
s druhými vyslanci v Albánii asi v polovici června.
Cestou tam jsem si vymyslil a vypracoval
plán pro sjednocení všech osad pod jednu vládu
na tolik, kolik potřeba k obraně a jiným důležitým
účelům obecným. Jak jsme se stavili v Novém
Yorku, tam zjevil jsem svůj plán panu Jakubu
Alexandrovi a p. Kennedymu, dvěma to pánům
velikého vědění ve věcech politických. A, byv povzbuzen jejich souhlasem, osmělil jsem se jej předložití sjezdu. Tu se ukázalo, že více jich z vyslancův
osnovalo si plány zrovna takové. Nejprve vzata
v úvahu otázka, má-li vůbec jednota se zakládati
či nic, a jednohlasně přijato, že má. Potom sestaven
výbor, po členu z každé osady, kteří by prozkoumali
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přednost a s nějakou změnou byl podán.
Dle tohoto plánu vrchní vládu měl zastávati
vrchní předseda, ustanoveny a vydržovaný od
koruny. A zvláštní velerada měla byti volena od
zástupců lidu rozličných osad, shromážděného všude
ve svém shromáždění. Rokovalo se o tom ve sjezdě
bez přestávky a krok za krokem s rokováním
indiánským. Mnoho námitek a nesnází bylo předhozeno, ale konečně byly všecky překonány a
ke plánu jsme svolili jednomyslně. Pak nařízeno
poslati opisy jeho do kanceláře Obchodní Společnosti
a Shromážděním jednotlivých provincii. Osud jeho
byl jednaký: Shromáždění ho nepřijala, myslíce, že
je v něm příliš mnoho v ý s a d y na újmu jejich
práv. A v Anglii prohlášen za příliš d e m o k r a t i c k ý . Kancelář Obchodní Společnosti ho neschválil aniž odporučil schváliti Jeho Veličenstvu.
Nýbrž jiný záměr byl zosnován, který by témuž
účelu vyhověl lépe. Guvernéři totiž jednotlivých
provincií a několik členů z jejich rady měli se
scházeti a nařizovati sbírání vojska, stavění pevností
atd. a k výlohám potahovati pokladnici Velké
Britanie. Ty pak měly se nahrazovati usnesením
sněmovním, totiž ukládáním daně na Ameriku.
Můj plán i důvody k němu najdete mezi politickými
spisy mými, které jsem si vytisknul.
V následující na to zimě byl jsem v Bostone
a mnoho jsem rozmlouval o obojím plánu s guvernérem Shirléym. Část toho, co jsme si při této
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příležitosti pověděli, uvidíte také mezi těmi papíry.
Různé a protivné důvody proti mému plánu udržují
mne v domnění, že byl opravdu pravý prostředek a
že by pro obojí stranu byl šťastný býval, kdyby
jej byli přijali. Osady tak sjednocené byly by dosti
silný bývaly hájiti se samy. Nebylo pak třeba vojsk
až, z Anglie. Tím také nebylo by došlo na záminku
daň ukládati Americe a na krvavý odpor, který
přivodila. Ale takové chyby nejsou novy. Dějiny
jsou plny chyb na státech a knížatech.
•Hleď po lidnatém světě na ten rej —
Svůj prospěch koliký ví, chce, věda jej?«
Ti, kdo vládnou, mají mnoho práce na bedrách
a obyčejně neradi si berou práci uvažovati a ve
skutek uváděti nové plány. Proto i nejlepší řády
v životě veřejném nebývají ujaty z předchozího
moudrého výpočtu, nýbrž vnuceny událostí.
Guvernér Pennsylvanie, posýlaje plán Shromáždění, chválil jej, že se mu zdá býti vypracován
s velikou zřetelností a silou rozumu, a proto doporoučí jej nejbedlivéjší a nejvážnější pozornosti.
Sněm však návodem jistého člena jej vzal, když
náhodou jsem tam nebyl, což zajisté nebylo hezké,
zamítnul jej a nevšimnul si ho hrubě na velikou
mrzutost mně.
Na cestě do Bostonu toho roku v Novém
Yorku setkal jsem se s naším novým guvernérem
p. Morrisem, jenž právě přicházel z Anglie a s nímž
jsem byl důvěrně znám ode dávna. Nesl si pověřené
Benjamin F r a n k l i n .
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povolání na místo p. Hamiltona. Ten, unaven jsa
hádkami, do kterých se zapletl se svými předpisy
od majetníků, by) se poděkoval. P. Morris se mne
tázal, myslim-li že ho čeká úřadování nepokojné.
• Nikoliv,« odpověděl jsem, »naopak můžete míti
velmi pokojné, budete-li hleděti jenom, abyste se
nedostal do hádky se Shromážděním.« — »Drahý
příteli,< řekl on vesele, »jak mi můžete raditi,
abych vyhybal h á d k á m ? Víte, že se rád hádám,
že hádka je mi z největších rozkoší. Přece však,
abych vám ukázal, jak si vaší rady vážím, slibuji,
že co možná se jich budu stříci.« On měl trochu
proč milovati hádku. Byl výmluvný, bystrý mudrlant
a proto obyčejně šťastný v hovoru dokazovacím.
K tomu byl vychován od malička, neboť otec jeho
prý naváděl děti hádati se jeden s druhým j e m u
na zábavu, když sedávali spolu u štola po obědě.
Já však myslím, že to nebylo moudré učení.
Neboť dle mého pozorování lidé spirající se, odmlouvající a vše vyvracející obyčejně bývají v životě
svém nešťastni. Někdy sice zvítězí, ale nikdy-nenabudou přízně a ta by jim byla s větším užitkem.
My jsme se rozešli: on do Filadelfie, j á pak do
Bostonu.
Když jsem se vracel, již v Novém Yorku mě
přivítaly hlasy Shromáždění pennsylvanského a
z těch na jevo šlo, že přes jeho slib mně daný on
a sněm již byli v plném ohni. A byla ustavičná
půtka mezi nimi, pokud on držel vládu. I j á si
musil omočiti. Jakmile totiž jsem zasednul zase n a
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své místo ve Shromáždění, strčili mě do každého
výboru, který by zodpovídal jeho řeči a vzkazy, a
od výborů pokaždé byl jsem vyzýván, abyeh nastrojil odvetu. Naše odpovědi, jakož i jeho vzkazy
často byly ostrý a nejednou neslušně posměšný.
Když pak on věděl, že já píši za Shromáždění,
myslili byste třeba, když jsme se sešli, že nechybělo
mnoho, abychom si nevpadli pod krk. Ale on byl
dobrá duše, tak že nebylo osobní neshody mezi
ním a mnou způsobené oním zápasem, a my často
spolu obědvali.
Jednou odpoledne, když onen veřejný svár
byl nejprudší, potkali jsme se na ulici. »Franklirie,«
řekl on, »abyste šel se mnou k nám a zůstal u nás
na večer. Budu míti společnost', která se vám bude
líbiti.« 1 vzal mě za rámě a zavedl k sobě domů.
Ve veselém hovoru při víně po večeři řekl nám
šprýmovně, že se mu tuze líbí nápad Sanče Pansův,
jenž, jsa dělán místodržitelem, žádal, aby jej udělali
místodržitelem černochův, poněvadž by, nepohodna
se se svým národem, mohl je prodati. Jeden z jeho
přátel, který seděl vedle mne, řekl: »Frankline,
proč pořáde straníte s těmi zlopověstnými quakery ?
Nebylo-li by vám lépe je prodati ? Majetník by vám
za ně hezky zaplatil.* »Guvernér,.* řekl já, »ještě
jich dosti n e z a č e r n i l . * On opravdu se jak se
patří přičinil ve všech vzkazkách svých Shromáždění
začerniti. Ale oni hned utř'eli jeho černidlo, sotva
je natřel a na odvet hezky pevně je přilepili na
tvář jemu. Tak že, vida, že neschází mnoho, aby
10*
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sám n e z č e m o š i l , dle přikladu
hádkou se unaviv, vládu pustil.

p.

Hamiltona,

Tyto veřejné hádky v první příčině za původy
měly majetníky, naše dědičné vladaře. Ti, když bylo
platiti na obranu jejich provincie, se špinavostí víře
nepodobnou dávali naučení svým poslancům, aby
ve sněmu nepropouštěli nižádného usnesení vypisovati potřebné daně, leda by jejich nesmírné pozemky v témže usnešení byly výslovně vyňaty od
břemen. A brali od poslancův i záruku, že se zachovají podle jejich naučení. Shromáždění po tři
léta odpírala této nespravedlnosti, až konečně se
musila podvolili. Naposledy kapitán Denny, nástupce
guvernéra Morrisa, osmělil se nedbali takových
naučení.
Ale tuze jsem se předběhnul se svým vypravováním. Mám ještě několik příhod připomněti,
které se udály za vlády guvernéra Morrisa.
Ježto válka poněkud byla začata s Francií,
vláda Massachusettské Zátoky pomýšlela na útok
na Korunní Předhoří a poslala p. Quincy-ho do
Pennsylvanie a p. Pownalla, pozdějšího guvernéra,
do Nového Yorku žádat o pomoc. Že já jsem byl
ve Shromáždění, tedy znal, jaký v něm vítr věje,
a byl krajanem p. Quineymu, obrátil se ke mně o
přímluvu a pomoc. Předříkával jsem mu žádost ke
Shromáždění a ta byla přijata dobře. Odhlasovali
pomoc desíti tisíc liber na válečné zásoby. Ale
guvernér zdráhal se přivoliti k jejich předloze (ana
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obsahovala mimo tuto sumu ještě jiné sumy , povolené k potřebě koruny), leda že by vložen byl
závěrek vyjímající majetniky od všeliké daně na to
potřebné. Tu Shromáždění, jakkoli by velice rádo
slib Nové Anglii učiněny splnilo, bylo v rozpacích,
jak to skoncovali. P. Quincy dal si velikou práci
s guvernérem, aby přivolil; ale ten setrval tvrdošíjně
na své.'
Tu já vnuknul způsob obejiti se bez guvernéra
a pomoci tím, že by se vydaly poukázky na úvěrný
ústav. K tomu Shromáždění mělo zákonem právo.
Nebylo sice peněz žádných, nebo leda málo v půjčovně, a proto jsem navrhoval, aby poukázky na
úvěrný ústav se vyplácely teprve za rok a zatím
si čítaly úroky na pět ze sta. S těmito poukázkami
myslil jsem, že se snadno podaří nakoupiti zásob.
Shromáždění rozmýšlelo se velmi málo přijati návrh.
Poukázky se hned natiskly a já byl z výboru ustanoveného poukázky podpisovati a vydávati. Pramen,
odkud je spláceti, byly úroky z cenných papírů
rozpůjčených po provincii, k tomu příjem ze cla,
o němž bylo známo, že jest větší než třeba. Poukázky získaly si úvěr a nejenom byly přijímány
za plat za vojenské zásoby, nýbrž mnozí peněžníci,
kteří měli ležeti hotové, kupovali si poukázky naše,
nebot tyto nesly úroky pokud byly v rukou a v čas
potřeby mohly býti vydány. jako peníze. Tak že
byly dychtivě skupovány a za několik neděl nebylo
z nich viděti žádných. Tak závažná záležitost' byla
mým přičiněním skoncována. P. Quiney vzdal Shro-
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máždění díky v krásném pamětním spise, šel domů
nad míru spokojen šťastným koncem svého poselství
a vždy potom zachoval ke mně nejsrdečnější a
nejupřímnější přátelství.
Britská vláda nerada by byla dopustila osadám
se sjednotiti tak, jak bylo předkládáno v Albánii,
a jednotě samé svěřiti obranu, aby nevypadla příliš
vojensky a nepocítila svou vlastní sílu. Bez toho
v ten čas bylo podezření a řevnění proti osadám
podpichováno. Proto poslala do Ameriky jenerála
Braddocka,
s dvěma pluky
řadového vojska
anglického. Ten přistál v Alexandrii ve Virginii a
odtud dal se na pochod do Frederictownu (Bedřichova Města) v Mariině Zemi a tam se zastavil
a čekal na povozy. Naše Shromáždění bylo varováno
a dostalo strach, že jenerál pojal proti nim silné
předsudky, jakoby byly proti jeho úkolu. I požádalo
mne, abych se vydal za ním nikoliv od nich, nýbrž
jako vrchní poštmistr, a záminkou nabízel mu, že
co nejrychleji a nejbezpečněji zprostředkuji dopisy
mezi ním a guvernéry jednotlivých provincií, s nimiž
musí pořade si dopisovali; a útraty s tím že zaplatí
Shromážděni. Na této cestě mě provázel syn.
Našli jsme jenerála ve Frederictowně, an
nedočkavě vyhlídal těch, které byl poslal do zadních
končin Mariiny země a Virginie sháněl vozů. Zůstal
jsem u něho kolik dní, obědval s ním každý den
a měl úplně příhodné chvíle napravili jeho předsudky.
Vyložil jsem mu totiž, co bylo Shromáždění před
jeho příchodem skutečně vykonalo a co ještě vykonati
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mini, aby měl práci snadnější. Když jsem se chystal
na zpáteční cestu, doneseny seznamy, kolik vozů
lze sehnati, a z těch na jevo šlo, že jich nebude
více než pětadvacet, a ni z těch všecky k potřebě.
Jenerál a všickni důstojníci byli zaraženi, prohlašovali,
že jest po výpravě, protože není možná, a reptali
na ministry, že tak zpozdile je poslali do země
prázdné všeho, čím převážeti zásoby, zavazadla atd.,
kdežto přece potřeba nejméně půl druha sta vozů.
Já prohodil maně, škoda že nepřistáli v Pennsylvanii, že v té zemi každý osadník má svůj vůz.
Jenerál dychtivě se chopil mých slov a .pravil:
• Tož vy, pane, maje tam vliv, asi nám je můžete
zaopatřili a já vás o to prosím.. Tázal jsem se,
co by dal majetnikům vozův, a on mě vybídnul,
abych na papíře naznačil, zač a s jakými podmínkami
bych já troufal. To jsem učinil, on je podepsal a
chystal i poučoval hned splnomocněné jednatele.
Já dostal od jenerála asi osm set liber, abych
z nich dával závdanek majetnikům vozův. Ale ty
nestačily a já sám vydal ještě přes dvě stě ze
svého. A do čtrnácti dní stodevětapadesát vozův i
s koňmi bylo na pochodu k jenerálovu táboru.
Provolání slibovalo, ztratí-li se vůz anebo kůň,
zaplatiti, jak si je majitelé páčí. Však majitelé namítali, že neznají jenerála Braddocka, aniž vědí,
smějí-li se skládati na jeho sliby; a naléhali na
mne, abych se jim zaručil. To jsem také učinil.
Jak jsem byl v táboře a jednou večeřel s důstojníky plukovníka Dunbara, projevil mi soustrast

i
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se svými podřízenými. Ze to nebývají lidé zámožní
a v drahém kraji našem nejsou s to. aby se
s dostatek zásobili potřebným na tak dlouhou cestu
věčnou pustatinou, kde nedostane nic koupiti. Mně
jieh bylo líto a umínil jsem si nějak jim ulehčiti.
Neříkal jsem však nic. co zamýšlím, nýbrž psal
druhého dne ráno k výboru Shromáždění, jenž měl
ještě nějaké obecní peníze v rukou, a vroucně
pozornosti jejich odporučoval tyto důstojníky a
přimlouval se, aby dar byl jim poslán z věcí potřebných a na zotavenou. Můj syn měl jakousi
znalost' života vojenského, napsal mi seznam a ten
jsem přiložil do svého listu. Výbor věc uznal a
ujal se jí tak pilně, že zásoby dojely do tábora
zároveň s vozy. Bylo jich dvacet balíkův a v každém
p o 6 librách c u k r u v homolích.
6 liber c u k r u hrubého.
po 1 libře zeleného čaje.
po 1 libře č a j e černého.
6 liber semleté k á v y .
6 liber čokolády.
1
/ 2 libry nejlepšího bílého s u c h a r u .
Va libry pepře.
*/2 q u a r t u bílého octa.
1 bochník gloucesterského sýra.
1
2
2
1
1

soudek s 20 librami dobrého másla.
t u c t y l á h v í se starým vínem madeirským.
gallony j a m a i s k é h o líhu.
l á h e v hořčice.

2 dobře naložené k ý t y uzeného.
/ 2 tuctu sušených j a z y k ů .
6 liber rýže.
6 liber hrozínků.
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Tyto balíky dobře zadělané byly naloženy na
dvaceti koních a káždy balík i s koněm byl určen
darem pro jednoho důstojníka. Byly přijaty vděčně
a tolikou laskavost' vyslovili v listech ke mně plukovníci obojího pluku ve výrazech nejvroucnějších.
Také jenerál byl mi náramně povděčen, že jsem
mu pomohl k vozům, ochotně mi zaplatil účet mých
výdajů, děkoval na novo a žádal mě, abych mu
na dále pomáhal dodáváním zásob za ním. Také
k tomu jsem se uvolil a pilně o to dbal, až jsme
uslyšeli o jeho porážce. Měl jsem za ním přes
tisíc liber šterlinkův a poslal jsem mu právě účet.
Došel ho na mé štěstí málo dní před bitvou a on
mi hned vrátil poukázku pokladníkovi na okrouhlou
sumu tisíc liber, zbytek nechav pro příští účet.
Tuto splátku si pokládám za štěstí opravdové, neboť
zbytek jsem nemohl obdržeti nikdy.
Tento jenerál byl, jak já myslím, statečný
muž a podle všeho byl by dobrým důstojníkem se
osvědčil v některé válce evropské. Ale troufal příliš
sobě, měl příliš vysoké mínění o neodolatelnosti
vojů řadových, za to příliš nízké jak o amerických
tak o indiánských. Jiří Croghan, náš indiánsky tlumočník, přidal se k němu na pochodu se stem
Indiánův a ti mohli armádě jeho k veliké platnosti
býli jako znalí cesty a vyzvědači, kdyby s nimi byl
zacházel vlídnéji. Ale on jimi pohrdal a je zanedbával, ti pak pomalu jej opustili.
V rozmluvě s ním jednoho dne vykládal mi
poněkud postup, jaký zamýšlel. »Až vezmu pevnost'

Duquesne,« pravil, »mám postupovati k Niagaře.
Až tu vezmu, tož k Frontenacu, dopustí-li počasí,
a já troufám, že dopustí. Neboť Duquesne mě zdrží
sotva déle než tři nebo čtyři dni. A potom nevidím,
co by mi překazilo pochod do Niagary.« Byl jsem
dříve v mysli přemítal dlouhou čáru, kterou jeho
armáda musila vykonati pochodem po dráze velmi
úzké; po dráze, kterou si musili teprve klesti ti
lesem a křovím. A také byl jsem již se dočetl o
dřívější porážce patnácti set Francouzů, kteří vpadli
do krajiny illinoiské. Byl jsem pojal jakési pochybnosti a obavy, jak ta výprava dopadne. Ale
neosmělil jsem se než říci: ^Skutečně, pane, až
přirazíte před Duquesne s těmito krásnými voji, tak
dobře vypraveným dělostřelectvem, pevnost', ač
úplně jsouc opevněna a obsazena silnou posádkou,
myslím bude klásti krátký odpor. Jediné nebezpečí,
aby vám se nenastavilo na pochode, jest od záloh
indiánských. Ti stálým cvikem jsou velice dovedni
zálohy klásti a v ně zalákati. Úzká čára pak bez
mála čtyři mile, kterou vaše vojsko musí se bráti,
může vám přilákati útok z nenadání s boků, může
býti spřetínána jako nit: na kolik kouskův a vy
druzí z dálky nepřispějete ohroženým druhům v čas.«
On usmál se mé nevědomosti a odvětil: >Tito
divoši jsou třebas opravdu strašnými nepřátely
vaší nečesané milici americké. Ale na řadové a
cvičené voje královské, pane, učinili dojem není
věc jim možná.« Já jsem cítil, že mi nesluší hádati
se s válečníkem o věcech z jeho povolání, a neříkal

jsem už nic. Nepřítel však ani nepoužil převahy
své nad jeho armádu z dlouhé linie pochodové,
jak jsem se byl obával; nýbrž nechal je bez přestávky se přiblížili až na devět mil od pevnosti.
A tu teprve, když byli více pohromadě (byli totiž
přešli řeku a předvoj se zastavil a Cekal až přejdou
všichni) na otevřenějším místě lesů, než kterými
byli šli, na nejpřednějši voj spustili těžkou palbu
z pozad trsův a křů. To byla první zvěst', kterou
jenerál měl, že nepřítel na blízku. Tento voj byl
zviklán, jenerál spěšně hnal vojsko na pomoc, ti
se hrnuli ve velikém nepořádku skrze vozy. zavazadla a dobytek. A tu chvíli oheň vpadnul jim
v bok. Důstojníci jsouce na koních byli snáze poznáni, vyhlídáni za cíl a pospadali velice brzo. Vojáci
byli smačkáni pátý přes devátý, nemajíce nebo
neslyšíce povelňv, a stáli střelám, až dvě třetiny
jich bylo' pobito. Tu teprv ostatní, smrtelným
strachem pojati, prchali horem pádem.
Vozataji odpřáhli každý po jednom koni ze
svého spřežení a ujeli. Dle jejich příkladu hned
učinili druzí. Tak že všecky vozy, potraviny, děla
a střelivo zůstalo nepříteli. Jenerál byl poraněn
a stěží odnesen. Jeho tajemník p. Shirley byl
mu zastřelen po boku a ze šestaosmdesáti důstojníků
bylo třiašedesát buď zastřeleno nebo poraněno.
A z jedenácti set mužů bylo pobito sedm set
čtrnáct. Těchto jedenácte set bylo vybrané mužstvo
z celé armády. Ostatní zůstali vzadu s plukovníkem
Dunbarem, jenž měl následovali s těžším oddílem
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zásob, potravin a zavazadel. Uprchlíci, nejsouce
pronásledováni, dorazili do táboru Dunbarova a
postrach, který s sebou přinesli, tu ranu popadnul
jej i jeho lid. Ač pak měl nyní přes tisíc mužův
a nepřítel, který pobil Braddocka, neměl více
nežli čtyři sta Indiánův a Francouzů dohromady,
místo aby vyšel proti nim a hleděl poněkud zpet
dobyti ztracenou čest, nařídil zásoby, střelivo atd.
zničiti, aby měl více koní pro útěk k osadám a
méně nákladu vézti. Tam jej zastavovali guvernéři
Virginie, Mariiny země a Pennsylvanie, aby voje
své rozestavil na hranici a poskytnul nějakou ochranu
obyvatelům. Ale on nezastavil spěšný pochod svůj
skrze celou zemi a necítil se bezpečen, až dopadl
do Filadelfie, kde jej obyvatelé mohli uchrániti.
Všecka tato událost' dala nám Američanům první
podezření, že naše hrozitánské pojmy o britském
vojsku řadovém nebyly tuze oprávněny.
Také na prvním svém pochode od přistání
svého až přešli za osady, byli drancovali a obírali
naše obyvatele a načisto zničili kolik chudých rodin.
Mimo to tupili, týrali a trestali lidi, jestliže se
ozývali. To bylo dosť, abychom se takových obránců
zařekli, kdybychom krásně byli jakých potřebovali.
Jak docela jinak si vedli naši francouzští přátelé
roku 1781., již za celý pochod od Ostrova Rhodu
až do Virginie sedm set mil skrze nejhustěji zalidněný kraj naší země nezanechali ani nejmenšího
stesku, že by se bylo ztratilo sele, kuře neb i jen
jablko I
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Setník Ořme, který byl z jeneráloyýeh pobočníkův a, byv žalostně poraněn, byl odnesen
s nim a zůstal při, něm až do jeho smrti za několik
dní na to, pravil mi, že on po celý prvni den nepromluvil a teprve v noci řekl jenom: »Kdo by si
to byl pomyslil?' Druhy den že zase nic nemluvil,
až naposledy řekl: »Budeme lépe věděti, jak s nimi
zatočiti podruhé.« A za několik na to minut umřel.
Tajemníkovy papíry, jakož i jenerálovy rozkazy, poučení a dúpisy padly do rukou nepříteli.
Ti pak vybrali a do frančtiny přeložili sílu článků,
vytiskli je a dokazovali jimi nepřátelské záměry
britského dvora před vypovězením války. Mezi těmi
jsem viděl několik listů jenerálových k ministrovi,
v nichž náramně chválil velikou službu, jakou jsem
prokázal armádě, a odporoučel mě jejich pozornosti.
David Hume, jenž byl několik let na to tajemníkem
lordu Hertfordovi, když byl francouzským ministrem,
a potom jenerálu Conwaymu, když ten byl tajemníkem státním, řekl mi, že mezi papíry v tom úřadě,
viděl listy od Braddocka vysoko mě vynášející. Ale
výprava skončila nešťastně a proto zdá se mé službě
nepřičetli zásluhy valné. Nebof toto doporučení mi
nikdy nic neprospělo.
Co se týče odměn od něho samého, já žádal
pouze o jednu, totiž aby nenajímal žádného z našich
na léta zakoupených služebníkův a propustil takové,
které byl již najal. To on ochotně povolil a na mou
přímluvu se jich několik vrátilo ke svým mistrům.

— 158 —
Dunbar. když velení spadlo na něj, nebyl tak ochotný.
J a k byl ve Filadelfii na svém ústupu nebo raději
útěku, požádal jsem ho, aby propustil služebníky
tří chudých farmerů hrabství lankasterského, které
byl naverboval, a připomínal mu na rozkazy jenerálovy v té příčině. On mi slíbil, prijdou-li faimeři za ním do Trentonu, kde bude za několik
dní pochodem do Nového Yorku, že jim tam lidi
vydá. Oni laké si udělali útraty a cestu do Trentonu,
a tam on jim odepřel slibu dostátl na velikou škodu
a sklamání jejich.

'

Jakmile ztráta vozův a koní vešla v obecnou
známost, všickni majitelé přišli na mne o náhradu,
za kterou jsem se jim byl zaručil. Požadavky jejich
mi způsobily hezky mnoho soužení. Říkal jsem jim,
že peníze jsou hotovy v rukou pokladníkových, ale
napřed že musí míti poukázku je vyplatiti od jenerála Shirleyho a že jsem již o ně se hlásil; ježto
však jest tam daleko, že odpověď nemůže honem
dojiti a proto nesměji býti tak nedočkaví. Ale to
všecko jich neuspokojovalo a někteří mě žalovali.
Konečně jenerál Shirley mi pomohl ze strašného
postavení tohoto, ustanoviv komisaře vyšetřovati,
kolik každému patří, a nařídiv platiti. Bylo toho
málo chybí dvacet tisíc liber, a to platiti byla m á
zkáza.
Dříve než jsme dostali zvěst' o jeho porážce,
oba doktoři Rondové přišli za mnou s úpisnou
listinou. Chtěli sehnati peníze na velikolepý ohňo-
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stroj a zapáliti jej, až dostaneme zprávy, že jsme
vzali pevnost Duquesne. Já pohleděl na ně vážně
a řekl, na radovánky že se mi zdá dosti času býti,
až budeme věděti, že se máme proč radovati. Oni
byli jaksi překvapeni, že jsem ihned nebyl při jejich
návrhu. >Kýho ďasa,« řekl jeden z nich, »snad si
nemyslíte, že pevnost nebude vzata ?« *Já nevím,
že vzata nebude. Ale vím, jak osudy válečné podrobeny jsou veliké nejistotě.« Pověděl jsem jim
důvody, proč pochybuji. S upisování sešlo a ti dva,
kteří je zamýšleli, pěkně ušli ostudy, jako kdyby
ohňostroj byl býval nastrojen. Dr. Bond při jedné
příležitosti později řekl, že nerad slyší Franklirtova
proroctví.

Kapitola XI.
Guvernér Morris byl před porážkou Braddockovou
nepřestal sužovati Shromáždění vzkázkou za vzkázkou
a nutiti, aby povolovali peníze na obranu provincie
a neukládali daň na majelnické statky jako ůa
druhé. Které předlohy pak neměly takové výminky,
ty zamítal. Nyní, co nebezpečí bylo větší, obnovil
útoky s větší nadějí. Ale Shromážděni zůstalo pevno;
myslili, že mají právo na své straně a že by vydávali podstatné právo, kdyby nechali guvernéry
opravovati jejich platební předlohy. V skutku, v jedné
z posledních, povolující padesát tisíc liber, navrhoval
opravu pouze v jediném slovíčku. Předloha pravila •
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»aby všecky statky věcné i osobni podlehly dani,
nevyjímajíc statky majetníků.« Jeho oprava byla
místo nevyjímajíc, čisti j e n o m vyjímajíc. Pozměna
maličká, ale nad míru důležitá. Však jak noviny
0' oné pohromě dostihly do Anglie, tamnější přátelé
jiaši, jimž jsme pečlivě vždy dodávali všecky odpovědi Shromáždění na vzkazy guvernérovy, pozdvihli křik proti majetníkům pro takovou sprostotu
a nespravedlnost dávati guvernérovi takové návody.
Někteří až tvrdili, že překážením v obraně země
propadají právo n a ni. Tím byli naplašeni a poslali
poukázky svému vrchnímu výběrčímu, aby přidal
pět tisíc liber z jejich peněz k sumě, kterou by
dalo Shromáždění k tomu účelu.
To, jak bylo sněmu sděleno, bylo přijato
místo jejich podílu ve všeobecné dani. A byla
sestavena předloha nová s výminečným závěrkem
a ta také prošla. V tomto usnesení já byl ustanoven
do výboru rozbytovati peníze: šedesát tisíc liber.
Byl jsem při skládání předlohy i zasazoval jsem
se, aby prošla, a zároveň jsem vypracoval jinou,
jak sestaviti a vycvičiti dobrovolnou milici. Prorazil jsem s ní ve sněmovně bez valných nesnází,
ježto v ní byl ohled vzat na quakery a dáno jim
na vůli, chtějí-li přistupovali či ne. Abych zjednal
družstvo k verbování milice, napsal jsem rozmluvu
a v té vyslovil a zodpovídal všeliké námitky proti
takové milici, na které jsem mohl pomysliti. Byla
vytištěna a troufám, že měla veliký účin.
Co jednotlivé setniny v městě a na venku
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se sestupovaly a učily exereírce, guvernér mě
přiměl k tomu, abych obsadil naši severozápadní
hranici, kterou nepřítel napadal, a na obranu obyvatelů sbíral vojsko, vystavěl řadu tvrzí. Uvolil jsem
se k tomuto vojenskému úkolu, jakkoli jsem se
nedomyslel tuze býti k němu způsobily. Dal mi
všestranné plnomocenství a balíček plnomocnyeh
listů nevypsaných pro důstojníky, abych je dával
lěm, které shledám způsobilými. S nesnází docela
nepatrnou jsem sverboval mužstvo a měl jich co
neviděti pět set a šedesáte pod svým velením. Můj
syn, jenž v předešlé válce byl důstojníkem v armádě
svolané proti Canadě, byl mi pobočníkem a k veliké
platnosti. Indiáni byli spálili Gnadenhutten, vesnici
usazenou od moravských bratří, a obyvatele porubali. Ale místo samo se nám uzdálo byti vhodné
položení pro jednu ž tvrzí.
Abychom nastoupili pochod na onu hranici,
shromáždil jsem své setniny v Betlehemě, hlavním
sídle onoho lidu. Byl jsem překvapen, v jakém výborném postavení k obraně jsem je našel. Když
Gnadenhutten byl zbořen, počali se báti nebezpečí.
Přední staveni byla opevněna plotem z kolův.
A měli nakoupenu sílu zbraní a střeliva z Nového
Yorku, ba měli nachystány malé dlaždičky v oknech
svých vysokých kamenných domů pro ženy, aby
měli čím házeti na hlavy Indiánům, kteří by se
pokoušeli do domu vedrati. Ozbrojení bratři drželi
také stráž a střídali se na stráži iak pravidelně,
jako v nějakém městě s posádkou. Jak jsem rozBenjamin F r a n k l l n .
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právěl s biskupem Spangenbergem, vzíninil jsem se
mu, jak jsem byl překvapen tím, co jsem videi.
Neboť jsem věděl, že byli obdrželi od sněmu výsadu,
aby nemusili konati vojenské povinnosti v osadách,
a domníval jsem se, že by jim svědomí nedovolovalo
nositi zbraně. On mi odpověděl, že to není z jejich
ustálených zásad; ale tehdy, jak si vymáhali onu
výsadu, že se to mělo za základní článek u mnohých
z jejich lidu. Ale při této příležitosti ke svému překvapení shledali jej býti přijat leda u málokterých.
Zdá se, že buď sami se klamali nebo klamali sněm.
Ale zdravý rozum a přítomné nebezpečí bývají
mnohdy přiliš silný proti svéhlavým smyšlenkám.
Bylo to začátkem ledna, když jsme se vypravili
stavět pevností. Já poslal jeden oddíl k Minisinku
a nařídil jim, aby vystavěli pevnost' na dohnánu oné
hořejší části země. Jinou zase v dolnější stranu
s podobnými rozkazy. S ostatními pak jsem se
rozhodnul jiti sám, kde jsme troufali, že tvrze co
nejdříve potřeba. Moravští bratří mi zaopatřili pět
vozů na naše náčiní, zásoby a zavazadla.
Právě co jsme odcházeli z Betlehemu, jedenácte
farmerů, kteří byli ze svých osad zahnáni od Indiánů, přišli za mnou a žádali, abych jim dal střelné
zbraně, aby mohli jiti zpátky a odvésti si dobytek.
Dal jsem po pušce každému a přiměřený díl střeliva.
Sotva jsme ušli několik mil, začalo pršeli a nepřestalo pršeli celý den. Nebylo na cestě příbytečku,
kde bychom se schovali, až skoro s nocí jsme přišli
k domu jednoho Němce, v jehož stodole jsme se

schoulili jeden na druhého a mokří, jak jen voda
nás mohla zmočili. Bylo štěstí, že jsme nebyli na
cestě napadeni. Neboť naše zbraně byly z nejsprostších a naši nemohli zachovali zámky pušek
suchy. Indiáni jsou zběhlí v takových fortelech,
jakých my jsme neměli. .leště toho dne utkali oněch
jedenácte farmerů výše uvedených a zabili z' nich
deset. Jeden utekl a pověděl nám. že jemu a jeho
soudruhům pušky nechtěly spustili, protože prach
byl od deště mokrý.
Druhého dne bylo hezky a my se brali pochodem dále a dorazili ke spustošenému Gnadenbutlenu. Na blízku byl mlýn a kolem něho bylo
necháno několik smrkových prken a z těch my si
brzy udělali boudy; věc to v nevlídném počasí tím
potřebnější, že jsme neměli stanů. První naše práce
byla náležitěji pochovali mrtvé tam nalezené, již
byli na polo zahrabáni od venkovanů.
Druhého dne ráno vyměřili jsme a vytyčili
plán pro tvrz a obvod měřil číyři sta a padesáte
stop. K tomu bylo potřeba čtyři sta padesát soch,
jedna vedle druhé po jedné na stopu. Měli jsme
sedmdesát seker a ty hned nasadili k dílu káceti
stromy. 2e pak naši lidé uměli s nimi zacházeli
nad míru zručně, díla přibývalo nad míru rychle.
Vida stromy porážeti tak rychle,, podíval jsem se
ze zvědavosti na hodinky, když dva lidé začínali
káceti smrk. Za šest minut -jej měli na zemi a naměřil jsem na něm čtrnácte palců v průměru.
Z každého smrku bylo po třech kolech osmnácte
11*
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stop dlouhých a na jednom konci zahrocených. Co
byly sekány sochy, druzí kopali příkopu kolem do
kola, do níž se sochy měly zaraziti. Potom jsme
sházeli žebřiny, rozdělali vozy; vytáhli totiž u
každého lounek z rozvory, tu vyvlékli a měli z předku
i ze zadku po jednom povoze, zapřáhli ke každému
pár koní a vláčeli sochy z lesa na místo. Když ty
byly postaveny, naši tesaři za nimi sroubili kolem
do kola teras na šest stop vysoko, aby měli na čem
státi střelci, když by stříleli skrze střelné mezery.
Měli jsme otáčecí dělo, vytáhli do jednoho koutu
a, jakmile stálo, vypálili je, aby Indiáni, jestliže by
jací byli na blízku, věděli, co máme za kusy. Tak
naše tvrz, smíme-li jméno tvrze dáti bídné ohradě
z kolů, byla za týden hotova, jakkoli pršelo přes
den a lidé nemohli pracovali.
Při tom měl jsem příležitost pozorovati, když
lidé jsou zaměstnáni, že bývají nejspokojenější.
V těch dnech totiž, co pracovali, byli v dobré vůli
a mysli veselé a s vědomím, že vykonali dobré
dílo dne, také večer strávili vesele. Ale v prázdných
dnech byli nepokojní a svárliví, brzo se jim nelíbilo
vepřové, brzo chléb atd. a byli ustavičně ve špatné
náladě. To mi připomnělo na jistého kapitána,
který měl pravidlo držeti plavce pořáde v práci.
Když pak jeho kormideltiík jednou mu řekl, že již
udělali kde co a není nic více, čím je zaměstná vátí,
řekl: »I ať vycídí kotev!<
Takovéto tvrze jsou třeba k smíchu, ale
dosti jich na obranu proti Indiánům, již nemají děl.

— 1G5 - Jak jsme se nyní viděli bezpečně utábořeni a měli
kam se uchýliti v čas potřeby, osmělili jsme se
v oddílech probíhati vůkolní krajinu. Nepotkali
jsme žádných Indiánův, ale na nejbližších pahorcích
našli místa, kde byli leželi a střehli našeho díla.
Způsob, jakým si zařizovali taková místa, byl
ťortelný a zasluhuje vzpomínky. Ze byla zima,
potřebovali ohně. Ale obyčejný oheň na vrchu
půdy byl by světlem prozradil je z dálky. Měli
tudíž vykopány jámy na tři stopy v šířce a něco
hlubší. Sekerami pak si nasekali uhlí z napálených
špalků, jaké jsme nacházeli v lese. Z tohoto uhlí
dělali si ohýnky na dně jam a v trávě a listí
jsme poznávali usezená místa od těl, jak leželi
kolem do kola a nohy měli viseti dolů do jámy a
se shřívati. To jest u nich pilná potřeba. Takový
oheň a tak dělaný neprozradil jich ani světlem,
plamenem, jiskrami, ba ni kouřem. Zdá se, že
nebyl jich počet veliký a že nás viděli příliš mnoho,
aby si na nás troufali.
Za duchovního správce jsme měli horlivého
kazatele presbyteriánského, pana Beatty-ho, jenž
si mi stěžoval, že lidé naši nebývají všickni při jeho
modlitbách a kázáních. Když se dali zapisovati,
bylo jim slíbeno, že mimo plat a přilepšenou budou
dostávati po žejdlíku rumu denně. To jim bylo jak
se patří dáváno, polovici ráno a polovici večer, a
»viděl jsem, že se dostavili jak se patří v pořádku,
aby to obdrželi.« Na to jsem řekl p. Beatlymu:
>Jest to myslím našeho vyznání nedůslojno býti
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sklepníkem rumu. Ale, kdybyste se odhodlal rozdávati jej pokaždé po modlitbě, měl byste je
všecky kolem sebe.« Jemu se myšlénka zalíbila,
chopil se jí v skutku a s pomocí několikerých
rukou, vyměřujících ten rum, prováděl ji až radost
a nikdy modlitby nebyly navštěvovány hojněji a
v čas jak tu. Pročež mám tento prostředek za
lepší než jak některé vojenské zákony trestají, když
nepřijde k službám božím.
Byl jsem sotva hotov s touto pracj a zaopatřil
tvrz dobře zásobami, tu jsem dostal list od guvernéra, volající mě do Shromáždění, že by mě tam
velice rád viděl, je-li postavení věcí na hranici takové, že by mě tam nebylo déle potřeba. Také
přátelé ve Shromáždění na mne naléhali listy,
možná-li, abych se dostavil do sezení. 2 e pak tvrze
byly již hotovy a obyvatelé byli upokojeni a hotovi
zůstati ve farmách pod ochranou tvrze, rozhodnul
jsem se jiti. A to tím raději, že jisty důstojník
z Nové Anglie, plukovník Clapham, zkušeny v indiánském válčení, přišel jednou nás navštívit v nové
pevnosti a uvolil se převzíti velení. Dal jsem mu
plnomocenství a, postaviv posádku do řady, dal
jsem plnomocenství ono před nimi čisti a představil
jim plukovníka jako důstojníka, který svou zběhlostí
ve věcech vojenských jest mnohem způsobilejší jim
veleti než já. Dav pak jim malé napomenutí, odporučil jsem se. Doprovodili mě až do Betlehemu,
lam jsem zůstal několik dní zotavit se z namahání,
které jsem byl přestál. První noc leže zase v pěkné

posteli, sotva jsem usnul. Byla tak docela jinačí
než tvrdé poleženi na zemi chatrče v Gnadenhuttenu.
Jak jsem byl v Betlehemě, zprohližel jsem si
trochu živobytí moravských bratří. Někteří z nich
mě provázeli a byli všickni ke mně velmi přívětiví.
Viděl jsem, že pracuji všickni do společně zásoby,
jedli při společném stole a spávali ve společných
spárnách ve valných hromadách najednou. Ve
spárnách nahoře jsem viděl průduchy jako střílny
zrovna pode stropem pěkně ve stejných vzdálenostech
a dovtipoval jsem se, že jsou tam moudře ponechány
k lepšímu provětráváni. Šel jsem do jejich kostela,
tam slyšel dobrou hudbu. Varhany byly doprovázeny
houslemi, hobojem, flétnami, klarinety ald. Znamenal
jsem, že kázaní nebývají u nich k celému shromáždění najednou, k mužům, ženám .a dětem, jak
u nás jest obyčej; nýbrž že jednou shromáždí se
ženatí mužové, po druhé ženy, potom chasníci,
holky a malé dítky, každý věk a rod pro sebe.
Kázaní, které jsem já poslouchal, bylo k dítkám,
jež přicházely a sedaly si v řady do lavic. Hoši
pod dozorem mladého muže, svého učitele, a děvčata
jsouce vedena mladou pěstounkou. Promluva, jak
bylo viděli, byla tak lehká, by dítky ji pochopily,
a podávána způsobem zábavným a domáckým, takořka
je celující, aby byly hodny. Chovaly se velmi hezky,
ale vyhlížely bledý a nezdravý. Z toho jsem sedomýšlel, že jsou drženy příliš mnoho zavřeny nebo
nedostávají dostatečného pohybu tělesného.

Vyptával jsem se na manželství moravských
bratří, je-li pravda, že se uzavírají losem. Bylo mi
řečeno, že se losuje pouze ve zvláštních případech.
Obyčejně, když mladík by se rád oženil, že řekne
starším mužům a ti se poradí se staršími paními,
které vychovávají mladé holky. Ježto pry tito starší
dobře znají povahy a náklonnosti svých chovancův,
ti prý nejlépe posoudí, které sňatky by byly vhodný,
a na jejich úsudku se obyčejně přestává. Ale,
stane-li se na příklad, že dvě, tři holky jsou stejné
způsobily pro téhož mladého muže, tu se sáhne
k losům. Já namítnul, nedějí-li se sňatky ze vzájemné dobré vůle obojí strany, některé že z nich
jsou třeba velmi nešťastny. »A nešťastny jsou třeba, •
odmítnul m ů j průvodce, >berou-li se snoubenci sami
od sebe.« A to vskutku jsem nemohl upříti.
Když jsem byl zase ve Filadelfii, shledal jsem,
že obranné družstvo se vzmáhalo velice zdárně.
Obyvatelé, kteří nebyli quakeři, hezkou většinou
přistoupili k němu, sestoupili se v setniny, zvolili
si setníky, poručíky a praporečníky, zcela dle nového zákona. Dr. Bond přišel za mnou a mi vykládal, jakou si dal práci, aby zjednal tomu zákonu
oblibu, a mnoho připisoval své zásluze. Já zase se
domýšlel, že vše dělala má R o z m l u v a . Však nevěděl jsem, nemá-li naposledy pravdu, a nechal
mu jeho radost. A to mám za nejlepší cestu v takových případech. Důstojníci, jak se sešli, zvolili
mě plukovníkem svého pluku a tenkráte jsem to
přijal. Již nevím, kolik jsme tehdy měli setnin, ale
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vyparádilo se nás asi dvanácte set statných mužů
se setninou dělostřelectva. Ti měli šest mosazných
dél a byli již tak vycvičeni s nimi zacházeli, že
vypálili za minutu dvanáct ran. Jak jsem ponejprve
přehlížel svůj pluk, doprovodili mě domů a chtěli
mi na počest vypáliti před domem několikráte všech
dvanácte do kola; ale ty střásly a rozbily mi několik sklenic mého elektrického přístroje. A má
nová sláva se ukázala býti neméně křehká. Neboť
všecka naše plnomocenstvi byla brzy nato zrušena
odvoláním zákona našeho v Anglii.
Za krátkého svého plukovnictví jednou jsem
se chystal na cestu do Virginie a tu důstojníci
našeho pluku si usmyslili, že by se jim patřilo
vyprovoditi mě z města až k dolnímu Přístavišti.
Zrovna, jak jsem sedal na koně, přijeli k mému
domu počtem asi třicet nebo čtyřicet, všickni na
koni a v uniformách. Nebyl jsem dříve nic tušil,
co zamýšlejí, sice bych tomu byl vyhnul, poněvadž
od přirozenosti své jsem proti okázalosti a parádě,
ať je to při čemkoliv. A mrzel jsem se tím více,
že jsem nemohl zabrániti, aby jeli se mnou. A, co
bylo ještě horší, jakmile jsme vyrazili, vytasili
šavle a jeli tak celou cestu. Kdosi napsal o tom
zprávu majetníkovi a ten se nad tím velice horšil.
Jemu žádná taková čest se nestala, když byl
v provincii, a řekl, že to patří jenom princům
z krve královské. A to může dosti býti, alespoň
pokud já vím, a já byl a jsem posud neznalý
pravidel v takovýchto případech.
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Tato hloupá událost: však náramně podnítila
proti mně jeho vztek a ten byl beztoho již dříve
nemalý proto, že ve Shromáždění jsem usiloval,
aby jeho pozemek nebyl z daně vyňat. Proti tomu
byl jsem se vždy velmi rozhodně stavěl a při tom
ostře bil na to, jak sprostá věc a nespravedlivá
jest na něco takového pomýšleti. Žaloval na mne
u ministerstva, že velice překážím dobru královu,
vlivem svým ve sněmovně ruše slušnou formu
zákonních předloh na vypisování peněz. Také nezapomněl na mou parádu s důstojníky na dftkaz,
že zamýšlím vládu provincie vzíti ministerstvu
z rukou násilím. Též na sira Everarda Tawkenera,
vrchního poštmistra, se obrátil, aby mi vzal poštu.
Ale v tom neměl jinšího pptěšení, nežli že jsem
dostal od sira Everarda jemné napomenutí.
Přes neustálý svár mezi guvernérem a sněmem,
v němž já jako člen jsem měl toliký podíl, přece
potrvaly zdvořilé styky mezi oním pánem a mnou,
i neměli jsme osobních neshod mezi sebou. Kolikrát
od té doby jsem si pomyslil, že n e h r a b á nebo žádná
při něm zlost proti mně dle toho, jaké jsem psal
odpovědi na jeho vzkazy, jest už zvyk a povolání
a že, sám jsa právníkem, pokládá nás oba pouze
za advokáty zastávající klienty před soudem, on
majetníky, j á Shromáždění. Proto nejednou přátelsky
se u mne zastavil, aby se poradil se mnou v důležitých věcech; a kolikráte, ač ne často, zachoval
se dle mé rady.

Jak jsme Braddockovu armádu zásobovali,
pomáhali jsme jeden druhému. A, když došla
ohromující zpráva, že jest poražen, guvernér spěšně
poslal pro mne, abychom se uradili, jakým činem
zabrániti zadním hrabstvím odpadnouti. Nevím už,
jakou jsem mu dal radu. Ale myslím, že. aby psal
Dunbarovi a možno-li přiměl jej, aby rozestavil
vojsko po hranicích na jejich ochranu, až by s posilami z osad mohl ve výpravě pokraěovati. Když
jsem se vrátil od hranice, chtěl, abych takovou
výpravu podniknul s vojskem domácím a dobyl
tvrze Duquesnu, Dunbar a jeho lid že by byli
zaměstnáni jinak. A nabízel mi plnomocenství
jenerála. ,lá neměl o svých vojenských schopnostech
tolikého mínění, jak on ujišťoval, a myslím, že lak
opravdu nemyslil. Ale nejspíše myslil, že svou
oblíbeností k tomu získám naše pluky a vlivem
ve Shromáždění zase peníze, a to snad bez ukládání
daně na majetníky. Nevida mě tak náhlým do
podniku, jak očekával, pustil tu myšlénku. A brzo
nato vzdal se guvernérství a po něm přišel setník
Denny.
Než dále budu vypravovali o úloze své
v životě veřejném za vladařeni tohoto nového guvernéra, nebude myslím od místa pověděti něco,
jak počala a vzmáhala se moje známost ve světě
vědeckém.
Roku 1746., když jsem byl v Bostone, poznal
jsem lam jistého dra. Spensa, jenž byl nedávno
přijel ze Skot a ukázal mi nějaké elektrické pokusy.
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Byly provedeny nedokonale, protože nebyl tuze
dovedný. Ale mně to byla věc načisto nová, a jak
mě překvapila, tak se mi líbila. Brzy nato, jak
jsem se vrátil do Filadelfie, náš knihovní spolek
dostal od p. Petra Gollinsona, úda Královské Společnosti Londýnské, darem skleněnou trubici a při
tom návod, jak s ní nakládati při takových pokusech.
J á dychtivě se chopil příležitosti opakovati si, co
jsem viděl v Bostone. A mnohým cvikem zjednal
jsem si velikou zručnost také v těch, ke kterým
jsme dostali návod z Anglie, a sám několik vynalezl.
Pravím, že mnohým cvikem, nebot po nějaký čas
měl jsem pořád plný dům lidí, kteří přicházeli se
podívat na tyto nové divy.
Abych tuto zdržující obtíž rozložil též na
přátely, dal jsem hromadu takových trubic nafoukati
v naší sklárně a ty oni si rozebrali, tak že naposledy jsme měli jich kolik, co dělali pokusy.
Z těch byl všech přednější p. Kinnersley, šikovný
spoluobčan. Byl bez práce a j á jej navedl, aby
pokusy ukazoval za peníze, a napsal jsem mu
dvojí přednášku, ve které pokusy byly seřaděny
tak a vysvětlovány v takovém pořádku, že předcházející sloužily k pochopení následujících. Pořídil
za tím účelem úhledný přístroj, ve kterém všecky
stroječky, které jsem si udělal tak z hrubá, byly
provedeny čistě od strojníků. Přednášky jeho měly
hojnou návštěvu a líbily se velice. A po čase vydal
se na cesty po osadách a ukazoval je V každém
čelnějším městě a sebral trochu peněz. Na ostrovech
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Západní Indie ovšem s velikou nesnází pokusy se
mu dařily, poněvadž tam vzduch je napořád vlhky.
Protože jsme byli p. Collinsonovi k dikům
zavázáni za darovanou trubici atd., měl jsem za
slušnou věc pověděti mu, s jakým prospěchem
jsme jí použili; a napsal jsem mu kolik listův a
v těch mu vyložil naše pokusy. On je dal čisti
v Královské Společnosti, kde nejprve nebyly uznány
za tak hodny povšimnutí, aby byly otištěny v jejich
protokole, .leden článek, který jsem napsal pro
pana Kinnersleyho, že blesk není nic jiného než
elektřina, zaslal jsem p. Mitchelovi, jednomu z mých
známých, a také členu oné Společnosti. Ten mi
odepsal, že byl sice čten, ale vzbudil smích u znalců.
Články ty však byly ukázány dru. Fothergillovi a
ten je měl za příliš cenný, aby měly přijíti na
zmar, a přimluvil se, aby se vytiskly. P. Collinson
pak je dal Cavovi, aby je uveřejnil ve svém
• P a n s k é m C a s o p i s e . « Ale ten je raději vytisknul ve zvláštním svazku a dr. Fothergill mu
napsal předmluvu. Cave zdá se soudil pro svůj
výdělek dobře. Neboť přídatky později docházejícími
vzrostlo na čtvercový svazek, jenž měl patero
vydání a nestál ho nic za otiskování z časopisů.
Trvalo však čas než těch článků si hrubě
všimli v Anglii. Výtisk jejich náhodou se dostal do
rukou hraběti Buffonovi, filosofu právem velice na
slovo branému ve Francii a v pravdě po vší Evropě.
Ten přiměl p. Dubourga, aby je přeložil do francouzského, a byly vytištěny v Paříži. To uveřejnění

urazilo abbého Nolleta, učitele přírodozpytu v královské rodině a dovedného strůjce pokusů. Ten byl
si učinil a vydal zvláštní nauku o elektřině a ta
tenkráte byla v módě všeobecné. Nejprve nechtěl
věřili, že by takové dílo bylo vyšlo z Ameriky, a
pravil, že to nejspíše padělali jeho nepřátelé v Paříži na protivu jeho soustavě. Později dal se přesvědčiti, že takový Franklin opravdu žije ve Filadelfii (o tom byl pochyboval). I napsal a vydal
celou knihu l i s t ů hlavně na mne a v nich hájil
své nauky a popíral pravdu mych pokusův a pouček
z nich odvozených.
Již jsem byl na té, že abbému odpovím, a
vskutku jal se odpovídati. Však povážil jsem, že
m é spisy obsahují popis, jak jsem pokusy dělal, a
ty že může kde kdo si opakovati a zjistiti, kdyby
pak jich nebylo lze zjistiti, že by nebylo lze jich
hájiti. Nebo také obsahovaly poznámky podávané
j e n jako d o m n ě n k y ze shody a nikoli podávané
jako články víry. Proto že není má povinnost jich
hájiti. Dále jsem povážil, že spor mezi dvěma
osobama psaný v různých jazycích mohl by se
táhnouti n á r a m n ě pro nesprávné překlady a z toho
nedorozumění. Vskutku valný díl jednoho listu
abbého se zakládal na chybě v překlade. Uzavřel
j s e m tedy články mé nechati .samy si dráhu raziti.
Měl jsem za to, že lépe čas od veřejných záležitostí
zbývající vynakládali na pokusy nové než hádati se
o ty. kleré jsem již měl. Neodpověděl jsem tedy
p. Nolletovi nikdy. A výsledek potom ukázal, že

jsem nepotřeboval litovali svého mlčení. Neboť
přítel můj p. Le Roy, z Královské akademie Věd
ujal se mé věci a porazil jej. Můj spis byl přeložen
do jazykův italského, německého a latinského, a
nauka v něm obsažená byla potom přijata všeobecně
od přírodozpytem' evropských a obdržela vrch nad
nauku abbého. Tak že se dožil toho, že viděl posledního ze své sekty sebe, vyjma p. B. — v Paříži,
jeho c h o v a n c e a bezprostředního stoupence.
Jméno ještě rychlejší a slavnější mé knize
zjednal šťastny výsledek jednoho z pokusů v ní navrhovaných, provedeny od pánů Dalibarda a De Lora
v Marlyu, stáhnouti blesk z mračen. Toto zaujalo
všude pozornost obecenstva. Pan De Lor měl přístroj
pro zkušební silozpyt a přednášel v tom odvětvi
věd; i jal se opakovali to, čemu říkal »Filadelfské
Pokusy.- Byly vykonány před králem i dvorem a
všecko zvědavé z Paříže se sjelo na ně podívat.
Nebudu rozvláčet)' tohoto vypravování popisem onoho
velepokusu ani jak jsem měl nekonečnou radost,
když se podařil mi brzy na to ve Filadelfii pokus
s drakem, však obojí najdete v dějinách nauky
o elektřině.
Dr. Wright, anglický lékař, když byl v Paříži,
psal příteli a údu Královské Společnosti zprávu
o velikém uznáni, jakého mé pokusy došly mezi
učenci v cizině a, jak se ti diví, že mé spisy došly
tak malého povšimnutí v Anglii. Společnost věd na
základě tom opět v úvahu vzala listy, které před
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ní byly čteny. Slovutný dr. Watson pak vypracoval
úhrnný výsledek z těch a ze všech článků, které
jsem o té věci později poslal do Anglie. I přidal
k nim trochu chvály na spisovatele. Tento úhrnný
výtah byl potom otištěn v jejich protokole. Když
pak někteří členové Společnosti v Londýně, zvláště
velmi důmyslný p. Canton, svedli blesk z mračen
špičatou tyčí a dotvrdili můj výzkum, brzy mi
učinili ještě více zadosti za to, jak ledabylo mě
dříve odbyli. Jakkoli jsem se o tu počest' neucházel.
zvolili mě členem, a podali, aby mi prominuty byly
obyčejné s tím poplatky, kterých by bylo bývalo
na pětadvacet guineí. A od té doby mi posýlali
svůj P r o t o k o l zadarmo. Také mi přiřkli zlatou
medalii sira Godířeye Copleyho za rok 1753. a
k odevzdání krásnou řeč přičinil předseda lord
Macclesfield, v níž jsem byl nemálo veleben.

Kapitola XII.
Náš nový guvernér, setník Denny, přinesl mi
výš uvedenou medalii od Královské Společnosti a
odevzdal mi ji při hostině, kterou mu dávalo město.
Při tom velmi zdvořile mi projevil, jakou má pro
mne vážnost' a, že byl již dávno se dověděl o mé
povaze. Po obědě, když společnost' dle tehdejšího
zvyku byla v nejlepší pitce, vzal mě stranou do
druhé světnice a zjevil mi, že mu přátelé v Anglii
radili, aby si hleděl přátelství se mnou, že j á jsem
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v stavu mu dávali nejlepší radu a nejplatněji inu
mohu vladaření usnadniti. Proto že si přeje přede
všemi jinými věcmi míli dobrou vůli se mnou.
1 ujišťoval mě přátelsky svou ochotou, kdy bude
trochu možná, prokázati mi každou službu, která
bude v jeho moci. Také mi pravil o majetníkpvi,
jak dobře smýšlí s provincií a jaký prospěch budeme
z toho míti všickni a já zvláště, necháme-li odporu,
který tak dlouho jsme stavěli proti majetnikovým
nařízením, a obnoví-li se shoda mezi nim a lidem.
A v té snaze nikoho prý nepokládají způsobilejším
jako mne. Mohu prý také spoléhati na přiměřené
uznání a odměny. Pijáci, nevidouce nás dlouho
přicházeti k tabuli, poslali nám pohár madejrského,
jehož si guvernér notně podával a čím dále více
mi nabízel a sliboval.
Mé odpovědi byly v tento smysl: že mé jmění
a postavení chvála Bohu jest takové, že nepotřebuji
milosti majetníkovy a že, jsa členem Shromáždění,
ani nesmím žádných milostí přijímali. Přece, však
že jsem neměl osobního nepřátelství s majetníkem
a, kdykoli jeho návrhy se mi uzdají býti lidu na
prospěch, že nikdo se jich nezastane a nebude
podporovali horlivěji jako já. Jestliže pak jsem
dříve odporoval, tož proto, že návrhy, o kteréž 011
usiloval, patrně byly na výhodu majetníkovu a na
velikou škodu lidu. Že jsem jemu (guvernérovi)
povděčen velice, že tolikou pozornost mi projevil, a
může spoléhati, že vší mocí svou budu mu vladaření
co možná usnadňovati, zároveň pak že doufám, že
Benjamin Franklin.

1*2

si nepřinesl zase lakových nešťastných předpisů,
kterými jeho předchůdcové byli shamováni.
V télo příčině se nevyslovil. Ale, když potom přišel
zahájit sněmování, nesrovnalosti objevily se zase,
hádky se obnovily a já byl zase Jiorlivý jako dříve
v odporu proti nim. Byl jsem totiž zase vůdčím
spisovatelem, a první věc, oč mě žádali, abych jim
oznámil majetníkova naučení, a potom abych připsal
k nim své poznámky. Můžete je najiti v Přáních
časův a v Rozhledu po Dějinách, které jsem později
uveřejnil. Ale osobní nepřátelství mezi námi nevzniklo. Bývali jsme často jeden u druhého. On byl
člověk od knihy, viděl veliký kus světa i byl zábavný a příjemný v hovoru. Pověděl mi také, že
dávný můj přítel Ralph jest ještě živ; že platí za
jednoho z nejlepších politických spisovatelů v Anglii.
Ze vyjednával vě sporu mezi princem Bedřichem a
králem a obdržel pensi tři sta liber ročně. Jako
básník že má jméno opravdu nepatrné, ježto Pope
jeho básně odpravil v Dunciádě, ale próza jeho že
se může měřiti s každou.
Shromáždění konečně vidělo, že majetníci
pořád a pořáde své vyslance váží předpisy, které
se příčí nejenom výsadám lidu, nýbrž i dobrému
koruny. 1 umínilo si zaslati králi stížnost na majetníky a mě ustanovili jednatelem, abych zajel do
Anglie a stížnost' podal a zastával. Sněm byl povolil také šedesát tisíc liber pro potřeby královy
(deset tisíc z nich bylo odkázáno na platy tehdejšímu
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jenerálu lordu Londounovi), guvernér víak dle
daných sobě předpisů naprosto nechtěl přivoliti.
Měl jsem již zamluveno u Morrisa, kapitána
poštovní lodi v Novém Yorku, místo na jízdu; již
také byla moje zavazadla na lodi. Tu jenerál
Loudoun přijel do Filadelfie, jak tvrdil, schválně,
aby se zasadil o dohodnutí mezi guvernérem a
Shromážděním a služba Jeho Veličenstva netrpěla
takovými rozmíškami. Skutečně pozval si nás. aby
nás oba vyslechnul. Přišli jsme a jali se věc přetřásali. V zájmu Shromáždění stavěl jsem se na
rozličné důvody, které najdete v politických papírech
z té doby; byly z mého péra a vytištěny jsou
s předběžným náčrtem od Shromáždění. Guvernér
pak měl zase svá naučení a byl prý se zaručil
je zachovávati. Neposleohne-li, že to bude jeho
zkáza. Však zdál se bez mála hotov odvážili se
všeho, poradí-li k tomu lord Loudoun. Ale to jeho
lordská jasnost neráčila, jakkoli jednou už jsem
myslil, že jsem jej k tomu již dostal. Nýbrž na
konec ráčil horovati pro povolnosf od Shromáždění.
A domlouval mi důkladně, abych se u nieh o ten
výsledek zasadil. I prohlašoval, že nebude šetřiti
žádného vojska králova, by obhájil haše hranice,
a nepostaráme-li se o tu obranu sami. musejí
z&stati v šanc nepříteli.
Pověděl jsem ve sněmovně, co jsem měl, a
podal jim řadu rozhodnutí, která jsem byl vypracoval,
a vyslovil v nich naše práva, že se nevzdáváme
těch práv, nýbrž že pouze přerušeno tentokráte
12»
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jejich vykonávání n á s i l í m — proti čemuž my se
ohrazujeme. S tou myslí že konečně pouštíme svou
předlohu a sestavujeme novou vyhovující majelnickým
předpisům. Tuto guvernér ovšem podepsal a j á
měl volno na cestu svou do Anglie vvdati se na
novo. Ale zatím moje zavazadla byla odvezena
s lodním nákladem, a to byla pro mne věc mrzutá.
Jediná má odplata byly díky jeho lordské jasnosti
za moje služby. Zásluha z vyrovnání přičtena byla
všecka jemu.
On vyjel do Nového Yorku přede mnou. A, poněvadž na něm záleželo, kdy poštovní loďky budou
odeslány, a byly tam jenom ještě dva a z těch jeden
měl již brzo jeti. Proto jsem ho prosil, aby mi přesně
určil čas, kdy ten pojede, abych ho vlastní vinou
nezmeškal. Odpověď byla: »Já jsem ohlásil, že
pojede příští sobotu. Ale jako vám řeknu, budete-li
zde v pondělí ráno, že budete míti ještě čas, ale
neodkládejte již déle.* Jakousi překážkou byv zabaven v přístavišti, přišel jsem teprve v pondělí
v poledne a měl jsem náramný strach, že již ujela,
protože vítr byl hezký. Ale brzy jsem byl upokojen,
slyše, že jest ještě v přístavě a nepohne se až
druhý den. Myslíte třeba, že jsem jižjiž odjížděl
do Evropy. Myslil jsem tak; ale tenkráte jsem
ještě neznal povahy jeho lordské jasnosti, v níž
nejsilněji vynikala n e r o z h o d n o s t ' . Povím několik
příkladů. Do Nového Yorku jsem přišel začátkem
dubna a byl již konec června než jsme vyjeli.
Byly tam dvě loďky poštovní a již dávno hotové
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jeti, ale byly zdržovány pořád k vůli dopisům
jenerálovým, a ty měly pofáde dojili z i t r a . Došla
jiná poštovní zásylka, i ta byla zdržena, a než jsme
vyjeli, čekali ještě jedné. Naše měla býti odpravena
nejspíše, poněvadž tam čekala nejdéle. Cestujících
bylo zamluveno již pro všechny dosti a někteří
byli nanejvýše nedočkaví, aby byli již pryč, a
kupci jak na trní starostí o své listy a výpovědi
platební, které byli dali, aby se zabezpečili (neboť
byla doba války) a o zboží podzimní. Ale starati
se nestarati nebylo jim nic plátno. Listy jeho
jasnosti nebyly dopsány, a přece, kdokoli k němu
přišel, našel jej vždy u psacího stolku s pérem
v ruce a soudil, že dle všeho musí hodně psáti.
Jednou z rána jsem šel sám učinit mu poklonu
a v předsíni jsem zastal jakéhosi Innisa, posla
z Filadelfie, jenž byl odtud přišel schválně se zásylkou od guvernéra Dennyho za jenerálem. Odevzdal
mi kolik listův od mých liladelfských přátel a na
to já se ho zeptal, kdy půjde zase domů a kde
bydlí, že bych rád poslal nějaké listy po něm.
ftekl mi, že má nařízeno přijití druhého dne o devíti
pro jenerálovu odpověď guvernérovi a má vyjeti
hned. Ještě toho dne dodal jsem mu listy. Za
čtrnáct dní na to potkal jsem jej zase zrovna na
témže místě. >Tak brzo jste se vrátil, Innise?*
.Vrátil! ale kde; vždyť ještě jsem nešel.< >Jak
to?« >Dnes ráno a každý den ráno po čtrnáct dni,
co minulo, chodil jsem k jeho jasnosti pro listy a
ještě nejsou hotovy.« >Je-li věc možná, vždyť on

píše tolik? neboť já jej vídám pořád u psacího
stolku.< »Ano,« vece Innis, »ale on jest jako svatý
Jiří na štítech, p o ř á d e n a k o n i a n i k d y s e
n e r o z j e d e . « Tato poznámka Innisova, zdá se,
byla dobře odůvodněna. Když jsem totiž byl v Anglii,
dověděl jsem se, že p. Pitt, pozdější lord Chatham,
za jednu ž příčin sesaditi tohoto jenerála a poslati
na jeho místo jenerály Amhersta a Wolfea dal tu,
že m i n i s t r n i k d y od n ě h o n e s l y š e l , a n i ž
m o h l se d o v ě d ě l i , co on dělá.
Jak jsme tak den ode dne čekali, brzo-li pojedeme, a všecky tři lodi poštovní pojely doleji
k Pískovému Prahu, aby se tam přidaly k loďstvu;
cestovatelé myslili býti nejlepší zůstali na palubě,
aby snad náhlým povelem k odjezdu lodi nevvpluly
a jim neujely. Tam, jak se pamatuji, zůstali jsme
šest neděl a snědli své zásoby na cestu, i musili si
koupiti jiné. Konečně loďstvo vyplulo a na něm
jenerál se vší armádou pochodem k Louisbourgu
tvrzi, již mínil obléhati a vzíti. A všecky poštovní
lodi dohromady doslaly rozkaz zůstati při lodi jenerálově, aby mohly vzíti jeho dopisy, až budou
hotovy.' Tak jsme těkali bez cíle pět dní, až jsme
obdrželi dovolení odejeti, a tu teprve jsme se odtrhli od loďstva a pluli do Anglie. Druhé dvě lodi
ještě pořáde držel, vlekl je s sebou do Halifaxu,
tam zůstal čas ,a cvičil mužstvo v padělaných útocích
na padělané pevnosti, potom změnil svou mysl,
Louisbourgu nechal a vrátil se do Nového Yorku
se vším vojskem a s nimi musily též ony dvě
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poštovní lodi vyš uvedené i všickni cestující! Co on byl
pryč, Francouzi a divoši vzali tvrzi sv. Jiřího na
hranici oné provincie a Indiáni povraždili mnohé
z pohádky po kapitulaci.
Po všem všudy divil jsem se. jak takovému člověku
mohl se svěřili úřad tak zodpovědný, vedení veliké
armády. Ale od té doby viděl jsem lépe veliký svět a
způsoby, jak lze místa a úřady obdržeti, a pohnutky,
z jakých se dávají; a tu jsem se již nedivil. Jenerál
Shirley, na nějž velení armády spadlo po smrti
Braddockově, kdyby jej byli na tom místě nechali,
dle mého míněni byl by výpravu slavněji provedl
než Loudoun roku 1756. Loudounoya výprava byla
směšná, útratna a na ostudu našemu národu nad
pomyšleni. Nebol: Shirley, třeba nebyl vojensky
vzdělán, sám sebou byl rozumný a obezřely, dal si
říci dobrou radu od druhých ; dovedl si učinili rozvážný plán a byl rychlý a rázný v provádění.
Loudoun, místo aby chránil osady svou velikou
armádou, nechal je úplně v šanc, zatím na prázdno
parádoval u Halifaxu a tim tvrz sv. Jiřího byla ztracena. Mimo to ještě zviklal naše obchodní výkony,
na náš obchod uvalil veliké pohromy tím, že zboží
dlouho zadržel; pod záminkou, aby snad nebyla
dodána nepříteli, v pravdě však aby srazil ceny ve
prospěch skupovatelů, v jejichžto výdělcích prý měl díl,
možná však že to pouhé podezření. Když pak konečně
zabavení bylo odvoláno, nevzkázal to do Charlestonu.
kde loďstvo virginskě musilo zůstati ještě Iři měsíce.
Zatím loděm červi rozvrtávali dna a valný díl jich
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si dna. Myslím, že Shirley byl opravdu rád, když jej
sprostili úlohy tak oblížné, jako vedení armády asi
bývá člověku nezběhlému ve vojenství. Byl jsem při
hostině, kterou město Novy York dávalo lordu Loudounovi, když přejímal na sebe velení. Shirley, jakkoli byl tím hodnosti zbavován, byl při ní také.
Byla tam veliká společnost' důstojníkův, občanův a
cizincův, a poněvadž židle byly vypůjčeny ze sousedních domů, byla mezi nimi jedna velmi nízká
a ta připadla p. Shirleymu. Já seděl vedle něho a
vida to pravím: »Dali vám velmi nízké sedadlo.«
•Nic nedělá, p. Frank)ine.< odvece on, »já mám
n í z k é s e d a d l o za nejpohodlnější.«
Co jsem byl zadržen v Novém Yorku, jak už
jsem vypravoval, dostal jsem všecky účty za potraviny atd., které jsem byl dodal Braddockovi.
Mnohé z nich totiž nemohl jsem obdržeti dřív od
rozličných osob, které mi v dodávce byly pomáhaly.
Ukázal jsem je lordu Loudounovi a prosil ho, aby
mi doplatil. On je dal zkoumati náležitému úředníku
a ten, srovnav každou položku se svou potvrzenkou,
dosvědčil, že jsou správný. Jeho jasnost mi slíbil
dáti poukázku pokladníkovi na doplatek mi patřící.
Ale odkládáno s tím čas od času; ačkoli pak jsem
si pro něj pokaždé přišel, na kdy mi bylo odkázáno. nedostával jsem ho. Naposledy, právě jak
jsem odjížděl, řekl mi, že si věc lépe rozvážil a
uzavřel svých účtů nemíchati s předchůdcovými.
• A vy,« řekl, >až budete v Anglii, nepotřebujete

než své účty ukázati v pokladně a bude vám vyplaceno hned.<
Já připomněl, ale nadarmo, jak veliké a nenadálé útraty jsem měl, jak jsem tak dlouho byl
zdržen v Novém Yorku, a proto že bych měl peníze
dostati hned. Když pak jsem podotknul, že bych
neměl míti ještě dalších starostí neb odtahů za
peníze, které jsem vydal zálohou, a že beztoho jsem
si nečítal nic za svou práci, odvece on: »Ó nemyslete, že nám namluvíte, jako byste se byl o nic
neobešel. My těm věcem lépe rozumíme a víme,
kdokoli rukou hne v dodávání armádě, že najde
kde a jak při tom naplniti si kapsy. * Já se mu
dokládal, že při mně tak nebylo a že jsem z toho
do kapsy nedostal ani haléř. Ale on ani zdání, aby
mi věřil. Opravdu jsem se později dověděl, že nejednou nesmírná bohatství se nahrabou v takových
službách. Co se mého nedoplatku týče, nebyl mi
vyplacen podnes.
Kapitán naší lodi, dříve než jsme jeli, mnoho
se chlubil, jak jeho loď jest rychlá. Na neštěstí
však, jak jsme vyjeli na moře, byla néjliknavější
z lodí, které ujedou šestadevadesát. yardů za minutu,
k nemalé mrzutosti kapitánově. Když se byl mnoho
napřemítal, kde vězí příčina té liknavosti; sblížili
jsme se s jinou lodí zrovna tak liknavou jako naše;
ta však nás přece předháněla. Tu kapitán poručil,
aby kde kdo se postavil do zadu lodi co možná
blízko tyči praporové. Bylo nás i s cestovateli myslím
čtyřicet osob. Co jsme stáli tam, loď zrychlila svůj
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krok a brzy ujela své sousedce daleko. Z toho bylo
patrno, že byla příliš obřemeněna u hlavy. Sudy
s vodou myslím byly naloženy všecky na předu.
Ty tedy kázal odváleti trochu na zad a loď na to
byla zase rychlá jako bývala a osvědčila se nejlepší plavkyně ze všeho loďstva.
Tuto příhodu předvádím na doklad k následujícímu pozorování. Bylo vytčeno za nedostatek
v umění stavětí lodi, pokud lodi se nezkusí, že se
nikdy neví, bude-li či nebude dobrá plavkyně. Neboť
prý kolikráte model lodi dobře plavící byl zachován
nacisto při nové, a ta přece se ukázala naopak byti
nápadně liknava. Tuším, že to může míti příčinu
také v tom, že námořníci na loď jedni tak, druzí
jinak nakládají, lanoví a plachty stavějí. Každý
v tom má svůj zvyk. Ano, táž loď, naložena jsouc
dle pořádku a rozkazů jednoho kapitána, popluje
hůře než dle rozkazů jiného. Ostatně sotva kdy
kterou loď vystaví, na moře vystrojí a plachtami
opatří jeden a týž člověk. .leden vystaví trup, druhý
přidělá lanoví, třetí ji naloží a rozepne plachty.
Žádný z nich nemá výhody, aby znal všecky nápady a zkušenosti druhých, a proto se nezřídí dobře
podle celku.
I při tom prostém nastavování plachet na
moři nejednou jsem spozoroval, jak různé mínění
měli důstojníci, kteří veleli po sobě strážím, a vítr
přece zůstával stejný. Jeden dal plachty zahýbali
hloubě, mělčeji než druhý a bylo viděti, že nemají
jistého pravidla, dle kterého se říditi. Myslím, že
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by se přece měla zaříditi řada pokusů, jaká forma
lodního trupu by se hodila pro rychlou plavbu;
dále, jak vysoké a silné stěžně a kde je postavili;
potom plachty jak veliké a jak ustřižené, jak je
postavili dle toho, jak vítr přichází; konečně jak
rozložili náklad. Máme věk vyzkumův a myslím, že
by řada pokusů správně provedených a spojených
posloužila velice.
Byli jsme několikráte honěni na své jízdě,
ale přepluli jsme všecko; a ve třiceti dnech jsme
měli měření hloubky. Měli jsme dobré pozorování
a kapitán troufal, že, jsme tak blízko svému přístavu Falmouthu, že potřebujeme leda v noci hodný
kus urazili a ráno budeme před vjezdem do přístavu. Pojedeme-li v noci hezky ražno, že ujdeme
pozornosti nepřátelských lodic zajímajících, jež často
kroužívají přede vjezdem do Kanálu. Tož jsme
rozepjali kde jakou plachtu, kterou jsme mohli sehnali. Vítr byl velmi prudký a nám příznivý; my,
opřevše se o něj úplně, jeli přímo před ním a
ujížděli rychle. Kapitán dle svého pozorováni namířil běh tak, abychom z daleko objeli Scillské
Skály. Ale zdá se jest tam někdy silný proud, ženoucí se do průlivu sv. Jiřího, který druhdy byl
zkáza eskadrony sira Cloudesleyho Shověla roku
1707 To nejspíše byla také příčina toho, co se
přihodilo nám.
Měli jsme hlídače na stráži ve výboku lodi
a na toho často volali: . V y h l í d e j d o b ř e p ř e d
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t a m t í m ; « — a on často odpovídal: » V š a k , v š a k . «
Ale myslím měl oči zavřeny nebo dřímal tu chvíli.
Často prý totiž takoví plavci odpovídají nevědomky.
Neviděl světlo zrovna před námi a kormidelníkovi
a ostatní stráži bylo zahaleno závětrnou" plachtou,
ale, jak se loď náhodou zakývla, objevilo se, způsobilo veliký poplach, a my byli velmi blízko, tak
že světlo mi připadalo tak veliké jako kolo u vozu.
Byla půlnoc a náš kapitán spal tvrdo. Ale setník
Kennedv skočil na palubu a, vida nebezpečí, kázal
loď zavraceti se všemi plachtami rozpjatými. Kousek
to nebezpečný stěžňům, ale unesl nás cely a my
se nerozbili. Jeli jsme totiž rychle zrovna na skály,
na kterých světlo bylo vztyčeno Toto zachránění
mi utkvělo v mysli, jak užitečný jsou na moři majáky,
a pojal jsem úmysl přičinili se, aby několik jich
vystavěno bylo v Americe, budu-li živ a vrátím
se do Ameriky.
Ráno shledáno dle spuštěných olovnic, že
jsme blízko našeho přístavu, ale hustá mlha skrývala
nám zemi. O devíti hodinách asi mlha počala se
zdvihati a zdála se zdvihati od vody jako záclona
v divadle, dole nám objevujíc město Falmouth,
koráby v přístavě a pole kolem do kola. Bylo to
milé divadlo těm, kteří dávno nebyli jiné měli vyhlídky jako jednotvárný, pustý oceán a poskytovalo
nám radosti tím více, že nyní jsme byli prosti
strachu, který byl nás naplašil.
Vydal jsem se se synem ihned do Londýna.
Zastavili jsme se cestou jenom maličko, jak jsme
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se šli podívat na Stonehenge na Salisburské planině
a na dům lorda Pembroka a zahrady s velmi
podivnými starožitnostmi ve Wiltoně. Přišli jsme
do Londýna 27. července 1757.
Zde konči paměti Franklinovy jim samým
napsané. Z jiných listů sice zdá se, že měl úmysl
je dopsati, ale, zabrán jsa příliš životem veřejným,
nedostal se k tomu. Ostatní z výborného spisku
Mignetova »Vie de Franklin,« v němž jsou spracovánv hojné prameny, jako jeho listy, listy jeho
přátel, dopisy politické a zápisky válečné té země
a doby.

Kapitola XIII.
Franklin, vyslanec Pennsylvanie, přišed do
Anglie, veřejné mínění našel špatně poučeno a naladěno. Osada byla vyličována jako nevděčnice k potomkům svého zakladatele (Penna) a. jakoby sama
zamítala prostředky odpírali Francouzům z Kanady a odrážeti divochy horních jezer. Dle své
trpělivé obratnosti Franklin nejprve jal se v jasnější
známost uváděti otázkň dříve než by ji dal řešiti.
Psal články do novin a vydal spisek stručný a jjádný
.0 ústavě pennsylvanské a o sporech, k t e r é
v z n i k l y mezi g u v e r n é r y a S h r o m á ž d ě n í m
o s a d y . « Dokázal 'nejprve právo osady a křivdu majetníkův. Ukázal, že osada vždy jednala ve prospěch
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všeobecný a spravedlivý; majetníci pak že vyhledávali
svého prospěchu zvláštního a neoprávněného. Po
tom věc přednesl v komoře lordův a ti byli rozsudími. Majetníci, bojíce se, že propadnou, uvolili
se vyrovnávati. Podrobili se daním na svých statcích,
arci mírnějším a přiměřenějším. Tento výsledek
z přičinění Franklinova byl také přijat osadou.
Úspěch obratného jednatele pennsylvánského
způsobil mu velikou čest i v ostatní Americe. Také
Maryland, Massachusetts, Georgie byly k němu
plny důvěry a jmenovaly jej jednatelem v hlavním
městě. Další svůj pobyt v Londýně zužitkoval
k dobrému vší Americe anglické. Dle jeho rady a
pokynů první a největší Pitt, lord Chatham, podnikl
i provedl dobytí Kanady. Franklin mu dále ukázal,
jak užitečno bude, na bezpečnost osad velikobritských
zachovati tuto francouzskou osadu, ježto by již
nemohly býti napadány ani znepokojovány od pevné
země. Odtud anglické osady na pevnině zůstaly
bezpečny a vyvíjely se bez překážky na západ.
Když Franklin v létě 1762. vrátil se do Filadelfie,
Shromáždění pennsylvánské mu dalo 5.000 liber
šterlinkův (60.000 rak. zl.), a podalo mu veřejnou
adresu díků j e d n a k ž e v ě r n ě v y p l n i l s v é
p o v i n n o s t i ku p r o v i n c i i ; j e d n a k že p r o k á z a l
četné a důležité služby veškeré Americe
z a s v é h o p o b y t u ve V e l k é B r i t a n i i .
Za to však málo se zavděčil majetníkům.
Jejich úsilím Franklin propadl při volbách do Shromážděni na podzim r. 1764., když byl po čtrnácte let

pokaždé zvolen býval bez odporu a své místo ve
Shromážděni zastával se svrchovanou obětavostí.
Ale přece jeho strana v něm obdržela většinu a
poslala jej na novo ke dvoru anglickému za jednatele.
Ten večer, než odjížděl, dával svým spoluvlastencňm dojemné s Bohem: »Mám se louCiti,«
pravil on, »snad na vždy se zemí, kterou miluji
vroucně, se zemí, ve které jsem prodělal největší
úlohu svého života. Přeji všeliké štěstí svým přátelům a odpouštím nepřátelům.* Měl uloženo sobě
prošiti krále, aby od majetníků vykoupil právo
vladařili v osadě. »Toto veliké poslání,« praví dr.
Vilém Smitb, »zdálo se býti ustanoveno v úradcích
Prozřetelnosti; a vždy bude v paměti ke cti Pennsylvanie, že její jednatel, zvolený bájiti práv jediné
osady u dvora velkobritského, stal se neohroženým
bojovníkem za práva všech osad amerických, a
kterak, vida jim kouli pouta, pojal velikou myšlénku
je zlámati dříve než budou zanýtována.*
Spor poíal brzy. Prvním znamením k němu
byla daň, kterou anglická sněmovna roku 176S).
uvalovala na osady. Angličané po všem okrsku
britské říše požívali výsad politických a občanských,
kteréž otcové jejich byli posvětili v e l i k o u l i s t i n o u
(magna charta) a l i s t i n o u s v o b o d a n g l i c k ý c h , jako jsou svoboda osobní, svoboda
smýšleni, povolovali daně. zasahovati do záležitostí
obecních: to měli od své kolébky. Toto účastenství
v zákonech, které je měly říditi, angličtí osadníci
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zanesli s sebou na břehy severní Ameriky; k těm
lnuli oddanosti nepřekonatelnou jako ku právu své
krve, svému životu a první podmínce své cti a
svého blahobytu.
Mateřská země Anglie osadám dodávala všeliké
výrobky průmyslové. Osady rostly a bohatly rychlostí
úžasnou a zemi, do nedávná pusiy les, pokryly pracovitými městy a bohatými usedlostmi. Nehrubě
více nežli za sto let několik set anglických vystěhovalců
se rozmnožilo na půl třetího milionu Američanův
a ti odébírali z Anglie tři léla před odbojem zboží
za šest milionů liber šterlinků, tolik, kolik Angličané
vyváželi začátkem toho století do veškerého světa.
Tento výdělek pro národ, při tom důchod do státní
pokladny a velikost' státu ze šťastného rozvoje amerických osad a jejich dcerské oddanosti Anglie prohrála bezohlednou lakotou a pošetilou pánovitostí.
Již roku 1739. kdosi Robertu Walpolovi radil
osadám ukládali daně na pomoc ve válce proti
Španělům. Ale obratný a důmyslný ten ministr
odpověděl s úsměchem: »To nechám některému
ze svých nástupců, který bude míti více smělosti
než j á a bude méně hleděti obchodu.* Ten nástupce
se našel roku 17(34. Ministr Grenville nezhrozil se
nastoupili nebezpečnou cestu přechmatův a jal se
právo daní, které posavád příslušelo Shromážděním
americkým, přenášeli na parlament britský; jakkoliv
osady neměly zástupců v obecních komorách anglických i nemohly býti podrobovány daním, ku
kterým se neuvolily. Grenville však v parlamentě
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1764. předložil a roku 1765. na něm vymohl z á k o n
k o l k o v ý , aby osadníci kupovali, prodávali, půjčovali, darovali, závěti činili na papíře kolkovaném.
Osady považovaly kolkový zákon za opovážlivé
saháni do jejich práv a za počátek otroctví, nepostaví-li se mu na odpor. Nazvali jej b l á z n o v s t v í m
A n g l i e a z k á z o u A m e r i k y . Časopisy americké,
tehda již četné a smělé, hlásaly, že nezbývá než
se s j e d n o t i t i neb u m ř i t i . Sjezd sestouply ze
zástupců všech osad shromáždil se (7. října 1765.)
v Novém Yorku a v rázném prohlášení se vyslovili
býti odhodláni v úplné věrnosti ke koruně hájit i
neoblomně svých svobod. Použijíce strašných zbraní
proti Anglii, jaké měli, Američané se zavázali navzájem obcházeti se bez anglického zboží a tak
obchod a prospěch Anglie stavěti proti její vládě.
Umluven spolek proti dovozu a, co lepší jest, dodržován. Amerika se obchodem odrazila od Velké
Britanie.
Před těmito silnými projevy a obratnými postupy Anglie ustoupila. Nové ministerstvo Rockinghamovo zaujalo kabinet, jejž Grenville byl řídil
s odvážlivostí tak podnikavou. Franklin byl vyslyšen
v komoře obcí a poučoval s takovou jasností, přičinil poznámky lak duchaplné, své rady odůvodňoval
tak důkladně, že valně přispěl ke zrušení zákona
kolkového, i dal pocítiti celou tíži toho zákona na
Americe a celé nebezpečí jeho pro Anglii. Ten
zákon byl odvolán (22. února 1766.), ale s moudrostí neúplnou.
Runjnmin F r a n k l i n .

13,
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Vskutku anglická vláda odřekla se nerozumného
prostředku, ale nepřestala si osobovati příliš velikého práva. Tvrdila, že zákonodárná moc parlamentu sahá na vše díly anglického území. Kolkový
zákon byl sice odvolán, ale s odvoláním přišel zákon
stanovící, že král, lordové a obce Veliké Britanie
mají právo dělati zákony a stanovy závazné i pro
osady. Tato nebezpečná nauka došla nového použití
co neviděli. V létě r. 1769. anglická vláda uložila daň
na sklo, papír, měď, barvy a čaj. Tak zahájila 1 na
novo zápas, který tenkráte měl skoncovati buď
úplným podrobením anebo svrchovanou svobodou
osad.
Amerika postavila se proti nepřímé dani ze
zboží zrovna tak rázně a svorně jako proti kolkové.
Provincie Massachusetts, všech lidnatější a mocnější,
dala znamení k odporu. Byla provolala sjezd v Novém
Yorku r. 1765., nyní provolala obnoveni jednoty osad
proti dovozu výrobkův anglických. Když její obyčejné
Shromáždění bylo rozpuštěno, směle svolala shromáždění mimořádné pode jménem k o n v e n t . Ukládala si velikoduché oběti, kteréž u národův ukazují
hluboký cit práva a pracným úsilím ctnosti je připravují k nesnadnému užívání svobody. Vojska byla
poslána do Bostonu, hlavního města oné provincie,
kde prolita krev, ale odpor nechabnul. Všude si
ukládali sebezapírání: nepili čaie, šatili se hrubě,
zamítali předními výrobky z Anglie i nepotřebovali
než výrobkův Amerických, a továrny na ně teprve
povstávající byly podporovány upisováním.
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Franklin nezahálel v této dlouhé době rozhodné.
Jak šťastně pořídil proti dani kolkbvé, byl jmenován
jednatelem Massachusettsu, Nového Jersey a Georgie.
Nezapomněl na nic, aby smířil Velikou Britanii a
Ameriku. Anglii ukazoval, kde její prospěch; Americe
hájil práv. Byl by chtěl anglickou říši zachovati
celou, ale prohlédal příliš jasně, aby v tom neznamenal obtíži
svrchovanou. Silným smyslem
praktickým záhy pochopil, jak závažna a kam až
zasáhne neshoda na novo vzniklá. Předvídal, kterak
ta neshoda povede skoro nevyhnutelně k rozkolu;
rozkol že přitáhne válku strašnou; ta válka že
bude žádali mnohonásobných obětí; aby pak vytrval
v těch obětech nesnadných s obtíží jest národu již silno
ustavenému, národ nový že musí byti proniknut a
nadšen city vlasteneckými a obětavostí; aby se mu
vštípily takové city, že nejprve třeba vyčerpali
všecky prostředky smíru a tak je přesvědčiti, že
jim nezbývá jiná pomoc než povstati a zvítěziti.
Toto mínění měli také Jan Jay, Jan Adams,
Jiří Washington, Tomáš JeffersOn a jiní výteční
mužové, kteří vynikli v řadách osvoboditelův
Ameriky. Dle toho mínění Franklin se zachoval jak
ku vládě v Londýně tak v radách ke svým spoluvlastencům. Vydal sílu spiskův a v nich Anglii
přesvědčoval, jaké nespravedlnosti a jaké chyby se
dopouští. Způsobem jasným a vtipným vyložil
práva a stížnosti osad. První nadepsal: »V1 n y s e
n e d m o u , l e d a k d y ž v í t r v a n e , « a. dokazoval,
když kolonie nejsou v parlamentě zastoupeny, že
13*
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parlament má zrovna tak málo práva jim ukládati
daň, jako daň ukládati zemi hanoverské. Aby docela
patrně vystavil, jak nesmyslná smyšlenka jest daň
ukládali Americe, dal vytisknouti p rozšiřovati napodobené prohlášení krále pruského, vypisující daň
na obyvatele Anglie, ježto prý jsou potomci vystěhovalců z držav krále pruského. Nepřestával na
tom, aby dokázal právo, nýbrž poukázal též na
prospěch Anglie, varoval ji, setrvá-li v nezákonitém
jednání a utiskování, že ztratí osady a sobě samé
zutíná ruce. To vyložil ve způsobe ironické rady
ve spisku nadepsaném » J a k u d ě l a t i m a l ý s t á t
z v e l i k é říše.«
Ale moudré jeho rady a smělé námitky, důmyslné výstrahy neměly účinku ve vládu britskou.
Bývají doby, kdy vládcové států nic nevidí, aniž
slyší. Jestliže je chce poučiti, jen je podráždí.
Franklin upadl ministrům v podezření, u krále
v nemilosť. Vinili jej, že podněcuje odpor osad a
štve je, aby se odtrhly od mateřské země, a to
dle plánu zrádně sosnovaného aschytrale prováděného.
Koruna přechmaty své rozšířila a myslila, zmenší-li
osadám práva, že jim odejme prostředky k odboji.
Tehda anglická vláda chtěla ve svou závislost' přivésti i soud. V Massachusettsu nejprve v hořejším
dvoře soudním ustanovila svého předsedu placeného,
místo aby plnomocenství své bral od osady. Shromáždění protestovalo, bylo však samo rozpuštěno.
Úklady proti svobodě této mocné provincie nepřestaly
na tomto. Guvernér Hutchinson a sekretář Olivier
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s několika zrádnými osadníky psali do Anglie,
aby zakládací listina Massachusettsu byla odvolána
a provincie byla zkrocena násilím. Ten list padl
Franldinovi do rukou a ten jej sdělil Massaehusettským.
Vedena stížnost na původy takových dopisův a
rušitele shody mezi Britanií a osadou, kteří zavedli
do osady vojsko a uvalili na sebe zodpovědnost'
za neblahou srážku vojska s lidem. Osada žalovala
je před tajnou radou anglickou. Franldinovi uloženo
věsti žalobu.
Ministerstvo anglické a král Jiří, nemohouce
mu ni na jméno přijíti, myslili, že mají příležitost
jej zničiti a potupiti. Wedderburn, advokát směly,
vtipný, drzy, převzal hájiti žalovaných a urážeti
žalobníka. Ctihodný učenec Franklin, k němuž
všecek svět měl podiv a úclu, po kolik hodin byl
vystaven za terč hrubých úštěpkův a nejprudších
urážek. Advokát Wedderburn s ním nakládal jako
se z l o d ě j e m listů, řekl, že chce jej p o z n a m e n a t i
p e č e t í z l é p o v ě s t i a nejednou vzbudil neslušný
smích u lordů rady, již se přidávali k urážkám
tohoto zákupného deklamovnika. On pak sám seděl
přede tváří advokátovou, poslouchal ho velice klidně
a s tváří nejjasnější. Při každé urážce pokynul
rukou přes druhé rámě na znamení, že urážka
přeletěla přes něj a jeho se netkla. Ale pod pevnou
sebevládou učence hněv proniknul do podrážděného
srdce člověka a Franklin odcházeje řekl příteli,
který s nim byl přišel: .Krásná řeč, kterou kupovatel ještě nedoplatil; možná, že bude ho stati
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více než myslí.« Jiří III. ji zaplatil opravdu lirzo
n a to ztrátou Ameriky. Franklin tu měl na sobě
oděv z mančesterského sametu a tentýž oblek
obléknul na sebe za čtyři léta později 6. února 1 < 78.,
když v Paříži s plnomocníkem francouzského krále
podpisoval spojeneckou smlouvu, kteráž Americe
měla usnadniti vítězství a zabezpečiti svobodu.
Anglická pýcha a násilnictví nejprve dolehly
na massachusettské město Boston a ten byl sevřen
na zemi i od moře. Ostatní osady se prohlásily
zastávati Bostonu. Aby osady měly ústrojí jednoty,
Franklin napsal provolání o s a d á m : »Postup nejmoudřejší a nejužitečnější pro osady bylo by shromážditi v š e o b e c n ý s j e z d (congress generál) . . .
prohlásili určitě a slavně naše práva, zavázati se navzájem a neodvolatelně, že neposkytneme koruně žádné
pomoci . . . , dokud tato práva neuznají král a oboji
komora parlamentu. Jsem přesvědčen, že takový
postup přivedl by nebezpečí r ozhodné. . ., ale proto
neméně dospějeme k cíli svému. Neboť nespravedlnost'
budí nenávist a pronásledování upevní naši jednotu
a nás sesílí.« Na tuto radu svolán 1774. všeobecný
sjezd ve Filadelfii a v něm zasedli lidé nejnadanějši
a nejváženější ze třinácti osad.
li prohlášení svých p r á v na základech zákonů
přirozených, anglické ústavy a zakládacích listin
svých připojili žádost n a krále, adresu na národ
Veliké Britanie a provolání ku všem anglickým
osadám. Tak mluvili k národu velikobritskému
hrdí, rázní Američané": > Vezte, že se máme za tak
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svobodny jako vy: žádná moc na zemi že nemá
právo bráti nám majetek bez našeho svoleni; že
umíme podíl bráti v dobrodiních, kteráž anglická
ústava poskytuje svým poddaným . . . . Myslíme,
že parlament Veliké Britanie dle ústavy nemá moci
zařizovati na žádném díle zeměkoule vládu libovolnou. « Králi řečeno mezi jiným: >Poněvadž Vaše
Veličenstvo má štěstí nad jiné panovníky, že vládnete
občanům svobodným, myslíme, že neurazí Ho řeč
mužů svobodných. Spíše doufáme, že Veličenstvo
svou královskou nelibost' svalí zpět na lidi převrácené
a nebezpečné, kteří opovážlivě se vtírají mezi Vaš:
královskou osobu a Vaše věrné poddané, pomlouvají
Vaše americké poddané a provádějí nejopovážlivějši
a nejhříšnéjší záměry násilnieké a mnohonásobnými
křivdami příliš ukrutnými, abychom je snášeli déle,
dovedli nás k tomu, abychom žalobami vytrhovali
z poklidu Vaše Veličenstvo.' Král adresu přijal
opovržlivým mlčením.
Zatím byl parlament obnoven, ale adresou
americkou nebyl obezřelejší ni spravedlivější, nýbrž
zaslepený pýchou hlavního města a, uchvácen lehkovážnou politikou ministrů, pro osady měl leda zbraně.
Američanů se zastával obzvláště lord Chatham
(starší Pitt). Tento veliký státník předvídal a předcházel pokud moha rozkol s Amerikou. U Franklina
přeptával se, jak veliká do opravdy lidnatost v Americe, kolik žádají a pokud chtějí poslouchati. Pochválil žádost ráznou a opatrnou, jakou poslali
králi, a Franklinovi pravil, že kongres shromážděný
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ve Filadelfii jednal s takovou rozvahou, moudrostí,
umirněností, že myslí, že by darmo hledal úcty
hodnějšího shromáždění státníkův od krásných věků
Rekův a Římanů.« Dvakráte lord Chatham se zasadil o jednotu s Amerikou, jakkoli jsa stižen již
stářím a chorobou Když pak jisty lord, uviděv ve
sněmovně Franklina, napadl jej velice nevážně, lord
Chatham před veškerou sněmovnou slovy horoucími
projevil úctu k Franklinovi, muži slavnému a ctihodnému: »Neváhám vysloviti, kdybych byl předsedou ministerstva v této zemi, že bych se nestyděl
na pomoc veřejně volatí muže, který zná záležitosti
Ameriky; muže, který, svou vědou a moudrostí si
získal úctu nejvyšší u vší Evropy, kterého na roven
řadí s našim Boylem a Newtonem; muže, který
činí čest netoliko národu anglickému, nýbrž lidské
přirozenosti.« Tato velikolepá chvála, vyšlá z ú s t
tak vznešených a hrdých, dojala načisto učence
filadelfského, jenž byl dříve stál lhostejně proti
urážkám dřívějšího mluvce.
Osadnici massachusettští byli prohlášeni za
odbojníky, posláno na ně vojsko, Franklinovi dodána zpráva, že má býti zatčen pro pobuřování.
Viděl, že smiřovací úloha jest u konce a začíná mu
úloha nepřítele. Franklin nebral nikdy svou úlohu
slabo. V každém postavení svůj cíl stavěl tam, kde
byla povinnost' k vlasti, a kráčel za ním směle,
neodvratně a neochable. Věděl, v půtkách lidí a
v zápasech národů že ten vítězí, který chce věc
nejlepší a nejdéle. Všecku svou obratnost a péči
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na to vynaložil, aby přesvědčil Američany všecky,
že odboji nelze vyhnouti, smířili se s Anglií věc
nemožná. Nejprve však Amerika potřebovala zbraní,
spojencův a jednotného řízení. S novým stavem
věcí pro Franklina počíná nový úkol. Ke všeliké
slávě své měl zařizovati veliký národ a zakládati
mu šťastný život.
Američané byvše vyobcováni >z ochrany a
míru králova,« prohlásili se sice za svrchovaný,
samostatný slát a dali si jméno »Spojené státy
americké.« Ale osudy válečné ukazovaly jinak.
Washington, vrchní jejich jenerál, přese vše hrdinství
a schopnosti své musil ustupovati před náramnou
přesilou vojska vycvičeného a dobře opatřeného.
Sám měl málo kázanou domobranu, neměl zbraní,
zásob ani peněz. Kongres pak neměl právo jednotlivým státům ukládati daně nebo sbírali vojsko. Aby
si zjednali pomoc a spojence, kongres vyslal Franklina do Francie (prosinec 1776.). Národ francouzský
horoval pro Američany a jejich myšlénky, vláda
pak již ze svého prospěchu musila chopiti se tak
vítané příležitosti pomstiti se Anglii a pokořili soupeřku tak mocnou a nebezpečnou.
V Paříži byl přijat s nadšením neobyčejným.
V kavárnách a všech místech veřejných mluvilo se
o p o v s t a l c í c h — tak jim říkali — o jejich statečném a spravedlivém počínání. Všickni ti, kterým
mír byl obtížný a kteří milovali dobrodružství,
chtěli se zapisovati za americké dobrovolníky. Franklinova osobnost', přísná prostola jeho kroje, uhla-
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zená dobrosrdečnost' v chování, neodolatelné kouzlo
jeho ducha, ctihodné vzezření, skromná přímost a
slavné jméno věc americkou rázem přivedly do
módy. Franklin se vzmiňuje o tom v jednom listě:
• Američané zde docházejí přízně, vážnosti a lásky,
s jakou se nikdy nepotkali v Anglii, když tam byli
posláni.*
Však přeee nevystupoval jako vyslanec ode
státu, aby dvoru francouzskému nečinil nesnází
s Anglií nebo nezostudil vládu Spojených Států,
kdyby nebyly ve Francii uznány. Také ministr
Vergennes, státník prohlédavý a rázný, nejprve
Franklina přijímal v soukromí. Ale králi prohlašoval,
že válka s Anglií dnes nebo zítra bude nevyhnutelná,
že bude pouze námořní; nyní že Francie m á příležitost' ke skutku užitečnému a slavnému. A mezi
jiným přimlouval mu takto: »Chopí-li se Veličenstvo
příhody, která snad nikdy za staletí se netrefí, a
zasadí Anglii ránu dosti citelnou, aby srazil její
pýchu, a její moc obmezí náležitými mezemi, bude
dobrodincem svému národu a snad všem národům.«
Potajmu dodávány Američanům peníze, zbraně a
důstojníkům dovolováno zapisovati se do služeb
amerických.
Štěstí válečné se obrátilo k Američanům.
Washington šálil a zdržoval Angličany obratnými
pohyby jak odvážnými, tak šťastnými a domohl se
mnohých úspěchů. Rozhodného vítězství dobyl Gates
u Saratogy (severně od Nového Yorku, na též řece
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zoufalého a po celém měsíci strašného zápasu přinutil je složití zbraně, odvezl zajaté do Bostonu a
propustil za čestné slovo, že nebudou již sloužiti
ve válce proti Američanům. Kapitulace Saratogy ve
Francii způsobila jásot nekonečný.
Té šťastné příležitosti se chopí! Franklin. Dvoru
francouzskému napověděl, jak mu nyní třeba rychle
se rozmysliti, pokud Angličané se neodhodlají k povolnosti sami. Konečně dvůr francouzský »pojal
důvěru ku vládě Spojených Států jako k řádné
vládě od posledních úspěchů, kteréž obdržely, a
není toho daleky, aby vstoupil s nimi v p o m ě r
p ř í m ě j š í « (7. prosince 1777).
Hned druhy den Franklin s dvěma spoluvyslanci na novo navrhovali smlouvu obchodní.
Dne 16. s plnomocníkem královým uzavřeli blízkou
allianci (spojení) a slíbena valná pomoc na penězích. Tato dvojí smlouva podepsána 6. února 1778.
Franklin byl připravil a nyní podpisoval dvojí tuto
smlouvu, kterou Amerika dostala válečného spojence,
rozšířila svůj obchod, zabezpečila si vítězství a
otevřela si nejrozsáhlejší vyhlídky na pevnině americké. Právem říci lze, že přední jednatel americký
ve Francii tolik přispěl k osvobození Ameriky,
kolik její nejstatečnější vojevůdce. Stál tehdy na
vrchole svého štěstí a své slávy.
Také, když hrabě Vergennes ministr jej představoval králi Ludvíku XVI. na zámku versaillském,
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byl tam přijat s pravým jásotem a slávou. Objevil
se při audienci v šatech docela jednoduchých. Jeho
věk, sláva, zásluhy, státní spojení, které právě byl
uzavíral, byly přilákaly velikánské množství lidu na
galerie palácové. Jak šel, vzbouřil se potlesk, tak
byli proniknuti úctou a podivem k tomuto starci
ctihodnému, učenci slovutnému, vlastenci šťastnému.
Král sám mu blahopřál ke všemu, co vykonal v jeho
království. Zpátky teprve jej dlouho doprovázel
zástup lidstva.

Kapitola XIV.
Po porážce u Saratogy vypukla v Anglii veliká
nevole proti válečné straně a ministerstvu. Lord
North, předseda ministerstva, jednak činil velikolepé
přípravy k válce, jednak hleděl předejiti války se
státy jinými, nebo počet nepřátel zmenšiti. Proto
dal vyjednávati s Franldinem, jejž Angličané měli
za původce odboje a též jediného, který může
povstání utišiti. Nabízel Americe obnoviti dávní
práva, kterých osady se dožadovaly přéd válkou.
Franklin vzkázal (bylo to v Paříži): »V léto bohaprázdné válce jste svými nelidskými skutky ztratili
nejen vládu a obchod v Americe, nýbrž, co ještě
horší jest, vážnost', úctu, lásku velikého národa,
který povstává, který vás nyní považuje a považovali
bude za nejzlomyslnějši národ na zemi. Mír nelze
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jinak obdržeti než pustite-Ii s mysli požadavek nám
vládnouti.«
Ještě jednou lord North pokoušel Franklina
tak řečenými p ř e d l o h a m i s m í r u . Dle těch
Američanům se neměly ukládati daně a guvernéry
i velitele si měli voliti sami. Franklin je prohlásil
za zpozděné a tvrdil, že všeliké sblíženi s Anglii
lze vykoupiti leda uznáním s a m o s t a t n o s t i S p o j e n ý c h S t á t ů v a ve způsobe jednoduché smlouvy
přátelství a obchodu. Na to anglicky vyjednávatel
navrhoval smlouvu obchodní, ve které Anglii by
zůstaly jisté výhody, Amerika pak by s Anglií činila
spojení na výboj a odboj i proti Francii. Tím mínil
přetrhnout! hrozné spojení Ameriky s Francií.
Franklin odpověděl, »Anglie že bude ráda, bude-li
po tolikém bezpráví připuštěna k obchodním výhodám, jaké má Francie. Ať si nemyslí, uzavrouc
mír s Američany, že je strhne do války s národem
velikomyslným, jehož přátelství našli v době svého
neštěstí a sklíčení.«
O všech pokouškách těchto dával pořáde
zprávu dvoru francouzskému, aby nižádný mráček
nezastínil dobrou vůli nebo nejistota nezviklala
shodu mezi oběma spojenci. Vergennes mu vyslovil vděčné uznání od krále Ludvíka XVI.: »Veliké
umění anglické vlády,« pravil, »to jest, že vzbudí
vždy roztržky, a takovými prostředky míní udrželi
svoji říši. Ale ani u vás ani u vašich soudruhů
s podobnými fortely ničeho nepořídí."
Na to válka zuřila dále. Na všech stranách
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Anglii povstávali nepřátelé zjevní i tajní. Ale hrdý,
rázný národ anglicky držel se pevně na všech
mořích, čelil všem nepřátelstvím a nemínil osad
nechati nepokořených a nepotrestaných. Až 19. října
r. 1781. Washington u York-Townu dovršil slavné
dílo osvobození Ameriky, zvítěziv úplně nad anglickým jenerálem Cornwallisem. Vítězství u Saratogv
dalo Americe spojence Francii, vítězství u York-Townu
mír s Anglií.
Marnou válkou po šest let Anglie byla oslabena
v průmysle, omezena v obchodě, pokořena v pýše,
i pomýšlela uznati samostatnost' osad, jimž lak
sedm let nechtěla dopřáti práv. Ježto ministerstvo,
které válku zahajovalo, nemohlo mír uzavírati,
musilo nejprve sestaveno býti ministerstvo ze strany
míru. Velikomyslný lord Shelburne a výmluvný
Karel Fox uvázali se v úlohu zavírati mír a upokojovati svět.
Posel lorda Shelburna projevil Franklinovi
upřímnou touhu nového ministerstva uzavříti všeobecný mír, ale nepřijímati podmínek, které by
pokořily Anglii, neboť ona že bude míti ještě dosti
pýchy a sil, aby ve válce setrvati mohla s rázností
neskrotitelnou. Aby se nezdálo, že dvůr francouzský poroučí Anglii, Spojené Státy a druzí
spojenci vyjednávali každá strana zvláště, za to
s upřímnou vůlí nejednati nežli společně a uzavírati
zajednou. Vyjednáváno přes půl druha roku. Bylo
vyměřovati hranice nového národa a jeho území,
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práva plavební, vzájemné svazky mezi Amerikou a
Anglií. S trpělivým klidem, obratnou jistotou Franklin
ustavičně ve spolku s Francií řídil toto vyjednávání.
Články míru pak podepsány 3. září roku 1783.
v Paříži.
Když nastal mír, kongres americký rozpouštěl
armádu. Washington loučil se s vojíny, jež po
osm let učil hrdinství, vodil pracným nebezpečím
a k vítězství. 1 viděl vyrážeti jim slzy a dával jim
mužné, dojemné s Bohem. Kongres jednohlasně
nařídil, aby mu postaven byl pomník v postavě
jezdecké, v městě, které by bylo sídlem vlády a
mělo jeho jméno (Washington). Prostě jako starý
Říman Washington vrátil se na svůj pozemek
Mont-Vernonský, obdělával své lány a žil jako
nejnezištněji z občanův a nejskromnější z velikých
mužů.
Franklin musil brzo na to opustili roztomilý
pobyt v Passy (vesnici u Paříže), neboť ho bylo třeba
v Americe, aby pořádal a upevnil její ústavu.
Demokratské republiky (kde vládne lid vesměs
stejně oprávněný) podrobeny jsou dvojímu nebezpečí:
náhlému u s n á š e n í a liknavému j e d n á n í . Moc
zákonodárná v nich bývá obyčejně příliš pohyblivá,
moc výkonná příliš slabá, nebot; moc zákonodárná
jest sestředěná, moc výkonná jest rozdrobena.
V republikách federativních (kde jednotlivým zemím,
okresům, ano i městům ponechána samospráva co
nejrozsáhlejší a toliko nejpotřebnější práva vyhrazena
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jsou vyšší a všem zemím společné vládě) ve
federativních jest ještě třetí nebezpečí: ve skupení
jednotlivých státečků shoda bývá málokdy, společné
jednán? nejisto nebo nedostatečno nebo zdlouhavo;
slovem chyba federací bývá, že ústřední vláda je
slaba. Ve Spojených Státech amerických už ve
válce ve společném nebezpečí vadilo nedostatečné
plnomooenství kongresu. Washington sám si na to
stěžoval: »Naše politická soustava,« psal r. 1778.,
»může se přirovnati hodinám a z toho bychom si
měli vzíti poučení. Málo by prospělo zachovávali
jednotlivá kolečka v pořádku, zanedbalo-li by se
kolo hlavní, které hýbe vším strojem . . . Ať jednotlivé
stály sebe více pracují o svých ústavách, vydávají
zákony a úřady svěřují lidem sebe schopnějším,
celek nevyspěje na velikou věc. Bude-li veliký
celek dohromady řízen špatně, všecky podrobnosti
zahynou ve všeobecném ztroskotání.« Co Washington
tuto předpovídal, hrozilo ještě více, když byl uzavřen
mír. V tom nebezpečí na štěstí přikvapil Franklin.
Vraceje se do Ameriky, byl vítán jásotem
lidu, hlabolem zvonův, uprostřed žehnání národa,
kterému pomáhal ku svobodě. Hned byl zvolen do
vrchní rady výkonné ve Filadelfii, brzy na to předsedou státu pennsylvanského a později do slavného
k o n v e n t u 1787., jemuž předsedal Washington, i
měli prohlédnouti federativní ústavu. Plni statečnosti
a opatrnosti, moudří tito vlastenci Americe dali
republiku, která by mohla potrvati; ústavu, která
ji řídí posud. Zákonodárnou moc rozdělili mezi
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komoru poslancův obnovovaných' pokaždé za dvě
léta od národa, a mezi senát obnovovaný teprve za šest let ode sborů zákonodárných v jednotlivých státech. Moc výkonnou položili v ruce
předsedovi vyhlašovanému od národa, ale cestou
pracnou a tříbící, hlasováním nepřímým. Tak alespoň
postavena ústřední síla. která může pevně vázati
nepodmaňujíc; republika, která měla svůj sněm,
zákony, vojsko, finance, a při tom mohla pojímati
ještě jiné státy mimo původních třinácte. Tím
Franklin skončil velikou úlohu svého života i přál
si odpočinku, maje věku dvaaosmdesát, let. Ale neužil
ho dlouho. Jakkoli čím dále tím více jsa skrušován
bolestmi kamene, přece zůstával veselý a dobrotivý,
žertoval a vykládal anekdoty roztomilé všem, kdo
ho poslouchali.
Při tom povznášel se k myšlénkám vyšším.
Říkal s pevnou důvěrou, zla tohoto života že jsou
píchnutí špendlíkem proti štěstí našeho života příštího.
Těšil se, že již již nastupuje cestu do blaženosti
věčné. Mluvil s nadšením »o štěstí viděti Otce
duchů, jehož bytost' jest nepochopitelná člověku i
nejmoudřejšímu ze všeho světa; podivovati se jeho
dílům ve světech vyšších a tam obcovati s lidmi
dobrými ze všech stran světa.« S radostí klidnou
a věrou stálou skonal 17. dubna 1790. V závěti
pamatoval na mnoho dobrých účelů, tak založil i
fond pro mladé tiskaře v Bosloně a Filadelfii, kde
se byl učil. Nemluvíc o velikolepé slavnosti pohřební
v Americe, ve Francii slavný řečník Mirabeau ve
Benjamin Franklin.

14
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Shromáždění zákonodárném zvolal s ř e č n i š t ě :
»Franklin u m ř e l ! Navrátil se do lůna Božstva veleduch, kterýž osvobodil Ameriku a na Evropu
vylil proudy osvěty! Učenec, o kterého se hlási
dva světadíly, muž, o kterého se spírají dějiny věd
a dějiny ríěí.«
Náhrobní nápis si složil již ve třiadvacátém
roce svého věku; neboť na smrt pamatoval vždy,
smrt pokládal za dovršení a korunu života. Vyslovena je v něm důvěra v Boha a očekávání lepší
budoucnosti. Slova vzal z tiskařského povolání svého.
Zde odpočívá
Benjamin Franklin, tiskař,
(jako desky staré knihy,
z níž listy vyrvány
a z níž zašlo pozlátko i nápis)
červům potrava:
Ale spis sám na zmar nepřijde;
Neb (jak věřil) vyjde ještě jedenkrát
v novém zas,
krásnějším pak vydání
opraveno, zlepšeno
od

Původce.
Franklin měl zajednou i veleducha i ctnost, štěstí
i slávu. Nebyl jen veliký, byl též dobrý; nebyl
jen spravedlivý, byl též roztomilý. Bez přestání
druhým užitečný, byl jasný beze změny, veselý,
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zdvořilý, vábil čarovnou povahou svou, získával
líbezností svého ducha. Nikdo nevykládal lépe než
on. Myšlénku pověděli uměl přirozeně a zároveň
ve způsobe vtipné; co řekl, účinkovalo hned. Nikdy
nevrlý, nikdy netrpělivý ani rozvášněný nebývaje,
špatný rozmar nazýval n e č i s t o t o u d u š e a rikal,
p r a v á z d v o ř i l o s t k l i d e m že m u s í b ý l í
b l a h o p ř e j n o s f . Zamilované rčení jeho bývalo,
že š l e c h t i c t v í j e s t v e c t n o s t i , a to dokazoval
veškerým svým životem.

—-

Poznámky zvláště o jmenech vlastních
v abecedním pořádku.
Při výslovnosti cizích slov laskavý čtenář asi
ví, že ca, co, cu, ct se čte jako ha, ho, hu, ht j a k o
v latině; cli jako i, ch jako h, sh jako naše S. Jinak
není třeba se pitvořili, nýbrž čisti tak jak se píše,
pokud se to našemu českému uchu nepříčí. Beztoho
spokojiti se musíme s výslovností pouze přibližnou.
Výslovnost v knihách naznačená bývá falešnější a
další od anglické, nežli když se čte písmě za
písmenem. Angličané, Francouzi a Rusové nečiní
s cizími slovy mnoho okolků. .Jestliže jsem přece
přičinil v závorkách výslovnost' (ovšem přibližnou),
tož chci učiniti leda po vůli tomu neb onomu
mistrnému čtenáři, dělá-li mu to radost'. Ostatně
za vlastní jména ručiti nelze, četl bych tak leda
podle nabyté zkušenosti.
A d d i s o n , anglický básník, učenec a státník,
založil týdenník T h e S p e c t a t o r (spek Tétr) =
Divák, vzor krásné řeči. Sepsal též truchlohru
C a to. — A l b a n y na řece Hudsonu severně od
Nového Yorku. — Jižně od Yorku proti StaalenIslandu leží A m b o y . — A m h e r s t dobyl Angličanům Canady.
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B a 11 a d a, píseň dle vzoru skotského s dějem
smutným a úchvatným. — B a n b u r y v hrabstvi
Oxfordu. — B a r b a d y nejsevernější ostrůvek mezi
malými Antillami ve střední Americe. — B a r t h o l o m e w - C l o s e , čtvrť bartolomějská v Londýně. —
B l a c k f r i a r s (blakfrajorz =
černí mniši) ulice
s mostem přes Temži v Londýně. Tam stávalo divadlo,
v němž se hrály ponejprve kusy Shakspearovy. —
B r e i n t n a l (brentnol). — B r o w n (braun). —
B u n y a n , (bonjan) oblíbený spisovatel pro lid, známý
svým P o u t n í k o v ý m
P o s t u p e m (Pilgrims
Přogress). — Vilém B u r n e t guvernér založil jednu
z největších knihoven v Americe. Otec, jeho byl
anglikánským biskupem v Salisbury a z nejhorlivějšíoh přívrženců krále Viléma Oranžského.
C a m b r i d g e (kambrydž). město v Massachusettsu. — G a r l i s l e (karlajl), město v Pennsylvanii. — Eduard C a v e (kév). angl. novinář,
vydával vědecký časopis »(ientleman's Magazíne.«
— C h a r l e s t o n (čarlstn), přímořní město ve státu
Jižní Karolíně. — C h a t h a m (čatam), vlastně
Vilém Pitt hrabě z Chathamu (1708—1778.) nebo
starší Pitt nazývaný byl veliký s átník, ohnivý
řečník a úhlavní nepřítel Francie. — C h e 1 s e a
(čelzí), díl Londýna, kde vstupuje do L. Temže. —
C i c e r o nejslavnější řečník římský v posledním
století před Kr. P . . — Jiří C l i n t o n , guvernér
N. Yorku, potom jenerál, který pomáhal k vítězství
u Saratogy a místo-předseda Spojených Států. —
Anton C o l l i n s (kolinz) svobodomyslný filosof a
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spisovatel angl. — C r o w n - P o i n t (kraunpojnt),
špice koruny, pevnost: na území severně od Nového
Yorku vystavěná od Francouzů.
D a n i e l D e f o e (1663—1731.) z Londýna,
znamenitý spisovatel politický a vychovatelský,
známý zvláště svým R o b i n s o n e m C r u s o e m .
— D u n e i a d a posměšná báseň od Popa, ve které
tepe špatné básníky. — D u q u e s n e (dy Ken),
francouzská pevnost'; r. 1758. jí dobyl angl. jcnerál
Forbes a nazval Pittsburg, na západ od Filadelfie
za horami alleghanskými.
E l l e g y — elegie, obyč. kratší báseft se z á dumčivými vzpomínkami na milé osoby.
Jan F o t h e r g i l l , znamenitý lékař a spisovatel
angl. — Karel Jakub F o x (1748—1806.), z n e j větších státníkův a řečníkův angl., pokladník a
ministr. — F r e n c h (frenč) angl. plukovník. —
F r e d e r i c k , korunní princ, syn krále Jiřího II.,
umřel r. 1750. V parlamentě se stavěl ke straně
odporné a neshodoval se s otcem. — F r o n t e n a c ,
íranc. pevnost', kde vytéká z jezera Ontaria řeka
sv. Vavřince, r. 1758. od Angličanů vzata a zbořena.
G a l l o n = 4'/> litru — Horác G a t e s (géc)
pocházel z Anglie, sloužil v rozličných armádách,
vstoupil za setníka do armády americké, od roku
1777. byl velitelem armády severní, r. 1780. jižní.
Zvítězil u Saratogy. — G r a c e (grés). — G r a v e s a n d (grévsand), první přístav na Temži, dvě hod.
od Londýna. — G r e e n w o o d (grýnvud). — Guvenér,
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Sir Jan H a d l e y , angl. hvězdář minulého
století, vynalezl nástroj pozorovati hvězdy a výměro vati jejich postavení na moři, i když moře
se dme a loď kolíbe. — Karel lord H a l i f a x
(1661—1715.), angl. státník a básník. — H a l i f a x ,
přístavní a hlavní město v Novém Skotsku. —
David H u m e (jfim) (1711—1776.) angl. dějepisec
a filosof. — H u t c h i n s o n (hoěinsn).
Sv. J i ř í , princ z .Kappadocie, umučený za
řím. císaře Diokleciána, patron Anglie. — Průliv
s v . J i ř í h o mezi Anglií a Irskem.
K e i m e r (kýmr). — K e i t h (kyt). — L i n c o l n I n n - F i e l d s , náměstí v Londýně. — Jan L o c k e
(lok) (1632—1704.) angl. filosof známy svým dílem
. P o k u s o l i d s k é m r o z u m u ® (Essay on homan
understanding). — L o n g - I s l a n d (long-ajland),
dlouhý ostrov, u N.Yorku. — L o u i s b o u r g , pevnost
na ostrůvku proti ústí řeky sv. Vavřince. —
L o u d o u n (laudn), jméno po česku významné.
M a d e i r a , mezi kanárskými ostrovy severozáp.
od Afriky, m á výborné víno. — M a r l y vesnice
a Versaillův u Paříže. — M a r y l a n d (méryland)
Mariina Země. Hlavní město Baltimore. — M a s s a c h u s e t t s (masaČiizec), stát severně od N. Yorku,
hlavní město Boston. — M a u g r i d g e (mógridž),
František M i g n e t (minět), francouzský advokát,
nejprve v rodném městě svém Aix (é) v jižní

Francii, potom v Marseilli, naposledy spisovatel
v Paříži. Svými Dějinami revoluce francouzské
stal se najednou z nejznamenitějších dějepisců
francouzských a všeho světa vůbec, a po něčem
též členem nejčestnějších ústavů své vlasti. Z jeho
Ž i v o t a F r a n k l i n o v a (Vie de Franklin) přijaty
sem poslední kapitolky a většina poznámek. —
Honorát M i r a b e a u , markýzdeRiquetti (1749—91.),
mohutný řečník a státník začátkem revoluce francouzské! — M o r a v š t í b r a t ř í . Zbožný hrabě
Mikuláš Zinsendorf kázal sám svým poddaným na
statku Bertholsdorfě v Lužici. Tu čeští bratří ve
Fulneku na Moravě, slyševše, jak je snášelivý,
přestěhovali se k němu na horu Hutberg — odtud
nazýváni též Herrnhutští, protože se domnívali býti
v obzvláštní »ochraně Páně« (des Herrn Hut) 1722.
Přijímali k sobě též jiné náboženské odštěpence,
ježto netrpěli hádek náboženských. Domnívali se,
že Kristus Pán sám je učí vnuknutími, proto rádi
losovali. Společenské zřízení byl kommunismus!
— ovšem na velikou újmu svobody osobní. Vynikali
velikou čistotou mravů. E. Historia eccl. dře. Zeibert.
Přední osada jejich v Americe byl Bethlehem, severozápadně od Filadelfie. —
N e w - J e r s e y (ňu Džerzy), Nové J.. stát. —
Izák N e w t o n (ňutn) (1642—1727.), zakladatel
naší přírodovědy a vědy početní. — N e w c a s t l e
(ňu kásl) = nový hrad, jihozáp. od Filadelfie. —
N o v á A n g l i e , New England jsou nejsevernější
státy na pobřeží počtem šest. —• N o r t h a m p t o n,
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město uprostřed evropské Anglie, hlavní město
hrabství Northamptonshire (nortamptnšir). —
O x f o r d severozápadně od Londýna se
slavnou universitou.
Samuel P a l m e r (pámr), znamenitý tiskař
v Londýně, sepsal dějiny tiskařství. — P a m e l a ,
mravoučný román od Richardsona. —Vilém P e n n
byl syn admirála angl. Král Karel II. byl dlužen
otci jeho za služby a dal Vilémovi nesmírné pustatiny v severní Americe. Vilém, jsa horlivým
quakerem, (vizte potom quakery), zavedl do nich
osadu quakerův a nazval ji Pennsylvanií (Pennovo
království lesů). Penn byl dle zakládací listiny zakladatelem i vladařem Pennsylvanie. Později prodal
vládě část pozemkův zpět a vystavěl Filadelfii.
Aby si mohl platiti lesk dvora vladařského a úřední
útraty, hraje si na místokrále, nechtěl ze svých pozemků platiti daní. Potomci jeho bývali zase v Anglii
a posýlali za sebe guvernéra, ze své kapsy jej
platíce. To byli m a j e t n í c i Pennsylvanie. —
P l u t a r c h , řecký spisovatel v prvním století po
Kr. P., proslavený nepředstižitelnými životopisy
výtečných Řekův a Římanů. — P o r t - R o y a l ,
neblaze proslulá škola u Versaillů. — P y t h a g o r a s
žil v šestém století před Kr. P. v jižní Itálii tehda
řecké.
Q u a k e ř i . Jiří Fox, z republikánské církve
skotské, švec a blouznivec y polovici sedmnáctého
století (1647.) začal po Anglii hlásati, aby poslouchali
hlasu Božího, který každému člověku v mysli se
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tají. Když prý člověk ten hlas slyší, musí se třásti
(quake). odtud nazýváni byli třesavei (quakers —
kvékrz). Způsobili nesmírné nepokoje, až Vilém
Penn je odvedl do Pennsylvanie. Byli pokládáni
za podivíny a nejvýstřednější' blouznivce, kteří
z křest', učení nejméně podrželi. Také v chování
jsou drsni, nepozdravují, říkají každému ty, pohrdají
zvyky společenskými. Q u a r t , žejdlík, — q u a r t e r ,
malé tři hektolitry, přesněji = 2-9078 hkl.
R e a d (red). — R h o d e - I s l a n d (ród-ajland),
nejmenší ze severoamerických slátů, řečeny tak dle
ostrova Rhodu, tož ostrov Rhode. — Samuel
R i c h a r d s o n , slavný románopisec anglicky. —
R i d d l e s d e n (rydlzden), významné j m é n o : skrýše
hádanek.
S a n c h o P a n s a (sančo pansa), roztomilý
zbrojnoš ve světoznámém směšném skládaní o rytíři
donu Quixotovi od Španěla Cervanta Saavedry
(1547—1616.) — S c h u y l k i l l nebo Schylkill (oboje
šajlkyl), říčka ve Filadelfii, vtékající do větší řeky
Delawaru. — S c i l l s k é s k á l y , Scilly-Rocks, pusté
ostrůvky před jihozáp. cípem Anglie. — S o k r a t e s ,
řecký mudřec v Aténách v pátém stol. před Kr. P.,
muž důležitosti světové. Proti domýšlivým, kteří si
troufali vše věděti a pečetili, on uměl ukazovali,
co ještě nevíme, nové zajímavé stránky vystavovati,
a to dovednými otázkami a zábavnou rozmluvou.
T a y l o r (télr). — T e m p l e v Londýně, původně dům templářských rytířů, naposledy dům pro
stud. práv. — Melchisedech T h e v e n o t (1620—92.)
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Pařížan cestoval po Evropě, ukazoval umění plavecké a psal O u m ě n í p l o v a t i . — Jak. T h o m s o n
(1700—48.) slavný básník poučný. — T r e - n t o n ,
hlavní město v Novém Jersey na Delawaru.
V e r g e n n e s (ver Zen).
Jiří W a s h i n g t o n , hrdina války za svobodu
americkou ( 1 7 3 2 - 1 7 9 9 . ) , bojoval statečně pod
Braddockem v oné osudné bitvě. Washington měl
sotva dvaadvacet let, byl plukovníkem, osvědčil
l a k chladnou a podnikavou statečnost, že poslední
ustupoval, maje čtyři koule v šatech a dva k o n ě
zabitý pod sebou. — Dr. Vilém W a t s o n (1715—87.),
botanik a silozpytec obzvl. v elektřině. — W e s t m i n s t e r , díl Londýna, kde jest královská residence.
— W r i g h t (rajt).
X e n o f ó n (450—360. před Kr. P.) Atéňan,
žák Sokratův a řecký dějepisec, sepsal Vzpomínky
n a Sokrata.
Y a l e - C o l l e g e in C o n n e c t i c u t

(jél kolidz

in konektikot), universita státu Connecticutu v přístavním městě Newhaven (ňuhévn).

O B S A H .
K a p . I . Pfivod «a rodokmen F r a n k l i n ů v . — Kdy se
narodil. — O jeho matce. — J a k é měl mládí. — Anekdota.
— J a k ý byl otec. — J a k rád četl. — Učí se u bratra tiskařem.
— Píše ballady. — Cvičí se v slohu. — Z v y k á stravě pouze
z rostlin. — Učí se sokratovskému způsobu rozpravy. — P ř e j í m á na své j m é n o časopis. — Nepohodne se s bratrem.
Ujde z Bostonu a jede na ěalupě do Nového Yorku. (Str. 7—30.)
K a p . I I . Cesta do Filadelfie. — Dobrodružství na lodi.
Přichází ponejprve do Filadelfie. — Vstoupí do práce u
Keimera. — J a k j e j podporuje sir Vilém Keith, guvernér p e n n sylvanský. — Navrhuje mu, aby si založil ve Filadelfii tiskárnu.
Vrátí se do Éostonu. — Otec neschválí plán KeitliSv. —
Cesta do Nového Yorku. — T a m se sejde s přítelem Collinsem.
— Jdou spolu do Filadelfie. — Collins nezřízeným chováním
zaviní roztržku. — Keith posýlá F r a n k l i n a do Londýna koupit
liter. — F r a n k l i n dá se zase na stravu od masa. — V y p r a v u j e
o Keimerovi. — Franklinovi k a m a r á d i : Osborne, W a t s o n ,
Ralph. — J a k se všickni cvičí ve skládání. — Odhodlá se
zajeti si do Anglie, j a k radil Keith. (Strana 30—63.)
K a p . I I I . Plaví se do Londýna s Ealphem. - - Shledá,
že Keith j e j oklamal. — D á se do práce u Palmera. — Nepohodne se s Ralphem a rozejde. — Přestoupí do tiskárny
k Wattsovi. — J a k se stravuje. — Okazuje svoje umění plavecké. — Vstoupí za mládence u p. Denhama obchodníka.- —
Sir Vilém W y n d h a m .

(Strana 53—63.)

K a p . I V . J e d e z L o n d ý n a do Filadelfie. — Obchodní
z á m ě r y j e h o přetrženy smrtí p. D e n h a m a . — P l i j m e Keimerovo
n a b í d n u t í za dílovedoucího. — U m í n í si odraziti se od K e i m e r a
a začíti řemeslo na s v ů j účet. — V y r y j e d e s k y n a papírové
peníze v Novém J e r s e y a tiskne peníze. — Vstoupí ve spolek
s H u g o n e m Meredithem. (Strana 64—73.)
K a p . V . J u n t o . — F r a n k l i n píše „ V š e t e č k u . " — Z a l o ž í
časopis. — Spolek s Meredithem se rozváže. — Píše č l á n e k
o potřebé peněz papírových. — Otevře si k r á m n a papír a
knížky. — J a k byl přičinliv a střídmý. — J e h o svatba.
{Strana 73—88.)
K a p . V I . J a k vznikla filadelfská k n i h o v n a . — J a k
uměl sháněti úpisy. — J a k se v z m á h á v řemesle. — Anekdota
o stříbrné lžici a porcelánové číši. — P l á n dospěti k m r a v n í
dokonalosti. — J a k si rozdělil čas a vyplnil každou hodinu.
— J a k se cvičil ve ctnosti. (Strana 88—104.)
K a p . V I I . K a l e n d á ř chudého R i c h a r d a . — Čeho se
střehl při v y d á v á n í časopisu. — U č í se ř e č i : francouzské,
i t a l s k é a španělské. — P o d í v á se do Bostonu. — J u n t o . —
Z v o l e n písařem ve Shromáždění. — U s t a n o v e n vrchním poštmistrem ve Filadelfii. — Předloží opravy v městské stráži. —
Založí spolek hasičský. (Strana 104—116.)
K a p . V I I I . J a k pomáhá mladým tiskařfim se usazovati.
— N a v r h u j e spolek vzdělávací. — Účastní se v opatřeních
o b r a n n ý c h ve válce španělské. — Sestaví družstvo obranné. —
O smýšlení q u a k e r ů . — J a k u b L o g a n . — A n e k d o t a o Vilému
P e n n o v i . — Nově v y n a l e z e n á k a m n a . (Strana 116-—127.)
K a p . I X . N á v r h y n a vzdělávání mládeže. — Úpisy na
š k o l u . — Akademie založena. — F r a n k l i n zvolen do správní
r a d y universitní. — V ý z k u m y elektrické. — Zvolen poslancem do
Shromáždění. — Komisařem
P e n n s y l v a n s k á nemocnice. —

k vyjednávání s Indiány. —
J a k o u dal r a d u Gilbertu Ten-

nentovi. — P ř e d k l á d á p l á n y j a k čistiti, dlážditi, osvětliti
ulice filadelfské. — Návrh, j a k čistiti ulice londýnské. —

Ustanoven vrchním poštmistrem veškeré Ameriky angl. —
Dostane stupeři Mistra svobodných u m í n í (doktorem). (Strana
127—142.)
K a p . X.

Jest

při vSeobeeném sjezdu v Albánii j a k o

zástupce Peňnsylvanie. - Předloží plán k jednotě osad, j e j ž
sjezd schválí. — Rozmluva s guvernérem Shirleyem v Bostoně,
a s guvernérem Morrisem o záležitostech pennsylvanských. —
Pomáhá p. Quincymu k podpoře pro.Novou Anglii. — NavStivi
Braddockovu armádu v Marylandu. — Zaopatří koně a vozy,
aby armáda mohla se hnouti. — Vymůže podporu důstojníkům.
— Povaha Braddoekova. — J a k byl poražen v bitvě u Monongahely. — Braddock odporučil F r a n k l i n a vládě. — J a k é
došel odsluhy za své služby. (Strana 143—169.)
K a p . X I - Veřejné peníze na' vojenskou obranu. —
Předloží zákon k milici, j e n ž projde ve Shromážděni. — Dostane úkol hájiti hranice a vystavěti ř a d u pevností. — Vyda
se na pochod v ěele vojenské čety. — Práce v Gnadenhuttenu
— J a k Indiáni přepadají. — Moravští bratří v BetlehemS. —
V r á t í se do Filadelfie. — Zvolen plukovníkem. — Cesta do
Virginie. — Nepřijme guvernérova nabídnuti vésti výpravu
proti pevnosti Duquesnu. — J a k é uěinil elektrické objevy. —
Zvolen členem Královské Společnosti. Dostane medalii
C..pleyho (Strana 159—176.)
K a p . X I I - Co si povídá s guvernérem Dennym. —
Spory mezi guvernérem a Shromážděním. — Vyslán od Shromáždění, aby přednesl prosbu králi a v Anglii vyjednával za
Pennsylvanii. — Setká se s lordem Loudounem v Novém
Yorku,
Anekdoty, kterými svítí na lordovu povahu. — Plaví
se z Nového Yorku. — Příhody na cestě. — Dojede do Anglie.
(Strana 176—189.)
K a p . X I I I . J a k připravuje obecné mínění o Americe
v Anglii a pořídí. — Vrátiv se do Filadelfie, odměněn. —
O právech amerických. — Zákon kolkový. — Liga proti
anglickému obchodu. — F r a n k l i n zastává Ameriku ve spiscích
lc veřejnému míněni. — J a k potupen před soudem. — Odboj

Bostonu a unie ve Filadelfii. — Chatham chválí Franklina. —
Zase se vrátí do Ameriky. — Válka Američanům nepříznivá.
— V nebezpečí nejvyšším F r a n k l i n poslán do Francie — Vítézství u Saratogy a alliance s Francií (Strana 189—204.)
K a p . X I V . F r a n k l i n zamítá dvojím nabídnutím Anglie.
— Vítězství u York-Townu. — Mír. — Washington. — F r a n k l i n
v Americe opravuje ústavu. — Chystá se na smrť. — Náhrobuí nápis a Franklinova osobnost?. (Strana 204—211.)
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Alois Dostál. Sir.
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léta

Páně

1884. Sir.

70.

Cena 20 kr. — N o v o m o d n i švindl. Časové

obrázky, kresli .1. Ježek, katechetu c. k. výéftí
reálky Pražské. Stí-. 67. Cena 20 kr. — D r s ň á c i .
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- T h e o p i s t a , nebo:.Církev na Libanonu. Novela
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Cena 1 zl, — D r o b n é
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Preissové. Stran 104. Cena 30 kr. - - L i b e r á l n i
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