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Herben o audienci u Thuna  

Text 1: Jan Herben o návštěvě u místodržícího Thuna v roce 1914 

Jan Herben patřil k blízkým spolupracovníkům T. G. Masaryka. Zakladatel časopisu Čas, hlavní tiskové 

platformy Masaryka a jeho politické skupiny. 

26. září 

U knížete Thuna: „Jasnosti, račte nás vyslechnout, přednesu naši věc stručně“ (Následovalo představení 

osob: Herben, dr. Přemysl Šámal, Cyril Dušek, Gustav Dubský.) „Dostali jsme výstrahu, že Čas bude při 

nejbližším provinění zastaven. Za provinění naše a za důvody k výstraze udává výnos policejního 

prezidenta, že jsme často konfiskováni, že nepěstujeme loyalitu a naposled feuilleton ze dne 22. září. My 

pokládáme tento výnos za velké nedorozumění. Jasnosti, vám nemůže být tajno, že my jsme politická 

strana, která první v Čechách vydala program, v němž jsme budoucnost svého národa zakládali na existenci 

Rakouska. Kdo tak smýšlí, nemůže být neloyální. (Tu jsem se přeřekl a řekl: „Nemůže být loyální.“ Pan 

Dubský mě rychle opravil a Thun se usmál.)  

 
HERBEN, J.: Kniha vzpomínek, Praha 1935, s. 460-461 

Analyzujeme, interpretujeme: 

 

 Podtrhněte slova, kterým nerozumíte, vyhledejte si na internetu jejich význam. Jaký je 

význam textu, zkuste ho převyprávět. 

 Jaký byl podle vás postoj Herbena vůči habsburské monarchii? 

Text 2: Historik o návštěvě Masaryka u Thuna 

Zanedlouho po Herbenovi se s Thunem setkal i Masaryk. Historik Stanislav Polák píše o setkání Thuna 

s Masarykem toto:  

Rostl censurní tlak na deník Čas, naše doba propadla konfiskaci; proslýchalo se, že místodržitel Thun má už 

seznam lidí, které má zavřít, mezi nimi také Masaryka. Ten se počátkem října vydal přímo k Thunovi - přijetí 

zdvořilé, ale nebývale upjaté; hrabě mu nepodal ruku, nezavedl ho do přijímacího pokoje, pouze k jakési 

zácloně, za níž možná kdosi zapisoval hovor. Přesto si Masaryk odnášel dojem, že akutní nebezpečí mu 

dosud nehrozí. 

POLÁK, S.:  T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 4 (1900 - 1914), Masarykův ústav AV ČR, Praha 2005, s. 386 

Tento dokument vypracoval Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů. 
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