
„Nekřesej do kaše, křesej do troudu...“
200 let od narození Karla Havlíčka (1821–1856) 

„Šuselka nám píše/Až z německé říše,/Bysme přišli/ Němcům pomoct/Že jim kručí 
v břiše. … Německo je vaše/Čechy ale naše/Nefoukejte/ Nám z Frankfurtu/Do slovanské 
kaše./Však se Frankfurt lekne/A čepičku smekne/Až český lev/Zježí fousy/A ocasem 
sekne.“   

(Píseň o tom německém parlamentě)

Živý byl od počátku revolučních událostí roku 1848 vztah česko-německý. Roz-
hodujícím momentem se stal český poměr k sjednocení německých států do jed-
noho státního útvaru připravovanému ve Frankfurtu nad Mohanem. Odtud došlo 
Františku Palackému pozvání do tzv. „předparlamentu“, tedy přípravného výboru 
pro budoucí parlament. Otázku spojení Čech s Německem promýšlel František Pa-
lacký v  těchto dnech velmi intenzivně, dne 11. dubna 1848 toto pozvání a celou 
myšlenku česko-německého státoprávního spojení veřejným dopisem odmítl. Je-
diného garanta svobodného rozvoje malých středoevropských národů totiž spat-
řoval v existenci silné, ale federalizované rakouské říše. Jeho stanovisko Národní 
noviny otiskly. Zatímco Palacký formuloval své argumenty odborně, Havlíček, lze 
říci, je „překládal“ pro širokou veřejnost, nejznáměji právě v  textu Šuselka nám 
píše, který se měl zpívat na melodii písně Na tom pražském mostě. Osobnost vý-
znamného německého liberálního politika Franze Schuselky Havlíček až kariko-
val, frankfurtskému jednání se „furiantsky“ vysmíval, českou převahu nad němec-
kými aktivitami pak demonstroval velmi sebevědomě. A to ve zjitřené atmosféře 
česko-německých kon¢ iktů fungovalo. Píseň– zejména v Praze - „ovládla“ veřejný 
prostor. Havlíčkovi je připisováno i autorství dalších popěvků. Písně měly v rozbou-
řené době mimořádný ohlas, ke zpěvu na veřejnosti se připojili často i ti, kteří se 
jinak do veřejného dění aktivně nezapojovali. 
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