
 

Kdyby cesty mohly povědět... 

"... Kdyby cesty mohly povědět 

kdo po nich jezdil tam a zpět  

trabanty i tanky poznaly 

 A řeky kdyby řekly nám 

kdo proti proudu plaval sám 

když jiní se jen v klidu koupali 

Hodně vody uplynulo, 

řeka je tu napořád 

jednou taky na nás bude jen vzpomínat..." 

Pokud neznáte písničku Jany Infeldové a Jana Vávry „Za 100 let“ (viz zde), z které jsem tenhle úryvek 
převzala, tak jako tak jste si asi pomysleli, že se slova vztahují k výročí vzniku naší republiky. Mluvilo a 
psalo se o něm dost a dost, ze všech možných úhlů 
pohledu. Nám je blízký právě ten, o kterém se v písni 
mluví: kdo proti proudu plaval sám? A z jakých důvodů? 
Jen tak pro nic za nic se tohle obvykle neděje, protože 
pocit sounáležitosti je pro nás všechny důležitý a není to 
snadné, vydat se vlastní cestou, pro ostatní neobvyklou. 
Vede-li ale někoho silný motiv, nemá vlastně na vybranou.  

Za sebe musím říci, že osudy takových lidí mě vždycky 

obzvlášť zajímaly. A nemusí jít zrovna o hrdiny, stačí 

vlastnosti jako poctivost, ohleduplnost, pracovitost, 

trpělivost, humor, schopnost zabývat se i opomíjenými 

problémy, a přesto se nenechat otrávit...  (viz např. 

rozhovor s obdivuhodně čilou a dobrosrdečnou stařenkou 

"Narozena 1918: Málokterá ženská se nadřela jako já" 

zde). Dozvídala jsem se z nich o naší historii i současnosti 

nejspíš o hodně více, než kdybych se podrobně zabývala 

událostmi předkládanými ve škole nebo v běžných médiích. Při hodinách dějepisu nebo literatury 

jsme probírali jednotlivé osobnosti spjaté s historií naší země v závislosti na tom, kdo byl v té době 

zrovna u moci. Byly nám předkládány obvykle jako vzor, případně jako odstrašující příklad, během 

našeho života se to často pozměnilo nebo dokonce úplně otočilo, a tak nezbývalo, než brát takové 

informace raději s rezervou.  

Dobrým vodítkem pro mě v tom vždycky bylo svědectví někoho důvěryhodného, kdo zažil tu kterou 

dobu na vlastní kůži nebo se s někým znal osobně, zkrátka kdo mohl podat autentickou výpověď. 

Podobné zdroje informací jsou ale čím dál tím vzácnější, protože kvůli nákupu nových knih mizí z 

knihoven jak jarní sníh na slunci. A tím nemyslím jen ty historické. Týká se to i nedávných, nemají-li 

patřičnou sledovanost. Některé z nich jsou po čase znovu vydány, jiné bohužel ne, i když by si to 

mnohé opravdu zasloužily. Zdůvodňuje se to tak, že někde v ústředí se nějaký ten jednotlivý výtisk 

zachoval, čímž to končí, většina čtenářů se s tím snadno smíří. Je příliš málo těch, kdo by uvítali větší 

snahu o zachovávání a dostupnost takové literatury, i když nijak mnoho by to nestálo a zisk by byl 

velký.  

https://www.youtube.com/watch?v=cEYLdntVBdM&start_radio=1&list=RDcEYLdntVBdM&t=3
https://www.youtube.com/watch?v=UZCb22qNIbY


V Kompostu č. 12/2018 si můžete přečíst úryvky ze zapomenutého (a jen náhodně objeveného a 

znovu vzkříšeného)  spisku spisovatele Karla Klostermanna. Tento autor patří k těm, kterým věřím - a 

to mimo jiné proto, že jedním z jeho nejdůležitějších měřítek v posuzování společenského dění byl 

vztah jednotlivých osobností k přírodě. Z něj se totiž dá vyčíst opravdu hodně. Jak se vám jeví 

například povaha jednoho z velkých státníků z dob Klostermannova života, vykreslená v citovaném 

díle? Přečtěte si, co bylo jeho velkým potěšením: 

"... Všecky honby, jež buď sám pořádal nebo k nimž zavítal jakožto zvaný host, měly ráz opravdových 

orgií zabijáckých a on sám byl přímo typickým zabijákem, opravdovým velevznešeným chourineurem, 

jak se říká v pařížských jatkách zabíječům ovcí. Opájel se přímo pohledem na krev a na smrtelný zápas 

svých obětí, zapovídal dorážeti postřelenou zvěř, zastřelil kdysi na vzdálenost tří kroků ochočeného 

jelena, jehož si kázal ukázati, a ochočenou laň, která se důvěřivě k němu přiblížila, aby přijala z jeho 

rukou kus chleba, jejž přivykla bráti z rukou těch, kdož ji ochočili..."  

Jak se asi mohl takový člověk projevovat vůči svému okolí? Nezištně a milosrdně? K vlastní rodině 

nebo třeba ke svému oblíbenému psu nejspíš ano, ale k obyčejným lidem a k celé zemi, to sotva. Ve 

školní výuce jsme se ovšem (pokud si vzpomínám), zrovna takovéhle podrobnosti nedozvídali, o něm 

ani o jiných představitelích moci. K. Klostermann (stejně jako i někteří jiní jeho vrstevníci) napsal 

podobných svědectví více - např. o uherském magnátovi, kterého znal osobně: 

"... Znal jsem ve svém mládí velmože, uherského magnáta, španělského granda a Bůh ví, co měl ještě 

titulů, majitele velkého svěřenského panství v jižních Čechách... Jeho osobní lékař musil jej provázeti 

na všech jeho cestách, také na honbu, která zůstala jeho vášní, i když se již jedva vlekl. – Jel kdysi na 

lov do kteréhosi zapadlého revíru v hornaté krajině pošumavského podlesí, lékař seděl vedle něho v 

kočáře. Cesta byla špatná, plna výmolů; nicméně, nemoha se dočkati čekající ho zábavy, poručil 

kočímu, aby poháněl koně do největšího trysku do vrchu, s vrchu, vše jedno. Ubozí koníci, 

mimochodem řečeno, pár mladých, překrásných orlovských traberů, přímo letěli, pot a pára s nich 

řinuly – byl věru div, že nápravy a péra kočáru vydržely tuto krkolomnou jízdu... Lékař, jemuž koňů 

bylo líto, prohodil cosi, že by se doporučovalo popřáti jim trochu oddechu a že nad to by mohli vzíti 

škodu na té špatné cestě... Jedvaže padla tato slova, klopýtl jeden z koňů, padl a zlomil si nohu; kočí, 

hnán setrvačností, vyletěl s kozlíku a přeletěl přes spřežení, kde, dopadnuv na zem, zůstal ležeti, 

omráčen pádem a otřesem mozku; oj a přední náprava se zlomily – byl přímo zázrak, že lidé v kočáře 

nevzali škody. Velmož, podporován lékařem, se vymotal z kočáru... O povážlivě poraněného kočího se 

nestaral ani v nejmenším, spíše ve zlé bral lékaři, že tento se staral o ubožáka, a žádal od něho, aby 

doběhl do nedaleké vesnice rekvirovat povoz, jenž by ho dopravil na ustanovené místo, vzdálené sotva 

čtvrt hodiny cesty od místa nehody, kočího pak zůstavil jeho osudu... Týž kavalír odhadoval předem 

počet zvěře, oživující ten který z jeho revírů, a běda revírníkům, mládencům a hajným, střelilo-li se jí 

při velkých honech méně, než očekával. Nejen že se strhlo na jejich hlavy pravé hromobití ponižujících 

jejich lidskou důstojnost výtek a nadávek, ale často se i stalo, že ten který z nich byl bez milosti 

propuštěn ze služby a bídně vydán v pospas i se svou rodinou..." 

K. Klostermann k těmto svědectvím přidal zamyšlení o příčinách a shledal je především v necitlivé 

výchově a v pokřivené morálce z ní plynoucí. Proto také kladl tak velký důraz na nápravu právě v 

tomto směru. Uteklo sto let - a můžeme opakovat to samé. Je to tedy beznadějné a nemá cenu se o 

něco snažit? Myslím, že je to naopak: je potřeba se snažit o to víc.  



Marcel Pagnol (viz také zde), autor o něco mladší (1895-1974), ve svých vzpomínkách "Jak voní 

tymián" napsal mimo jiné o svých vlastních prohřešcích a o tom, jak nenápadná je k nim cesta. 

Zároveň se nemilosrdně vyslovil k tomu, o čem už tu byla řeč -  jak se takové záležitosti překrucují a 

tají ve škole: 

"... Takže hodiny dějepisu byly elegantně zfalšovány ve smyslu republikánské pravdy. Nijak to 

republice nezazlívám: všechny učebnice dějepisu na světě nebyly nikdy ničím jiným než propagačními 

brožurami ve službách vlád. Novopečení absolventi učitelských ústavů tedy věřili, že Velká revoluce 

byla idylickým obdobím... Nevím, jakým způsobem jim vysvětlili - aniž vzbudili jejich pozornost -, že 

tito světští andělé se po dvaceti tisících vraždách provázených loupežemi vygilotinovali sami mezi 

sebou. Na druhé straně je pravda, že farář v našem městečku, který byl velice inteligentní a jehož 

láska k bližnímu se nedala ničím odradit, považoval svatou inkvizici za jakousi rodinnou radu: říkával, 

že když preláti upálili tolik židů a učenců, učinili to se slzami v očích..." 

Snadno se mi to píše o výchově, když děti už máme dospělé, vnoučkovi nejsou ještě ani dva roky a 

vnučce dva měsíce. Nemusíme teď zrovna příliš řešit, jít-li s davem a chránit si osobní pohodu 

lhostejností, nebo se odlišovat. Jenomže čas letí a brzy už to zase bude aktuální i pro nás. Sice dnes 

není u nás obvyklé, že by školáci stříleli po vrabcích, ale k surovostem mají i tak příležitostí víc než 

dost. Tím spíš, že se nad tím snadno mávne rukou, je-li to "jen" na počítači nebo "jen" kvůli prestiži ve 

třídě nebo jde "jen" o schvalování něčeho, co dělají jiní, nebo si "jen" řekneme, že snažení jednotlivce 

stejně nemá cenu, když výsledek se podobá kapičce v moři... Ještě by se těch "jen" dalo říci o hodně 

více, ale asi je vám jasné, co všechno by to mohlo být a s čím si jistě děláte starosti i vy sami. Tedy, 

pokud máte také ten názor, že dějiny tvoříme hlavně my sami a že na politiky, na předky nebo zkrátka 

na kohokoliv a cokoliv se vymlouvat dost dobře nelze.                                                           -ah- 

 

 

 

 

http://csop-strakonice.net/obsah/kompost/201607/2016_07_Kompost_Pagnol.pdf

