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[Abstrakt] Článek analyzuje podstatu zájmu anglických autorů 
o slovanskou (a českou) kulturu od konce 18. století do roku 1850. Do tohoto 
období spadá vydání dvou překladových antologií české poezie 1. pol. 
19. století: Bowringovy České antologie (Cheskian Anthology) z roku 
1832 a Wratislawových Starých a nových českých básní (Lyra Czecho
slovanská. Bohemian Poems, Ancient and Modern) z roku 1849. Rozbor 
struktury, překladu i recepce obou antologií ukazuje nejen mystifikačnost 
v nich představeného „českého kánonu“, ale především odrážejí hlubokou 
vnitřní nestabilitu hodnot české kultury v obrozenském a poobrozenském 
kontextu.

[Klíčová slova] recepce české literatury v Anglii; John Bowring; Albert 
Henry Wratislaw; Rukopis Královedvorský; Rukopis Zelenohorský; 
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[Abstract] The article analyses the nature of the interest of English 
authors in Slavic (and specifically Czech) culture between the end of the 
18th century to 1850. This period saw the publication of two translated 
anthologies of Czech poetry: Bowring’s Cheskian Anthology (1832) and 
Wratislaw’s Lyra Czecho ‑slovanská. Bohemian Poems, Ancient and 
Modern (1849). The structure, form of translation and the reception of both 
anthologies demonstrate not only the mystification nature of the ‘Czech 
canon’ presented in them, but also reflect the deep internal instability of the 
values of Czech culture in the heyday of the Czech National Revival and in 
the period soon after.
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[ 1 ] Úvod
Ještě v předmluvě osvětově ‑propagandistického spisu České volání po svobodě (Bohemia’s  
Claim to Freedom), který vydal londýnský Český komitét zahraniční roku 1915, Gilbert 
Keith Chesterton (1874–1936) poznamenává: „Je dost pravděpodobné, že [průměrný 
vzdělaný Angličan, pozn. aut.] by se nikdy nedozvěděl ani to, že Čechy neleží u moře, po‑
kud by Shakespeare nebyl nedopatřením řekl, že moře mají.“1 Touto paradoxní zkratkou 
Chesterton poukazuje nejen na nejslavnější „omyl“ česko ‑anglických kulturních vzta‑
hů, dějiště Shakespearovy Zimní pohádky (A Winter’s Tale, 1610–1611) „u českých břehů“, 
ale zvláštním „nedopatřením“ i na řadu jiných pozoruhodných mystifikací v kulturních 
a literárních vztazích mezi ostrovním královstvím a českou kulturou v období dlouhého 
19. století. Tyto mystifikace se týkaly nejen podstaty zájmu Angličanů o českou kulturu, 
ale i vlastního konceptu „české kultury“ té doby, jimž vévodila rukopisná falza, jakož i se‑
bepojetí různých českých autorů nadšených z toho, že jejich básnické „(p)okusy“ dosta‑
nou „anglickou sukničku“2 a vstoupí do „velkého“ světa západoevropské literatury.

Překládaný článek se týká podstaty zájmu anglických autorů o slovanskou (a čes‑
kou) kulturu a jejich romantický „sen“ o ní, a to od konce 18. století až do roku 1850, tedy 
symbolicky od doby nástupu romantického básnictví v Anglii v díle tzv. Jezerních básníků 
(Lake Poets) po nástup revolučního roku 1848 a smrt velkého básníka první romantické 
generace Williama Wordsworthe (1770–1850). Do tohoto období spadá vydání dvou klí‑
čových překladových antologií české poezie 1. pol. 19. století: Bowringova Výboru z básnic
tví českého čili České antologie (Wýbor z básnictvi českého. Cheskian Anthology, being A History 
of the Poetical Literature in Bohemia Cheskian Anthology) z roku 1832 a Wratislawovy Lyry 
Czecho slovanské. Starých a nových českých básní (Lyra Czecho slowanská. Bohemian Poems, 
Ancient and Modern) z roku 1849. Rozborem struktury, překladu i recepce obou antolo‑
gií chceme poukázat na mystifikačnost klíčových hodnot „českého literárního kánonu“, 
ale i na zásadně odlišné vnímání takto pojaté české kultury v Čechách a v celoevropském 
kontextu.

[ 2 ] Pusté české břehy: skica politicko
kulturních vztahů mezi Čechami a Anglií od 
středověku do konce 18. st.

Na pomyslné kulturní či literární mapě vzdělaného Angličana na konci 18. a na počátku 
19. století byly Čechy spjaty v lepším případě s roztomilým Shakespearovým omylem, 
v horším pak byly jen malou zemičkou, kde se mluví nepřístupným (či dokonce „defor‑
movaným“)3 slovanským jazykem a kam díky politické orientaci habsburských panovní‑
ků, zejména Františka I. (1792–1835) nemohly pronikat myšlenky Francouzské revoluce. 
Historicky jsou však politické i kulturní vztahy obou zemí mnohem bohatší. K první‑
mu významnému setkání obou zemí a kultur došlo ve vrcholném středověku díky sňat‑
ku později sesazeného Richarda II. Plantageneta (vládl v letech 1377–1399) s českou 
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princeznou Annou (1366–1394), dcerou Karla IV. a jeho čtvrté manželky Elišky/Alžběty 
Pomořanské. Nešťastný osud obou manželů – Richard byl roku 1399 sesazen Jindřichem 
Bolingbrokem (1399–1413) a za ne zcela jasných okolností zavražděn či umořen hladem, 
Anna se stala obětí jedné z morových vln roku 1394 – přesto nemůže zastřít kulturní i lite‑
rární význam tohoto sňatku: Richard II. je všeobecně vnímán jako panovník, za jehož vlá‑
dy se rodí nová anglická identita a anglická literatura díky jím podporovaným autorům, 
zejména geniálního Geoffreyho Chaucera (cca 1342–1400), dospívá k jednomu ze svých 
mnoha vrcholných období. K sňatku novomanželů nejspíš vznikla i jeho pozoruhodná 
alegorická skladba Ptačí sněm (The Parliament of Fowls).4 V této době dochází také k čilé 
výměně intelektuální, díky níž se do Čech dostávají spisy Johna Wycliffa (cca 1320–1384), 
které zásadním způsobem ovlivnily myšlení Mistra Jana Husa (cca 1370–1415). Doloženy 
jsou také vztahy mezi lollardským hnutím a husity.5

V pohusitském období vzniká slavná latinská kronika Eneáše Silvia Piccolomini‑
ho, pozdějšího papeže Pia II. (1405–1464, papežem od roku 1458) Historia Bohemica (1458, 
tiskem poprvé roku 1475), která po generace sloužila jako zásadní pramen k dějinám čes‑
kých zemí v celém západoevropském prostoru. Poměrně významným kontaktem mezi 
poděbradským českým královstvím a Anglií byla mise Jaroslava Lva z Rožmitálu a na 
Blatné (cca 1425–1485), k níž později vznikla dvě paralelní svědectví, známější Deník 
o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa v letech 1465–67 6 
Václava Šaška z Bířkova (1.–2. pol. 15. st.) a německé norimberského měšťana Gabriela 
Tetzela (cca 1426–1479). Šašek zmiňuje půvab a sličnost anglických dam,7 jinak ovšem má 
k Anglii a k Angličanům mnoho výhrad.8

Stopy dalších významnějších politicko ‑kulturních vztahů mezi oběma zeměmi 
nás vedou do konce 16. století, kdy se Čechy objevují jako dějiště několika renesančních 
novel: Guidenius, aneb Milostný list (Guidenius, the Carde of Fancie, 1584) Roberta Greena 
(cca 1558–1592), Parismus, slovutný kníže český (Parismus: the Renowned Prince of Bohemia, 
1598–1599) Emanuela Fordeho (datum narození ani úmrtí není známo) a zejména ro‑
mán Pandosto, aneb Triumf času (Pandosto, of the Triumph of Time, 1588). Ve všech těchto 
dílech vystupují Čechy jako exotické, pohádkové destinace. V období kritického střetu 
mezi českými stavy a císařem Rudolfem II. (českým králem byl v letech 1575–1611) do‑
chází i ke sňatku mezi dcerou krále Jakuba I. Alžbětou Stuartovnou (1596–1662) a Fried‑
richem, kurfiřtem Falckým (1596–1632), pozdějším nechvalně proslulým „zimním krá‑
lem“ českým (mezi lety 1619 a 1620). Friedrich byl s velkou pravděpodobností přítomen 
prvnímu provedení Shakespearovy Zimní pohádky (The Winter’s Tale, 1611), která svůj 
materiál opírá právě o Greenova Pandosta9 a odehrává se mimo jiné u „pustých českých 
břehů“. Český král s exotickým jménem „Polixenes“ se ve hře netrpělivě touží vrátit zpět 
do Čech, protože si není tak docela jist, zda tam „nezadul příliš ostrý vítr“ (1. akt, 2. scé‑
na). Jak poznamenává ve svém komentáři ke hře Martin Hilský, bylo by zajímavé se ze‑
ptat, zda v tom momentě či později vytanula Friedrichovi na mysl situace vyhroceného 
sporu mezi českými stavy a císařem Rudolfem II., která vedla nejprve k brutálním vpádu 
pasovských roku 1611, kdy vojska arcivévody Leopolda V. Pasovského bezohledně plenila 
Prahu, a Rudolf musel abdikovat na český trůn (Hilský 728).10 Zimní pohádka Friedri‑
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chova pak končí jeho příslovečným „zimním“ kralováním mezi lety 1619–1620. Navzdo‑
ry své komické představě o „pustých českých březích“ se Shakespeare ve hře tak docela 
nemýlil.

Právě vazby mezi raně stuartovským státem a odbojnými Čechy na prahu stavovské 
revoluce vysvětlují poněkud větší zájem Angličanů o český ostrov v srdci kontinentu: 
nejzajímavější z nich je patrně cestopis Fynese Morysona (1566–1630). Morysonův Iti
nerář (An Itinerary)11 byl publikován roku 1617, váže se však již k cestě vykonané v letech 
1592–1593. Kuriozitu pak představuje básnická exhortace tzv. vodního básníka Johna 
Taylora (1578–1623) Láska Angličanů k Čechám (An Englishmans Love to Bohemia, 1620), 
v níž vyzývá své krajany, aby se vydali do služeb „dcery panovníkovy, královny české“ 
(„To serve your Sovraignes daughter, Bohems Queen“).12 Téhož roku shrnul Taylor své 
dojmy z Čech ještě v krátkém životopise Taylorovo putování z města Londýna v Anglii do 
města Prahy v Čechách (Taylor His Travels: From the Citty of London in England to the Citty of 
Prague in Bohemia).13

V období mezi polovinou 17. a koncem 18. století se cesty rozcházejí a stopy vytrácejí: 
Anglie se personální a posléze i zákonem stvrzenou unií se Skotskem (1707) stává sou‑
částí Velké Británie, která svou mocí obepíná svět, Čechy pak jen provincií habsburského 
soustátí, v němž vlivem mnoha okolností postupně ochabuje vědomí národní, politické 
i jazykové identity.

Zájem o malé, navíc politicky neemancipované národy se začíná objevovat až s ná‑
stupem romantického ducha a myšlenek Francouzské revoluce. Pojí se s revolucí jazyka 
u Jezerních básníků, kteří oproti elegantnímu, „vybranému“ stylu tradice anglické poezie 
18. věku – kterou nejlépe reprezentuje dílo Alexandera Popea (1688–1744) – staví idiom 
běžně mluveného jazyka a přirozenost písňových forem. Poezie se už neuskutečňuje 
osvojením si „poetického jazyka“ (diction), ale přesně naopak: „proměňuje“ běžně mlu‑
vený jazyk ve sváteční moment, je ukryta v dramatu každodenního života, v písních 
prostých lidí, v jazyce, který se necizeluje umělým vylepšováním, ale osvobozuje jazyk 
každodenního pojmenovávání věcí světa. Stává se tak – Heideggerovými slovy – „řečí, 
která mluví.“14 Básnictví se demokratizuje, aby našlo nové zdroje: tajemnou „přirozenost“ 
lidového elementu a nezaměnitelný, jedinečný génius konkrétní kultury, která žije z hlu‑
bin své dávné paměti.

[ 3 ] Čekání na zázrak: situace české literatury na 
konci 18. a na počátku 19. století

V tom smyslu hledají (nejen) angličtí romantici své vzory v lidových písních, v neuče‑
saných formách staré poezie i v tajemném světě – jak později výstižně napsal český ob‑
rozenský básník Jan z Hvězdy (vl. jménem Jan Jindřich Marek, 1803–1853) – „mrákot‑
ného dávnověku.“15 Na rozdíl od Angličanů ale Češi musejí projít obrozenským obdobím 
„zrychleného vývoje“,16 jak ho označoval ruský literární historik Georgij Dmitrijevič 
Gačev (1929–2008). Obrození malých kultur pro něj není jen proces „navázání přerušené 
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kontinuity,“ nýbrž proces, v němž chybějící články organického vývoje velkých kultur 
musejí být překlenuty syntetickými osobnostmi, které paralelně tvoří díla v zásadě ně‑
kolika stylových období (Macura 14). V tomto procesu tak jde nejen o „dohnání“ mno‑
ha vlivy zpožděného vývoje v jiných kulturách, ale především o vytvoření příběhu toho
to vývojového procesu vůbec. Ostatně, zásadní interpretační problém české obrozenské 
literatury, resp. obrozenské poezie, je její poly funkcionalita: nenaplňovala jen primárně 
„estetickou“ funkci literární reprezentace prožívaného světa, ale plnila i zásadní funkci 
lingvo deklaratorní (mnohá zejména básnická díla lze chápat spíše jako důkaz schopnosti 
češtiny tvořit poezii vůbec, příp. různé básnické formy),17 a především plnila funkci mýto
tvornou, tj. vytvořit příběh o českém příběhu a oslabit hranici mezi nezúčastněnou reflexí 
minulosti (tj. historií) a emocionálně uspokojivým příběhem/mýtem, který naplňuje sen 
(nejen) Čechů o všem, co se jim nedostává – vědomí ušlechtilé starobylosti národa, jedi‑
nečné velikosti vlastních osobností a v neposlední řadě i politické svébytnosti.

„Díla“, která mají tyto funkce v různé míře naplňovat, se objevují i v kulturách vzdá‑
lených. Komentář v předmluvě k německému překladu slavného gaelského falza Jamese 
McPhersona (1736–1796), tzv. Ossianových zpěvů (v orig. The Works of Ossian, the Son of Fin
gal)18 vídeňského básníka Michaela Denise (1729–1800) dnes působí jako jedno z mno‑
ha podivuhodně se naplňujících mystifikačních proroctví, resp. jako povzbuzení hledat, 
a tedy samozřejmě i nalézt tyto památky dosud nepamětného slovanského dávnověku: 
„Cožpak by se nedaly nalézt mezi našimi slovanskými národy […] týmž způsobem do‑
chované pozůstatky básnického starověku? A neodkryli bychom v mnohých jiskry gé‑
nia, kdyby byl některý znalec jazyka ochoten věnovat tomu stejnou námahu jako Ma‑
cpherson?“ (Dobiáš 20).

Po „nálezech“ tzv. Rukopisu zelenohorského a královédvorského roku 1817 se objevují 
zmínky v evropském, a také britském tisku. Podobně jako v případě falz McPhersono‑
vých tu Češi vystupují ze zástupu „polosurových národů“, kam by podle níže citovaného 
vyjádření Johanna Wolfganga von Goetha (1749–1832) nejspíš jinak patřily. Goethův 
komentář ostatně sám potvrzuje, jak matné povědomí panovalo o Čechách i mezi vyni‑
kajícími vzdělanci jeho doby. V textu spojuje místo nálezu „Dvůr Králové“ s podstatně 
slavnějším „Hradcem Králové“.

Objevení Královéhradeckého [sic!] rukopisu, jež nás seznámilo se zbytky doby staré, 
zcela nedocenitelnými, dává naději, že toho druhu více se nalezne, o jehož sdělení pro‑
síme tím snažněji, jelikož se asi ve zpěvu lidovém nic nezachovalo z takových předkřes‑
ťanských a prvokřesťanských výronů národa polosurového, a přece již přístupného 
nejjemnějším pocitům. (Dobiáš 9)

Opomíjená, či spíše zcela zapomenutá kultura byla prostřednictvím Rukopisů „obje‑
vena“ a v širokých kruzích romantických autorů a myslitelů byl vzbuzen zájem. Právě 
v tomto ovzduší se rodí i první antologie české poezie v angličtině.
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[ 4 ] Česká panenka v anglické sukničce: první 
kontakty mezi českými a anglickými literáty 
a vznik prvních anglických antologií české 
poezie

Je trochu kuriózní, že první překlad z češtiny do angličtiny, který vznikl okolo roku 1820, 
zřejmě nebyl přímo z originálu, ale z polského překladu. Jeho autorem nebyl Čech, ale 
překvapivě Polák Krystyn Lach ‑Szyrma (1790–1866), který roku 1821 v Blackwood’s Edin
burgh Magazine v Edinburghu publikoval článek „Sclavonic Traditional Poetry“, v němž 
se mimo jiné objevuje úryvek z básně „Záboj, Slavoj a Luděk“ z Královédvorského rukopisu 
(1817) v próze (Naughton 9).

Zásadní osobností, která „spoluutvořila“ a zahájila tento cyklus mystifikační pova‑
hy českého literárního kánonu pro anglické čtenáře, který platil od jungmannovské gene‑
race až po zdrcující kritiku Rukopisů v časopise Atheneum roku 1886, byl dobrodruh, di‑
plomat a polyglot John Bowring (1792–1872). Bowring si pobytem v Rusku podivuhodně 
rychle osvojil ruštinu a po tomto vstupu do světa slovanských jazyků se hodlal věnovat 
i jiným slovanským kulturám (Naughton, 13nn). Při přípravě antologie srbské poezie se 
přes slovinského jazykovědce Jerneje ‑Bartoloměje Kopitara (1780–1844) a jeho srbské‑
ho kolegu Vuka Stefanoviće Karadžiće (1787–1864) seznámil s Pavlem Josefem Šafaří‑
kem (1795–1861), s nímž si v listopadu roku 1826 začal dopisovat. Korespondence s Šafa‑
říkem, který ho upozornil i na „klenot“ české poezie Rukopis královedvorský, byla nesena 
myšlenkou, že vytvoří analogickou antologii české poezie lidové a připojí k ní i několik 
děl literatury umělé. Do korespondence s Bowringem se později zapojily jiné klíčové po‑
stavy obrozenského hnutí: Josef Dobrovský (1753–1829), Ján Kollár (1793–1852) a zejmé‑
na František Ladislav Čelakovský (1799–1852).

Roku 1828 se v časopisech Foreign Quarterly Review a Westminster Review objevilo ně‑
kolik článků o české poezii, což čeští vlastenci považovali za mimořádný úspěch. Jejich 
autorem byl právě John Bowring. Za zmínku stojí zejména článek, resp. recenzi Jungma‑
nnovy Historie literatury české z r. 1825 pod názvem History of Bohemian Literature (Dějiny 
české literatury), který vyšel v únoru 1828 v časopise Foreign Quarterly Review. Článek čerpá 
též z Šafaříkovy práce Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten 
z roku 1829 a konečně i z klasické Dobrovského práce Geschichte der böhmischen Sprache und 
Literatur, jejíž první vydání je datováno už rokem 1792.19 Článek doplnil i několika překla‑
dy textů, které mu připravil Čelakovský. Bowringova „kolektivní“ recenze vzbudila mezi 
obrozenci rozruch zejména kritikou germanizační politiky vídeňské vlády. Bowringovi 
byla zcela cizí opatrnická politika obrozenců ve stylu „co tomu řekne Vídeň“. Bowring 
pro takové obavy neměl žádné pochopení a ustrašeným Čechům tak uděluje lekci britské 
svobody tisku (Paff 456), kromě toho i ostrou výtkou vůči Dobrovskému kvůli jeho nedů‑
věře v Rukopisy, což povzbudilo Čelakovského a další, kteří v tom s nepochopitelnou na‑
ivitou viděli potvrzení svého kurzu a odsudek Dobrovského „vědeckosti“ (kterou Bow‑
ringovi mimochodem opakovaně potvrzoval i zmíněný vzdělaný Slovinec Kopitar).20
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Tak se tedy zrodil vlastní plán antologie: jako kombinace falešných „památek“ (tj. Ru‑
kopisů), předbřeznového kánonu (Puchmajer, Jungmann, Polák, Kollár, Hanka, Šafařík, 
Turinský), druhořadých autorů, jako byl např. Karel Sudimír Šnaidr (1766–1835),21 a ko‑
nečně jedné ze smyšlených ženských autorek českého obrození, Žofie Jandové, údajně 
dcery českého učitele, která se provdala na Moravu. Tvůrce této mystifikace, F. L. Čela‑
kovský, tak dokázal dokonce „feminizovat“ český literární parnas.22

Specifický oddíl věnuje Bowring překladu českých lidových písní, které Bowringa 
zaujaly jako ilustrace specifického cítění slovanského národa. Ostatně při hodnocení 
starších etap českého písemnictví konstatuje, že „vývoj jazyka umění a civilizace se mezi 
různými národy liší málo“ a k identifikaci skutečných literárních „hodnot“ se uchyluje 
k romantickým klišé o čisté „prostotě“ lidu a lidového živlu.23

Při přípravě antologie se Bowring dostal do problémů s vydavatelem, žádá Čelakov‑
ského o subskribenty, Čelakovský jich ale v Praze na začátku 30. let sehnal jen 40 (Paff 
456). Nakonec přece jen k vydání došlo, ale na rozdíl od ostatních Bowringových antologií 
byla ta česká zdaleka nejprostěji vypravena. Kromě zmiňovaného obsahu je na ni z dneš‑
ního pohledu nejcennější ona klíčová funkcionalita, o níž hovoří v předmluvě, tj. nebyla 
přednostně dokumentem o vzestupu „polosurového“ národa, ale kombinací mýtu o tou‑
ze po neexistující vlasti v etymologickém smyslu slova (ostatně uvádí ho motto z J. Kollá‑
ra: „Prawau wlast gen w srdci nosíme, / Tuto nelze bíti ani krásti.“), mýtem o jeho dávnověku 
a představou klíčových postav našeho obrození, tj. Dobrovského, Šafaříka a Jungmanna, 
o povaze českého literárního vývoje, kde některá období byla považována za naprosto 
úpadková (zejména protireformační období), jiná za vrcholná (např. husitství), což lze 
samo o sobě číst jako svědectví o neochotě přijmout realitu takovou, jaká je.24

V tom kontextu je zvláštní, že Bowring prokazuje málo smyslu pro středověkou ná‑
boženskou literaturu (ač není zcela zřejmé, co vlastně pod tímto pojmem shrnuje, tedy 
zda tím míní i zásadní díla jako Spor duše s tělem, Tkadlečka či spisy Tomáše ze Štítného). 
Husitskému období naproti tomu věnuje zásadní pozornost, překládá i chorál Ktož jsú 
Boží bojovníci (v jeho verzi YE champions! who maintain God’s everlasting law). Prozrazuje 
tím zásadní význam celého díla: představit literaturu jako svědectví o nerovném boji Čechů za 
svobodu a národní suverenitu. Období protireformační naproti tomu zcela pomíjí a věnuje 
se až autorům posledních dvou generací (tj. první obrozenské generace Puchmajera, Thá‑
ma, Dobrovského a generace jungmannovské).

Poněkud nejasná je otázka Bowringovy znalosti češtiny a faktické věrnosti jeho 
překladů. Lze zmínit mnoho konkrétních příkladů, které prokazují nejen jeho mezery 
v němčině, ale ještě větší nedostatky v češtině, kdy kupříkladu nerozlišuje mezi adjek‑
tivem královédvorský a substantivem Dvůr Králové.25 Problematičnost či jistá křečovitost 
by mohla svědčit o tom, že Bowring zřejmě nepřekládal přímo z originálu, k čemuž mu 
ostatně chyběly i běžné nástroje jako je slovník.26

Na antologii reagoval britský tisk několika vlídnými, doporučujícími recenzemi.27 
Přes všechny nedostatky je třeba říct, že dílo vzbudilo jistý rozruch i v širším kontextu 
evropské literatury. Byl o ni zpraven slavný polský romantický básník Adam Mickie‑
wicz (1795–1855) (Szyjkowski 433‑6) a reagoval na něj mimo jiné i italský nacionalistický 
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filozof Giuseppe Mazzini (1805–1872). Nejprve to bylo v článku/recenzi „Letteratura po‑
etica della Boemia“ (Poetická literatura Čech) roku 1833 v časopise Giovine Italia,28 později, 
roku 1847, si v anglicky publikovaném článku v Edinburgh Magazine, nazvaném příznačně 
„On the Slavonian National Movement“ (O slovanském národním hnutí),29 stěžuje, že se 
jedná o jedinou věc, kterou západoevropský svět z české literatury zná.

O dva roky později vychází druhá anglická antologie české poezie, o niž se zaslou‑
žil Albert Henry Wratislaw (1822–1892,), jehož zájem o Čechy a českou literaturu byl 
vzbuzen jeho původem: odvozoval svůj původ ze starého českého rodu Wratislavů z Mi
trowicz, jehož doložené počátky sahají až do 15. století. Česky se naučil během několika 
studijních pobytů v Čechách a na rozdíl od Bowringa češtinu ovládal skutečně výborně. 
Svědčí o tom mimo jiné jeho dochovaná korespondence (Naughton 67 nn.). Wratislaw 
roku 1849 vydal antologii Lyra Czecho slovanská aneb Staré a nové české básně (Bohemian Po
ems, Ancient and Modern). Výběr textů není nikterak novátorský: kromě stěžejních básní 
z Královédvorského rukopisu překládá také Hanku, Jablonského, Čelakovského, Kollára, Vi‑
nařického, Picka, Villaniho a připojuje i několik vlastních básní inspirovaných idiomem 
českých lidových písní v oddíle „Původní básně“ (Original Poems, 95–120):

Na konec svazku jsem připojil několik vlastních básní. Zčásti proto, aby dílo působilo 
úctyhodněji, než by mi ony výše zmíněné důvody dovolily učinit pouze ze slovanských 
zdrojů, zčásti též kvůli tomu, co – jak věřím – nebude chápáno jinak, než jako neškodná 
a omluvitelná marnivost.30

Jak už naznačuje motto sbírky (Národy nehasnau, dokud jazyk žíje) knihovníka Národního 
musea Václava Váceslaviče Hanky (1791–1861), koncept antologie je spíše dílem nejslav‑
nějšího českého mystifikátora než dílem překladatelovým. Přesto se nejedná o odvoze‑
nou práci. Wratislaw, který sám byl anglikánským knězem, se ostatně v úvodu k antologii 
dotýká zásadního paradoxu anglicko ‑českých vztahů: národ, který zásadním způsobem 
ovlivnil směřování starých Čech (tím samozřejmě odkazuje zejména na vztah Wycliffa 
k Husovi) ví o této zemi a její kultuře velmi málo:

[Angličané jsou závislí] na povrchních znalostech, jež lze získat od německých politiků 
či a poslední době od maďarských emisarů. Jsou to prameny stejnou měrou nedůvěry‑
hodné a neautentické a svědectví, která se všechna zároveň pokoušejí zakrývat, zkres‑
lovat a převracet pravdu.31

Výsledkem této „spolupráce“ Hanky a Wratislawa je solidně vypravená antologie, kte‑
rá ovšem trpí nejen „smyšleností“ celého básnického a literárního kánonu obrození, ale 
také nezahrnutím již existujících literárních hodnot, zejména díla Karla Hynka Máchy 
(1810–1836) či raných prací Karla Jaromíra Erbena (1811–1870). Wratislaw je tu tak sa‑
motným autorem „Rukopisů“ instrumentalizován k tomu, aby světu potvrzoval Hanko‑
vo paradoxně nejdůležitější dílo (na rozdíl od jeho druhořadé básnické tvorby), o něž se 
do 80. let 19. století opíralo české literární sebevědomí.

Není bez zajímavosti, že mladší generace se snažila revidovat tento umělý a smyš‑
lený kánon Bowringův a Wratislawův: básník a slavný revolucionář Josef Václav Frič 
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(1829–1890) při svém pobytu v Anglii roku 1846 navštívil i Johna Bowringa a snažil se 
ho – bohužel neúspěšně – přesvědčit, aby začal překládat Máchu:

Přijal mne sice dosti vlídně, ale přec mu nešlo jaksi na mysl, co mu vlastně chci, když 
tehdy již do studií asiatských jazyků zabrán, připravoval se k nastoupení státní služby, 
myslím, že dokonce v Číně. Přirozeno, že se tudíž už pramálo staral o další úkazy vývo‑
je naší krásné literatury, ač bych jej byl tak rád seznámil s Máchovým Májem a přiměl 
k anglickému téže básně převodu. Představiv se mu co nastávající dramatický spisova‑
tel český, nebyl jsem tak šťasten vzbuditi jeho pozornost ani pro naše snahy národní 
ani pro svou osobu; předstíraje, že jest pracemi a starostmi všeho druhu příliš zahrnut, 
než aby mi mohl častěji sluchu přáti, byl patrně rád, že jsem se mu po nejkratší rozmlu‑
vě pěkně poroučel…“32

Bowringova neochota či nemožnost vyhovět přání nastupující májovské generace potvr‑
dila zacyklení falešného českého „kánonu“ pro anglické čtenáře a přes ně i pro některé 
další západoevropské intelektuály.

Nicméně Wratislawův význam pro anglické poznání odkazu české kultury je pod‑
statně hlubší; mimo jiné jeho skutečným zájmem zejména o českou středověkou litera‑
turu, o níž přenášel i na univerzitě v Oxfordu. Týkaly se mimo jiné díla Tomáše Štítného, 
Dalimila, Legendy o svatém Prokopu a zejména odkazu Mistra Jana Husa.33 V neposlední 
řadě přeložil i slavný renesanční cestopis Václava Wratislawa z Mitrowicz Příhody Václava 
Vratislava, svobodného pána z Mitrowicz.34

Až do 80. let 19. věku nebylo z češtiny a české literatury do angličtiny přeloženo nic. 
V osmdesátých letech se objevují překlady Hálka (jeho Večerních písní, ale i některých 
jeho povídek), her Emanuela Bozděcha, a dokonce i Hanumana Svatopluka Čecha.35 Au‑
torem těchto překladů byl baron Walter William Strickland (1851–1938), který proslul 
zejména jako ekcentrik a anarchista, jenž se roku 1923 formálně vzdal britského občan‑
ství (i šlechtického titulu) a stal se občanem Československé republiky. Jeho biografie 
je tak – poněkud pohádkově – pokračováním (či spíše završením) mystifikační pova‑
hy příběhu „poangličtěného češství“: do své nové vlasti se totiž nikdy nepodíval. Místo 
toho se odstěhoval na Jávu, kde také na počátku 2. světové války umírá. Paradoxně tak 
nevědomky naplňuje příběh české literatury v Anglii 19. století: jeho „češství“ je podob‑
ně „mystifikační“ jako většinový kánon české literatury 19. století v celoevropském kon‑
textu.

[ 5 ] Hodnocení a závěr
Hodnotit zmíněné antologie v kontextu dnešního chápání literatury je obtížné. Jak jsme 
se pokoušeli ukázat, i ony plnily hned několik funkcí: sloužily k seznámení s „exotic‑
kou“ literaturou a jazykem, ale také k „poznání“ či spíše „zakoušení“ politického osudu 
diskriminovaného národa, který – na rozdíl od Angličanů – bojuje o přežití. V tom smy‑
slu jsou estetické hodnoty politizovány a chápány primárně jako demonstrace národně
osvobozeneckého zápasu.
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Ohlas antologií byl sice malý, ale nepochybně přispěl k cestě Čechů od obskurantní 
existence do „středního proudu“ evropské kultury, charakterizované kombinací roman‑
tického nacionalismu a boje za občanská a politická práva po vzoru francouzské a ame‑
rické revoluce.

Demonstrují však ještě jeden podstatný rozměr: onu zacyklenou kanonizaci klíčo‑
vého národního mýtu českého 19. století a jeho deformovanou, diskontinuitní verzi čes‑
kých dějin. Tu charakterizuje smyšlený dávnověk, „zlatý věk“ vrcholných Lucemburků, 
husitství jako vrchol evropského vzepnutí Čechů (národ „Božích bojovníků“), statečný 
boj za kompaktáta, jagellonský věk dvojího lidu, stavovský stát jako zlatý věk českého pí‑
semnictví následovaný katastrofou pobělohorské porážky, která je chápána jako největší 
národní tragédie. Po ní následují dvě staletí tuhé poroby ekonomické, kulturní i nábožen‑
ské. Podivuhodný svět barokní kultury – s nímž se raní obrozenci vyrovnávali povýtce 
ideologicky – je tu představován jako cizácká křeč, kterou je lepší nekomentovat.

Tento barvotiskový obraz, který si Češi v různé podobě a s několika šťastnými vý‑
jimkami pěstují po většinu 19. století rozbíjí až generace masarykovská, která se ústy 
Huberta Gordona Schauera (1862–1892) ptá, zda to celé obrozenské dobrodružství 
vůbec mělo smysl:36 je opravdu nutné národní existenci stavět na tomto lživém příběhu 
o neexistujícím dávnověku, viktimizačního vzorce stálého potýkání s Němci a vyrábění 
izolovaného – tj. neevropského – českého ostrova? Proč nám nestačí být jen plně integro‑
vanou součástí orchestrovaného vývoje západní společnosti, ale čímsi jiným: mostem 
mezi Východem a Západem či romanticky obětovaným prostorem „v srdci“ kontinentu, 
kde se rozhodovaly a dále rozhodují všechny podstatné okamžiky evropských dějin, od 
počátku reformace přes Třicetiletou válku po napoleonské války a ještě dál.37

Ony dvě antologie tak především nastavují zrcadlo české obrozenské kultuře a jejím 
autorům: „anglický“ je na nich jen onen boj za politickou svobodu a za svobodu slova. 
Tento postoj ale mezi obrozenci vzbuzoval spíše rozladění, protože zejména v předbřez‑
nové době to v jejich perspektivě podráželo českou věc před vídeňskou vládou. K tomu 
stojí za to poznamenat, že tato vnitřní svoboda pravdivě pojmenovat stav věcí stála 
mnoho sil právě onu generaci, během níž Češi se skutečně stávají evropským národem 
(tj. v 80. letech 19. století). Tehdy dochází nejen k podstatným revizím národního káno‑
nu, ale vznikají už i díla, která odráží „český život“ takový, jaký je, tj. malý, nehrdinský 
a neskrývaný v podmanivém šeru „mrákotně“ falešného dávnověku.

Závěr je tak paradoxní: bez rukopisných podvodů si nelze představit vzmach české 
kultury 19. století., ani konkrétní literární a umělecká díla, která podstatně utvářela obraz 
Čechů ad intra i ad extra.

Literatura jako jedinečné svědectví se ovšem nerodí ze lži, ale z obyčejného „žitého“ 
života. Je tedy taková, jací jsme my sami a má potenciál osvobozovat ke sdělení a k dialogu: 
podobně jako se na počátku námi sledované doby rodí „nové“ osvobozující slovo raného 
romantismu, který se nikoli náhodou zrodil právě ve svobodymilovné Anglii.
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[Notes]

1 „It is to be feared that the average educated Englishman knows very little about Bo‑
hemia. Very likely he would never have known even that it has no sea‑coast if Shake‑
speare had not inadvertently said that it had.“ Bohemia’s Claim for Freedom (5).

2 Jak se uvádí v dopise (srov. dopis J. V. Kamarýta F. L. Čelakovskému z 31. 12. 1827): 
„Aj, aj, toť jsou noviny, Také mé básně v angličtině! Tomuť bych se ani před deseti 
lety nebyl nadál, že někdy s mou harfou i v londýnské kafírně se octnu! […] Tak na to 
nezapomeň, že až ta česká panenka v anglické sukničce do Prahy přijde, abys ji ke mně 
zavedl, také bych ji rád vroucně políbil.“ Bílý (333). Text cituje také Paff (454–455).

3 „Bohemia seemed richer than any other part of the Emperor’s domains; but the cha‑
racter of its inhabitants is rough and uncivil. Their language, a corrupted Iliric, prevents 
the passenger from gaining information, and besides this, their extreme avarice ren‑
ders them unsocial…“ Travels in the year 1806 from Italy to England. London, 1807, s. 231. 
Citováno dle dizertace J. Naughtona The Reception in NineteenthCentury England of 
Czech Literature and of the Czech Literary Revival. (Cambridge: Churchill College, 1977), 
9. Dostupné na https://czech.mml.ox.ac.uk/sites/default/files/inline‑files/jdn‑cz‑the‑
sis.pdf (digitalizováno 2008). Kurzíva autorova.

4 Viz Chaucer, Geoffrey. Ptačí sněm. (The Parliament of Fowls) Přel. Filip Krajník a Jana 
Kolářová. Praha: Argo 2017, 61–73. Význam královny Anny České pro anglickou litera‑
turu a zejména dílo G. Chaucera podrobně  rozebírá René Wellek v článku „Bohemia 
in Early English Literature“ in The Slavonic and East European Review, 2.1 (Cambridge: 
CUP, 1943): 115–116.

5 K tématu dále starší rozsáhlejší studii Matthewa Spinky: „Paul Kravař and the Lollard‑
‑Hussite Relations“ in Church History 25/1 (Cambridge: CUP, 1956): 16–26.

6 Pod tímto názvem knihu vydalo nakladatelství Československý spisovatel roku 1974 
v překladu Bohumila Mathesia. Původní český originál se nedochoval, Mathesius 
překládal z latinského překladu vydaného moravským humanistickým biskupem 
Stanislavem II. Pavlovským z Pavlovic (zemř. 1598) roku 1577. 

7 „Anglie jest totiž země nesmírně bohatá zlatem a stříbrem, z něhož tam razí nobly 
a jiné dobré mince. A třebaže tato země nevyniká velikostí, přece má velmi mnoho 
obyvatelstva a oplývá krásnými ženami a pannami, jak jsme viděli, když král pozval 
našeho pána na hostinu“ (Šašek 52). 

8 „Víc o Angličanech nemám co psáti, leda to, že jsou to, jak se mi zdá, lidé nevěrní a ls‑
tiví, usilující o záhubu poutníků, a nesmíš jim věřiti, ani když před tebou pokorně 
padají na kolena“ (Šašek 58).

9 Zajímavý výklad pravděpodobného vzniku legendy o „českých březích“ podává 
J. Hornát ve své práci o anglické renesanční próze (viz Hornát, 147nn). Výklad též shr‑
nuje M. Hilský ve svém komentáři k Zimní pohádce (srov. Hilský, 728.)  

10 Okolnosti sporu v historickém kontextu dobře analyzuje dnes již klasická práce Iva‑
ny Čornejové, Jiřího Raka a Víta Vlnase Habsburkové v českých dějinách: ve stínu křídel 
tvých. (Praha: Nakladatelství Brána, 2012), 74–76. 
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11 Celý název zní „An Itinerary: Containing His Ten Years Travel Through the Twelve Domini
ons of Germany, Bohemia, Switzerland, Netherland, Denmark, Poland, Italy, Turkey, France, 
England, Scotland and Ireland.“

12 Morysonovy a Taylorovy texty byly přeloženy do češtiny a vyšly ve výboru Cesta do 
Čech (přel. A. Bejblík a G. Francl. Praha: Mladá fronta, 1977).

13 Obsahu i kuriozitám Morysonova a Taylorova cestopisu se obsáhle věnuje Wellek 
(128–134, 141–146).

14 Srov. jeho eseje Die Sprache z roku 1950. Pro české čtenáře je dostupná v bilingvním vy‑
dání s českým překladem K. Chvatíka. Srov. Heidegger, Martin: Básnicky bydlí člověk. 
Přel. K. Chvatík. Praha: Oikúmén, 1993, (42–75).

15 Tento termín užil ve své historické povídce Jiří z Doupova, která vyšla v souboru Kon
valinka roku 1824. Viz též Zlatá kniha historických příběhů, ed. J. P. Velkoborský (Praha: 
Albatros, 1975), 61–82.

16 Gačev, Georgij Dmitrijevič (Га́чев, Гео́ргий Дми́триевич). Ускоренное развитие 
литературы (на материале болгарской литературы первой половины XIX века). Moskva: 
Nauka, 1964. Text cituje Macura (14).

17 Zajímavými dokumenty tohoto procesu jsou jak klíčové překlady J. Jungmanna (Ata
la aneb Láska dvou divochů na poušti z roku 1805 a Ztracený ráj J. Miltona z roku 1811), tak 
nejrůznější „básnické“ kuriozity jako např. sbírka Warito a lyra pozdějšího kanovníka 
vyšehradského K. Vinařického (1803–1869) z roku 1843, kde se pokouší dokázat, že 
čeština je stejně zvučná jako „vlaština“ a vytvořil cyklus, v němž se vedle sebe ne‑
setkají dvě samohlásky, čímž polemicky naráží na nezpěvnost němčiny (Winařický, 
Karel. Warito a lyra. Praha: Bohumil Ház, 1843).  

18 Jejich souborné vydání vyšlo poprvé roku 1765.
19 Srov. Paff, Ivan. „Anglická antologie české poezie předbřeznové“ in Česká literatura 

38.5 (1990): 455.
20 Dopis Jerneje Kopitara Bowringovi z Vídně, datovaný 23. srpna 1828. Cit. Paff, 456.
21 Jeho život v jakési komické zkratce zachycuje nestabilní „českost“ některých autorů: 

Šnajdr si počeštil původně německé jméno, přijal vlastenské jméno Sudimír a přechá‑
zí z pokusů, či přesněji řečeno „Okusů“ v básnění německém k „okusu k básnění čes‑
kém“, jak se jmenuje jeho první kniha básní z roku z roku 1823. Není bez zajímavosti, 
že jeho syn Adolf Gustav se vrátil k německému pravopisu příjmení, jeho obcovacím 
jazykem byla němčina, horoval za účast Čechů na Frankfurtském parlamentu, za což 
ho pokáral i obrozenský dramatik František Turinský (1797–1852) „I ty? – Co by řekl 
tvůj šlechetný otec, kdyby tě viděl zde s takovými úmysly.“ (rukopis „Úpadek na duchu 
i na srdci v litoměřickém kraji“). V roce 1848 byl zvolen do ústavodárného Říšského 
sněmu (dle seznamu Abgeordnete zum ersten Österreichischen Reichstag se ještě uvádí 
jako poštmistr). Téhož roku však na mandát rezignoval. Navzdory zásadní změně 
kurzu vídeňské politiky s nástupem bachovského absolutismu si ale polepšil a roku 
1850 se stal starostou v Lovosicích. V 70. letech (již po Říjnovém diplomu a nástupu 
rakouského parlamentarismu) se pak dokonce stává i majitelem teplických uhelných 
dolů…
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22 „Jest oněch 12 idyl (tj. selanek) má práce v minulém máji vyvedena […] a chtěl jsem ji, 
jak vidíš, pod cizí rouškou do světa poslati.“ (Dopis J. V. Kamarýtovi z 8. února 1824). 
Tématu se dále věnuje Macura (111nn).

23 „The language of art and civilization differs little among different nations; nationality 
must be sought among popular masses. The sublime abstractions of poetry find no 
chord of sympathy among the people—what the people admire and love must come 
home to their every‑day thoughts and every‑day affections. It must at least have the 
recommendation of simplicity. Its value and power depend on its being the faithful 
mirror of the pursuits, prejudices, and passions, of common life. It must not be mea‑
sured by a high intellectual standard; nor be expected to portray those more delicate 
and complex sensibilities which grow out of excessive refinement“ (97).

24 Základní „rozměry“ českého literárního vývoje mu ostatně vnutil už Čelakovský 
svým německým dopisem, v němž shrnuje český literární vývoj takto: „Es geht dem‑
nach die erste Epoche bis 1350 (runde Zahl); die zweyte von da bis 1780 (r.Z.) die 3t 
seqqt. Die erste ist die Epoche der Naturpoesie, durchgehends nationell, Heldenlie‑
der. Die zweite enthält meistens versifizierte Prosa religiöse, ziemlich, was Poesie be‑
trifft gehaltlose Produkte. Die Poesie unserer Tage (3) geht meistens aus Kunstregeln 
hervor, ist grossentheils fremden Mustern nachgebildet und ihre Dauer beträgt nicht 
einmal ein halbes Jahrhundert. Neuere Naturpoesie findet man in Volksliedern, deren 
Alter sich zum Theil von 1600 J. bestimmen läst.“ Cit. podle Naughton (33).

25 Naughton k tomu dodává: „His knowledge of Czech emerges as still more scanty than 
one might have liked to believe, since he is capable of referring to a town by its derived 
adjective. He remarks of the Dvůr Králové MS that ‘Čelakowsky supposes that the re‑
mainder of these MSS. were destroyed by the Hussites during the siege of Kralodwor
sky“ (54). 

26 První česko‑anglický a anglicko‑český slovník byl vydán Karlem Jonášem až roku 
1876 (Jonáš, Karel. Slovník českoanglický i anglickočeský. S doplňky všeobecnými 
i odbornými k dílu česko‑anglickému, s úplnou výslovností a krátkou mluvicí an‑
glickou. Racine, WI: Slavie, 1876).

27 Nejobsáhlejší z nich je „Slavonian Poetry“, Tait’s Edinburgh Magazine 1 (May 1832, 
s. 172–83). V zásadě se koncentruje na „objevení“ kultury, která je pro Brity málo 
známá, resp. jen z oněch klíčových událostí společné historie, zvláště vztah Wycliffa 
a Husa a jeho hrdinství, jakož i prostotu a jemnost „moravských bratří“ (Moravian 
brethern), tedy Jednoty bratrské (174). 

28 Giovine Italia fasc. 4/1833 (222–7). Přetištěno in Scritti, vol. 1, Imola 1906. 377–81.
29 Mazzini, G. „On the Slavonian National Movement“ in Edinburgh Magazine, July and 

September 1847. 182–192. 
30 I have added at the end of the volume a few original pieces of my own, partly to give 

it a more portly appearance, than the reasons above explained allow me to do from 
Slavonic sources, partly from what I hope will not be construed into any thing worse 
than a harmless and pardonable vanity (Wratislaw x).
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31 „It is a strange thing, that the European nation, which, of all others not in immediate 
geographical juxta‑position, has in former ages had the greatest connection with Bo‑
hemia, and exercised the greatest influence upon her, (I allude particularly to the ef‑
fect produced by the writings of Wicliffe upon the countrymen of Huss should be con‑
tented with the superficial knowledge to be gained from German politicians or more 
lately from Hungarian emissaries, sources equally untrustworthy and unauthentic, 
witnesses equally interested in concealing, distorting, or perverting the truth. While, 
however, I shall not shrink from recording my conviction, that the selfish policy of 
the Germans and Madjars – the former attempting to swallow up a large portion of the 
Austrian Empire in an imaginary Germany by means of the Frankfort Parliament, the 
latter endeavouring to raise themselves upon its ruins, and both plotting the subjuga‑
tion and oppression of their Slavonic neighbours – has prevented and destroyed the 
fairest prospects ever opened to a great empire consisting of multifarious and in some 
cases even heterogeneous elements, the fairest prospects of peace and brother‑hood, 
of independent development and mutual assistance; –while I shall not shrink from 
recording my conviction of this, I shall confine myself to describing the circumstanc‑
es, the aspirations, and the prospects of the Czechs, the Slavonic race inhabiting Bo‑
hemia“ (Wratislaw xvi–xviii).

32 Paměti Josefa Václ. Friče, Část první, sv. 2, 1886 (77). Text zmiňuje také Naughton 
(63–64).

33 Např. v článcích ‘Johannes Hus Redivivus’, Journal of Sacred Literature 5th ser. 2/1867 
(97–105). ‘Johannes Hus Redivivus No. II.’, Journal of Sacred Literature 5th ser. 2/1868 
(329–336). Tématu se obsáhle věnuje Naguhton v 9. a 10. kapitole své zmiňované di‑
zertační práce The Reception in NineteenthCentury England of Czech Literature and of the 
Czech Literary Revival (81–105). 

34 Adventures of Baron Wenceslas Wratislaw of Mitrowitz. What he saw in the Turkish me
tropolis, Constantinople; experienced in his captivity; and after his happy return to his coun
try, committed to writing in 1599. Literally translated from the original Bohemian, by 
A. H. Wratislaw. London: 1862.

35 Jsou to tyto překlady: 
 Bozděch, Emanuel. A Trial in Statesmanship. Comedy in One Act. Praha. 1874. 
 Bozděch, Emanuel. Baron Goertz; Tragedy in Five Acts. Praha/Londýn, 1884. 
 Hálek, Vítězlav. Three Stories by Vitezslav Halek. Under the Hollow Tree. Poldik the Scaven

ger. On condition, or Pensioned Off. Together with TwentyEight Lyrical Pieces. York, 1886. 
 Čech, Svatopluk. Two Mock Epics. Hanuman. 
 Čech, Svatopluk. Tantum Religio, or, Sir Blasius, London, 1894. 
 Seznam uvádí Naughton (170).
36 Srov. jeho text „Naše dvě otázky“, který vyšel jako úvodník v prvním čísle revue 

Čas 20. prosince 1886.
37 Odrazem tohoto hledání je slavný „spor o smysl českých dějin,“ personifikovaný 

dvěma klíčovými postavami české kultury od konce 19. století na práh 2. svět. války, 
Tomášem Garriguem Masarykem (1850–1937) a Josefem Pekařem (1870–1937).
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