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KDO NESKÃ•ÄŒE, NENÃ• ÄŒECH!
PondÄ›lÃ-, 12 Ãºnor 2018

NÄ›kde jsem zaslechla, Å¾e státních znakÅ¯ ÄŒeské republiky je &scaron;est a marnÄ› jsem pÅ™emý&scaron;lela, které Å¾e
jsou. Nakonec jsem se musela podívat na net. Pro ty, co se nedokáÅ¾í dopoÄ•ítat stejnÄ› jako já, trochu
zjednodu&scaron;enÄ›:

Znak se lvem (velký a malý), trikolóra, státní vlajka, vlajka prezidenta, peÄ•eÅ¥ a hymna. A kdyÅ¾ jsem si tak Ä•etl
státních znacích, tak pro mne bylo novinkou, Å¾e po odtrÅ¾ení Slovenska se mÄ›la zmÄ›nit i na&scaron;e Ä•eská vlajka. Modrý
klín na vlajce patÅ™í totiÅ¾ SlovákÅ¯m. VlastnÄ› o tom je jedna píseÅˆ skupiny Chinaski:
https://www.youtube.com/watch?v=ekFC8IeFK60 Slovenský klín na na&scaron;í vlajce ale nezmizel, zmizela jenom druhá
bojovná slovenská sloka Nad Tatrou sa blýska, která byla v roce 1930 oficiálnÄ› pÅ™idána. Po vzniku ÄŒeské republiky v
roce 1993 zÅ¯stal jen ná&scaron; cukrkandlový cajdák.
To, jak vznikla na&scaron;e hymna, asi zná kaÅ¾dý ÄŒech. Je ze hry J. K. Tyla &bdquo;FidlovaÄ•ka, aneb Å¾ádný hnÄ›v
Å¾ádná rvaÄ•ka&ldquo;, vlastnÄ› propadáku, který byl uveden 21.12.1834 ve Stavovském divadle pÅ™i benefici F.
&Scaron;roupa. Hra byla nazvaná podle jarní oblíbené velikonoÄ•ní slavnosti &Scaron;evcovského cechu na nuselské
louce -- "FidlovaÄ•ka".

J. K. Tyl v dobÄ›, kdy psal hru, dÄ›lal provianÅ¥áka u osmadvacátníkÅ¯ v Josefských kasárnách na dne&scaron;ním
NámÄ›stí Republiky, a tam i ve svém pokojíku bydlel. A i kdyÅ¾ svoji práci nenávidÄ›l, z existenÄ•ních dÅ¯vodÅ¯ ji vydrÅ¾el
vykonávat pÅ™es deset let. Pozorný náv&scaron;tÄ›vník Prahy i dnes najde pamÄ›tní desku na zdi Palladia. Hra to byla
vlastenecká s jednoduchou zápletkou a píseÅˆ &bdquo;Kde domov mÅ¯j&ldquo;, kterou zpíval slepý Å¾ebrák Mare&scaron;,
byla jedním z mála svÄ›tlých bodÅ¯ neúspÄ›&scaron;né fra&scaron;ky. Autorem hudby budoucí Ä•eské hymny byl uÅ¾ tehdy
uznávaný hudebník a skladatel Franti&scaron;ek &Scaron;kroup. StejnÄ› jako Tyl, ani Franti&scaron;ek &Scaron;kroup,
nemÄ›l jednoduchý Å¾ivot. V dobÄ›, kdy hudbu skládal, mu umírala jeho první Å¾ena, proto snad i ten tesklivý nápÄ›v. V polo
devatenáctého století, Franti&scaron;ek &Scaron;kroup býval jedním z nejvýznamnÄ›j&scaron;ích zjevÅ¯ tehdej&scaron;ího
praÅ¾ského vlasteneckého hudebního Å¾ivota. AÄ•koliv tomu podmínky nepÅ™ály, podaÅ™ilo se mu vybojovat první Ä•eské o
pÅ™edstavení, komponoval hudbu k Ä•eským hrám, vydával písnÄ›, zakládal Ä•eské pÄ›vecké spolky.
PÅ™es ohromné ov
ve Stavovském divadle byl roku 1857 zbaven místa kapelníka, nepÅ™ijalo jej ani nové Prozatímní divadlo, a tak nevidÄ›l jinou
moÅ¾nost, neÅ¾ hledat uplatnÄ›ní za hranicemi, kde mu angaÅ¾má nabízeli. Stal se dirigentem v holandské opeÅ™e v
Rotterdamu. I pÅ™es své pÅ™ání, se uÅ¾ do své vlasti nikdy nevrátil; bylo mu pouhých 61let, kdyÅ¾ zemÅ™el a je pochován
Rotterdamu. O jeho hrob se dlouho nikdo nestaral.
Teprve kdyÅ¾ se v Praze konalo slavné "vzpomínání" sta let na&scaron;í hymny, zahájili badatelé pátrání po posledním
místÄ› skladatelova odpoÄ•inku a nad jeho hrobem byl postaven památník. PamÄ›tní deska je i na domÄ› v Osicích, kde se
&Scaron;kroup narodil, i na domÄ› v Holandsku, kde Å¾il a zemÅ™el. UÅ¾ 26. srpna 1928 bylo v Osicích s velkou slávou
otevÅ™eno &Scaron;kroupovo muzeum, na stavbu probíhala tehdy celonárodní sbírka. Dnes je muzeum prázdné a v
dezolátním stavu. Po uvedení FidlovaÄ•ky se píseÅˆ pomalu dostávala do podvÄ›domí národa. Existují rÅ¯zné verze národní
hymny, dají se najít i ty sprostonárodní. Ema Destinová ji za Rakouska-Uherska v roce 1914 zpívala stále je&scaron;tÄ›
jako lidovku. PíseÅˆ Kde domov mÅ¯j zaÄ•ala být kritizována uÅ¾ koncem 70. let 19. století ze strany intelektuálÅ¯. Vytýkali jí
lyriÄ•nost, emocionalitu, nedostateÄ•nou údernost. Mnohokrát byla snaha hymnu nahradit nÄ›Ä•ím v bojovnÄ›j&scaron;ím
duchu. Své výhrady, pÅ™edev&scaron;ím proti textu této písnÄ›, mÄ›li Jan Neruda, Edvard Bene&scaron;, ale dokonce i
Tomá&scaron; Garrigue Masaryk. U pÅ™íleÅ¾itosti Dne Ä•eské státnosti v roce 2008 jí chtÄ›l pÅ™edÄ›lávat i Mirek Topoláne
na&scaron;tÄ›stí do&scaron;lo jenom k nepatrné zmÄ›nÄ› aranÅ¾má.. Hymnu nahrál sbor Národního divadla pod vedením
dirigenta JiÅ™ího BÄ›lohlávka ve Ä•tyÅ™ech verzích, kromÄ› orchestrální a sborové, vznikla i verze pro muÅ¾ské a Å¾enské s
&Scaron;kroupova a Tylova píseÅˆ zÅ¯stala nezmÄ›nÄ›na, hymnou je stále pÅ¯vodní první sloka z Tylovy hry.
Ano, slova i hudba jsou tklivé a dojemné, zcela jiné, neÅ¾ jiné národní hymny. Ale proÄ• pÅ™edÄ›lávat to, co funguje? V
jiných zemích se hymny mÄ›nily, my máme poÅ™ád stejnou. Její obsah není politický, neadoruje Å¾ádnou osobnost a dokáÅ¾e
zazpívat kaÅ¾dý správný ÄŒech. deeres

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 14 May, 2021, 17:30

Kudlanka

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 14 May, 2021, 17:30

