
Polská ozvěna 

18. září 2018 byly na staroměstském hřbitově a na nádvoří jezuitské koleje slavnostně odhaleny 
pamětní desky v Telči zemřelým účastníkům polského Lednového povstání, kteří byli ve městě v letech 
1863 a 1864 internovaní. Pietního aktu se zúčastnila oficiální polská delegace v čele s ředitelem 
odboru Ministerstva kultury Polska Jackem Milerem. Členem delegace byl také P. Robert Jasiulewicz 
OSPPE, který společně s telčským děkanem P. Josefem Mainclem desky požehnal. Telčským listům 
později popsal své pocity nejen při pietním aktu, ale také při návštěvě Telče. Část příspěvku P. 
Jasiulewicz byla zveřejněna v listopadových TL. Celý ho zařazujeme do Listárny TL. 
 
Pro dlouhou dobu zůstane v mé paměti pozvání do Telče a moje krátká, ale krásná návštěva tohoto 

města. Nejdřív odhalení a požehnání desek. Byl to pro mě velice hluboký zážitek. Už rok pracuju a 

bydlím v ČR, a ani jsem nevěděl, že existují taková spojení mezi Polskem a Českem. Historie polských 

lednových povstalců a jejich internování v Telči je úžasná a výjimečná, ale také tragická. Už pozvání 

bylo pro mě radostí a ctí. V Telči, když jsem uviděl takové důstojné účastníky z české i polské strany, 

uvědomil jsem si, jak důležitá věc to bude. Při odhalení a požehnání desek jsem měl pocit, jako by ti 

lidé z historie znovu ožili, stanuli mezi námi, a ještě jednou mohli promluvit o svém životě a 

hodnotách, za které svůj život položili. Zdůrazňuju to – svůj mladý život. Ještě jednou začali zpívat 

píseň o tom, pro co život má smysl, a bez čeho lidské srdce neumí zpívat a nic neví o barvách života. 

Je to píseň o lásce a svobodě. Zní v ní vzpomínka na krásu země otců a vůni domácího chleba, veselé 

hraní s kamarády a večer s holkou krásnější než jiné. Je tam také strach lidí před cizím vojákem, je 

tam pláč zraněných. Celé století otroctví... Ale ta píseň mluví o naději. O touze po svobodě jako bílém 

orlovi vysoko na modrém nebi... Odvaha větší než strach, láska silnější než zlost a horké srdce jsou 

křídla, která nesou ke snům, které se stávají tělem. Předposlední sloka písně, to je jedno velké slovo 

„děkuju.“ Pan Bůh zaplať kamarádům Telčanům, otcům dnešních občanů, kteří byli jako bratři, za 

čas, za péči, za chléb i srdce na dlani... Čas na poslední sloku. Oni už ji nestihli. Možná někdo i dnes u 

telčské desky uslyší tichou melodii a naučí se zpívat. Každý den v každém století potřebuje píseň 

svobody a lásky. Na nádherném starém telčském náměstí se čas úplně zastavil. Kolem se procházejí 

lidé, mluví, usmívají se, pracují... Tam si dědeček čas dal před stoletími kávu a pořád sedí v úžasu... Já 

se mu nedivím. Není tam už rytíř na koni nebo jiný hrdina středověku. Ale možná se někdy večer 

posadí na židli mladý člověk ve vězeňském oděvu, podívá se na slunce, na nebe a potichu zazpívá... 
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