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Z KACHNÍCH LOUŽÍ
ZA VELKOU LOUŽI:
ALOIS RICHARD NYKL
(1885–1958)
JOSEF ŽENKA

MŮJ PŘÍBĚH S A. R. NYKLEM

S českým Američanem Aloisem Richardem Nyklem (1885, Kachní Louže –
1958, Evanston, USA) jsem se poprvé setkal během svých studií při četbě
učebnice Úvod do studia dějin islámských zemí, v níž se o něm píše, že „zaujímá zvláštní místo v dějinách české arabistiky“ a „proslul prvním vědeckým
překladem Koránu“.1 Krátce nám byl ještě jako studentům tento překlad
představen s poznámkou, že je psán zastaralým jazykem a jen se stručnými
vysvětlivkami. Teprve později, po několika letech, se mi dostala tato kniha do
ruky a ke svému překvapení jsem zjistil, že duch Koránu interpretuje věrněji a jeho autor svými znalostmi arabštiny a češtiny značně překonává Ivana
Hrbka a jeho verzi.2
Při studentské práci v knihovně Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se mi do ruky dostaly i tři Nyklovy monografie týkající se arabsko-andaluské literatury.3 Všechny tři jsem měl později možnost vidět v rukopisné i strojopisné podobě a genezi jejich vzniku
podrobně zmapovat do připravované knihy o vědeckém díle A. R. Nykla.
Jednoho dne v roce 2008 se mi při osobním rozhovoru profesor Eduard
Gombár zmínil, že v Náprstkově muzeu je uložena Nyklova osobní pozůstalost. Když psal heslo o A. R. Nyklovi do slovníku českých orientalistů,4 zjistil,
že je uložena „kdesi na nějakém zámečku mimo Prahu, kam se běžně nejezdí,
a že tam mohou být nějaké andalusko-arabské rukopisy, co by mne mohly
zajímat“5. Neváhal jsem a spojil jsem se s Milenou Seckou, tehdejší ředitelkou knihovny Náprstkova muzea, která mi v prosinci 2008 sdělila, že fond
1
2
3

4
5

Gombár, Eduard. Úvod do studia dějin islámských zemí. Praha, 1994, 57–58.
Korán. Přeložil A. R. Nykl. Praha, 1934. 2. vydání. Praha, 1938. Korán. Přeložil I. Hrbek. Praha, 1991.
A Compendium of Aljamiado Literature Containing: Rrekontamiento del Rrey Ališandere (an Aljamiado Version of the Alexander Legend, with an Introduction, Study of the Aragonese Traits, Notes, and
Glossary), The History and Classification of the Aljamiado Literature. New York – Paris, 1929; Kitāb
al-Zahrah (The Book of the Flower): The First Half, composed by Abū Bakr Muḥammad ibn Abī Sulaimān
Dāwūd al-Iṣfahānī (d. A.H: 297/A.D. 909). Edited from the unique manuscript at the Egyptian Library
at Cairo. In collaboration with Ibrāhīm Ṭūqān (Studies in Ancient Oriental Civilization, no. 6).
Chicago, 1932; Hispano-Arabic Poetry and Its Relations with Old Provençal Troubadours. Baltimore,
1946.
Gombár, Eduard. Alois Richard Nykl. In KDO BYL KDO. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté
a iberoamerikanisté. Praha, 1999. Internetová edice.
Osobní rozhovor autora s Eduardem Gombárem 25. listopadu 2008.
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je uložený v mimopražském depozitáři, kam se běžně nejezdí a je v podstatě
nedostupný.6
Nyklova osobnost a jeho pozůstalost tak zůstávaly i nadále tajemnými.
Vzhledem k jiným projektům jsem se k pátrání po osudech a podrobnostech
ze života českého krajana dostal znovu až v roce 2010. Tehdy jsem se vydal do
Archivu Akademie věd a viděl několik dokumentů, dopisů a fotografií – prvních, které jsem měl možnost spatřit – v jeho osobní složce a fondu profesora
perské filologie Jana Rypky.7 V jednom z Nyklových dopisů indologu Vincenci Lesnému jsem narazil na zmínku, že se po druhé světové válce setkal na
půdě Harvardovy univerzity s týmem Stuna–Hrdlička. „Stuna“ nebyl nikdo
jiný než významná sinoložka Věnceslava Hrdličková (roz. Stunová). S paní
docentkou se mi podařilo spojit a dostal jsem od ní velmi milou odpověď,
v létě roku 2010 ji navštívil a s jako jedinou žijící pamětnicí profesora Nykla
u nás s ní hovořil. I po více než šedesáti letech byla její vzpomínka na českého
Američana stále živá:
„S panem profesorem Nyklem jsme se skutečně setkali poprvé v [roce]
1947 na Harvardu. Vyhledal nás, když se dozvěděl, že jsou tam nějací Čechoslováci, a během dvou let našeho pobytu v Cambridgi nás v našem studentském pokojíku v Maple Street nedaleko univerzitního campusu navštívil
několikrát. Jeho návštěvy nám byly vždy milé. Byl to velice zajímavý, poněkud
neobyčejný člověk, jazykově zřejmě velmi nadaný. Měl zájem o japonštinu,
kterou jsme na Harvardu kromě čínštiny také studovali, a myslím, že ho také
těšilo stýkat se s námi jako s krajany. Na Harvardu zřejmě neučil, vypadal spíše skromně a měl vyhraněné, nekonvenční názory. Americký způsob života
mu příliš k srdci nepřirostl... Byl nepříliš vysoké postavy, štíhlý a skromně
oblečený. Vždy si pochutnával na českém jídle, které jsem v našich skromných podmínkách na vařiči byla schopna připravit. Vzpomínám, že s manželem, který se živě zajímal o historii, ale i současné dění, živě diskutovali.
Pan Nykl mluvil velmi dobře česky, až nás to udivovalo. Vyprávěl nám hodně
o Japonsku, kde jsme tehdy ještě nikdy nebyli, a proto nás rozhovory s ním
zajímaly. Myslím, že žil sám, byl tak trochu podivín, v dobrém slova smyslu.
Daroval nám svou knížku o Japonsku, kterou mám někde v knihovně.“8
Paní docentka mě nasměrovala na neteř profesora Nykla, Milenu Nyklovou-Veselou, s níž jsem se velice brzy setkal a měl možnost nahlédnout do
několika málo fotografií i jednoho dopisu, které její otec a bratr A. R. Nykla

6
7
8

E-mailová komunikace s Milenou Seckou ze dne 4. prosince 2008.
Archiv Akademie věd, Orientální ústav, kt 7, 19/041, Osobní spis A. R. Nykla. Obsahuje dopisy
Františku Lexovi a Vincenci Lesnému; Archiv Akademie věd, Jan Rypka, kt. 9, korespondence
A. R. Nykl.
Dopis Věnceslavy Hrdličkové Josefu Ženkovi, 2. září 2010. Bohužel paní docentka se vydání této
knihy nedočkala, zemřela v lednu 2016.
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Jaroslav uchovával.9 Profesor Nykl se nemýlil, když v jednom ze svých posledních dopisů do Čech z roku 1958 označil právě svou neteř Milenu za člověka,
který může v jeho osudech najít zájem a látku k inspiraci.10
V roce 2011 se mi podařilo poprvé dostat do Spojených států amerických,
projít si několik míst, kde Nykl žil, působil, a prostudovat několik archivů.
Navštívil jsem také místo posledního odpočinku A. R. Nykla, neoznačený
hrob na hřbitově Všech svatých v Des Plaines. Místo, kam vždy během mých
návštěv do Illinois vedou mé kroky v tiché vzpomínce na zapomenutého
velkého českého krajana.11 Téhož roku jsem napsal i drobný článek o raných
letech Nyklova života. První, v němž v citacích promlouval i sám profesor
Nykl.12 V témže roce došlo však i k prvnímu zlomovému momentu v bádání
o A. R. Nyklovi souvisejícímu s personálními změnami v Náprstkově muzeu.
Nejprve jsem se seznámil s archivářem, prvním v dějinách muzea, Martinem
Šámalem, jenž mně oznámil, že Nyklova pozůstalost byla převezena z nedostupného depozitáře v Kostomlatech nad Labem do Liběchova, kam je již pravidelný přístup.13
Zde jsem měl možnost během jednoho léta poprvé spatřit desítky krabic
a kufrů pozůstalosti, jejíž rozsah mne ohromil. Pamatuji si, jak jsem v rychlosti procházel všechny krabice v němém úžasu nad bohatým materiálem,
který se v nich skrýval. Desítky rukopisů, tisíce dopisů, stovky deníků, tisíce
fotografií a dalších věcí tam desítky let čekaly, než se do nich někdo znovu
začte. Tehdy jsem si ještě nedovedl představit, co by bylo nutno učinit, aby
se toto dědictví jednoho lidského osudu vynořilo na povrch ze zapomnění.
Teprve časem se ve mně ustálila myšlenka, že hned, jak to bude možné, s tím
zkusím něco udělat a nějakým způsobem Nyklův život a dílo zpracuji a představím veřejnosti.
Roku 2012, krátce před obhajobou mé disertační práce, se zhroutily
servery Grantové agentury České republiky a dubnová grantová soutěž byla
zrušena. Opětovné soutěžní kolo probíhalo v průběhu května a června téhož
roku a vzhledem k času, který každý po odevzdání disertace najednou má,
jsem se rozhodl, že zkusím své štěstí. Jednoho květnového odpoledne jsem
v ředitelně Náprstkova muzea představil svou vizi Evě Dittertové, která ji
podpořila a umožnila mi podat v rámci Národního muzea postdoktorský
projekt „Alois Richard Nykl: český orientalista, cestovatel a krajan“. Napsal
9
10
11
12
13

Chtěl bych zde poděkovat Mileně Nyklové-Veselé za vstřícnost a pomoc, s níž se vždy stavěla
k mému úsilí při zpracování životní pouti jejího strýce. Později mi umožnila nahlédnout do dalšího materiálu, který její otec uchovával, za což jsem jí velmi vděčný.
ANpM, Nykl, KO, Jaroslav Nykl, A. R. Nykl Jaroslavu Nyklovi, 23. července 1958.
Ačkoliv je hrob neoznačený, hřbitovní správa zná jeho přesnou lokaci.
Ženka, Josef. Abd ur-Rahmán El Bohémi: Alois Richard Nykl, léta cestovatelská I (1885–1911). Nový
Orient 66/3 (2011), 44–47.
Korespondence autora s Martinem Šámalem, 9., 10. a 13. června 2011.
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1. A. R. Nykl během studií
na University of Chicago, 1918

jsem projektovou žádost a vzhledem k více než půlroční hodnotící lhůtě na
ni pomalu zapomínal.
V lednu 2013 přišla zpráva, že grantová agentura projekt přijala k financování. Od února 2013 mé dobrodružství s A. R. Nyklem vstoupilo do nové
etapy objevování, jak jsem postupně začal fond procházet, třídit a pročítat. Za
pomoci archiváře Martina Šámala našel fond důstojné úložiště v depozitáři
v Horních Počernicích, kde začalo jeho velmi pracné a pomalé zpracovávání zapříčiněné obrovským jazykovým rozmachem A. R. Nykla, neskutečně
nadaného polyglota a lingvisty. Každý den člověk musel při práci používat
celou řadu jazyků od arabštiny přes španělštinu, angličtinu, francouzštinu,
němčinu, italštinu, portugalštinu či ruštinu a další. Jen Lukáš Gavenda, který mi byl na této cestě po téměř dva roky jednou týdně společníkem, ví, jak
náročné a zároveň vzrušující to bylo.
Každý den se více a více vynořovala geniální osobnost českého světoběžníka a polyglota. Stál jsem před člověkem, jehož duševní a vědomostní rozmach
byl famózní. Člověk, který procestoval a prožil téměř bez nadsázky celý svět.
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Vědec, jenž dokázal ve svém oboru věci naprosto nevídané. Dnes, po téměř
třech letech studia jeho osobní pozůstalosti, mohu směle říci, že A. R. Nykl
patří mezi nejinspirativnější a nejchytřejší osobnosti, s nimiž jsem se během
svého života setkal. Jeho životní zkušenosti, cesty, geniální polyglotství či
vědecké dílo jsou toho důkazem. Jeho filosofie, myšlenky a život by neměly
být zapomenuty, ale studovány, analyzovány a v mnohém připomínány. Myšlení formované životem v různých koutech Země, rozsáhlým studiem i „jazykovou vnitřní vibrací“. Pohled člověka, který v každé zemi, již navštívil nebo
v ní žil, lidem rozuměl a dohovořil se s nimi jejich řečí.
Během řešení projektu se dostal na povrch světový charakter českého
Američana. Zjistil jsem, že Nykl je sice v Čechách zapomenut, ale v zahraničních odborných kruzích stačí říci jeho jméno a kolegové a přátelé vědí,
o koho se jedná. Jeho knihy jsou dodnes hojně citovány, jedna z nich dokonce nedávno vyšla v částečném francouzském překladu. O kvalitě jeho nevydaných spisů svědčí například i to, že jeden z rukopisů uložený dodnes na
univerzitě v Madisonu posloužil při přípravě slovníku andaluské arabštiny.14
Jeho překlady arabské poezie do angličtiny jsou dnes součástí trvalé expozice
o islámském umění v pařížském Louvru.
Řada nevydaných rukopisů obsahuje obrovské množství odborného
i vzpomínkového materiálu. Předkládaná kniha Padesát let cest jazykozpytce
a filosofa, též autorem nazvaná Sīrat al-šajch ‛Abd al-Raḥmān al-Būhāmī,
představuje jeden z velkých neuskutečněných literárních i životních snů
A. R. Nykla. Už při přípravě grantového projektu jsem usoudil, že jde látkou
o titul, který by neměl zůstat v archivech ležet zapomenut. Později při třídění materiálu vyplynulo, jak důležitou roli rukopis hrál v Nyklově pozdějším
životě. Rukopis/strojopis, který se od roku 1938 nachází v Náprstkově muzeu,
kam ho Nykl nejprve spolu s celým svým literárním majetkem uschoval, aby
ho později této instituci jako svému literárnímu dědici odkázal.15 Instituci,
kde měla vzniknout pracovna A. R. Nykla a z uspořených finančních prostředků měl být placen jeden český student – lingvista.16 Neuskutečněný sen,
který se nyní začíná pomalu plnit, i když v trochu jiné podobě.
V předkládané edici autobiografie se nachází text pamětí tak, jak ho Nykl
připravil ke čtení v nakladatelství Sfinx-Janda na jaře roku 1938. Doplňuje
ho úvodní studie z mého pera, jejímž jádrem je uvedení do Nyklova života,
polyglotismu a filosofie. Doplnil jsem ho podrobnějším zpracováním příběhu o vzniku a „nevydání“ autobiografie. Ve studii jsem se snažil podchytit
myšlenkový a intelektuální svět A. R. Nykla, tak jak ho žil v době psaní této
knihy, ale zároveň i v době životních událostí popisovaných v knize. Odpověď
14
15
16

Corriente, Federico. A dictionary of Andalusi Arabic. Leiden, New York – Koln, 1997.
Ženka, Josef. Alois Richard Nykl and the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum 35/2
(2014), 57–80.
ANpM, Nykl, 37.20, Poslední vůle ze dne 31. května 1958.
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na otázku, co Nykla vedlo k životní pouti a cestám z jednoho konce světa na
druhý v době, kdy to nebylo ještě ani trochu běžné, se snažím přinejmenším částečně nastínit. Cílem knihy je, aby byl Nykl poprvé české veřejnosti
představen v komplexnějším obrazu, bez různých polopravd a zavádějících
tvrzení. V uplynulých letech jsem za tímto účelem prošel celou řadu archivů
a fondů v České republice, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Velké Británii,
Německu, Finsku a Spojených státech amerických.17 Sám Nykl cítil, že bude
velmi obtížné jeho vlastní život interpretovat, a jeho poznámky i deníky jsou
plné těchto obav:
„Po mé smrti budou lidé říkat mnoho lží, legend atd. Jedinou pravdou je,
že ARN (Alois Richard Nykl, poznámka editora) byl dobrý, čestný a laskavý
muž královské duše ochotný pomáhat a spolupracovat. Jeho život se však udál
v době největšího rozvoje a největšího úpadku lidstva.“18
V úvodní studii jsem se pokusil o první vědeckou biografii A. R. Nykla napsanou na základě archivních a jiných pramenů a literatury. Rozhodl
jsem se ji napsat bez použití dříve publikovaných životopisů, medailonků
nebo nekrologů.19 Vedla mě k tomu skutečnost, že jsem A. R. Nykla poznal
jinak, než ho prezentují vydané statě jeho přátel a kolegů nebo i jeho vlastní
publikované životopisné skici. Z materiálu, jejž jsem za poslední dva a půl
roku prostudoval, se totiž vynořila celá řada zpřesnění a nových skutečností.
Napsat životopis ze všech těchto podkladů s mým vlastním zhodnocením se
mi jevilo jako nejlepší možné řešení. Nyklova osobnost si totiž zaslouží být
pochopena tak, jak skutečně žila, ne pouze prostřednictvím zprostředkovaných vyjádření, nebo i jeho vlastních upravujících zkreslení. Pokusil jsem se
interpretovat Nykla tak, jak on sám koncem třicátých let přemýšlel nad svými
životními osudy a jak je vtiskl do svých pamětí:
„Celý můj život, má veškerá námaha směřovala k získání nejvyššího
vědění, nejvyššího porozumění účelu cesty mé duše na povrchu zemském.
17
18
19

Blíže viz seznam pramenů a literatury.
Archiv Mileny Nyklové-Veselé, Zápisník A. R. Nykla z roku 1951 (původně patřil mezi zápisníky,
jež jsou všechny uloženy v Náprstkově muzeu).
Zájemci o komparaci mého životopisu s již publikovaným materiálem mohou nahlédnout do
následujících titulů, řazených chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Ženka, Josef. Abd
ur-Rahmán El Bohémi: Alois Richard Nykl, léta cestovatelská I. (1885–1911). Nový Orient 66/3
(2011), 44–47 (studie psaná před zpřístupněním Nyklovy osobní pozůstalosti); Marín, Manuela.
Dos calas en la visión sobre al-Ándalus del orientalismo Europeo: A propósito de I. Goldziher
y A. R. Nykl. In Al-Andalus/España. Historiografías en Contraste, siglos XVII-XXI. Estudios reunidos
y presentados por Manuela Marín. Madrid, 2009, 203–212; Gombár, Eduard. Alois Richard Nykl.
In KDO BYL KDO. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha, 1999. Internetová edice; Honsa, Vladimír. Alois Richard Nykl (1885–1958), Arabist and Hispanist: A Biography
and Bibliography. Orbis – Bulletin International de Documentation Linguistique 16/1 (1967), 296–305;
Webber, Edwin J. Alois Richard Nykl (1885–1958). Hispanic Review 28/1 (1960), 96–98; Lifka, Bohumír. Dr. Alois Richard Nykl. Krajan V/3 (1936), 1; Padesáté narozeniny A. R. Nykla. Národní
listy, 13. prosince 1935; Šejch Abd-ur Rahmán El-Bohémi: K padesátce velkého českého linguisty,
cestovatele a archeologa Dr. A. R. Nykla. Amerikán Národní kalendář LIX (1936), 222–223.
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Pokusím se říci svůj příběh tak pravdivě, jak to bude možné. Především proto,
abych lépe této cestě porozuměl, abych přinesl její vědecký popis a analýzu
pro ty, kteří se octnou ve stejné situaci. Byl bych velmi nerad, kdybych byl jednoho dne mylně pochopen těmi, kteří životopis napíší na základě legend. Proč
byl celý život zasvěcen boření mýtů, nabývání důkladných vědomostí. Jakékoliv nepravdivé tvrzení o mně by bylo trvalým šrámem na mé duši v tomto
i posmrtném životě.“20
Do jaké míry se mi podařilo uchopit Nyklův životní osud, nechám na
posouzení čtenářům. Pokud se autobiografie stane impulzem k dalšímu kritickému bádání, které třeba mnohé mé závěry poupraví, tak její vydání splní
svůj současný i dávný záměr. Pohled si budou moci čtenáři a odborníci rozšířit
i v druhém připravovaném díle životních osudů, memoárových Poznámkách
k revoluční akci v Chicagu. Předkládaná autobiografie a studie snad poskytne
dost prostoru pro přemýšlení nad tím, jaký asi musí být život člověka, jenž
je schopný po světě hovořit vpodstatě se všemi lidmi, které potkával, a svým
způsobem opravdu dobyl svět jazyky, jak si v mládí předsevzal. Pro plastičtější obraz jsem do úvodního textu vložil celou řadu přímých citací z archivních
materiálů, které doplňují můj autorský text o autentické Nyklovy myšlenky, často psané velmi krásnou češtinou, jakkoli může v některých případech
působit archaicky.
Alois Richard Nykl je dosud osobou téměř neznámou a nestudovanou.
Z toho důvodu představovaly archivní prameny hlavní zdroje při psaní
úvodní studie i vysvětlivek k textu. Vzhledem k tomu, že Nyklův fond není
archivně uspořádán, je většina bibliografických odkazů vázána na soupis,
který jsem k němu za poslední dva a půl roku vytvořil. Bibliografické odkazy
vždy uvádějí názvy dokumentu v podobě, v níž je v tomto provizorním inventárním seznamu uveden. Některé dokumenty mají dočasná čísla, jiné zatím
nikoliv. Na základě těchto názvů však jdou dohledat. Důkladné zpracování
Nyklova fondu by si vyžadovalo ještě několik let a další finanční prostředky,
soupis však konečně umožňuje i jeho využití dalšími badateli.
Tato kniha by nemohla vzniknout bez pomoci a ochoty velkého množství
lidí. Odborná pomoc či rada, ochota podělit se o materiál nebo posoudit můj
text byla u všech těchto lidí veliká a velmi si toho vážím. Na prvním místě je
nutné uvést ředitelku Náprstkova muzea Evu Dittertovou, která můj projektový záměr podpořila a během tří let řešení projektu mi vždy poskytovala
svou plnou podporu. S archivářem Náprstkova muzea Martinem Šámalem
jsme nad Nyklem vedli nekonečné diskuse a velké poděkování mu patří za
jeho neocenitelné rady ohledně archivní praxe, zpracování Nyklova fondu
a nezištného hledání doplňujících materiálů. Zvláštní poděkování patří Mileně Nyklové-Veselé, neteři A. R. Nykla, jíž bych chtěl poděkovat za vyhledání
20

ANpM, Nykl, The journey of a soul within time and space. Neuspořádáno.
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archivních materiálů z pozůstalosti jejího otce a entusiasmus, s nímž přijímala a podporovala mou práci o svém strýci. Za odborné kritické komentáře či připomínky nebo pomoc s přehlédnutím překladů patří můj dík oběma recenzentům publikace Eduardu Gombárovi a Josefu Opatrnému a dále
Petru Holému, Janu Šejblovi, Kolomanu Muraközymu, Jánu Bakytovi, Ctiradu
Ženkovi, Ludmile Ženkové, Zuzaně Kříhové, Ginevře Palmeri, Adéle Jůnové-Mackové, Vladimíru Jakubu Mrvíkovi, Pavlu Onderkovi, Vendule Kadlečkové, Kamile Veselé a Josefu Táborskému. Velký dík patří všem pracovníkům
archivů a knihoven v České republice, Spojených státech amerických, Francii, Španělsku, Německu, Finsku a Itálii za jejich pomoc se získáním archivních dokumentů a dalších materiálů.
Své manželce Viktórii Ženkové bych chtěl poděkovat, že vždy trpělivě snášela mé nekonečné pracovní týdny nad přípravou knihy a sdílela se mnou
bezprostřední dojmy z nově „vyhrabaných“ zajímavostí z netříděných krabic
Nyklova fondu. Obrovský dík patří Petrovi Valo, řediteli Nakladatelství Karolinum za to, že se ujal Nykla a s trpělivostí toleroval autorovo odkládání odevzdání upraveného textu. Pokud jsem na někoho zapomenul, dovolím si jako
omluvu tento svůj úvod zakončit krátkou citací z Nyklovy osobní filosofie:
„Nejlepším náboženstvím je konat dobro, nebýt úmyslně zlý a vždy se
nechat vést nejvyšším rozumem poháněným dobrotivým smýšlením.“21

21

ANpM, Nykl, 13.2, Horal, Loyza. From Eternity to Eternity. Anglicky, překlad Josefa Ženky.
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