
KAREL EMANUEL MACAN -
STO PADESÁT LET OD JEHO NAROZENÍ 

Monika Mužáková 

Anotace: Knihy tištěné v Brailleově písmu, vydávání časopisu Zora, spolkový život lidí se 
závažným zrakovým postižením, sociální rehabilitace osleplých a jejich psychologická pod-
pora, slepecká knihovna, tvůrčí umělecká činnost nevidomých, kompenzační pomůcky... 
Vše z toho dnes považujeme za samozřejmost. A všechno to je pevně svázáno s jednou 
z nejvýraznéjších postav české speciální pedagogiky minulého století, Karlem Emanuelem 
Macanem (1858-1925). Od jeho narození uplyne letos 150 let. 
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Percepce života a díla 
po sto padesáti letech od narození 
Vlivný a významný muž, který patří 

mezi nejpřednější osobnosti naší speciální 
pedagogiky, hudební skladatel, básník, 
literní učitel nevidomých, pedagogický 
správce Klarova ústavu, zakladatel sle-
peckého tisku v českých zemích, první 
nevidomý propagátor esperanta u nás. 

Macanova rodina a jeho dětství 

Karel Emanuel 
Macan se naro-
dil 25. prosince 
1858 v Pardu-
bicích, kde do-
časně působ i l 
jeho otec, vyni-
kající železniční 
odborník a mj. 
s p o l u t v ů r c e 
karlínského via-

duktu v Praze. Rodina byla díky tomu 
pomérné zámožná. Emil se narodil zcela 
zdráv jako druhé ze čtyř dětí. Mezi rodiči 
panoval velmi harmonický vztah a mi-
mořádně láskyplný poměr měli ke všem 
svým dětem - dvěma dcerám a dvěma 
synům. Z obavy z prusko-rakouské války 
se v roce 1866 celá rodina přestěhovala do 
Roudnice a později do Prahy, do tehdejší 
Eliščiny ulice (dnes Revoluční), kde Emil 
navštěvoval obecnou školu u sv. Jakuba. 
Ve dvanácti letech utrpěl závažný úraz, 
o jehož okolnostech se podrobné zmiňuje 
jeho o rok mladší sestra Augusta (1859-??) 
ve svých dosud nevydaných memoárech 
Mé vzpomínky': „Když jednoho dne matka 
odešla z domova, zanechala bratry a sestru 
pod dozorem otcovy sestry Anny, potřebo-
val bratr E. lepenku k napnutí kreslicího 
papíru na prkno. Za tou příčinou hledal 
ji v otcově psacím stole, kde našel kapsle, 
s kterými otec v Radnicích ještě s druhými 



známymi střílíval do terče. S touto kapsli 
běžel na pavlač, kde při prvním klepnutí 
kladívkem vletěla mu střepina do pravého 
oka... Když se otec vrátil, ihned povolal dra 
Schoula, a ten, místo aby ihned přistoupil 
k operaci oka a zabránil zánětu druhého, 
s vyjmutím oka otálel a teprve, když otec 
povolal koncilium lékařů a zaslechnul v la-
tinské řeči poradu lékařů, kteří se vyjádřili, 
že oko musí být ihned vyjmuto, nemá-li 
na druhé oslepnout, dal bratra odvézt do 
německé dětské nemocnice na Karlově ná-
městí. .. Lékaři museli nebožáka při vědomí 
operovat, protože nemohli již více zesílit 
dávku uspávacíhoprostředku pro nebezpečí 
otravy... bratr pak následkem hrozných jak 
tělesných, tak duševních útrap upadl do 
těžké nemoci." (Macanová, s. 8-9) Emilo-
va matka následkem posttraumatického 
šoku ze synova úrazu málem též zemřela. 
Po zdlouhavé rekonvalescenci v lázních 
Houšťka se rodina vrátila zpět do Prahy 
a přestěhovala se do šestipokojového bytu 
na Senovážném náměstí. Emil nastoupil 
na techniku (1874), kde studoval chemii. 
Protože nemohl kvůli „slabosti zraku" 
zhotovovat sám všechny výkresy a rysy, 
rodiče vzali na byt i jednoho Emilova 
spolužáka, který mu při studiu pomáhal. 
Zde ale v r. 1875 Emila postihl další, 
osudový úraz. „Po sestřině hodině, která 
zapomněla na stole dětské kuličkové počíta-
dlo, nastupovali jsme my tři ostatní hodinu 
franštiny. Bratr, který slabě viděl, nevšiml 

si počítadla, a jak si sedal na pohovku, 
celou silou narazil okem o hůlku počítadla. 
Matka hned přiběhla, když slyšela výkřik, 
okamžitě dávala studené obklady, zavolaný 
lékař ale beztak oko nemohl zachránit." 
(Tamtéž, s. 13) 

Rodina také postupně chudla a byla 
nucena se často stěhovat do skromnějšího 
bytu. V roce 1877 odjel Emil s matkou do 
Zitavy, kde se podrobil u proslulého oční-
ho lékaře dr. Justa operaci duhovky. Zá-
krok se ale nezdařil a Emil oslepl úplné. 

Macan jako hudební skladatel 
Po ztrátě zraku se Emil začal postupně 

zcela věnovat hudbě, nejprve jako samouk. 
Na jeho mimořádný hudební talent, ale 
i na silnou vůli k životu, ke které patřil 
i dar humoru, vzpomíná jeho sestra takto: 
„V zadním pokoji spával bratr Emil a měl 
tam i své pianíno. Když ráno někoho potře-
boval, vždy nás písničkou na klavíru privo-
lával. Potřeboval-li boty, hrál: „Já husárek 
malý, boty rozedraný..." (Tamtéž, s. 15) 

Hudba se postupně stala způsobem, 
kterým se Macan úspěšné dokázal vyrov-
nat s nepřízní osudu a dosáhl v ní něko-
lika skvělých úspěchů již během svého 
života. V roce 1881 byl přijat rovnou do 
druhého ročníku vynikající Skuherského 
varhanické školy, současně se soukromé 
vzdělával ve skladbě u Zdeňka Fibicha. 
Zkomponoval několik církevních skladeb 
a mší, z nichž jedna byla na doporučení 

1 Jedná se o cenný původní pramenný materiál, nalezený v pozůstalosti Augustiny Macanové 
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, který poskytl jedinečné podrobnosti 
ze života Macana, nejbližších členů jeho rodiny i přátel. 



samotného Johanesa Brahmse uvedena 
ve Vídni. Výrazné byla ceněna Macanova 
klavírní a písňová tvorba, kterou na sebe 
upozornil i Antonína Dvořáka. Tehdy 
známý a oblíbený pěvce Karel Burian 
jeho skladby s velkým úspěchem zpíval po 
celém Německu. Nicméně největší obdiv 
sklízel jeho Smyčcový kvartet f-moll, po-
prvé uvedený roku 1890. 

S přepisováním not mu pomáha l i 
nejprve členové rodiny, později, když se 
jeho skladatelská činnost stala intenzivní, 
pomáhalo mu také mnoho vidomých 
přátel. Kolik obtíží ho při tom provázelo, 
ilustruje skutečnost, že např. nejkrásnější 
část Smyčcového kvarteta f-moll Adagio 
složil během jediné noci na prvního máje 
1889, ale pak ji musel plných deset dnů 
diktovat svým blízkým2. Ačkoli na oslavu 
Macanových šedesátin byly pořádány 
programové koncerty jeho děl po celé re-
publice a v Obecní domě se slavnostního 
provedení kvarteta f-moll účastnil i pre-
zident T. G. Masaryk, jeho tvorba se do 
širšího povědomí dostávala pouze pozvol-
na. Velký znalec a propagátor Macanovy 
hudby prof. A. Srba3 k tomu poznamenal: 
„Osud děl Macanových až příliš podobá se 
osudu jejich tvůrce: zůstávají širší i hudební 
veřejnosti nepoznána jako ten, jenž vytr-
vale a s nepatrným platem rozsévá dobro 

v úzkém a temném světě Klarova ústavu. 
A jako osobnost Macanova získává a na-
vždy neodolatelně k sobě připoutává toho, 
kdo ji blíže poznal, tak i díla jeho stávají se 
miláčky těch, kdo jim porozuměli. Macano-
vým skladbám zůstal život mnoho dlužen, 
jemu ještě více..." (Srba b.d., s. 2) Dnes jeho 
skladby upadly téměř v zapomnění. 
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Program koncertu 

1 Tuto vzájemnost Macan využíval s úspěchem i později, ve prospěch svých nevidomých 
svěřenců a žáků z Klarova ústavu, kdy mnoho známých osobností i lidí zcela neznámých 
docházelo pravidelně často desítky let do ústavu buď předčítat, nebo přepisovat knihy do 
Brailleova písma. 

3 Antonín Srba (1881 -1961), profesor ženského učitelského ústavu v Praze, hudební skladatel 
a kritik. 
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Macan v Klárově ústavu pro zao-
patřování dospělých slepců 
Zásadní přelom v životé Karla E. Ma-

cana nastává v roce 1890, ve kterém ab-
solvoval ve Vídni kurz pro učitele slepců. 
Již v lednu 1891 začal působit jako literní 
a hudební učitel na Klárově ústavu. 

Velmi zajímavý je úryvek z „Mých 
vzpomínek", ve kterém Augusta Macanová 
připomíná okolnosti přijetí svého bratra: 
„Bratru Emilovi protekcí prof. Bráfa4, 
pozdějšího ministra hospodářství, bylo 
nabídnuto samotným Klarem5 místo učitele 
v Klárově ústavu slepců. Ve skutečnosti 
jsme se však nikdy od něho nedozvěděli, ze 
sám, poznav bratrovu inteligenci, za něho 
u ředitele Klara intervenoval." (Macanová 
19??, s. 19) 

S příchodem této naprosto mimořádné 
osobnosti dochází v chodu ústavu k mno-
ha jednoznačné modern ím změnám. 
Macanovým prvním úspěchem v tomto 
směru je zavedení výuky Brailleova pís-
ma. Spor ředitele Rudolfa Klara a Karla 
E. Macana o nutnosti naučit nevidomého 
číst je dokladem toho, že se může někdy 
i rozdílnost názorů proměnit ve vítězství. 
Macan dal svému nadřízenému jasně na 
srozuměnou, že výuka psaní bodového 

písma je pro slepce naprostou nezbytností 
a Klar ji pod jeho vlivem zavedl, stejně 
jako umožnil Macanovi rozšířit ústavní 
knihovnu, která postupem času sloužila 
i pro ostatní slepce v Praze. 

Macanovi se též podařilo roku 1894 
zřídit ústavní fond na podporu tisku sle-
peckých knih a založit v prostorách ústavu 
naši první slepeckou tiskárnu. Vůbec první 
českou publikací v reliéfním hmatovém 
provedení je Macanův slabikář z roku 
1896, který je ovšem ještě tištěn ve Vídni 
a písmem Kleinovým, nikoli Brailleovým. 
Je to doklad toho, že ještě na rozhraní 
19. a 20. století nebyl zakončen spor mezi 
oběma druhy slepeckého písma. Poté Ma-
can a jeho kolegové začali tisknout české 
knihy v bodovém písmu již přímo v ústav-
ní tiskárně. V letech 1897,1900 a 1901 byly 
pak již vydány čítanky pro obecnou školu. 
Do 1. světové války pak vyšlo několik knih: 
modlitby, katechismus, zpěvník, Havlův 
přehled zeměpisu, dějepisu a literatury 
a Vrchlického „Apeninská idyla". 

Klarův ústav také Macanovi a jeho 
nadšeným spolupracovníkům ze spolku 
Český slepecký tisk poskytl určité technické 
zázemí, aby mohli roku 1916 vydat zná-
mou Jitřenku (často mylně považovanou 

4 Albín Bráf (1851 -1912) český právník, od r. 1882 vysokoškolský profesor politické ekonomie, 
národohospodář, politik a novinář, r. 1909 a v letech od roku 1911 byl úspěšným rakousko-
-uherským ministrem zemědělství. 

5 Rudolf Maria Klar (1845-1898), vnuk Aloise Klara (1763-1833), ředitel Klarova ústavu od 
r. 1880 až do své smrti v r. 1898, snad tvůrce Pražské tabulky pro racionalizaci psaní Brailleova 
písma, zavedl také v r. 1884 v ústavu oddělení literního vyučování později osleplých a zane-
dbaných. 
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za vůbec první českou knihu v bodovém 
písmu), nebo v lednu roku 1917 první číslo 
měsíčníku českých slepců Zora. Úspěch 
časopisu a zájem o něj byl mezi českými 
slepci mimořádný. Hodnota Macanova 
vkladu nespočívá pouze v organizačním 
úsilí, díky němuž záhy vytvořil vlastní ne-
závislé zázemí redakce mimo ústav. Trvalá 
hodnota spočívá především v jeho mimo-
řádné invenci - u něj se zrodila myšlenka 
samotných základů slepeckého emancipač-
ního hnutí, „neboťkaždý z nás máme stejné 
právo na plný, nezkrácený život ve všech 
jeho složkách a na živou spoluúčast svoji na 
všem tom, čím kypí jeho věčně se ohrožující, 
požehnaný proud". (Macan 1917, s. 1) 

V roce 1918 se prof. MUDr. Jan Deyl6 

stal předsedou kuratoria Klarova ústavu 
a nabídl Macanovi místo ředitele. Macan 
však odmítl a přijal pouze funkci pedago-
gického správce Klarova ústavu, ve které 
setrval až do konce března roku 1923, kdy 
definitivně odchází do výslužby. 

Karel Macan a sociální rehabilitace 
oslepených vojínů v českých zemích 
Iniciační význam měl pro českou tyflo-

pedii Macanúv způsob nazírání na pomoc 

oslepeným vojínům. Vzrůstající počet 
válečných invalidů, kteří na bojištích první 
světové války přišli o zrak, vyvolal potřebu 
alespoň minimální systémové podpory. 
V Klárově ústavu se rozhodli již v roce 
1915 otevřít pro oslepené vojíny zvláštní 
oddělení, ačkoli se kvůli válečným událos-
tem sám nacházel v obtížné ekonomické 
situaci. Prostory tělocvičny bylo nutno 
adaptovat na ložnice. Cílem bylo naučit vo-
jíny některému ze slepeckých řemesel, aby 
si mohli vydělávat vlastní prací alespoň na 
některé životní potřeby. Celý systém péče 
o vojíny zde fungoval prakticky až do roku 
1919. Spolehlivé údaje o počtu rehabilito-
vaných vojínů poskytuje spis „100 roků 
Klarova ústavu slepců v Praze" z roku 
1932. Útočiště zde nalezly stovky takto 
postižených mužů, jimž byla poskytována 
základní sociální a pracovní rehabilitace. 
Z nich nakonec 159 vojínů bylo vyučeno 
v oboru košíkář, kartáčník nebo pletař na 
textilním stroji. 

Zásadním způsobem k veškerým akti-
vitám Klarova ústavu přispěl jeho literní 
učitel K. E. Macan, který stál v čele všech 
těchto snah. Jak obtížný byl jeho úkol a ja-
kou empatií i vnitřní silou Macan dispono-

6 Prof. MUDr. Jan Deyl (1855-1924), český vlastenec, vynikající oční chirurg, přednosta pražské 
oční kliniky, mezinárodně uznávaný vědec, pedagog i filantrop. V r. 1909 se stal spoluzaklada-
telem a předsedou Zemského spolku pro výchovu a opatrování slepých v Království českém. 
Spolku se podařilo již o rok později otevřít výhradně český ústav pro vzdělávání nevidomých 
dětí - Deylovu výchovnu slepých (od r. 1915 mění název na Deylův ústav pro slepé) nej-
prve s jednou školní třídou, za rok později se dvěma. Od r. 1912 byl Deyl předsedou České 
zemské komise pro péči o mládež, založil v Jilemnici Výchovnu pro mravně vadnou mládež, 
spolupracoval s prof. MUDr. Rudolfem Jedličkou, byl členem kuratoria Klarova ústavu (od 
r. 1918 jeho předsedou), místopředsedou Útulny pro slepé dívky na Kampě. 
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val, dokazují následující řádky hudebního 
skladatele a kritika Antonína Srby: 

„Bylo tor. 1915. Litice válečná zuřila a její 
oběti mizely do nemocnic v zázemí. Mnozí 
ranění tam dotrpěli, mnozí se vyhojili a byli 
posláni domů nebo opět na frontu. Některé 
však potkal úděl jiný. Byli posláni do Klarova 
ústavu slepců, aby se tam naučili čisti vy-
pouklým písmem Brailleovým. Osud strašně 
je zradil: byli na frontě oslepeni. Přicházeli do 
ústavu slepců zaraženi, zadumáni. Ve třídě 
očekávají svého učitele - K. R Macana. Še-
divý pán, který v květu života, jako absolvent 
techniky neštěstím pozbyl zraku, přichází, 
by je učil slepecké abecedě. Netrvá dlouho, 
a vojáci-slepci hláskují, slabikují,čtou... 
Ale co vše se do této práce vplétá! Tu hlas se 
zachvěje, tam slovo uvázne, bolest neštěstí je 
ještě příliš živá, než aby se dala potlačiti... 
A tu Macan, dávný vítěz nad týmž neštěstím, 
duch jasný a velký, poznává, že ne čisti, nýbrž 
povzdenouti pokleslá srdce a odvrátitije od 
sebevraždy je třeba. I vykládá jim, že ani 
slepý člověk není na světě zbytečný. Má-li 
své poslání hmyz, který se nám často zdá 
obtížným, člověk, byť neplnosmyslný, měl by 

snad míti menší význam? „A což hoši, jsem 
tu já zbytečný?" - Otřásl jimi, ale přeci našli 
se ještě pochybovači. Pověděl jim tedy příští 
hodinu krásnou parabolu o prozřetelnosti 
boží, uklidnil rozbouřené duše, vrátil jim víru 
v žití - a pak mohli čisti." (Srba, 1925) 

Macan nejen pochopil, jak neobyčej-
né účinným motivačním prvkem může 
být vlastní osobní prožitek postižení při 
reedukaci oslepených vojínů, ale sám jej 
také jako úplně první (u nás určitě) v praxi 
úspěšně použil. 

Vedle ostatních Macanových aktivit, 
výrazně ceněných zejména v oblasti sle-
peckého tisku, je dnes tento jeho jedinečný 
počin pozapomenut. A to presto, že jím 
v českých zemích přispěl k vytvoření zá-
kladů sociální rehabilitace dospělých osob 
po ztrátě zraku. 

Esperanto a naše slepecké hnutí 
Dalším významným předělem v Maca-

nově životě se stala jeho snaha prosadit 
myšlenku esperanta jako mezinárodně 
jednotícího jazyka nevidomých na celém 
světě.7 

7 Když v roce 1887 židovský oční lékař z Varšavy L. Zamenhof (1859-1917) vytvořil na zákla-
dě nejrozšířenějších evropských jazyků umělý mezinárodní jazyk, vybral mu za název část 
vlastního pseudonymu. Esper-anto-o = doufající - což dokonale korespondovalo s nadějí na 
univerzální možnost dorozumění lidstva, kterou Evropa sdílela od poslední třetiny devate-
náctého století až do začátku první světové války. 
Popularita tohoto jazyka se rychle šířila napříč všemi vrstvami obyvatel a postupné vznikaly 
četné esperantské spolky lékařů, dělníků, katolíků, slepců, skautů apod. Sčítání esperantistů 
v roce 1928 zjistilo přes 125 tisíc stoupenců ze 120 států světa. Začaly vycházet vlastní časopisy, 
knihy, utvořila se pevná mezinárodní organizační struktura, pořádaly se přednášky a výukové 
kurzy. 
O rozmachu esperanta v Čechách svědčí to, že do roku 1948 byly registrovány na čtyři desítky 
esperantských spolků, časopis Progreso měl náklad tisíc výtisků. 



Nevidomí přívrženci esperanta věřili, že 
síla esperantismu, spočívající ani ne tak 
v početnosti jeho stoupenců, jako v jejich 
ochotě ke spolupráci, otevře zcela nové 
formy slepecké spolupráce. Neobyčejné 
se zjednoduší výměna informací a nových 
poznatků, jednoduchým stykem a spo-
jením mezi nevidomými esperantisty se 
podaří sjednotit oprávněné požadavky 
slepců na rovnoprávné podmínky k ži-
votu. V Brailleově písmu tištěný časopis 
Esperanta Ligilo, který začal vycházet 
r. 1904, si brzy našel cestu k nevidomým 
po celém světě, včetně českých zemí8. 

I Macan záhy uvěřil, že se esperanto 
stane uznávaným universálním dorozu-
mívacím prostředkem všech nevidomých. 
Možností, jak se snadno informovat o dění 
ve slepeckém hnutí v kterékoli zemi, navá-
zat nová přátelství. Stal se jeho zaníceným 
propagátorem a učitelem v jedné osobě. 
Díky působení na Klárově ústavu se mu 
zde podařilo zavést výuku esperanta, kte-
rou sám vedl. Pro esperantskou myšlenku 
získal mnoho nevidomých stoupenců, 
kteří se začali tomuto jazyku cele věnovat 
a nacházet v něm seberealizaci. 

Z Macanovy iniciativy začalo vychá-
zet již v roce 1920 periodikum Auroro, 
esperantská příloha Zory v bodovém 
písmu, kterou redigoval Stanislav Stejskal 
(1887-1929). 

O rok později, v roce 1921, se Praha 
úspěšně ucházela o uspořádání XIII. me-
zinárodního sjezdu esperantistů. Sjezdu se 
zúčastnilo 2561 účastníků z pěti kontinen-
tů a stal se čtvrtým nejpočetněji zastoupe-
ným sjezdem v historii esperantského hnu-
tí. Počet účastníků je uveden záměrně. Jen 
tak můžeme v plné šíři ocenit vynaložené 
úsilí Macana a jeho spolupracovníků, kteří 
v rámci sjezdu uspořádali I. mezinárodní 
sjezd nevidomých esperantistů za účasti 
sedmdesáti jedna delegátů. (Sjezd se měl 
konat původně již v roce 1907 v Paříži, ale 
uvést tuto myšlenku ve skutek se podařilo 
právě až Macanovi v roce 1921.) Povedlo 
se tak založit novou tradici ve slepeckém 
hnutí - tradici samostatných mezinárodní 
sjezdů nevidomých esperantistů, které se 
později opakovaně uskutečňovaly v růz-
ných státech Evropy. 

Lze předpokládat, že úspěch I. meziná-
rodního sjezdu nevidomých esperantistů 
přispěl k myšlence založit vlastní český 
spolek nevidomých příznivců esperanta. 
Tu se podařilo uskutečnit již v roce 1922, 
spolek přijal poněkud dlouhý název „So-
cieto de Čehoslovakaj Nevidantaj Espe-
rantistoj", zkráceně SOČNÉ, česky: Spolek 
československých nevidomých esperan-
tistů v Praze. Z dochovaného spolkového 
výkazu můžeme vyčíst, že spolek čítal 
v roce svého založení šedesát šest členů. 

8 Jeho druhým redaktorem se v roce 1913 stal H. Thilander (1877-1958), významná postava 
emancipačního hnutí nevidomých. Tento Švéd, ač hluchoslepý a navíc s vážným fyzickým 
handicapem, roku 1902 adaptoval na esperanto Brailleovu francouzskou bodovou abecedu. 

61 



Předsedou spolku byl zvolen K. Macan, 
sídlo spolek nalezl v Praze-Košířích, Na 
Václavce 331. 

Za svůj cíl si spolek vytkl pořádat 
přednášky a vyučovací kurzy esperanta, 
měl v úmyslu zřídit a udržovat knihovnu 
a čítárnu. Pořádal přednášky a kurzy 
esperanta pro nevidomé. Snažil se pořádat 
i výstavy. 

Spolek chtěl dokonce zřídit esperant-
skou informační kancelář, na její otevření 
a provoz ale nedokázal shromáždit ne-
zbytné finanční prostředky. Původně také 
zamýšlel zřídit jazykový výbor, který by 
uděloval nevidomým žadatelům vysvěd-
čení o znalosti esperanta a poskytoval pře-
kladatelské a dopisovatelské akreditace. 

Přes tyto dílčí neúspěchy spolek nava-
zoval a udržoval styk s mnoha ostatními 
esperantskými spolky nevidomých ve 
světě. Ve spolupráci se spolkem Český 

slepecký tisk vydával četné esperantistické 
publikace, včetně slovníku.Zánik spolku 
v roce 1939 souvisel s novou politickou 
situací Československa po mnichovském 
diktátu. Nacistická ideologie ve všech 
okupovaných zemích esperantské hnutí 
potírala s ohledem na židovský původ jeho 
zakladatele. Členové SOČNÉ se dohodli 
na likvidaci spolku a převedli své členstvo 
i jmění do spolku Český slepecký tisk. 

Nicméně činnost SOČNÉ znamenala 
významný kulturní počin meziválečného 
slepeckého spolkového života, který byl 
umožněn zejména jedinečnou všestran-
ností jeho zakladatele, Karla E. Macana'. 

V kontextu doby a její víry v technický 
pokrok lidstva, i celoživotních Macano-
vých snah o vymanění slepců ze sociální 
izolace, musíme ocenit také jeho plány 
na využití rádiotelefónie pro rozptýlené 
a osamocené slepce. Ty však již nestihl 
uskutečnit. Macan umírá po těžké nemoci 
6. února 1925. 

Závěr 
Životní směřování Karla Emanuela Ma-

cana bylo zásadně ovlivněno jeho vlast-
ním závažným úrazem v dětství a později 
na prahu dospělosti. Nedal se odradit 

Spolek nevidomých intelektuálů 
„ M a c a n" c -

Prazc. 

® Po revoluci v roce 1989 se na myšlenku samostatného českého esperantského spolku nevi-
domých nepodařilo navázat. Nejpravděpodobněji proto, že esperanto již zdaleka nedosahuje 
významu, který od něj byl očekáván v prvních čtyřech desetiletích 20. století. 
Tuto skutečnost dobře ilustruje i počet odběratelů časopisecké přílohy AURORO, která 
v bodovém písmu vychází dodnes. V roce 1993 čítala již pouhých 60 stálých předplatitelů 
(což bylo výrazně nejméně v porovnání s počtem odběratelů ostatních periodik v Brailleově 
písmu), a jejich počet v roce v r. 1997 ještě klesl na pouhých 41. 

61 



nepřízní osudu a neupadl do trpné pasi-
vity, ale pojal svůj život jako činorodou 
službu ve prospěch stejně postižených. 
Patřil k těm vytrvalým mužům, jejichž 
práce a úsilí významnou měrou otevře-
ly počátek něčemu novému - lepšímu 
ukotvení poznání a porozumění potřeb 
nevidomých lidí. 

V dnešním hudebním světě je dílo Kar-
la E. Macana nedoceněno a opomíjeno. 
V rámci oslav stopadesátého výročí jeho 
narození se chystá Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých alespoň čás-
tečně splatit tento dluh. V prosinci tohoto 
roku by měly na slavnostním benefičním 
vánočním koncertě, který tato nezisková 
organizace každoročně pořádá, zaznít ve 
Španělském sále Pražského hradu v pro-
vedení špičkových umělců s těžkým zra-
kovým postižením vřelé tóny Macanova 
Smyčcového kvarteta f-moll. 
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