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Lukáš ZÁBRANSKÝ

Hra dec Králové

K in ter pre ta ci vybraných literárních děl
Fran za Ka f ky a Jea na- Pa u la Sa r tra 

Klíčová slo va: Lliterární věda, fi lo zo fie, psy cho lo gie, Franz Ka f ka, Je an - Pa ul Sa r tre

Ke y words: Li te ra ry the o ry, phi lo so p hy, psy cho lo gy, Franz Ka f ka, Je an - Pa ul Sa r tre 

Abs tract

Ve své stati se autor zaměřuje na pro ble ma ti ku kon stru kce pro sto ru literárního
díla a její di ve rzi tu. In ter pre tu je a srovnává zejména motivy děl F. Kafky (Proměna,
Proces) a J. P. Sartra (S vyloučením veřejnosti, Zeď), snaží se za chy tit styčná místa
a elementární rozdílnosti. Ve hře S vyloučením veřejnosti autor osvětluje nejen spe ci -
fic kou práci s pro sto rem, ale i s časovou dimenzí. Při in ter pre ta ci nezbytně od ka zu je
i na filozofické, psychologické a antropologické vztahy. 

In this essay the author focuses on the issue of space design in li te ra ry works and
its di ve r si ty. The author in ter prets and co m pa res par ticu la r ly the motives found in the
works of F. Kafka (Meta mor p ho sis, The Trial) and J. P. Sartre (No Exit, The Wall)
trying to ca p tu re the points of contact and fun da men tal dif fe ren ces. In the play No Exit
the author ex p la ins not only the spe ci fic work with space, but also with the time di -
men sion. During the in ter pre ta tion the author es sen tial ly refers to the phi loso p hi cal,
psy cho lo gi cal and an thro polo gi cal re la tions. 

Ve své sta ti se zaměřuji na pro ble ma ti ku kon stru kce pro sto ru li te-
rárního díla a její di ve rzi tu. Při četbě slavných děl světové li te ra tu ry si
lze povšimnout některých charakteristických rysů, které mají přesah
filozofického či psychologického rázu. Správné porozumění těmto
přesahům je úkolem čtenářské gra mo t no sti. Vycházím z omezeného
vzor ku autorů a děl, přičem se má analýza týká zejména děl F. Ka f ky
Proměna, Pro ces a děl J. P. Sa r tra S vyloučením veřejnosti, Zeď. Jsem
si vědom skutečnosti, e se jedná o primárně beletristický cha ra kter

titulů, avšak ji fi lo sof A. Ca mus, no si tel No be lo vy ce ny za li te ra tu ru,
byl kritizován za počin, e ve svém fenomenálním filosofickém díle
Mýtus o Si sy fo vi pouil citací z F. M. Dostojevského Běsů1. V to m to
díle do kon ce věnuje ka pi to lu roz bo ru děl F. Ka f ky (Ca mus 2006,
s. 117–129). 

V literárním díle uměleckém jsem při analýze di ve rzi ty pro sto ru
hle dal takový fenomén, který by svědčil o jistém přesahu estetické
fun kce. V případě děl J. P. Sa r tra se bez espo ru jedná o fi lo zo fii exi -
sten ce. V případě F. Ka f ky to však je záměrně deformovaný pro stor,
který vytváří postavě literárního díla specifické podmínky exi sten ce
a svědčí o narušené psy chi ce po stav (o ne u ró ze). Skuteční inovátoři
ne jen v literatuře to ti přinášejí ni ko liv otázku týkající se hodnocení
je jich díla (pro ten to akt u nich lze jen stěí najít výstiných ne fre k -
ventovaných slov), ale pokládají globální otázku týkající se samé pod -
sta ty, fun kce a smy s lu literárního díla uměleckého. Nadprůměrné
mono sti geniálních pisatelů, kteří „vidí” ve společnosti to, co ostat-
ním zůstává uta je no, tak prostřednictvím knih – pomníků mi nu lo sti –
kla dou otázku: Co je ještě literární dílo? Co vše do něj patří a jak mno -
ho můe vypovědět o ivotě člověka? 

V literární te o rii ne by lo mno ho vědců, kteří by uvaova li o roz bo ru 
literárního uměleckého díla po uze na základě dvou kategorií: času
a pro sto ru. In ter pre ta ci kon stru kce epického díla z temporálního zře-
telu přinesl například E. Lämmert (1970). Ten to neotřelý způsob však
v širším vědeckém kon te x tu přináší hodnotná a le c k dy překvapivá
zjištění i v případu zřetele topického. 

Sa r tre bývá řazen k filozofům exi sten ce a Ka f ku lze díky určitým
charakteristickým rysům po vaovat v určitém smy s lu za předchůdce
to ho to směru. Vy me zit exi sten ciali s mus není snadné. 

První základní obtíí při jeho cha ra kte ri stice je však to, e nikdy nepřijal podobu
uzavřené doktríny. Setkáváme se u něho naopak s celou řadou filozofických,
literárních a etických motivů vytvářejících zvláštní intelektuální fo r ma ci nazývanou
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1 Jedná se například o tuto citaci: „Kdy Stavrogin věří, tak nevěří, e věří. Kdy
nevěří, tak nevěří, e věří” (Camus 2006, s. 63). 



exi sten ciali s mus. Proto také tak různé pojímání tohoto proudu, kterému někteří
nepřiznávají dokonce ani označení zvláštního filozofického systému a spatřují v něm
pouze s jinými směry spjatý souhrn výpovědí o lidských problémech – o postavení
jedince, smyslu ivota, o hodnotách a monostech volby, o mezích svobody (Kossak
1978, s. 23–25). 

Po sta va je vdy časově i prostorově determinovaná ve všech zko u -
maných dílech a je ho exi sten ce spadá do pro ble ma ti ky fi lo zo fického
směru. Pro stor je té vdy znamením (příznakem) mo ci, a to jak
v pozitivním, tak i v negativním smy s lu. Můe to být útočiště hrdi ny
(to a le ta v povídce Hérostratos z pró zy Zeď J. P. Sa r tra), ale můe to
být také je ho prokletí, např. zámek ja ko sym bol nedo stu p no sti2 u Ka f -
ky (Zámek). 

Při roz bo ru Ka f ko va Pro ce su naráíme na neo dmys lite lnou spja -
tost pro sto ru s pro tago ni stou Jo se fem K. Časová výstavba má v to m to
díle (stejně tak i v Proměně) lineární cha ra kter. Jednolitá su kce se li te-
rárního díla není ni jak narušována. Re tro spe kti va se výjimečně vy -
sky t ne po uze v Proměně, an ti ci pa ce jsou v Pro ce su spojené po uze
s neblahým kon cem K. 

Ka f ka pra cu je s pro sto rem ve svých dílech nápaditě a různorodě.
Zatímco v Proměně je efe ktu bezvýchodnosti a utrpení docíleno nu ce -
nou izolovaností hlavní po sta vy v jed nom po ko ji, ve kterém se Řehoř
Sa m sa promění v hmyz3, v Pro ce su se napětí do ci lu je zejména nedý-
chatelným vzdu chem, skličujícím ve drem v pro sto rech a místnostech,
a to zejména v kancelářích. 

Fikce se opírá o autentický záitek. Teď si Kafka mohl dovolit být na pro sto
otevřený, u se nemusel obávat – například –, e se v jeho románovém popisu
úředních prostor pozná: jeho vlastní kancelář. Jeho pracovní den úředníka došel
vyjádření místy skutečně a překvapivě autentického (Hyršlová 1989, s. 402–403). 

Pohleďme do te x tu, jak po pi su je au tor pracovní místo Jo se fa K. 

Bez zvláštního důvodu, jen aby se zatím ještě nemusel vracet k psacímu stolu,
otevřel okno. Dalo se otevřít jen ztěka, musel klikou otočit oběma rukama. Pak
oknem v celé jeho šíři a výši vnikla do místnosti mlha smíšená s kouřem a za plni la ji
lehkým zápachem spáleniny. Vítr také dovnitř zavál několik sněhových vloček.
„Škaredý podzim,” řekl za zády K. továrník, který přicházel od náměstka a nepozoro-
vaně vsto u pil do místnosti (Kafka 1997, s. 124). 

V této pasái představuje po dzim ni ko liv roční období, které sym -
bo li zu je vyzrálost, smíření s během světa, ale na opak je zde po dzim
spřízněn s mo ti vy hnu su, pa chu, hni lo by. 

Vypravěč si ce zaměřuje svo ji po zo r nost především ke kancelářím,
avšak neopomíná vy kre s lit i atmosféru privátních míst. V Pro ce su
nacházíme dvě takové pasáe s ve l mi silným vyzněním, poprvé kdy
ko men tu je kva li tu vzdu chu v by tech nájemců obecně, podruhé kdy
Jo sef K. proívá ve l kou ne vo l nost v malířově dusném po ko ji. So u kro- 
mé po ko je jsou ne li d sky přeplněné; navíc kva li tu vzdu chu značně
zhoršuje sušení prádla v těchto pro sto rech. S vědomím jisté simp li fi -
ka ce lze te dy in ter pre to vat ty to by ty ja ko přeplněná místa, kde se pe re
špinavé prádlo. 

Jedním z vrcholů zoufalství a bezvýchodnosti utrpení Jo se fa K.
skýtá si tu a ce je ho návštěvy malířova po ko je. Ten to ve l mi malý po koj
má kromě své „ve li ko sti” další pa ra me try nesporně negativně působí-
cí na celkový stav pro ta go ni sty. 

Kdy si K. odkládal zimník a ještě si rozepínal sako, řekl malíř na omluvu:
„Musím mít teplo.e je to tu velice útulné, viďte? Místnost má po této stránce velmi
dobrou polohu.” K. na to nic neřekl, ale ne vo l no se mu vlastně nedělalo tím teplem,
spíš zatuchlým vzduchem, v něm se skoro nedalo dýchat, v místnosti se asi u dávno
nevětralo (Kafka 1997, s. 184).

Je ho ne vo l nost zde postupně gra du je. 

„Je vám si horko.” „Ano,” řekl K., který si dosud nevšímal ničeho jiného ne
malířova vysvětlování, ale jemu teď, kdy padla zmínka o horku, na čele prudce
vyrazil pot. „Je to málem k nesnesení.” Malíř přikývl, jako e velmi dobře chápe jeho
ne vo l nost. „Nedalo by se otevřít okno?” zeptal se K. „Ne,” řekl malíř. „Je to jen pevně
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2 Symbol zámku jako nedostupného nebo těko dostupného prostoru je té např.
zachycen ve světovém díle českého původu – Babičce B. Němcové. 

3 Inspirace hmyzem v bytu můe pramenit z reálného ivota, jak to dokládá A.
Lustig ve svých namluvených pamětech (Zpověď, Praha 2005), podle něj bylo
v meziválečném období v praské idovské čtvrti (konkrétně Paříské ulici) běné, e
se v bytech pohybovaly doslova pásy hmyzu (švábů). 



vsazená tabule skla, nedá se otevřít.” K. si teď uvědomil, jak po celou tu dobu doufal,
e malíř nebo on sám ne jed nou přistoupí k oknu a prudce je otevřou. Byl připraven, e
bude otevřenými ústy vde cho vat i mlhu (Kafka 1997, s. 144). 

Hlavní po sta va tak nenalézá ani v privátním prostředí základní
podmínku k ivo tu – dýchatelný vzduch. Právě scéna z malířova po -
ko je ja ko by názorně exem pli fiko va la všechny kon ta kty s li d mi.
Nepochopení, bez ohled nost a zejména pak stálá ig no ra ce základních
potřeb ve de ke zvířecímu utrpení. Nic a ni k do není scho pen K. spa sit,
je ho si tu a ci ani přítomnost eny v milostném ivotě. 

Co zůstává, jsou dvě holé kon stan ty: na jedné straně ivot jedince, který není bez
viny; na straně druhé totálně odlidštěný svět. Josef K. je obalován, zatčen a nakonec
likvidován. Zjednat si jasno, pokud jde o porozumění skutečnosti románu, je
v případě čtenáře právě tak nesnadné jako v případě hrdiny Josefa K., který vůči
realitě světa stojí také bezradný, vydaný na po spas ko m p le xu domněnek, dohadů,
moných náznaků, je jako by připouštěly ty nejrůznější in ter pre ta ce (Hyršlová 1989,
s. 398–399). 

Do mov bývá takové místo, kde se člověk cítí samozřejmě a bez-
pečně. Zde tkví jádro problému literární po sta vy Jo se fa K. Je ho do -
mov neskýtá do sta tek soukromí, je v něm vyrušován a po ciťuje ne u-
stálou ne ji sto tu a strach. 

Vraťme se ovšem k literárnímu pro sto ru kanceláří advokátů a jed -
nací síni. Advokáti vykonávají svou práci v nízkých komorách, kam
prochází světlo po uze nízkým vikýřem. Kanceláře nemají ok na a vi-
kýř se nalézá v takové výšce, e člověk není sám o sobě s to vyhléd-
nout jím ven. Zasedací síň vy ka zu je jiný neobvyklý primát. Zde
vidíme pó dium (ochoz), kde v přítmí není mno ho vidět přes prach
a dým. Strop je tak nízký, e si zde mnozí dávají me zi hla vu a strop
polštáře! K. tu po ciťuje něco ja ko nepříjemný mlný opar. Uvězněnost 
člověka ve čtyřech stěnách, existenciální po cit umocněný nízkým
stro pem opět gra du je. Do sta tek světla ja ko zásadní chronobiologický
fa ktor evidentně chybí, čmoud a sa ze umoňují nedorozumění. Jo sef
K. musí v celém díle bo jo vat s neúprosnou nepřízní počasí a vnitřní te -
p lo ty. Pro stor v Pro ce su umocňuje izo lo va nost po sta vy K. v literárním 
světě plném neporozumění a ab sur di ty. Často je efe ktu docilováno

špatným vzdu chem a vy so kou te p lo tou v místnostech. V nich se ne-
otvírají ok na, ne bo právě ji mi do po ko je proniká mlha a kouř. Přesnou
analýzu po sta vy Jo se fa K. z psychologického hle diska naznačila ji
K. Horneyová: 

Nemyslím si, e by nějaká psychiatrická kniha skýtala pronikavější pohled na tato 
těko vysledovatelná sebeobviňování ne Kafkův Proces. Podobně jako Josef K. i ne -
u ro tik někdy plýtvá svou energií v marné a předem prohrané bitvě proti neznámým
a nespravedlivým soudcům a čím dál tím více při tom propadá beznaději. I v Kafkově
románu má sebeobviňování reálný základ ve skutečném selhání Josefa K. Jak velice
umně ukázal Erich Fromm ve své analýze Procesu (Fromm 1997), základem je zde
celková otupělost ivota Josefa K., jeho stádnost, ne do sta tek au to no mie a růstu – to
vše Fromm nazývá příhodně „neproduktivním ivotem”. Fromm ukazuje, e kadý
člověk, který tak ije, má sklony k pocitům viny a cítí se vinen. Děje se tak proto, e je
vinen. Stále hledá někoho, kdo by za něj řešil jeho problémy, místo aby se obrátil sám
na sebe a ke svým vlastním zdrojům. V této analýze je hluboká mo u drost a já s tímto
Frommovým kon ce p tem souhlasím. Domnívám se však, e není kompletní. Nebere
v úvahu marnost sebeobviňování, jeho čistě zatracující cha ra kter. Jinými slovy
nechává stranou skutečnost, e postoj Josefa K. k jeho vině je ve své podstatě
nekonstruktivní. Je tomu tak proto, e se se svou vinou pokouší vypořádat v duchu
sebenenávisti. To probíhá té nevědomě. On sám necítí, e se nemilosrdně obviňuje.
Celý proces je externalizován (Horney 2000, s. 116).

Dalším výrazným, nepřehlédnutelným externalizačním mo ti vem
Pro ce su je oblečení jak hlavní po sta vy, tak i po stav vedlejších. Opěr-
ným ka me nem oblečení se v díle uka zu je být kabát, nejčastěji v exi -
stenciální černé barvě (ba r va smrti, re zi g na ce). Ta kto bývá v be le trii
zo bra ze na po sta va ci zin ce. Jo sef K. si kabát nesundává ani ve chvíli,
kdy se dusí zatuchlým horkým vzdu chem. 

Podstatným společným mo ti vem Pro ce su a Proměny jsou koeši-
ny a koešinové kabáty. Ji v počátcích Proměny nás vypravěč uvádí
do po ko je Řehoře Sa m sy, ve kterém se téměř výhradně odehrává celý
děj povídky. Vypravěč však neo po me ne po zna me nat, e za ok ny po -
ko je pa nu je nevlídné počasí. Po koj za hrnu je jed nu zajímavost. 

Nad stolem, na kterém byla rozloena rozbalená kolekce vzorků soukenného
zboí – Samsa byl cestující – visel obraz, který si nedávno vystřihl z obrázkového
časopisu a umístil do hezkého zlaceného rámu. Znázorňoval dámu, je vy ba ve na
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koešinovým klo bo u kem a koešinou kolem krku sedí zpříma a na sta vu je divákovi
těký koišinový rukávník, v něm mizí celé předloktí. Řehořův pohled zamířil
potom k oknu a pošmourné počasí – bylo slyšet, jak dešťové kapky naráejí na okenní
plech – ho načisto roz te sk ni lo (Kafka 1990, s. 5). 

Ten to mo tiv se v díle opa ku je po proměně pro ta go ni sty: 

A tak vyrazil ven – eny se zrovna ve vedlejším pokoji opíraly o psací stůl, aby si
trochu od dy chly – čtyřikrát v běhu změnil směr, opravdu nevěděl, co má dříve zachra- 
ňovat, vtom spatřil, e na stěně jinak u prázdné nápadně visí obraz dámy oděné
samými koišinami, chvatně vylezl nahoru a přimáčkl se ke sklu, které ho udrelo
a blaivě mu chla di lo horké břicho. Aspoň ten obraz, který teď Řehoř úplně pokryl,
nikdo u jistě ne ve z me (Kafka 1990, s. 48–49). 

Co přesně se tu mění? Mění se po uze povrch, vnější fo r ma, uvnitř
zůstává pro ta go ni sta člověkem se všemi scho p no st mi, přemýšlí ja ko
dříve i cítí. To to vše však není scho pen srozumitelně předat ostatním
(nemluví, vydává jen neartikulované zvu ky) následkem proměny
mlu vi del. Jedná se zjevně o proměnu člověka v ivočicha v rámci
zevnějšku, a to se děje ja ko re a kce na vnější prostředí. Řehoř Sa m sa
tak dlo u ho vstává ráno v pět ho din do práce, tak dlo u ho ce stu je z místa 
na místo, tak dlo u ho ob cho du je s „te p lou vo dou”, a doj de k vnějško-
vému přizpůsobení nelidským podmínkám i zacházení. Společnost
sta no vi la určitý řád (systém), který ji měl slouit ku prospěchu, ale ve
výsledku je di nec otročí systému. Člověk se tak stává pouhým nástro-
jem ekonomických cílů, nu lou v da vu. Původní zaměření člověka ja ko 
cíle, je st lie kdy vůbec by lo, tak do slo va zůstává někde v mlze. Zá-
roveň však nemůe exi sto vat ji nak ne v podpoře společenství, co
po sta vu staví do neřešitelné si tu a ce.4 V ukázce visí ob raz, te dy před-
mět s přisouzenou vy so kou este ti c kou hod no tou (povznášíme ji od
ostatních věcí pověšením na stěnu). Zlacený rám vy ka zu je honosný
povrch, který umocňuje kon trast s ob sa hem ob ra zu. Reprodukovaná

skutečnost je v to m to případě – stejně ja ko ivot sám – ve l mi ex pre-
sivní. V pozlaceném rámu se nalézá re pro du kce z obrázkového časo-
pisu, po vame, pouhopouhá re pro du kce. Ji ta to naznačuje co si
pokleslého. Koešina na hlavě, krku i předloktí. Tak by mohl vy pa dat
stručný vnější po pis dámy. Dáma na se be dobrovolně přejímá tvář
zvířete, i do kon ce celé předloktí skrývá ve staené kůi. Kon takt
s ostatními aktéry ko mu ni ka ce se tak odehrává ve zvířecím du chu,
někde hlu bo ko uvnitř zůstává kulturní, svobodný člověk se svou pra -
vou tváří. Od Řehoře jsou v rodině vyadovány závazky, na druhé
straně se mu nenabízí nezbytná protiváha: em pa tie, výhody. Co však
umístila literární po sta va ot ce na stěnu vedlejšího po ko je, ve kterém
přebývá zby tek ro di ny? Otec tam pověsil fo to gra fii Řehoře ve vo jen-
ské uniformě, de mon stru je tím nu t nost (očekávanost) plnění po vin no -
sti a řádu. Ani ja ko zvíře nemůe být hrdi na v bytě tolerován, ne boť
i od domácího zvířete se vyadu je určitá míra sebeovládání, a je te dy
i nu t nou podmínkou souití a elementární svo bo dy po hy bu.5

Sym bol koešiny v podobné fun kci vidíme i v Pro ce su. 

Block dole rozpačitě přejíděl prsty po koešinové předloce u postele, strach ze
so u d co va výroku způsobil, e chvílemi zapomínal na svou poníenost před
advokátem, myslel pak jen na sebe a obracel so u d co va slova ze všech stran. „Blocku,”
řekla Leni varovně a po zve d la ho za límec kabátu. „Nech teď tu koešinu a na slo u chej 
advokátovi.”6 

Obchodník Block u ani nepředstírá zachování elementární lidské
důstojnosti, nýbr zce la transparentně přiznává spřízněnost se zvíře-
tem.7 Člověk ja koto zvíře disponující nadprůměrnými scho p no st mi,
které mu umoňují mít zřetelnou převahu nad ostatními členy fa u ny
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5 „Dokonce i od domácího psa vyžadujeme a očekáváme, že své tělesné potřeby
a jiné nápady dokáže nějak »vládat« – jinak by nemohl volně pobíhat po bytě a po
ulici a musel by být jako tygr v pevné kleci; tam ať si dělá, co dovede” (Sokol
2010, s. 138). 

6 Kafka 1997, s. 184.
7 Spřízněnost člověka se zvířetem se ve starších dobách (kromě užitkových zvířat,

na kterých byli lidé v minulosti zcela závislí) chápala jako opovrženíhodný prvek po -

4 „ivý or ga ni s mus svého »trvání« dosahuje úplně jinak. K tomu, aby mohl žít,
neustále potřebuje vodu a přísun potravy, tj. živin a energie; bez nich brzy zahyne.
ije tedy stále v těsné sou vi s lo sti se svým prostředím, žije v něm a z něho. it
znamená být závislý” (Sokol 2002, s. 23). 



na Ze mi, vy na loil ve svém vývoji nesmírné mnoství ene r gie, aby se
od své ivočišné pod oby co nejvíce oddělil. Týká se to právě i zřetel-
ného zna ku ochlupení, jak píše fi lo sof a an tro po log J. So kol: 

Od vytrhávání chloupků přes česání a zdobení vlasů a holení (nebo naopak
neholení) a po nošení paruky jsou jinak sotva pochopitelné vzorce v kadé
společnosti přísně kulturně vy me ze ny a mohou tak tvořit důleitou součást její
kulturní (nebo subkulturní) iden ti ty8.

Za zmínku stojí jistě i mo tiv so chy, který se ob je vu je těsně před
kon cem příběhu při návštěvě chrámu. 

Náhle se přímo před ním jen stříbřitě za ble skla stříbrná socha nějakého světce
a hned se zase ponořila do tmy (Kafka 1997, s. 206). 

Sym bol so chy v literatuře často znamená přítomnost mlčícího (ně-
mého) svědka, v to m to případě tragického prozření Jo se fa K. o běhu
světa, domnělou pra vdu tak místo světce vy s lo vu je pro ta go ni sta. Mo -
tiv so chy také vidíme vyuitý v po ko ji malíře. Zde se ovšem jedná
o ob raz, na kterém je spodobněna spra ve d l nost a bohyně vítězství
zároveň (připomínám, e v po ko ji malíře K. nemůe dýchat díky
horkému, zatuchlému vzdu chu). Často je v české be le trii 20. století
mo tiv so chy personifikací spra ved l no sti, práce s tímto mo ti vem však
můe být ve l mi kreativní. Například ve hře Vo sko v ce a We ri cha Osel
a stín nacházíme me ta fo ru Spra ve d l nosti poněkud mode rni zova nou,
ta je umístěna do úplné tmy, má jed no oko zavázané, v jedné ru ce
třímá veliký kuchyňský nů a v druhé váhy, kde jed na mi ska vah je
obtíena py t lem s penězi a alostně převauje dru hou, na ní leí
veliký pa ra graf (Vo sko vec, We rich 1961, s. 77). Jin dy je so cha – spra -
ve d l nost v díle likvidována, tak je to mu u Jiřího We ila v díle Na střeše
je Men de l s sohn: 

Odlitek sochy Spra ved l no sti leel u zabalen v dřevité vatě a v bedýnce na ručním 
vozíku spolu s dro b no st mi, které si vybral pan Smutný. Bručel si pro sebe: „Spra ve d l -
nost, taková pi to most v dnešní době.” [...] Re i sin ger rozbíjel kladívkem odlitek.
Nejdříve urazil Spra ved l no sti hlavu se zavázanýma očima, pak jí urazil z rukou meč,
ještě jednou klepl do hlavy, aby ji úplně roztříštil, potom se pustil do trupu. Za chvilku
leely na dvorku jen špinavé bílé nabronzované úlomky. Smetl je na lopatu a vhodil
do po pe l ni ce. Spra ve d l nost ji nebude nikomu překáet (Weil 1960, s. 128–131). 

Shrňme po zna t ky o významu pro sto ru Proměny a Pro ce su. Téměř
celý děj Proměny se odehrává v jed nom po ko ji, ta to ome ze nost na
interiér umocňuje dramatičnost děje. Vypravěč zde mohl docílit
dramatičnosti dialogizací jen do určité míry. V průběhu děje doj de
k ochuzení výbavy po ko je. Pro sto ry podtrhují izo lo va nost hlavní po -
sta vy, je ho bez mo c nost, beznaděj, bezvýchodnost, utrpení. 

Není to však pro stor, který by byl skutečným pra me nem ig no ra ce,
záměrného nedorozumění, bez ohled no sti. Čas i pro stor jsou se kun-
dární a za ni mi je počasí ja ko terciální fa ktor (na počátku povídky nám 
vypravěč vy je vu je, e za ok nem prší). Ste j nou si tu a ci po zo ru je me v Pro-
ce su i Zámku, primární chy ba vyvěrá z okolních (vedlejších) po stav. 

Ona trýznivá izo lo va nost, onen mučivý pocit nepřináleitosti nabývá na intenzitě
oko l no st mi jeho au to bio gra fie (která je zcela neodmyslitelná od jeho tvorby).
Především je tu skutečnost dlouhé, nevyléčitelné nemoci se všemi stavy a pocity s ní
spojenými. A ovšem oko l nost, e on, člověk zaloený intelektuálně, se narodil
uprostřed rodiny veskrze neintelektuálské (Hyršlová 1983, s. 242). 

Protagonisté nenacházejí v Kafkových dílech únikovou ce stu z kri -
ze nejspíš pro to, e Ka f ka ve svém ivotě ve l mi trpěl, ať ji v pracovní
části, tak i osobní. Práce vivnostenské ban ce, kde trávil většinu den-
ní do by, mu s největší pravděpodobností nepo sky to va la do sta tek
uspokojení. By la to pouhá re pro du kce, stejně ja ko v Proměně Řehoř
Sa m sa, i on byl v kanceláři pouhým nástrojem cizích cílů. Sám se bou
byl a při pro du kci literárního díla, kde se zřetelně odráí brutální svět
pojišťovnictví, nelidské zacházení s klien ty atd. Franz Ka f ka si nesl
ivo tem tra u ma ta z dětství, která utrpěl v kru hu ro di ny. Mno ho nám
napovídá ni k dy neodeslaný Do pis ot ci. Velký au tor si s ot cem ni k dy
plně nerozuměl, necítil se být „pravověrným” idem, měl z ot ce

257 258

kle s lo sti a to i u pokrokových filosofů: „Nízkost člověka jde tak daleko, e se

podřizuje zvířatům, e se jim dokonce koří” (Pascal 1973, s. 104). 
8 Sokol 2010, s. 92. Jazykové ztvárnění absence ochlupení můe v lidské říši

nabývat i negativních významů (mravní zkaenosti či pohlavní nezralosti): srov. čes.



strach, například i z to ho, e bu de v sy na go ze vyzván, aby předčítal.
Kdy k to mu všemu přičteme pozdější ne moc, uvědomíme si, ko lik
faktorů produkujících po cit ci zo ty na Fran ze Ka f ku působilo. 

Nyní zaměříme po zo r nost na druhého au to ra světového formátu –
J. P. Sa r tra, konkrétně na je ho hru S vyloučením veřejnosti. Ta to hra
čítá pouhé jed no dějství a odehrává se v pe kle. Máme monost sle do -
vat jednání čtyř po stav ve společně sdíleném pro sto ru, jsou to: Ga r cin, 
Inès, Estel le, číšník. Číšník fi gu ru je po uze v pasáích, kdy uvádí od -
so u zen ce do stanoveného po ko je. Ostatní tři proívají svůj věčný trest
v jedné místnosti. Jedná se o sa lón ve sty lu druhého císařství, na krbu
je umístěna bronzová so cha. Interiér po ko je ob sa hu je – podobně ja ko
v případě Ka f ko va Pro ce su (zde je ovšem umístěna v chrámu) – so -
chu. Paralelně so cha představuje sym bol svědka: 

Garcin pustí Estelle a udělá několik kroků, přistoupí k bronzové soše Bronz...
Hladí ji Ano, to je ta chvíle! Socha je tu, dívám se na ni a chápu, e jsem v pekle.
Říkám vám, e věděli všechno. Věděli, e budu stát před tímhle krbem, ti sk no ut ruku
na tenhle kus bronzu, se všema těma očima na mne upřenýma. Se všemi těmi pohledy,
které mě stravují. Obrátí se prudce Ha! Jste jenom dvě? Myslil jsem, e je vás víc.
Směje se Tak to je tedy peklo. Nikdy bych nebyl věřil... vzpomínáte si: síra, hořící
hranice, roeň... Ach, jak je to k smíchu! Nepotřebují roně. Peklo, to jsou ti druzí
(Sartre 1962, s. 77). 

Pro ta go ni sta zde v klíčové pasái na kon ci této hry dochází k jádru
pod sta ty od ka zu. Sa r tre ja ko ate i sta prostřednictvím po sta vy po uka -
zu je na primitivní představy o pe kle. Ji skutečnost představy člověka
něčeho neznámého jen pomocí zkušenosti po uka zu je na pri mi ti v nost,
jak po psal za kla da tel so cio lo gie A. Co m te (1927, s. 158–295). Ten vy -
me zu je stupně vývoje společnosti, navíc po pi su je i hlavní fa kto ry
vývoje li d st va, přičem za hlavní hy b nou sílu exi sten ce po vauje
fyzické náruivo sti a po nich nenávistné vášně. Sociální vývoj je pak
dle něj výsledkem historických etap: první teologický stav (věk fe ti-
šizmu, samovolné vznikání zřízení teologického a vojenského), druhý 
teologický stav (věk po ly tei z mu, roz voj vlády teologické a vo jenské),
poslední teologický stav: (věk mo no tei z mu, obměna vlády teologické
a vojenské), následuje metafyzický stav moderních společností (věk

revolučního přechodu: dez orga ni za ce zřízení teologického a vo jen-
ského) a končí roz vo jem prvků pozitivního sta vu li d st va (do bou vy z -
načující se převahou du cha podrobnostního nad du chem celkovým).
Zde je na místě po zna me nat, e i ten to geniální za kla da tel so cio lo gie
kon sta tu je, e hlavní hy b nou si lou společnosti ne bu de ni k dy duševní
(racionální) síla, ne boť je na to příliš málo po cho pe na a příliš špatně
oceněna, ne aby se jí do sta lo náleité míry ob di vu a vděčnosti (Co m -
te 1927, s. 227–228). Ji od dob D. Ali g hie ri ho bývala pekelná mu ka
v literatuře líčena prostřednictvím fyzických útrap, co je v přímém
roz po ru s křesťanským nazíráním smrti ja ko děje, kdy duše (povolaná
k nesmrtelnému ivo tu) definitivně opouští tělo. Sa r tre zde ve l mi
přesvědčivě po pi su je duševní mučení, které na rozdíl od fyzického ne -
be re kon ce. 

Proč v pe kle spo lu trpí do hro ma dy Ga r cin, Inès a Estel le? Nejedná
se o ádnou náhodu, proč se ti to tři odlišní lidé setkávají na to m to
místě. V sa ló nu se spojují osu dy lesbičky, ny m fo man ky a zbabělce.
So cha zde opět plní fun kci němého svědka. Na rozdíl od Pro ce su
(stříbrná so cha světce) ve Vyloučení veřejnosti vidíme so chu bron zo -
vou. Zla to, stříbro, bronz... a „pe klo jsou ti druzí”. Bronz ja koto třetí
ze vzácných kovů předpokládá exi sten ci dvou dalších, tak i so cha za -
stu pu je ko ho ko liv z tro ji ce, je din ce trpícího přítomností ostatních.
V naší tro ji ci je vdy přinejmenším je den navíc, přičem se jej ne l ze
ádným způsobem zba vit. Zbývá po kus zotročit je den druhého
pomocí se xu a li ty. 

Daří se nám toho dosáhnout ve chvílích sexuální in ti mi ty, definované jako
vlastnictví milence či milenky. [...] Jak ale vychází najevo, v tomto vlastnictví člověk
bohuel nevlastní nic a onen úasný úspěch je pouze další iluzí, kterou nabízíme sobě
samému. [...] Potom si ijeme ve li k sobě samému. Proto také na příkladu dramatu
tří lidských existencí násilím zavřených a izolovaných od ostatního světa: ny m fo man -
ky, lesbičky a zbabělce, který u milující ho bytosti hledá falešné svědectví své
ušlechtilosti a odvahy ve hře „S vyloučením veřejnosti” – Sartre do ka zu je tezi, e
peklo jsou ti druzí (Sartre 1962, s. 196–197). 

Estel le „mi lu je” (chce vla st nit, zotročit) Ga r ci na zejména pro to, e
je to jediný mu, který je na věky dostupný. Tragikomické chování
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hrdinů po tvrzu je tvrzení, e s mo no po lem klesá kva li ta a vzrůstá ce na. 
Ny m fo man ka potřebuje Ga r ci na vla st nit, aby ho pouila ja ko nástroj
k do saení svých cílů. Je připravena tvrdit co ko liv, jen aby jej získala.
Některé mo men ty svádění pak ve hře působí ja ko ko m bi na ce tra gic-
kého a směšného, po zo ru je me gro te sku. Ga r cin by se rád na oplátku
opíjel lí důkazu svého hrdinství. Ti dva by nejspíš s ve l kou převdě-
podobností by li scho p ni spo lu uzavřít smlo u vu za loenou na faleš-
ných základech, která by jim umoni la zmírnit utrpení vědomí vlastní
pod sta ty. Tu to monost však svo ji přítomností zněmoňuje Inès, kdy
Ga r ci no vi uka zu je hlo u post a ome ze nost Estel le, a Estel le za se zbabě-
lost Ga r ci na. Pra vda tu působí na oso by stejně jako na ivé oso by ostří
noe. 

Touha po vlastnictví je pouze určitou formou touhy po přetrvání; z něj plyne
bezbranné šílenství lásky. ádná bytost, ani ta nejmilovanější a která nám navíc splácí 
stejným, nám nikdy nepatří. [...] Touíme po tom, aby láska trvala, ale víme, e
netrvá; i kdyby zázrakem měla trvat po celý náš ivot, stejně v nějakém okamiku
skončí... Ale lidé si vdy unikají a my jím rovně unikáme; nemají trvalé obrysy.
Z tohoto hle di ska nemá ivot ádný styl. Je to pouze pohyb pronásledující formu,
kterou nikdy ne na le z ne. Člověk marně hledá formu, která by vyznačila hranice jeho
moci (Camus 1971, s. 363–364). 

Po sta vy hry docházejí k poznání, e v tom druhém po moc ne na j -
dou. Na beznadějnou si tu a ci po stav lze ap li ko vat geniální výrok
J. Swi f ta: 

Moudrý člověk je nejméně sám, kdy je sám (Hartl 1967, s. 62). 

Sa r tre tu kromě citlivé práce s pro sto rem za po ju je další netradiční
prvek. V průběhu hry je na pro sto zrušena ka te go rie času. Ne j sou tu
ho di ny, nestřídá se den a noc (po koj je stále uměle osvětlován), a do -
kon ce ne l ze ni ko ho zabít (všichni jsou ji po smrti). Únik není moný
ani dveřmi, ne boť jsou zamčené. Po sta vy proívají nekonečné ne-
štěstí. Ale proč to mu tak je? Pod le existencialistů je člověk svobodný
ve svém  štěstí i neštěstí. Sám si určuje svůj úkol i poslání. 

Svoboda je svobodná jedině tehdy, kdy se nepřirozenost kon sti tu u je jako své
vlastní omezení (Sartre 1943, s. 576). 

Monost roz ho do vat si o svém osu du není rozhodně ponechána
literárním postavám hry, ne j sou svobodní v ádném z myslitelných
modelů9 Nemají monost ádným způsobem ovlivňovat své či cizí
ivo ty. 

Sa r tre jde v ohle du vymezení otázek svo bo dy dál, ne je ho vrstev-
ník A. Ca mus ve svých dílech Ci zi nec, Mor či Mýtus o Si sy fo vi. Ca -
mus monost svo bo dy člověka ve svých dílech nepřijímá (resp. po -
vauje ji za iluzorní), ale snaí se v rámci ivo ta jed not li v ce najít
uspokojení, ra dost. Pe klem se ve hře S vyloučením veřejnosti stává
trvalá exi sten ce s oso ba mi, se kterými ne ch ce me sdílet společný pro -
stor, ne boť o svobodě má smysl uvaovat po uze ve společenství lidí. 

Ostatně morálkou hry S vyloučením veřejnosti není trpké konstatování so li da ri ty
prokletých, nýbr ona u citovaná a s ošklivostí vyslovovaná fo r mu le: „Peklo, to jsou
ti druzí.” Ti druzí způsobují naše utrpení. Trosečník by mohl stejným právem
odpovědět: „Ráj, to jsou ti druzí” – a stačí představit si, e ja k mi le by v tomto
zoufalém prostředí byl jeden ze tří prokletých opuštěn oběma ostatními, po cho pil by,
e jeho trest by se tím stal horším. „Peklo, to je nepřítomnost těch druhých.” Je
očividná pravda, e člověk ije, miluje, trpí a raduje se kvůli svým bliním, e se
nemůe bez nich obejít; ani peklo, ani ráj nejsou hy pot he sa mi, je by Sartre chtěl
zdůraznit, a pod sta tou hry S vyloučením veřejnosti je, e dělá z lidské společnosti
peklo, e důraz je tu poloen proti těm druhým (Wu r m ser 1962, s. 15).

Vraťme se k interiéru, ve kterém se děj hry odehrává. Kromě noe,
bronzové so chy jsou tu ještě po ho v ky. Po stava Estel le je ko men tu je
ta kto: 

Ale ty po ho v ky jsou ošklivé. A podívejte se, jak je roze sta vi li. Připadá mi, e je
Nový rok a já jsem na návštěvě u tety Marie (Sartre 1962, s. 47). 

Po sta va Inès o rozmístění nábytku hovoří ta kto: 
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9 J. Sokol přesvědčivě popsal tři typické modely svobody: svobodu jako
nepřítomnost překáek či přinucení, svobodu jako monost volby z předem daných
moností a hru jako střetnutí dvou svobod, které si navzájem tvoří a nabízejí své
monosti (Sokol 2007, s. 20–33).



Je to náhoda, e tahle po ho v ka je zelená jako špenát a tamta vínově červená.
Náhoda, e ano? Pokuste se je tedy přemístit, a pak si o tom povíme. A ten kus bronzu,
to je také náhoda? A to horko? (Sartre 1962, s. 51), 

Tvar nábytku a ba r vy jsou tu takové, e není pro po sta vy moné,
aby seděli li bo volně. Estel le pak ještě podotýká: 

Všechno je tu tak ošklivé, tak tvrdé, tak hranaté. Nenáviděla jsem hrany (Sartre
1962, s. 51). 

Ačkoliv po koj nemá ok no, a ne u moňuje te dy po zo ro vat nepřízeň
počasí, tak jed nu významnou pa ra le lu s Kafkovým Pro ce sem přeci
evi du je me. Jedná se o vzduch (přesněji te p lo tu vzdu chu) v salóně. Ga -
r cin jej po ciťuje asi nejvíce: 

Poloí si ruku na čelo Hrozné vedro. Dovolíte? Chce si svléknout kabát (Sartre
1962, s. 50). 

Estel le mu mi mo cho dem svléknutí kabátu zakáe (opět pa ra le la
s po ci ty hor ka K. v malířově po ko ji). 

Společným prvkem Kafky a Sa r tra ve zkoumaných dílech je nepří-
zeň pro sto ru, nepo ho d l nost. U Sa r tra je to malý pro stor s nepříjemným 
nábytkem plný hor ka, u Ka f ky navíc mlha, sychravé počasí, nízké
stro py, málo světla. Někdy je tu také věc, se kte rou se hrdinové (li te-
rární po sta vy) cítí být identické (u Ka f ky – ob raz [Proměna], koešiny 
[Pro ces]). U obou je také společný rys, a to je ve l mi podstatné, e pro -
stor je a sekundární, to, co tvoří utrpení bez východiska (Sa r tre –
S vyloučením veřejnosti) končící smrtí (Ka f ka – Pro ces, Proměna),
jsou lidé (literární po sta vy) a je jich konání fyzické či verbální.
Většinou se jedná o ig no ra ci či nenávist plynoucí z neuspokojení či
stra chu. 

Jiný společný rys vy je vu je fakt, e všechny výše uvedené hlavní
po sta vy vtělují veškerou ini cia ti vu a akti vi tu do úsilí docílit os vo bo-
zení se, pouívají k to mu to cíli veškeré dostupné prostředky (ne příliš
mocné), ale dosahují směšných, nepodstatných výsledků. Hlavním
společným pra me nem utrpení je tělesná přítomnost hostilních osob,
kterých se po sta vy ne mo hou zba vit. Ztrácejí tak svo bo du, pohodlí,

klid, mono sti vo l by a vůbec vše potřebné k to mu, aby by li sa mi se -
bou. To, co obě díla rozděluje, je ji je jich samotný cha ra kter. U Sa r tra
hodnotíme hru, kde se dramatičnosti do ci lu je dialogizací. Obecné ry -
sy prostředí nám ukazují scénické poznámky, některé konkrétnosti se
v to m to ohle du dovídáme prostřednictvím re p lik aktérů. To to se týká
jen prostředí literárních děl. Dia lo gy nám poskytují to nejdůleitější:
monost soustředěně po zo ro vat myšlenkové po cho dy a po sto je
hlavních po stav. Při konkrétní re a li za ci divadelní hry má pak divák
menší mono sti ohledně utvoření si představy o fyzickém vzezření
po stav. Ka f ko vy zkoumané pró zy nám poskytují na opak monost
větší představivosti ohledně konkrétního pro sto ru a po stav, myšlen-
kové po cho dy jsou ovšem pevně dány vypravěčem v er-formě (typ
vševědoucího vypravěče). Sa r tre se tak ve hře můe soustředit na ana-
lýzu myšlení a postojů; Ka f ka v prózách mno ho po pi su je i prostředí
a vůbec vnější fa kto ry. Sa r tre vyniká nápaditým pojetím pe kla, boří
předsudky o je ho ustálené představě. Ka f ka zůstal v porovnání s ním
o „pa tro ní”. Vypomáhá si po pi sy pro sto ru, čím zastírá skutečný
pra men problémů: ko mu ni ka ci me zi aktéry, ne s cho p nost pro ta go ni sty 
samostatně jed nat, převzít odpovědnost ne bo je ho duševní či fy zi c kou 
ne moc.

Od kaz děl tak spatřuji odlišný, zatímco Ka f ko vy po sta vy literár-
ních děl nenacházejí východisko z osobní kri ze a rezignují na své cíle
(Zámek), ne bo do kon ce umírají (Pro ces, Proměna), u Sa r tra po zo ru je -
me vzpo u ru hrdi ny pro ti si tu a ci do které se do stal, a to i v ostatních je -
ho dra ma tech (Ďábel a pánbůh, Počestná děvka, Ke an...). Ne l ze - li
pak neblahý osud svůj či jiné po sta vy zvrátit, po sta vy reagují
odmítavě alespoň prostřednictvím emocí (např. výsměch pro ta go ni sty
(Sa r tre 2001, s. 32) v závěru povídky Zeď). Ty to po sta vy však vy jad-
řují vdy po stoj, který vy ka zu je víru ve vítězství takové vzpo ury.
A opět srovnávám s Ca mu sem: 

Camus také začíná odhalením ab sur di ty, ale jde o krok dále. [...] Kafka viděl
jedině odsouzeného člověka, Camus chápe, e člověk je odsouzený, ale přesto hodlá
pod sto u pit boj. A není to boj, který by byl neměl smysl. Neboť ab sur di ta lidského
ivota sice exi stu je, ale v člověku exi stu je také co nejhlouběji zakořeněný ne so u hlas
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s ničivou závislostí. [...] Avšak na rozdíl od Kafky, který dochází a k bez mo c no sti
vůči ka te go rii ab sur di ty, Camus odmítá le trans cen den t na a říká, e člověk a pouze
on jediný má v přírodě scho p nost vzpoury (Za le wski 1968, s. 155–156). 

A Sa r tre míří ještě dál, ne boť po vauje člověka za bezmocného jen
v takovém případě, kdy to sám připustí. Je však nutné po zna me nat,
e existencialisté nevěřící v jakýkoliv prin cip přemáhající člověka
často budí s roz pa ky přijímaný do jem teatrálního zo u fa l ce, který kolí-
sá me zi neřešitelným i upřímným zoufalstvím a cy ni s mem, co
z dnešního po hle du člověka XXI. století můe snad no působit ja ko
bezbřehé10.

Sa r tro va i Ka f ko va díla kromě estetické hod no ty přinášejí i cenné
nadčasové filozofické a psychologické otázky o smy s lu a cha ra kte ru
individuální lidské exi sten ce ve společnosti. Analýza přinesla di ver-
zní te ze o bytí literární po sta vy determinované v čase a pro sto ru, o je-
jích mono stech vo l by a mezích svo bo dy. 
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10 Trefně to vystihl J. Sokol: „Nevím, ale moná jste si také všiml, kolik je šťast- 
ných lidí mezi těmi, které ivot opravdu skřípl. A skutečné zoufalství člověk najde
nejspíš mezi zlatou mládeí, mezi těmi »úspěšnými«, kteří mají všechno, co chtějí.
Proto mi vadí existencialistické stesky i romantické šťourání se v sobě. To člověka
učí brát sám sebe tragicky váně, a je to směšné. »Jsme odsouzeni ke svobodě«,
říká důleitě zachmuřený Sartre, odsouzený hulit doutník a chodit z kavárny do
kavárny. Chudák, odsouzený ke svobodě… Neposlal byste ho někam? Jsme odsou-
zeni k dobrému obědu?” (Beránek 2003, s. 175).                             



An na GA WA RE CKA

Po znań

Nie wi dzia l ne mia sta 
– Mi chal Aj vaz czy ta Ita lo Ca l vi no

Słowa klu cze: Li te ra tu ra cze ska, tra ktat filo zo fi cz ny, mia sto, Mi chal Aj vaz
Ka y words: Czech li te ra tu re, phi loso p hi cal tre a ti se, ci ty, Mi chal Aj vaz

Abs tract

Nie wi dzia l ne miasta Italo Ca l vi no (1972) to proza fi kcy j na, w której autor
próbuje roz wa żyć istotne atry bu ty no wo cze s nej ur ba ni za cji. Bohater, Marco Polo,
w roz mo wie z Kublai khan ukazuje kilka wy ima gino wa nych miast, które są uz na wa -
ne za ale go ry cz ne przykłady antro polo gi cz nych, se mio ty cz nych, meta fi zy cz nych
aspektów archi tekto ni cz nych miasta jako zja wi ska hi sto rycz ne go, filo zofi cz ne go
i kul tu ro we go. Ca l vi no jednak pod kre śla indy widu a l ny cha ra kter opi sy wa nych
miejsc. Powieść Michała Ajvaz zatytułowana 55 miast jest próbą nowej aran ża cji
mie js co we go materii danej Ca l vi no i wska za niu uni wer sal ne go modelu miasta.
Według niego główne cechy, które decydują o istocie ur ba ni za cji, to pamięć i pra -
gnie nie. Pie r wszy z nich określa przeszłość OD miasto, drugi tworzy swoją przy-
szłość.

Italo Calvino’s In vi si b le cities (1972) is a fi c tio nal prosaic work which tries to
con si der a es sen tial at tri bu tes of a modern ur ba ni za tion. The hero, Marco Polo, shows
his in ter lo cu tor, Kublai khan, some ima gi na ry cities which are re gar ded as the al le go -
ri cal exa m p les of the an thro polo gi cal, se mio tic, me ta phy si cal, ar chi tec to nic or my t hi -
cal aspects of the city as a hi sto ri cal, phi loso p hi cal and cu l tu ral phe no me non. Ca l vi no
however stresses the in di vi du al cha ra c ter of the de scri bed places. Michal Ajvaz’s
work titled 55 cities is a attempt of a new ar ran ge ment of a Calvino’s topical matter
and re con stru c ting it into a uni ve r sal model of the city itself. Ac cor ding to him the
main fe a tu res which decide about the essence of ur ba ni za tion are memory and desire.
First of them defines the past od the city – the second creates its future.

W powie ści- tra kta cie Ita lo Ca l vi no Nie wi dzia l ne mia sta (1972)
bo ha ter, Ma r co Po lo, opo wia da Kub laj- cha no wi o na po tka nych
w cza sie swych wę dró wek mia stach, opi sując roz ma i te, czę sto całko -

wi cie nie pra wdopo dob ne z per spe kty wy po to cz ne go do świa d cze nia
wa rian ty urba ni sty cz nej prze strze ni i eg zy sten cji. Opi som i opo wie -
ściom tym to wa rzyszą re fle ksje ce sa rza, któ ry w roz mo wach z we ne c -
kim pod ró ż ni kiem sta ra się spre cy zo wać i uzu pełnić uzy ska ne in fo r -
ma cje, py tając prze de wszy stkim o onto lo gi cz ny sta tus pre zen to wa -
nych fo r ma cji mie j skich, ale za sta na wiając się rów nież nad kry te ria mi 
po zwa lający mi na wy pra co wa nie uni wer sal ne go mo de lu mia sta ja ko
syn tety cz ne go kon stru ktu so cjo logi czne go, topo gra ficz ne go i antro -
polo gicz ne go. Ce sarz nie zna wszy stkich re gio nów swe go im pe rium,
dla te go słuchając opo wie ści mu si po dej mo wać de cy zje do tyczące
rze czy wi ste go ist nie nia de skry bo wa nych prze strze ni. Nie pe w ność
sto p nio wo prze ra dza się w świa do mość ima gina r ne go cha ra kte ru ob -
ra zów. Tym sa mym dys ku sja nad refe ren cja l nym wy mia rem na rra cji
prze ra dza się w roz wa ża nia na te mat obie kty w ne go bądź su bie ktyw -
ne go cha ra kte ru rze czy wi sto ści, symu lakry cz no ści ma py czy infe rna -
l ne go cha ra kte ru mode rni sty cz nej ur ba ni za cji. 

W 2006 ro ku Mi chal Aj vaz, cze ski pro za ik, po eta, fi lo zof i lite ratu -
rozna w ca, opu b li ko wał pra cę Pięć dzie siąt pięć miast. Ka ta log sie -
dzib, o któ rych Ma r co Po lo opo wia dał Kub laj- cha no wi, spi sa ny ku
czci Ita lo Ca l vi no. Ty tułowe sfo r mułowa nie świa d czy o pod porząd-
kowaniu wykładu za pro pono wa nej w Nie wi dzia l nych mia stach kon -
ce pcji urba ni sty cz nej i su ge ru je, że w in ten cjach au to ra le ży podąża -
nie za to kiem Ca l vi no wskich roz wa żań. W rze czy wi sto ści jed nak
Pięćdzie siąt pięć miast... sta no wi wy po wiedź na te mat za sad ni czych
pro ble mów fi lo zo fii mia sta, dla któ rej tekst włoskie go pi sa rza sta je się 
pre te kstu al nym pun ktem wyj ścia, umo ż li wiającym fo r mułowa nie
sądów w du żym sto p niu nie za le ż nych od re fle ksy j nej płasz czy z ny
pie rwo w zo ru. 

Przy ta czając czę sto dziś sto so waną me ta fo rę pi sa nia/czy ta nia mia -
sta, eks po nującą te ksto wy cha ra kter prze strze ni zur bani zo wa nej,
moż na po wie dzieć, że Ca l vi no „pi sze mia sta” (bądź mia sto), Aj vaz
zaś je prze pi su je. Po stę pu je za tem po do b nie do Bor ge so wskie go
Pierre’a Me nar da, któ ry two rzy no we go Don Ki cho ta tak, by za cho -
wując za sa dy pełnej iden ty cz no ści z pier wo w zo rem Ce r van te sa, był
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jed no cze ś nie całko wi cie od nie go ró ż ny. Aj vaz, zna w ca twó r czo ści
Bo r ge sa, po dej mu je ana lo giczną in ter te kstu alną grę, po zo r nie po wie -
lając Ca l vi no wskie stra te gie ob ra zo wa nia i ro zu mie nia, w rze czy wi -
sto ści jed nak do ko nując prze su nięć, któ re pro wadzą do rein ter pre ta cji 
za wa r tych w Nie wi dzia l nych mia stach wa rian tów prze strze ni zur -
bani zo wa nej. Prze su nię cia te do tyczą w pie r wszym rzę dzie ko m po zy -
cji te kstu, Aj vaz bo wiem de cy du je się na za sto so wa nie tema ty cz ne go
kry te rium porządko wa nia ma te riału, łącząc ze sobą opi sy, któ re Ca l -
vi no roz rzu ca na prze strze ni całego dzieła. Wy ró ż nio ne przez wło-
skie go pi sa rza ka te go rie (mia sta i pa mięć, mia sta i zna ki, mia sta i pra -
gnie nia, zwie w ne mia sta, mia sta i wy mia na, mia sta i oczy, mia sta i na -
zwa, mia sta i uma r li, mia sta i nie bo, ciągłe mia sta, ukry te mia sta) ko -
re spon dują z wyod rę b nie niem po szcze gó l nych aspe któw ur ba ni za cji,
któ ra post rze ga na jest w wy mia rze wi zu a l nym, escha tolo gi cz nym,
trans cen den t nym, se mio ty cz nym, tem po ra l nym, spa cja l nym i antro -
polo gi cz nym. Kla sy fi ka cja ta akcen tu je wie lo ra kość za sad de te r mi -
nujących fun kcjo no wa nie mia sta, a se ria l na ko m po zy cja dzieła uwy -
pu kla prze de wszy stkim zróż ni co wa nie przed sta wio nych prze strze ni. 

Aj vaz gru pu je opi sy, łącząc ze sobą in fo r ma cje po chodzące z ró ż -
nych czę ści te kstu, a porządkując ma te riał, uzu pełnia go i in ter pre tu je
w spo sób re du kujący owe od rę b no ści i eks po nujący lo gi cz ne upo-
rządko wa nie wykładu. Połącze nie roz rzu co nych w całej prze strze ni
Cal vi no wskie go dzieła opi sów po ka zu je, że hete rono mi cz ność pre -
zen to wa nych or ga ni z mów mie j skich sta je się płasz czyzną od nie sie nia 
dla zbu do wa nia mo de lo we go ob ra zu, sku piające go w so bie wszy -
stkie, roz pro szo ne w pier wo w zo rze, atry bu ty. W te k ście Ca l vi no ko le -
j ne roz działy nie ku mu lują in fo r ma cji, ale oświe t lają po szcze gó l ne
aspe kty mia sta z od mien nych per spe ktyw i pun któw wi dze nia. Aj vaz
pod trzy mu je wie lość kry te riów wa run kujących sfo r mułowa nie de fi -
ni cji sub stan cja l nych atry bu tów mie j skich, ale po szu ku je jed no cze ś -
nie spo i wa, po zwa lające go na wyod rę b nie nie ele men tów wspó l nych
dla po szcze gó l nych wa rian tów. Na rzu co ny przez pi sa rza ład nie ty l ko
wpro wa dza ciągłość wykładu, któ ry, nie tracąc lite ra c kie go na ce cho -
wa nia, na bie ra właści wo ści dys ku r su esei sty cz ne go, ale ta k że de fi niu -

je za sa dy hie rar chi cz nej stra ty fi ka cji, za ta r te w Ca l vi no wskiej ko m -
po zy cji. W wer sji Aj va za ko le j ność pre zen ta cji okre śla kry te ria wa ż -
no ści atry bu tów, przy znając pier wszo p la nową ro lę pa mię ci i pra gnie -
niu. Od usta le nia ich pa ra me trów i form za leżą bo wiem wy zna cz ni ki
in nych właści wo ści. De te r mi nują ro dzaj ję zy ka, któ rym pi sa ne są
mie j skie te ksty, wy ty czają ob szar sko ja rzeń związa nych z nazwą
miejs co wo ści, wpływają na wi zu a l ne aspe kty prze strze ni, okre ślają
re la cje ze sferą es cha to lo gii i trans cen den cji, a prze de wszy stkim de -
cy dują o trwa niu lub za ni ku fo r ma cji urba ni sty cz nych. Mia sto jest re -
zer wu a rem pa mię ci, a za tem ży wi się swą przeszłością, z niej cze r piąc 
wzo r ce fun kcjo no wa nia, je go kształt de te r mi nują jed nak rów nież pra -
gnie nia mie sz ka ń ców, pro je ktujące kie run ki roz wo ju i umo ż li wiające
osiągnię cie w przyszłości sta nu ide a l ne go. W uję ciu Aj va za obie ten -
den cje nie są prze ciw sta w ne, jed na wy zna cza spo sób ro zu mie nia dru -
giej. Mia sto po wsta je ja ko wykład nik pra gnie nia i pa mię ci. Gdy one
za mie rają, rozkłado wi pod le ga też porządek urba ni sty cz ny na dający
prze strze ni cha ra kter mie j s ca os wo jo ne go, pod porządko wa ne go pro -
ce som du cho wej in ter iory za cji i dzię ki te mu na dające go się do za mie -
sz ka nia. Od działywa nie me cha ni z mów de stru kcy j nych do ty ka jed nak 
też miast, w któ rych za chwia niu ule ga rów no wa ga mię dzy in ge rencją
pa mię ci i pra gnie nia, lub w któ rych jed na z ka te go rii za czy na od gry -
wać ro lę do mi nującą. Zby t nie eks po no wa nie po la pa mię cio we go sku -
t ku je bo wiem zakon ser wo wa niem i w efe kcie pe try fi kacją za sta nych
kształtów prze strzen nych i form by to wa nia, ogra ni cze nie się wyłącz -
nie do urze czywi st nie nia pra gnień owo cu je ten dencją do per ma nen t -
nej trans fo r ma cji. W obu przy pa d kach mia sto za ni ka, za tra cając rudy -
men ta r ne wy zna cz ni ki swej to ż sa mo ści. To ż sa mość ta sta no wi zaś,
za rów no w uję ciu Ca l vi no, jak i Aj va za, je dyną wa r tość, któ rej kul ty -
wo wa nie za gwa ran to wać mo że prze trwa nie ku l tu ry mie j skiej w jej
wy mia rze ma te ria l nym i du cho wym.

W przed mo wie do Nie wi dzia l nych miast au tor de kla ru je po trze bę
za cho wa nia po świa d czo nych tra dycją form mie j skie go by to wa nia.
Po trze ba ta ka ro dzi się w kon fron ta cji z obse r wo wa nym aktu a l nie
kry zy sem ur ba ni za cji, po le gającym na roz chwia niu doty ch cza so wych 
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praw i re guł rządzących ist nie niem mia sta ja ko fe no me nu, któ re go
fun kcjo no wa nie de te r mi nują i pod trzy mują nie ty l ko i nie prze de
wszy stkim ma te ria l ne kształty za bu do wy archi tekto ni cz nej, ale ta k że
wspól no ta skład ni ków świa do mo ści zbio ro wej mie sz ka ń ców. W re -
fle ksji eu ro pe j skiej ist nie je ze staw wy ob ra żeń do tyczących ty po wych
czy nie zby wa l nych właści wo ści mie j skich. Z nich też Ca l vi no bu du je
swe pro je kty urba ni sty cz ne. Mia sta przez nie go opi sy wa ne składają
się z ele men tów zna nych z empi ry cz ne go do świa d cze nia, choć ich
indy widu a l ne ko m bi na cje nie od po wia dają żad nym ist niejącym mie j -
s com. Li cz ba tych ko m bi na cji jest, jak sądzi pi sarz, nie ogra ni czo na,
po zwa la za tem na nie ustan ne ge ne ro wa nie no wych or ga ni z mów mie j -
skich, któ rych indy widu a l ny cha ra kter za gwa ran towa ny zo sta je przez 
ró ż no ra kość cech do mi nujących. Ca l vi no wskie pro je kty sta no wią za -
tem pro po zy cję uzu pełnie nia „pu s tych miejsc” na ma pie i po ka zują,
że nie wszy stkie po ten cja l ne fo r my mie j skie go porządku archi tekto -
nicz ne go i antro polo gicz ne go zo stały już zrea li zo wa ne. Urze czywi st -
nie nie tych pro je któw stwo rzyć mo że prze ciw wa gę dla en tro pi j nych
pro ce sów, któ re pro wadzą do po wsta wa nia bezład nych me tro po lii,
a po wieść Ca l vi no sta je się swo i stym na rzę dziem ob ro ny przed nie -
uchron nym, gdyż wy ni kającym z roz wo ju cywi liza cyj ne go, rozkła-
dem. Za miast akce p to wa nia ten den cji do alea tory cz ne go roz ro stu,
sku t kujące go glo balną uni fi kacją ustru ktu ro wa nia prze strze ni mie j -
skiej, pi sarz pro je ktu je mia sta no we, re a li zujące dotąd nie wy ko rzy -
sta ne atry bu ty, któ re ko re spon dują z tra dy cy j nym ro zu mie niem
porządku urba ni sty czne go. W swej ob ro nie to ż sa mo ści i pod mio to -
wo ści or ga ni z mów mie j skich Ca l vi no, i podążający za je go myślą Aj -
vaz, zwra cają się w stro nę za ko rze nio nych w ku l tu rze mi ty cz nych
i re li gi j nych eks pli ka cji, de te r mi nujących w przeszłości spo so by ro -
zu mie nia mia sta w płasz czy ź nie topo gra fi cz nej, archi tekto ni cz nej
i so cjo logi cz nej. W przed mo wie włoski pi sarz, pod kre ślając fi kcy j ny
cha ra kter dzieła, oświa d cza, że je go ce lem nie jest „podąża nie wszyst- 
ki mi szla ka mi szczę śli we go ku pca we ne c kie go, któ ry w trzy na stym
wie ku przy był do Chin” (Ca l vi no 1993, s. V; cyt. za: Buczy ńska- Ga -
re wicz 2006, s. 294), a za tem de ma sku je mi sty fi ka cję leżącą u po-

dłoża kon stru kcji świa ta przed sta wio ne go, od bie rając mu zna mio na
hi sto ry cz nej re fe ren cji. Włącza nie w opi sy ana chro ni cz nych ele men -
tów su ge ru je bo wiem, że przed mio tem zain tere so wa nia po zo sta je
ponad cza so wy wy miar or ga ni za cji prze strze ni mie j skiej, w któ rym
dia chro nia mie sza się z syn chro nią, ko no tując uni wer sa l ność mo de lu,
loka lizo wa ne go po za uwa run kowa nia mi dzie jo wy mi. Usy tu o wa nie
świa ta przed sta wio ne go w śred nio wie czu po zwa la jed nak od woływać 
się do kon kre t nej kon ce pcji mia sta, tej mia no wi cie, któ ra zakłada je go 
za le ż ność od ar che typo we go wzo r ca, pod le gające go me cha ni z mom
sa kra li za cji i na dające go mia stu swo i sty kos molo gi cz ny wy miar, wi -
dzi w nim bo wiem mate ria li za cję sfe ry Ab so lu tu (por. Żyłko 2000,
s. 6–13). Za le ż ność me cha ni z mów fun da cy j nych miast od na śla do wa -
nia i sym bo li za cji trans cen dent ne go pro to ty pu sta no wi przed miot
zain tere so wa nia obu pi sa rzy. Aj vaz do strze ga w niej gwa ran cję za -
cho wa nia rów no wa gi mię dzy pro ce sa mi pa mię ci i pra gnie nia, Ca l vi -
no zaś mia stom, bu do wa nym ja ko od zwier cied le nie ar che typo we go
ob ra zu (ura ni cz ne go, chto ni cz ne go lub akwa ty cz ne go), prze ciw sta wia
mia sta, zwa ne przez nie go ciągłymi, roz ra stające się bez aprio ry cz nie
przy ję tych założeń urba ni sty cz nych i od rzu cające ku l tu ro we tra dy cje. 
Ich kon stru k cja opie ra się na aglu tyna cy j nym łącze niu hete roge ni cz -
nych ele men tów, dla któ rych spo i wem nie jest już ani wspól no ta wy -
ob ra żeń od wołujących się do mi tów założy cie l skich, eks po nujących
ro lę pa mię ci, ani uto pi j ne pra gnie nie lo kujące ideał w przyszłości. 

Pod porządko wa nie or ga ni za cji mie j skiej aprio ry cz nym kon ce p -
tom sta no wi je den z naj istot nie j szych przed mio tów dys ku sji Ma r ca
Po lo z Kub laj - cha nem. W roz mo wach tych in ter loku to rzy re pre zen -
tują od mien ne poglądy, od po wia dające dwóm stra te giom pro je kto wa -
nia mo de lo we go uję cia mia sta. Kon fron ta cja sta no wisk pro wa dzi do
re du kcji prze ciw ieństw, a obie me to dy abs tra ho wa nia mo de lu po zwa -
lają na uzy ska nie iden ty cz nych efe któw. Nie za le ż nie bo wiem, czy
punkt wyj ścia sta no wić bę dzie wy dzie le nie cech akcy den ta l nych, czy
okre śle nie wspó l ne go mia no w ni ka wy zna czające go płasz czy z nę ana -
lo gii dla wsze l kich form i wa rian tów prze strze ni zur bani zo wa nej,
u ce lu roz wa żań za wsze le ży zde fi nio wa nie uni wer sal ne go wzo r ca.
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Po do b nie po stę pu je Aj vaz, eks po nując prze de wszy stkim te ko m po -
nen ty, któ re składają się na całościową wi zję mia sta i wśród bo ga c twa
ob ra zów po szu kując skład ni ków de cy dujących o jed no ści. Do cho dzi
do wnio sku:

[...] nie zna ne miasto możemy zro zu mieć, po nie waż jest metaforą innego, całkowicie
od mien ne go miasta, a to miasto jest także metaforą pie r wsze go. Me ta fo ra taka
zmusza nas, by od szu kać po do bie ń stwo, a zatem znaleźć nowy język (Ajvaz 2006,
s. 31). 

Mia sta, choć zbu do wa ne na od mien nych za sa dach i re spe ktujące
od rę b ne sy ste my aksjo lo gi cz ne i no r my egzy sten cja l ne, oświe t lają się 
za tem wza je m nie, uwy pu klając swe indy widu a l ne właści wo ści
i odsłaniając za kres dopu sz cza l nej iden ty fi ka cji. Dzię ki zaś swe mu
zna ko we mu po ten cjałowi upo do b niające mu prze strzeń zur ba ni zo -
waną do te kstu zare je stro wane go za po mocą ję zy ka mo ż li wa jest jej
ar ty ku la cja opa r ta na za sa dzie meta fo ry za cji. Za sadą tą rządzi jed nak,
w uję ciu Aj va za, nie pra wo ana lo gii, ale re guły zróż ni co wa nia. To one 
bo wiem po zwa lają na spre cy zo wa nie założeń swo i ste go sprzę że nia
zwro t ne go rządzące go dia le ktyką jed no stko wo ści i uni wer sali z mu,
stojącą u pod staw kształto wa nia się i eg zy sten cji form mie j skich
utrwa lo nych w zbio ro wej świa do mo ści. Z okre śle niem wy zna cz ni -
ków tej dia le kty ki współgra eks po no wa na w dzie le Ca l vi no kon dy cja
pod ró ż ni ka, prze mie rzające go po ko lei wie le miast, bez za mie szki wa -
nia w żad nym z nich, a za tem kon dy cja, któ ra ba zu je na ciągłym pod -
trzy my wa niu „młodo ści” spo j rze nia, gwa ran tując tym sa mym umie -
ję t ność od kry wa nia właści wo ści de cy dujących o isto cie od wie dza -
nych or ga ni z mów urba ni sty cz nych. W ten spo sób mo ż na jed nak ty l ko 
za uwa żyć naj bar dziej ze w nę trz ne – po wie rzch nio we – ce chy dys tyn -
kty w ne. Od kry cie „du cha/du szy” mia sta wy ma ga zaś głęb sze go za ko -
rze nie nia się w je go stru ktu rze, na któ re nie po zwa la sy tu a cja pod ró ży
unie mo ż li wiająca rze czy wi ste za mie sz ka nie w żad nej z od wie dza -
nych prze strze ni. Dzię ki przy ję ciu po sta wy wę dro w ca jed nak uwy pu -
kle niu pod le gają też ce chy wspó l ne, ich wy dzie le nie zaś umo ż li wia
wy pra co wa nie mo de lu. W położe niu ta kie go pod ró ż ni ka zna j du je się
rów nież czy te l nik te kstu Ca l vi no i wcie lo ny w ro lę te go czy te l ni ka na -

rra tor ese ju Aj va za. Dla nie go zo rien to wa nie się w róż no rod no ści po -
le ga na pró bie umie sz cze nia spo ty ka nych oso b li wo ści w sie ci ana lo -
gii, na wet je że li wie lość zapre zen to wa nych roz wiązań urba ni sty cz -
nych po zwa la je dy nie na usy tu o wa nie ich w ska li po ten cjal ne go zróż -
ni co wa nia. 

Świa do mość gra nic dys tyn ktyw no ści da je zaś asumpt do wy ty cze -
nia ram, w któ rych mieszczą się dopu sz cza l ne fo r my mie j skiej to po -
gra fii, ku l tu ry i eg zy sten cji. Po za ty mi gra ni ca mi prze strzeń, jak ko l -
wiek rygo ry sty cz nie zor gani zo wa na i uporządko wa na, prze sta je być
uwa ża na za mia sto. Wśród opi sy wa nych przez Ma r co Po lo miejsc są
ta kie, któ re w pełni od po wia dają po to cz nym wy ob ra że niom na te mat
dopu sz cza l nych form porządku urba ni sty czne go, są też i ta kie, któ re
od owych wy ob ra żeń od bie gają lub całko wi cie im przeczą. Za cho -
wują mi mo to re pe r tu ar ele men ta r nych właści wo ści, po zwa lających
na zde fi nio wa nie ich w ka te go riach ładu mie j skie go. Gdy jed nak mia -
sto nie za wie ra w so bie żad ne go z „obli gato ry j nych” ko m po nen tów,
lub gdy ich ko m bi na cje nie od po wia dają akce pto wa ne mu skon figu ro -
wa niu, to, jak sądzi Aj vaz, roz pa da się w nim „za rów no porządek to ż -
sa mo ści, jak i porządek zróż ni co wa nia; gdy spró bu je my wy ko nać
skok prze noszący nas z jed ne go ję zy ka do dru gie go, spad nie my
w prze paść” (Aj vaz 2006, s. 29). Mia sto, nie od po wia dające za rów no
zna nym ana lo giom, jak i akce pto wal ne mu zróż ni co wa niu, prze sta je
spełniać swą pod sta wową ro lę an tro po lo giczną, po le gającą na zdo l -
no ści do os wa ja nia go i wra sta nia w je go prze strzeń. Dys fun kcjo nal -
ność ta ka po wo du je zaś, że mie j s ce, choć zbu do wa ne zgod nie z tra -
dycy j ny mi za sa da mi ur ba ni za cji, za czy na przy po mi nać owe ciągłe
me tro po lie, któ rych eks pan sja za gra ża prze trwa niu ku l tu ry mie j skiej.
Za ni ka w nim bo wiem po dział na cen trum i pe ry fe rie, sta no wiący
o isto cie or ga ni za cji mie j skiej, a bez wy dzie le nia ośro d ko wych stref
za gę sz czo nej zna ko wo ści, de cy dujących o usen so wie niu prze strze ni,
nie ist nie je mo ż li wość orien ta cji w świe cie zur bani zo wa nym1. Mia sta
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1 Por.: „Miasto bez centrum jest skandalem, ko sz ma r nym snem. Italo Calvino
opowiada w IX księdze Nie wi dzia l nych miast o Pen te zy lei, która »rozlewa się«



ta kie, czy ra czej „anty -mia sta”, tracą kon takt za rów no z przeszłością,
jak i przyszłością, za stę pując swe usy tu o wa nie na li nii tem po ra l nej ra -
dy kalną ab so lu ty zacją wy mia ru prze strzen ne go.

Py ta nie o ce chę klu czową, sta no wiącą pod sta wę dla sfo r mułowa -
nia uni wer sa l nej de fi ni cji prze strze ni zur bani zo wa nej, obaj pi sa rze
po zo sta wiają jed nak bez od po wie dzi. Mia sto jest mia stem nie dla te go, 
że re a li zu je ze staw po wszech nie akce p to wa nych właści wo ści, ale dla -
te go, że po tra fi utrzy mać rów no wa gę mię dzy dwie ma skra j ny mi ten -
den cja mi, z któ rych jed na ba zu je na eks po no wa niu jed no stko wej od -
rę b no ści, dru ga zaś wypływa z ko nie cz no ści pod porządko wa nia się
wy zna cz ni kom pa ra dyg ma tu. Ma r co Po lo, zwo len nik te zy, że na uni -
wer sa l ny ob raz ku l tu ry mie j skiej składa się nie zli czo na li cz ba wyjąt-
ków od hipo te ty cz nie wy abs tra howa nej re guły, przy po mi na, że wy -
pra co wa ny mo del po wi nien uw z ględ niać tę ró ż no rod ność, ty l ko ona
bo wiem pro wa dzi do nie ustan ne go roz sze rza nia kon ce p tu mia sta,
któ ry wzbo ga cać się mu si o sta le no we ele men ty, po chodzące z re per -
tu a ru inno wa cy j nych roz wiązań sto so wa nych w pro je kto wa niu
przyszłych or ga ni z mów mie j skich. Aj vaz, prze j mujący ro lę Kub laj -
 cha na, któ ry w ra mach świa ta przed sta wio ne go Nie wi dzia l nych miast
pełni fun kcję rze cz ni ka aprio ry cz ne go porządku, ko jarzące go się
z mo de r ni styczną ra cjo na li zacją zor gani zo wa nia prze strzen ne go, nie -
co ina czej rozkłada akcen ty. Nie po le mi zu je z sen sa mi wypływający -
mi z fanta smago ry cz nych wi zji Ma r ca, nie py ta, jak Ku b laj, o roz -
wiąza nia alte rna ty w ne, ale po sze rza i uzu pełnia płasz czy z nę ob ra zo -
wa nia ele men ta mi dys ku r su, pogłębiając spo j rze nie na po szcze gó l ne
ka te go rie leżące u podłoża opi sa nych przez Ca l vi no form ku l tu ry mie -
j skiej. Roz wa ża pro ble ma ty kę pa mię ci z jej sie cio wym cha ra kte rem
i ten dencją do frag menta ry za cji, za sta na wia się nad se mio tyką i symu -
lakry cz no ścią mia sta i za da je py ta nia o je go tem po ra l ne, wi zu a l ne
i topo gra fi cz ne aspe kty. Prze de wszy stkim jed nak kon ty nu u je Ca l vi -
no wskie po szu ki wa nia po wszech nej za sa dy de fi niującej prze strzeń
zur ba ni zo waną.

O ile za tem włoskie mu pi sa rzo wi przy świe ca po trze ba ob ro ny
mia sta „z cha ra kte rem”, o ty le Aj va za, choć rów nież po dej mu je ten
wątek roz wa żań, w du żo wię kszym sto p niu in te re sują Ca l vi no wskie
usta le nia do tyczące mia sta ja ko uni wer sa l nie poj mo wa ne go fe no me -
nu prze strzen ne go, kul tu ro we go i demo gra ficz ne go. Oba dzieła prze -
ra dzają się w swo i ste tra kta ty o mie ście „ja ko ta kim”, choć w te k ście
Ca l vi no li te ra cki sub strat, po przez wy eks pono wa nie ima gina cyj ne go
wy mia ru świa ta przed sta wio ne go, za cie ra nie co re fle ksy j ny cha ra kter 
dzieła. Aj vaz kon cen tru je się na to miast na roz po zna niu pod sta wo -
wych właści wo ści, któ re po zwa lają na na da nie atry bu tów mie j skich
ró ż nym ty pom prze strze ni prze two rzo nej przez człowie ka. Je go „opo -
wieść dru gie go sto p nia” nie akcen tu je już fi kcy j ne go cha ra kte ru prze -
ka zu. Sku pia się na uwy pu kle niu urba ni sty cz nych atry bu tów de cy -
dujących z jed nej stro ny o indy widu a l nym ob li czu ko le j nych miast,
z dru giej zaś – okre ślających pod sta wo we pa ra me try wzo r ca. Ima gi -
na r ność za pre zen towa nej to po gra fii nie od gry wa w Aj va zo wskiej re -
kon stru kcji isto t nie j szej ro li, pi sarz sku pia się bo wiem na za gad nie -
niach filo zo fi cz nych, dążąc do wy abs tra howa nia naj ogól nie j szej isto -
ty kulturo wo-cywi lizacyj ne go fe no me nu ur ba ni za cji. Aj vaz ma do
dys po zy cji ty l ko da ne do sta r cza ne przez Ca l vi no, ale roz wa żając je,
nie in ter pre tu je te kstu, ale sa me mia sta2. 

W swej re kon stru kcji Ca l vi no wskiej kon ce pcji urba ni sty cz nej pi -
sarz nie na wiązu je też do re fle ksji za wa r tych w roz mo wach Ma r co
Po lo z Kub laj - cha nem. W Nie wi dzia l nych mia stach dia lo gi te pełnią

275 276

dokoła na mile w roz cie ń czo nej brei miasta, w której nie sposób dotrzeć do
»centrum«, bowiem jest ono nie roz róż nial ne od peryferii” (T. Sławek 1997, s. 17). 

2 Nie wykraczając poza zawarty w dziele Calvino zestaw in fo r ma cji, Ajvaz nie
odwołuje się też bez po śred nio do roz po wszech nio nych w ostatnim czasie wielopła-
sz czy z no wych i inter dyscyp lina r nych badań nad pro ble ma tyką ur ba ni styczną, choć
ich ustalenia leżą implicite u podłoża Aj va zo wskich refleksji. W ten sposób wyzna-
cza zakres operacji inter te kstua l nych, budując jed no kie run kową relację między
dwiema wy po wie dzia mi, eliminując pole zwer bali zo wa nych odniesień do innych
dzieł (li te ra c kich lub filo zo fi cz nych) i opracowań naukowych eksplorujących tema- 
tykę miejską. Swoista ale ga cy j ność tej relacji zaś powoduje, że jedynym au to ry te -
tem, określającym charakter i rodzaj za sto so wa nej ar gu men ta cji i do sta r czającym
materiału ilu stra cyj ne go pozostają Ca l vi no wskie Nie wi dzia l ne miasta.



fun kcję ko men ta rza. Aj vaz, po mi jając je, pro po nu je in ter pre ta cję
własną, zwra cając uwa gę prze de wszy stkim na te aspe kty to po gra fii
i an tro po lo gii, któ re po zwa lają na spre cy zo wa nie ujęć mo de lo wych.
Ope ra cje mo de lujące nie są ob ce włoskie mu pier wow zo ro wi, wię -
kszość dys ku sji mię dzy ce sa rzem a pod ró ż ni kiem kon cen tru je się bo -
wiem wo kół nich, ale nad dąże niem do sy ste mo wo ści, mo ty wującej
za sa dy pla no wa nia urba ni sty czne go, za wsze do mi nu je rze czy wi ste
ukształto wa nie mia sta, sta no wiące wykład nik spon ta ni cz nych i przy -
pa d ko wych pro ce sów za chodzących w je go re a l nej stru ktu rze. Pro ce -
sy te zakłócają zaś aprio ry cz nie na rzu co ny in ten cjo nal ny porządek.
Po zwa lają jed nak na od no wę po la zna ko we go, któ re, po zba wio ne in -
ge ren cji pro ce sów rege nera cy j nych, wy cze r pu je swój sen so twó r czy
po ten cjał, za my kając przed mia stem mo ż li wość od ra dza nia się
w przyszłości. Na ową zdo l ność or ga ni z mów mie j skich do za cho wa -
nia swej isto ty przy jed no cze s nym akce p to wa niu prze mian i pro ce sów 
inno wa cy j nych zwra ca uwa gę Aj vaz, widząc w niej pod sta wową za -
sa dę ist nie nia świa ta zur bani zowa ne go. Mo del mo że za tem prze trwać
je dy nie za ce nę mo dy fi ka cji po ja wiających się w je go jed no stko wych
re a li za cjach. Pod ję ta przez Aj va za re kon stru k cja po le ga za tem z jed -
nej stro ny na po szu ki wa niu płasz czyzn to ż sa mo ści, z dru giej jed nak
wy ma ga wzię cia pod uwa gę wy po wie dzi Ma r ca, któ ry przy zna je:

Żeby od ró ż nić przy mio ty innych miast, muszę wy cho dzić od pie r wsze go, które
po zo sta je w domyśle. Dla mnie jest nim Wenecja (Ca l vi no 2005, s. 73). 

Pun ktem wyj ścia po zo sta je za tem za ko rze nio ny w świa do mo ści
jed no stko wej i zbio ro wej ob raz, sta no wiący syn te zę cech kon kre t ne -
go i re a l nie ist niejące go mie j s ca. De kla ra cja Po lo su ge ru je, że ka ż dy
ma włas ny ar che typ mia sta, któ ry sta je się dla nie go płasz czyzną po -
rów nawczą, po zwa lającą na okre śle nie wy zna cz ni ków „pro je ktu ide -
a l ne go”. W cze skiej świa do mo ści mia stem uo sa biającym ta ki wzo r -
co wy punkt od nie sie nia po zo sta je Pra ga. Wi dać to na przykład w in -
ter pre ta cjach twó r czo ści Ka f ki, wi dać też w ilu stra cjach Si v ka za mie -
sz czo nych w cze skim wy da niu Nie wi dzia l nych miast, wy ra ź nie od -
wołujących się do pra skie go krajo bra zu. Aj vaz, post rze ga ny przez ba -

da czy ja ko współtwó r ca i ko dy fi ka tor postmo derni stycz ne go mi tu
Pra gi (Ur ba nec 1999, s. 92), po dej mując się re kon stru kcji Ca l vi no -
wskich wi zji urba ni sty cz nych, kon ty nu u je i amp li fi ku je te prze de
wszy stkim wątki roz wa żań włoskie go pi sa rza, któ re po zwa lają mu od
no wa na świe t lić i wy eks pli ko wać sen sy włas nej twó r czo ści. Eg ze ge -
za cu dze go dzieła na bie ra tym sa mym zna mion auto inter pre ta cji, a re -
fle ksje na te mat isto ty mia sta za mie niają się w wy po wiedź o świe cie
pod da nym pro ce som os wo je nia, roz po zna nia i in ter iory za cji. 

W te k ście Ca l vi no wszy stkie miej s co wo ści mają – jak Pra ga i We -
ne cja – że ń skie na zwy, po chodzące prze de wszy stkim z gre ki i łaci ny,
co po zwa la na uni k nię cie jed noz na cz nych i upro sz czo nych od nie sień, 
za my kających po le in ter pre tacy jne w krę gu orien ta l nych aso cja cji.
Na ko no to waną a ten spo sób uni wer sa l ność ob sza ru od wołań ku l tu ro -
wych nakłada się jed nak wy ra ź nie za ry so wa na ten den cja do per soni fi -
ka cji mia sta, któ re na bie ra cech „mie j s ca z oso bo wo ścią”, wypo sa żo -
ne go w ze spół je dy nych w swo im ro dza ju atry bu tów czy niących zeń
prze strzeń zindy widua li zo waną, post rze ganą w ka te go riach pod mio -
to wej to ż sa mo ści3. Ge nius lo ci nie sta no wi jed nak w uję ciu Ca l vi no
im ma nen t nej ce chy krajo bra zu, któ ry – sam w so bie nie wy po sa żo ny
w żad ne meta fi zy cz ne atry bu ty – zy sku je je do pie ro w in ter akcji z ob -
se r wującym, prze twa rzającym lub prze ży wającym prze strzeń czło-
wiekiem (Hodrová 2006, s. 38–39). Re fle ksje Ma r ca i Kub laj - cha na
kon cen trują się wo kół po szu ki wa nia pro ce sów (archi tekto ni cz nych,
demo gra fi cz nych, mi to twó r czych), któ rych od działywa nie wpływa
na uzy ska nie efe ktu indy widua li za cji mie j s ca. Zróż ni co wa nie opi sów
ro dzi się w kon fron ta cji cech do mi nujących, w ukry ciu na to miast po -
zo stają ele men ty wspó l ne. Aj vaz, łącząc ko le j ne ka te go rie, w du żo
wię kszym sto p niu eks po nu je po trze bę usta le nia praw ogó l nych, or ga -
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3 Por.: „Miasto jest więc kryształem prze strze ni »cnotliwej«, która kształtując się 
w sposób świadomie pod kre ślający swój splendor musi jed no cze ś nie dbać o to, by
nie zostać oddaną na łup »obcego«. Prze strzeń strzeżona przed »gwałtem«, lecz
przecież całkowicie wy sta wio na na publiczny widok – oto para do ksa l ne usy tu o wa -
nie  m i a s t a  n a g l e  s f e  m i n i  z o  w a  n e g o,  ukształtowanego na obraz i po do -
bie ń stwo kobiety” (Sławek 1997, s. 13). 



František VŠETIČKA

Olo mo uc

Historický román Františka Neuila
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mytologizace

Keywords: Li te ra tu re, Czech li te ra tu re, hi stiori cal no vel, tectonic pro ces ses, mytho -
lo gi za tion

Abs tract

František Neuil napsal svůj román Královna Alběta Richenza (Královna Eliška
Rejčka, 1968) na zádladě kon tra stu (kontrastního úvodu) a vyuil snu, figurálních pár, 
sakrální a mitologizačních znáků jako základních prostředků. V románu se objevují
také paradoxní scény a dopisy jako ověřovací prostředky.

František Neuil built his novel The Queen Eli sa beth Ri chen za (Královna Eliška
Rejčka, 1968) by means of con tra sti ve in tro du c tion, dream scenes, figural pairs, sacral 
days, my t hi ci zed cha ra c ters, po stil lon d’amour, sto ry li ne cut, pa ra do xi cal scene and
epi sto la ry form.    

   

Po prózách se soudobými náměty a po historických románech
s krajo vou, regionální te ma ti kou (Ple me no Hamrů a Prsten) se Fran-
tišek Neuil rozmáchl k historickým freskám z dějin českého národa,
v nich má výjimečné postavení tri lo gie o posledních přemyslovských 
královnách – Královna Eliška Rejčka, Trýzeň slávy a Ohnivá jeseň.
Neuilo vu největší po zo r nost po uta la především Eliška Rejčka, druhá
manel ka Václava II. Její sloitý ivot, polský původ, manelství
s dvěma panovníky, její energičnost a v neposlední řadě také její spi -
ritu a li ta au to ra na to lik přitahovaly, e se k námětu o ní ještě dvakrát
vrátil. Román Královna Eliška Rejčka vyšel ro ku 1968. V téme ro ce
zpřístupnila brněnská Ro v nost na pokračování románový příběh Krá-
lovský epi log, v něm Neuil líčil vládu polského krále Přemyslava II
a dětství je ho dce ry Ri chen zy, pozdější Elišky Rejčky. Dva ro ky na to
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ni zujących fun kcjo no wa nie wszy stkich or ga ni z mów mie j skich nie za -
le ż nie od ich hi sto ry cz nej czy geo gra fi cz nej lo ka li za cji. Przy wołując
je dy nie sądy pod ró ż ni ka, prze j mu je ro lę in ter pre tato ra, którą w Ca l vi -
no wskim te k ście od gry wa mon go l ski wład ca. Przed sta wia eg ze ge zę
od mienną, choć przy stającą do sądów wy ra ża nych w py ta niach i re p -
li kach cha na. O ile jed nak ce sarz pod kre śla swój po le mi cz ny sto su nek 
do hi po tez ko no to wa nych przez de skry pcje Ma r ca Po lo, o ty le Aj vaz
su po zy cji tych nie kwe stio nu je. Wy snu wa je dy nie teo re ty cz ne wnio -
ski z zapre zento wa ne go w opo wie ściach We ne cja ni na re per tu a ru wa -
rian tów ukształto wa nia mie j skie go krajo bra zu, po sze rzając za kres
roz wa żań, wzma c niając płasz czy z nę dys ku r sywną i włączając Ca l vi -
no wskie pro je kty w ob szar włas nych wi zji urba ni sty cz nych. 
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vy dal au tor tu to pró zu v přepracované podobě pod názvem Královský
sen, jen byl určen především mladým čtenářům. Po dalších de se ti le -
tech, tj. ro ku 1980, vychází druhé vydání Královny Elišky Rejčky, je
Neuil upra vil a rozšířil.

Román Královna Eliška Rejčka patří v Neuilově tvorbě k nej-
přednějším, o čem svědčí zejména způsob, jakým je zpracován. Na
rozdíl od mnohých svých próz věnoval to mu to příběhu nebývalou
péči, je se pro je vu je především v je ho výstavbě. Výrazný důraz po -
loil Neuil u na vstupní scény to ho to románového díla, na je ho in -
tro du kci.

In tro du kce Královny Elišky Rejčky má kontrastní ráz, mortál-
ně-natální, ne bo  je den ivot v ní končí (smrt krále Václava II) a druhý 
počíná (narození je ho dce ry Aneky). Této námětové skutečnosti
odpovídá i ar chi te kto nika románu – 1. ka pi to la ne se název Zrození
dce ry, druhá Vladař umírá. Námětu je podřízena také dílčí (vstupní)
ar chi te kto nika, ne bo  v první pod ka pi to le, kratičké, se odevzdaně
k závěru svého ivo ta blíí král a v druhé se královna Eliška Rejčka
chystá k po ro du.

K obojímu aktu dochází ja ko by záměrně na stejném místě – v ka-
menném domě zlatníka Konráda. Zmínka o něm tvoří in ci pit celého
románu.

V kontrastní in tro du kci se tak stýkají obě lidské kra j no sti, oba nej-
zazší bo dy lidské exi sten ce. Plně si to uvědomuje především pa nov-
ník, jen svému lékaři krátce před svým sko nem praví: 

Jak je to protismyslné, mistře Kuncelíne, já čekám na smrt, Eliška Rejčka na
ivot.

In tro du kce románu je zároveň protkána snovými scénami, je jsou
spja ty s rodící Eliškou Rejčkou. Královně se v nich vyjevují scény
z minulého ivo ta, je jich do sah je te dy retrospektivní a informativní
současně – čtenář se z nich dozvídá o nez by t no stech, je předcházely
aktuálnímu ději.

Sen obestírá v 2. ka pi to le rovně umírajícího Václava II, je ho ob -
chva cu je vi di na zabitého krále Přemyslava Velkopolského, ot ce Eliš-

ky Rejčky. Průběh snových výjevů je přitom sestupný a míří do ztra ce -
na – mla dou Elišku Rejčku navštěvují tři sny, umírajícího Václava u
po uze je den. Přeívající, perspektivní oso ba je obdarována větším
počtem snů ne po sta va odcházející.

Snové výjevy sehrávají v Neuilově tvorbě závanou ro li vůbec –
u následující ti tul z ro ku 1970 má název Královský sen.

Stěejní os no vu románu za loil Neuil na figurální dvo ji ci dvou
znepřátelených en. V daném případě na nenávisti dvou královen, je -
jich vzájemná zlo ba ovlivňuje osu dy království a exi sten ci předních
šlechticů. Pro ti sobě tak stojí Eliška Rejčka a Eliška Přemyslovna.
Eliška Rejčka ja ko manel ka Václava II a později Ru do l fa Ha b s bur-
ského, a Eliška Přemyslovna ja ko cho  Ja na Lucemburského. Název
1. ka pi to ly druhé části Dvě pod oby srdce má několik významů – je den
z nich se vzta hu je na poměr me zi oběma královnami.

Eliška Přemyslovna je v románě líčena převáně v negativních
barvách – o míře její zlo by a o jejím cha ra kte ru svědčí kupř. scéna,
v ní pa no v ni ce o Štědrém dnu ádá pa na Viléma Zajíce z Va l de ka,
aby za vradil uvězněného Jindřicha z Lipé. Sakrální den není úmys-
lům Elišky Přemyslovny ádnou překákou. 

Štědrý den hra je v románové tkáni důleitou ro li, ne bo  v jiný Ště-
drý den stráví Jan Lucemburský s Eliškou Rejčkou v podkomořském
domě, co prohloubí roztrku me zi ním a Eliškou Přemyslovnou a její
stra nou.

Jiný dies sa c ra lis představuje Hod Boí svatodušní, kdy doj de
k svatbě Elišky Rejčky s Václavem II a k její ko ru no va ci na královnu
českou a pol skou. Po de se ti le tech v tý den zakládá Eliška Rejčka
klášter se ster cisterciaček v starobrněnské osadě. Pro královnin cha ra -
kter je příznačné, e po dekádě let na svou sva t bu a ko ru no va ci vzpo-
míná. Podobně po stu pu je i Neuil, jen ten to dies sa c ra lis zdůrazní po 
desetiletém časovém od stu pu a po mi ne jej uvést v době, kdy se obřad
ko nal. V druhém vydání, upraveném, Neuil časový předěl de se ti let
změnil na dva cet. Na rozdíl od Štědrého dne je v románě Boí hod
svatodušní skutečným sakrálním dnem.
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Po sta va má v Neuilově románě závané postavení, ve d le figurální 
dvo ji ce se ta to ten den ce pro je vu je v řadě mytizovaných po stav. Jsou
ji mi především Ru dolf Habsburský a Eliška Rejčka, z nich král se
sty li zu je do legendárního Tri sta na a královna do Iso l dy. Ta to my ti za ce 
se ome zu je po uze na 4. ka pi to lu první části, která je věnována souití
Elišky Rejčky s Ru do l fem Habsburským (jde ovšem o jed nu z ne j roz-
sáhlejších ka pi tol). Obdobná my ti za ce se ne pro je vu je ve vzta hu Eliš-
ky Rejčky k Václavovi II a ni k dy se nepojí s její nepřítelkyní Eliškou
Přemyslovnou.

Po Rudolfově smrti a po neshodě s Jindřichem z Lipé spatřuje
královna Eliška Rejčka Tri sta na v králi Ja nu Lucemburském: 

Domnívám se, e jsem spatřila svatého Jiří ve stříbrném brnění, e jsem spatřila
hrdinného Tri sta na, oba dva vtělené v jednoho rytíře, ale také kadého zvláš  a ve
znamenité síle a munosti.

Tristanovský mo tiv se objeví ještě v závěrečné části románu, a si ce
ve scéně, v ní básník Qu il la u me de Ma cha ut na podnět Ja na
Lucemburského zpívá píseň vztahující se k Elišce Rejčce. Její třetí
stro fa zní:

Marně čeká na Tri sta na,
ouha hoj, ouha hoj,
v siré zemi chřadne sama.
Ouha hoj, ouha hoj!

Závěr truvérovy písně má anticipační ráz.
K částečné my ti za ci dochází i u po sta vy Jindřicha z Lipé, jen je

zejména svými odpůrci po vaován za ob do bu a následovníka Záviše
z Falkenštejna. V jed nu do bu ve dou ta to podezření k to mu, e je po-
dobně ja ko popravený Romberk vězněn.

My ti za ce se konečně promítá i do úmyslů Ja na Lucemburského,
jen si přeje v Pra ze uskutečnit evropský tu r naj a Pra hu chce povýšit
na město středověkého rytířstva, usi lu je ob no vit Artušův sto lo kruh,
v něm by za se dal po bo ku nejvybranějších evropských ctitelů rytíř-
ských ideálů. Ten to úmysl se mu však nezdaří. Artušovský kruh dávno 
před Lu ce m bur kem fa s ci nu je také jiné, např. pochybné spiklen ce,

kteří – pod le Neuila – za vradí Václava III. Artušův sto lo kruh je tak
v románě jed nou věcí ušlechtilou, jin dy zločinnou, ja ko by zákonitě se
re a li zu je va rian ta horší.1

K dílčím postavám typologického za loení patří dále po stil lon
d’amour, ztělesněný v románě Miluší z Velešovic, sluebnicí královny 
Elišky Rejčky. Po sta va po stil lo na d’amour se v te x tu jen mi h ne,
přesto však dostatečně cha ra kte rizu je ne j b liší okolí Elišky Rejčky,
zejména z jejího moravského období. Zavedení do děje této po sta vy
vytváří ve čtenáři očekávání, e bu de v syetovém sple ten ci sehrávat
závanější ro li, co se na ko nec ne sta ne.

Další stavebné ko m po nen ty patří k tektonickým postupům, z nich
ne ma lou ro li hra je v románě syetový přeryv. Pró zu o královně Elišce
Rejčce rozvrhl její tvůrce do dvou částí, je jsou odděleny syetovým
přeryvem, vztahujícím se ke královské dvo ji ci. V první části ne pad ne
nejmenší zmínka o Ja nu Lucemburském a Eliška Přemyslovna v ní
vy stu pu je ja ko svobodná, nezadaná by tost. Druhá část na opak začíná
větou: 

Čtrnáctiletý král Jan Lucemburský vstu po val v roce 1310 do českého království
po boku osmnáctileté manelky Elišky Přemyslovny.

Syetový přeryv se tak spolupodílí na architektonickém rozvrení
románu.

Uvedený rok 1310 v první větě druhé části je neobyčejně závaný,
ne bo  je to první konkrétní datační údaj v celém románě. V ostatním
te x tu jsou časová vymezení značně přibliná a neurčitá: 

Sotva zmizely sněhy, vévoda Vla di s lav Lokýtek porušil příměří.

Ne bo:

Jaro se toho roku otvíralo slibně.
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1  Toho artušovského je ovšem v románě příliš, dokonce i komorná královny
Elišky Rejčky Miluše z Velešovic si je vědoma, e Jan Lucemburský a Jindřich
z Lipé „kdyby spojili své vla st no sti v jedno, byl by to nejdokonalejší vzor
artušovského rytíře”.



Bliší časová určení ne j sou však do zmíněného da ta uve de na.
František Neuil – na rozdíl od jiných tvůrců historické pró zy – tak

po stu pu je často. V Trýzni slávy např. se upřesňující da tum rok 1216
objeví a na straně 353 (román má ce l kem 450 stran).

V sou vi s lo sti s introdukcí by ly zdůrazněny snové scény, Neuilův
způsob výrazného scénování ne byl ji mi zda le ka vyčerpán, za po zo r -
nost stojí zejména paradoxní scéna. Au tor ji pouil v podvojném
výjevu, kdy se rebelující Ba vor ze Stra ko nic pokoří před králem Ru -
do l fem Habsburským. Ne j pr ve se Ba vor ze Stra ko nic roz hod ne před
králem ka pi tu lo vat, co se sta ne ve chvíli, kdy Ha b s burk právě zem-
řel. Obě ty to in fo r ma ce se v románě objeví na sty ku dvou pod ka pi tol.
Scéna sa ma pak vrcholí výjevem, v něm se do se be uzavřený Ba vor
osobně pod ro bu je králi Ru do l fo vi, ani vytuší, e přítomný panovník
je ji po uze za ranova nou vy chla d lou mrtvo lou.

Závěrečné části románu vtiskl Neuil poněkud odlišnou ánrovou
pod obu – tro ji ce hlavních po stav (královna Eliška Rejčka, Jindřich
z Lipé a Jan Lucemburský) se v ní uchylují k epistolární formě, v ní
naznačují úmysly, je svými záměry často přesahují rámec románo-
vého dění. Li sty jsou navíc datovány, take přispívají k časové orien -
ta ci děje (zce la první list píše Eliška Rejčka pa nu Jindřichovi z Lipé,
jen je datován ro kem 1321 – je to v podstatě druhé konkrétní vročení, 
je se v románě ob je vu je). Román za hrnu je ce l kem tři li sty: Eliška
Rejčka Jindřichovi z Lipé, Jindřich z Lipé Elišce Rejčce a Jan Lu cem-
burský Elišce Rejčce. Tro ji ce dopisů ze závěrečné části tak ko re spon -
du je s trojicí snů Elišky Rejčky z románové in tro du kce. V této sou vi s -
lo sti třeba zno vu připomenout, e román o královně Elišce Rejčce je
součástí (významnou součástí) historické tri lo gie o přemyslovských
královnách.

Na kon ci předposlední ka pi to ly umírá Jindřich z Lipé, v poslední
ka pi to le je zmínka o tom, e i Eliška Přemyslovna u není me zi ivý-
mi, Eliška Rejčka na rozdíl od nich setrvává a neodchází. Román má
si ce ivotopisný cha ra kter, nekončí však smrtí pro ta go ni stky. Ob dob-
ně je to mu s královnou Konstancií v románě Trýzeň slávy – umírá její
manel Přemysl Ota kar První, je jich syn Přemysl, kdeto ona v rámci

románu stále přetrvává. Neuil dává oběma královnám porománovou, 
ja ko by věčnou ivo t nost.

Součástí finále je i skutečnost, e se románový děj přenáší z Pra hy
a Čech na Mo ra vu. K stejnému prostorovému po su nu dochází i v Trýz- 
ni slávy. V Královně Elišce Rejčce se děj navíc přenáší i do au to ro va
rodného prostředí, do Pozořic.2

Původní pod oba Královny Elišky Rejčky Neuila neu spo kojo va la,
au tor se k ní po čase vrátil a ro ku 1980 vy dal její upra ve nou ve rzi, je
za hrnu je řadu nových scén. Zpočátku jde o vloené scény, je se
vztahují k Elišce Přemyslovně, v závěrečné fázi pak převaují výjevy,
odehrávající se v Pozořicích a okolí.

Rozšíření te x tu obo ha ti lo děj, zejména po hled na Elišku Přemys-
lovnu, je je v nové ve rzi psy cho logi c ky prokreslenější. Ob raz Elišky
Přemyslovny se stal nyní částečně příznivější, v prvním vydání ji Ne u- 
il líčí téměř výlučně v negativních barvách. 

K výraznějším změnám dochází zejména na počátku te x tu. Přede-
vším kontrastní in tro du kci obo ha til Neuil scénou, v ní doj de k smrti
tesaře Bo l ka. Scéna představuje pa ra le lu k nastávající smrti krále
Václava. Z roz ho vo ru me zi zedníky, kteří tlačí káru s mrtvým Bo l -
kem, pad ne zmínka o tom, e je ho ena se kadou chvíli čeká – jde
o další para le li s mus, jen je tentokrát ve den k rovně čekající králov-
ně. Několik scén odvíjejících se od sko nu tesaře Bo l ka je uzavřeno
záporným para le li s mem – Eliška Rejčka porodí dce ru, zatímco pastý-
řova ena Běta zprovodí ze světa právě narozené dítě vdo vy po Bo l ko -
vi; sta ne se tak pro to, e rodička má na krku u šest potomků. Všechny 
ty to pa ra le lis my mají v románě sekundární postavení, je je podřízeno 
primárnímu kon tra stu.

Z dalších změn třeba připomenout, e v upraveném vydání od pa d -
la de di ka ce. V prvním vydání by ly dále obě části bez titulního oz na-
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2  Do Pozořic a jejich okolí umístil Neuil setkání Elišky Rejčky s Půtou z Wi l -
den ber ka. V pozorských lesích také proběhne za účasti Elišky Rejčky, Jindřicha
z Lipé a Jana Lucemburského lov na jelena. Krátce nato dostává Jindřich z Lipé
před po zo r skou farou záchvat. V druhém vydání Neuil počet pozorských scén
rozmnoil.



čení, v druhém mají názvy napovídající průběh královniny exi sten ce – 
první části dal au tor ti tul Sluneční třpyt, dru hou označil sub stan ti vem
Od liv.

V nové ve rzi Neuil rovně obměňuje. V jed nom případě vypouští
pod ka pi to lu a na hra zu je ji ji nou (v prvním vydání s. 301–303; v dru-
hém vydání s. 330–331). V dalším případě zce la vypouští pod ka pi to -
lu, v ní královna Eliška Rejčka kráčí po půlnoci na ho din ky s ci ster-
ciačkami (v prvním vydání s. 328–330).

Ve svém úhrnu však platí, e všechny Neuilo vy úpravy a do da t ky
ni jak podstatně neovlivňují ce l ko vou výstavbu románu. V kadém
případě přispívají k plastičnosti a vyro v na no sti románového děje.

K nejpodstatnějším komponentům Neuilo va románu Královna
Eliška Rejčka patří figurální dvo ji ce, mytizované po sta vy a paradoxní
scéna. Figurální dvo ji ce je za loena na pro ti klad no sti dvou enských
po stav. V syetovém rozvrení to ho to dru hu má Neuil důstojného
předchůdce v Zeyerově románě Jan Ma ria Plo j har, kde tu to figurální
dvo ji ci ztělesňuje paní Dra go pu los a Ca te ri na di So ra ne si. Na rozdíl
od Ju lia Ze y e ra si Neuil zvo lil kontrastní dvo ji ci z české hi sto rie.

Se Zeyerovým románem je Neuil spjat také vo l bou mytizovaných 
po stav. Plo j har, Ca te ri na a paní Dra go pu los jsou v románě opředeni
ob do bnou mytizací. Do kon ce i míra této my ti za ce je v obou dílech
příbuzně rozsáhlá. 

Konečně třetím stavebným po utem, je sva zu je Neuila a Ze y e ra,
je protagonistický ti tul. V případě obou je jich románů má čiře jmenný
tvar.

To to trojí stavebné po uto me zi Neuilem a Ze y e rem není náhodné,
ne bo  oba spo ju je úsilí o obnovené ob ra zy. U Ze y e ra šlo převáně
o volné parafráze většinou mytologických látek (spo ji tost me zi ni mi
a mytizací po stav je ve li ce úzká), kdeto pro Neuila byl obnovený
ob raz především váně pojatý historický román.

Paradoxní scéna, by  ojedinělá, patří k tektonickým zvláštnostem
Neuilo va románu. Je to svým způsobem podobná zvláštnost, ja kou
představuje au to ro va tvor ba v poúnorovém období vůbec. František
Neuil je to ti ze starší ge ne ra ce spisovatelů v podstatě téměř jediný,

je mu se v komunistické éře bez větších zábran podařilo pro sa dit svou 
vi zi světa. K to mu třeba zdůraznit, e v je ho historických prózách šlo
často o variační vi zi připomínající události a úkony, je se odehrávaly
v autorově socialistické současnosti. Dále pak šlo o vi zi, je za hrno va -
la nemalý sakrální a spirituální pod text. Obojí ta to ten den ce je za kó-
dována také v Královně Elišce Rejčce.
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Mi chał KA CZ MA REK

Opole

Su de c kie li nie ży cia.
O Gran d ho te lu Ja ro s la va Rudiša

Słowa klu czo we: Li te ra tu ra cze ska, Ja ro s lav Rudiš, Li be rec, Su de ty, Cze si, Nie mcy,
hi sto ria XX wie ku.

Ke y words: Czech li te ra tu re, Ja ro s lav Rudiš, Li be rec, Su de ten Mo un ta ins, Czechs,
Ge r mans, twen tieth -cen tu ry hi sto ry.

Abs tract

Powieść Gran d ho tel to utwór cze skie go pisarza młodego po ko le nia Ja ro s la va
Rudiša. Po rtre ty i losy bo ha te rów po wie ścio wych zostały wpisane przez Rudiša
w dwu dzie sto wieczną hi sto rię Li be r ca i su de c kich okolic. Stwo rze nie postaci Fleisch-
ma na – głównego bo ha te ra po wie ści, o skom pli ko wa nej oso bo wo ści i to ż sa mo ści –
posłużyło pi sa rzo wi w próbie zdia gno zo wa nia zbio ro we go ducha współcze s nych
Czechów. Z po wie ścio we go świata Gran d ho te lu wyłaniają się dwa za sad ni cze
wymiary: egzy sten cja l ny z całą galerią indy widu al no ści po szu kujących swojego
miejsca na ziemi, z ich po gma twa ny mi „liniami życia” i oso bi sty mi dra ma ta mi; oraz
zbio ro wy, hi sto rycz no- społecz no- kul turo wy, wypełniony skom pli kowa ny mi dwu -
dzie sto wiecz nymi losami i re la cja mi dwóch narodów za mie sz kujących Sudety: cze -
skie go i nie mie c kie go. Dwu dzie sto wiecz ny świat przed sta wio ny przez Rudiša nie
napawa op ty mi z mem, ale też nie jest po zba wio ny humoru oraz iro ni cz ne go dys tan su.

The novel Gran d ho tel is a work by Ja ro s lav Rudiš, the Czech writer of young ge -
ne ra tion. The main pro ta go nist of the novel is Fle i s ch man, whose po rtra it, to ge t her
with other cha ra c ters, is pre sen ted against the hi sto ri cal ba c k gro und of twen tieth -cen -
tu ry Liberec and the Sudeten Mo un ta ins. By de scri bing Fleischman’s com p li ca ted
per so na li ty and iden ti ty, Rudiš attempts to eva lu a te social spirit of con tem po ra ry
Czechs. Out of the novel Gran d ho tel two main di men sions emerge: the first is exi -
sten tial and presents in di vi du als who with their com p li ca ted “life lines” and per so nal
dramas look for their own place in the world; the second presents a com mu ni ty in the
hi sto ri cal, social and cu l tu ral context. In ad di tion, the latter di men sion is filled with
com p li ca ted twen tieth -cen tu ry stories and re la tions between two nations living in the
Sudeten Mo un ta ins: the Czechs and the Germans. The twen tieth -cen tu ry world

created by Rudiš in the novel does not imply op ti mism, but it is not de pri ved of humor
and irony, either.

Dys tans jest naj pra wdopo dob niej tym, co mo że po móc człowie ko -
wi w pró bie oga r nię cia świa ta, któ ry go ota cza. Nie ste ty, nie ka ż de mu
jest da ne to osiągnąć. Ist nieją jed nak lu dzie, przy naj mniej w li te ra tu -
rze, ta cy jak Fle i s ch man, któ rym w ja kimś sto p niu to się uda je. Ten
zro zu miał, że uzy ska nie dys tan su do świa ta, mie j s ca i cza su, w ja kich
przyszło mu żyć, jest mo ż li we, je śli spo j rzy się na nie przez chmu ry
i znad chmur. I choć brzmi to nie co ma rzy cie l sko, ab sur da l nie, sza le ń -
czo czy na wet cho ro b li wie, to ta kim właś nie ja wi się bo ha ter „po wie -
ści nad chmu ra mi”, czy li Gran d ho te lu, po wie ści cze skie go pi sa rza
młod ego po ko le nia, Ja ro s la va Rudiša.

Gran d ho tel uka zał się w Cze chach w 2006 ro ku, ale nie jest to
książko wy de biut Ja ro s la va Ru diša1. Pierwszą je go po wie ścią było
Ne be pod Berlínem z 2002 ro ku (Nie bo pod Be r li nem, 2007), a na stę p -
nie Po ti chu (Po ci chu, 2007) oraz Ko nec pun ku w Helsinkách (2010).
Swoją prozą już trwa le wpi sał się on w czeską świa do mość czy te l -
niczą i – jak sam przy zna je – ko rzy sta z do brych tra dy cji cze skiej li te -
ra tu ry XX wie ku, cze r piąc in spi ra cje m.in. z twó r czo ści Bo hu mi la
Hra ba la, Mi la na Kun de ry i Jo se fa Škvoreckiego (por. Rudiš 2011b).
Do wię kszej popu la r no ści Ru diša w Cze chach przy czy niły się ta k że
fi l mo we ad ap ta cje je go utwo rów li te ra c kich, że by wy mie nić np.
Gran d ho tel (reż. Da vid Ondříček, 2006) czy ani ma cję Alo is Ne bel
(reż. Tomáš Luňák, 2011).

Rudiš nie przy pa d kiem opa trzył swój Gran d ho tel pod ty tułem Po -
wieść nad chmu ra mi. Na jej początku i ko ń cu bo wiem uno si my się
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1 Rudiš jest także dra mato pi sa rzem i sce na rzystą, współtwórcą lite ra c kie go ka -
ba re tu „EKG”, oka zjo na l nie wy stę pu je z zespołami mu zy cz ny mi U-Bahn i The
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Aloisa Nebla, ko le ja rza z su de c kie go, pol sko- cze skie go po gra ni cza, który jest bo -
ha te rem try lo gii ko mi kso wej, zatytułowanej Alois Nebel. Powieść gra fi cz na (Biały
Potok, Dworzec główny, Złote Góry, 2007–2008; por. En ge l king 2007, Małkowska
2007).



dosłow nie i meta fo ry cz nie wraz z jej bo ha te rem, Flei s ch ma nem, nad
Li be r cem, nad po bliską, cha ra kte ry styczną górą Ještěd z ho te lem na
szczy cie, nad je go po tężną iglicą wy strze li wującą w nie bo. Patrząc
zaś z sze r szej per spe kty wy, uno si my się nad Su de ta mi, aby w do my śle 
i osta te cz nie unieść się tak wy so ko, by ogarnąć wzro kiem całą czeską
kra i nę, leżącą w ko t li nie oto czo nej gó ra mi, co ma isto t ne zna cze nie
dla ogó l nej wy mo wy po wie ści. Bo je śli spo j rzeć na fi zyczną ma pę
Re pu b li ki Cze skiej, to pie r wsze, co rzu ca się w oczy, to właś nie jej ko -
t lin ność, za mknię tość.

Su de ty są tym ob sza rem, z któ rym pi sarz wiąże bio gra fie swo ich
bo ha te rów i zda rze nia po wie ści Gran d ho te lu, a ta k że try lo gii ko mi -
kso wej Alo is Ne bel. Mo że to wy ni kać nie ty l ko z wielo kultu ro we go
bo ga c twa i po wikłanych dzie jów su de c kich, ale ta k że z fa ktu, że Ru-
diš sam po cho dzi z re gio nu sąsia dujące go z Su de ta mi, ja kim jest Čes-
ký ráj. Wa r to też za zna czyć, że o ile w Gran d ho te lu ma my do czy nie -
nia z Su de ta mi Za chod ni mi, z bli sko ścią po gra ni cza czesko- niemiec -
ko-pol skie go o ty le w try lo gii Alo is Ne bel rzecz ma mie j s ce w głów nej 
mie rze w re jo nie Su de tów Wschod nich, na te re nach gra niczących
z Opolsz czyzną.

To właś nie w Su de tach spla tają się ze sobą dwu dzie sto wiecz ne lo -
sy trzech na ro dów: Cze chów, Nie mców i Po la ków. W na ro dową, nie -
miec ko - czeską mo za i kę zo stała wpi sa na i dogłęb nie za ry so wa na po -
stać Fle is ch ma na, nie ty po we go bo ha te ra i mie sz ka ń ca Gran d ho te lu.
Je go imię – Vla sti mil – po zna je my pod ko niec utwo ru i – jak czy ta my
w au to rskim „Kró t kim prze wod ni ku po cze skich i cze chosłowa c kich
re a liach”, za mie sz czo nym na ko ń cu książki – oz na cza „oso bę ko -
chającą swój kraj” (s. 230)2. Bo Fle i s ch man, jak mało kto, jest związa -
ny z mie j s cem, w któ rym przyszło mu żyć. Je go ro dzin na i niełatwa
bio gra fia zo stała zro dzo na przez dwu dzie sto wieczną hi sto rię Li be r ca
i su de c kich te re nów. I stąd też mo ż na by sądzić, że Fle i s ch man, czy chce,
czy nie, jest do ży wo t nio ska za ny na Li be rec, gdzie też się uro dził.

Ba b ka głów ne go bo ha te ra, Hen ne lo re Ri ch ter, była mie j s cową
Niemką, a dzia dek, Václav Fle i s ch man, przy je z d nym Cze chem. Obo -
je spo t ka li się na li be re c kim dwo r cu w chwi li, gdy je den z po ciągów
to wa ro wych miał wy wieźć Hen ne lo re wraz z in ny mi wy sied la ny mi
Nie mca mi su de c ki mi w głąb Nie miec. To właś nie wte dy Václav wy -
ciągnął Hen ne lo re z po ciągu, z którą pó ź niej się po brał. Dzia dek Vác-
lav to po stać, któ ra za pi sała się chy ba naj bar dziej trwa le w ro dzin nej
pa mię ci Flei s ch ma nów. Niechcący przy czy nił się do po ża ru i zni sz -
cze nia da w ne go, po nie miec kie go ho te lu na gó rze Ještěd, a w re zu l ta -
cie do wy bu do wa nia no we go Gran d ho te lu, w któ rym wi dzi my aktu a l -
nie mie sz kające go i pra cujące go Vla sti mi la. Dzia dek na le żał do lu dzi
kre w kich, to też gdy w 1968 ro ku czołgi wojsk Układu Wa r sza wskie go 
wje chały do Li be r ca, uz nał to za ko lejną oku pa cję. Za ata ko wał je las-
ką, w pro te ście po darł swoją le gi ty ma cję pa r tyjną i wsku tek nie szczę -
śli we go wy pa d ku zginął pod gąsie ni ca mi jed ne go z nich. Po stać dzia -
d ka Fle is ch ma na po ja wiała się za tem w chwi lach wa ż nych dla hi sto rii 
Czech i Su de tów oraz miała swój spe cy fi cz ny udział w tych isto t nych
mo men tach XX wie ku.

Cze chosłowa c kie re a lia w połącze niu z nie zwykłą, ale jed nak pra -
wdo po dobną i fe ralną, przy pad ko wo ścią, właściwą dla ro dzi ny Flei s -
ch ma nów, od ci s nęły też swo je pię t no na ro dzi cach Vla sti mi la. Oj ciec
był akty w nym ucze st ni kiem ów cze ś nie li cz nych ze brań, ma t ka na to -
miast pa rała się fry zje r stwem. Któ re goś dnia wraz z sy nem wy bra li się 
no wo za ku pio nym sa mo cho dem na swoją pierwszą prze ja ż dż kę, któ -
ra za ko ń czyła się nie szczę śli wym wy pa d kiem. Na kra ń cach Li be r ca
wje chała w nich cię ża rów ka z ra dzie c ki mi żołnie rza mi. Według opo -
wie ści narra tora- boha te ra ro dzi ce zgi nę li na mie j s cu, a on sam prze -
stał mó wić i tra fił do szpi ta la dla „skrzy wio nych lu dzi”. Jed nak jak się
oka zało pod ko niec po wie ści, hi sto ria ta nie jest do ko ń ca pra wdzi wa,
ro dzi ce Fle is ch ma na bo wiem prze ży li wy pa dek. Osta te cz nie ucie kli
do Mo na chium, zo sta wiając Vla sti mi la w Li be r cu, i mi mo obie t nic ni -
g dy po nie go nie wró ci li.

Wy pa dek i po rzu ce nie przez ro dzi ców sy na mu siały mieć de cy -
dujący wpływ na całe ży cie i oso bo wość Vla sti mi la. Mo ż na by po wie -
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podaję numery stron tego wydania).



dzieć, że z tym mę ż czyzną po trzy dzie st ce los nie ob szedł się zbyt
łaska wie. Na le żałoby więc za dać py ta nie: kim właści wie jest głów ny
bo ha ter Gran d ho te lu? Już w dzie ci ń stwie uwa ża ny on był za od mie ń -
ca, nad któ rym znę ca li się ko le dzy. Wsze l kie nie szczę ścia i nie po wo -
dze nia lo su za wsze sku piały się na je go oso bie. Je śli coś działo się nie
tak, jak po win no, to właś nie on był w ich cen trum. By wał za zwy czaj
ob wi nia ny o coś, cze go nie zro bił al bo co zro bił źle. Z po wo du włas -
nej na iw no ści i do bro dusz no ści czę sto też brał wi nę na sie bie. Ciągle
był po ni ża ny i nie lu bia ny, odtrąco ny, ob ciążo ny i niedo warto ścio wa -
ny, uz na wa ny za nie uda cz ni ka i ofia rę. Po czę ści wy ni kało to z je go
cho ro by, ob ja wiającej się dzi w ny mi za cho wa nia mi, nie zro zu miałymi
dla in nych, a ta k że je go sta na mi lę ko wy mi oraz wi zja mi. Co pra wda,
Fle i s ch man re gu la r nie składał wi zy ty „pa ni do ktor” (psy cho log, psy -
chia tra lub psy choa na li tyk), by wy rzu cić z sie bie przeszłość i lęk
przed nie skoń czo no ścią, ale te ra pia wy da wała się nie sku te cz na. 

To właś nie cho ro ba jest tym, co unie mo ż li wia opu sz cze nie bo ha te -
ro wi ro dzin ne go mia sta, któ re ko cha i nie na wi dzi jed no cze ś nie. Bo
Flei sch ma no wi, mi mo wie lo kro t nie po na wia nych prób, mi mo je go
naj szcze r szych chę ci i pra gnień, nie jest da ne wy do stać się z za mknię -
te go, de pre syj ne go krę gu Li be r ca oto czo ne go gó ra mi, wci ś nię te go
w ko t li nę mię dzy Ještědský hřbet a Jizerské ho ry, gdzie (po do b no)
wy stę pują naj wię ksze opa dy w Eu ro pie (dla te go mia sto jest na zy wa ne 
„no c ni kiem Eu ro py”) i gdzie no tu je się re kor dową li cz bę sa mo bójstw. 
Za tem Li be rec jest dla nie go nie ty l ko prze strze nią fi zyczną, któ ra go
ogra ni cza, ale ta k że sferą sym bo liczną, od zwier cied le niem je go za -
gma twa nej, za mknię tej w so bie du szy, w któ rej sku mu lo wały się
wsze l kie trau ma ty cz ne ob ciąże nia. A więc Fle i s ch man nie mo że po -
ko nać prze strze ni geo gra fi cz nej, tak jak i nie mo że dać so bie ra dy z sa -
mym sobą i całą swoją przeszłością. Je go eg zy sten cja ja wi się ja ko
ciągłe zma ga nie z prze kro cze niem gra nic włas ne go mia sta, z prze -
zwy cię że niem cho ro b li wej tra u my, z wy do by ciem się na po wie rz ch -
nię z przy gnia tającej, za stałej ko t lin no ści, z od bi ciem się od dna
w stro nę nie skoń czo no ści, któ ra jed no cze ś nie wy da je mu się nie -
osiąga l na i na pa wająca stra chem. Tak ukształto wa na po stać sta je się

anty bo ha te rem współcze s nych cza sów, któ ry cie r pi na „nie mo ż ność
osiągnię cia cze go ko l wiek” (s. 32).

Fle i s ch man jest osobą, któ ra składa się ze sprze cz no ści. Po sta cią
z wolą opu sz cze nia Li be r ca i za ra zem z nie mo ż no ścią uwo l nie nia się
od te go mia sta i je go hi sto rii. Jest człowie kiem ze skom p li ko waną,
tro chę roz dwo joną, nie miec ko - czeską to ż sa mo ścią i świa do mo ścią
na ro dową, pe cho w cem, ofiarą, nie uda cz ni kiem z cho ro b liwą oso bo -
wo ścią, anty bo ha te rem nie zdo l nym do uwo l nie nia się i prze bi cia
ponad własną eg zy sten cję. Jed no cze ś nie ma my tu do czy nie nia z bo -
ha te rem go to wym do po świę ceń, ro zu miejącym lu dz kie od mien no ści
i dzi wa c twa, sy ste maty cz nym i kon sek wen t nym w swych ob se r wa -
cjach, współczującym, po szu kującym zro zu mie nia i miłości, zdo l -
nym do prze zwy cię ża nia włas nych słabo ści w imię prze ciw sta wie nia
się cu dze mu nie szczę ściu, chwi la mi do ko nującym czy nów ry zy ko w -
nych i nie mal bo ha te r skich, któ rym sam się dzi wi, kie dy się spełniają.
Wy da je się, że je go nie po wo dze nia i słabo ści kon cen trują się prze de
wszy stkim w nim sa mym i wo kół je go eg zy sten cji, pod czas gdy to,
cze go do ko nu je z po zy ty w nym sku t kiem, to, co mu się uda je cza sa mi
ja k by przy pa d kiem, spełnia się w imię do bra i po świę ce nia dla in -
nych, któ rzy na nie go tra fiają i któ rzy aku rat go po trze bują.

Je śli Fle i s ch man mo że cza sa mi osiągnąć coś dla in nych, to nie jest
zdo l ny osiągnąć te go cze goś dla sie bie. Przy naj mniej do pe w ne go
mo men tu. Po wsta je jed nak py ta nie, co zna czy „osiągnąć coś”? Gdzie
le ży gra ni ca osiągnię cia te go cze goś? W przy pa d ku Fle is ch ma na cho -
dzi o uwo l nie nie się od włas nej fe ra l nej bio gra fii i cho robo twó r czej,
ob ciążającej przeszłości. W któ rymś mo men cie eg zy sten cji po ja wia
się nad zie ja. Bo ha ter je sz cze o tym nie wie, ale to, że przy cho dzi mu
pra co wać w Gran d ho te lu na gó rze Ještěd, a więc wy so ko nad Li be r -
cem, oka zu je się po ten cjalną szansą na uz dro wie nie i uwo l nie nie. Pra -
ca tam nie na le ży do wy ma rzo nych, po nie waż w ho te lu pełni on ro lę
człowie ka od wszy stkie go. Ale to tam po zna je my ja ś nie j sze stro ny je -
go oso bo wo ści, czy li je go zro zu mie nie dla in no ści, po czu cie li to ści
i współczu cia, em pa tię, a na de wszy stko to, co trzy ma go przy ży ciu,
i to, na czym na pra wdę się zna – je go pa sję mete o ro lo giczną.
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Fle i s ch man nie po tra fi zro zu mieć, wytłuma czyć i ogarnąć świa ta
ina czej niż po przez chmu ry, po go dę i mete o ro lo gię. Już w szko le był
na zy wa ny Po go dynką, Ba ro me trem, So p lem, Te r mo me trem lub
Chmu ro mi rem. Upływ cza su, włas na bio gra fia, hi sto rie ro dzin ne,
zmien ność i spe cy fi ka zda rzeń uka zują mu się w cy klach po go do -
wych. Bo ha ter po wie ści sy ste maty cz nie sporządza wy kre sy mete oro -
logi cz ne oraz od no to wu je wsze l kie zmia ny atmo sfe ry cz ne3. Dzię ki
te mu jest w sta nie od twa rzać mi nio ne wy da rze nia na pod sta wie po go -
dy, ja ka była da ne go dnia. Świa do mość mete o ro lo gii Chmu ro mi ra
wy kra cza jed nak ponad co dzien ne ob se r wa cje. Się ga zna cz nie wy żej
i sze rzej, ku wie cz no ści i ku nie skoń czo no ści, ob ja wia mu się ja ko
uni we r sum.

Po wieść Rudiša za wie ra bar dzo wie le od nie sień do zja wisk i po jęć
meteo rolo gi cz nych, któ re w prze ko na niu Fle is ch ma na porządkują
świat. Mnó stwo tu chmur, mgieł, wy żów i ni żów ba ry cz nych, zim-
nych i ciepłych fron tów atmo sfe ry cz nych, wia trów, opa dów, burz,
tem pe ra tur, któ re w swej zmien no ści mają wpływ na to, co dzie je się
w świe cie i w ży ciu lu dz kim. Ta zmien ność tym bar dziej za uwa ża l na
jest na szczy cie gó ry Ještěd. Oto ki l ka przykładów z meteo rolo gi cz nej 
fi lo zo fii Fle is ch ma na, o chmu rach: 

Czekam, co przyniosą nowego i czy zabiorą to stare, dlatego, że pogoda i chmury
są na początku wszy stkie go, wszy stkich lu dz kich rozmów i wszy stkich hi sto rii, i będą 
też na ich końcu (s. 20–21).

Wszy stkie wy da rze nia pa mię tam dzięki chmurom, po go dzie, dlatego że z pogodą 
wiąże się ab so lu t nie wszystko (s. 32).

[...] pogoda jest całym światem, bo w każdej se kun dzie ma na niego wpływ (s. 74).

[...] pogoda [...] wpływa nie tylko na ludzkie życie, ale w ogóle na wszy stkie życia
(s. 83).

[...] wszy stkie ludzkie szczę ścia i nie szczę ścia są uza le ż nio ne od pogody (s. 91).

[...] chmu ry stały na początku rze czy i będą też stać na ich ko ń cu (s. 95). 

Jak wi dać, po go da i jej pro ce sy w prze ko na niu Chmu ro mi ra są siłą
i za sadą sprawczą, przy czyną i sku t kiem, re gułą świa ta, początkiem
i ko ń cem. Po go da jest wszy stkim, stoi ponad hi sto rią, rządzi re la cja mi 
mię dzy ludz ki mi i zda rze nia mi, ale – co wa ż ne – ma też isto t ny tera -
peu ty cz ny wpływ na głów ne go bo ha te ra po wie ści, któ re go chmu ry
uspo ka jają. To właś nie dzię ki po go dzie Chmu ro mir ja ko ta ko ra dzi
so bie z własną eg zy stencją, świa tem i lu dź mi. Dla te go w pe w nym
mo men cie przy cho dzi osta te cz ne ol ś nie nie, epi fa nia: 

[...] odkryłem, że jedyna droga na zewnątrz pro wa dzi przez chmury. Przez niebo

(s. 79). 

Fle i s ch man po ta je m nie bu du je ba lon, któ ry wy no si go w gó rę, nad
chmu ry, ponad Gran d ho tel, Ještěd, Li be rec i całą Ko t li nę Czeską, po-
nad swoją na ro do wość, ponad własną eg zy sten cję, ko m p le ksy, tra u mę 
i cho ro bę. Bo ha ter sta je się po do b ny do uwo l nio nej chmu ry, po ko nu je
lęk przed nie skoń czo no ścią, prze kra cza jej wy mia ry ze w nę trz ne,
przestrzen ne, geo gra fi cz ne oraz te we wnę trz ne, roz po ście rające się
w głębi je go du szy. Unosząc się nad wszy stkim, wy cho dzi z za mknię -
cia. Za sprawą chmur osiąga to, co wcze ś niej mu się nie uda wało. Bo – 
jak sam mó wi – chmu ry i po go da są „sen sem, ce lem i posłaniem mo je -
go ży cia” (s. 52). Ta ka jest „li nia ży cia” Fle is ch ma na.

Jed nak w po wie ści Rudiša ka ż da po stać, związa na w ja kiś spo sób
z Gran d ho te lem i Li be r cem, ma swoją własną, od rębną mi kro hi sto rię,
wpi saną w tę wielką, dwu dzie sto wieczną. Ma my tu do czy nie nia
z całą ga le rią indy widu al no ści, a za ra zem z prze kro jem społecz nym
mie sz ka ń ców i go ści ho te lo wych prze wi jających się przez Ještěd.
Dzię ki tym po rtre tom w pe w nym sto p niu udało się pi sa rzo wi od dać
stan i spe cy fi kę świa do mo ści oraz pa mię ci zbio ro wej mie sz ka ń ców
Li be r ca i oko lic.

Gru bo skó r ny Jégr (o ory gi na l nym imie niu Win ne tou), da le ki ku -
zyn i wie lo le t ni „opie kun” Fle is ch ma na, to kie ro w nik Gran d ho te lu
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z si l nym po czu ciem cze skiej przy nale ż no ści na ro do wej, za go rzały ki -
bic dru ży ny piłka r skiej Slo van Li be rec, ero to man zbie rający pa miątki 
po ko chan kach z całej Eu ro py Środko wo- Ws chod niej, pie lę g nujący
swo je ero ty cz ne wspo mnie nia, da w niej zaan ga żo wa ny ko mu ni sta,
były pra co w nik służ by bez pie cze ń stwa o kry p to ni mie „Ještěd”, tęs-
kniący za mi nioną epoką, ale jed no cze ś nie drę czo ny de presją i wy rzu -
ta mi su mie nia, za nu rzo ny w swo im „mu ze um blo ku wschod nie go”,
któ re jest je go li nią ży cia.

Inną oryginalną postacią tej powieści jest Reinhard Franz Keusch,
wiekowy Niemiec sudecki uro dzo ny przed drugą wojną świa tową
w Li be r cu (Rei chen be r gu), skąd w młodo ści zo stał wy sie d lo ny. Ja ko
eme ryt wie lo kro t nie po wra ca do Gran d ho te lu i Rei chen be r gu, gdzie
przy wo zi (w pu sz kach po ka wie) wy kra da ne z gro bo w ców pro chy
swo ich nie żyjących nie mie c kich ko le gów, aby roz sy py wać je w mie j -
s cach, w któ rych się uro dzi li i mie sz ka li. Do udziału w sym bo li cz nych 
po grze bach na ma wia Fle is ch ma na. Czy ni to w imię nie ustan nie po -
wta rza ne go me men to, że „człowiek mu si sko ń czyć tam, gdzie się uro -
dził”. W cze skim Li be r cu po szu ku je śla dów nie mie c kiej przeszłości,
ale uz na wa ny za byłego na zi stę, roz go ry czo ny i zro z pa czo ny, spo ty ka
się głów nie z na ro dową nie chę cią, nie zro zu mie niem al bo nie na wi -
ścią. Franz jest osta t nią chodzącą żywą pa mię cią Rei chen be r gu. Od -
no si się wra że nie, że je go ży cie sko ń czyło się wraz z je go wy sie d le -
niem. Ja ko gość ho te lo wy opo wia da Flei sch ma no wi hi sto rie ze swo jej 
młodo ści spę dzo nej w ro dzin nym mie ście, lo sy swo ich ko le gów, a ta -
k że czy ny bo ha te r skie, wo jen ne z cza sów, gdy był pi lo tem wo j sko -
wym. Jak pó ź niej się oka zu je, Franz tak na pra wdę ni g dy nie wa l czył,
bo był ka leką od uro dze nia i dla te go nie zo stał ani pi lo tem, ani żołnie -
rzem. Wo j nę spę dził w Rei chen be r gu, głębo ko wierząc w hi t le ryzm
i marząc o he ro i cz nej wa l ce za oj czy z nę. Je go wa le cz na przeszłość
jest więc ty l ko kon fa bu lacją re ko m pen sującą nie udaną eg zy sten cję
za bu rzoną przez dwu dzie sto wieczną hi sto rię Eu ro py, na zna czoną ka -
le c twem, fa szy stowską wiarą, żołnie rskim nie spełnie niem i bra kiem
miłości.

Pa t ka, czy li Luděk Beránek, szko l ny ko le ga Fle is ch ma na, jest ke l -
ne rem w Gran d ho te lu. Ma rzy o ucie cz ce z Li be r ca, o mi gra cji do
Ame ry ki, któ ra jest dla nie go wszy stkim. Twier dzi, że już tam był,
wie rzy w ame ry ka ń skie ma rze nie, ale – jak do wia du je my się pó ź niej – 
za miast w Ame ry ce, sie dział w wię zie niu. Wszy stkim na po tka nym
go ściom i zna jo mym wci ska bu te l ki z tzw. „he pi la j fem”, uni wer sa l -
nym płynem, któ ry jest do bry na wszy stko i rze ko mo za pe w nia szczę -
śli we ży cie.

O ucie cz ce z Li be r ca, po do b nie jak Pa t ka, ma rzy rów nież po ko -
jów ka, Zu za na Sladká, pod ko chująca się we Flei s ch ma nie. Ta wie rzy
we wszy stko, co dru kują w cza so pi s mach, ob se sy j nie wy pełnia ja kieś
te sty, któ ry mi kie ru je się w ży ciu. Twier dzi, że ni ko go nie po trze bu je,
ale tak na pra wdę po szu ku je miłości i ma rzy o dzie ciach.

Do pełnie niem ga le rii ory gi na l nych po rtre tów po wie ścio wych jest
Il ja Fuchsová, ke l ner ka, któ ra co dzien nie ro bi so bie zdję cia. Czy ni to,
po nie waż nie ma ani jed nej fo to gra fii swo jej ma t ki, to też chce uchwy -
cić ka ż dy dzień swo je go ży cia i emo cje z nim związa ne, aby je prze ka -
zać swo im przyszłym dzie ciom (któ rych pra wdo podo b nie mieć nie
mo że). Od wie dza cmen ta rze, cho dzi na po grze by młodych lu dzi i wy -
ob ra ża so bie własną śmierć. Jej foto gra fi cz na ob se sja i ucze st ni c two
w po grze bach to an ti do tum na swój strach przed śmie r cią. W ten spo -
sób Il ja przy go to wu je się na nią, po nie waż w jej ro dzi nie wszy s cy
umie ra li w młodym wie ku. To właś nie w Il ji za ko chu je się Fle i s ch -
man.

Z tak ukształto wa nych lo sów i cha ra kte rów ro dzi się kon klu zja
Fle is ch ma na: 

Każdy ma jakąś linię życia, nawet jeśli o tym nie wie albo w to nie wierzy, albo
jak jeszcze nikt mu o tym nie po wie dział (s. 205). 

Te ory gi na l ne „li nie ży cia” wy ra żają się ta k że w brzmie niach i zna-
cze niach cze skich lub nie mie c kich imion, na zwisk bądź prze zwisk,
któ re od dają pra wdzi wy cha ra kter po szcze gó l nych po sta ci, co szcze -
gółowo tłuma czy na rra tor po wie ści. Mo ż na po wie dzieć, że wszy s cy
ci bo ha te ro wie, po do b nie jak Fle i s ch man, nie radzą so bie z rze czy wi -
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sto ścią, z własną eg zy stencją, z cza sem, w ja kim przyszło im żyć, z do-
świa dcze nia mi, któ re ich spo t kały. Ich „li nie ży cia” nie ułożyły się
tak, ja k by te go pra gnę li. Dla te go ra tują się, jak mogą, kon fa bu lują lub
ucie kają we włas ne ob se sje i dzi wa c twa, złudze nia i ma rze nia, zmy -
śle nia i wy ob ra że nia. Wy da je się, że wszy s cy po trze bują te ra pii. I tak
na pra wdę nikt z nich nie jest w pełni no r ma l ny ani szczę śli wy. Gdy by
nie humo ry sty cz ne i auto iro ni cz ne za cię cie Rudiša, mo ż na by po my -
śleć, że w po wie ści ma my do czy nie nia z sa my mi dra ma ta mi.

To, że „li nie ży cia” bo ha te rów krzy żują się ze sobą właś nie na gó -
rze Ještěd, nie jest przy pa d kiem, Gran d ho tel bo wiem jest mie j s cem
przy ciągającym lu dzi w ja kiś spo sób na zna czo nych, od mien nych,
nie ty po wych, od rzu co nych. Jest on dla nich swo i stym azy lem, próbą
wyj ścia z im pa su, schro nie niem przed świa tem zna j dującym się na
do le, w ko t li nie, po nie waż Gran d ho tel le ży gdzieś wy so ko (na wy so -
ko ści 1012 m n.p.m.), w mie j s cu, „nad któ rym za czy na się nie sko ń -
czo ność” (s. 19). A wy so kość, jak twier dzi Fle i s ch man, „z lu dź mi wy -
pra wia ró ż ne rze czy” (s. 17). W Gran d ho te lu pa nu je więc au ra nie -
prze widy walno ści, gdzie wszy stko mo że się wy da rzyć. Przez to przy -
po mi na on dom dla skrzy w dzo nych, cho rych i w ja kiś spo sób do tknię -
tych lu dzi, któ rzy z ró ż nych przy czyn zna le ź li się gdzieś „nad chmu -
ra mi”. Jest w nim coś z at mo s fe ry Lo tu nad ku kułczym gnia z dem Ke -
se ya, Sa li nu mer 6 Cze cho wa, a ta k że z Cza ro dzie j skiej gó ry Man na.
Bo Gran d ho tel to mie j s ce odo so b nie nia na gó rze Ještěd, wy so ko nad
Li be r cem, ni czym środ kowoe urope j skie i su de c kie Da vos.

O spe cy fi ce Gran d ho te lu świa d czy rów nież to, że oprócz zwy-
kłych go ści ho te lo wych, tu ry stów, wy cie czek szko l nych, ko chan ków,
biz ne s me nów, lu dzi sław nych (Ka rel Gott) po ja wiają się tam wscho -
dnioe urope js cy dre sia rze po bie rający ha racz, li cz ni sa mo bó j cy, któ -
rych pró bu je ra to wać Fle i s ch man, a ta k że nie żyjący już lu dzie z dwu -
dzie sto wiecz nej przeszłości Gran d ho te lu i Li be r ca: dzia dek Fle is ch -
ma na, ke l ner Vokráčko, ga jo wy Ji r mann czy ka r cz marz Ha s ler. Tych
osta t nich wi du je ty l ko Fle i s ch man. Za tem przeszłość mie sza się tam
z tera źnie j szo ścią, re a lizm ze snem i ma rze niem, nie mie cka hi sto ria
z cze chosłowacką i czeską rze czy wi sto ścią.

W po wie ści „spod cze skie go” wy cho dzi nie mie c kie, szcze gó l nie
w Li be r cu (Rei chen be r gu)4, któ ry według Fle is ch ma na jest mia stem
bar dziej nie mie c kim niż cze skim. Głów ny bo ha ter z ob se syjną do-
kładno ścią wy pro wa dza i tłuma czy ety mo lo gię oraz zna cze nie dwu ję -
zy cz nych nazw. Rudiš (ja ko ge r ma ni sta i hi sto ryk z wy kształce nia)
nie ustan nie kon fron tu je nie mie cki z cze skim, za rów no na po zio mie
ję zy ka, jak i zda rzeń, cza sów, prze strze ni i lu dzi. Czę sto są to kon fron -
ta cje bo le s ne dla obu na ro dów, po ru szające pro blem wy sie d leń. Ory -
gi na l ny i gro te sko wy po mysł na uz dro wie nie sto sun ków i połącze nie
po dzie lo nej Eu ro py ma mie j s ce w Gran d ho te lu, gdzie do cho dzi do
sym boli cz ne go po jed na nia w zor gani zo wa nym i sku te cz nym ko ja rze -
niu par, nie szczę śli wych Nie mców z nie szczę śli wy mi Cze sz ka mi, po -
nie waż w po wie ści Rudiša ta k że na ro dy bo ry kają się ze swo i mi dra -
ma ta mi, wy rzu ta mi, kom p le ksa mi i ste reo ty pa mi.

Je śli jed nak spo j rzeć na za mkniętą oso bo wość Fle is ch ma na, na je -
go ko t linną za paść i swo i ste uwię zie nie, to w ja kimś sto p niu od zwie -
rcie d la ona zbio ro we go du cha Cze chów. Rudiš pró bu je go zdia g no zo -
wać. Czy ta my więc o Cze chach za mknię tych w Ko t li nie Li be re c kiej,
a w sze r szej ska li – Cze skiej, sku pio nych na so bie, upch nię tych jak
sar dyn ki w pu sz ce, o na ro dzie nie zbyt ru chli wym, za trzy ma nym, spo -
wo l nio nym, nad mie r nie za ko rze nio nym we włas nym mie j s cu z nie -
mo ż no ścią wy rwa nia się gdzieś ponad, o na ro dzie, któ ry ni ko go nie
krzy w dzi, ale sam by wa krzy w dzo ny i spe cja l nie mu to nie prze szka -
dza.

Z po wie ścio we go świa ta Gran d ho te lu wyłaniają się więc dwa za -
sad ni cze wy mia ry: 

a) e g z y  s t e n  c j a  l  n y  – z całą galerią indy widu al no ści po szu -
kujących swojego mie j s ca w świecie, z ich po gma twa ny mi liniami
życia i oso bi sty mi dra ma ta mi; 

299 300

4 W opinii pisarza „połowa Czechów ma w drzewie gene alo gi cz nym nie mie c -
kich przo d ków” (Rudiš 2011c).



Z E  Z J A W I S K  W S P Ó Ł C Z E S N E G O
J Ę Z Y K A  C Z E S K I E G O

Milan HRDLIČKA

Pra ha

Dobře ty

Snad v kadém údobí se v ja zy ce objevují nové, nevšední, neotřelé výrazy a spo-
jení, ne ji nak je to mu i v současnosti. Mám na my s li frekventovaná vyjádření ja ko To
dám ‘to zvládnu, to dokáu’, Sta lo se to dva ro ky zpátky ‘došlo k to mu před dvěma
lety’ aj.

Příčiny je jich vzni ku a uívání mo hou být různé. Patří me zi ně např. sna ha
mluvčího po stručnosti vyjádření, po je ho zjednodušení (např. vyhnutí se skloňování
určitého výrazu), ne ma lou ro li můe mít rovně vliv některých cizích jazyků,
v posledních desetiletích především angličtiny (ve d le řady lexikálních anglicismů do
této ob la sti spadají i „anglické stru ktu ry”, srov. mít něco pod kon tro lou – to ha ve
some t hing un der con trol atd.).

V nedávné době jsem se při různých příleito stech (např. při stolních společen-
ských hrách ne bo při kolektivních spo r tech) ze stra ny nedospělých mluvčích opa ko-
vaně setkával se spojením Dobře ty a s je ho obměnami, a to jak v čísle jednotném, te -
dy Dobře on; Dobře ona a v menší míře i Dobře já, tak s niší četností výskytu rovně
v čísle mnoném: Dobře vy aj.

Mluvčí (údajně i dospělý, a to zejména při sportovních aktivitách) to u to ce stou –
jak je ze syn ta g ma tu patrné – chválí spoluhráče, protihráče, event. do kon ce se be sa -
ma. Nevětná výpověď se skládá ze zmiňovaného ad ver bia způsobu (dobře) – se t kal
jsem se po uze s je ho pozitivní fo r mou, ni ko liv s an to ny mem – a z příslušného post-
ponovaného osobního zájmena (uka zu je na adresáta sdělení) ve tva ru no mi na ti vu.

Původ ono ho frekventovaného vyjádření a je ho va riant můe být pod le mého so u -
du v anglickém go od for you (go od for her; go od for me aj.), které se mo hlo do našeho
prostředí do stat různými ce sta mi.

I kdy zní zmiňované spojení nevšedně a atraktivně, přestoe je stručné a plní
svou komunikační ro li dobře, nemyslím si e je podobný přístup vhodné ap li ko vat ve
větším měřítku. Ten to ti můe v ko mu ni ka ci snad no vést k „moderním” neádoucím
makaronským paskvilům ty pu Vo co go? ‘o co jde?’, je jich exi sten ci rozhodně
nepokládám v naší mateřštině za nezbytně nu t nou. 
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b) z b i o r o w y,  h i  s t o  r y c z n o-s p o ł e c z n o-k u  l  t u  r o  w y  –
wypełniony skom pli kowa ny mi dwu dzie sto wiecz nymi losami i re -
la cja mi dwóch narodów, cze skie go i nie mie c kie go. 

Naj wy ra ź niej w XX i XXI wie ku za rów no jed no stki, jak i zbio ro -
wo ści wy ma gają te ra pii, a re ceptą na uz dro wie nie, na uzy ska nie dys -
tan su, przy naj mniej w uję ciu Rudiša, wy dają się być hu mor i au to iro -
nia.
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Mluvená čeština a její funkční využití v jednotlivých di sku rzech současné češtiny
patří k tématům, která jsou v kon te x tu domácí i zahraniční jazykovědné bo he mi sti ky
ve l mi aktuální, jak mi mo jiné dokládá i obsáhlý, téměř dvacetistránkový se z nam užité 
li te ra tu ry. Ostatně i jména obou edi to rek, Světly Čmejrkové a Ja ny Hoffmannové,
stejně ja ko je jich dlouholeté spo lu pra cov nice Ol gy Müllerové i mladších kolegů Ma r -
ti na Havlíka a Pe tra Ka der ky jsou právě s to u to oblastí lingvistického výzkumu
bytostně spja ta. 

Autoři jednotlivých ka pi tol ve ve l mi dobře lo gi c ky strukturované pu b li ka ci po -
stupují od kon fron ta ce psa no sti a mlu ve no sti, a to jak v ob la sti je jich teoretického
zpracování, tak v ob la sti je jich praktického užití v současné češtině, přes otázky
spojené s výstavbou a užitím nejrůznějších lingválních i paralingválních prostředků
při konstituování mluvených komunikátů, až k analýze autentických komunikátů
realizovaných na pozadí konkrétních specifických komunikačních kontextů. Na závěr 
pu b li ka ce jsou ve l mi funkčně připojeny i dvě ka pi to ly mapující jak po sto je uživatelů
ja zy ka k regionální a stylistické va rian t no sti ja zy ka, tak funkční využití va riet národ-
ního ja zy ka při výuce na základních školách.

Úvodní ka pi to ly představují fundované a teo re ti c ky kvalitně pod ložené uvedení
do pro ble ma ti ky. Světla Čmejrková se v nich zaměřuje na historický vývoj a úlohu
psa no sti a mlu ve no sti v jednotlivých etapách historického vývoje národního ja zy ka.
Ja ko východisko pro další výzkum se pak ja ko opodstatněný uka zu je zejména závěr,
že mlu ve nost a psa nost se si ce realizují ja ko ma ni fe sta ce společného kó du, přesto ja ko 
dva samostatné systémy. Mluvená řeč se to tiž ob vy kle uplatňuje při setkání tváří
v tvář a ne se zna ky dialogické in ter akce, a pro to nesmí být posuzována na pozadí
psaného ja zy ka. Oba mo dy jsou pak detailně charakterizovány a za zmínku jistě stojí
skutečnost, že au to rka při kla si fi ka ci nejdůležitějších jevů pra cu je s terminologií za -
ve de nou v kon te x tu angloamerické lin g vi sti ky. Pro po stižení nejvýraznějších rysů
obou modů jsou pak užity po j my ja ko osobní za an gažova nost au to ra (in vo l ve ment)
vs. in te gra ce psaného te x tu (in te gra tion), kon tex tua liza ce vs. dekon textu ali za ce, řeč
na dálku vs. řeč na blízko apod. Pro ble ma ti ka psa no sti a mlu ve no sti je pak v sa mo stat- 

né ka pi to le sledována s ohle dem na specifičnost české jazykové si tu a ce. Světla
Čmejrková zde ne j pr ve vychází z teoretických východisek přijatých v kon te x tu ame -
rické socio ling vi sti ky, neopomíjí ale ani funkční ap li ka ci po j mu di glo sie na českou ja -
zy ko vou si tu a ci navrženou kon cem osmdesátých let Františkem Danešem. S od ka -
zem na Fe r gu so na zmiňuje exi sten ci vyšší a nižší va rie ty, jimž by v kon te x tu naší si tu -
a ce odpovídala spisovná a obecná čeština; ter mino logi c ky se pak v pu b li ka ci s po j -
mem obecná čeština pra cu je tak, jak by la definována v České mlu v ni ci Havránka
a Jedličky ne bo později v kolektivní brněnské Příruční mlu v ni ci češtiny. Výrazné
praktické zaměření celé pu b li ka ce a evidentní sna ha dokládat všechny teoretické
postuláty na autentickém lingvistickém materiálu se uplatňuje i zde v pod ka pi to le
věnované di stri bu ci jazykových va riet v psaném ja zy ce. Poměrně podrobně je např.
sledováno uplatnění obecné češtiny v v současné krásné literatuře, možno sti její sty li -
za ce v reklamním di sku rzu ne bo v jiných ty pech komunikátů působících hra nou
blízkostí a in ti mi tou me zi komunikačními pa r t ne ry. Na bohatém příkladovém ma te-
riálu rozhovorů s významnými kulturními oso b no st mi převedenými z mluveného do
psaného mo du au to rka sle du je a kri ti c ky hodnotí možno sti ko m bi na ce kultivovaného
spisovného vyjadřování v ob la sti mo r fo lo gie s expresivním le xi kem a uvolněnou
syntaxí komunikátů. Z detailní analýzy sledovaných komunikátů pak dospívá k jistě
správnému závěru, že zatímco doména psa no sti zůstává i nadále ome ze na na ohra ni-
čenou množinu funkčních stylů, mlu ve nost od po lo vi ny 90. let rozšiřuje své spe ktrum 
např. i do ob la sti tištěné pub li ci sti ky. 

Další blok te ma ti c ky souvisejících ka pi tol je věnován kon te x tu užití mluvených
projevů, úloze indexů v mluvené ko mu ni ka ci, výstavbě a členění mluvených projevů
a užitým verbálním a neverbálním prostředkům. 

Au to rky dílčích pod ka pi tol čtvrté ka pi to ly nazvané Kon te x ty a si tu a ce mluveného 
pro je vu se ne j pr ve věnují vymezení žánrů mluvené ko mu ni ka ce. Typo lo gi za ce mlu-
vených projevů je zde prováděna na pozadí typizovaných sociálních situací, ve kte-
rých ko mu ni ka ce probíhá, ve svých teoretických pod kla dech se au to rka pod ka pi to ly
Žánry mluvené ko mu ni ka ce Světla Čmejrková při de fi ni ci žánru vrací až k práci
M. Ba ch ti na, je ho východiska ovšem doplňuje také o terminologický aparát užívaný
při diskurzní analýze ne bo v Griceově kooperačním prin ci pu. Ol ga Müllerová pak
přijatou kla si fi ka ci doplňuje ještě o aspe kty vyplývající z komunikační si tu a ce a obo -
ha cu je ji o atri bu ty ja ko soukromá – veřejná, formální – neformální ko mu ni ka ce ne bo
o úlohu vzdělání a pro fe se komunikantů. Tu to ka pi to lu uzavírá Ja na Hoffmannová
analýzou dialogů realizovaných v nejrůznějších komunikačních kon te x tech, zaměře-
nou zejména na prostředky zdvořilosti a pro je vy jejího porušování. Přínosné se v to m -
to ohle du jeví zejména široké rozpětí analyzovaných sociálních kontextů, au to rka se
zaměřuje jak na kon ve rza ci rea lizo va nou v domácím prostředí, tak i na ko mu ni ka ci,
jejíž pod obu výrazně ovlivňuje příslušnost komunikantů k nejrůznějším institucím či
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politickým stranám. Ja ko ve l mi podnětnou pro další výzkum hodnotím i podrobnější
analýzu užitých prostředků a je jich funkcí při ko mu ni ka ci profesionálů s klien ty
nejrůznějších sociálních zařízení (zde např. do mov pro se nio ry).

Detailnější analýza výrazových prostředků užitých v předem nepřipravené ko mu -
ni ka ci je realizována v páté ka pi to le In de xo vost pro mluv a iden ti ta mluvčích. Po zo r -
nost je věnována ne je nom fun kci těchto prostředků při označování předmětů a oko-
lností ko mu ni ka ce a je jich adekvátní in ter pre ta ci, ale také je jich úloze při konstruová-
ní iden ti ty mluvčích. Nesporným přínosem je poctivá analýza autentických dialogů
realizovaných v pevném rámci vyplývajícím ze sociálních rolí zastávaných účastníky
ko mu ni ka ce. Zatímco au tor první pod ka pi to ly Petr Ka der ka po zo r nost věnuje zejmé-
na úloze indexů ja ko jed no mu z aspektů komunikační úspěšnosti, Světla Čmejrková
se zaměřila především na indexování osob nějakým způsobem zapojených do
probíhající ko mu ni ka ce v ro li mluvčího – adresáta – předmětu ko mu ni ka ce a úlohu
užitých indexů při konstruování iden ti ty mluvčích.

Na tu to část pak or ga ni c ky navazují ka pi to ly věnované analýze jazykových pro-
středků specifických pro mluvený mo dus. Ja na Hoffmannová se v poměrně obsáhlé
ana ly ti c ky zaměřené ka pi to le věnuje prostředkům se g men ta ce mluveného pro je vu
a opět je třeba ve l mi pozitivně vy z ved no ut fakt, že upouští od re pro du kce teoretické
báze dané pro ble ma ti ky a přímo na autentickém roz ho vo ru dvou žen sle du je prostřed- 
ky a způsoby se g men ta ce a členění dialogického komunikátu. Na svůj dlouholetý
výzkum v dané ob la sti na va zu je i Ol ga Müllerová v pod ka pi to le věnované skladbě
mluvených výpovědí. I v to m to případě se obecná cha ra kte ri stika pro ble ma ti ky ome -
zu je na nutné mi ni mum a těžiště celé pod ka pi to ly je v pra kti c ky zaměřené a materiá-
lově ve l mi dobře pod ložené analýze mluvených výpovědí se zaměřením na vsu v ky.
Au to rka pod ka pi to ly sle du je mo ti va ci je jich užití, fun kce, které v různých kon te x tech
mo hou plnit, i formální pod obu větných stru ktur, v je jichž okolí jsou vsu v ky užity. 

Do společné sedmé ka pi to ly jsou shrnu ty výzkumy zaměřené na spe ci fi ka tva ro-
sloví a výslovnosti mluvené češtiny. Světla Čmejrková opět ve l mi funkčně využívá
bohatý autentický materiál nashromážděný v ko r pu sech mluvené češtiny a na četných 
ex ce r p tech sle du je četnost užití spisovných a nespisovných dubletních tvarů i důvody, 
které komunikující sub je kty ovlivňují při je jich výběru. Me zi analyzované je vy by ly
např. vybrány tradičně problematické kondicionálové tva ry, formální sho da tvarů
přídavných jmen, zájmen a slo ves se sub stan ti vy, instrumentálové tva ry zakončené na 
-ama a další problematické tva ry slovesné fle xe. Je třeba oce nit, že au to rka pod ka pi -
to ly se neo me zu je po uze na di skurz běžně mluvených komunikačních událostí, ale
ana ly zu je i komunikáty, v nichž jsou pro mlu vy to ho to ty pu po uze simulovány, ne bo
komunikáty, které jsou si ce realizovány ja ko mluvené, ale je jichž podavatelé usilují
o korektní re a li za ci jazykového kó du. Výrazným přínosem pak jsou komentáře,
v nichž sle du je oko l no sti komunikačního aktu, na je jichž pozadí se ko mu ni ka ce re a li -

zu je. Ma r ti nu Havlíkovi se daří ne je nom stručně a přehledově za chy tit nejvýraznější
prvky výslovnosti mluvené češtiny, ale také příčiny, které současnou pod obu běžného
komunikačního stan dar du způsobují. 

Ve d le zájmu o formální pod obu a funkční využití verbálních výrazových pro-
středků je pro pu b li ka ci příznačný také zájem o neverbální složku dialogických ko -
mu nikačních událostí. Petr Ka der ka v samostatné pod ka pi to le mající opět cha ra kter
případové stu die přináší detailně pro pra cova nou analýzu jed no ho pracovního setkání
realizovaného v rámci menší uzavřené pracovní sku pi ny, zaměřenou zejména na úlo-
hu tělesných postojů, gest a pohledů při vyjadřování vlastních názorů. Opět je třeba
vy z ved no ut dobře promyšlenou stru ktu ru pod ka pi to ly, v níž au tor věnuje po uze
minimální pro stor reprodukčním pasážím a termíny i teoretické pre mi sy okamžitě ap -
li ku je na konkrétní autentický materiál. Na záznamu komunikační si tu a ce se mu pak
dobře daří po sti h no ut úlohu mimických prostředků i gest při střídání komunikačních
partnerů, při ujímání se a předávání slo va apod. Au tor si všímá zejména fun kce těchto
prvků při spoluutváření ko he ren ce verbálního pro je vu, při do sažení komunikační
úspěšnosti, a to zejména s ohle dem na je jich ro li při usnadnění vzájemného po ro zu-
mění ne bo je jich vli vu na průběh in ter akce. Ka pi to lu věnovanou neverbálním
prostředkům ve l mi vhodně doplňuje pod ka pi to la Pro zó die a pro je kti vi ta Ma r ti na
Havlíka. Au tor si všímá jed no ho konkrétního aspe ktu zvukové stránky dialogických
pro mluv, a to místa, které je relevantní z hle di ska střídání mluvčích. Ve l mi důležitou
fun kci při sig na li za ci plánovaného ukončení verbální akti vi ty to tiž hra je právě pro zó -
die (v širším pojetí spojená s melodií). Ma r tin Havlík s opo rou v dnes již klasické
literatuře zabývající se intonačním průběhem české věty (Daneš 1957) sle du je, jak
mo hou být zvukové prostředky v souhře s prvky ostatních jazykových ro vin (např.
syntaktické) mluvčími využity, ne bo do kon ce zneužity při do sažení zamýšleného
komunikačního efe ktu. Materiál pro analýzu au tor čerpal opět zejména z dialogů
realizovaných v mediálním prostředí. Ta to vo l ba je oprávněná zejména s ohle dem na
fakt, že u veřejně realizovaných pro mluv oficiálního rázu lze právem očekávat odliš-
né intonační ztvárnění než u pro mluv soukromých, ačkoli dokladový materiál uka zu je 
i v to m to ohle du na sbližování obou diskurzů. 

Další ka pi to ly pak spo ju je otázka funkčního užití mluvené češtiny na pozadí
různých diskurzů. V deváté ka pi to le věnované analýze mediálního dia lo gu se její au -
to rce Světle Čmejrkové daří ve l mi funkčně navázat na výzkum konstruování iden ti ty
mluvčích realizovaný už v rámci páté ka pi to ly; na pozadí te o rie tváře kon fron tu je
běžný a mediální dia log, přičemž značnou po zo r nost věnuje i úloze diváka ja ko
komunikačního pa r t ne ra výrazně ovlivňujícího výslednou pod obu mediálních dia lo-
gů. Na příkladech autentických mediálních dialogů realizovaných v pravidelných
diskusních pořadech veřejnoprávní České te le vi ze Na plovárně a Uvolněte se, prosím
je pak sledován pro ces konve rza ciona liza ce a kolo kvia li za ce veřejné mediální ko mu -
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ni ka ce. Přínos ka pi to ly spatřujeme mi mo jiné i v tom, že se její au to rce ve l mi dobře
daří po sti h no ut pro ces vzni ku českého konverzačního sty lu.

Zájem o pronikání mlu ve no sti do diskurzů, je jichž doménou by la donedávna
především psa nost, je příznačný pro další ka pi to lu Mediální dia lo gy – psaná pod oba
na pozadí mluvené. Světla Čmejrková analýzou konkrétních dialogů realizovaných
ne j pr ve v mluvené podobě a následně převedených do pod oby psané dochází k po -
stižení obecných zákonitostí uplatňujících se v knižních vydáních původních roz ho -
vorů realizovaných v rámci nejúspěšnějších zábavných televizních pořadů Na plo-
várně, Krásný ztráty a Uvolněte se, prosím. Srovnání přepisů původních mlu vených
dialogů s je jich pozdější sekundární tištěnou pod obou se uka zu je ja ko jed noznačně
funkční prostředek jed nak při stanovení nejtypičtějších rysů mluvených fo rem me-
diálního di sku rzu, jed nak při po stižení nejtypičtějších prvků mlu ve no sti v tištěných
psaných dialozích. Ja na Hoffmannová ten to výzkum ve l mi vhodně doplňuje i o ro vi -
nu publicistických tištěných in ter view, její práce je to tiž jednoznačným do kla dem
stále častější kolo kvia li za ce a konve rza ciona liza ce i v této ob la sti. Jednoznačný pří-
nos této pod ka pi to ly spatřujeme především v jejím sociolingvistickém přesahu, au to -
rka ve l mi správně spo ju je užití určitého kó du s identifikací je ho uživa te le s konkrétní
sociální sku pi nou. Komunikující oso b nost je ve svém psaném pro je vu výrazně ome -
ze na při budování vlastního mediálního ob ra zu a své ima ge. Právě užité výrazové
prostředky pak mo hou mluvčímu, typickému „nespisovnému člověku“, po mo ci pre -
zen to vat se např. ja ko re bel, mladý nezávislý intelektuál apod. Ve l mi podnětná se nám 
v to m to kon te x tu jeví zejména připomínka hodnotící práci redaktorů a redakčních
editorů, kteří právě svými někdy více a někdy bo hužel i méně citlivými zásahy do
textů mo hou ten to mediální ob raz známých osobností ovlivňovat a měnit. Zvláštní
po zo r nost je věnována i zneužití stylizované mlu ve no sti při předstírání a my sti fi ka-
cích v analytické pub li ci sti ce ne bo v reklamním di sku rzu.

Již tradiční místo má stylizovaná mlu ve nost v krásné literatuře. Ja na Hof f man no-
vá ne j pr ve sy ste mati zu je prostředky užívané au to ry literárních textů při do sažení doj -
mu mlu ve no sti, následně ka pi to lu funkčně rozděluje na oddíly věnované pró ze, po -
ezii, dra ma tu a ko mi ksu; au to rka výběrem textů pro ka zu je nadstandardní přehled
v současné tvorbě, analyzovaný materiál volí funkčně tak, aby ilu stro val nejtypičtější
je vy užité mlu ve no sti. Po zo r nost věnuje jak autorům původem českým, tak i mo rav-
ským a ve l mi správně odlišuje spe ci fi ka užitých prostředků v závislosti na je jich
územní příslušnosti. Světla Čmejrková výzkum doplňuje o analýzu románového te x tu 
Miloše Ur ba na Stín katedrály. Výběrem spisovných a nespisovných výrazových pro-
středků se au tor vrací zpět k původní fun kci užitých jazykových va riant ja ko pro-
středku cha ra kte riza ce po stav. Světla Čmejrková si ve l mi správně uvědomuje, že ta to
původní fun kce je výrazně relativizována fa ktem, že román se jednoznačně hlásí k ty -

pu ecovských postmoderních textů a výrazové prostředky vložené do úst hlavních po -
stav ja ko prostředek je jich cha ra kte riza ce plní i řadu dalších funkcí.

Vztah mlu ve no sti a psa no sti je posuzován i v kon te x tu nových médií, v případě
sledované pu b li ka ce pak především cha tu. Ja na Hoffmannová sle du je tu to dy na mi c ky 
se rozvíjející ob last a přináší cha ra kte ri sti ku jazykových prostředků všech ja zy ko-
vých ro vin včetně grafické pod oby nahrazující chybějící zvukové prvky ko mu ni ka ce.

Z hle di ska dalších výzkumů v dané ob la sti se nám ja ko ve l mi důležitá jeví ka pi to -
la Po sto je k ja zy ku: výzkumy a in ter pre ta ce. Světla Čmejrková v ní zhod no cu je vý-
sledky výzkumů realizovaných v posledních de se ti le tech Ústavem pro ja zyk český
a přináší komentovaná shrnutí an ket zjišťujících vztah uživatelů jed nak k regionální,
jed nak k stylistické va rian t no sti. Su ma ri za ce výsledků podobně orientovaných
výzkumů je ve l mi důležitá už pro to, že vědomě deklarovaný po stoj k spi so v no sti a ne -
spi sov no sti v různých situačních kon te x tech i di sku rzech je zásadní při hledání místa
a funkčního využití spisovné a nespisovné va rie ty.

Celá pu b li ka ce je ve l mi vhodně uzavřena ka pi to lou zaměřenou na pod obu mlu ve- 
né češtiny při školské ko mu ni ka ci. Světla Čmejrková ana ly zu je roz ho vo ry, které
proběhly me zi žáky základních škol při řešení logických úloh. Au to rka sle du je, jakým 
způsobem pro ban di dokáží trans fo r mo vat psaný mo dus do mo du mluveného, jak
užívají mluvený kód při formulování abstraktních myšlenek apod. Výzkum slouží ja -
ko východisko pro formulování otázek, čím by měli být žáci ve výuce češtiny vy ba ve -
ni, co by měli zvládnout a k jakým kompetencím by výuka měla směřovat.

Závěrem můžeme kon sta to vat, že autoři pu b li ka ce dokázali ve l mi dobře po sti h -
no ut úlohu a funkční rozpětí mluvené češtiny v dy na mi c ky se rozvíjejících di sku rzech 
a komunikačních kon te x tech. V jednotlivých kapitolách se podařilo dokázat, že
mluvený mo dus přestává být doménou ko mu ni ka ce realizované při bezprostředním
kon ta ktu komunikantů a je ho prvky poměrně ry chle pronikají do dalších a dalších
oblastí typických pro ko mu ni ka ci „na dálku“.

Jindřiška Svobodová, Olo mo uc
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K R O N I K A

100 roc zni ca urod zin Pro fe so ra Jo se fa Hra báka

3 grudnia 2012 roku mi nie set na roc zni ca urod zin jed ne go z najwybit nie jszych
i najbard ziej płodnych teo re tyków i his to ryków li tera tu ry czes kiej, Pro fe so ra Jo se fa
Hrabáka. Roc zni ca ta za chę ca do zamyś le nia się nad dziełem czes kie go li tera tu -
roznaw cy.

Pierwsze prace Jo se fa Hrabáka nie tylko wy znac zyły je go drogę ba dawczą, ale
i zde cy do wały o niej na wie le lat. Sta ro polský verš ve srovnání se sta ročeským  z roku
1937 zwrócił je go uwagę z jed nej stro ny na wer so lo gię, ale z dru giej na li tera tu rę
czeską, zwłaszc za najs tarszą (choć wie le prac poświę cił on także li tera turze nowszej
i współczesnej; wys tarc zy tu wspom nieć wie lokrot nie wzna wiane prace Ději ny české
li tera tu ry 1959, Starší česká li tera tu ra 1964, Průvod ce po dějinách české li tera tu ry
1978, Je denáct sto letí 1982, Petr Bezruč a je ho doba 1946, Napínavá čet ba pod lu pou
1986 czy Ka rel Nový 1983). Dru ga je go mo no gra fia – Smi lo va škola (1941) – rów nież 
jest poświę co na wer so lo gii czes kiej. Te mat ten konty nuo wał aż do końca swo jej pra -
cy nau ko wej. Sprzy jały te mu pro wad zone w tym cza sie przez nie go wykłady na Uni -
wer sy te cie oraz tra dycja ba dań me die wis tyc znych na Uni wer sy te cie w Brnie. Ich
efek tem (zwłaszc za wykładu Czes ki dra mat re ne san sowy i ba ro kowy) były ko le jne
mo no gra fie: Sta ročeská dra ma (1950), mo no gra fia, na którą długo cze ka no w Cze -
chach, po nie waż ta pro ble ma tyka, zwłaszc za po okre sie po białogórskim, zawsze
znajdo wała się po za uwagą czes kich ba dac zy, a także: Li dová dra ma pobělo horská
(1951) i Sedm in ter lu dií (1953). Pod su mo wa niem zaś tych żmudnych ba dań nad li -
tera turą sta roc zeską są Stu die ze starší české li tera tu ry (1956), po przed zone wie lo ma
ar tykułami teo re tyc zny mi oraz ar tykułami bo ga to udoku men to wa ny mi ma te riałem
ba dawczym1. Zwra ca on w nich uwagę na fakt, że pods tawą li tera tu ry czes kiej jest jej
na wiąza nie do lu dowoś ci i lu dyc znoś ci oraz gra z tym i ka te go ria mi kul tu rowy mi
(por. też mo no gra fię O ba rokní kul tuře 1968).

Zdobyte w trak cie wie lu bard zo szczegółowych ana liz utworów li tera tu ry
czeskiej doświadcze nie dało Jo se fo wi Hrabáko wi so lidną pods tawę ma te riałową

i teo re tyczną do dalszych prac nad wer so lo gią czeską. Je go pierwsze w tym za kre sie
prace – Úvod do teo rie verše (1956; ru muński przekład In tro du ce re in teo ria ver si fi -
ca tei 1983) i Stu die o českém verši (1959) – nie mal na tychmiast były wznawiane (por.
np. Úvod do teo rie verše: 1958, 1964, 1970, 1978, 1986). Jed nak autor nie ogra nic zył
się w nich tylko do ana liz najs tarszej czes kiej liryki, włączył także swo je ob serwacje
i re fleks je nad poezją Ja ro sla va Sei fer ta i Mikuláška, cho ciaż trze ba tu stwierd zić, że
starsza li tera tu ra czeska wy znac zała ten prymarny warsz tat ma te riałowy, kon fron to -
wa ny z utwo ra mi z epok późnie jszych. Na to miast nie ja ko czysto teo re tyc zny mi
pracami poświę co nymi wer so lo gii są mo no gra fie Z pro blémů české ho verše (1964)
i O cha rak ter české ho verše (1970). 

Wer so lo gia nie sta no wiła jedy ne go obsza ru ba dań teo re tyc znych Pro fe so ra. In te -
re so wały go także za gadnie nia żywotno ści ga tunków li ter ackich, ich poe tyki i struk -
tu ry czy środ ków wy razu w utwo rach li ter ackich (poe tyckich i pro za torskich), czemu
dał wy raz choćby w pra cach Čtení o románu (1981), Poe ti ka (1973, 1977) czy Li -
terární kom pa ra tis ti ka (1978), ale także Úvahy o li tera tuře (1983, współau tor V. Ště-
pánek) i Úvod do teo rie li tera tu ry (1987, rozdział 1–6) do tyc zyły te go as pek tu. Ba da -
nia te po mogły mu rów nież zes ta wić ka non utworów poe tyckich li tera tu ry czes kiej
w pos ta ci trzy to mo wej an to lo gii liryki czes kiej, za tytułowa nej Tisíc let české poe zie
(1974).

Nie sposób omówić tu taj całej spuś cizny nau ko wej Pro fe so ra Jo se fa Hrabáka. Ich 
szczegółową cha rak te rystykę opisa li już Vlas ti mil Vál ka, Mi lan Ko pecký i Dušan
Jeřábek2. Powyższe uwa gi mają cha rak ter jedy nie wspom nie niowy, odsyłam więc
zain te re so wa nych do ar tykułów wyżej wy mie nio nych au torów. Wspom ni jmy jedy nie 
tu taj o pra cach o cha rak ter ze mo no gra fic znym, poświęco nych twórc zoś ci poszc ze-
gólnych pi sarzy czes kich. Wyżej wy mie niałem już pracę Petr Bezruč a je ho doba
(1946), która jest ja koby za po wied zią te go kierunku ba dań. Po nadto na leży wy mie nić 
ta kie tytuły, jak: Mi loš V. Kra tochvíl (1979), Ru dolf Těsnohlídek (1982), Ka rel Nový
(1983), Fran tišek Kožík (1984) i Jiří Kře nek (1988). Wspom ni jmy rów nież i o tym, że 
prof. J. Hrabák był re dak to rem wie lu tomów zbio rowych i prac edy torskich, zwła-
szc za dzieł li tera tu ry sta roc zes kiej. 

Pro fe sor Jo sef Hrabák brał rów nież ak ty wny ud ział w życiu nau kowym. Nie tylko 
wygłaszał re fe ra ty na kon ferencjach nau kowych w Cze chosłowacji i zagra nicą, ale
też re cen zo wał w czes kich i za gra nic znych pis mach nau kowych bard zo wie le prac
nau kowych rod zimych i za gra nic znych li tera tu roznaw ców. W ten sposób włączał się
on w nurt międ zy na ro dowych ba dań li tera tu roznawczych, a za ra zem da wał taką
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1 Spis pu b li ka cji Pro fe so ra Josefa Hrabáka obe j mu je ponadt 1400 pozycji (1062 – wy mie -
nio ne w pracy Ve se le go z 1972 r., 231 – w Bi b lio gra fii... z roku 1982 i 101 – w Bi b lio gra fii...
M. Krčmovej z 1992 r.).  Por. J. Veselý, Bi b lio gra fie díla Josefa Hrabáka, SPN, Praha 1972;
J. Veselý, Bi b lio gra fie díla Josefa Hrabáka za léta 1973–1981, „Česká li te ra tu ra” XXX, 1982, 
s. 429–448; M. Krčmová, Bi b lio gra fie díla Josefa Hrabáka za léta 1982–1990, „Sborník prací 
Filozofické fakulty Brněnské uni ve rzi ty D 39”, 1992, s. 165–172. 

2 Por. V. Válka, Šedesátiny Josefa Hrabáka, „Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské
uni ve rzi ty D 19”, 1972, s. 184–186; M. Kopecký, Ju bi le um Josefa Hrabáka, „Uni ve r si tas” 77, 
nr 6, s. 92–93; D. Jeřábek, Sedmdesát let Josefa Hrabáka, „Sborník prací Filozofické fakulty
Brněnské uni ve rzi ty D 30”, 1983, s. 95–98. Por. również: http://www.kni ho v ni cka.net/kniha/
32938-cte ni-o-roma nu-hrabak -jo sef/ob sah - di la.



możli wość młodszym ko le gom, za poznając ich z ba da nia mi pro wadzo ny mi w in nych 
ośrod kach Cze chosłowacji i za gra ni cy.

Wspom ni jmy tu taj także o tym, że Pro fe sor Jo sef Hrabák nie za nied by wał strony
dy dak tycznej li tera tu roznawstwa. Brał ud ział także w opra cowy wa niu i wy dawa niu
po dręczników do nau ki teo rii li tera tu ry dla uc zniów szkół średnich, które miały
pomóc  w odpo wiednim kształce niu czy telni ka li te ratu ry czes kiej (np. Umíte číst poe -
zii? 1963, Umíte číst poe zii a prózu 1971, Řeč písem nictví. Umění vnímat umění 1986, 
Napínavá čet ba pod lu pou 1986, Od la ci né ho op ti mis mu k ho ro ru 1989). 

Na za końc ze nie przy pom ni jmy drogę zawo dową Pro fe so ra Jo se fa Hrabáka. Po
ukońc ze niu stu diów na kierunku fi lo lo gia czeska i fi lo lo gia fran cuska w 1935 roku
rozpoczął on pracę ja ko nauc zy ciel szkoły średniej. Po II wojnie świa to wej za pro po -
no wa no mu asys tenturę na ówczesnym Wyd ziale Pe da go gic znym Uni wer sy te tu
w Brnie, którą przyjął, a od 1948 roku był za trudnio ny ja ko pro fe sor. W 1953 roku
prze niósł się na Wyd ział Fi lo zo fic zny, gdzie po wier zo no mu funk cję kie row ni ka Ka -
te dry Li tera tu ry Czes kiej i Teo rii Li tera tu ry. Pra co wał w niej do mo men tu prze jś cia na 
eme rytu rę. W la tach 1954–1960 pełnił tu funk cję dzie ka na Wyd ziału Fi lo zo fic zne go.
Pełnił rów nież wie le in nych funk cji w czes kich to warzyst wach i ko mis jach nau -
kowych. Odszedł od nas 6 sierpnia 1987 roku. W uzna niu je go pra cy nau ko wej zos tał
mia no wa ny człon kiem ko res pon den tem Cze chosłowack iej Aka de mii Nauk, pos ta wił
bo wiem pod wa li ny pod czeską teo rię li tera tu ry, którą rozwi jał do os tat nich chwil
swe go życia. Wie le po ko leń korzys tało i będ zie jeszc ze korzys tało z je go fun da men -
talnych dla li tera tu roznawstwa prac.

Mie czysław Ba lo wski, Po znań

Posiedzenie Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN
w Krakowie poświęcone pamięci Profesor Teresy Zofii Orłoś

3 la ta te mu, 11 listo pa da 2009 r., odeszła od nas Te re sa Zo fia Orłoś, wybit na bohe- 
mistka, pro fe sor zwyc zajny w Instytu cie Fi lo lo gii Słowiańskiej UJ, prawy i do bry
człowiek, przez całe swo je do rosłe życie związa ny z Uni wer sy te tem Ja giel lońskim.
Tu taj bo wiem stu dio wała, tu taj bro niła swo jej pra cy dok torskiej, ha bi li tacy jnej. Tu taj
też uzyskała tytuł nau kowy pro fe so ra nauk hu ma nis tyc znych. Wyksz tałciła wie lu
bohe mistów, dziś rozsia nych nie mal po całej Pols ce (Kra ków, Warsza wa, Poznań,
Opo le, To ru ń, Biels ko- Biała). Krzysz tof Wohl feld we wspom nie niu poświę co nym
Pro fe sor Te re sie Orłoś na pi sał, że „Uni wer sy tet był właś ci wie całym jej życiem”.
A Te re sa lu biła Uni wer sy tet, lu biła swą pracę, lu biła swoich stu dentów, zawsze pow -
tar zała, że „w życiu trze ba ro bić to, co się lu bi”.

W Czes ko- polskim słow niku zdrad li wych wy razów i pułapek fra zeo lo gic znych
Te re sa Orłoś pi sała, że żegnać – to po pols ku ‘roz st awać się’, ale w języku czes kim
žehnat to ‘być wdzięcznym, bard zo dzię ko wać ko muś za coś’. Dziś, pow tór nie
żegnając się z Te resą, z Profesor Te resą Orłoś, chcemy Jej žehnat, że była z na mi, że
mo gliśmy sie od niej wie le nauc zyć, że zawsze miała dla nas do bre słowo i że na Boże
Na rod ze nie ob da rowy wała nas aniołka mi zro bio ny mi własno ręcznie z mo de li ny lub
upiec zo ny mi z cias ta i że w każdym zos ta wiła dla każde go z nas cząstkę swe go ser ca.

Obecne po sied ze nie Ko mis ji Językoznawstwa, poświę cone pa mię ci Pro fe sor Te -
resy Zo fii Orłoś w trze cią roc znicę Jej śmier ci, jest – z jed nej stro ny – po nownym
spotka niem z Nią po la tach, z dru giej zaś – ko le jnym pożegna niem. Z te go względu
pro gram nasze go po sied ze nia rozpoczną re fe ra ty wpro wad zające:
– prof. dr hab. Janiny Labochy pt. Pro fe sor Teresa Zofia Orłoś – wybitna polska bo he -

mi stka (tekst drukowany poniżej),
– prof. dra hab. Henryka Wróbla pt. Pro fe sor Teresa Zofia Orłoś – moja na uczy cie l ka

i współpra co w ni ca,
– dr hab. Elżbiety Szcze pa ń skiej pt. Pro fe sor Teresa Zofia Orłoś jako dy da ktyk (tekst

dru ko wa ny poniżej).

Następnie wezmą ud ział w dys kus ji os oby, które wcześniej wy ra ziły ak ces za bra -
nia głosu na te mat os oby Pro fe sor Te resy Zo fii Orłoś i jej do rob ku nau ko we go, al bo
które te raz zechcą dołączyć do gro na dys ku tantów. 

Ha li na Ku rek, Kra ków

Język czes ki – his to ria i współczesność
na tle kon tak tów z językiem polskim w dzie le nau kowym
wybit nej kra kowskiej bohe mistki, Pro fe sor Te resy Orłoś1

 Przeds ta wie nie do ko nań nau kowych Pro fe sor Te resy Zo fii Orłoś rozpoc zniemy
od nur tu his to ryc zne go, w którym mieszczą się prace nau ko we trak tujące o za bytkach
piśmien nict wa czes kie go, ale rów nież o słow ni kach, które odegrały is totną rolę w dzie -
jach języka czes kie go i w je go odrad za niu się w XIX wieku. Te pro blemy ba dawcze
wiążą his to rię języka czes kie go z dzie ja mi in nych języków słowiańskich, a dla po lo -
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1 Artykuł jest skróconą i nie zna cz nie zmienioną wersją re fe ra tu wygłoszo ne go na po sie -
dze niu Komisji Języ koz na w stwa Kra ko wskie go Oddziału PAN w dniu 21 li sto pa da 2012
roku. Pełna wersja re fe ra tu zo sta nie opub li ko wa na w cza so pi śmie „Lin g Va ria” Wydziału Po -
lo ni sty- ki Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.



nis ty są niezwykle cen nym uzu pełnie niem dzie jów polszc zy zny i wkładem w te ma -
tykę czes ko- polskich kon tak tów językowych w przeszłoś ci. 

Dla dzie jów języka czes kie go duże znac ze nie miały prace ba dawcze T. Orłoś
związane z ana lizą i opi sem sta roc zes kich rę ko pisów z tzw. de po zytu ber lińskie go Bi -
blio teki Ja giel lońskiej w Kra ko wie oraz z Bi blio teki Se mi na rium Du chow ne go
w Tar no wie (Orłoś 1992, s. 7–40). Głębo kiej ana li zie fi lo lo gic znej i językoznawczej
pod dane zos tały frag menty No we go Tes ta men tu z XV wieku z tar nowskie go se mi na -
rium oraz Ewan ge lia św. Ma teusza z de po zytu ber lińskie go. Da lej ba dac zka omówiła
inne rę ko pi sy czes kie z te go de po zytu, a mia no wi cie sie dem nas to wiec zny czter oc zę-
ściowy rę ko pis, a właś ci wie ra zem opra wio ne czte ry rę ko pi sy, z których na najwięk-
szą uwagę, zda niem ba dac zki, zasługu je pierwszy z nich, za tytułowa ny Vidění a zje -
vení Kryšto fa Kot te ra. Jest to bo wiem pię knie za pi sa ny i ilus tro wa ny opis wizji i pro -
roctw Krzysz to fa Kot te ra, lu do we go pro ro ka, którym zain te re so wał się w roku 1625
Jan Amos Ko menský. Obszer na przed mo wa, ja ka po przed za rę ko pis z de po zytu ber -
lińskie go, za wie ra słowa uzna nia dla Kot te ry oraz wia rę w je go pro roct wa, które do -
tyc zyły zwy cięst wa ewan ge lików pod wodzą czes kie go króla, Fry de ryka z Pa la ty na -
tu. Wia do mo, że Jan Amos Ko menský os o biś cie prze ka zał Fry de ryko wi w roku 1626
opis wizji Kot te ra, jest za tem prawdo po dob ne, że au to rem przed mowy do pro roctw
był Ko menský, a rę ko pis z de po zytu ber lińskie go, opra wio ny ra zem z trze ma in ny mi
rę ko pi sa mi, to – jak pisze Pro fe sor T. Orłoś – właśnie ten rę ko pis, który zos tał prze ka -
za ny królo wi. Z de po zytu ber lińskie go po chod zi też czes ki mod li tew nik Pros ba za
mi lost, za wie rający po nad 30 mod litw wraz ze wskazówka mi, kiedy na leży je od ma -
wiać. W tekś cie znajdują się rów nież for muły oraz słowa ma gic zne mające odżegnać
uro ki i od wrócić działania złych mo cy, a po nadto lic zne ra dy, co na leży ro bić, żeby
uchro nić się przed złym lo sem. Pro fe sor Te re sa Orłoś po wnikli wej ana li zie za bytku
da tu je go na ko niec XVII wieku.

Dokład nej ana li zie nau ko wej pod dała Te re sa Orłoś rów nież cen ny za by tek czes -
kiej leksyko gra fii, mia no wi cie sied miojęzyc zny słow nik Pio tra Lo de reck e ra, który
zos tał wy da ny w Prad ze w roku 1605. Lo de reck er był benedyk ty nem po chodzącym
z Prošo vic koło Pragi, a później, już po wy da niu słow ni ka – opa tem klasz to ra Emaus -
kie go w Prad ze. Słow nik Lo de reck e ra powstał ja ko uzu pełnie nie o część czeską i pol-
ską wy da ne go w 1595 roku przez Faus ta Vra nči cia z Szi be ni ka pię ciojęzyc zne go
słowni ka łacińs ko-włos ko- nie miecko- dal ma tyńs ko- węgierskie go. Pro fe sor Te re sa
Orłoś po da je, że w roku 1966 Vi lem Fra nčić wygłosił w Ko mis ji Językoznawstwa
PAN w Kra ko wie re fe rat o częś ci polskiej słow ni ka Lo de reck e ra, która – je go zda -
niem – za wie ra 4360 haseł ja ko odpo wiedników 5077 haseł łacińskich. Część czeska
– według oblic zeń Te resy Orłoś – za wie ra 4412 haseł. Przypuszc za się, że Lo de reck er
korzys tał przy pi sa niu czes kiej i polskiej częś ci słow ni ka z dostępnych za je go cza-
sów słow ników łacińs ko- czes kich i łacińs ko- polskich, ale są też hi po tezy, że przy
opra co wa niu działu polskie go po ma gał mu Bartłomiej Pa procki. Zda niem Fra nči cia
słow nictwo polskie u Lo de reck e ra wykazu je największą zgodność z ma te riałem za -

war tym w pols ko-łacińskim słow niku Ja na Mączyńskie go, wy da nym w roku 1564.
Te re sa Orłoś oblic zyła, ze dział polski w słow niku Lo de reck e ra za wie ra około 100
bohe miz mów. Oprócz tych, które były już wówczas za do mo wio ne w polszc zyźnie,
wystę pują rów nież no we, wpro wad zone przez Lo de reck e ra, które są spolszc ze nia mi
wy razów czes kich. Na te mat słow ni ka Lo dreck e ra Pro fe sor Te re sa Orłos na pi sała kil -
ka ar tykułów, które zos tały prze dru ko wa ne w książce Stu dia bohe mis tyc zne I (1992,
s. 41–72). Je den z tych ar tykułów poświę co ny zos tał bohe miz mom w polskim dziale
słow ni ka Lo de reck e ra (1992, s. 57–65). Sta no wią one 3% haseł działu polskie go
i można je pod zie lić na bohe miz my gra ma tyc zne, leksykalne i znac ze nio we.

W swoim do rob ku do tyczącym his to rii języka Pro fe sor Te re sa Orłoś wie le uwa gi
poświę ciła po lo niz mom w języku czes kim. W roku 1967 opu bliko wała książkę Za -
pożyc ze nia polskie w słow niku Jung man na, w 1987 roku zaś wy dała Po lo niz my
w czes kim języku li ter ackim. Szer zej, bo nie tylko o polskich, ale i in nych za pożyc ze -
niach, pi sała w książce opu bliko wa nej w roku 1972 pt. Za pożyc ze nia słowiańskie
w czes kiej ter mi no lo gii bo ta nic znej i zoo lo gic znej. Oprócz książek pro ble ma ty ce tej
poświę ciła uwagę rów nież w wie lu ar tykułach. Za pożyc za nie z in nych języków
słowiańskich stało się w okre sie czes kie go odrod ze nia na ro do we go pilną po trzebą,
po nie waż język czes ki znajdo wał się w sta nie głębo kie go upad ku. Us ta la niem od no -
wa norm gra ma tyc znych odrad zającej się w XIX wieku czeszc zy zny zajął się wybitny 
czes ki uc zo ny z pierwszej ge neracji czes kie go odrod ze nia na ro do we go, Józef Do -
brovský, na to miast stworze niem pełne go zaso bu leksykalne go języka czes kie go zajął 
się przeds ta wi ciel dru giej ge neracji tzw. „bud zi cie li na ro dowych”, mia no wi cie Józef
Jung mann, au tor pię cio to mo we go słow ni ka języka czes kie go wzo ro wa ne go na słow -
niku języka polskie go Sa mue la Bo gu miła Lin de go. Słow nik Jung man na uka zał się
dru kiem w la tach 1834–1839. Jak pisze Te re sa Orłoś, najwię kszy i najtrwalszy wpływ 
słow ni ka Lin de go prze ja wił się w ogrom nej liczbie za pożyc zeń z języka polskie go.
Oprócz języka polskie go źródłem za pożyc zeń w słow niku Jung man na były też inne
języki słowiańskie: ro sy jski, ser bo chorwacki, słoweński. W książce Po lo niz my
w czes kim języku li ter ackim Pro fe sor Te re sa Orłoś sporządziła wykaz po lo niz mów
w języku czes kim, zaznac zając jed nak, że czasa mi można mówić tylko o wy ra zach
po dejrza nych o polskie po chod ze nie. Wykaz lic zy 2190 po zycji, z cze go 1640 to wy -
razy nies pecja lis tyc zne, resz ta zaś to ter mi ny nau ko we (550). Da lej stwierd za, że
z liczby 1640 wy razów około 370 było uży wa nych przez ja kiś czas (22%) a 400 wy -
razów, czy li około 25% za cho wało się do dnia dzi sie jsze go, z cze go 170 (czy li 10,5%) 
na leży do słow nict wa o znac znej frekwencji, po nie waż no to wa ne są w czes kim słow -
niku frekwen cy jnym uwzględniającym 10 ty się cy najc zęś ciej uży wa nych wy razów.
Z 550 po lo niz mów z za kre su na zew nict wa nau ko we go do trwało do dziś po nad 200,
czy li około 37%. Prze waża wśród nich słow nictwo przy rodnic ze. Łącznie z 2190 wy -
razów uważa nych za po lo niz my do dziś utrzy mało się po nad 600 wy razów, czy li
mniej niż 30%. Do najs tarszych po lo niz mów w języku czes kim można za lic zyć
nazwy bo ta nic zne (np. rdest, vi tečky no to wa ne już w XVI wieku, modřín w XVIII
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wieku, cvikla, gatě, táčky, výměr za pi sane w teks tach Ko mens kie go). Jak pod kreś la
T. Orłoś, wię kszość za pożyc zeń polskich w języku czes kim po chod zi z pierwszej
połowy XIX wieku. Z dru giej połowy XIX wieku i początku XX wieku po chodzą ta -
kie po lo niz my, jak np.: baršč, fol vark, go ra li, hu lan ka, krochmal, li dový, lu ra, Moskal,
pša krev, sešit, še lest, va lčík i in. Stosunkowo dużo za pożyc zeń z języka polskie go za -
wie ra książka An ta la Staška Blouznivci našich hor wy da na w roku 1895. Z nowych
za pożyc zeń polskich, ja kie po ja wiają się w tym tekś cie, można wy mie nić np.: žitňov -
ka, bun tovník, her ba ta. W wyka zie sporządzo nym przez T. Orłoś w książce Po lo niz -
my w czes kim języku li ter ackim szczególne znac ze nie mają te wy razy, które mają
znaczną frekwencję w języku czes kim. Są to np. wy razy: li dový, věda, vzájem nost,
vzájemný, navzájem, zdroj, otvor. Wy raz výspa w ta kim znac ze niu, ja kie ma w pol-
szczyźnie, jest w języku czes kim ar chaiz mem. Uży wa się tu wy razu os trov. Na dal jed -
nak wy raz výspa po ja wia się w znac ze niu prze nośnym, np. česká výspa v německém
moři.

O wza jemnych stosun kach czes ko- polskich pi sała rów nież Pro fe sor Te re sa Orłoś
w książce Ty siąc lat czes ko- polskich związków językowych, wy da nej w roku 1993
w wers ji polskiej i czes kiej. Książka ta poszer za znac znie opra co wa nie pt. Pols ko-
 czes kie związki języko we, wy dane w roku 1980 w se rii Nau ka dla wszystkich.
W rozdziale pierwszym au tor ka oma wia wspólne po chod ze nie obyd wu języków.
War to tu do dać, że pra ca ma gis terska Te resy Orłoś, pi sa na pod opieką nau kową Ta -
deusza Lehra- Spławińskie go, nosząca tytuł Ele ment prasłowiański w dzi sie jszym
słow nictwie czes kim, zos tała opu bliko wa na w roku 1958 w „Stu diach z Fi lo lo gii Pol-
skiej i Słowiańskiej”. T. Orłoś po kazu je początki różni co wa nia się języka czes kie go
i polskie go, chwi lową utratę łącznoś ci języka czes kie go i słowack ie go z zes połem za -
chodniosłowiańskim spowo do waną tym, że ja kiś czas po prze jś ciu Kar pat przez
Słowian południowych około V wieku, rów nież ple mio na czes kie i słowack ie prze-
kroc zyły Su de ty i za chodnie Kar pa ty, cze go skutkiem jest wspólny rozwój z odłamem 
południowosłowiańskim prasłowiańskich grup TorT, TolT w Trat, TlaT (por. czes.
hla va, zla to, kráva, hrad wo bec polskich form: głowa, złoto, kro wa, gród). Przod ko -
wie Cze chów i Słowaków za cho wa li rów nież tzw. so nanty, czy li daw ne zgłos ko-
twórc ze r, l, po dob nie jak Słowia nie południo wi. W po zos tałych językach słowiań-
skich, w tym w języku polskim, wpro wad zo no przed r, l ele ment sa mogłos kowy (por.
czes. krk, vrch, vlk, plný z polski mi odpo wiedni ka mi kark, wierzch, wilk, pełny).
Łączność językową przod ków Cze chów i Słowaków ze Słowia na mi południowym
przerwał w VI i VII wieku na jazd Awarów. W IX wieku lu dy czes kie i słowack ie zos -
tały de fi ni tywnie odd zie lone od Słowian południowych przez Mad ziarów. Po zerwa -
niu kon tak tów ze Słowia na mi południowy mi przod ko wie Cze chów i Słowaków na -
wiąza li po now nie łączność z po zos tałymi ple mio na mi za chodniosłowiański mi, co
zna lazło od bi cie w dalszym rozwoju językowym. Te re sa Orłoś zwra ca rów nież uwa-
gę na po do bieńst wa w za kre sie słow nict wa od zied zic zo ne go z epo ki prasłowiańskiej.
Jak pisze ba dac zka, w języku polskim za cho wało się bez za sadnic zych zmian 1700

wy razów od zied zic zo nych z prasłowiańszc zy zny, w języku czes kim zaś jest ich około 
2000. 124 wy razy za cho wa ne w czeszc zyźnie nie po sia dają swoich odpo wiedników
w języku polskim li ter ackim. Są to np. wy razy játra ‘wątro ba’, se ver ‘północ’, skvrna
‘pl ama’. Z ko lei 112 wy razów polskich po chod ze nia prasłowiańskie go nie ma ekwi -
wa lentów w czeszc zyźnie li ter ack iej (por. bo cian – czes. čáp, tęcza – czes. du ha, smok
– czes. drak). Niek tóre z tych wy razów za cho wały się jed nak w gwa rach polskich czy
też czes kich. Choć pods tawowy zrąb słow nict wa czes kie go i polskie go, sta no wiący
najs tarszą warstwę, jest wspólny, to jed nak oba języki wykazują dość is tot ne różnice
leksykalne, które wy ni kają z od mien ne go rozwoju słowotwórc ze go, a także z fak tu,
ze nie zawsze oba języki za pożyc zały z tych samych źródeł. I tak na przykład język
czes ki prze jmo wał wie le wy razów z języka nie mieck ie go, które nie prze dos tały się do 
polszc zy zny, por. np. czes ki wy raz nud le ‘m ak aron, klus ki’. W mnie jszym sto pniu niż 
język polski ule gała czeszc zy zna wpływom fran cus kim. Wi dać to wy raźnie we fra -
zeo lo gii, która w języku czes kim była pod silnym wpływem nie mieckim, por. np.
czes kie wy raże nie velké zvíře z niem. gros ses Tier, które go polskim odpo wiedni kiem
jest fra zeo lo gizm gru ba ry ba.

O wpływach języka czes kie go na rozwój polszc zy zny li ter ack iej trak tu je dru gi
rozdział oma wia nej książki Pro fe sor Te resy Orłoś. Pisze w nim au tor ka o za pożyc ze -
niach ter mi no lo gii chrześ ci jańskiej za pośrednictwem języka czes kie go, który bez-
pośrednio czer pał z zaso bu ter minów grecko-łacińskich (np. pa cierz, dia beł, apos toł), 
częś ciowo także sta ro- cer kiewno-słowiańskich (np. cer kiew, błogosławić, Bo gu rod -
zi ca, pro rok) lub przy jmo wał pośrednictwo ba warskie (np. koś ciół, ołtarz, chrzest),
niekiedy też ro mańskie (np. krzyż, Rzym). Polszc zy zna za pożyc zała też czes kie kal ki
języko we (np. czyś ciec, małżo nka), czes kie neo lo giz my (np. grom ni ca, ka za nie) oraz
neo se mantyzmy (np. bóg pierwot nie ‘szczę ście, bo gactwo’, nie bo pierwot nie ‘chmu-
ry, obłoki’, piekło pierwot nie ‘smoła’, święty pierwot nie ‘silny, mocny’). Wpływy
czes kie na piśmien nictwo polskie nie do tyczą jeszc ze Ka zań świę tokrzys kich oraz Ka -
zań gnieźnieńskich, gdzie po ja wiają się tylko te za pożyc ze nia, które należą do naj-
starszej warstwy prze ję tej jeszc ze w okre sie chrys tia ni zacji. Do pie ro ko le jne polskie
za bytki piśmien nic ze, tj. Psałterz flo riański, Psałterz puławski, Bi blia królo wej Zo fii,
wykazują za leżność językową od przekładów czes kich. Pols ko- czes kie związki
rozwinęły się w XIV i XV wieku dzię ki odd ziaływa niu nie tylko na piśmien nictwo,
ale na organi zację nau ki Uni wer sy te tu Ka ro la w Prad ze, założo ne go w roku 1348,
będące go z jed nej stro ny miejscem kształce nia Po laków, z dru giej wzor cem dla
organi za torów i wykładow ców kra kowskie go Stu dium ge nerale, które powstało
w roku 1364, jeszc ze bez wyd ziału teo lo gic zne go, który jed nak udało się otworzyć
w roku 1397 dzię ki sta ra niom królo wej Jad wi gi i zgo dy pa pieża Bo ni fa ce go IX, w re -
zul ta cie cze go Aka de mia Kra kowska stała się placówką o znac ze niu eu ro pe jskim.
W cza sach pa no wa nia Jad wi gi i Ja giełły czeszc zy zna pełniła funk cję języka dwor-
skie go, bi blio te ka królo wej zaś za wie rała wię cej ksiąg czes kich niż polskich. W okre -
sie ru chu husyck ie go w |Cze chach polszc zy zna prze jęła kil ka czes kich ter minów
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wojs kowych (np. ta bor, ruszni ca, ha kow ni ca, puszka ‘strze lba’, po ruc znik, het man,
hasło). W XVI wieku wpływ czes ki ogarnął już nie tylko polszc zy znę pi saną, ale
także język mówio ny. Jak pisze T. Orłoś, zna jo mość czeszc zy zny uważa na była za
zna mię przy na leżnoś ci do warstw eli tarnych. Do do bre go to nu na leżało wtrąca nie do
roz mowy wy razów czes kich, co międ zy in ny mi wyśmie wał Łukasz Gór nicki w Dwo- 
r za ni nie polskim, mówiąc, że Po lak

Chocia nie będzie w Czechach, jedno iż granicę śląską przejdzie, to już inaczej nie będzie
chciał mówić jedno po czesku, a cze sz czy z na, wie to Bóg, jaka będzie. A jeśli mu prze czesz,
żeby swoim językiem mówił, to powieda, iż za po mniał, abo ze mu się przy ro dzo ny język pra -
wdzi wie gruby widzi […] (Orłoś 1993, s. 25).

Od cze chiz mów roiły się – jak pisze T. Orłoś – niek tóre teksty polskich in no -
wierców, np. Ja na San deck ie go- Ma leck ie go, które go moc no krytyko wał in ny pi sarz
pro tes tancki, Jan Seklucjan, su gerując, że jest to zep su ta czeszc zy zna. Zwo len ni kiem
sto so wa nia lic znych cze chiz mów w teks tach polskich przekładów był też syn Ja na,
Hie ro nim San decki- Ma lecki, który w przed mo wie do wy da nej w roku 1574 Po styl li
do mo wej wy ra ził pogląd, że czeszc zy zna i polszc zy zna sta no wią jedy nie dia lek ty jed -
ne go języka. Pisząc o sztuce tłumac ze nia, sta wiał za wzór język czes ki, pod kreś lając,
że każdy tłumacz po wi nien go do brze opa no wać. Wpływy czes kie słabną w II
połowie XVI wieku i us tają pra wie zu pełnie w XVII wieku. Do wy razów po chod ze -
nia czes kie go, uży wa nych w polszc zyźnie po dziś dzień należą np.: straż, własność,
zwłaszc za, bra ma, błahy, hańba, we se le, oby wa tel, Władysław, sza ta, ku leć. Nie li-
cząc de ry watów, liczbę za pożyc zeń czes kich w języku polskim sza cu je się na około
1600.

W roku 1571 zos tała wy da na Gra ma tyka czeska Ja na Bla ho sla va, bis ku pa bra ci
czes kich, który, opi sując dia lek ty czes kie, mo rawskie i śląskie, poświę ca uwagę
językom słowiańskim, które dość za baw nie – zda niem Te resy Orłoś – cha rak te ry zu je. 
Pisze, że „první a ne jpřednější dya lec tus je řeč česká […]”. W polszc zyźnie nie po -
doba mu się „nepěkné skrze nos mlu vení: ne bo Poláci jakýms nám nepříjemným
huhňáním vel mi sobě svůj ho vor kazí”. Równoc ześnie Bla ho slav wy rażał pod ziw dla
rozkwi tu li tera tu ry polskiej w XVI wieku, a o języku polskim stwierd zał, że nie trze ba 
go opi sy wać, bo jest zna ny w Cze chach (Orłoś 1993, s. 28–29).

Rozdział trze ci książki Ty siąc lat czes ko- polskich związków językowych po kazu je
odd ziaływa nie polskie na odrad zający się czes ki język li ter acki. Wcześniej była już
mo wa o słow niku Jung man na i je go działalnoś ci w ce lu odno wie nia języka czes kie go
tak, ażeby mógł pełnić wszystkie funk cje, w tym poe tyck ie i nau ko we. T. Orłoś po da -
je, że Jung mann był rek to rem Uni wer sy te tu Ka ro la w Prad ze, a także człon kiem
Warszawskie go To warzyst wa Przy ja ciół Nauk (od 1827 roku) oraz Kra kowskie go
To warzyst wa Nau ko we go (od 1830 roku). Józef Jung mann dążył do odrod ze nia
języka czes kie go w dwo ja ki sposób: po pierwsze przyswa jając Cze chom wybit ne
dzieła li tera tu ry świa to wej, po dru gie – gro madząc ma te riał do wiel kie go słow ni ka
na ro do we go. Sam był au to rem utworów poe tyckich, głów nie jed nak kładł na cisk na

działalność trans la torską, gdzie szczególnie moc no ujaw niły się wpływy polskie, po -
nie waż Jung mann posługi wał się ist niejący mi już z przekłada mi polski mi. 

Dru gi nurt ba dań Pro fe sor Te resy Orłoś obe jmu je za gadnie nia współczesne go
języka czes kie go, zwłaszc za w je go kon tak tach z językiem polskim i in ny mi języka -
mi słowiański mi. W roku 1996 uka zał się Czes ko- polski słow nik skrzyd la tych słów, do 
które go in deks znac ze niowy opra co wała Joan na Hor nik. Następnie wraz z zes połem
współpra cow ników Te re sa Orłoś opra co wała i zre da go wała Czes ko- polski słow nik
zdrad li wych wy razów i pułapek fra zeo lo gic znych, wy da ny w roku 2003. W roku
następnym uka zała się ko le jna książka, re zul tat pra cy zes połowej pro wad zo nej pod
kie row nictwem i z inicja ty wy Te resy Orłoś, pra ca bard zo ważna dla czes ko- polskich
ba dań kon tras ty wnych pt. Czes ko- polska po zor na ekwi wa lencja języko wa. Ma te riały
po mocnic ze dla stu dentów, polskich bohe mistów i czes kich po lo nistów. W roku 2009,
nies te ty już po śmier ci Pro fe sor Te resy Orłoś, uka zał się Wiel ki czes ko- polski słow nik
fra zeo lo gic zny, który za wie ra około 5 ty się cy ar tykułów hasłowych. Zos tał opra co -
wa ny przez zespół językoznaw ców kie ro wa ny przez T. Orłoś i opar ty na jej kon cepcji
nau ko wej. Słow nik po przed ziła wy da na w roku 2005 książka au torstwa T. Orłoś pt.
Stu dia z fra zeo lo gii czes kiej i polskiej. 

Pro fe sor Te re sa Orłoś pi sała rów nież o współczesnych pols ko- czes kich
związkach i ste reo ty pach na ro dowych. Na uwagę zasługu je tu zwłaszc za ar tykuł
Wza jemne polskie i czes kie oceny oraz ste reo typy na ro dowoś cio we i języko we, opu -
bliko wa ny w „Języku Polskim” w 1996 roku. Te mu za gadnie niu poświę ciła też
końcową część ar tykułu Wza jemne wpływy języko we czes ko- polskie i ich uwa runko -
wa nia his to ryc zne, opu bliko wa ne go w roku 1997 w to mie Kon sekwencje sąsiedztwa
pols ko- czes kie go dla rozwoju języka i li tera tu ry. Pisze tam, ze zarówno Cze si, jak
i Po lacy są zda nia, że język sąsia da jest za bawny, a na wet śmieszny. Dla te go też przed
bohe mis ta mi polski mi i po lo nis ta mi czes ki mi stoi ważne za da nie – dążenie do po -
prawy wza jemnych ste reo typów na ro dowych po przez szer ze nie wied zy o wspólnych
związkach językowych i kul tu ralnych w przeszłoś ci. Te mu za da niu poświę ciła całe
swo je życie nau ko we, o czym świadczy różno rodny i bo ga ty do ro bek nau kowy, który
sta wia Pro fe sor Te resę Orłoś w gro nie wybitnych polskich i czes kich bohe mistów
oraz ba dac zy czes ko- polskich i pols ko- czes kich kon tak tów językowych. 
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Ja ni na La bo cha, Kra ków

Pro fe sor Te re sa Zo fia Orłoś ja ko dy dak tyk

Dro ga nau ko wa i dy dak tyc zna Pro fe sor dr hab. Te resy Zo fii Orłoś – wybit nej
polskiej bohe mistki i językoznawczy ni – rozpoc zęła się w roku 1950 w Kra ko wie,
kiedy to po uzyska niu świa dect wa dojr załoś ci w czes kiej szko le średniej, podjęła stu -
dia na zai nau gu ro wa nej właśnie fi lo lo gii słowiańskiej, na kierunku: fi lo lo gia czeska.
Dzię ki długie mu poby to wi w Cze chach do ce nio no już w cza sie stu diów Jej bard zo
dobrą zna jo mość prak tyczną i teo re tyczną języka czes kie go, pogłębioną jeszc ze
w trak cie zajęć pro wad zo nych na Uni wer sy te cie Ja giel lońskim przez wybitnych
językoznaw ców. Stosunkowo szyb ko za tem, bo już na czwar tym roku stu diów po -
wier zo no jej sta no wis ko zastępcy asys ten ta, a następnie asys ten ta i tak rozpoczął się
nurt dy dak tyc zny ka rie ry zawo do wej Te resy Orłoś, który trwał nieprzerwa nie kil -
kadzie siąt lat. 

Od mo men tu opu bliko wa nia w roku 1958 pra cy ma gis terskiej, na pi sa nej pod
kierun kiem pro fe so ra Ta deusza Lehra- Spławińskie go, a za tytułowa nej Ele ment pra-
słowiański w dzi sie jszym słow nictwie czes kim, w kręgu Jej zain te re so wań zna lazła się
już na stałe pro ble ma tyka leksyko gra fic zna i leksyko lo gic zna. Dzied zi ny te rozwi-
nęły się z bie giem lat w kil ka kręgów ba dawczych, wśród których można wy mie nić
his to rię języka czes kie go (z uwzględnie niem his to rii leksyko gra fii), następnie
związki języka czes kie go z in ny mi języka mi słowiański mi oraz w końcowym okre sie
za gadnie nia fra zeo lo gii w as pek cie kon fron ta ty wnym. Niek tóre prace z te go za kre su
mają – zda niem pro fe so ra Hen ryka Wróbla i in nych bohe mistów – cha rak ter prekur -
sorski.

Pro ble ma ty ce pols ko- czes kich stosunków językowych, którą darzyła ba dac zka
szczególnym zain te re so wa niem, poświę ciła kil kad zie siąt mnie jszych i wię kszych pu -
bli kacji, głów nie ar tykułów i mo no gra fii. W dwóch z nich (Za pożyc ze nia polskie
w słow niku Jung man na, Kraków 1967 oraz Po lo niz my w czes kim języku li ter ackim,
Kraków 1987) Au tor ka udowodniła swoją hi po tezę, że odrad zający się w XIX wieku
język czes ki po okre sie kry zy su, czer pał na jobfi ciej z zasobów polskie go słow nict wa
– w tym głów nie z ter mi no lo gii – nie zaś z języka ro sy jskie go, jak do pew ne go mo -
men tu przypuszc za no. O związkach językowych pols ko- czes kich pi sała Pro fe sor
Orłoś jeszc ze później wie lokrot nie, pu blikując m. in. mo no gra fię za tytułowaną Ty siąc 
lat czes ko- polskich związków językowych (Kraków 1993), na pi saną w dwóch wer-
sjach językowych (polskiej i czes kiej). W ko le jnych opra co wa niach Au tor ka podjęła
wątek za pożyc zeń w czeszc zyźnie, zwra cając w nich uwagę rów nież na as pek ty
słowotwórc ze i fo ne tyc zne. Konty nuacją oraz swois tym pogłębie niem podjętych
wówczas za gadnień były ba da nia wza jemnych wpływów języka czes kie go oraz in -
nych języków słowiańskich. Powstało dzię ki te mu wie le prac do tyczących pożyc zek
w czes kiej ter mi no lo gii nau ko wej. Uwieńc ze niem te go kierunku ba dań była ko le jna
mo no gra fia za tytułowa na Za pożyc ze nia słowiańskie w czes kiej ter mi no lo gii bo ta -
nicznej i zoo lo gic znej (Kraków 1972).

Pro fe sor Te re sa Orłoś pro wad ziła swo je ba da nia nau ko we równo legle z in ten -
sywną pracą dy dak tyczną, wykorzys tując na zaję ciach swoją wied zę i zain te re so wa -
nia as pek tem porównawczym pols ko- czes kim. Jak słusznie przypuszc zała, wia do -
moś ci z za kre su językoznawstwa czes kie go: gra ma tyka opi so wa języka czes kie go,
gra ma tyka his to ryc zna języka czes kie go czy też his to ria języka czes kie go, sta wały się 
dla polskich stu dentów o wie le bard ziej atrak cy jne dzię ki te mu, że do wia dy wa li się
o wza jemnych po wiąza niach i wpływach (daw nie jszych i współczesnych) w obu
najbliższych im wszak językach. Rolę nauc zy cie la aka de mick ie go trak to wała Pa ni
Pro fe sor rów nie po ważnie jak ba da nia nau ko we i dos tarc zając słuchac zom odpo -
wiedniej porcji wied zy, sta rała się zains pi ro wać ich do przemyś leń na te ma ty, które
Jej także były blis kie. Pa tro no wała od początku bohe mis ty ce kra kowskiej, dziś już
rozwi ja nej przez Jej ab sol wentów. Wyksz tałciła bard zo liczną grupę ma gis trów fi lo -
lo gii czes kiej, pro wadząc se mi na ria ma gis terskie głów nie o te ma ty ce leksyko lo gicz-
nej, a później fra zeo lo gic znej ukierunko wa nej kon fron ta tywnie. Pod Jej kierun kiem
na pi sa no sze reg prac dok torskich, po nadto opi nio wała dok to ra ty i ha bi li tacje, trak -
tując młodszych pra cow ników nau ki z ogromną ży czl iwo ścią, ale też sta wiając im
wy so kie wy ma ga nia i za chowując wo bec ich do ko nań odpo wiednią i ko nieczną daw-
kę kryty cyzmu.

Nie ja ko na mar gi ne sie prac stricte nau kowych powsta wały także z myślą o stu -
den tach pu bli kacje po pu la ry zujące pro ble ma tykę nau kową upra wianą przez Pa nią
Pro fe sor. Były one od początku niez mier nie przy dat ne podczas ses ji eg za minacyj-
nych i do dziś korzys tają z nich stu den ci bohe mis tyki kra kowskiej (i nie tylko).
Można tu wy mie nić broszurkę Język czes ki (Kraków 1974), Pods tawo we wia do moś ci 
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o Cze chosłowacji i jej kul turze na pi sane wspólnie z J. Gaz di kiem (Kraków 1979),
Pols ko- czes kie związki języko we (Wrocław 1980) oraz Czes kie odrod ze nie na ro do we
i języko we (Kraków 2000). Wię kszość z nich powstała w se rii „Nau ka dla wszyst-
kich”, wy da wa nej przez Odd ział Polskiej Aka de mii Nauk w Kra ko wie, i is tot nie
przyc zy niała się do po pu la ry zacji tej dzied zi ny wied zy wśród sze ro kie go kręgu od -
biorców. Po zycje te zos tały dobrzo przy ję te przez specja listów nie tylko w Pols ce
i Cze chach. Można za tem stwierd zić, że z do rob ku te go korzys ta li i korzys tają nie
tylko początkujący adepci bohe mis tyki i wy traw ni ba dac ze- sla wiś ci, ale także Jej
przy ja cie le, ko led zy i by li uc znio wie.

Cen ny mi dla stu dentów bohe mis tyki i śro do wiska bohe mis tyc zne go stały się
także os tat nie słow ni ki Pa ni Pro fe sor przy go to wa ne we współpra cy z kra kowski mi
bohe mis ta mi (częs to wy cho wan ka mi Pro fe sor Orłoś, np. Re natą Burą. Do rotą Bie lec, 
Joanną Kor but): Czes ko- polski słow nik skrzyd la tych słów (Kraków 1996), Czes ko-
-polski słow nik zdrad li wych wy razów i pułapek fra zeo lo gic znych (Kraków 2003) oraz 
Wiel ki czes ko- polski słow nik fra zeo lo gic zny (Kraków 2010). Ma te riał w nich ze bra ny
jest po mocny do dziś na zaję ciach dy dak tyc znych z ćwic zeń przekładowych, może
też służyć ja ko po moc w pra cy tłumac zy, zwłaszc za uc zu lając ich na tzw. „fałszy wych 
przy ja ciół” tłumac za. Całość ba dań Te resy Orłoś nad fra zeo lo gią przyc zy niła się
w znaczący sposób do wy pra co wa nia me to do lo gii, która – zda niem pro fe so ra Hen -
ryka Wróbla – po win na być sto so wa na we fra zeo lo gii kon fron ta tywnej języków sło-
wiańskich.

Jeże li wolno mi od wołać się do os o bis tych wspom nień, za pa mię tałam Pa nią Pro -
fe sor ja ko wykładow cę, który bud ził duży sza cu nek i res pekt. Zaję ciom to warzyszył
zwykle dreszc zyk emocji, po nie waż Pa ni Pro fe sor wyry wała swoich stu dentów
z uśpienia py ta nia mi, które za da wała, nie bacząc na to, że jest wykład, i wy chodząc ze 
słuszne go założe nia, że zmo ty wu je tym słuchac zy do kon cen tracji i sku pie nia. Za-
zwyc zaj na pierwszych zaję ciach z gra ma tyki his to ryc znej czy opi so wej za pozna wała 
nas, stu dentów z obszerną bi blio gra fią, którą mie liśmy okazję na ko le jnych zaję ciach
obe jrzeć z bliska, po nie waż odde le go wa na przez Nią gru pa przy no siła z czy telni
większość po da nych wcześniej po zycji bi blio gra fic znych – opra co wań i słow ników.
I to także okazy wało się bard zo przy datnym posu nię ciem, po nie waż nie mie liśmy
później trudnoś ci z od najdy wa niem po trzeb nych do eg za minów czy za lic zeń po mo cy
nau kowych. 

Kon sekwent nie sta rała się uc zu lać nas na po do bieńst wa i różnice w polskim
i czes kim sys te mie językowym, słusznie sądząc, że łatwiej nam będ zie dzię ki te mu
opa no wać zna jo mość języka czes kie go. Za pods tawę i punkt wy jś cia uważała tu taj
różnice fo ne tyc zne w sys te mie czes kim i polskim, po nie waż wpływały one później
w sposób znaczący na wyksz tałce nie w języku czes kim miękkich i twardych typów
fleksy jnych (tzw. měkký a tvrdý vzor). Po dob nie na zaję ciach z gra ma tyki his to rycznej 
zwra cała stu den tom uwagę na to, jak polszc zy zna może po ma gać w us ta le niu his to -
ryc znie miękkie go czy twar de go jeru oraz czes kie go iloc za su na pods ta wie obec noś ci

polskich nosówek ą i ę. Do eg za mi nu na leżało za tem porządnie się przy go to wać, ale
oce na była zawsze mia ro dajna wo bec za pre zen to wa nych wia do moś ci.

Ja ko dok to rantka Pa ni Pro fe sor mogłam nie jednokrot nie korzys tać z Jej do brych
rad, za które do dziś jes tem Jej wdzięczna. O tym jak jest ce nio na przez śro do wis ko
czes kich bohe mistów (A. Jed lička, A. Stich, M. Če chová) prze ko nałam się, będąc
dwukrot nie na poby cie nau kowym w Prad ze. Jes tem też do dziś wdzięczna Pa ni Pro -
fe sor za to, że dzię ki Niej udało mi się w ter mi nie za końc zyć pi sa nie pra cy dok torskiej 
i ha bi li tacy jnej, po nie waż z żelazną kon sekwencją wy ma gała zda wa nia re lacji na te -
mat postę pu w pi sa niu obu rozpraw. Na pods ta wie wspom nień in nych ko legów mogę
stwierd zić, że z po dobną ży czl iwo ścią „pilno wała” wszystkich swoich dok to rantów
i po do piec znych.

Żeby tro chę zmnie jszyć na pię cie przed cze kający mi nas eg za mina mi z Pa nią Pro -
fe sor, nazy wa liśmy Ją międ zy sobą Te resą Zo fią. Później już, poznając Ją w sytua-
cjach mniej oficjalnych, do ce ni liśmy Jej ży czl iwość w różnych trudnych na wet
sytuacjach, a także nieo ce nio ne zdolnoś ci ku li narne (słyn ny tort nazwa ny przez nas
a la Teś czy piszin ger) i poc zu cie hu mo ru także na własny te mat. Za pa mię tałam
zwłaszc za opo wied zianą przez Nią anegdo tę o zna nym, ale bard zo roz tar gnio nym,
pro fe sorze Ha vránku, który spotkał się z Nią w Prad ze, ode brał pre zenty, po wied ział
że na chwilkę wy chod zi i... už se ne vrátil.

Dla nas, Jej uczniów, Pani Profesor pozostaje nieodżałowaną postacią i czujemy
się Jej dłużnikami do dziś. Za swoją pracę i oddanie Uniwersytetowi Teresa Zofia
Orłoś została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu
Polski.

El ż bie ta Szcze pa ń ska, Kra ków
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