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Filozoficko-přírodovědecká fakulta 
Slezské univerzity v Opavě

s hlubokým zármutkem oznamují,

že dne 15. listopadu 2014 zemřel ve věku 82 let

Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.

emeritní do cent Ústavu bo he mi sti ky a knihovnictví, bývalý pro re ktor pro roz voj 
a výstavbu Slezské uni ve rzi ty v Opavě, bývalý děkan Filozoficko-přírodově-
decké fa ku l ty a dlouholetý vedoucí Ústavu bo he mi sti ky a knihovnictví Fi lo zo-
ficko-přírodovědecké fa ku l ty Slezské uni ve rzi ty v Opavě. 

Působil ja ko re da ktor sborníků a časopisů, re cen zent a popularizátor li te-
ra tu ry i di va d la v denním ti sku. Zastával fun kci vedoucího Památníku Pe tra
Bezruče, fun kci předsedy výboru ostravského střediska Ob ce mora v sko s lez-
ských spisovatelů a byl členem Ob ce spisovatelů ČR, po několik let členem její
ra dy. Byl také členem Společnosti T. G. Ma sa ry ka, Literárněvědné společnosti
AV ČR, členem vědecké ra dy Slezské uni ve rzi ty v Opavě i členem vědecké ra -
dy Filozoficko-přírodovědecké fa ku l ty Slezské uni ve rzi ty v Opavě. Zastával
rovněž fun kci předsedy po ro ty soutěže pró zy autorů do 30 let Hla v ni ce A.C.
No ra.

Do cent Jiří Ur ba nec byl významný literární hi sto rik a kri tik se zaměřením
na ob la sti severní Mo ra vy a Sle z ska. Vědecky se zabýval především oso b no sti
Pe tra Bezruče a českou li te ra tu ru po 1945, a také zajímala ho česká li te ra tu ra
obecně, sle do val její širší evropský kon text. Je au to rem řady zásadních studií
a spo lua u to rem závažných bohemistických děl, např. Petr Bezruč píše příteli
do pi sy z mládí (1963), Mladá léta Pe tra Bezruče (1969), Petr Bezruč ve Frýdku 
a Místku (1987), Petr Bezruč – Vladimír Vašek 1904–1928. Základní živo to pis- 
ná fa kta (1989), Střídavý čas naděje, K české literatuře po ro ce 1945 (2002),
Čtení o A. C. No ro vi, Život a dílo 1903–1986 (2003) a další.

V do cen tu Jiřím Ur ban co vi ztrácí Ústav bo he mi sti ky a knihovnictví, Fi lo-
zoficko-přírodovědecká fa ku l ta a Slezská uni ve rzi ta vynikajícího odborníka
a oblíbeného učitele.
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Mi lan Kun dera’s ert Over viewed: 
Criti cal Re cep tion of the Novel at the Time 

of Its Re lease and Today

Ke y words: Mi lan Kun de ra, Žert (The Jo ke), cri ti cal re ce p tion, re views, Host do do -
mu, Literární no vi ny, wri ters in exi le

Abs tract

The article deals with critical re flec tion of the novel Žert (The Joke) in the period
from the end of the 1960s up to current reviews. In the first part of the critical his tori -
cal analysis, the author examines the critical ac cep tance of the novel in the aftermath
of its release (1967–1969), in Czech, Slovak and exiled journals and literary
magazines in par ticu lar. The second part considers critical reactions to the novel
through out the 1970s and 1980s with an emphasis on the aftermath of its reception in
the 1960s, official critical reviews in the era of nor mali za tion and its reception in exile 
and samizdat lit era ture as well. Finally, the last part of the article offers a con tem po -
rary critical response to Žert, analyzed on the basis of Czech journals, literary
magazines and newly emergent Kundera mono graphs. The aim of the article is to find
out to what extent the critical response to Kundera’s much- respected novel has
changed and whether current literary critics read the novel from different points of
view than those at the end of the 1960s, when the novel was published for the first
time.

Mi lan Kun dera is nowa days proba bly the most fa mous writer of
Czech ori gin. His work, well- appreciated both at home and abroad,
has always en joyed great at ten tion from read ers as well as lit er ary crit -
ics and theo rists. Plenty of re views, es says and books have been pub -
lished on Mi lan Kun dera’s per son al ity and his work. In this ar ti cle,1

we mainly fo cus on the do mes tic criti cal re cep tion of ert (The Joke).
The rea son for the se lec tion of this novel is that it makes it per fectly
pos si ble to ana lyze in de tail the trans for ma tion of the criti cal un der -
stand ing of Kun dera’s work over a pe riod of more than forty years. 

Before we pro ceed to the re cep tion of Žert by its re view ers, let us
briefly re cap the plot of the novel. The main pro tago nist, Ludvík Jahn,
is at tracted to Markéta, a some what na ive girl. Right be fore the re la -
tion ship be tween the young cou ple is about to be come in ti mate for the
first time, Markéta leaves for a Party train ing course. Ludvík feels of -
fended. Af ter re ceiv ing a let ter from Markéta stating that the at mos -
phere of the Party train ing is healthy and that the revo lu tion in the
West is im mi nent, he de cides to shock her. As a joke, he sends her
a post card with the fol low ing words „Op ti mism is the opium of the
peo ple! The healthy at mosphere stinks of stu pid ity! Long live Trot -
sky!” (Kun dera 1969, p. 30; my trans la tion). How ever, such pranks do 
not pay off in 1950s Czecho slo va kia. Ludvík is ex cluded from the
faculty and, as a „Trot sky ist”, is as signed to a forced la bor unit in the
mines. Long af terwards, at the be gin ning of the 1960s, Ludvík ac ci -
den tally meets He lena, the wife of his former friend Zemánek who
played a big role in the ex clu sion of Ludvík from so ci ety. Ludvík
wants re venge, and so he se duces Zemánek‘s wife. How ever, it turns
out that Zemánek does not live with He lena any more. As a re sult,
Ludvík gets the im pres sion that one does not have power over one’s
own life, and that his tory can play a very cruel joke on a man.

I

Kun dera’s first novel was pub lished for the first time in Czecho slo -
va kia in April 1967. By the mid- sixties, the pro cess of de moc ra tiz ing
pub lic life had already been launched, marked by the break through
mo ment of the 12th Con gress of the Com mu nist Party of Czecho slo -
va kia (CPC) dur ing which cer tain „mis takes” per pe trated in the Sta -
lin ist era were ad mit ted. So cial is sues were openly dis cussed not only
in elite in tel lec tual circles, but amongst all citi zens (Czecho slo va kia
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suf fered eco nomic dif fi cul ties in 1962–1964, spe cifi cally dis tur ban-
ces in the sup ply of food and other ba sic goods). Sym pa thiz ers of re -
form, eco nomic and oth er wise, had be gun to emerge even among
mem bers of the Com mu nist Party.

The poli ti cal „thaw” re lated to the events of the early 1960s was re -
flected in the de vel op ment of lit er ary and jour nal is tic cir cles. Many
writ ers and edi tors in the 1960s be came promi nent fig ures who were
heav ily en gaged in the pro cess of de moc ra ti za tion and who played
a ma jor role in de ter min ing the evo lu tion of pub lic life. Ar ti cles and
dis cus sions that oc curred pri mar ily in cul tural pe ri odi cals of ten went
above and be yond the de fined fo cus on cul ture, and be gan to dis cuss
so cial and po liti cal is sues. The Un ion of Writ ers‘ weekly, called Lite-
rární noviny (The Lit er ary News pa per), filled the void of a criti cally
ori ented po liti cal press and went on to be come the most widely read
maga zine of its time, reach ing be tween 100 000 and 300 000 cop ies
per is sue.

The ten sion be tween Lit erární noviny and the Cen tral Com mit tee
of the Com mu nist Party of Czecho slo va kia, how ever, was ob vi ous. It
es ca lated at the IVth Czecho slo vak Writ ers‘ Un ion Con gress in June
1967. Criti cal speeches by writ ers Pavel Ko hout, Ludvík Vaculík and
Mi lan Kun dera con fronted the CPC lead er ship with opin ions quite
dif fer ent from the of fi cial poli cies. A de mand for full free dom of ex -
pres sion was also voiced. Nev er the less, the lead er ship of the CPC
Cen tral Com mit tee made it clear that free dom of ex pres sion was not
yet fea si ble. The great est pun ish ment for writ ers and the read er ship
was Lit erární noviny be ing taken away from the Un ion on 1st Oc to ber
1967. The maga zine was trans ferred to the Min is try of Cul ture and In -
for ma tion and en trusted to the Czecho slo vak Lit er ary Cul ture
Headquar ters.

Dur ing autumn 1967 the in habi tants of Czecho slo va kia wit nessed
an intra- party cri sis, which re sulted in the sepa ra tion of An tonín No -
votný‘s party and state func tions on 5th Janu ary 1968. No votný was to 
be re placed as the First Sec re tary of the Cen tral Com mit tee by Al ex -
an der Dubček. The be gin ning of the so- called Pra gue Spring, a short

but in tense pe riod of lib er ali za tion in com mu nist Czecho slo va kia and
linked to the ex traor di nary ex pan sion of ar tis tic crea tive power, is as -
so ci ated with his ac ces sion to the func tion.

Kun dera’s first novel caused a great stir in Czecho slo va kia right af -
ter its first pub li ca tion in April 1967. Al though Kun dera was ranked
along side the new gen era tion of mod ern nov el ists (Jo sef Škvorecký,
Bohu mil Hra bal, etc.), his break through was quite origi nal in sev eral
ways. There were three print ings of ert in a row and the novel be -
came one of the most im por tant lit er ary events of the late 1960s in
Czechoslova kia. Re views and other lit er ary re sponses to ert ap -
peared in the whole spec trum of the of fi cial press from the of fi cial
Com mu nist Party daily Rudé právo (Red Right) through the Min is try
of Ag ri cul ture daily Zeměděl ské noviny (Ag ri cul tural News), to cul -
tural and lit er ary maga zines, as well as in ex ile pe ri odi cals, and not
only in the year of its re lease but also in the fol low ing two years. 

What we con sider con tem po rary criti cism of the work is the ar ti -
cles and re views that ap peared in the three years af ter its first edi tion,
that is, in 1967–1969, be fore the view point on Kun dera and his work
was of fi cially re vised by the crit ics and cul tural ideologists of the nor -
mali za tion re gime in the early 1970s and, as a re sult, ert was with -
drawn from Czecho slo vak book stores and li brar ies. 

Par ticu lar at ten tion will be paid to the first four fa mous con tem po -
rary re views of ert. The main cri te rion for their se lec tion is that the
four texts were high lighted by Mi lan Kun dera him self in his epi logue
to the 1990 edi tion of the novel‘s first post- 1989 pub li ca tion in the
Czech lan guage: 

I re me m ber until today several really profound reviews of Žert in 1967, written by 
for example Opelík, Pohorský, Václav Černý or Kožmín (Kundera 1996, p. 325; my
trans la tion).

Kun dera par ticu larly rec og nized the value of Czech lit er ary criti -
cism of the sec ond half of the 1960s be cause of its high qual ity.
Among other things, Czech lit er ary crit ics gained his re spect by their
abil ity to iden tify them selves with the artist’s in ten tion. 
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In an in ter view that Liehm wrote in 1967, I had said the same thing that I repeated
over and over in Paris ten years later: the hi sto ri cal si tu a tion by itself is not the subject of 
the novel, its sig ni fi can ce to me lies in the fact that it il lu mi na tes the exi sten tial topics
I am fa s ci na ted by with a new, exce p tio nal ly bright light; be it revenge, oblivion, se rio u -
s ness and non-se rio u s ness, the re la tion s hip between history and people, the alie na tion
of one‘s own actions, the split between sex and love and so forth. For Czech li te ra ry cri -
ti cism in the second half of the sixties (at that time, Czech li te ra ry cri ti cism might not
have had an equal co m pe ti tor anywhere in the world, as I later re a li zed abroad) such an
at ti tu de was obvious (Kundera 1996, p. 325; my trans la tion).

The lit er ary crit ics, whose texts were marked by Kun dera as pro -
found, meet the de mand for an „ideal” criti cism which is head ing to -
wards ob jec tiv ity, as for mu lated by the fa mous Czech critic Václav
Černý. Ac cord ing to Černý, a real re view should pri mar ily be iden ti -
fied within the scope of the artist’s in ten tion and work. The main ob -
jec tive of a re view is criti cal judg ment, which should re sult from the
knowl edge ac quired by such iden ti fi ca tion. Such criti cal judg ment
can then be ob jec tive: the scale of the judg ment re mains aes thetic and,
in the search for ab so lute val ues, the critic looks at the work of art
through deeper cri te ria (Černý 1968, p. 68). 

The main char ac ter is tic of the novel, which per vades all four of the
above- mentioned re views, is a di rect or in di rect des ig na tion of ert as
a novel of dis il lu sion ment. The lit er ary crit ics, whom Kun dera ap pre -
ci ates un til to day, rec og nized it as more than just an up date of his tori -
cal cir cum stances and re vealed the nov el’s po lyph ony and the ex is ten -
tial phi loso phy in it.

In his re view, Komín writes that the story is „sink ing into ever
newer forms of hu man dev as ta tion” (Komín 1967, p. 56–57; my
trans la tion). The col lapse of il lu sions is linked to all the char ac ters of
ert. It be comes ob vi ous that, between the lines of his text, Komín
com pares Kun dera’s novel with shal low pieces of so cial ist re al ism,
when he writes that „the author has avoided cheap syn the ses, sooth ing
pos tu lates, and über-nor ma tive sup plies of in jec tions of op ti mism”
(Komín 1967, p. 56–57; my trans la tion).

Černý per ceives the is sue through a simi lar lens as he points out in
his re view that ert is an in fer nal story in the first place, a de pic tion of

doom, „a novel about hu man souls al ien ated from the truth to the ex -
tent of be com ing completely wasted, looted, robbed of their moral
strength through self- delusion and lies un til the last string of their hu -
man ity” (Černý 1994, p. 34; my trans la tion).

Opelík‘s opin ion of ert as a novel of dis il lu sion ment, de struc tion
and the prob lema tization of val ues is re flected in the name of the re -
view it self – Hoře z rozumu (Woe from Wit). The critic ex plains this as 
fol lows: 

Only a ra tio na listic de stru c tio nist can clear the field of the weeds of il lu sion
(Opelík 1967, p. 5; my trans la tion).

Opelík ap pre ci ates the fact that Kundera puts mir rors in front of so -
ci ety and figu ra tively strips it na ked.

The over all feel ing of dis il lu sion ment in the novel is equally per -
ceived by the last of the crit ics, Mi loš Po horský. Ac cord ing to him,
ert ends with a para doxi cal vic tory when a hu man be ing‘s com plete
fail ure be comes the mo ment of his/her dis cov ery of val ues (Po horský
1990, p. 280; my translation).

All of the afore men tioned crit ics (Zdeněk Komín, Václav Černý,
Jiří Opelík and Mi loš Po horský) came to a simi lar con clu sion in their
stud ies – they mainly ap pre ci ated Kun dera‘s genu ine lit er ary de pic -
tion of the de cay and dis il lu sion ment of Czech so ci ety. As the four fa -
mous crit ics were all linked by their in ter est in criti cism with
a literary- historic and theo reti cal focus, their texts have not lost their
con tem po rary ap peal un til to day.

In the 1960s, the criti cal per cep tion of ert also ap peared fre -
quently in the daily press. Gen er ally posi tive as sess ments of ert ap -
peared in the of fi cial news pa pers, such as in Rudé Právo or in Práce
[La bor], the daily of the of fi cial (and the only) com mu nist trade un -
ions called the Revo lu tion ary Trade Un ion Move ment, which hints at
a mas sive lib er ali za tion of the me dia and pub lic life in gen eral. One of
the rea sons that led to such wide spread sup port for Kun dera’s ert was 
a gen eral re as sess ment of the pe riod of Sta lin ism, of the so- called
„cult of [Sta lin‘s] per son al ity”. This ideology- ridden term was widely
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used in the de moc ra tized at mos phere of the Czecho slo vak me dia in
the 1960s, ap par ently with out the re ali za tion that it was also a part of
the lan guage of the re gime propa ganda (Fi de lius 1998, p. 224).

Al though the cul tural sec tions in the dailies do not have much
space for more pro found stud ies, sev eral re view ers man aged to deal
with ert in a more than re spect able way. The high-qua lity re views
were char ac ter ized by the fact that in their as sess ment of the novel
they did not re main only on the sur face but sought to evalu ate the
novel‘s phi loso phy. Even then, forward- looking re view ers were al -
ready pre dict ing a long fu ture for the novel and en vis aged its per ma -
nent place in Czech lit era ture. For ex am ple, in mid- June 1967 the re -
viewer of the daily Mladá Fronta (Young Front), a cen tral jour nal of
the Czecho slo vak Un ion of Youth, con sid ered the piece to be a suc -
cess ful novel that de serves much re spect. He also wrote about the le -
giti macy of „the rec og ni tion ert has re ceived, is re ceiv ing, and one
hopes is go ing to re ceive” (Šimůnek 1967, p. 5; my trans la tion).

In com pari son with the more in sight ful reviews by Opelík, Ko-
mín, Černý and Po horský, the reviews pub lished in news pa pers laid,
pos si bly with re gard to their read ers, their em pha sis on stat ing that
ert is a book which com bines an at trac tive story with se ri ous and
thought- provoking ideas. 

Be sides the re views that ap peared in the cul ture sec tions of vari ous
news pa pers, the criti cal feed back on Kun dera’s first novel can be
found in a wide range of cultural and lit er ary pe ri odi cals from the late
1960s. In the sec ond half of the dec ade, Czech fic tion was shift ing
away from the con cept of so cial ist art, which claimed al le giance to the
ideo logi cal ba sis of the prin ci ples of Marx ism-Len in ism. The pri mary
fea ture of so cial ist lit era ture was then con ceived as „the prin ci ple of
par ti san ship em pha sized by Lenin, un der stood as a close con nec tion
be tween lit era ture and the pro le tar iat‘s strug gle for a class less so ci ety” 
(Šámal 2002, p. 590; my trans la tion). The ma jor (lib eral) literary-
 critical part of the spec trum tended to move away from that no tion,
too. ert found its big gest ad mir ers among the pro- reformist crit ics
(re treat ing from the out spo kenly ideo logi cal un der stand ing of art and

re nounc ing (Sta lin‘s) per son al ity cult and the so- called ideo logi cally
ori ented sche ma tism) who of ten hailed Kun dera‘s cour age in nam ing
the un pleas ant truth and ap pre ci ated the sub ver sive fo cus of the novel.

Posi tive re ac tions to the novel largely predominated; they ap -
peared, for ex am ple, in Ori en tace (Ori en ta tion Re view), a lit er ary re -
view which de vel oped the tra di tion of Czech struc tur al ism in the con -
text of con tem po rary art and phi loso phy, or in Nové knihy [New
Books], an in for ma tive weekly about newly pub lished books. Some
re view ers even com mented on this fact, call ing it a „uni fied view” of
lit er ary criti cism (Hájek 1972, p. 72; my trans la tion). Nega tive re ac -
tions ap peared pri mar ily in more dog matic pe ri odicals (such as Kul -
turní tvorba (Cul tural Crea tion), a weekly pub lished by the CPC Cen -
tral Com mit tee, or Pla men (The Flame), a monthly maga zine about
lit era ture, art and life style, pub lished by the Un ion of Czecho slo vak
Writ ers), but this was not al ways the rule. Very posi tive re views were
printed even in these jour nals (for ex am ple in Im puls (The Im pulse),
a monthly de voted to lit er ary criti cism and the ory, pub lished by the
Czecho slo vak Lit er ary Cul ture Head quar ters). It was rather the
younger gen era tion of crit ics who was criti cal to wards ert, be cause
they did not be lieve in such new „lib er al ized” lit era ture, as it was only
con sid ered as en gaged jour nal ism in the dis guise of fic tion (Aleš Ha -
man 1968, p. 31; Jan Lo patka 1968, p. 134). Nev er the less, the novel
also caught the in ter est of cer tain pe ri odi cals fo cused on ar eas oth ers
than lit era ture, such as maga zines fo cus ing on folk lore stud ies (Náro -
dopisné aktu al ity – Eth no graphic News) or Christian- oriented pe ri -
odi cals (Křesťan ská re vue – Chris tian Review); even they dealt in
depth with Kun dera’s first novel and printed posi tive evaluation of it. 

Reviewers for Czech maga zines pub lished abroad by Czech ex iles, 
for ex am ple the quar terly Proměny (Meta mor phoses), pub lished in
New York, or the monthly Nový ivot (New Life), pub lished by the
Chris tian Acad emy in Rome, came to al most iden ti cal con clu sions to
the re viewers for Czech pe ri odi cals in the late six ties. They de coded
the novel as a true ar tis tic de pic tion of the dis il lu sion ment which was
pre vailed in Czecho slo vak so ci ety. How ever, the texts written out side
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the so cial ist en vi ron ment were ap par ently able to en joy greater free -
dom of ex pres sion than the re views writ ten in Czecho slo va kia. For ex -
am ple, the char ac ter is tics of the dis il lu sion ment in ert were voiced
much more openly and straight for wardly by Petr Den in Proměny,
pub lished in New York, than in any Czech or Slo vak criti cal piece. Ac -
cord ing to Den Kun dera’s novel:

[...] depicts the di sil lu sion ment of people and their so be ring up from the Com mu nist
fever, their so be ring up related to the sadness of the self- reco g ni tion, and often di stur -
bing the nature of people who ex pe rien ce the tragedy of their ter ri b le mistake to ge t her
with the whole nation (Den 1968, p. 78; my trans la tion). 

II

The next – not en tirely ju bi lant – phase of the criti cal re cep tion of
ert came be tween 1970 and 1989, the years of what Czech and Slo -
vak com mu nists called „nor mali za tion” (a period which saw the
restoration of communist rule following the defeat of the Prague
Spring 1968 by the Soviet-led invasion of Czechoslovakia), when
Kun dera’s work was with drawn from book stores and li brar ies. Nearly
noth ing was writ ten about Kun dera or his work at that time. Sev eral
„af ter math” re sponses to ert could be found in 1970 but, af ter that,
Czech and Slo vak read ers could read only a sin gle criti cal ar ti cle, pub -
lished in the of fi cial press, which re as sessed, re- interpreted, and re pu -
di ated ert. Dur ing this pe riod, only ex ile or samizdat2 jour nals could
speak freely about ert, but even in them, the novel was not par ticu -
larly a big is sue and there was a greater fo cus on the works Kun dera
wrote af ter his emi gra tion.

At the very be gin ning of 1970, be fore a wide range of literary
maga zines went out of ex is tence, banned by the Com mu nists or sim -
ply dis con tin ued, sev eral stud ies on ert were pub lished in lib eral
jour nals, such as Host do domu (Houseguest) or the above men tioned

Ori en tace. Two dis tin guished Czech lit er ary crit ics (Zdeněk Komín
and Mi loš Po horský) were among the authors of the es says. It was the
last chance Czech lit er ary critics had to freely ex press their opin ions
for the next two dec ades. Un like in pre vi ous re sponses to Kun dera’s
ert, at that time crit ics rather fo cused on one par ticu lar as pect or topic 
of the work, which they dis cussed in great de tail in their stud ies. For
ex am ple, the authors ac cen tu ated the nos tal gia of ert more than the
texts from the 1960s did.

The of fi cial normalization- era re ac tion to ert in the 1970s,
a hard-core Marx ist one, read the novel in the con text of the po liti cal
events of the sec ond half of the 1960s and even named it as one of the
causes of the Pra gue Spring in Czecho slo va kia. Heav ily loaded with
ideo logi cal, al most propa gan distic jar gon, a re view which pre sented
the of fi cial Com mu nist view of ert came out in early May 1972 in the 
weekly Tvorba (Crea tion), a cultural- political maga zine that was es -
tab lished as a plat form for crit ics who were aligned with the nor mali -
za tion re gime. At that time, there were no longer any lit er ary maga -
zines left from the wide spec trum pub lished in the late 1960s and
Tvorba prac ti cally be came the only Czech weekly deal ing, among
other things, with lit era ture in the 1970s.3 Tvorba, „a jour nal for poli -
tics, sci ence and cul ture,” as it was char ac ter ized by its pub lisher, the
Cen tral Com mit tee of the Czecho slo vak Com mu nist Party, had as its
editor- in- chief Jiří Hájek.

Jiří Hájek, who was also the author of a criti cal (read: de nun cia -
tory) analy sis of ert, was the chief edi tor of the monthly maga zine
Pla men in the years 1959–1968 and then was in charge of the re newed
Tvorba maga zine from 1969 to 1976. The novel was marked by Hájek
as a poor lit er ary work which could not en joy long- term suc cess, be -
cause it merely „jumped on the band wagon” of the fash ion of that
time. Hájek ac knowl edges in his re view that the novel was in deed the

2 The term samizdat refers to texts that could not be legally published, and
therefore were ci r cu la ted unof fi cial ly in the form of copies or pho to co pies in
limited numbers.

3 Next to the Tvorba magazine, there was also Literární měsíčník (Li te ra tu re
Monthly), which had been following the concept of nor ma li za tion in li te ra tu re since 
the beginning of its pu b li ca tion in 1972.
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most popu lar and most rep re sen ta tive book of the „fa tal years” of
1967–1969, to gether with Sekyra (The Axe), a novel by Ludvík
Vaculík. This was proba bly part of the rea son why Mi lan Kun dera be -
came, as one of the few of fi cially un pub lished authors of that time, the
sub ject of criti cism by the nor mali za tion re gime. 

In the view of Hájek, the un am bi gu ity of views on Kun dera’s first
novel did not tes tify to its qual ity, but rather the „ab nor mal ity of those
years” (Hájek 1972, p. 72; my trans la tion). Hájek be lieves that

 [...] in the at mo sp he re that was created around Žert, it was a matter of a certain
amount of civil courage to voice any re se r va tions about this book, even in a narrow
circle of acqu a in tan ces. It was not a book that could become a subject of in di vi du al ju -
d g ments: how people related to the book attested to their civil ad he ren ce to the
program targets of the so - cal led „Prague Spring” (Hájek 1972, p. 72; my trans la tion). 

An alter na tive re cep tion of Kun dera’s work was no longer per mit -
ted by the nor mali za tion re gime. This criti cism de fined Kun dera’s
ert in the offi cial lit er ary sphere, and all ref er ences to Kun dera and
his work were cut off for al most twenty years.

That is why fur ther re ac tions to ert in the 1970s and 1980s could
ap pear only in in ex ile maga zines, such as Svědectví (Tes ti mony),
a po liti cal and lit er ary monthly pub lished by Czecho slo vak ex iles in
Paris, and Obrys (Out line), a quarterly of in de pend ent Czech and Slo -
vak cul ture pub lished in Mu nich, or in sam izdat jour nals, for ex am ple, 
Obsah (Con tent), or Lidové noviny (The People’s Newspaper). Here
the crit ics per ceived ert from a greater dis tance in time, and on top of
that, they re flected on the facts that had not been ad dressed in the
earlier con tem po rary criti cisms. A com pari son of ert with other Kun -
dera’s pieces was an im por tant fac tor in these re views, for ex am ple, in
an es say by the lit er ary critic Mi lan Jung mann which came out in the
mid-1980s first in sam izdat and later in ex ile (in Svědectví). Ac cord -
ing to Jung mann, who re sents the at tempts of Kun dera’s later out put to 
be suc cess ful with his read er ship at any cost, ert rep re sents a high -
light of the author’s fic tional work: 

Since Žert, the level of his thought has been gaining more and more in bril lian ce,
but it has been losing depth and se rio u s ness (Jungmann 2005, p. 338; my trans la tion). 

III

It was only af ter 1989 that Mi lan Kun dera, as well as one of his
most ac claimed nov els ert, could of fi cially re turn to Czech lit er ary
life. The last weeks of 1989 brought a number of sig nifi cant changes
not only in the func tion ing of the Czecho slo vak state, but also in the
cul tural sphere. All ar eas of pub lic life, in clud ing lit era ture, wit nessed
the come back of per son ali ties per se cuted dur ing the pre vi ous re gime.
Shortly af ter the so called Vel vet Revo lu tion, Czecho slo va kia could
there fore re sume the pub li ca tion of the writ ers whose works had been
printed or dis trib uted as type scripts or mimeo graphed vol umes ex clu -
sively by ex ile and sam izdat pub lish ers.

In his af ter word to the post-Vel vet Revo lu tion edi tion of ert, Kun -
dera re called the events of De cem ber 1989 when he sud denly re ceived 
a let ter in Paris from Jan Ša bata in Brno. Ša bata was the chair man of a
newly es tab lished pub lish ing house, and Mi lan Uhde, an other friend
of Kun dera’s, was sup posed to be come the lit er ary edi tor-in -chief:

He offered to be in charge of pu b li s hing my books after they had been pro hi bi ted
for twenty years. The letter invoked a strangely happy mood in me, a little me lan cho -
lic. In front of my eyes, I suddenly saw Jan’s father, Ja ro s lav, whom I admired when
I was se ven te en and he was nineteen. And I saw the young Milan Uhde and a path in
the fields between the city of Brno and Královo Pole on which we would have long
talks in the days when I was hardly twen ty-fi ve-y e ars old and he was not even twenty.
It seemed to me that the circle was closing down (Kundera 1996, p. 319; my trans la -
tion).

In the spring of 1991, Kun dera’s ert was pub lished again in his
home land af ter more than twenty years,4 by the At lan tis pub lish ing
house in Brno. This event sparked a new in ter est in Kun dera’s first
novel in news pa pers and cul tural maga zines. The popu lar ity of Kun -

4 Before that, Žert was published in Czech in 1989 by Josef Škvorecký‘s
Canadian pu b li s hing house Si x ty -E ight Pu b li s hers, based in Toronto.
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dera’s work with lit er ary theo rists and read ers also en cour aged the
emer gence of a number of monographs deal ing with his en tire oeu vre. 

Im me di ately af ter the re lease of ert in 1991, sev eral news pa per
ar ti cles re flecting the re turn of the novel to the do mes tic book mar ket
were pub lished. Both na tional – Lidové noviny which had gone of fi -
cial again, Mladá fronta Dnes (Young Front To day), the suc ces sor to
Mladá fronta, the of fi cial daily of the So cial ist Youth Or gani za tion,
and Právo (Right), into which the Com mu nist Rudé právo was trans -
formed, and re gional dai lies, for ex am ple Brněnský večerník (The
Brno Eve ning News), dealt with the novel.

As the lit er ary his to rian Pavel Janáček wrote in Lidové noviny,
com pared to the 1960s, there was quite „a hush” when the novel was
pub lished in the 1990s. (Janáček 1991, p. 4). Ac cord ing to Janáček,
this was, firstly, due to the fact that the criti cism in the 1960s ren dered
ert with dig nity, and, sec ondly, be cause „the story of Kun dera‘s ert
is a greater event nowa days than the book‘s new edi tion” (Janáček
1991, p. 4; my trans la tion).

In deed, the texts about ert pub lished in vari ous Czech dai lies in
1991 did not ad dress the pur pose of the novel, but mostly only pointed
to the fact that the novel was again avail able in Czecho slo va kia, and
were more in ter ested in the fate of the pre vi ously pro hib ited book as
well as its author.

More ex ten sive re views and stud ies on ert also emerged af ter
a break of more than twenty years in cul tural pe ri odi cals, such as Čes-
ká lit era tura (Czech Lit era ture), the jour nal of Bo hemis tic stud ies, or
the cul tural maga zine Laby rint (Laby rinth) etc. They were largely de -
voted to ex am in ing the mean ing of the work, which they dis cussed in
more de tails than the dai lies. How ever, be cause of the in ter val of more 
than twenty years since the novel‘s pub li ca tion, the texts of ten fo cused 
on other fea tures than crit ics in the 1960s did. The authors of the stud -
ies evalu ated ert in the con text of Kun dera’s other works, and they
of ten viewed it cru cial in the frame work of Kun dera’s ca reer, or at
least as a „cata lyst” that in tro duced the author into world lit era ture.
The main fo cus of the re views in the 1990s was the is sue of the con -

tem po rary im por tance of Kun dera’s work for Czech read ers af ter the
Vel vet Revo lu tion.

Sev eral Czech mono graphs de voted to the work of Mi lan Kun dera
were pub lished in the 1990s, some of them trans lated from for eign
lan guages. The author of the first Czech mono graph on Kun dera, Svět
románů Mi lana Kundery (The World of the Nov els of Mi lan Kun dera,
1994), was Květo slav Chvatík, a Czech lit er ary theo rist and his to rian.
In his mono graph, Chvatík, who was one of the most im por tant ex -
perts on the work of Kun dera since the 1960s, deals with the nar ra -
tologi cal as pects of the nov els from a struc tur al ist point of view.
Chvatík’s mono graph deals with all Kun dera’s nov els and he also de -
votes a sepa rate chap ter to ert. He looks at Kun dera’s first novel from 
a dis tance of a quar ter of a cen tury and em pha sizes that ert is in many 
ways the most se ri ous of Kun dera’s nov els. Firstly, it was writ ten
with out a steady nar ra tive con cept, al most spon ta ne ously, and sec -
ondly, it was writ ten in „close prox im ity to con tem po rary con flicts
and the author’s per sonal ex pe ri ence with them.” At the same time,
how ever, the 1967 novel „al ready con tained the im ma nent po et ics, the 
nar ra tive con cept and a number of themes which only de vel oped fully
in his other nov els later on” (Chvatík 1994, p. 45; my trans la tion).

Chvatík does not see the novel ei ther as a so cially criti cal work or
a psy cho logi cal or re al is tic one. In stead, he con sid ers it to be a typi cal
ex am ple of a poly phonic novel5 de pict ing hu man ex is tence and which
deals with ba sic ques tions of hu man ex is tence in the late mod ern age.
Ac cord ing to Chvatík, in ert Kun dera re vealed cer tain im por tant fea -
tures that were typi cal of to tali tar ian ide ol ogy – the to tal domi na tion
of a sym bol over a char ac ter, a con text over a text and the cod ing over
an in di vid ual mes sage. In his opin ion, the cen tral theme of ert is the
re la tion ship be tween the in di vid ual and his tory (Chvatík 1994,
p. 56–57). 

5 According to Chvatík, in this context it means that the narrator seeks the truth
in its plurality and re la ti vi ty, through the cons cio u s ness of all the fictional cha ra c -
ters (the novel Žert has four al te r na ting „voices”, four zones of narration with
different stan d po ints).
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An other Czech mono graph, Eva Le Grand‘s Kun dera aneb Paměť
touhy (Kun dera or The Mem ory of De sire) was pub lished in Olo mouc
in 1998.6 In her work, she de vel ops, among other things, Květo slav
Chvatík‘s the sis of a „pure” novel, thus „a novel with out at tri bu tions”
(Chvatík 1994, p. 44; my trans la tion): 

To me, Kundera’s novels are neither ide o lo gi cal nor hi sto ri cal or phi loso p hi cal or
auto bio grap hi cal, but rather they are deep po ly p ho nic novels, po ly se man tic and
(perhaps most im por tan t ly) bea u ti ful ly ludic (playful), fi c tio nal (Le Grand 1998,
p. 22; my trans la tion). 

Le Grand takes ert, to gether with Kniha smíchu a za pomnění
(The Book of Laugh ter and For get ting, first published in France un der
the ti tle Le Livre du rire et de l’ou bli in 1979), as the most ex treme
exam ple of that syn thetic game of po lyph ony and its varia tions. Be ing
Kun dera’s former stu dent, she un der stood that the novel mainly pre-
sents the author with an op por tu nity to ex am ine hu man ex is tence
through dif fer ent char ac ters.

Kun dera’s ert is per ceived simi larly by He lena Kosková, the
author of yet an other Kun dera mono graph. In her book Mi lan Kun -
dera from 1998, Kosková writes that the plot of ert it self works as
a meta phor that cap tures the ex is ten tial qual ity of life in a to tali tar ian
state. The author com pares the novel to Kun dera’s fa vor ite piece,
Rob ert Mu sil‘s Der Mann ohne Ei gen schaf ten (The Man With out
Quali ties),7 and re minds us that nei ther of the two authors wrote a his -
tori cal novel, but rather a phe nome nol ogi cal one – an analy sis of
a time pe riod is ele vated into a more gen eral state ment. In Ko sková‘s
opin ion, that is why ert re ceived such worldwide ac claim.

Kosková also points out that al though the novel does give a tes ti -
mony about the pe riod af ter 1948, the sub ject of Kun dera’s in ter est is
not the pe riod as such, but the ex plo ra tion of the ex is ten tial situa tion of 
a man at that time (Kosková 1998, p. 84–85). Ludvík‘s skep ti cal at ti -
tude is then to de con struct the false myths to which the book’s char ac -
ters sub scribe. The com pas sion of Ludvík, the main pro tago nist of the
novel, for the world is, ac cord ing to Kosková, one of the first varia -
tions on the ex is ten tial themes de vel oped in Kun dera’s later nov els.

The nar ra tive strate gies of ert are ex plained in de tail in Vy právět
příběh: nara tologické kapi toly k románům Mi lana Kundery (To Tell
a Story: Nar ra tologi cal Notes on Mi lan Kun dera‘s Nov els, 2001), by
Tomáš Kubíček. Kubíček sees ert as „a novel of sev eral con scious -
nesses” (Kubíček 2001, p. 41), and its nar ra tive con struc tion, in his
opin ion, „par tici pated in the for ma tion of the no etic va lid ity of the
text, it be came the means of the reader‘s ini tia tion and the car rier of in -
ter pre ta tive keys” (Kubíček 2001, p. 66–67; my translation). 

The fifth and for the time be ing the lat est Kundera mono graph in
Czech is the work of Ja kub Češka, Království mo tivů: motiv ická ana-
lýza románů Mi lana Kundery (The King dom of Motifs: A Mo tivic
Analy sis of Mi lan Kun dera‘s Nov els, 2005). It rises above the av er age 
stan dard of the books that have been pub lished about Kun dera. Firstly, 
we must con sider the fact that Ja kub Češka (b. 1971) al ready be longs
to a com pletely dif fer ent gen era tion than lit er ary theo rists such as
Chvatík, Le Grand or Kosková. In ad di tion, his con tri bu tion to the re -
search meth od ol ogy on Kun dera pro vides us with a new per spec tive
on Kun dera’s fic tional work. It is based on an analy sis of mo tifs which 
does not sepa rate in di vid ual nov els, but looks at the whole „fic tional
world” cre ated by Kun dera, and ex am ines the con text for the use of his 
fa vor ite motifs. In spired by French nar ra tology and struc tur al ism,
Češka uses a struc tural analy sis to as sess Kun dera‘s nar ra tions, but, as
his method sug gests, he does not of fer a sepa rate analy sis of ert. 

Since 1989, there has been no doubt about the quali ties of ert in
lit er ary cir cles. Lit er ary theo rists fo cus ing on Kun dera’s nov els cur -
rently un der stand ert in ac cor dance with its in ten tion, not as an ideo -

6 The text Kundera ou La mémoire du désir was not primarily aimed at Czech
audience, the author wrote it for a Canadian pu b li s hing house XYZ Éditeur
in Montreal. Despite this fact, it is con si de red one of the most important post-1989
books on Kundera in Czech. 

7 Milan Kundera chose this work written by Robert Musil as the best novel of the
past century in a survey in Lidové noviny.
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logi cal or a his tori cal novel, but as a novel of hu man ex is tence, a poly -
phonic novel, which is „only” a novel and noth ing else. 

ert, al though a multi- layered novel, has re mained the same text
for more than forty years. How do we ex plain the changes in how the
book was re ceived? So cial and po liti cal con di tions in Czecho slo va kia
meant that a cer tain book could at first be al most uni ver sally praised
for its quali ties, and sub se quently forcibly with drawn from sale, re -
moved from li brary shelves and con demned as worth less by of ficial
propa ganda, to be dis cussed only un of fi cially in sam izdat and ex ile
pub li ca tions, and later, af ter 1989, it re turned to the of ficial lit er ary
sphere to be ap pre ci ated again. 
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Da nuta SOS NOWSKA

Warszawa

O diable- moraliście, ur wanej nodze i wcie leni ach
pokusy czyli lu dowa (?) opow ieść o Fauście 
z ilus tracjami Jo sefa Mánesa (na pod stawie

Dok tor Faus tus podle Gus tava Schwaba
vy pra vuje František Táborský)

Ka y words: Czech li te ra tu re, po pu lar literature, Faustus, G. Schwab, J. Mánes, il lu -
stra tion

Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska, literatura popularna, Faust, G. Schwab, J .Mánes,
ilustracja

Abs tract

There are three main ob jec tives of the article. The first one is to outline the
existence of Faust motif in the Czech culture, both popular and high. The second one
is to present the book  Doktor Faustus podle Gustava Schwaba vypravuje
Fr.Táborský, which was edited in Prague in 1921. The il lus tra tions by Josef Mánes
enriched origi nally Schwab’s work, which persuaded the Czech editors to make the
book available to Czech readers in the mentioned year. The third goal is to discuss
Mánes’ il lus tra tions as a kind of an in ter pre ta tive reading, and not only the deco ra tive
pictures which should be regarded as being sub or di nated to the literary senses. This
painting com men tary, made by Mánes, in tro duced irony and such erotic motives
which are absent in that literary world. Schwab’s book is presented as the example of
narration that mixes the elements of popular version of the Faust myth with much
more so phis ti cated, philo sophi cal com men tary for mu lated by the author. Thus, the
funny and fantastic story about Faust, full of grotesque and fantasy elements, changes
into a serious, moral treatise con cern ing pre des ti na tion, sin, guilt and pun ish ment.
During the interwar period, Czech interest in Schwab’s book could resulted not only
from the reason of Mánes’ il lus tra tions, but also from the cultural ten den cies of the
time. I mean the fas ci na tions for the popular form of circus- like magic, a sense of folk
humor, a creative fantasy, which used to change a pre dict able world into a fairy tale.
All those at trac tive qualities were char ac ter is tic for Schwab’s book.

W artykule zostały postawione trzy cele. Pierwszy to zarysowanie obecności
motywu Faus towskiego w czeskiej kulturze, zarówno wysokiej, jak i niskiej. Cel
drugi to przed stawienie książki  Doktor Faustus podle Gustava Schwaba vypravuje
Fr.Táborský, wydanej w Pradze, w 1921. Pierwotne wydanie książki Schwaba
wzbogacały ilus tracje Josefa Mánesa, co przekonało czeskich wydawców, by udo -
stępnić książkę czeskim czytel nikom w rzeczonym roku. Trzeci cel to omówienie
ilus tracji Mánesa jako rodzaju in ter pre ta cy jnej lektury, a nie tylko deko ra cy jnych
obrazów, które powinny być roz pa try wane jako podporządkowane tekstowi lit er ack -
iemu. Malarski komentarz, zrobiony przez Mánesa do tekstu, wprowadzał ironię i
takie erotyczne motywy, które były nieobecne w tekście lit er ackim. Książka Szwaba
jest przed stawiona jako rodzaj narracji mieszającej popularną wersję mitu Faus -
towskiego z dużo bardziej złożonym, fi lo zofic znym komen tar zem autora. W ten
sposób śmieszna i fan tastyc zna historia o Fauście, pełna elementów gro te skowych i
fan ta zy jnych, zmieniała się w poważny, moralny traktat dotyczący problemu pre -
desty nacji, grzechu, winy i kary. W okresie między wo jen nym, czeskie zaint er -
esowanie książką Schwaba mogło wynikać także z kul tu rowych tendencji tego czasu.
Mam na myśli fascy nację popu larnymi formami magii cyrkowej, ludowym
humorem, twórczą fantazją, które zmieniały prze wi dy walny świat w baśń: wszystkie
te atrak cy jne cechy charak teryzowały książkę Schwaba.

Kiedy w roku 1857, po raz czwarty, pośmiert nie, została wy dana
opow ieść o Fauście pióra niemieck iego pas tora, pisarza, fi lo zofa i teo- 
loga Gus tawa Schwaba1 his to ria leg en dar nego al chemika, była już
do brze osad zona w czeskiej kul turze. Zarazem za przyc zyną pisarzy
tej mi ary, co Chris to pher Mar low i Jo han Wolf gang Go ethe, stała się
jednym z najważniejszych, ar che typic znych wręcz te matów eu ro pej-
skiej lit era tury. Gdy zaś 64 lata później tekst niemieck iego pas tora
ukazał się w czeskim przekładzie (czy może rac zej traw es tacji, bo tłu-
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1 Gustav Schwab (1792–1850), urodzony w Stut t ga r cie, syn profesora, wycho-
wywał się w domu prze ni k nię tym ideami humanizmu i chrze ści ja ń stwa, wcześnie
wpro wa dzo ny w życie inte le ktua l ne i elitarne kręgi to wa rzy skie. W 1813 poznał
Goethego. Na Uni wer sy te cie w Tybindze studiuje najpierw filozofię, potem teolo-
gię. Po uko ń cze niu studiów pracował jako na uczy ciel, od 1837 był pastorem. W la-
tach 1837–1840 wydawał zbiory naj pięk nie j szych legend, opowieści i mitów, które
cieszyły się wielkim po wo dze niem. Jego opowieść o Fauście swoim tytułem suge-
rowała nawiązanie do ludowych wersji dziejów nie mie c kie go alchemika: Das
Volksbuch vom Doktor Faustus. Wydanie z 1857 roku ilustrował Josef Mánes. 



macz zaznacza, że opowi ada „na pod stawie” oryginału Schwaba)2

„przy rost” kolejnych opra cowań faus towskiej leg endy był jeszcze
bardziej widoc zny, a pokłady jej lit er ackich odczy tań tworzyły grubą
warstwę sięgającą głęboko w przeszłość. 

Aż do roku 1587. Wtedy to czytel nicy mo gli się po raz pier wszy
za poznać z dzie jami Fausta opow iedzi anymi przez Chris ti ana Hein ri -
cha Spi essa. Popu larny autor volks bu chów3 był znany także czeskim
od bior com znającym niemiecki, ale nośność faus towskiego te matu
sprawiła, że już w 1611 roku podjęto wysiłek przekładu tek stu na
język cze ski. Na rok przed śmiercią zabrał się do tego Mar tin Cra che -
sius, wy dając dzieło pod charak ter ystyc znym dla poe tyki ba roku
długim tytułem, który oce ni any z dzisiejszego punktu widzenia był
nie jako „zwi as tunem” i „mar ket in gowym” wabi kiem dla na by wcy:
His to ria o iv otu dok tora Jana Fausta zna meni tého ča rodějnika, té
zapisich d’ábelských i čařích a hrozné smrti jeho, z vlast ních po něm
nalezených spisův všem vše tečným a bo ha prázdným lidem k hrozne
a přik ladne vejs traze se braná, z německého języka na če sko přeloená 
a vůbec od Mar tina Kar che sia, pi saře kan ce laře u Starém Městé
praském. 

Na mar gine sie można zau ważyć, że choć tak długie tytuły w kolej-
nych epokach lit er ackich wy chodziły z mody, w przy padku cze skich
opow ieści o Fauście utrzymywały się jeszcze w wieku XIX, co praw -
do po dob nie wynikało z kon wencji narzu canej przez kníky lidového
čtení. Ich autorzy mieli pre dy lek cję do długich an onsów, bow iem
w ten sposób „zapowia dali” charak ter lek tury ki erow anej do spe cy fic -
znego od biorcy. Z edycji tłumac zenia Cra che si usa ocalał tylko je den
eg zem plarz (por. Putna 1998, s. 32) i wydał się na tyle cen nym za byt -
kiem czeskiej lit era tury, że na jego pod stawie Ja ro slav Kolár przy go -
tował, opa trzył wstępem, a następnie wydał tekst jako 35 tom se rii
„Památky staré lit era tury če ské”. Tym razem tytuł ogranic zono do
skrom nego brzmienia: His to ria o iv otu dok tora Jana Fausta (1989).

Fe nomen opow ieści o Fauście polegał na tym, że nie mal od począt-
ku funk cjon owała ona w dwu obie gach kul tu rowych. Z jed nej strony
popu lar ność lu dowego, jar marc znego wari antu Spi essa szerzyła się
nic zym ogień. Jak po daje Marta Smolík ová, w pier wszym roku wy da -
nia dzieje niemieck iego al chemika miały pięć wznow ień, a do końca
wieku XVI ukazało się dwadzieścia dalszych wy dań. Tekst wyszedł
w przekład ach na nie mal wszyst kie ważniejsze języki eu ro pejskie4.

Do popu laryzacji faus towskiej leg endy w Europie przyc zyniła się
tra ge dia Mar lowa, który na tekst Spi essa za rea gował błys kawic znie
i jego Tragi cal His tory of Doc tor Faus tus ukazała się już w 1588 roku, 
czyli led wie rok po książe czce niemieck iego autora. Tym sa mym wą-
tek wchodził w obręb kul tury wy sok iej, oka zując się te matem atrak-
cy jnym do roz ważania złożo nych prob lemów na tury człow ieka, a za-
mi ast prostego pouc zenia, czym jest do bro, a czym zło, autor wprowa- 
dzał na trudne ścieżki etyc znych i epis te mo logic znych roz ważań. 

W ku l tu rze eu ro pe j skiej, przy naj mniej do XIX wie ku włącz nie, te
dwa obie gi, wy so ki i ni ski5, w ja kich fun kcjo no wała fa u sto wska le -
gen da, w za sa dzie rów no wa żyły się, nie ty l ko za sprawą li te ra tu ry, ale
też mu zy ki. Te mat bo wiem fa s cy no wał najwy bit nie j szych dzie więt-
nasto wie cz nych kom po zy to rów (Be r lio za, Schu man na, Go u no da, Lisz-
ta, Ma hle ra – tu już wy kra cza li śmy po za wiek XIX), a za po śred nic-
twem ich dzieł mo tyw fa u sto wski fun kcjo no wał ja ko ele ment am bi t -
nej, wyra fi no wa nej ku l tu ry. Jed nak nie prze sta wał być akty w ny tak-
że w swo im wy da niu ple be j skim, popu lary zo wa ny m.in. przez te atr
ma rio net ko wy tzw. faust pup pen spie le. W cze skiej ku l tu rze lu do wy,

25 26

4 Smolíková 1998, s. 36–37. O ogromnej popu la r no ści tematu pisze też Grebení- 
čová (1982, s. 14).

5 Stosuję tradycyjne roz ró ż nie nie „kultura wysoka” i „kultura niska”, aczkolwiek
podział był wie lo kro t nie dys ku to wa ny i kry ty ko wa ny, a w odniesieniu do kultury
współczesnej, a zwłaszcza w świetle dzi sie j szych zmian ku l tu ro wych, nie wydaje się
trafny (w nowszych pracach sla wi sty cz nych szczegółowo omawia zagadnienie Anna
Gawarecka (2012). Moim celem nie jest jednak war to ścio wa nie „wysokiego” i „nis-
kiego”, ale wskazanie na różne typy wir tua l ne go odbiorcy i różne typy pro je kto wane -
go odbioru. 

2 Doktor Faustus podle Gustava Schwaba vypravuje Fr. Táborský, Praha 1921.
3 Postać Ch.H. Spiessa przybliża Patrycjusz Pająk (2014, s. 84–92).



„jar ma r cz ny” wa riant przed sta wia nia hi sto rii nie mie c kie go al che mi-
ka początko wo przy naj mniej wziął gó rę. Stało się tak m.in. za sprawą
Matěja Ko pe c kie go (1775–1847), któ ry na pi sał sztu kę w 4 aktach,
przysto so wując opo wieść o Fa u ście do po trzeb swe go wę dro w ne go
te a tru. Tej trans la cji to wa rzy szyła głębo ka in ge ren cja w ide o we sen sy
pie rwo w zo ru, Ko pe cki bo wiem w te mat morali styczno -filozo ficz ny
wpro wa dził ele ment ko mi z mu; za cho wał, a na wet wzmo c nił gro zę
tekstu zgod nie z gu sta mi lu do we go od bio r cy, ale też po zwo lił swym
wi dzom śmiać się, wy pu sz czając na sce nę fi gu rę Kašpárka, jak się
szy b ko oka zało ulu bie ń ca i do rosłych, i dzie ci6, a ta k że źródła in spi ra -
cji dla przyszłych ge ne ra cji ar ty stów. Do tej właś nie „la l ko wej” wer sji 
fa u sto wskiej opo wie ści, którą stwo rzył Kopecký, na pi sał w ro ku 1862 
uwe r tu rę Bedřich Sme ta na – po raz ko le j ny więc w te ma cie fa u stow-
skim ni skie spo ty kało się z wy so kim.

His to ria Fausta zaczęła żyć na grun cie czeskim własnym, bu jnym
życiem, które przed stawiam w led wie nasz ki cow anej formie, ale też
dzieje te matu i jego re cepcji w czeskiej kul turze nie są ce lem tego ar -
tykułu. W wy dawnictwie Kra meri usa wyszedł wari ant leg endy pod
wiele mówiącym tytułem ivot, činy a uvrení do pekelné pro pasti
dok tora Jana Fausta, po světě daleko ši roko roz hlášeného kouze -
delníka a čer nokněníka, Ignát Her mann zaś swoje wy danie za powi -
adał nie mniej efek townie: Dok tor Faust: his to rie o slav ném černo-
kněniku, čili vypsání jeho iv ota, skut kův i pře hrozného do pekelné
pro pasti uvrení, dle starých kronik a pamětí opa kuje Ignát Her mann.
Jed nocześnie opow ieść o Fauście czescy lit er aci roz pra cowy wali tak,
by na dawała się dla dzie cięcego od biorcy – je den z takich wari antów,
przeznac zony dla tea tru dla dzieci ukazał się w roku 1894. Na ile
czeskie sta ra nia o przybliżenie his to rii niemieck iego al chemika nie -
dorosłemu wid zowi były udane, o tym świ ad czy spek takl, który wys -
tawił Śląski Teatr Lalki i Ak tora „Ate neum” (pre miera: Ka towice

1991), op ierając się na dra ma cie Matěja Ko peck iego. Nie jako „prze-
dłużeniem” tej ple bejskiej tra dycji czy ta nia Fausta, która naka zywała
ser wować od bior com od pow iednią dawkę stra chu i śmiechu, było ot -
warte wid owisko, wys tawione na świeżym powie trzu w Pradze w ro-
ku 2003. Reży serem był Jiří Nekva sil, ale to przede wszyst kim tytuł
spek taklu może przyciągnąć uwagę: Jo hanes dok tor Faust aneb
Strašlivá kome die s čertem a ještě strašlivějšim do pekla zmizením
Fausta při strašném fa ier verku a hrůzy plném hro mo bití. Ten tytuł
jaw nie daje do zrozu mienia „do mykanie” się ple bejskiej lek tury Faus- 
ta, biorąc grozę i strach w ironic zny cudzysłów.

Te ma tyka związana z Faus tem trafiała także do am bit niejszych
cze skich przed sięw zięć lit er ackich, czego przykładem są tek sty Jo -
sefa Kolára Pekla sploz enci... czy Al oisa Jiráska Dom Fausta. Do
takich prób (mimo tutułowej suges tii, iż chodzi tylko o wari ant „jar -
marczny”) należał także utwór niemieck iego teo loga Gus tawa
Schwaba, przełożony następnie na cze ski. Warto byłoby się poku sić
o porównanie oryginału z czeskim przekładem, by zo bac zyć, czy
i w jakim stopniu dok onała się „bo hemi zacja” tek stu, jed nakże w ni-
niejszych roz ważani ach wątek ten nie zosta nie podjęty. 

Już na wstępie trzeba podkreślić dwois tość książki. Opow ieść
wpisuje się w niemieckie i czeskie tra dycje lit era tury jar marc znej,
zachowuje jej sensa cy jność, a opowia dając o przy go dach Fausta, au-
tor prze plata hu mor, mak abrę, fan tastykę i grozę, tak by przykuwała
uwagę czytel nika. Jed nakże owa „kapsuła grozy i śmiechu” prze nosi
też inne sensy. Opow ieść została „obra mow ana” komen tar zem moral- 
no- teologicznym, którego obsz er ność (zwłaszcza w końcowych par ti -
ach książki) oraz wy mowa kłócą się z ideą lit era tury popu lar nej. W tej
bow iem, choć nie stron iono od mor ali zow ania, a wręcz prze ciwnie,
z dy dak tyzmu czyn iono je den z lit er ackich znaków roz pozn awczych,
to za razem owo pouc zenie najc zęściej miało kon wencjon alny charak -
ter i przy nosiło naiwną kon sol ację: do bro tri um fowało (nawet jeśli był 
to tylko tri umf moralny), a zło zostało po kar ane. Głębsze wda wanie
się w roz ważanie na tury spraw etyc znych nie było prze widzi ane. 
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6 Z tych tradycji skorzysta Jan Švankmajer prezentując w roku 1993 obdarzony
pre sti żo wy mi nagrodami film Lekce Faust. Budując sur re a li styczną in ter pre ta cję fa -
u sto wskie go mitu, czeski artysta sięga do tekstów kultury wysokiej (Marlow,
Goethe, Gounod), ale też do tradycji teatru lalkowego.



Tymc zasem w opow ieści Schwaba kil kadzi esiąt ostat nich stron to
roz prawa na te mat możli wości uzys kania od puszc zenia grzechu,
jakiego dopuścił się Faust, Zmienia się ona w dys putę teo logiczną,
w której uc zest niczy diabeł, Faust, wez wany na po moc ksiądz i stu -
denci – dotąd bez tro sko biorący udział w fi glach i czarach swego Mis -
trza, ale teraz zaint er esowani zbawieniem jego duszy. Czy jed nak jest
to możliwe? Czy pewne grzechy nie pozbawiają ostatec znie prawa do
łaski boskiej: je dyną szansą Fausta jest zawier zenie Bożemu miłosier- 
dziu, cóż stąd skoro sprze ci wia się temu rozum. Bo „gdyby Bóg mu
od puścił i diabły mogłyby być zbawione”7, stwierdza al chemik. Skoro 
wyr zekł się Boga, a duszę swą zawierzył diabłu, to taki występek nie
może być na prawiony. Porządek rozumu do maga się kla rownego
podziału fun da men tal nego do bra i zła, i choć ksiądz usiłuje prze konać 
Fausta, że to „diabeł ot worzył bramy roz paczy” (Dok tor Faus tus…
1921, s. 64), ten tylko na chwilę ulega kon sol acji. Walka Fausta, sza -
moczącego się miedzy nadzieją a zwątpi eniem, rozgrywa się w analo -
gii do za par cia się św. Pio tra, który w chwili próby po trzyk roć od-
rzekał się Chrys tusa. Jed nakże w przy padku Fausta siły niec zyste sku- 
tec znie wzmac niają po dejr zenie, że popełnionego czynu na prawić się
nie da. Do dyskusji wprowad zono wątek pre desty nacji – diabeł przy -
po mina, że to Bóg stworzył do bro i zło, i jeśli jest się cząstką z drzewa
zła, to nie jest się powołanym do życia wiec znego (Dok tor Faus tus…
1921, s. 66). Faust, przed którym ot wiera się prze paść wiecznej nie doli, 
przechodzi przez psy chic zne tor tury wynikłe z obud zonej na gle
duchowej odpow iedzi al ności i stra chu przed śmiercią. Roz iwnięte
w tym frag men cie książki obrazy duszy w roz paczy, grozy potępie-
nia, zwątpi enia w możli wość boskiego miłosierdzia wykrac zają swą
eg zys tencjalną powagą poza kon wencję lit era tury popu lar nej. Zdes -
perow any Faust, chcąc skrócić mękę, próbuje popełnić sa mobój-
stwo, ale diabeł nie dopuści, by ofi ara wym knęła mu się tak tanim ko-
sz tem (Dok tor Faus tus… 1921, s. 68). Ksiądz, który radzi Faus towi,

by „wyrzucił rozum” (Dok tor Faus tus… 1921, s. 66–67), bo to on stoi
na drodze jego zbawienia, ostatec znie nie zosta nie wysłuchany. 

Przedłużający się opis prze rażenia Fausta, zmienia stea tral izo-
wany strach w eg zys tencjalną grozę. Co charak ter ystyc zne, Schwab
w tych frag men tach sięga po inny styl nar racji. Jest to język uroc zysty, 
odsyłający do kodu Bib lii (wspom niane już trzyk rotne za par cie się
św. Pio tra jako pre figu racja trzyk rot nego zwątpi enia Fausta w łaskę
Boga), zagęszc zają się w nim aluzje do tek stów z Pisma Świętego,
m.in. Psalmów Dawid owych. Co ciekawe, psalmy należały do tych
fragmentów Bib lii, które diabeł, zawierając pakt z Faus tem, zakazał
mu czy tać. Jed nakże lo gika zaka zanego i doz wolonego Słowa Boże-
go8, us ta lona przez diabła, należy do tych treści książki, które wymy-
kają się mode lowi lek tury ple bejskiej. Po prostu są zbyt trudne.

Pow staje zatem wrażenie, jakby były to „dwie książki w jed nej”:
konstruk cję „oka lającą” stanowi praca teo loga i fi lo zofa, stawiające-
go na fun da men cie faus towskich przygód, opow iedzi anych zgod nie
z kon wencją jar marczną, py ta nia o prawo i granice ludz kiej cieka -
wości, o dopuszc zal ność przeni kania wiedzy ta jemnej, o sens kary
i istotę boskiego miłosierdzia, o przyc zyny przechodzenia człow ieka
na „ciemną stronę”. Warto zau ważyć, że Schwab w zak re sie tych treś-
ci, które ud er zają fi lo zoficzną i teo logiczną powagą wikła się w lic zne
nie jas ności. Raz po ka zuje Fausta, który już w młodym wieku wyka -
zywał skłon ność do zła, wcześnie wszedł w krąg ludzi za fascy now -
anych siłą niec zystą. A za razem przed stawia Fausta jako ofiarą sys te -
ma tyc znej ak cji diabłów. Takie za ciem ni enia rodzą nie jas ność, skąd
w człow ieku bierze się zło: czy niek tórzy „po prostu” rodzą się źli, co
byłoby pe symistyczną wizją na tury człow ieka i świ ata, czy też – co
stanowi wari ant „ocenzu row any” – to ostatec znie diabły odpowia dają
za upadek Fausta. Nie jed noznac zność rozstrzyg nięcia Ubi ma lum po-
woduje kon struk cy jne nie ko her encje widoc zne w kre acjach postaci,
a także w etyc znych roz ważani ach nar ra tora. Nie wiemy, czy diabeł to
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8 Faustowi nie wolno czytać Psalmów Dawida, Ewangelii św. Jana, Listów św.
Pawła. Innych fra g men tów Pisma Św. re stry kcje nie obejmują (s. 9).

7 Doktor Faustus… 1921, s. 64. Tam, gdzie nie za zna czo no inaczej, teksty poda- 
ję we własnym przekładzie.



złowi eszczy ku si ciel czy prze ciwnie swoisty moralny strażnik czło-
wieka (do tego wątku jeszcze powrócę). Czy uc zeń Fausta – Wag ner –
to chłopac zek zde pra wow any, z przy rod zoną skłon nością do zła, czy
postać ostatec znie po zy ty wna, która sta nie się lepszą wersją swego
Mis trza? Równie nie jasne są charak tery in nych młodzików kręcących 
się wokół Fausta. 

Najważniejsze jed nak po zostają apo rie w kre acji głównego boha-
t era. To bow iem, jak jego postać będziemy postrze gać, de cyduje o na-
szym stosunku do kary, która zosta nie mu wymier zona9. Owszem,
Faust na ruszył porządek na tury, przyzy wając szatana ku so bie i od -
dając mu duszę, ale ostatec znie sztuc zki, których doko nuje, korzys -
tając ze wspar cia niec zystych mocy, to w większości ni esz kod liwe
figle. Częściej obok szal bierstw, poz wa lających pić i hu lać za darmo,
moc cza rodziejska służy Faus towi do twor zenia sztuki, w takiej jej po- 
staci, jaką pre ferował manieryzm czy ba rok, po tem w pew nej mierze
ro man tyzm. Faust chce widzów zas kaki wać, zadzi wiać i straszyć. Jest 
wiernym idei biz zarri fascynującej twórców manier ystyc znych. Jeśli
przyjrzeć się uważnie, w jaki sposób Faust posługuje się magią, to zo -
bac zymy w nim przede wszyst kim ar tystę, którego poc zu cie es te tycz-
ne kształtuje się w duchu es te tyki schyłku re ne sansu. Jest on kimś
więcej niż ple bejskim magikiem, który ci eszy prostego widza prosty-
mi i dosadnymi sztuczkami. I takie wyko nuje ku uci esze gawiedzi,
jed nak inne czary to wiel kie spek takle magii wy ma gające wyrafi now -
anego od biorcy. 

W poe tyce świ atów stwar zanych przez magika do mi nuje gro te ska
i sur re al izm, które manieryzm za powi adał: jak wtedy, gdy Mistrz or-
gani zuje łowy w powie trzu, gdy sypi al nię ce sarską zmienia w ogród
(co zresztą w jed noznac zny sposób stanowi nawiązane do występu-
jącego w tej opow ieści mo tywu rajskiego ogrodu), jak wtedy, gdy le-

żącej na stole, przyrządzonej cielęcej głowie każe się skarżyć: „Sakra, 
co ja ci zrobiłam”. Gro te skowe jest uc zta, podczas której sza lony wir
tańca po rywa wszyst kich: tańczą pu chary, tańczy pi jany kogut, małpa, 
piec zone ptaki, w tanec zny wir ruszają koszule bez głów i same, ab -
surdal nie zniekształcone głowy, którym rap tem wy rosły ośle uszy, czy 
ogromne nosy. Za daniem manier ystyc znego ar tysty było twor zenie
rzeczy niez wykłych, a w tej kre acji fan tazja od dawała nieo cenione
usługi. Już „tra dycje sta rożyt nej kry tyki pouczały, że fan tazja jest
źródłem piękna” (Shear man 1970, s. 195), ale manieryści tę ideę
uczynią racją ab so lutną. Je den z nich pisze: 

Jeśli byłem dziwny i dziwne tworzyłem postacie
Dzi wa c two to jest źródłem zarówno gracji, jak sztuki
A kto swój styl tu i ówdzie dziwnością okrasza
Ten życia, siły, ducha dodaje obrazom.
                       (Shearman 1970, s. 195) 

Kre acje ar tystyc zne Fausta by wają łotrzykowskie lub „w złym
guście”, ale i to mieściło się w manier ystyc znym mod elu: 

Są rzeczy dlatego piękne, że zniekształcone
i te podobają nam się, jed no cze ś nie budząc odrazę.
                     (Shearman 1970, s. 190)

Prawdą jest, że w swym sza lo nym tea trze magii Faust Schwaba nie 
przejmuje się wy mogami świętego czasu i bar barzyńsko na rusza
kościelny kalen darz. W środę pop iel cową, mi ast wzorem dobrego
chrześci jan ina po sypy wać głowę popiołem, Faust urządza sza lone
przejażdżki, a do wyc za row anego za przęgu wprowadzi smoka i czte-
ry małpy na jego ogo nie. 

Warto do dać, że w magic znym świe cie wyc za rowy wanym przez
niemieck iego al chemika – tak jak go przed stawia Schwab – da się od-
czuć nie tylko wir tuoze rię manier ystyc znych popisów czy ro man -
tyczną swo bodę fan tazji i jej reali zacje w duchu gro te ski. W la tach
wy da nia pow ieści po cze sku taka eksplozja nie skrępow anej imag ina-
cji mogła się szczegól nie po do bać jako za pow iedź kli matu cyrku i je-
go ple bejskiej cu downości. Magia, którą Faust olśniewa widzów,
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9 O życiu realnego Fausta wiadomo bardzo niewiele, źródła hi sto ry cz ne są ską-
pe. Pozwalało to kolejnym pisarzom budować własne wizje bohatera i jego moty-
wacji, w czym dochodziła do głosu nie tylko ich własna osobowość ar ty sty cz na, ale 
też niepokoje i idee epoki, w której tworzyli.                                    



wywołuje poruszenie przy po mi nające reak cje bo haterów La dislava
Vančury: 

– No proszę – rzekł duchowny, rzu ci wszy okiem na magika – czyż to nie opę ta -
niec? Czyż nie przy po mi na diabła, skaczącego na swoim ogonie? Ledwo to wy po wie -
dział, Ar no sztek nie ustając w pod ry gach jął roz ja rzać olśniewające kwiaty wy cza ro -
wując z nich bukiety ogni. A wszystko to wylatywało z jego ka pe lu sza ku zdu mie niu
widzów, którzy wrze sz cze li, tupali, klaskali, bali się, wydawali okrzyki i wstrzy my -
wa li oddech (Vančura 1978, s. 82–83).

Nic nie szkodzi, że w tym przy padku od biorcą magii był ple bejski
mi esz kaniec małego czeskiego mi astec zka, w przy padku zaś manie-
r ystyc znych spek takli Fausta „zachwycał się i prze rażał” i chłop
w karczmie, i dwór ce sar ski na czele z władcą. Manieryzm choć był
sztuką ekskluzywną nie różnił się wiele w mechaniz mach es te tycz-
nego oddziaływania od tych, jakimi operował ple bejski cyrk. Była to
sztuka zwrócona prze ciwko nudzie, ru tynie, prze wi dy wal ności, sztu-
ka wywołująca w od biorcy dzie cięcą zdol ność spon tanic znego za-
chwytu, zdzi wienia i przes tra chu. Pro jekt es te tyc zny ujawni any przez
magię Fausta mógł fascy nować w la tach dwudzi estych XX wieku.

Wróćmy jed nak do py ta nia, czy za to wszystko bo haterowi należa-
ło się wiec zne potępi enie? Owszem miał Faust i gorsze szal bierstwa
na swym su mieniu, a nawet spowo dow anie śmierci in nego cza rodzie-
ja, jed nakże koniec, jaki go spo tyka, wy daje się nieadek watny do po-
pełnio nych win. Winy są dość tea tralne, nawet scena przyzy wania
diabła, kara zaś dosłowna i ok rutna. Faust u Schwaba nie jest postacią
jed noznac znie złą, rac zej budzi przy chyl ność, a je den z bo haterów
wręcz mówi o do brym dok torze Fauście. Tymc zasem w ok rut nej
śmierci, jaka zosta nie mu wymier zona, do mi nuje prze sada mak abry
i frenezja. Stu denci, czu wający w kry tyc znym mo men cie w bez piecz-
nym od dale niu, słyszą najpierw złowi eszcze odgłosy: wichury, wy cia, 
wreszcie krzyki Fausta, a następnie dźwięki mlas kania i pożera nia.
Gdy rano wejdą do przeklętej kom naty, zo baczą ślady męki Mis trza.
Gro te skowa jest fi zyc zna dosłowność tego opisu: cały pokój został
zbryzgany krwią, ści any, me ble; do ścian przy lepił się mózg Fausta,
jego zęby wa lają się po podłodze, a inne fi zyc zne świa dectwa dowo-

dzą, że Faust został ży wcem rozry wany na sztuki (Dok tor Faus tus…
1921, s. 72). To jeszcze je den pod stęp diabła, który prze rażonemu
człow ie kowi obie cywał, że nie będzie umierał długo. Ostatec znie jed -
nak diabły, w początkach tak mor ali zujące i na po mi nające, w koń-
cówce zachowują się jak roz szalałe Erynie. Szczątki Fausta znajdą się
nawet w ogrodzie w postaci zmasak row anych frag mentów ciała
wyrzu conych na gno jowisko: 

[…] na trupie nie było ani jednego całego mięśnia, wszystko telepało, łopotało, głowa
roz trza ska na na dwie części, mózg z niej wyrwany (Doktor Faustus… 1921, s. 72). 

Warto zwrócić uwagę na zupełnie inną kon wencję opisu kary
w porównaniu z tym, co przed stawia Dom Fausta Jiráska. Tam groza
śmierci jest tylko suge row ana i zapowia dana (ślady krwi na sufi cie):
tu uka zana zmysłowo – najpierw uszom, po tem oc zom świ ad ków,
a pośred nio czytel ników. Różnic semio tyc znych w obu tek stach jest
zresztą dużo więcej i mają one zasad niczy charak ter, którego nie
sposób omówić w tym ar tykule. Zwrócę uwagę tylko na dwa as pekty:
raz – akty wizmu lub pasy wizmu w wejściu w kon takt ze złem, dzięki
czemu człow iek może przek roc zyć ogranic zenia zwykłej eg zys tencji.
Bo haterowi Jiráska spot kanie z siłą niec zystą nie jako się przy darza,
przy pad kowo idzie on tro pami słyn nego maga; Faust Schwaba przy-
zywa diabła upar cie i ce lowo. Dwa – zasad nicza jest różnica celów,
którym służy wyk orzysta nie magii: bo hater Jiráska, mimo iż jest
młodym stu den tem, po si ada w grun cie rzeczy duszę mi eszc zanina –
zna lazł się w przestrzeni naznac zonej me tafi zyc znymi „ot war ciami”
na niebo i piekło, które po zostały po poprzed nim mi esz kańcu domu,
i te „ot war cia” budzą rzecz jasna jego pros tacką cieka wość, ale głów-
ną potrzebą są walory ma te ri al istyc znie rozu mia nego dobrego życia.
Faust Schwaba to człow iek, w którym „burzy się krew”, ale jest to nie
tylko fizjologic zne, lecz także me tafi zyc zne wzbur zenie. Jirásek po -
kazał grozę przeklętej przestrzeni, zdol nej za garnąć i pochłonąć czło-
w ieka. Schwab przed stawił grozę duszy, która prag nie cze goś więcej.
To „więcej” początkowo też ma wymiar ma te ri alny: jedzenie, picie,
za bawa, ale szybko „więcej” staje się pro jek tem życia opanow anego
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przez potrzebę wyk rac za nia poza zwyc zajność. Faust prag nie się ba-
wić i chce bawić in nych: w sposób sza lony, w sposób, który zmienia
życie w nieus tanny spek takl zadzi wienia. 

Czy właśnie dlatego surowy pro tes tancki teo log wymierzył mu
w wymyślo nym przez sie bie świe cie tak ok ropną karę? Bo życie to
zdyscyplinowane spełni anie obowiązków, a nie ek statyc zna za bawa?
Di oni zy jski żywioł uruchomi ony przez Fausta przy nosi mu „di oni -
zyjską” karę? Równie sza loną i ek statyczną, jak życie, które chciał
prowadzić? Co prawda, ta eksplozja nieu jarz mi onego karnawału
niez wykłości, w jaki Faust zmienił eg zys tencję, ostatec znie czyniła
jego życie co raz bardziej wul garnym, bez tro skim i pustym (Dok tor
Faus tus… 1921, s. 54). Może więc i za to należał mu się straszny
koniec? Nie ulega jed nak wątpli wości, że ta płaszc zyzna opow ieści
sytuuje ją w obrębie kul tury wy sok iej i ma niewiele wspól nego z ple -
bejską opow ieścią o przy go dach Fausta. 

Tekst Schwaba jest zatem efek tem in ter fer encji dwu różnych dys-
kursów: opow ieść jar marczną wmon towuje w roz ważania fi lo zoficz-
ne. Co ciekawe, 24 lata po wy daniu his to rii opow iedzia nej przez
Schwaba po raz pier wszy przełożył ją na cze ski Ignát Herr man i opu-
b likował w roku 1883 w zbiorze Švanda dudák pout ník hu mor is tický.
Autorzy przed mowy podkreślają, że „opow iedział ją tak wesoło jakby 
spod jego włas nego pióra wyszła” (Dok tor Faus tus… 1921, s. 5). We-
sołe opow iedzenie his to rii Schwaba wy magało jed nak op er acji na
tekście i sprowadzało opow ieść o lo sach Fausta do jej aneg do tyc znej,
przy go dowej części ro dem z kli matu jar marc znych opow ieści. 

Książkę Schwaba wy dano pon ownie w Pradze w roku 1921 w cza -
sie ek spery mentów po dejmow anych przez cze skich pisarzy, do tyczą-
cych możli wości wyk orzysta nia kul tury popu lar nej w obrębie kul tury
wy sok iej. Jed nakże główną mo ty wacją wy daw ców stały się zami esz-
c zone w pub lik acji ilus tracje Jo sefa Mánesa. Trzeba podkreślić, że
wbrew temu, jak widzieli to dziewięt nas tow iec zni komen ta torzy, a ich 
sądy wracały nawet w późnych la tach XX wieku, ilus tra tor nie jest
posłusznym odtwórcą opow ieści, lecz mówi o niej na swój własny
sposób. Nie był to jed nak sąd popu larny, ani w XIX wieku, ani

później. Je den z pier wszych pol skich tek stów, ok reślający relację po -
między lit er ackim słowem a obrazem, opub likow any w roku 1895,
stawiał sprawę jasno: 

Ilu stra to r stwo nie będąc w zupełności po zba wio ne cech sa mo dzie l nych, jest z na-
tury rzeczy sztuką zależną, gdyż ma za zadanie uzmysłowienie utworów pi śmien ni -
czych i z ko nie cz no ści, tak w pomysłach, jako też w ogólnym nastroju, łączyć się
z nimi musi (Piątkowski 1895, s. 209). 

Choć temu stano wisku jaw nie przeczyła prak tyka plastyc zna, sąd
okazał się na tyle trwały, że w la tach osiem dzi esiątych XX wieku
powtórzy go Ka rol Głom biowski: 

[…] nie ma żadnej wątpli wo ści, co do tego, że ilu stra tor dzieła lite ra c kie go winien
podporządkować się treści utworu […] (Głom bio wski 1980, s. 58). 

Tymc zasem wątpli wości są i to zasad nicze, co po każę na przykła-
dzie ilus tracji Mánesa.

Po zo sta ń my jed nak je sz cze przez chwi lę przy pro ble mie sto sun ku
do ilu stra cji ja ko fo r my eks pre sji ar ty sty cz nej. Prze ko na nie, że jest
ona wtó r na wo bec te kstu i na śla do w cza spra wiło, że choć dzie wię t na -
ste stu le cie było cza sem roz kwi tu tej sztu ki, sto su nek do niej po zo sta -
wał ge ne ra l nie le kce ważący i za wa żył na poglądach ta k że w nastę p -
nym stu le ciu. Ma ria Po przę cka pisze: 

Nie za le ż nie od jej wartości, ilu stra cja po zo sta je często post rze ga na jako dzie dzi -
na sztuki minorum gentium, […] tra kto wa na jest jako biedna kuzynka „wielkiej
sztuki” ma la r skiej (Po przę cka 2006, s. 42). 

Ta kie prze ko na nie do mi no wało nie ty l ko w Eu ro pie Śro d ko wej,
ale ta k że na Za cho dzie, gdzie bez względ nie wy ro ko wa ne sądy fran -
cu skiej Aka de mii wy zna czyły ilu stra cji, po do b nie jak in nym sztu kom 
gra fi cz nym, po śled nie mie j s ce w ar ty sty cz nej hie ra r chii10. Jed no cześ- 
nie to w tym cza sie po wstały słyn ne ilu stro wa ne edy cje klu czo wych
dla ku l tu ry eu ro pe j skiej te kstów, któ re na trwałe weszły do ku l tu ro we-

10 Piszą o tym we wstępie M. The in hardt i P. Brullé (The in hardt, Brullé 2009,
s. 9).
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go ka no nu na sze go ob sza ru. Obok Bi b lii, zna lazła się w tym za sta wie
Bo ska Ko me dia Dan te go, wy bra ne dzieła Sze kspi ra i właś nie Fa ust
Go e t he go. Ilu stra cje do nie go, au to r stwa Pe te ra von Co r ne liu sa, wy -
dane w ro ku 1808, wpro wa dzające ele men ty go ty cy z mu, stały się słyn-
ne w całej Eu ro pie. Po do b nie pó ź nie j sze ilu stra cje Mo ri t za Re t z cha
z 1816 ro ku, wy da ne ja ko oso b ny al bum ry cin, któ re na Wy spy Bry ty -
j skie do tarły i zdo były tam sławę przed te kstem Go e t he go. 

Cze ski ar ty sta wkra czał więc na te ren, gdzie ta k że pla sty cz na le -
ktu ra hi sto rii Fa u sta miała swo je tra dy cje, nie za le ż nie od te go, że cho- 
dziło o jej zu pełnie ró ż ne li te ra c kie wa rian ty. Wa r to pod kre ślić, że
cze ski sto su nek do ilu stro wa nia za sad ni czych utwo rów ro dzi mej i eu -
ro pe j skiej ku l tu ry nie był tak su ro wy, jak gdzie in dziej. Bra li się do tej
pra cy naj wybi tnie j si ma la rze cze s cy w wie ku XIX i po zo sta wi li tra dy -
cję, któ ra spra wiła, iż w spo sób nie ty po wy ta k że w XX wie ku utrzy -
mał się w cze skiej ku l tu rze zwy czaj ilu stro wa nia książek dla do -
rosłych, któ re nie rza d ko sta no wiły wy bi t ne osiągnię cie pla sty cz ne.
Te mat ten po zo sta je jed nak słabo opi sa ny. 

Edy torzy pow ieści Schwaba, wznowionej w 1921 roku, nie ukry -
wają, że właśnie drze wo ryty Mánesa były zasad nic zym powodem
ree dycji książki. Bo choć opow ieść niemieck iego teo loga ilus trowało
wielu twórców, w ich prze konaniu to właśnie cze ski ma larz osiągnął
kształt najdoskon alszy. 

Jak zatem Mánes „czyta” Fausta? Tych, którzy oc ze ki waliby, że
pod chwyci wątki gro te skowe pow ieści, spotka rozc za row anie: dobór
ilus trow anych scen idzie tro pem mniej fan tastyc znych ele mentów fa-
buły, co więcej wysiłki ar tysty, gdy stara się po ka zać magic zne sztuki
Fausta, wy pa dają blado. Trudno się temu dzi wić: sądy utrzy mujące,
że słowo i obraz są nieprzekładalne, bow iem o is to cie pier wszego de -
cyduje czas, a dru giego przestrzeń11 mają swoją wagę, choć były też
po wie lok roć ne gow ane. Sami ar tyści-plastycy zaś na różne spo soby
sta rali się umknąć z tej pułapki i na dać plastyc znej wizji ele menty nar -
ra cy jne, uc zynić ją opow ieścią roz wi jającą się w cza sie. Ja jed nak

sku pię się na in nych wątkach do tyczących przekładu słowa na obraz:
ironii, którą cze ski ma larz wprowadza tam, gdzie niemiecki pisarz
chciał zachować grozę oraz ero tyzmu, bardzo dziwnie po trak tow ane-
go w pow ieści Schwaba, co ilus tra tor w swo jej wizji plastyc znej zwe-
ryfikował. 

Zac znę od pier wszego przykładu i za razem pier wszej ilus tracji.
W in tencji Schwaba scena przywoływania Złego przez Fausta miała
wywoływać grozę czytel nika. Mánes za po mocą drob nych kre sek
zami eszc zo nych na rysunku (na pier wszy rzut oka niewidoc znych)
zmieni ją w ironię. Ta plastyc zna konk re tyzacja oznacza głęboką in -
ger encję w moralny sens opow ieści. U Schwaba przek rac za nie grani-
cy me tafi zyc znych świ atów jest trudne i wywołuje bunt tej „strony”,
jaka po zostaje poza grani cami znanej nam, racjon al nej (i dobrej) rze-
czywis tości. Siły niec zyste wcale nie śpi eszą ochoczo na wez wanie
Fausta, bun tuje się prze ciwko temu cała Na tura. Mimo to młodzi eniec 
nie us ta nie w sta ra ni ach, lecz nawet gdy przyz wie Złego ten obiera
wobec niego rolę „diabła mor al isty”: nie chce wejść w układ, wzdraga 
się, a gdy do jdzie do spi sania umowy każe Faus towi roz ważyć słowo
po słowie, by później nie żałował de cyzji (Dok tor Faus tus… 1921,
s. 10–11). Nawet, gdy „klamka za padła” i duch niec zysty przyjął służ- 
bę u człow ieka, nie us ta nie w etyc znych (teraz już co prawda jało-
wych) na pom ni eni ach: 

Gdybym się urodził człowiekiem, jak ty Fauście, dniem i nocą wznosiłbym ręce
do Boga na niebie, w geście dzię kczy nie nia, że swego syna wcielił w ludzkie ciało i
krew, że ujął się za rodem ludzkim i wy swo bo dził go z mocy diabła (Doktor
Faustus… 1921, s. 20). 

To zupełnie in ac zej niż u Jiráska: tam zło kusi człow ieka, u Schwa- 
ba człow iek kusi zło. Mánes stawia nad tym ironic zny znak za py ta nia. 
Ma lutka ilus tracja uka zująca chwilę przyzy wania Złego fak tyc znie
przed stawia wiele z tego, o czym mówi tekst lit er acki: potężny wicher
szar pie postacią Fausta, wy daje się, że świat ogarnął jakiś pot worny
wir, tyle że na rysunku ów wir zostaje sper soni fikow any i otrzy muje
twarz w hu mo rystyc zny sposób rozzłoszc zoną i niezadowoloną. Tak
uka zany „gniew Na tury” jest ewident nym ża rtem i aczkol wiek do-

11 Historię tych sporów odtwarza Mario Praz w kla sy cz nej dla tematu pozycji
bib lio grafi cz nej (Praz 2006, s. 57–58).
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strzeżenie go wy maga uwagi czytel nika, to ostatec znie taka plastycz-
na in ter pre tacja bierze w nawias etyczną pow agę pisarza. 

Kolejnym za gad ni eniem, które świ ad czy o tym, że ilus tracja to nie
jest pok orna służka tek stu, to kwes tia ero tyzmu. Schwab podszedł do
te matu w sposób pury tański: diabeł zaka zuje Faus towi trzy manie
w domu młodych służących, choć przyz wala na pi jaństwo i haz ard.
Gdy Faust poc zuje „wolę bożą” i za prag nie ożenku (zaka zanego mu
w piekielnym kon trak cie) do sta nie „zami ast” piękną He lenę Tro jań-
ską, która zosta nie nawet matką jego dziecka, choć sam Faust nie ro-
zumie, jak to możliwe, bo prze cież wie, że to ko bi eta zrod zona z wyo -
braźni. Tam, gdzie idzie o ilus trow anie tego „sztuc znego” ero tyzmu,
Mánes kon wencjon ali zuje jego znaki: tak się dzieje w przed stawieniu
pięk nej He leny. Jed nakże ukrad kiem, wyk rac zając poza to, o czym
mówi tekst, wprowadza kod ero tyc zny, jakby suge rując, że Schwab
za pom niał o ważnym mo torze ludz kich czynów. To po ka zuje ilus -
tracja przed stawiająca hu lanki Fausta. Pisarz mówi tylko o pi jańst wie
i kart ach, ma larz na plan pier wszy wprowadza lu bieżną i perwer syjną
w swej nie jed noznac zności postać dia bel skiej ku si cielki. Jej sek sua-
lizm nie ma nic wspól nego ani z tek stem, ani z „wymyśloną” atrak cyj- 
nością He leny. Jeszcze dalej Mánes posunie się, uka zując końcową
scenę dys put re li gijnych. Idzie w nich o duszę Fausta i w tekście, który 
tej „gry o wiec zność” do tyczy, nie ma nawet wzmi anki o cie le snych
uciech ach. Tymc zasem cze ski ma larz, po ka zując syl wetki dysku -
tantów, na ści anach kom naty, w której siedzą, zary suje (znów niewy -
raźnie i de likat nie) kuszące linie ko bie cych ciał. 

Czy to tylko żart, czy może sub telna i ża rtobliwa wskazówka, że li -
bido wyk luc zone przez niemieck iego teo loga było ważną mo ty wacją
Fausta? Tego nie rozstrzyg niemy. Jedno jest pewne, ilus tracje Máne-
sa, ope rując na treści lit er ack iej, rozbu dowują pakt komu nika cy jny
z czytel nikiem, a w pewnym sen sie us ta lają go na nowo. Ar tysta
wzmacnia „jar marczną” lek turę his to rii Fausta: tam, gdzie pisarz chce 
być poważny, ma larz wprowadza ton kro tochwili. Pisarz stworzył
książkę „podwójną”, ilus tra tor na powrót prze suwa ją w stronę jed -
noznac zności.
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Łukasz GEMZ IAK

To ruń

„Lus tro, którego sami nie po trafilibyśmy
so bie pod stawić”. Cze ska re cepcja 

Gottlandu Mari usza Szczygła*

Słowa klu czo we: Ma riusz Szczy gieł, Got t land, re ce p cja pol skiej li te ra tu ry w Cze -
chach, re po r taż li te ra cki

Ke y words: Ma riusz Szczy gieł, Got t land, the Czech rece p tion of Po lish li te ra tu re, li -
te ra ry re po r ta ge

Abs tract

The aim of this article is to analyse the Czech reception of the literary work
Gottland by Mariusz Szczygieł. The book triggered much interest in the Czech
Republic. There, after its trans la tion was published in 2007, it provoked a dis cus sion
about the history of the Czech Republic and the Czech national character.

Czech authors’ reviews and opinions con cern ing the Polish jour nal ist’s set of
pieces of reportage focused on the problem of the spirit of the place, Czech mentality
as well as rec ol lec tion of the past. Fur ther more, interest was triggered by the form
which Szczygieł chose to introduce the topic, i.e. a piece of literary reportage, which
is quite unpopular in the Czech Republic. 

The author of this article also draws our attention to the fact that the book received 
very positive reviews and that the history of the Czech Republic as well as Czecho slo -
va kia described from a Pole’s per spec tive was found, in most cases, of high quality
and enriching.

Celem niniejszego artykułu jest analiza czeskiej recepcji utworu Mariusza
Szczygła pt. Gottland. Książka wzbudziła duże zaint er esowanie w Czechach, gdzie –

po ukazaniu się jej przekładu w 2007 r. – sprowokowała dyskusję nad czeską historią
i charak terem narodowym.

Recenzje i opinie czeskich autorów dotyczące zbioru reportaży polskiego dzi en -
ni karza skupiły się na problemie tożsa mości miejsca, czeskiej men tal ności oraz
pamięci o przeszłości. Duże zaint er esowanie wzbudziła także sama forma, jaką
Szczygieł wybrał dla przed stawienia tematu – niezbyt popularny w Czechach
reportaż literacki.

Autor niniejszego artykułu zwraca także uwagę, iż książka została oceniona
bardzo po zy ty wnie, a historia Czech i Czechosłowacji przed stawiona z per spek tywy
Polaka została uznana – w większości przy pad ków – za war tościową i wzbogacającą.

Zbiór re po r ta ży Ma riu sza Szczygła o hi sto rii Cze chosłowa cji
i Czech pt. Got t land1 uka zał się w Pol sce w 2006 ro ku. Książka cie -
szyła się dużą popu la r no ścią wśród pol skich czy te l ni ków2 oraz otrzy -
mała wie le krajo wych i za gra ni cz nych na gród3. Got t land wzbu dził
wie l kie zain tere so wa nie i mnó stwo emo cji ta k że w sa mych Cze chach, 
gdzie – po uka za niu się przekładu w 2007 ro ku4 – spro wo ko wał dys -
ku sję nad czeską hi sto rią i men ta l no ścią.

Ce lem ni nie j sze go ar ty kułu jest pró ba prze anali zo wa nia cze skiej
re ce pcji utwo ru Ma riu sza Szczygła. W 2007 i 2008 ro ku uka zał się
w Cze chach sze reg re cen zji oraz opi nii (np. na blo gach), któ re do ty -
czyły Got t lan du. Szcze gó l na uwa ga zo sta nie zwró co na na te za gad -
nie nia, któ re – w kon te k ście oce ny książki pol skie go dzien ni ka rza –
wzbu dziły naj wię ksze zain tere so wa nie Cze chów.
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1 Zob. Szczygieł 2006a. W ni nie j szym artykule posługuję się wydaniem z 2010
roku (zob. Szczygieł 2010).

2 Dotychczas ukazały się dwa wydania Gottlandu (w 2006 i 2010 roku). Na rok
2015 planowane jest trzecie, rozszerzone wydanie. Od 7 kwietnia do 31 sierpnia 2014
r. trwał zaś konkurs na zdjęcie na okładkę do tego wydania. Zob.: http://czarne.com.
pl/wiadomosci/konkursy [dostęp: 29.05.2014].

3 Warto tu wymienić np. Nagrodę im. Beaty Pawlak (2007), nagrodę Warszaw-
skiej Premiery Literackiej (2007), czy nagrodę Europejskiej Książki Roku (European
Book Prize, 2009).

4 Zob. Szczygieł 2007.

*Artykuł powstał w ramach projektu „Pracownia Badań nad Pamięcią w Post -
komu nisty cz nej Europie”, sfi nan sowa ne go ze środków Na ro do we go Centrum Nau-
ki przy zna nych na podstawie decyzji nr 2011/03/D/HS2/06170.



Książki za gra ni cz nych au to rów tra ktujące o Cze chosłowa cji
i Czechach nie są zja wi skiem czę stym5. Ivan Matějka (2007)6, pró -
bując wska zać na ko rzy ści płynące z od mien ne go od ro dzi me go spo j -
rze nia na własną hi sto rię i men ta l ność, użył me ta fo ry lu stra, któ re go
sam Czech nie byłby w sta nie so bie pod sta wić. Pró ba prze j rze nia się
w tym lu strze, któ rej do ko nują cze s cy re cen zen ci książki Szczygła,
jed no cze ś nie zwra ca ich uwa gę na oso bę je trzy mającą i – w efe kcie –
bez po śred nio od po wie dzialną za uka zujący się w nim ob raz. Ta kie
zain tere so wa nie sku t ku je u nich chę cią uchwy ce nia spe cy fi ki pol skie -
go spo j rze nia na Cze chy, re fleksją nad wza je mnym post rze ga niem się
obu na ro dów oraz dąże niem do zro zu mie nia – za wa r tych nie ty l ko
w zbio rze re po r ta ży pol skie go dzien ni ka rza – źró deł zain tere so wa nia
hi sto rią, ku l turą oraz men ta l no ścią Cze chów. Ta k że te kwe stie
wchodzą w skład za gad nień ana li zo wa nych w ni nie j szym ar ty ku le.

Got t land – w po szu ki wa niu genius loci

Jan Be cher, któ ry na swo im blo gu na wołuje cze skich czy te l ni ków
do zain tere so wa nia się książką Ma riu sza Szczygła, przy zna je, że wo -
bec Got t lan du jest nie co bez rad ny i nie kry je wątpli wo ści, któ re ta r -
gają nim przy oce nie te go utwo ru:

Otázky se rojí a odpovědi, o které bych se s vámi chtěl podělit nepřicházejí. […]

Já toho stále nejsem schopen. Nejsem ani schopen o knize něco kloudného napsat.
Píše tu tolik schopných lidí a tak vás všechny prosím: „napište někdo o Got t lan du

(Becher 2007b)!”

Uczy nić za dość pro śbie Be che ra sta rają się in ni au to rzy re cen zji
zbio ru re po r ta ży Szczygła. Wię kszość z nich po chy la się nad klu czo -
wym za gad nie niem: czym tak na pra wdę jest „Got t land”, co łączy ty -
tuł książki z mie j s cem, któ re w swo ich re po r ta żach opi su je pol ski re -
po r ter? Tak po sta wio ne py ta nie nie sie za sobą niełatwe za da nie wska -
za nia na ce chy okre ślające swo i stość włas ne go kra ju i skon fron to wa -
nia ich z ob ra zem Czech, ja ki przed sta wia Szczy gieł.

Te re za Brdečková pod kre śla, iż ty tułowy Got t land ma pod wó j ne
zna cze nie. Jest to bo wiem za rów no na zwa mu ze um Ka re la Got ta
w Je va nach pod Pragą, jak i (w ję zy ku nie mie c kim) „[...] Země Boí,
vlast, k ní se lidé vztahují na vzdo ry historickým nepohodám. (Brdeč- 
ková 2007)”. Według Da nie li Kraut schne ide ro vej od po wie dzi na py -
ta nie, dla cze go Szczy gieł wy brał dla swo jej książki właś nie ta ki ty tuł,
mógłby udzie lić je go re po r taż o ate i z mie w Cze chach. Nie wszedł on
jed nak w skład Got t lan du, choć ten te mat rów nież się w nim po ja wia
(Krautschneiderová 2007):

Karel Gott to sacrum w zdesa krali zo wa nej rze czy wi sto ści.
   Świat bez Bo ga jest nie mo ż li wy, więc w naj bar dziej zate i zo wa nym kra ju świa ta,

ja kim są Cze chy, sześć dziesię ciosied miolet ni gwia z dor pełni od po wie dzialną rolę.
   Ro lę me in Gott (Szczy gieł 2010, s. 163).

Ro zu mie nie słowa „Got t land” – w kon te k ście cze skie go sto sun ku
do reli gi j no ści oraz popu la r no ści, jaką w tym kra ju cie szy się Ka rel
Gott – pro wa dzi do para do ksa l nych wnio sków. „Zie mia Bo ża” oka zu -
je się bo wiem kra jem ate i sty cz nym, zaś fun kcję sa c rum, nie ma l że Bo -
ga, spełnia w nim, ota cza ny niesłabnącym ku l tem, cze ski pio sen karz.

Pa ra doks związa ny z in ter pre tacją na zwy książki ko re spon du je ta -
k że ze spe cy fiką cze skiej i cze chosłowa c kiej rze czy wi sto ści, którą
po rtre tu je Szczy gieł. Na ten fakt zwra ca uwa gę Kateřina Pípová, wy -
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5 Tereza Brdečková (2007) zauważa, iż „Snad poprvé od dob knihy Alana
Levyho Pražské peřeje zajímají Češi a jejich »moderní mytologie« někoho jiného
než je samotné […]”. Wspo mnia na książka Alana Levy’ego – napisana w języku
an gie l skim (Rowboat to Prague) i wydana w 1972 r. – dotyczy praskiej wiosny,
inwazji wojsk Układu Wa r sza wskie go na Czechosłowację oraz początku okresu
nor ma li za cji. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich lat w Polsce ukazały się także
inne – poza książkami autorstwa Szczygła – pozycje, poruszające za gad nie nia
dotyczące historii Czech, czeskiego cha ra kte ru na ro do we go itp. Zob. szcze gó l nie
serię wywiadów z inte lektu ali sta mi z Europy Środkowej (zde cy do waną większość
stanowią tu Czesi): Ka czo ro wski 2006. Na uwagę zasługują także szkice o historii
Czechosłowacji w XX wieku: Surosz 2010.

6 To właśnie ten fragment stał się częścią tytułu niniejszego artykułu. Wyko-
rzystałem tutaj tłumaczenie znajdujące na okładce II wydania książki Szczygła w Pol- 
sce. Niestety, brak informacji o autorze przekładu.



ra ź nie prze pro wa dzając pa ra le lę mię dzy zna cze niem ty tułu a tre ścią
re po r ta ży:

Ono nečeské (i nepolské) slovo, kterým je kniha nazvána, vy sti hu je ab sur di tu
a paradox, základní prvky jednotlivých dějů a lidských osudů v knize zachycených,
a je-li na začátku pojmem bez zřetelné výpovědní hodnoty, v průběhu čtení začíná
nabývat podoby tragicko-groteskního místa nasáklého atmosférou strachu, ve kterém
se utváří povaha českého člověka. [...] Další neo pomi nute lnou vazbu ke Got t lan du
najdeme u podobně „mnoho a přitom nic neříkajícího“ slova kafkárna, kterýžto mýtus 
se pokoušela odkrýt americká sti pen di stka Joy Bu cha nan a jehož groteskně hrůzná ta -
je mnost spojuje fikční svět Kafkových próz s re a li tou komunistického Českosloven-
ska (Pípová 2007, s. 9)7.

W po do bnym to nie wy po wia da się ta k że Krautschneiderová
(2007), któ ra pod kre śla, że Szczygłowi udało się przy bli żyć pol skie -
mu czy tel ni ko wi „spe ci fic kou atmosféru, která na území Čech pa nu je, 
atmosféru plnou »Kafkárny« a »Švejkovin«”8.

Got t land jest więc opo wie ścią o mie j s cach i wy da rze niach gro te -
sko wych, ab sur da l nych, pełnych pa ra do ksów – za uwa żają cze s cy au -
to rzy. Nad ko le j ny mi re por ta ża mi krąży „duch ira cio na li ty” (Brdeč-
ková 2007), do da t ko wo za ba r wio ny stra chem, po czu ciem ist nie nia
pe w nej ta je mni cy. Ten ogó l ny ob raz – ja ki wyłania się z re po r ta ży
Szczygła – de fi niujący czeską rze czy wi stość, nie bu dzi sprze ci wu sa -
mych Cze chów. Wśród głosów do tyczących Got t lan du nie po ja wiają
się bo wiem za rzu ty o błęd ne uchwy ce nie spe cy fi cz nej at mo s fe ry opi -

sy wa ne go mie j s ca. Je dy nie Ivan Matějka za uwa ża, że „Není to do za ji -
sta ob raz úplný, vyčerpávající všechny pod oby české re a li ty. Ale o to
se ani au tor nepokouší” (Matějka 2007).

Dia g no zę Szczygła co do gro te sko we go, para do ksal ne go ge nius
lo ci sa mych Czech – jak pod kre śla Vladimír Stan zel – zda je się rów -
nież po twier dzać spra wa do tycząca wnio sku kan ce la rii Bo he mia Pa -
tent (któ ra re pre zen tu je Mu ze um Ka re la Got ta), wzy wające go wy da -
w ców Got t lan du do za prze sta nia je go sprze da ży z po wo du na rusze nia 
praw au to rskich. Stan zel za uwa ża, iż: „Sku ri li ta této pse udo ka u zy by
mo hla tvořit závěrečnou ka pi to lu celé kni hy [Szczygła – Ł.G.] či její
epi log” (Stan zel 2008). W po do bnym to nie – akcen tując ab sur da l ność 
całej sy tu a cji – wy po wia da się Jan Be cher:

Scéna jako z Ko co ur ko va: začerňujeme název knihy na plakátech a letácích.
Vystřihujeme, přelepujeme. […] Autogramiáda sice proběhne, ale bude se týkat blíže
nespecifikovaného titulu. Křest také proběhne, ale nejspíš budeme křtít blíže nespe -
cifi kova nou knihu, která se v ČR nesmí prodávat (Becher 2007a)9.

Me dia l ne za mie sza nie wo kół książki wpłynęło za pe w ne na jej
sukces10 oraz spra wiło, że Be cher jed nak przełamał swoją bez rad ność
i rów nież zde fi nio wał na zwę Got t land:

Mariusz Szczy giel použil tohoto slova jako literární me ta fo ry odkazující na ne s -
cho p nost českého národa vypořádat se s vlastními dějinami […]. To je právě rovina
literární, která není, podle mého názoru, v žádném rozporu s vlastnictvím ochranné
(Becher 2007a).

Przed sta wio na przez Szczygła wi zja to ż sa mo ści mie j s ca zo stała
za apro bo wa na przez cze skich re cen zen tów (co nie jest rów no zna cz ne
z po zy tywną oceną sa me go ge nius lo ci Czech). Jed no cze ś nie na su wa
się py ta nie o lu dz kie lo sy w ra mach tak na kre ślo nej prze strze ni. Swo i -
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9 Becher, który był jed no cze ś nie dy re kto rem Domu Książki Librex w Ostrawie,
jako jedyny wycofał Gottland ze sprzedaży. Na ten temat zobacz np.: Furtak 2007,
s. 2.

10 Jan Meier (2007) zauważa, że „Pro úspěch dotisku rozebraného prvního nákladu
[protest kancelarii Bohemia Patent – Ł.G.] to nebyl špatný počin”.

7 Pípová – mówiąc o kafkárnie – powołuje się na reportaż z Gottlandu pod tym
samym tytułem (Kafkárna). Związków atmosfery reportaży Szczygła z duchem
prozy Kafki nie dostrzega natomiast Jiří Peňás, określając wybór reportaży
polskiego dzien ni ka rza jako: „směsice realismu, grotesky a absurdity, ovšem nikoli
v podobě jakési kafkovské poetiky ne ja s no sti a přítmí, ale ostře a konkrétně.”. Zob.: 
Peňás 2007. Według Barbory Procházkovej termin kafkárna oznacza „absurdní
životní pocit bezvýchodnosti, nesounáležitosti a vyřazenosti, který je příznačný
právě pro dílo Franze Kafky”. Zob.: Procházková 2009, s. 220. Na temat fun kcjo -
no wa nia tego pojęcia w języku (nie tylko czeskim) i kulturze zob.: Procházková
2009, s. 220-223.

8 O „szwejkizmie” zob. np.: Nawrocki 2000, s. 313–337.



stość zma gań mie sz ka ń ców „Got t lan du” z hi sto rią oraz pró ba okre śle -
nia, ja kie czyn ni ki skłoniły ich do do ko na nia kon kre t nych wy bo rów,
sta no wią ko le j ne za gad nie nia, wo bec któ rych cze s cy au to rzy opi nii
o książce pol skie go dzien ni ka rza nie prze szli obo ję t nie.

Charakter narodowy Czechów i per spe kty wa „Innego”

Got t land nie mógł nie wzbu dzić wśród Cze chów py ta nia o ich pol -
skie post rze ga nie, utrwa lo ny w ku l tu rze ste reo typ do tyczący cze sko -
ści11. To za gad nie nie kró t ko cha ra kte ryzu je Jiří Peňás:

Pro Poláka je Čech bojácný člověk se sklonem k přizpůsobivosti, malý pra gma tik, 
který je schopen vyjít s každým, kdo nad ním práskne bičem a druhou rukou mu podá
trochu ka ba no su. Tento pohled doplňuje tradiční obdiv polské in te li gen ce k české
kultuře, její (údajné) kreativitě, le h ko sti, ironii a humoru, což zase má být v pro ti kla du 
k polské vážnosti, ro man ti s mu, sklonu k chmurnému, někdy až k apokalyptickému
tónu. Je to samozřejmě povrchní, ale po vrchnost jest také způsob vidění (Peňás 2007).

Za pre zen towa na przez Peňása upro sz czo na wi zja wy ob ra żeń Po la -
ków o Cze chach pod kre śla zna cze nie ste reo typo we go, sche maty cz ne -
go post rze ga nia w pro ce sie po zna wa nia dru gie go na ro du. Re po r ta że
Szczygła w zna cz nej mie rze mu siały więc być od bie ra ne przez pol -
skie go czy te l ni ka przez pry z mat ta kiej właś nie wi zji Cze cha i cze sko -
ści, sy tu o wa ne w kon te k ście utrwa lo ne go ste reo ty pu o połud nio wych
sąsia dach12. Jed nak dla cze skie go od bio r cy Got t lan du kwe stia pol -
skie go post rze ga nia ich na ro du i ku l tu ry – mi mo iż bar dzo isto t na

i uw z ględ nia na w re cen zjach – nie była naj waż nie j szym pun ktem od -
nie sie nia. Książka Szczygła w pie r wszej ko le j no ści zo stała bo wiem
skon fron to wa na z wy ob ra że niem sa mych Cze chów o ich włas nej ku l -
tu rze i men ta l no ści.

Au to rzy znad Wełta wy dość po zy ty w nie oce ni li wy ni kające z re -
po r ta ży kon sta ta cje na te mat cze skie go cha ra kte ru na ro do we go, choć
– po za kwe stią ser wi li z mu – ich głosy miały ra czej ogó l ny cha ra kter.
Zda niem Pe tra Vaňka 

Got t land se neprohýbá pod ste reo ty py myšlení – Kafka a Švejk, dva nejběžněji
používané atri bu ty, tu sice také visí ve vzduchu, ale nikoli a priori jako námitka, která
utne otázky po národním cha ra kte ru dřív, než takové tázání vůbec začne (Vaněk
2007). 

Książka Szczygła da je więc asumpt do roz mo wy o cze skim cha ra -
kte rze na ro do wym, ale jed no cze ś nie nie po wta rza utrwa lo ne go w cze -
skiej ku l tu rze sche ma tu ta kich roz wa żań, wy pro wa dza je z uta r tych
ko le in. Na ten aspekt zwra ca uwa gę ta k że Stan zel, któ ry pod kre śla, że
wy bór re po r ta ży pol skie go dzien ni ka rza nie wpa da w zbędną sche ma -
ty cz ność lub hiper kry ty cz ność (Stan zel 2008). Według Krau ts ch ne i-
de ro vej zaś Szczy gieł „si tvůrčím způsobem pohrává s mýty a ste reo -
ty py o české národní po va ze” (Krautschneiderová 2007). Mało te go,
udało mu się ta k że roz bić nie któ re z mi tów oraz spro sto wać po myłki.
Au to rka nie uści śla jed nak, o ja kie kwe stie cho dzi.

W dys ku sji o cze skiej to ż sa mo ści naj wię cej emo cji wzbu dził pro -
blem po staw, ja kie pre zen to wa li Cze si w okre sie, gdy zna j do wa li się
pod władzą hi t le rowską oraz w cza sie fun kcjo no wa nia sy ste mu
komu ni sty czne go. Na tę kwe stię zwra ca uwa gę Pa trik Ei chler, któ ry
de fi niu je książkę Szczygła ja ko opo wieść m. in. o po szu ki wa niu gra -
ni cy mię dzy ko nie cz no ścią zwykłej, co dzien nej eg zy sten cji a zdradą
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ska, która zauważa, iż „Wizja Czech i Czechów w Got t lan dzie i Zrób sobie raj wy-
daje się niekiedy mito lo gi cz na, idea li sty cz na, ma znamiona au to rskiej projekcji.
W obu tekstach zdarzają się momenty, kiedy Szczygieł nadaje narracji im pre sy j ny
i sen ty men tal ny rytm, który sprawia, że jeśli nawet pod kre śla ne są wady Czechów,
to za chwilę ukazane są jeszcze większe wady Polaków” (zob. Grzemska 2013, s. 87).

11 Na temat ste reo ty pu Polaka w Czechach i Czecha w Polsce zob. np.: Mešťan
1995, Kroh 1995, Hloušková 1995, Orłoś 1996.

12 Osobną i dość złożoną kwestię stanowi relacja, jaka łączy polskie stereotypy na
temat Czechów i czeskości z obrazem południowych sąsiadów Polski, zawartym
w książkach Szczygła. Elżbieta Szczepańska zauważa, iż w wypadku Zrób sobie raj
mamy do czynienia z obecnymi w polskiej kulturze stereotypami Czechów i czes-
kości, jednak polski dziennikarz koryguje je, starając się „zaprezentować Czechów
w ko rzy st niej szym niż dotychczas świetle”. W efekcie powstaje nowy, bardziej
pozytywny wizerunek Czecha. Zob.: Szczepańska 2013, s. 295-296. Na obecność
tego zagadnienia w reportażach Szczygła zwraca również uwagę Aleksandra Grzem-



sa me go sie bie (Ei chler 2007, s. 11). Nad spe cy fiką wy bo rów do ko ny -
wa nych przez mie sz ka ń ców „Got t lan du” za sta na wia się ta k że Brdeč-
ková, pod kre ślając, że Cze chy są dla Szczygła „rezervoárem spo le-
čenských morálních di le mat” (Brdečková 2007), a spo sób ich roz -
wiązy wa nia jest dete rmi no wa ny przez ce chy cze skie go cha ra kte ru na -
ro do we go:

Události z historických etap se prolínají a postupně z nich roste obraz společnosti,
která za svou iden ti tu a hmotný bla ho byt vděčí z velké části hypertrofovanému pudu
sebezáchovy (Brdečková 2007). 

Cze ska au to rka zda je się więc twierdząco od po wia dać na wątpli -
wość, którą Peňás bar dzo bez po śred nio wy ra ża w swo im ar ty ku le: 

Není náhodou v českých genech skutečně jakýsi pud k odevzdání svobody do
rukou vyšší moci (Peňás 2007)?

Ana li za re po r ta ży Szczygła, jak za uwa ża Stan zel, zmu sza do za -
sta no wie nia, dla cze go w cze skiej/cze chosłowa c kiej hi sto rii pe wien
typ sy tu a cji po ja wia się bar dzo re gu la r nie (Stan zel 2008). Książka
pol skie go dzien ni ka rza do ty ka te go za gad nie nia, z jej tre ści zaś wyła-
nia się sze reg po do bnych w grun cie rze czy py tań: 

[…] je rozdíl mezi šitím bot v dobách válečných pro císaře pána a pro we hrmacht? [...] 
Proč se zrovna Baarová stala sym bo lem kolaborantství (tak jako Sabina), když kola -
bo ro va li skoro všichni, kdo pra co va li pro Říši a dle názoru Němců dělali ‘víc, než
musí, přehorlivě, upachtěně’? ( Stanzel 2008) 

Przy wołując te kwe stie, Stan zel pod kre śla, że po szu ki wa nie gra ni -
cy mię dzy zdradą a za cho wa niem oce nia nym ja ko no r ma l ne oka zu je
się bar dzo pro ble maty cz ne (Stan zel 2008)13. I choć niełatwo uchwy -
cić ró ż ni cę po mię dzy kon for mi z mem a bez względną ko nie cz no ścią

pod ję cia da ne go działania, to spo sób, w ja ki wo bec dy le ma tów ta kie -
go ty pu usto sun ko wała się wię kszość Cze chów, miał nie mały wpływ
na ich hi sto rię: 

Možná právě tento postoj umožňoval jedné skupině lidí dělat kariéru i v těch
nejhorších dobách, zatímco druhá skupina, která nechtěla nebo nedokázala ztratit
tvář, živořila v ústraní (Stanzel 2008).

Pro blem właści wej oce ny przeszłych wy da rzeń zo sta je nie roz -
wiąza ny do dziś. Ta k że w tym wy pa d ku nie pod ję to zde cy do wa nych,
jed noz na cz nych działań. Stan zel przy zna je tu taj ra cję pol skie mu
dzien ni ka rzo wi, któ ry kon sta tu je, iż Cze si z dużą nie chę cią po dej mują 
pró by zmie rze nia się z własną przeszłością (Stan zel 2008)14. W efe -
kcie, jak go rz ko za uwa ża re cen zent, „Nad zemí Čechům zaslíbenou,
nad Got t lan dem, otčinou ja ko dějinná kon stanta vy ku ku je švejkovský
úšklebek” (Stan zel 2008).

Za j mujące trwałe mie j s ce w cze skiej ku l tu rze za gad nie nie ser wi li -
z mu, oka zu je się naj bar dziej szcze gółowo dys ku to waną kwe stią do -
tyczącą men ta l no ści sa mych Cze chów. Po wiąza na z nim złożo ność,
mo ra l na nie jedno zna cz ność ma być rów nież źródłem in spi ra cji dla sa -
me go Szczygła. Brdečková po dej rze wa bo wiem, że właś nie brak cza -
r no - białego ob ra zu wyłaniające go się z tych hi sto rii, nie pełność ich
ety cz nej prze j rzy sto ści sta no wi dla au to ra Got t lan du – ja ko Po la ka –
przy czy nę fa s cy na cji ni mi (Brdečková 2007). Tym sa mym uwa ga zo -
sta je zwró co na na ró ż ny od cze skie go po wód zain tere so wa nia Szczy-

tej drobnej przysługi jako zdradę. Od obawy bycia posądzonym o ko la bo ra cję
uwalnia go dopiero niemiecki porucznik, który rozkazem zmusza go do prze nie sie -
nia saksofonu basowego: „Pod ko pu la stym kościołem stał pan Kania, przyglądał mi 
się. […] Nigdy nie uwolnicie się od tych spojrzeń, nawet jeśli nie będziecie nic
robić i będziecie kom p le t nym zerem, nawet wtedy nic z tego.
[…] Miotając się, kątem oka dostrzegłem pana Kanię, stojącego w bez pie cz nej
odległości. Wydawało mi się, że aprobująco kiwnął głową. Staruch mówił coś do
mężczyzny z twarzą Nosferatu. Zatem to, co się stanie, będzie pod przymusem”
(Škvorecký 2012, s. 14, 16).

14 Ten problem zostanie szerzej opisany w następnej części niniejszego artykułu.
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13 Złożoność tego problemu stara się uchwycić także li te ra tu ra piękna. W opo -
wia da niu pt. Saksfon basowy Josef Škvorecký przed sta wia sytuację mającą miejsce
w okresie wojny. Główny bohater utworu – Czech, odmawia pomocy – mimo, iż
tak naprawdę nie miał nic przeciwko temu – Niemcowi, wiedząc, że jego rodacy
(uosabiani przez obserwującego go pana Kanię) zinte rpre towa li by wy świa d cze nie



gła opi sy wa ny mi przez nie go pro ble ma mi. Od mien ność mo ty wa cji
do pod ję cia da ne go te ma tu wy ni ka za pe w ne ze spe cy fi ki spo j rze nia
„z zewnątrz”, z per spe kty wy obco kra jo w ca. Właś nie ta kie po dej ście
Czesi od naj dują w re po r ta żach pol skie go dzien ni ka rza (Peňás 2007).
Jed nak – na co zwra cają uwa gę nie któ rzy au to rzy opi nii o Got t lan dzie
– kwe stia re ce pcji ta kiej książki jest da le ko bar dziej złożo na i nie
spro wa dza się do zwykłego od no to wa nia ró ż nic w post rze ga niu po -
szcze gó l nych za gad nień.

Zmie rze nie się z od mien nym od cze skie go pun ktem wi dze nia na
kwe stie ro dzi mej hi sto rii i men ta l no ści bu dzi wśród czę ści re cen zen -
tów znad Wełta wy uczu cie dys kom fo r tu. Naj ob sze r niej to za gad nie -
nie zo stało przed sta wio ne przez Jo se fa Chu ch mę, któ ry za zna cza, że
dość kłopo t li we mogą być w tym kon te k ście nie ty le od mien ne po-
glądy au to ra książki, co ko nie cz ność skon fron to wa nia się z bli ski mi
Cze chom kwe stia mi za po śred ni c twem ko goś „ob ce go”:

Což o to, jsou to postoje a vla st no sti, které jsme i schopni sami si uvědomit, ba
i přiznat, nedá se rovněž říct, že bychom se jimi chlu bi li, ale když vám je připomíná,
ať jak ko liv laskavě, někdo cizí, vnímáte to jinak, než když se to povídá „mezi námi”
(Chuchma 2008).

Za po zna nie się z per spe ktywą „z zewnątrz” zmu sza do po no w ne -
go usto sun ko wa nia się wo bec zna nych za gad nień. Wy ni kająca z te go
fa ktu nie do god ność ro dzi się za pe w ne z oba wy, iż ta ka no wa op ty ka
mo że wpłynąć od mien nie na post rze ga nie da nych kwe stii we „włas -
nym krę gu”, prze fo r mułowa nia za gad nień do ty ch czas uz na wa nych za 
nie wy ma gające prze warto ścio wa nia. W wy pa d ku hi sto rii, lub pa mię -
ci o niej, nie jest to wca le pro blem błahy, gdyż bez po śred nio wiąże się
z kwe stią auto iden tyfi ka cji, po czu cia to ż sa mo ści15. Usto sun ko wa nie
się wo bec pun ktu wi dze nia „In ne go” wiąże się rów nież z wy siłkiem
emo cjo na l nym:

Přečetl jsem ho [Got t land – Ł.G.] za jediný večer. Od té doby nemůžu tu knížku
dostat z hlavy, nemůžu spát a na současnou českou re a li tu jsem se začal dívat jinak.
Jenomže stále nevím, co si s tou knihou počít. Jde v ní na nás tento polský novinář
s ka to v skou sekyrou nebo s medicínským ska l pe lem? Je ta kniha přátelským poplácá-
ním po zádech nebo fackou ve tváři (Becher 2007b)?

Wie dza o tym, w ja ki spo sób post rze gają nas i naszą przeszłość
przed sta wi cie le in nej na ro do wo ści, nie wy cze r pu je by na j mniej całoś-
ci pro ble mu. Ra zem z nią prze ka zy wa na jest bo wiem – jak za uwa ża
Chu ch ma – in fo r ma cja o spe cy fi ce ta kiej per ce pcji:

Na tomhle si člověk […] uvědomí, kdy a kde ještě ne fun gu je glo ba li za ce, rušící
jinak celé lesy bariér a hranic: totiž i tehdy, když vám někdo z jiné země, z jiného
národa řekne, že váš národ je oportunistický, podlý či jak ko liv jinak nevalný. Jistěže 
vždy jde o zobecnění ubližující jednotlivcům, kteří takoví nejsou, i třeba početným
skupinám oby vate l st va, jež se nechovají dle ci zin cem kritizovaných zásad, nicméně 
příslušností k danému národu padá odpovědnost i na vás a vy cítíte zraněnost. Tím,
že na vás někdo – třebaže neprávem – „plivne“, si žahavě připomenete, že jste sou-
částí nějakého většího celku, který příslušníci jiného národního nebo státního celku
nevnímají tak přesně a přísně diferencovaně, jak byste si vy osobně přáli a možná
i zasloužili, a padá na vás odpovědnost i za to, od čeho se di stan cu je te (Chuchma
2008).

Chu ch ma dość kry ty cz nie oce nia spo sób, w ja ki Szczy gieł od bie ra
i opi su je swo ich połud nio wych sąsia dów. W prze ciw ie ń stwie do wię -
kszo ści cze skich re cen zen tów, któ rzy per spe kty wę „z zewnątrz” i wy -
ni kający z niej dys tans oce ni li ja ko atut pol skie go dzien ni ka rza (zob.
np. Stan zel 2008; Ei chler 2007, s. 11; Peňás 2007), zwra ca on uwa gę
prze de wszy stkim na ne ga ty w ne aspe kty ta kiej op ty ki – ten den cję do
uo gó l nia nia zaob ser wo wa nych zja wisk, do szu ki wa nie się w po stę po -
wa niu przed sta wi cie li in nych na ro dów pe w nych chara ktery sty cz nych 
wzo r ców, któ re z po wo dze niem mo ż na by prze nieść na wszy stkich je -
go człon ków, nie umie ję t ność do strze że nia róż no rod no ści w ra mach
opi sy wa ne go społecze ń stwa.

Choć Chu ch ma pod kre śla, że 

[…] na vzdo ry všem přiblinostem a omylům se Mariusz Szczygieł dostal v chápání
Čechů a jejich dějin i současnosti obdivuhodně daleko” (Chuchma 2008), 

15 Zwraca na to uwagę np. Barbara Szacka, która podkreśla doniosłe znaczenie
pamięci zbiorowej jako składnika to ż sa mo ści grupowej. O toż sa mo ścio wej funkcji
pamięci zbiorowej zob. Szacka 2006, s. 47–54.
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to jed nak nie spo sób nie za uwa żyć, że w je go opi nii pol ski dzien ni karz 
nie orien tu je się w spra wach Czech tak do brze, jak oso by, któ re mają
mo ż li wość ob se r wa cji te go kra ju „od śro d ka”, po j mując tym sa mym
całą je go złożo ność.

Dys ku sja wo kół ob ra zu cze skiej men ta l no ści za pre zen towa nej
w Got t lan dzie sku piła się prze de wszy stkim na czyn ni kach de te r mi -
nujących po dej mo wa nie klu czo wych de cy zji w ob li czu skom pli ko -
wa nej sy tu a cji społeczno -poli ty cz nej. Zwra ca na to uwa gę Jan Me ier,
któ ry – od po wia dając na py ta nie o to, cze go o Cze chach mo że się do -
wie dzieć czy te l nik książki pol skie go dzien ni ka rza – wska zu je na
złożo ność za cho wań swo ich ro da ków (Me ier 2007). Nie oczy wi stość
i wie lo aspe kto wość pre zen to wa nych po staw wiąże się z je sz cze jed -
nym za gad nie niem, na któ re zwra cają uwa gę cze s cy re cen zen ci
książki Szczygła. Nie jed noz nacz na, skom pli ko wa na przeszłość ro dzi
bo wiem py ta nie o spo sób jej pa mię ta nia, o ro dzaj re la cji łączący mi -
nio ne wy da rze nia ze współcze s nym o nich wy ob ra że niem.

Pamięć a to ta li ta ryzm

Kwe stia pa mię ci sta no wi wa ż ny te mat re po r ta ży pol skie go dzien -
ni ka rza, któ ry pra cując nad swoją książką m.in. od wie dzał ar chi wa
oraz do cie rał do świa d ków mi nio nych wy da rzeń. Szczy gieł – według
au to rów re cen zji Got t landu – od kry wa sto su nek Cze chów do hi sto rii
ich oj czy z ny w XX wie ku, po ru sza kwe stię „dobové nevšímavosti,
stra chu vzpomínat na mi nu lost a hovořit o ní” (Ei chler 2007, s. 11).
W efe kcie z re po r ta ży wyłania się ob raz społecze ń stwa nie chę t ne go
do roz pa mię tywa nia mi nio nych wy da rzeń, któ re sta no wią swo i ste
pię t no, nie do zma za nia na wet w no wych wa run kach społeczno -poli -
ty cz nych. Zwra ca na to uwa gę Jaromír Kopeček: 

Celou knihou tak pro stu pu je další téma, neo cho ty si připustit, přiznat, v celé šíři
nahlédnout k čemu vlastně docházelo a proč (Kopeček 2009). 

Z ko lei V. Stan zel pod kre śla, że Szczy gieł częścio wo sam udzie la
od po wie dzi na py ta nie o cze ski sto su nek do przeszłości, wska zując na 

ten den cje w ję zy ku16, któ re sta no wiły wy god ne uspra wiedliwie nie dla 
nie po dej mo wa nia okre ślo nych kwe stii, nie ma l że zwa l niały z od po -
wie dzialno ści (Stan zel 2008). Re cen zent za uwa ża, że ta kie za cho wa -
nie to „Nešvar, který se nás drí do dnes” (Stan zel 2008). Spe cy fi ka
współcze s nej pa mię ci Cze chów oka zu je się więc być dość si l nie
związa na z pro ce sem za po mi na nia okre ślo nych wy da rzeń.

Nie chęć do zmie rze nia się z własną przeszłością sta no wi na tu ralną 
re a kcję ob ronną wo bec skom pli ko wa nych i budzących ne ga ty w ne
emo cje mi nio nych wy da rzeń. Me cha nizm sele kty w ne go za po mi na nia 
przy cho dzi z po mocą wte dy, kie dy za bu rzo ne zo sta je po zy ty w ne wy -
ob ra że nie wspól no ty o sa mej so bie, gdy w grę wcho dzi wa ż ny in te res
gru py lub po ja wiają się czyn ni ki, któ re mogą na ra zić na szwank
społecz ny kon sen sus (No wak 2011, s. 120). Ce lem ta kie go pro ce su
jest za pe w ne stwo rze nie bar dziej po zy ty w nej lub mniej pro ble maty -
cz nej pa mię ci o przeszłości. Mi nio ne wy da rze nia stają się w ten spo -
sób bar dziej czy te l ne, łatwie j sze do in ter pre ta cji. Zwra ca na to uwa gę
P. Ei chler, za uwa żając, iż Szczy gieł „Ja ko by mi mo cho dem zmiňuje li -
d skou potřebu vnímat dějiny ni ko li pod le často šedé a nevýrazné
skutečnosti, která se odehrála, ale pod le nějakého nevyjádřeného
ideálu” (Ei chler 2007, s. 11). Właś nie w tym kon te k ście w cze skich
opi niach do tyczących Got t lan du znów przy wołane zo sta je mu ze um
w Je va nach. Rów nież ono pełni bo wiem fun kcję pa mię cio twórczą17,

16 Chodzi m. in. o roz po wszech nione użycie form bez oso bo wych: np.: „‘O tym
się NIE MÓWIŁO’, ‘Tego się NIE WIEDZIAŁO’, ‘O to się NIE PYTAŁO’”. Zob.
Szczygieł 2010, s. 94.

17 W konstruowaniu pamięci biorą udział najróżniejsze czynniki i podmioty.
Według Barbary Szackiej pamięć zbiorowa jest „polem nieustannych spotkań, starć,
a także mieszania się obrazów przeszłości konstruowanych z różnych perspektyw
i budowanych z różnych elementów”. Zob.: B. Szacka, dz. cyt., s. 44. Warto podkre-
ślić, iż zarówno w Gottlandzie, jak i w opiniach na jego temat muzeum w Jevanach
stanowi obiekt, gdzie historia nie tylko jest upamiętniana, ale także konstruowana.
Tymczasem – jak zauważa Anna Zię biń ska- Wi tek – liczne badania nad muzeami
wciąż jeszcze posługują się stereotypowymi pojęciami o swoim obiekcie dociekań.
Są to np. przekonanie o neutralności przestrzeni muzealnych, czy „oczywistości
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ofe ru je pewną wi zję przeszłości, sche mat, według któ re go mo ż na pa -
mię tać mi nio ne wy da rze nia – sta no wi „mie j s ce pa mię ci”18.

Jak za uwa ża J. Peňás, do pie ro w połowie książki Szczy gieł de cy -
du je się wy ja wić przed na mi me ta fo rę, któ rej użył w ty tu le swo je go
utwo ru. Mu ze um Ka re la Got ta oka zu je się być mu ze um za po mnie nia
(Peňás 2007). Ta kie zde fi nio wa nie te go mie j s ca wiąże się z je go bo ha -
te rem – święcącym try u m fy za rów no w tra kcie, jak i po okre sie ko mu -
ni z mu, cze skim pio sen ka rzem, któ ry sta je się dla Szczygła przykła-
dem wy bió r cze go po dej ścia do przeszłości (por. Szczy gieł 2010,
s. 160–161). Po świę co ne Got to wi mu ze um wy ko rzy stu je więc w pe -
w nym sen sie je go stra te gię pa mię ta nia – sta je się mie j s cem sele kty w -
ne go za po mnie nia, wy pa r cia ze świa do mo ści kwe stii kłopo t li wych
i spo r nych.

Przed sta wio na w mu ze um wi zja pa mię ci oka zu je się od po wia dać
na po trze by wie lu spo śród zwie dzających. P. Ei chler, przy wołując za -
wa r ty w książce Szczygła ob raz lu dzi cze kających na wstęp do mu ze -
um w Je va nach, za uwa ża, iż „Ani zde přitom ne j de o od su dek ja ko
spíš o otázku – otázku po našem vzta hu k vlastní mi nu lo sti. Tam, kde
po chy ba o mistrově do ko na lo sti znamená jen zpochybnění smys lup l -
no sti vlastního ivo ta, je ale ce sta do bu dou c no sti více méně ne moná”
(Ei chler 2007, s. 11). Za apro bo wa nie pa mię ci o przeszłości, jaką pro -
po nu je „Got t land”, oka zu je się być ta k że formą akce p ta cji mi nio nych
wy da rzeń z włas ne go ży cia, próbą ich po twier dze nia lub uspra wied li -
wie nia, pod kre śla Ei chler. Tym sa mym zga dza się więc z dia g nozą
Szczygła, któ ry w na stę pujący spo sób opi su je zwie dzających mu ze -
um w Je va nach:

Kochali Gotta i razem z nim prze trwa li w ko mu ni z mie.
   Je śli on „mu siał do trzy mać kro ku te mu, co je dy nie słusz ne”, to co do pie ro my?
   Zna leźć się w Got t lan dzie to jak zdo być im pri ma tur: przeszłość jest OK. (Szczy -
gieł 2010, s. 164)19.

Spo sób pa mię ta nia i fun k cja, jaką pa mięć pełni w społecze ń stwie,
nie po zo sta je bez wpływu na je go przyszłe lo sy. Właś nie z te go po wo -
du Ei chler kon sta tu je, iż wy ob ra że nie przeszłości, któ re pre zen to wa -
ne jest w mu ze um Got ta, za my ka „dro gę do przyszłości”. Po do bne go
zda nia jest Brdečková, któ ra re la cję po mię dzy przeszłością a jej
wpływem na przyszłość przed sta wia w na stę pujący spo sób:

Szczy gie lo va kniha vznikla v době, kdy tahle otázka pra kti c ky nikoho v západní
Evropě nezajímá, ale zůstává živá na postkomunistickém „středovýchodě”. Řešení
morálních postojů vůči totalitě je tady stejně traumatizující téma jako v západní
Evropě post kolo niali s mus. Obojí bychom měli v EU brát velmi vážně, protože naše
evropská bu do u c nost roste částečně právě z minulých traumat (Brdečková 2007).

Bez upo ra nia się z pro ble ma mi, ja kie po wstały na sku tek do świa d -
cze nia tota lita ry z mu, przyszłość mo że się oka zać bar dzo skom pli ko -
wa na, pod kre śla cze ska re cen zen tka. Szcze gó l nie wa ż ne jest tu taj za -
gad nie nie mo ra l nej oce ny te go okre su, prze warto ścio wa nie zna cze nia 
przeszłych po staw i wy da rzeń. Nie spo sób te go do ko nać po przez wy -
pa r cie ze świa do mo ści lub tabu i zo wa nie dra ż li wych kwe stii. Ta ka
stra te gia nie sie za sobą okre ślo ne sku t ki:

V postkomunistické Evropě nelze zůstat nestranný. Jde ale o míru rozhořčení,
s níž za vrhu je me ide a li sty a opo r tu ni sty totalitních režimů. Ztráta míry totiž způsobí,
že můžeme být směšní, ale také nebezpeční (Brdečková 2007).

Re a l nym za gro że niem dla ży cia społecz ne go oka zu je się nie ty l ko
in dy fe ren tyzm mo ra l ny. Rów nież brak związa nej z nim kry ty cz nej
po sta wy, właści wych pro po rcji pod czas oce ny przeszłych wy da rzeń

19 M. Szczygieł, Gottland, s. 164. Od mien ne go zdania jest Meier, który twierdzi, 
iż odwiedzający muzeum w Jevanach nie zawracają sobie głowy podobnymi kwe-
stiami (zob. Meier 2007).
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związku pomiędzy oglądaniem obiektów i uzy ski wa niem wiedzy […]” (Zię biń ska-
 Wi tek 2011, s. 7).

18 Odwołuję się tutaj do pojęcia Pierre’a Nory, którym, jak podkreśla Andrzej
Szpociński, „współcześnie określa się wszelkie niemal formy obecności przeszłości
we współczesności” (Szpociński 2008, s. 11). Na temat różnych sposobów
definiowania i badania „miejsc pamięci” (Szpociński 2008, s. 11–20).



mo że się oka zać bar dzo gro ź ny. O ile sam Szczy gieł nie osądza20, o ty -
le – jak za uwa ża Va c lav Bu rian – sta ra się oca lić przeszłość przed obo -
ję t no ścią i za po mnie niem, przed ciągłym za kry wa niem jed nych zda -
rzeń przez in ne (Bu rian 2007). I właś nie ta ka po sta wa mo że być, zda -
niem Brdečko vej, kontr pro po zycją wo bec stra te gii za po mnie nia:

K hi sto rii patří zrovna tak Havlův Dopis Gustavu Husákovi jako an ti cha r ta. Jedno 
bez druhého by nee xi sto va lo, a proto to nejlepší, co můžeme udělat, je do hle dat fakta
a vy s lo vit je nahlas (Brdečková 2007).

Pro blem mie rze nia się z własną przeszłością i pa mię ci o niej stał
się po wo dem do roz wa żań o pro ble ma ty ce sze r szej, niż ty l ko ta po ru -
sza na w książce. W cze skich opi niach o zbio rze re po r ta ży pol skie go
dzien ni ka rza pod kre śla no aktu a l ność po dej mowa ne go pro ble mu. Py -
ta nie do tyczące te go, co trze ba pa mię tać i jak na le ży za po mi nać jest,
jak za uwa żają au to rzy re cen zji i głosów o Got t lan dzie, spo rem o to,
w ja ki spo sób na le ży kształto wać swą te ra ź niejszą i przyszłą eg zy -
sten cję. Cze si – wy pie rając ze świa do mo ści tra giczną i kłopo t liwą
przeszłość – będą na ro dem zu pełnie in nym niż wte dy, gdy za cel po -
sta wią so bie prze pra co wa nie mi nio nych wy da rzeń.

Polska szkoła re po r ta żu

W cze skich opi niach o zbio rze re po r ta ży Szczygła sta ra no się do -
ciec przy czyn su kce su Got t lan du wśród pol skich czy te l ni ków i źró deł
je go popu la r no ści w Cze chach. O ile su kces książki pol skie go dzien -
ni ka rza w Cze chach tłuma czo no pod jętą te ma tyką, o ty le re cen zen ci
znad Wełta wy nie kry li swo je go zdzi wie nia tak du żym zain tere so wa -

niem ich oj czyzną w Pol sce21. Jed nak przy czyn po wo dze nia zbio ru re -
po r ta ży Szczygła w obu kra jach nie upa try wa no wyłącz nie w pod ję tej
przez nie go te ma ty ce:

Kale ido sko pic ky sestavené příběhy upoutají též důrazem na formu a výslednou
podobu reportáží, která z nich činí dílo bele tri sti c ky zdařilé, jehož hodnota není
„pouze“ v lákavosti tématu, ale i ve způsobu jeho zpracování (Pípová 2007).

Spe cy fi cz na fo r ma, w ja kiej uję te zo stały lo sy bo ha te rów Got t lan -
du, zo stała okre ślo na ja ko „Výstiná ilu stra ce rozdílnosti českého
a polského kulturního prostředí” (Chu ch ma 2008) oraz przykładem na 
to, że „Ta dy [w Pol sce – Ł.G.] se pěstují ánry, které v českých mé-
diích (včetně těch, je se zaklínají seriózností) u zacházejí na úbytě,
po kud ovšem kdy nějaké vánější místo vůbec měly” (Matějka 2007).
Uwa gę zwró co no zwłasz cza na li te ra c kość re po r ta ży, któ ra zo stała
uz na na za ce chę wy ró ż niającą twó r czość przed sta wi cie li pol skiej
szkoły re po r ta żu22:

Szczygieł ovšem není epigon, ale důstojný pokračovatel této školy: podobně jako
u klasičky Krallové (*1937) u něj najdeme ostré střihy, dlouhé od sta v ce střídané od -
sta v ci jednovětými, podobnými úsečným veršům. Domýšlení gest, situací, jemné ko-
lorizování (jak ví reportér, že si Marta Kubišová za pa lu je zrovna osmnáctou ci ga re -
tu?), beletrizování, nenarušující ale věrohodnost. Jako u Krallové se v jeho repor-
tážích potkává či protíná několik dějů z různých období života hrdiny. Anebo několik
různých životů (Burian 2007).

21 Ten fenomen starała się – wspominając także o Got t lan dzie – przy bli żyć Cze-
chom Gabriela Ga ń cza r czyk. Zob. Gańczarczyková 2009. Ten sam artykuł ukazał
się 25 kwietnia 2009 r. w dodatku („Kavárna”) do gazety „Mladá Fronta Dnes” pod 
zmie nio nym tytułem (Vy Češi Poláky zajímáte. Víte to?).

22 Również Pípová klasyfikuje zbiór reportaży Szczygła jako kontynuację osiąg-
nięć polskiej szkoły reportażu, zaś polskiego dziennikarza – jako kontynuatora trady-
cji Ryszarda Kapuścińskiego czy Hanny Krall (por. Pípová 2007, s. 9). Wśród innych
przed sta wi cie li polskiego reportażu (co nie jest równoznaczne z przynależnością do
polskiej szkoły reportażu) przywoływani są także Kazimierz Moczarski czy Lucjan
Wolanowski.
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20 Na ten fakt zwrócono uwagę w większości opinii o książce polskiego
dziennikarza. Zob. np.: Stanzel 2008; Fischerová 2010. Radim Ošmera podkreśla,
że taka postawa w dużym stopniu wynika z metody pracy, jaką przyjął polski
dziennikarz: „Szczygiel […] nic neinterpretuje, jen se ptá, hledá a předkládá fakta
(Ošmera 2008, s. 14).



Według Bu ria na wyko rzy sty wa nie te ch nik li te ra c kich dla ua tra -
kcyj nie nia re po r ta ży nie od bi ja się na ich wia ry god no ści. Jed nak ze -
staw śro d ków, któ rych uży cie – w ce lu prze zwy cię że nia ogra ni czeń
ga tun ku – przy pi su je on pol skie mu dzien ni ka rzo wi, mo że bu dzić ta -
kie wątpli wo ści. Na tę kwe stię zwra cają uwa gę ta k że au to rzy in nych
opi nii o Got t landzie:

Zprostředkování pohledu druhých, dia lo gi za ce vyprávění, prostřihy, re tro spe kti -
vy nebo an ti ci pa ce – tím vším se texty výrazně dynamizují. Sugestivní re p li ky na
samé hraně be le tri za ce dokreslují si tu a ce, které pádí po svo di d lech úsečných vět, a to
tak „věrohodně”, až vznikají pochyby, zda přes míru ne v stu pu je do hry au to ro va
tvořivost (Vaněk 2007).

Petr Vaněk, wska zując na sto so wa ne przez Szczygła li cz ne za bie gi
fabu lary zacy j ne, za sta na wia się, czy ta ka stra te gia opi sy wa nia au ten -
ty cz nych wy da rzeń nie od bi ja się ne ga ty w nie na ich zgod no ści z rze -
czy wi sto ścią. Wy ra żając taką wątpli wość, po ru sza tym sa mym jed no
z naj istot nie j szych za gad nień wy stę pujących w ba da niach nad re po r -
tażem. Py ta nie o dopu sz cza l ność fi kcji w pro zie nie fi kcjo nal nej i ewen- 
tu a l ne sku t ki ta kich pra ktyk (ne ga ty w ny wpływ na fakto gra fi cz ność
i bli skość z re a l nym do świa d cze niem) sta no wią tu taj oś spo ru (Glensk 
2012, s. 242)23. Li te ra tu ra fa ktu to bo wiem ro dzaj umo wy za wa r ty
mię dzy au to rem a czy te l ni kiem, któ rej ce lem jest „nie pro ste upo do b -
nie nie, ale po do bie ń stwo do pra wdy, nie złudze nie rze czy wi sto ści, ale 
ob raz rze czy wi sto ści” (Za jas 2011, s. 17)24. Posądza nie Szczygła o ze -
r wa nie ta kiej umo wy po przez sto so wa nie roz ma i tych te ch nik li te ra c -
kich nie sta no wi jed nak wyłączne go za rzu tu wo bec je go książki. Jo sef 
Chu ch ma, któ ry rów nież pod no si kwe stię zbyt da le ko po su nię tej be le -
try za cji Got t lan du, zwra ca bo wiem uwa gę na sze reg nie dokład no ści
w chara ktery zo wa niu przez pol skie go dzien ni ka rza przeszłości oraz

na po pełnio ne przez nie go błędy fa kto gra ficz ne (do tyczące na
przykład li cze b no ści mie sz ka ń ców Pra gi, od ległości z Pra gi do Hu m -
po l ca, czy da ty na ro dzin Ra do s la va Nenadála) (Chu ch ma 2008).
W efe kcie oce na Chu ch my oka zu je się być naj bar dziej kry tyczną spo -
śród wszy stkich opi nii o książce Szczygła, wy ra ź nie akcen tując przy
tym zbyt da le kie ode jście pol skie go dzien ni ka rza od kla sy cz nie poj -
mo wa ne go re po r ta żu:

Ačkoliv je Got t land knihou reportáží, sama sobě sta no vi la, že je k ní třeba přistu-
povat jako ke zprávě podané s jistou licencí. Nadto Szczygieł ne jed nou obětuje ana-
lýzu a nuance ba r vi to sti a čtivosti. Jedny limity v sobě nese reportáž jako taková, tedy
coby žánr se svými pra vi d ly, další limity přidává varšavský autor svým přístupem
(Chuchma 2008).

Fo r ma wy po wie dzi, którą Szczy gieł wy brał w swo jej książce spo t -
kała się w wię kszo ści przy pa d ków z po zy ty w nym od bio rem. Ory gi -
na l ność uję cia te ma tu wy ra żała się dla Cze chów prze de wszy stkim
w li te ra c kich am bi cjach Got t lan du. Sta no wiły one rów nież źródło pe -
w nych wątpli wo ści, bo wiem usta le nie re la cji mię dzy fa ktem a fikcją
oraz pró ba zakla syfi ko wa nia geno logi cz ne go w wy pa d ku pol skich
(choć nie ty l ko) re po r ta ży jest kwe stią wyjątko wo złożoną25. Uwa gi
cze skich re cen zen tów do tyczące aspi ra cji pol skie go dzien ni ka rza do
cze r pa nia nie ty l ko z wa r szta tu re po r te ra nie od ma wiały jed nak – po za 
jed nym głosem, któ ry pod no sił rów no cze ś nie za rzut nie do sta tecz nej
rze te l no ści fa kto gra ficz nej – je go książce sta tu su pełno pra w nej li te ra -
tu ry fa ktu.

25 Krzysztof Mro zie wicz podkreśla, iż Ka pu ści ń ski kla sy fi ko wał swoje reportaże 
jako „gatunek zmącony” (nawiązując do eseju Clifforda Geertza O gatunkach zmą-
conych; por. Mro zie wicz 2012, s. 255). Marek Bernacki określa zaś Gottland jako
„opowieść re po r ta żową” (Bernacki 2013, s. 139–152). Już na poziomie ter mi no lo -
gicz- nym obydwie próby do pre cyzo wa nia gatunku – czy też jego kla sy fi ka cji –
pisarstwa chara ktery stycz ne go dla polskiej szkoły reportażu pod kre ślają więc nie -
jed no rod ność, formę wy po wie dzi wykraczająca poza zwykłą spra woz da w czość re -
po r terską.
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23 Urszula Glensk zwraca również uwagę na fakt, iż próby we ry fi ka cji reportaży
pod kątem ich pra wdzi wo ści są raczej mało skuteczne.

24 Zajas 2011, s. 17. Mówiąc o umowie między czy te l ni kiem a autorem Zajas
używa (za Philiphem Lejeune) pojęcia paktu refe ren cjal ne go.



Za ko ń cze nie

Zbiór re po r ta ży Szczygła o hi sto rii Czech i Cze chosłowa cji stał się 
– w re ce pcji cze skich au to rów re cen zji i opi nii o tej książce – opo wie -
ścią o złożo nych re la cjach po mię dzy spe cy fiką mie j s ca, czeską to ż sa -
mo ścią oraz pa mię cią o przeszłości. Przy czym opo wieść ta nie bu -
dziła wśród czy te l ni ków znad Wełta wy, po za jed nym wyjątkiem,
sprze ci wu i nie zgo dy na taką wi zję włas nej oj czy z ny. Pod kre śla no ra -
czej ko rzy ści płynące z po ka za nia Czech i Cze chosłowa cji z in ne go
pun ktu wi dze nia, choć pró by wska za nia na ce chy kon sty tu ujące od rę -
b ność per spe kty wy au to ra Got t lan du miały – w wię kszo ści wy pa d -
ków – cha ra kter dość ogó l ny. Naj wy ra ź niej wy ar ty kułowaną ró ż nicą
oka zała się fo r ma uję cia te ma tu. Wy da je się, że to właś nie nie zbyt po -
pu la r ny w Cze chach re po r taż li te ra cki – po zwa lający na rów no cze s ne
cze r pa nie z hi sto rii i na ro do wej mi to lo gii oraz opi sy wa nie rze czy wi -
sto ści z po zy cji i re po r te ra, i pi sa rza – sta no wił czyn nik, któ ry w naj -
wię kszym sto p niu zde ter mi no wał „od mien ność” op ty ki Szczygła.

Na rolę książki polskiego dziennikarza w Czechach warto spojrzeć 
także w nieco odmienny sposób. Wspomniane zaskoczenie czeskich
autorów recenzji i opinii o Gottlandzie sporym zainteresowaniem
Polaków Czechami, doprowadziło ich jednocześnie do konstatacji, że
nie jest to ciekawość odwzajemniona26. Być może sukces zbioru
reportaży polskiego dziennikarza w Czechach przyczyni się także do
tego, że Tereza Brdečková otrzyma satysfakcjonującą odpowiedź na
zadane przez nią pytanie – „Kdy budeme mluvit o Polácích” (Brdeč-
ková 2007)?
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Agata FIR LEJ

Poznań

Kwes tia ni es maku. Cze ski kamp 

Ke y words:Kamp, taste, kitsch, subversion, Czechoslovakia
Słowa klu czo we:kamp, kicz, subwersja, gust, Czechosłowacja

Abs tract

In this essay I propose to consider ‘kamp’ style – on the example of chosen
phenomena from the Czech culture – un der stood as a universal act of rebellion against 
the dic ta tor ship of the so-called „good taste“ and as a pressure of  „Dionysians“ on
exclusive company of „aris to crats of the spirit“.

If the history of art is actually the history of changing taste, the ‘kamp’ current
must be the perpetual and protean  phenomenon. I propose to treat kamp as a type of
avant- garde gesture in the broad sense, based on the trend of de moc ra ti za tion, in many 
respects analogous to the phe nome non against which it acts  (this is char ac ter is tic for
each revo lu tion and for her brother: carnival). Osten ta tion, mocking rejection of the
canon and dis man tling of the dominant de ter mi nants of taste become the methods of
fight. Artistic kitsch, mannerism, parody or sub ver sive practices are the most frequent 
ex pres sions of kamp.

  In the essay I present the work of artists from Czecho slo va kia and the Czech
Republic after World War II: pho tog ra pher Jan Saudek, film duo Oldrich Lipský and
Jiří Brdečka, play wright David Drábek and showman Daniel Nekonečný, con sid er ing 
it as a socially committed acts carried out in the framework of the „revo lu tion of
disgust “.

W niniejszym eseju proponuję – na przykładzie czeskim – poddać refleksji kamp
rozumiany jako uniwer salny akt rebelii przeciwko dyk ta turze tzw. „dobrego smaku”,
napór „di oni zyjczyków” na ekskluzy wne towarzystwo „arystok ratów ducha”. 

Jeśli historia sztuki to w rzec zy wis tości dzieje zmieniających się gustów, kamp
jest zjawiskiem pro teuszowym i odwiecznym. Proponuję traktować kamp jako typ
awangardy sensu largo, opartej na tendencji de mok ratyza cy jnej, analogic zny pod
wieloma względami do zjawiska, przeciwko któremu występuje (co jest charak ter -
ystyc zne dla każdej rewolucji i dla jej brata: karnawału). Metodą walki staje się os ten -
tacja, odrzucenie kanonu i prześmiew czy demontaż wyznac zników dominującego
gustu. Ar tystyc zny kicz, manieryzm, parodia czyli praktyki subwer sy wne – to prze-
jawy kampu.

W eseju prezen tuję kampową twórczość artystów, działających w Czechosło-
wacji i Czechach po II wojnie światowej: fo to grafika Jana Saudka, filmowego duetu
Oldřích Lipský i Jiří Brdečka, drama turga Davida Drábka i showmana Daniela Ne -
konečnego, rozważając ją jako zaan gażow ane społecznie akty, doko ny wane w ra-
mach „rewolucji niesmaku”. 

Z pe w no ścią po win no się dys ku to wać o gu ście1 – zwłasz cza w od -
nie sie niu do ku l tu ry. Po ję cie do bre go sma ku wiąże się z ary sto kra tyz -
mem i jest chara ktery sty cz ne dla tych śro do wisk, któ rym szcze gó l nie
za le ży na eks klu zywno ści. Mo ż li we zresztą, że ten den cja do two rze -
nia ary sto kraty cz nych en klaw jest charakterystyczna dla ku l tu ry. Gust 
sta no wi ro dzaj wi zy tów ki, prze pu stki do so cje ty wta je mni czo nych,
której nie ob ce jest po czu cie za gro że nia ze stro ny ma sy. To wa rzy stwo, 
szczycące się do brym sma kiem – li te ra c kim, mu zy cz nym, pla sty cz -
nym itd. – jest na ogół kon ser waty w ne, nie chę t nie mo dy fi kujące od -
zie dzi czo ny po przo d kach ka non (bo też na zna jo mo ści ko du, wy two -
rzo ne go przez ten że ka non, opie ra się este ty cz ny od biór dzieł), tym
bar dziej że pre ten sje do do bre go sma ku przez wie ki wiązały się
z uprzy wile jo wa niem so cja l nym czy eko no mi cz nym. Cu ius re gio,
eius gu stus. 

Ary sto kra ci du cha co ja kiś czas pod le gają na po ro wi dio nizy j czy -
ków: ten den cje demo kra ty cz ne w dzie dzi nie ku l tu ry po wo dują, że
eksklu zy wizm towa rzy stwa do bre go sma ku za czy na się roz szcze l -
niać. Czyn ni ki wy klu czające – ta kie jak przy na le ż ność do okre ślo nej
gru py społecz nej, ro dzaj wy kształce nia, pre fe ren cje se ksu a l ne, tra dy -
cja czy właś nie kon ce p cja do bre go sma ku – zo stają za kwe stio nowa ne
przez „bar ba rzy ń ców”2. 
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1 Uwagi wstępne, zawarte w ni nie j szym eseju, znajdują swoje roz sze rze nie
w moim an glo języ cz nym tekście zatytułowanym In matters of taste, there can be
no disputes. Element sof Camp in Fráňa Šrámek’s play ‘Léto’, „Bo he mi sty ka”
2013, nr 2, s. 85.

2 Z tego powodu kamp wiąże się ze środowiskami homo se ksua lny mi (kil ka kro t nie
odnosi się do tej kwestii również Susan Sontag w swoich Zapiskach), które, jako
wykluczone, wytoczyły kampanię przeciwko dominującemu dyskursowi. 



Je śli hi sto ria sztu ki to w rze czy wi sto ści dzie je zmie niających się
gu stów, kamp – in ter pre towa ny ja ko uni wer sa l ny akt re be lii prze ciw -
ko dy kta tu rze sma ku, uz na ne go aktu a l nie za „do bry” – jest zja wi -
skiem pro te u szo wym i od wie cz nym. Ta kim sądem wkra czam oczy wi -
ście w jedną z naj go rę t szych dys ku sji wo kół ka m pu: czy jest to kon -
strukt i włas ność ku l tu ry homo se ksua l nej, czy też homo se ksua li ści je -
dy nie wy ko rzy sta li je go po ten cjał dla swo ich ce lów, wy twa rzając
jedną z od mian te go nu r tu. 

Pro po nu ję tra kto wać kamp ja ko typ awan gar dy sen su la r go, opa r -
tej na ten den cji demo kraty zacy j nej, ana lo gi cz ny pod wie lo ma wzglę -
da mi do zja wi ska, prze ciw ko któ re mu wy stę pu je (co jest chara ktery -
sty cz ne dla ka ż dej re wo lu cji i dla jej bra ta: ka r na wału). Me todą wa l ki
sta je się osten ta cja, odrzu ce nie ka no nu i prze śmie w czy de mon taż wy -
zna cz ni ków do mi nujące go gu stu. Ar ty sty cz ny kicz, ma nie ryzm, pa ro -
dia czy li pra kty ki sub wer sy w ne – to prze ja wy ka m pu.

 Pier re Bo ur dieu we wstę pie do „Dys tyn kcji” (Bo ur dieu 2006,
s. 9–16) pro wa dzi roz wa ża nia opa r te na opo zy cji: „gust lu do wy/na iw -
ny” – „gust este ty cz ny/wy ro bio ny”, pod su mo wując ró ż ni cę między
ni mi w na stę pujący spo sób: 

Można by rzec, że inte le ktua li ści wierzą w przed sta wie nie – li te ra tu rę, teatr, ma -
la r stwo – bardziej niż w przed mio ty przed sta wia ne, podczas gdy „lud” żąda przede
wszy stkim, aby przed sta wie nia i kon we ncje nimi rządzące pozwoliły mu wierzyć
„naiwnie” w przed mio ty przed sta wia ne. Czysta este ty ka za ko rze nia się w […] etosie
dys tan su wobec ko nie cz no ści świata (Bo ur dieu 2006, s. 16). 

Roz ró ż nie nie pro po no wa ne przez Bo ur dieu na su wa sko ja rze nie
z su ge stywną kon cepcją Je an - Lu ca Nancy’ego (2004, s.113–134),
któ ry wy ko rzy stu je dy cho to mię iko na -i dol w swo jej re fle ksji nad kry -
zy sem re pre zen ta cji. Iko na jest zna kiem, od syłającym do rze czy wi -
sto ści, któ rej w so bie nie za wie ra; idol to pełne i za ra zem nie do rze cz -
ne uo be c nie nie idei. Kamp, jak się zda je, ata ku je w mo men cie, gdy
iko na prze cho dzi w ido la (przy za cho wa niu sko st niałych, ze w nę trz -
nych form), wy do by wając fałsz po zo rów. Py ta nie jed nak brzmi: czy
ka m po wa nie sku te cz nie prze kształca od biór, fun dujący ideę „do bre -
go” gu stu, czy jest je dy nie sub wer sy w nym ata kiem na ze w nę trz ne fo -

r my? Je śli to dru gie, to wno szo ny prze zeń po ten cjał re a l nych prze ob -
ra żeń jest zni ko my; w myśl Ba ta ille’owskiej te o rii trans gre sji, spe kta -
kula r ne od stę p stwa je dy nie utwier dzają do mi nujący cha ra kter pe w -
nych cech ku l tu ry.

 W Cze chach pro ble ma ty ka ka m pu jak dotąd nie mal w ogó le nie
była po dej mo wa na (co na tu ra l nie nie wy klu cza je go ist nie nia w tej
ku l tu rze). Ka no ni cz ne No tes on Camp Su san Son tag zo stały przełożo -
ne przez Ma r ti na Po ko r ne go w 2000 ro ku3, czy li bli sko czter dzie ści
lat po ich po wsta niu i dwa dzie ścia lat po uka za niu się pie r wsze go pol -
skie go tłuma cze nia, i nie wy wołały sze r sze go od dźwię ku. Jak dotąd
nie uka zała się tam żad na ob szer nie j sza po zy cja po świę co na oma wia -
nej este ty ce4. Pe w ne uwa gi, w mniej lub bar dziej bez po śred ni spo sób
od noszące się do ka m pu w cze skiej ku l tu rze, zna j dzie my w szki cach
Mi cha la Schon be r ga (1988) i Pe tra Krála (1993). W ob rę bie pol skiej
bo he mi sty ki oma wia go Jo an na Kró lak (ja ko ele ment cze skiej osta li
(Kró lak 2000, s. 63), na zy wając działaniem ka m po wym re kon stru -
kcje po cho dów pier wszo ma jo wych), wzmian ku je o nim ta k że An na
Ga wa re cka w swo jej książce, po świę co nej obe cno ści form ku l tu ry
po pu la r nej w cze skiej li te ra tu rze dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen nego
(Ga wa re cka 2012, s. 333). 

 Wy da je się, że Po la cy wcze ś niej za czę li post rze gać pe w ne cze skie 
zja wi ska kul tu ra l ne ja ko „ka m po we”, po nie waż na okład ce „Li te ra tu -
ry na Świe cie” z 1994 ro ku (nr 12), po świę co ne go tej este ty ce, wid -
nie je fo to gra fia au to r stwa Ja na Sa u d ka. Klęcząca ko bie ta w ko ron -
kach i perłach całuje męską dłoń na tle słyn nej od ra pa nej ścia ny. Wy -
bie rając aku rat taką okład kę, re da ktor wda wał się w dys kretną (a mo -
że nie świa domą?) po le mi kę z Su san Son tag, któ ra w Za pi skach o Ka -
m pie (Son tag 2012, s. 369–393) do wo dzi: 
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3 Sontagová 2000, s. 7986. Pierwszy polski przekład eseju Sontag, autorstwa
W. War ten ste i na wyszedł w „Li te ra tu rze na Świecie” 1979, nr 9.              

4 W Polsce w 2008 roku ukazał się obszerny zbiór esejów, poświęcony tej pro ble -
ma ty ce: CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze, red. P. Oczko, War-
szawa 2008.



Ka m po wy smak z natury za ist nieć może jedynie w za mo ż nych społecze ń stwach,
w grupach czy kręgach, które są zdolne do doświadczania psy cho pato lo gii do bro by tu
(Sontag 2012, s. 390). 

Jan Sa u dek zro bił swoją fo to gra fię w 19915 ro ku w Cze chosłowa -
cji – ra czej trud no tu mó wić o psy cho pato lo gii do bro by tu i znu dze niu
za mo ż no ścią. Ro sy j ska ba da czka Ma ja Tu ro wska, ana li zując ka m po -
we in sce ni za cje Ro ma na Wi ktiu ka, pi sze o „psy cho pato lo gii bie dy”:
do świa d cze nie jej wy wołuje w dzie dzi nie ar ty sty cz nej ana lo gi cz ny
sku tek, jak prze syt bo ga c twem. Mi chał Wi t ko wski, opo wia dając
o swojej książce Lu bie wo (okre śla nej ja ko pie r wsza pol ska po wieść
ka m po wa i/lub ge jo wska), od ró ż nia kamp „za chod ni” od „wschod -
niego”, su ge rując po do b nie jak Tu ro wska, że ten pie r wszy bie rze się
ze znu dze nia bo ga c twem, a dru gi: ze znu dze nia biedą6. Pi sarz ucie ka
od okre śle nia „kamp”, nie zna j dując jed nak ade k wa t nej na zwy dla na -
szej, wschod niej od mia ny te go zja wi ska.

W ja ki spo sób ka m pu je Jan Sa u dek (a ta k że Kája Sa u dek, je go
brat, zna ny au tor ko mi ksów)? Sądzę, że ich działal ność ar ty sty cz na
w okre sie ko mu ni z mu w Cze chosłowa cji mo że być tra kto wa na ja ko
od po wied nik anty miesz cza ń skiej re wo l ty lat sie dem dzie siątych na
Za cho dzie. Kamp, któ ry – według Andy’ego Me d hu r sta – sta no wił ra -
my po ję cio we dla eks pan sji po pku l tu ry, pod wa żając ku l tu ro we sta tus
quo i „ro biąc oży w czy za męt” (Me d hurst 2012, s. 125), sta no wił do -
god ne na rzę dzie do ude rze nia w przaśną, ko mu ni styczną mo ra l ność
i za ra zem po zwa lał wpi sać czeską ku l tu rę w nurt upo wsze ch niający
się za Żelazną Ku r tyną. „Slu m so wa ta” (przy mio t nik, ja kie go Mark
Bo oth chę t nie uży wał na okre śle nie ka m pu) sty li sty ka fo to gra fii,
wyko rzy sty wa nie tea tra l ne go rek wi zy to rium i os cy lo wa nie na gra ni -
cy ero ty z mu i „mię s no ści” ciała (an giel sz czyz na pod su wa do god ne

okre śle nia: „bo dy” i „flash”), bu dują styl Ja na Sa u d ka. Dys ku sja o po- 
li ty cz no ści i apo lity cz no ści dzieł po wstających za Żelazną Ku r tyną
nie ma wię ksze go sen su: wszy stko, co wy wo dziło się ze swo bod nej,
nie skrę po wa nej wy ob ra ź ni, co było auto no mi cz nym aktem twó r czym 
– auto ma ty cz nie sta wało się po li ty cz ne. W ten spo sób za rów no po -
całunek mę ż czyzn na zdję ciu za ty tułowa nym „Brátři” z 1986 ro ku,
jak i po rtret Ka ro li ny (na su wający sko ja rze nie z gra fi ka mi Ego na
Schie le go i „Lo litą” Na bo ko va) z 1971 był de kla racją świa to poglą-
dową Sa u d ka. Po 1989 ro ku ar ty sta pro wo ku je nie co ina czej: wpro -
wa dza do swo jej sztu ki po sta ci (a właści wie: ciała) wy klu czo nych –
lu dzi cho rych, sta rych, zde for mo wa nych, karły – fo to gra fując je ero -
ty cz nie i opa trując dzieła czułymi ty tułami (np. Po rtret mo jej przy ja -
ciółki czy Dzie w czy na, którą ko chałem). Ka m pując, prze ciw sta wia
się dy kto wa ne mu przez ka pi ta lizm, bez względ ne mu na sta wie niu na
pro du kty w ność, samo wysta rcza l ność, kult zdro wia i młodo ści. Ten
nurt twó r czo ści Sa u d ka zbli ża go do ty pu ka m po we go, chara ktery -
zowa ne go ja ko trash ima gi na tion – wy ob ra ź nia śmie cio wa. Chuck
Kle in hans pi sał: 

Na przekór Kan to wskiej este ty ce i uprze dze niom wywodzącym się z ku l tu ry wy -
so kiej, wy ob ra ź nia śmie cio wa zakłada, że przy je mno ści este ty cz nej można do świa d -
czać na różne sposoby, włącznie z tymi, które są mar gina lizo wa ne i wy klu czo ne (Kle -
in hans 2012, s. 415).

Kamp za Żelazną Ku r tyną miał rów nież swoją od mia nę opartą na
pa ro dii – w cze chosłowa c kim fi l mie pa tro nu je mu Oldřich Lipský ze
swo im Le mo nia do wym Joe (Limonádový Joe aneb Koňská ope ra,
1964) i Adelą (Adéla ješte nevečeřela, 1972). Pa ro dia – „kry ty cz nie
ró ż ni cujące po wtó rze nie” według zna nej de fi ni cji Lin dy Hu t che on –
po zwa lała Li p skie mu i Brdečce ob fi cie se r wo wać za chod nie wzo r ce
i mo ty wy, bez na ra ża nia się na re per ku sje ze stro ny cen zu ry. Co wię -
cej – w pra cę nad Adelą zo stał włączo ny zna ny cze ski sur re a li sta,
mistrz ani ma cji Jan Švankmajer, któ ry na le żał już w ta m tym cza sie do 
twó r ców „ska za nych na li k wi da cję”. Fin de sičcle’owy szta faż (a trze -
ba pa mię tać, że ana chro nizm jest jed nym z ty po wych chwy tów ka m -
pu – dan dyzm Os ca ra Wilde’a, jak do wo dzi Mark Bo oth, rów nież był
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5 Fotografia pochodzi z książki Jana Saudka Love, life, death and Rother such
trifles, Amsterdam 1991.

6 Rozmowa Katarzyny Janowskiej z Michałem Witkowskim z 2008 roku:
http://www.polityka.pl/tygo dnik poli ty ka/kultura/244394,1,rozmowa- z-micha -
lem-wit ko wskim.read [dostęp: 30.05.2014].



„rea kty wo wa ny”) sta no wi ide a l ne tło dla prze ry so wa nych ge stów
i żar to b li wych gier z ero ty z mem, w któ rych jest mie j s ce za rów no na
długie przy go to wa nia do (nie zrea lizo wane go) po całun ku, jak i na pro -
wo ka cje ko ci cy i gro ź bę sprze da nia do południo woame rykań skie go
bur de lu. W grun cie rze czy nie ty l ko o ero tyzm tu cho dzi: am bi wa len -
cja, z jaką za chod nia po pku l tu ra przy j mo wa na jest w Cze chosłowa cji, 
po ka zu je, jak umo w na jest komu ni sty cz na ide o lo gia. 

Kamp i pa ro dia – a mo że paro dy sty cz ny kamp – cha ra kte ryzu je ta -
k że sztu kę Ja na z par ku Da vi da Drábka (2003, s. 133) z 1995 ro ku
(czy li już w zmie nio nej sy tu a cji społeczno -poli ty cz nej), w któ rej
współcze s ne wcie le nie Jo an ny d’Arc po ja wia się w mie j skiej dżun gli,
by wraz z garstką społecz nych wy rzu t ków: bez do mne go, pro sty tu t ki,
na rko ma na, homo se ksua li sty i wa ria ta, stwo rzyć pod wa li ny no we go,
wspa niałego świa ta. Hi sto ria po pro wa dzo na jest w kon we ncji tab lo i -
do wych do nie sień o oso b li wo ściach (bra cia- zro śla ki prze cha dzają się
par ko wy mi ale j ka mi, roz wa żając ko rzy ści z roz dzie le nia; na sce nie
po ja wiają się trans wes ty ta, człowiek uwa żający się za psa i oso b nik,
któ ry do z nał ostre go „za tru cia info rma cyj ne go”), so cjo logi cz nych
ostrze żeń przed mac dona l dy zacją świa ta, ra si z mem i ist nie niem
„szkla ne go su fi tu”; a ta k że tele wi zy j nych show (sce na fi nałowa,
w któ rej Ja na prze ma wia do pub li cz no ści). Drábek żon glu je sty la mi
i fi gu ra mi me dia l nej rze czy wi sto ści, spię trza i na gro ma dza jej ele -
men ty, by po ka zać per for maty w ność społecz nych ról i po tężną „za sy -
sającą” siłę po pku l tu ry. 

Cze ski, naj no wszy kamp w wy da niu estra do wym re pre zen tu je Da -
niel Nekonečný, li der gru py Šum svi stu. Je go wokal no-ta ne cz ne wy -
stę py wiążą się z wie l kim show, pełnym bli ch tru, tan de t nej eg zo ty ki,
bo ga c twa barw, sztu cz nych og ni itd. Żar to b li wa prze sa da, lek ko my śl -
ność, ero ty cz na non sza lan cja, spra wiają, że jest on au ten ty cz nie ka m -
po wy, cze go, jak wia do mo, nie mo ż na po wie dzieć np. o Ma don nie.
Da niel Nekonečný, eks po atując ma czyzm (bra zy li j ska sa m ba!), de -
gra du je go i ośmie sza. Pod ry gujące, przy bra ne w pió ra i ce ki ny ko bie -
ce ciała, na gro ma dzo ne w je go wi de o kli pach, stają się rów nie „mię s -
ne” jak obie kty z fo to gra fii Ja na Sa u d ka. Obo wiązujący wzo rzec he te -
ro, nad mu cha ny jak ba lon, do ma ga się przekłucia. 

Paro dy sty cz ne wy ol brzy mie nie i ró ż ni cujące po wtó rze nie jest
cha ra kte ry styczną czeską me todą sprze ci wu; opie ra się na niej cho ć by 
tzw. re ce se. Za pre zen towa na w ni nie j szym ese ju twó r czość, wska -
zując na per for maty w ność ról społecz nych, fałsz po zo rów, na ja kich
układ społecz ny i – je śli cho dzi o dzieła sprzed 1989 ro ku – po li ty cz ny 
jest zbu do wa ny, sku te cz nie oba la ido la tzw. ku l tu ry wy so kiej. 
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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

Praha

Je silný na pu ku

Řečo vé uplatnění českých před ložek1, a bezpo chyby ne jen jich, ale i je jich
pandánů2 a ek vi va lentů v jiných jazycích, přesvědčivým způs o bem dokládá mno hé
zajíma vé sku tečnos ti a po zo ruhod né pro cesy, kte ré lids kou ko mu ni ka ci prováze jí.
Něk te ré z nich si stručně při po me ne me.

Už sa motný vznik to ho to neoheb né ho slovního druhu3, vy soká četnost je ho
výskytu v tex tu (zhru ba každé desáté české slo vo ve výpovědi je před ložkou), neu -
stálý nárůst počtu pre po zic4 i je jich významo vé rozrůznění (rozlišu je se na dva cet sé -
man tických celků – před ložková spo jení s význa mem místním, ča sovým, příčinným,
úče lovým, způs o bovým, zře te lovým, pod mínkovým atd., viz Krou pová 1985)
výmluvným způs o bem svědčí o snaze mlu včích zpřes nit po va hu sdělení, za chy tit pro

adresáta přís tupněji pro po ziční obsah výpovědi, ex pli citněji vy jádřit přís lušné vztahy
a významy.

Stále hojnější, běžnější a jaksi sa mozře jmější souvýskyt pre po zic ne jen v ko mu -
ni ka ci mlu ve né, ale do konce už i v ko mu nikátech psaných (srov. výpovědi ja ko Tre -
nér naší re pre zen ta ce opět spo léhá na v zámoří půs obící hráče) je kromě ji né ho jistě
důs led kem úsilí o ús por nost vy jádření, o jazyko vou eko no mii, o kon den za ci sdělení.

Zmínku rovněž zas luhu je půs o bení úzu5 při užívání před ložek (Je de me na Klad-
no, niko liv do Klad na, a po dob ně na Mělník, na Dobříš, niko liv do Mělníka, do Dob-
říše aj.) i ne za ned ba telná role jazyko vé po li tiky (Je de me do Ukraji ny apod.) a dalších
trendů (viz Hrdlička 2013).

Ho voříme- li o výrazných as pek tech užívání před ložek z hle diska syn chronního
i z pers pek tivy his to rické, rozhodně nelze opo me nout silnou ten den ci vyskytu jící se
v něko li ka posledních de se ti letích, a si ce rozpínavý cha rak ter před ložky na+Ak (po -
tažmo na+L). Pro je vu je se až ná padně čas to pře devším v před ložkových pádech
s platností přís lo večné ho určení (viz dále), ale ta ké ve slo ves né rek ci (nevěřit na du -
chy, na strašid la, niko liv v du chy, ve strašid la; blížit se na zastáv ku, niko liv k zastávce 
atd.).

Na výbojnou po va hu před ložky na+Ak už by lo zasvěceně upo zorňováno v mi nu -
los ti (při pomínám v té to sou vis los ti příspěv ky Fran tiška Da neše, 1964, Kar la Máry,
1968, či Ma rie Če cho vé, 1981); je jí ex pan zivní tažení nez trácí nic méně na síle ani
v naší době6. Už dříve se pou ka zo va lo na sku tečnost, že u ob jek tů, u nichž ne rozlišu je -
me (ane bo da né rozlišení ne potře bu je me) je jich povrch a vnitřek7, nabývá pře vahy
užívání před ložky na na úkor něk terých původních před ložek konku re nčních. Snad
by by lo možné spatřo vat v tom to směru jis tou ob do bu s mo hutným uni fi kačním (a
sim pli fiku jícím) směřováním naše ho sou dobé ho formálního tva ro sloví, srov. výskyt
ana lo gických pádových a os ob ních kon co vek (-i, resp. -u): li di ver sus li dé, Ame riča ni
v. Ame riča né, Švé di v. Švé do vé, di plo ma ti v. di plo ma té, bohe mis ti v. bohe mis té; ne su
– píšu (niko liv už, resp. pods tatně méně čas to píši) – ku pu ju (niko liv, resp. výrazně
méně frek ven to vaně ku pu ji) atd.
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5 To se týká rovněž užívání českých předložek s názvy ostrovů, např. Jedu na Island, na
Filipíny, na Réunion, na Se y che ly aj. (převažuje hle di sko geografické, a tedy užití pre po zi ce
na+Ak), a ostrovních států, třeba Jedu do Indonésie, do Japonska, do Thajska, do Grónska
(do mi nu je dimenze politická, a proto se uplatňuje pre po zi ce do+G). Srov. i výmluvný rozdíl
mezi spojeními Jedu na Kubu x do Kubánské re pu b li ky aj. Role úzu se pro je vu je také
v ustálených spojeních jako vyjít na ulici (= z domu) x vyjít do ulic (= ma ni fe sto vat), jít na
pole (= pra co vat) x jít do pole (= bojovat) aj. 

6 Můžeme však být svědky i určitých příkladů rezistence: moje sedmdesátiletá tchyně kupř.
důsledně říká, že Jede do chaty, nikoliv moderně na chatu….

7 Mnohdy je ovšem ona distinkce dosti podstatná, srov. rozdíly typu do auta x na auto, do
skříně x na skříň aj.

1 Mluvnice češtiny 2 (1986) vy me zu je funkci pre po zic jako zprostředkovatele vztahu
dominujícího slovesného (popř. jmenného) významu s dominovaným významem jmenným –
české pre po zi ce tak v jistém smyslu plní roli „meziložek“. Nikoliv však nutně vždy –
vezměme jen v úvahu, že předložka může stát na začátku věty, ba i celého textu. Faktorů
(spolu)vytvářejících význam předložky je několik, velmi často roz ho du je lexikální význam
podřazeného slova, srov. přijet na kopec (místní význam), na týden (časový význam), na
prázdniny (účelový význam), na kole (význam prostředku) apod., viz i Oravec 1968.

2 V některých jazycích, např. ve finštině, se setkáváme se „záložkami“ (nebo „příložkami“?,
viz analogické pojmenování předpony a přípony) – finsky se kupř. neřekne Jde do školy, nýbrž
Jde školy do. Jinde, např. v čínštině, předložky v našem pojetí absentují atd.

3 Původně, ve vzdáleném prajazyce, řídilo sloveso určitý výraz samo, bez předložky. Ty se
začaly používat až mnohem později, a to kvůli přesnějšímu vyjadřování významových odstínů.
Ještě ve staré češtině jsme svědky bezpředložkového lokálu, viz první dochovanou českou větu:
Pavel dal jest Ploskovicích zemu. Vlach dal jest Dolas zemu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma
dušníkoma, Bogučejú a Sedlatú.

4 Vedle devatenácti primárních předložek, jejichž počet ustrnul a dále se již nezvyšuje,
v současné češtině zaznamenáváme přes pět set široce pojímaných předložek sekundárních,
jejichž množství naopak konečné není, viz Vlková 1988, Kroupová 1985 aj.



Jistě mi dáte za pravdu, že je dávno již to mu, kdy se zača lo říkat Bydlí na ko le ji,
s výsky tem před ložky v+L jsem se v tom to spo jení prak ticky ne setkal. Poměrně nově
se však nás led kem rozpínavos ti zmiňo va né pre po zi ce říká kupř. Mám na vás do taz
(niko liv k vám), Nemáme na to mís to (niko liv pro to), Klíč vám vydám jen na podpis
(niko liv pro ti podpi su), Je silný na míči (niko liv při hře s míčem, v držení míče) atd.
Naši nec běžně slýchává spo jení, v nichž někdo jde na ho tel, na uby tovnu, na po koj, na 
sál, na střed, na ba zén atd.; li dé mívají vzkaz na re cepci, na vrát ni ci, na pokladně
apod.

Vyskytnou se ta ké přípa dy, kdy může užívání před ložky na+Ak půs o bit na první
pohled dojmem ne lo gičnos ti. V jed né po celá de se ti letí hojně užíva né cvičeb ni ci
češti ny urče né ji no jazyčným mlu včím8 mají zah ra niční bohe mis té za úkol do plňo vat
v sé rii cvičení vhod né pre po zi ce (v do tyčném cvičení před ložky pro a za) – mi mo ji né
i do věty Dos tal prášky (spaní), s. 57. Očekáva né řešení je, jak jistě tušíte, Dos tal
prášky pro spaní. Je však tře ba po dotknout, že ta ková vol ba už delší čas vzbu zu je jis té 
rozpaky, ne boť i zah ra niční poslu chači mají – jistě pod vli vem již naznače né ex pan ze
před ložky na – ten den ci přednostně užívat právě tu to „agre sivní” pre po zi ci. Vesměs
tedy uvádějí Dos tal prášky na spaní. Před ložky na je v da ném kon tex tu užito k vy -
jádření úče lo vé ho význa mu ‘aby se něco sta lo, aby do tyčný usnul’.

Jak ale po tom vysvětlit výskyt téže pre po zi ce tře ba ve spo jení prášek na bo lení
hlavy? Jedná se snad o stejný finální význam, či li ‘aby k něče mu došlo?, aby ho roz bo -
le la hla va?’ To jistě niko liv. V da ném případě jsme svěd ky vy jádření s význa mem
právě opačným, tedy ‘aby k něče mu nežádoucímu ne došlo, aby se něco nes ta lo’. Jak
se da né spo jení utvoři lo? Jaká je je ho ge ne ze?

Vysvětlení může být do ce la pros té. V po dobných přípa dech jsme to tiž nezříd ka
svěd ky elipsy, tedy vy ne chání urči té ho lexé mu, zde konkrétně něče ho na způs ob za -
me zení, za bránění (bo lení hlavy)9. Je to si ce vy jádření názor né, ex pli citní, avšak, jak
můžete po sou dit sa mi, pro každo denní ko mu ni ka ci neúnosně dlouhé. Pro to se v ko -
mu ni ka ci dává přednost ono mu vy jádření stručnějšímu, byť zdán livě ne lo gické mu
(viz Da neš 1985 aj.).

Nez dá se, že by spa ni lé tažení pre po zi ce na ztráce lo na ra zan ci. Bu de tedy jistě
pou ta vé sle do vat, jak se bu de nadále vyvíjet a kde všu de se zmiňo vaná pre po zi ce ještě 
pro sadí. Já os ob ně jí předpovídám velko le pou bu douc nost.

Literatura

Č e c h o v á  M., 1981, K expanzi předložky na v současné jazykové praxi. „Naše řeč” 64,
s. 33–45.

D a n e š  Fr. , 1964, Malý průvodce po dnešní češtině. Praha: Orbis.

D a n e š  Fr., 1985, Věta a text. Praha: Academia.

H r d l i č k a  M., 2013, Jedeme do Ukrajiny. „Bohemistyka” 13, s. 71–72.

K r o u p o v á  L., 1985, Sekundární předložky v současné spisovné češtině. Praha: ÚJČ ČSAV.

M á r a  M., 1968, Změny v užívání předložek v a na v současné češtině ve srovnání s polštinou.
In: AUC, Slavica Pragensia X. Praha: FF UK, s. 131–136.

Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví, 1986, Praha: Academia.

O r a v e c  J., 1968, Slovenské predložky v praxi, Bratislava: SPN.

T r n k o v á  A., 2003, Cvičení z české mluvnice pro cizince. Praha: ISV.

V l k o v á  V., 1988, K některým aspektům užívání předložek. In: Praktické kapitoly ze spisovné
češtiny. Praha: ÚJČ ČSAV, s. 67–73.

75 76

8 Jde o Cvičení z české mluvnice pro cizince A. Trnkové (2003).
9 Další verzí může být užití prepozice proti: prášek proti bolení hlavy.



R E C E N Z J E,  O M Ó W I E N I A,  N O T Y

Vladimír Novotný, Literární kon tra pun kty. Výbor z bohemistických studií,
Plzeň: ArtKrist,  2013, 220 s. ISBN 978–80–905499–2–0.

Do brze znany uc zest nikom bo hem istyc znych kon fer encji kry tyk i his to ryk lit era -
tury –Vla dimír No votný opub likował w roku 2013 wybór ref er atów wygłaszanych na
sym pozjach nau kowych w la tach 2008–2012. Pub lik ację wsparł fi nansowo Uniwer -
sytet w Pardubi cach (Univer zita Par du bice), na którym od kilku lat badacz prowadzi
zajęcia w Kate drze Kul tury Lit er ack iej i Slawistyki. W porównaniu z nieco wcześniej
wydanymi „körnerowskimi me dy tacjami” (tak autor ok reślił swoją mono grafię po-
święconą twórc zości autora Adel heid1), niniejsza pro po zycja pt. Li terární kon tra -
punkty. Výbor z bo hemis tických stu dií prezen tuje się od mien nie. Jest to zbiór trzy na -
stu tek stów, które na potrzeby wy da nia książkowego ułożono chrono logic znie, a ca-
łość podzie lono na dwie części. Książka jest opatrzona krót kim wstępem, od noszą-
cym się do sytuacji współczes nego lit era tu rozn aw stwa oraz epi lo giem. Na jej końcu
czytel nik znajdzie uwagi re dak cy jne, w których doszuka się in for macji na te mat pier -
wodruku zami eszc zo nych tutaj szkiców. Warto podkreślić, iż poza czeskim i angiel -
skim streszc zeniem opra cow anie zawiera również in deks oso bowy, co jest szczegól -
nie cenne w przy padku zbiorów ar tykułów o różnej te ma tyce. Nie jest to jeszcze nie-
s tety norma wy dawnicza, stąd poz wa lam so bie na podkreśle nie, iż omawi ana przeze
mnie pub lik acja zes tawienie takie po si ada. 

Jak już wspom niałam, pod stawą uporządkow ania całości stała się chro nolo gia.
W części pier wszej zostały zgro mad zone tek sty zak or zen ione w wieku XIX. Na
drugą składa się sześć szkiców prezen tujących dok onania lit er ackie pier wszej połowy 
min ionego stu le cia. W obu części ach czytel nik zet knie się z naz wis kami, które należą
do klasyki lit era tury czeskiej, jak cho ciażby Karel Hy nek Mácha czy Karel Poláček.
Ale uwagę badacza przyku wają także postaci – jak sam zau waża – „lit er atów po mi -
janych i za po mi nanych” (s. 217), jak Jiljí Vra ti slav Jahn czy Karel Valtr Černý.
Rusycystyc zne wykształce nie autora było zapewne jedną z mo ty wacji przy pom nienia 
w czeskim kon tekście syl wetki Niko laja Ter leck iego. Z kolei czesko- austriacki kon -
tekst kul tu rowy przybliża je dyna pisarka prezen tow ana w tym gro nie, a jest nią Ger-
trude Fuss eneg ger.

Krótki prolog, w którym Vla dimír No votný zarysowuje cel swo jej książki, zaczy- 
na od pos tu latu pow rotu do przeszłości i spojrzenia na znane tek sty z nowej per spek -
tywy. Może się nią stać na przykład ich znac zenie dla danej lit era tury naro dowej czy

wpływ na roz wój konk ret nego ga tunku lit er ack iego. Tak wyznac zony ho ryzont jest
na tyle po jemny, by po mieścić i klasyków lit era tury czeskiej, i tych, którzy tworzą
rac zej poza main streamem, i wreszcie tych, którzy są mniej lub bardziej słusznie za -
pom ni ani. 

Dwa pier wsze tek sty są poświęcone jed nemu z „klejnotów czeskiej prozy ro man -
tyc znej” (s. 9), za którą badacz uważa Wędrówkę karkonoską (Pouť krkonošská).
Pier wszy szkic Pouť za Poutí krkonošskou (s. 9–22) roz poc zyna się od re kon struk cji
losów wy da nia, które światło dzi enne ujrzało dop iero w pier wszej fazie działania
„majow ców” – na początku lat sześćdzi esiątych XIX wieku, czyli nie mal trzy dekady
po swoim pow sta niu. Autor zastrzega się jed nak, że nie chce ba dać całościowej re -
cepcji tegoż ut woru Karela Hynka Máchy (1810-1836) i wska zuje je dynie na wy -
brane re cenzje i opinie, zac zy nając od Ja kuba Ar besa. Uc zony podkreśla nie kon sek -
wencję kry tyka, który, wy chodząc z powszech nego założenia, iż jest to utwór czerpią- 
cy z twórc zości By rona, do chodzi do wniosku o czysto máchowskim charak terze
dzieła. V. No votný następnie zwraca uwagę na nieobec ność Wędrówki karkono skiej
w powo jen nych wy da ni ach dzieł czeskiego ro man tyka, mo ty wowaną jej rze ko mym
pe symiz mem. Z obiema ogól nikowymi tezami (by ro nizm, pe symizm) polemi zuje,
odwołując się do mono grafii i opra cowań poświęconych twórc zości Máchy
(V. Štěpánek, F.V. Krejčí). Przełomem były jed nak już sądy Arne Nováka, wpisujące
autora Maja w kon tekst młodego ro man tyzmu niemieck iego (No valis). Po dob nym
tro pem idzie wiele lat później Hana Voisine- Jechová, sięgając po świ et nie so bie zna-
ną lit era turę fran cuską (Gé rard de Ner val). Swoje roz ważania znawca kończy, ak cen -
tując prob lem genologic znej przynależności omawia nego dzieła Máchy, co doku -
men tuje enu mer acja najróżniejszych ok reśleń. Przy pa dająca w roku 2010 trzechsetna 
roc znica urodzin czeskiego ro man tyka sprzyjała organi zacji kon fer encji i sym pozjów 
oraz okazjon alnym wy dawnict wom, stąd też zapewne obec ność dru giego szkicu
V. No vot nego także poświęconego Wędrówce karkono skiej: Pouť krkonošská v »lite-
ra tuře krkonošské« (s. 23–35). Badacz roz poc zyna od wy jaśni enia ter minu, który
zna lazł się w tytule ar tykułu, przy po mi nając napi sany przez Františka La dislava Če -
lakovskiego pam flet (opub likow any w cza sopiśmie „Čecho slav”) wymier zony prze-
de wszyst kim w relacje w ówczes nej kul turze lit er ack iej. V. No votný zwraca uwagę,
że zarówno Če lakovský, jak i Mácha posłużyli się ok reśle niem „karkono ska” w sen -
sie me ta fo ryc znym. Jest to punkt wy jścia do przyjrzenia się obec nego w dziele autora
Cyganów znaku „matki- ziemi” różnie rozu mia nego przez fe nome nologa Jana Pa toč-
kę i kry tyka Fran tiška Xav era Šaldę. Śledząc rozu mienie przestrzeni w dziele Máchy,
badacz odwołuje się kolejno do Al berta Vyskočila, Jan Mu kařovskiego, Vítezslava
Nez vala, kończąc swój przegląd na współczesnym badaczu ro man tyzmu Zdeňku
Hrba cie. 
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Jiljí Vra ti slav Jahn z družiny májové (s. 37–60) to tytuł kolejnego tek stu, tym ra-
zem poświęconego mniej znanej postaci. Jiljí Vra ti slav Jahn (1838–1902) jest, po -
chodzącym i związanym z Par du bi cami oraz częściowo Pragą (gdzie stu diował i w
roku 1858 zade biutował w „Lu mirze”) autorem, który doc zekał się niezbyt przy chyl -
nej oceny spod pióra wspom nia nego już Arne Nováka. Ar tykuł V. No vot nego to swe-
go rodzaju zes tawienie sądu czeskiego kry tyka z hasłem oso bowym z Lexik onu če ské
lit era tury, którego autorką jest Lud mila Lautová. Te dwa portrety badacz kon fron tuje
z treścią tablicy pamiątkowej na domu rodz in nym Jahna w pobliżu par du bick iego
zamku, co staje się punk tem wy jścia do przybliżenia postaci z kręgu Jana Nerudy.
Szczególną uwagą otoc zone są lata 1860–1863, które po eta spędził w Pradze, kiedy
mimo ścisłego wykształce nia, pi as tował mnóstwo funk cji związanych z ówczesnym
życiem kul turalnym. Wbrew powszech nej opinii znawca podkreśla mistrzostwo Jah-
na jako twórcy wierszow anych przemów i poezji oko lic znościowej, której pa tronem
mógłby być prze cież sam Karel Hy nek Mácha (tu autor przywołuje wierszow any
wstęp do Maja). Arne Novák, charak teryzując tę postać użył deprecjo nującego ok -
reślenia – „chemik i popu laryza tor”, co zdaniem V. No vot nego od daje sedno jego
działalności po pow ro cie z Pragi do Par du bic, gdzie został dy rek torem gim nazjum
real nego i m.in. tłumaczył na język cze ski po dręc zniki do nauk ścisłych. Ale, jak
przypo mina badacz, „sta roc zech z Par du bic” jest także autorem bio grafii Františka
Ladislava Rie gra. Przy okazji tego faktu pros tow ane są nieścisłości z Leksyk onu lite-
ra tury czeskiej, jak i mono grafii Rob erta Saka poświęconej Rie growi. Następnie
znawca w ciekawy sposób zes tawia ocenę poezji Jahna (np. to mik Růženec), odwołu-
jąc się do przes tarzałej akade mick iej His to rii lit era tury czeskiej2, gdzie omówił ją po -
bieżnie Miloš Po horský z tym, co na ten sam te mat napisał Ja ro slav Vrchlický, sku -
piając się na py ta niu czy Jahn to „ma jow iec”, czy autor bieder maieru? Szkic kończy
się swego rodzaju ape lem, by obok wiel kich tego ok resu – Jana Nerudy, Ka ro liny
Světlej czy Ja kuba Ar besa do ce nić także rolę ich rówieśników, czy nawet, jak w tym
przy padku poprzed ników, z których wielu wy brało inną drogę niż wymieni eni. Tę,
którą poszedł Jiljí Vra ti slav Jahn, najle piej opisują słowa – od po ety do chemika. 

Ar tykuł kolejny nosi tytuł Kloster mann v ráji pos tre al is tickém (s. 61–75) i zgod -
nie z za pow iedzią poświęcony jest syl wetce pisarza na zy wanego hiper bolic znie
„poetą Szu mawy” Karla Kloster manna (1848–1923). Badacz pa trzy na niego poprzez 
per spek tywę mało znanych, wy danych pośmiert nie (1926) wspom nień pt. Červánky
mého živ ota. Jest to im puls do postawienia tezy o nie mal powszech nej niezna jo mości
późnej twórc zości tegoż autora, co uc zony doku men tuje, odwołując się do leksyko-
nów i opra cowań his to ryc zno liter ackich. Według V. No vot nego to właśnie ten me -

muarystyc zny doku ment stanowi „je den z kluczy in ter pre ta cy jnych ut worów Kloster -
manna napi sanych pod koniec życia” (s. 71). Uc zony zwraca w tym miejscu uwagę na 
para doks, iż po zostały one z reguły poza sferą zaint er esowania ówczes nej kry tyki, co
wiąże z dominacją in nych niż re al istyc zna poe tyk, bo prze cież czas ich wy da nia to
jed noc ześnie ok res awan gardy, ekspres jonizmu, fu turyzmu czy następnie sur re aliz-
mu. Intere sująca jest zapro pon ow ana następnie paralela między późnym Kloster man -
nem a wczesną twórc zością Jana Čepa, oparta na świa do mości „dwo jakiego do- mu”,
jak pod powi ada tytuł zbioru opowia dań tego ostat niego, wy danych także w roku
1926. Przy po mi nając zasadę „bo hemica non legen tur”, obowiązującą także wśród
stu dentów bo hem istyki (s. 74), autor gorzko kon sta tuje, że zapewne nie poz woli ona
na to, by do ceniono walory wspom nień, które – jak podkreśla – nie zes tarzały się tak,
jak inne pro po zycje po chodzące z tej epoki. 

Szkic Uřed nické téma u Fran tiška Xav era Svo body (úředníka) (s. 77–89), po-
święcony mężowi Růženy Svo bo dovej, zac zyna się od przeglądu tych autorów, któ-
rzy te matem czy ściślej mo ty wem urzędu i pracy urzęd nika się zajmow ali. Badacz
przy po mina tu m.in. Franza Kafkę, ale także autorów piszących po cze sku i wstępują-
cych na scenę lit er acką w ostat nim ćwierćwieczu wieku XIX, jak Jan Lier, Jo sef Sva -
to pluk Machar i wymien iony w tytule Fratišek Xaver Svo boda (1868–1920). Tego, co 
stanowiło dla urzęd nika Svo body chleb powszedni, nie znajdzie jed nak czytel nik
w jego wiel kich pow ieści ach, ale sięgnąć trzeba do zbioru opowia dań Pes tré povídky,
który następnie pod dany jest wnik liwej analizie. V. No votný sku pia się na te ma tyce
zasyg nali zow anej w tytule ar tykułu, jed noc ześnie ape lując o to, by nie spoglądać na
omawia nego autora je dynie przez pryz mat dużych form, ale po chy lić się nad jego
mniejszymi ut wo rami pro za tor skimi. 

Ostat nie dwa tek sty pier wszej części Vla dimír No votný poświęcił La disla vowi
Klímie (1878–1928). Pier wszy, o neru dowskim tytule, La dislava Klímy násilí hravé
i dravé (s. 91–98) roz poc zy nają roz ważania na te mat prze mocy, która od przełomu
XIX i XX wieku obok stałej obec ności w ut wo rach natu ral istyc znych, stała się
jednym z to posów lit er ackich. Jak zwraca uwagę badacz u autora Ci er pień księcia
Sternen ho cha agresja, bru tal ność wynika przede wszyst kim z wyzna wanej przezeń
fi lo zofii sztuki. Odwołując się do niemieck iej prozy, która w czeskim przekładzie
nosi tytuł Putování slepého hada za pravdou oraz zbioru opowia dań Slavná Neme sis,
pro po nuje spojrzeć na tenże mo tyw poprzez związek z da da iz mem, a także doszu kuje
się fili acji z nai wiz mem. Wy bie gając w przyszłość, kończy pier wszy tekst poświęco-
ny Klímie re fleksją, iż mógłby być on wiązany z tym, co później będzie mieściło się
pod szyldem art brut. Tytuł dru giego ar tykułu ma formę py ta nia: La dislav Klíma – li-
t erární kri tik? (s. 99–109) i wyznacza krąg, na którym skupi się uwaga autora. Poszu -
kuje on bow iem u Klímy tego, co jest zresztą bliskie jego włas nej prak tyce – tek stów
kry tyc znych. Re fleksje o tym charak terze, roz proszone przede wszyst kim w tek stach
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fi lo zofic znych (głównie Svět jako vědomí a nic), mogłyby stać się pod stawą do uzna-
nia go za przed stawi ciela kry tyki in tui cy jnej, „która za pośred nict wem twórc zej in -
tuicji kry tyc znej oddziela od sie bie książki do bre od złych nic zym plewy od zi arna
i zi arno od plew” (s. 101). W zbiorze Hom ni bus cze ski fi lo zof i pro zaik nie waha się
kry tyc znie mówić na te mat klasyków lit era tury świa towej, jak George By ron, Honoré 
de Balzac, Ivan Tur gi eniew czy August Strind berg. Wbrew oc ze ki wan iom – jak kon -
sta tuje autor – Klíma do ce nia pisar stwo Sva to pluka Čecha, jed nego z ostat nich wiel -
kich budzi cieli, choć jako całość lit era tura odrodzenia naro dowego stawała się ce lem
jego uwag kry tyc znych. Klíma to kry tyk nie kon sek wentny, to rac zej kry tyk eseista –
taką oceną kończy się drugi z poświęconych mu szkiców, za mykający jed noc ześnie
pierwszą część wy boru stu diów.

Drugą, wkrac zającą już w wiek XX, część ot wiera ar tykuł Nad prolo gem k le -
gionářské an abází Ru dolfa Medka (s. 113–131). Ru dolf Me dek (1890-1940), je den
z przed stawi cieli pok olenia braci Čapków, wydał w roku 1921 swój pow ieściowy de -
biut (wcześniej pub likował poezje w „Mod erní re vue”) pt. Oh nivý drak, który pow-
szech nie wpi sy wany jest w nurt tzw. lit era tury le gion owej. Jak przy po mina V. No -
votný książka fak tyc znie stanowiła pierwszą część późniejszej le gion owej pen ta lo gii
zatytułow anej Ana base (Ofen sywa), ale charak ter ystyką tą zac zęto się posługi wać
wobec niej ex post, dop iero po wy daniu całości. Zau ważając, iż Oh nivý drak stoi
z boku fali ekspres jonizmu, która na początku lat 20. mocno do chodziła do głosu,
badacz wpisuje ją w nurt książek roz pa trujących cze ski charak ter naro dowy z począt-
ku stu le cia (bardzo intere sująca jest tutaj paralela z wy danym w 1909 r. Mis trem Kam -
pa nusem Zik munda Win tra). Zatem pro po zycję Medka można by włączyć w kon tekst 
sporu o sens cze skich dziejów i wówczas współbrzmi ona z fi lo zofią Emanu ela Levi -
nasa. Autor kon sek went nie po ka zuje od mien ność tejże pier wszej części, na której
kładł się cień całej pen ta lo gii, mimo widoc znych różnic np. ga tun kowych poszcze-
gólnych skład owych. V. No votný pro po nuje określe nie „nar racja pub li cystyc zna”,
która w duchu neok lasycyzmu obec nego wówczas w lit era turze czeskiej, reprezen -
tuje „aktu ali zow any wari ant sporu o sens cze skich dziejów, wprowadzając nową per -
spek tywę i wizję od now ienia czeskiej państ wowości w duchu cze sko bra ter skich
ideałów duchownych” (s. 123). Następnie po ka zuje wpływ lit era tury ro sy jskiej na
poetykę byłego dekadenta, szu kającego nowych środ ków wy razu i widzi go przede
wszyst kim w twórc zości Fio dora Dosto jewskiego, ale także Ivana Tur gi eniewa. 

Drugi ze szkiców poświęcony został wy danej w 1931 roku książce Karla Poláčka
(1892–1945) Muži v off sidu. Ze živ ota klubových přívrženců i nosi tytuł Žánry v off -
sidu v Mužích v off sidu (s. 133–144). Jak zaznacza na sa mym początku autor, ce lem
ar tykułu nie jest anal iza ut woru, ale „kon cen tracja na przeni kaniu nowych struk tur
ga tun kowych do nar ra cy jnej tkanki opow ieści” (s. 134). Zatem czytel nik najpierw zo- 
staje za poznany z pro po zycjami genologic znymi, jakie wyszły spod pióra Karela

Čapka, Vítezslava Ko courka, Erika Gilka, Aleny Hájk ovej, Evy Stroh sovej, Jiřego
Opelíka, po ka zujących całą paletę możliwych ok reśleń. Badacz w konkluzji do chodzi 
jed nak do wniosku, że żadne z nich nie jest od pow ied nie i pisze o „ka lejdo skopie ga -
tunkowym” (s. 141) opow ieści zawierającej ele menty paro dii tzw. czer wonej bib lio -
tec zki czy sen ty men talnych his to rii z cza sopism ko bie cych.

Tytuł następ nego tek stu Karel Valtr Černý: Ani omyl, ani ob jev…. (s. 145–162)
nawiązuje do nazwy kon fer encji, na której był pier wot nie wygłoszony jako ref erat.
Początek to obsz erne wy jaśni enia do tyczące zapisu imion i naz wiska autora wy danej
w 1943 roku pow ieści Případ herce Hal tera K. V. Čer nego (1892–1945). Ten ak tor,
ar tysta, reży ser tea tralny to także twórca poe tyck iego to miku Bla ho slavený člověk,
w którym pobrzmiewają echa po bytu w szpi talu psy chia tryc znym w celu lec zenia
uzależni enia. Ale w cen trum uwagi po zostaje wspom ni ana wcześniej pow ieść, która
jest według badacza portre tem bednářowskiego „nagiego człow ieka”, znajdującego
się na dnie „out sid era epoki czy cud zoziemca we własnym kraju” (s. 157), co skłania
do poszuki wania paralel np. z emi gra cyjną twórc zością Egona Hos tovskiego. V. No -
votný zwraca uwagę na skrótowo zarysowane posta cie, co odróżniało pow ieść Čer -
nego od do mi nującego za Pro tek to ratu mod elu psy cho logic znego. Przyp isuje autoro-
wi „od kry cie” doku men tal nego spojrzenia na re alia życia, „jego codzi enne fe nomeny, 
włącznie z pro ce sami psy cho logic znymi od gry wającymi się we wnętrzu postaci”
(s. 157), jed noc ześnie przy po mi nając, iż przez lata było to postrze gane właśnie jako
„pomyłka” czy wy raz nie do jrzałości pisarza kreślącego losy nar ko mana Ru dolfa Hal -
tera. Wy razem tego jest np. brak in for macji o nim w akade mick iej His to rii lit era tury
czeskiej3, gdzie Jiří Bra bec stracił okazję na porównanie pow ieści Čer nego z Krawę-
dzią Václava Řezáča. 

Im pulsem do kolejnego szkicu – Ex peri ment ne boli Hlava umělce (s. 163–176)
był ar tykuł Kris tiána Sudy poświęcony twórc zości Mi lady Součk ovej (1899–1983).
V. No votný polemi zuje z uznaniem za najbardziej ek spery men talne dzieło pisarki ut -
woru Neznámý člověk i pro po nuje przyjrzeć się pod tym kątem książce Hlava umělce.
Studie k větší próze, która wyszła jeszcze w 1946 roku. Dostrzega w niej „sta ra nie
o przek roc zenie granic nar racji i bar ier ga tun kowych” (s. 166), więc nie może dzi wić
fakt, iż wy raża wręcz obur zenie nad tym, że nie zna lazła się o niej żadna wzmi anka
w ty lek roć już kry tykow anej akade mick iej His to rii lit era tury czeskiej. Walkę o możli -
wość lit er ack iego ek spery men tow ania, podjętą przez pisarkę, wpisuje w kon tekst
twórc zości Vla di mira Na bok ova czy Na thalie Sar raut. W szkicu znajdzie też czytel -
nik sporo odnie sień do in nych ref er atów wygłoszo nych na kon fer encji poświęconej
dziełu Mi lady Součk ovej, która pos tu lowała o „wolną, tzn. niezależną, a przede
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wszyst kim nie kon wencjon alną twórc zość” (s. 175) w tym trudnym dla lit era tury
czeskiej cza sie. 

Ostat nie dwa szkice wyk rac zają poza granice lit era tury czeskiej. W pier wszym
pt. Utěšený při van dro va lec Nilo laj Ter lecký (s. 177–192) badacz przed stawia czytel -
nikowi kon ter fekt, żyjącego w la tach 1903–1994, jed nego z wiec znych tułaczy, „ro -
sy jskiego emi granta, ro sy jskiego lit er ata za granicą, czeskiego pisarza żyjącego na
uboczu, czeskiego lit er ata emi gra cy jnego, cud zoziemca i wyg nańca” (s. 192).
Wszystkie ok reślenia charak teryzują autora bliżej za prezen tow anych pow ieści Cur -
ricu lum vitae i Don Ki chot ze Sod omy. Poza wyl ic zeniem uchy bień w różnych opra -
cow ani ach his to ryc zno liter ackich bądź zwróce niem uwagi na nieobec ność w nich
Ter leck iego4, V. No votný przy po mina fakt, iż w la tach trzydzi estych XX wieku
wszedł on w krąg czeskiej le wicy kul tural nej (V. Nez val, M. Ma jerová, J. Drda), choć
sam pisał jeszcze po ro sy jsku. Stało się pre tek stem do zarysowania sytuacji śro -
dowiska ro sy jskiej emi gracji, co niewątpli wie wzbo gaciło tekst poświęcony Niko la -
jowi Ter leck iemu.

Rod inné me na dry v rakousko- české Plzni (s. 193–203) to tytuł ar tykułu, w którym 
V. No votný przybliża postać po chodzącej z Pilzna, kon trow er sy jnej aus tri ack iej
pisarki Ger trud Fusseng ger (1912–2009). Uwagę badacza (także przez lata związa-
nego z tym mia stem) przykuła „pow ieściowa kronika”, której tytuł czeskiego prze-
kładu autor stwa Františka Fa bi ana5 (do dzisiaj zresztą niewy danego) brzmi Dům
temných džbánů. To „remi nis cencja świ ata, o którym może się wy da wać, iż nigdy nie
ist niał” (s. 193), świ ata koeg zys tencji pilzeńskich Aus triaków, Niemców i Czechów,
zatem obraz zachodnioc zeskiej metro po lii na przełomie XIX i XX wieku. Według
znawcy autorka kon tyn uuje tra dycję pow ieści psychologic znej z przełomu wieków.
Na mar gine sie można do dać, że pol ski czytel nik ma do dyspo zycji z obsz er nej prozy
his to ryc znej Ger trud Fusseng ger zbiór portretów wy bit nych ko biet pt. Władczynie
(Warszawa 1998, tłum Bar bara Lu li ńska, tytuł org. Frauen, die Geschichte machten). 

Warto na koniec zau ważyć, iż w całym zbiorze Vla dimíra No vot nego widoc zna
jest ciekawa strate gia ba daw cza, którą autor posługuje się często, zachęcając czytel -
nika swoich szkiców do sięgania po różnego rodzaju słowniki te ma tyc zne, leksyk ony
czy opra cow ania his to ryc zno liter ackie z różnych ok resów. Może to być pod stawą np.

wery fikacji obec ności lub nieobec ności w nich danego autora czy poruszanej proble-
ma tyki. Poza tym – jak zawsze – na uznanie zwłaszcza za granic znej bo hem istki za-
sługuje przepiękna czeszc zyzna badacza, często od kry wającego sensy słów, z których 
nie zawsze współcześnie so bie zda jemy sprawę. I jeszcze jedna uwaga. Oc zy wiście
w przy padku pub lik acji nau kowych kwes tia jakości tech nic znej wy dawnictwa nie
jest może na jis tot niejsza, niem niej w ep oce, w której co raz częściej mamy do czynie-
nia w ek ra nem kom putera czy czyt nika, warto podkreślić, że dobrej jakości pa pier
sprzyja przy jem ności płynącej z lek tury. De likatna oprawa ilus tra tor ska (Mi lo slav
Krist) z do mi nującym mo ty wem ołówka również zachęca, by po książkę sięgnąć.
Jeśli do tego do damy ciekawą prob lema tykę roz pa try waną przez autora, nie po zostaje 
nic in nego, jak tylko po pro po zycję par du bick iego bo hem isty sięgnąć. 

Ale ksan dra Pająk, Opo le

Piotr Gierowski, Stru ktu ry hi sto rii. O czeskim pro je kcie dziejów li te ra tu ry na tle
recepcji praskiego stru ktu rali z mu w Polsce, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu

Ja giel loń skie go, Kraków 2013, 233 s. ISBN 978–83–233–3453–8.

Za je den z najważniejszych prądów w hu man istyce uważa się struk tu ral izm,
a dowodzą tego lic zne pub lik acje na ten te mat, w których spo tykamy się z wie lością
pro pon ow anych opisów, wy jaśnień i war tościow ania tego zjawiska, czy może rac zej
fe nomenu. Wystarczy tutaj wspom nieć nie dawno wy dany na grun cie pol skim tom
Struk tu ral izm w Europie Środ kowej i Wschod niej. Wizje i re wizje pod re dakcją Da -
nuty Ulick iej i Włodzim ierza Bo leck iego, który ukazał się w se rii Z dziejów form ar -
tystyc znych w lit era turze pol skiej w 2012 roku. W rozdzi ale II Geo grafia i bio grafia
oraz w rozdzi ale III Dysk on tynuacje zami eszc zone zostały ar tykuły badaczy pol skich
i cze skich intere sujących się prob lema tyką Praskiej Szkoły Struk tu ral nej (Zbig niew
Greń, Ondřej Sládek, Jana Hoff man nová, Teresa Do brzyńska, Světla Čmejrková,
Małgor zata Gorc zyńska, Bohu mil Fořt). Poznański teo re tyk lit era tury Ed ward Bal -
cer zan, w jednym z ar tykułów tam za war tych (Oświ etle nie struk tu ral izmu, s. 5–16),
wspo mi nając dorobek Jana Mu kařovskiego i Fe liksa Vo dički, odsyła czytel ników do
lek tury wnik li wej roz prawy dok tor skiej Cze ski pro jekt his to rii lit era tury (na tle re -
cepcji czeskiego struk tu ral izmu w Polsce) kra kowskiego badacza Pio tra Gierowskie-
go, która napi sana została pod kie runkiem Jacka Balu cha. W 2013 roku na pol skim
rynku wy dawnic zym nakładem Wy dawnictwa Uniwer sytetu Jagiel lońskiego ukazała
się ta bardzo intere sująca, zarówno dla pol skiego, jak i czeskiego śro dowiska nau -
kowego książka, pod nieco zmien io nym tytułem Struk tury his to rii. O czeskim pro jek -
cie dziejów lit era tury na tle re cepcji praskiego struk tu ral izmu w Polsce. Pub lik acja
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bohater, a zarazem narrator – dzien ni karz Roman Słomecki przez lata zajmował się postacią
Ter le c kie go i za gad nie niem przekładu w ramach pla no wa nej rozprawy do kto r skiej, której
notabene nigdy nie ukończył. 

5 Jego fragmenty publikowane były w broszurce, którą z okazji setnych urodzin autorki
wydała Biblioteka Miejska w Pilźnie (2012). 



stanowi próbę sze rok iego spojrzenia na za gad ni enie dziejów struk tu ral izmu czeskie-
go, cho ciaż nie jest w sta nie w sposób wyczer pujący przed stawić całej dy namiki roz -
woju i wpływu czeskiej myśli struk tu ral istyc znej na nowe i różne dy scy pliny.

 Szkoła praska tra dycy jnie była łączona z tym, co najlepsze w Czech ach w sferze
teo rii lit era tury. Dzięki sta raniom kilku popu laryza torów i zwolen ników jej dok onań
można pow iedzieć, że dzisiaj dziedzictwo Prażan stało się znane, cho ciaż poza grani -
cami kraju zaint er esowanie badaczy jest na dal ogranic zone. Należy podkreślić, że
w kon tekście kra jowym (czeskim), to dziedzictwo jest bo gato prezen tow ane w ba da -
ni ach nad czeską te orią lit era tury (szczegól nie w śro dowiskach uniwer syteckich), po -
nieważ his to ria Szkoły Praskiej jest mocno związana z his torią niezależnego państwa
i narodu czeskiego, co (i słusznie) dostrzega autor wspom nia nej pub lik acji. Bardzo
duże zasługi na tym polu, w ciągu ostat nich kilku lat położyło brneńskie wy dawnic-
two Host, które serią Struk tu ral is tická Kni hovna oży wia pa mięć o teo re tyc znej dzia-
łalności Praskiego Koła Ling wistyc znego. Pub lik acje tej se rii udowad niają, że bada-
cze czescy Szkoły Praskiej rea gow ali i na dal rea gują, na im pulsy zewnętrzne, które
bezsprzecznie wpływały i wpływają na charak ter ich roz ważań. 

W ba da ni ach struk tu ral istów is totny ele ment do ciekań nau kowych stanowiła
m.in. his to ria lit era tury. Struk tu raliści dążyli do wyo dręb ni enia procesu his to ryc zno -
liter ackiego z his to rii ogól nej i ok reślenia reguły jego wewnętrznych przemian.
W swoich roz pra wach Mu kařovský i Vo dička sformułow ali kolejno zmien ność his to -
ryczną języka poe tyck iego w relacji do zmian języka naro dowego oraz pod stawy teo -
re tyc zne i me todologic zne dla ba dań his to ryc zno liter ackich. Fe liks Vo dička uznał
dzieło lit er ackie za dy namiczną część składową procesu roz wo jowego lit era tury.
Struktu ral izm praski stworzył nowy sposób po jmow ania procesu his to ryc zno literac-
k iego oraz celów i za dań his to rii lit era tury, wreszcie zarysował komu nika cyjną per -
spek tywę w ba da ni ach nad sztuką i lit era turą. Prace z zak resu lit era tu rozn aw stwa i es -
te tyki stanowią głównie efekt poszuki wań ba dawczych Jana Mu kařovskiego, Ro -
mana Jakob sona i Fe liksa Vo dički.

 Dok onania Szkoły Praskiej były już ba dane z wielu punk tów widzenia, ale tekst
Pio tra Gierowskiego stanowi tutaj wyjątek. Po jawienie się struk tu ral izmu jako swois -
tej me tody ba dawczej w lit era tu rozn awstwie pol skim jest najc zęściej opi sy wane
zgod nie z zasadami dyskursu his to ryc znego (Zob. B. Ryż Kon cepcja języka teo re tycz- 
no liter ack iego struk tu ral istów pol skich, Wy dawnictwo Fun dacji „Pro jekt Nauka”,
Wrocław 2013). Z reguły badacze przy jmują per spek tywę chrono logiczną najpierw
po dając wcześniejszy kon tekst eu ro pejski, je dynie krótko wspo mi nając o wpływach
cze skich. Autor re cen zow anej pub lik acji za cel zasad niczy obrał prezen tację struk tu -
ral istyc znych osi ag nięć w zak re sie his to rii lit era tury wzbo ga cając i rozbu dowując do -
tychcza sową wiedzę pol skich lit era tu rozn aw ców o kon tekst cze ski. Swoją uwagę
sku pia przede wszyst kim na kon cepcjach, które ukształtowały się w ra mach czeskiej

myśli struk tu ral istyc znej w la tach 30. i 40. XX wieku. Za najważniejsze dla tych roz -
ważań teo re tyc znych uznał dwie pub lik acje: Polák ova Vzneše nost přírody Jana Mu -
kařovskiego oraz Lit erární his to rie, její pro blémy a úk oly Fe lixa Vo dički. Intere sujące 
go za gad ni enia roz pisuje na dwa obsz ary prob lemowe, z których pier wszy prezen tuje
roz wój czeskiej his to ri ografii lit er ack iej od mo mentu jej narodzin pod koniec wieku
XVIII aż do pier wszej połowy wieku XX (ok res narodzin dok tryny struk tu ral istycz-
nej), a w dru gim przed stawia re cepcję czeskiego struk tu ral izmu w Polsce (ze szcze-
gólnym uw zględ ni eniem oddziaływania na nią me todologic znych założeń Mu kařov-
skiego i Vo dički w obrębie ba dań his to ryc zno liter ackich). 

Prezen tow ana tu pub lik acja składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, rozdzielo -
nych na po drozdziały, zakońc zenia, bib lio grafii oraz in deksu osób. Ba da nia nad dzie -
jami praskiego struk tu ral izmu autor starał się przed stawić możli wie sze roko, czego
dowodem jest wyk orzysta nie przez niego bo gatego ma te riału źrodłowego (zami esz-
czona do tek stu bib lio grafia obejmuje 13 stron). Gierowski obu dowuje swoje tezy
sze rokim apa ratem ba dawczym i przed stawia pogłębi one kon tekstu al nie anal izy ko-
lejnych prob lemów w poszc zególnych rozdziałach pracy. 

W rozdzi ale I zatytułow anym Czeskie syn tezy his to ryc zno liter ackie od końca
wieku XVIII do czasów po zy ty wizmu badacz sku pia się nad przed stawieniem począt-
ków czeskiej his to rii lit era tury (Bohus lav Bal bín) aż do początku XX wieku (Arne
Novák), aby tym sa mym zwrócić uwagę na odrodzen iowy i po zy ty wistyc zny model
syn tezy his to ryc zno li terack iej, które wówczas domi nowały. Autor podkreśla, że
zwłaszcza ten drugi stanowił bez pośrednią tra dycję dla kształtow ania się później-
szych kon cepcji cze skich struk tu ral istów. 

Rozdział II Praskie Koło Ling wistyc zne oraz rozdział III Jana Mu kařovskiego
Polák ova Vzneše nost přírody – pier wszy pro jekt struk tu ral istyc znej his to rii lit eratury
mają charak ter chronologiczno- problemowy. W rozdzi ale II autor pisząc o przeszłoś-
ci i działal ności Praskiego Koła Ling wistyc znego, dostrzega potrzebę za prezen towa-
nia owego prob lemu od czasów kształtow ania się tego zjawiska wraz z kon tek stami,
aby zakończyć na krót kiej his to rii między wo jen nej ak ty wności badaczy Koła. Przy
do borze wewnętrznych cenzur czasowych zaak cen tował daty, wy dar zenia i pub lika-
cje na jis tot niejsze dla poruszanego prob lemu. W mi arę przemi eszc za nia się w dzie -
jach Praskiego Koła Ling wistyc znego ku da cie 1934, kiedy uka zuje się Polák ova
Vzneše nost přírody, pier wszy pro jekt his to rii lit era tury i model procesu his to ryc zno -
liter ack iego w ra mach kon cepcji struk tu ral istyc znej, będą się po jawiać prob lemy,
które należy za prezen tować już w sposób bardziej anali tyc zny, co ma miejsce
w rozdzi ale III roz prawy. Gierowski wprowadza opis najważniejszych as pek tów kon -
cepcji his to rii lit era tury za prezen tow anych przez Mu kařovskiego i Vo dičkę. Ramę
cza sową rozdziału stanowi ok res 1934–1942 do mo mentu pub lik acji roz prawy Fe -
liksa Vo dički Lit erární his to rie, její pro blémy a úk oly, w której cze ski badacz podjął
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prob lema tykę do tyczącą struk tu ral istyc znego pro jektu his to rii lit era tury, gdy tymcza- 
sem u Mu kařovskiego mamy do czyni enia z za gad ni eniami związanymi przede
wszyst kim z te orią procesu his to ryc znego. Jak bow iem Pi otr Gierowski podkreśla:

Okres 1934–1942 jest więc czasem, gdy praski stru ktu ra li sta rozwija i dopełnia swoją teorię
procesu hi sto rycz ne go (wychodząc w zasadzie poza sferę li te ra tu ry) w systemie badań
postępujących od arty sty cz ne go przed mio tu poprzez odbiorcę do przed mio tu sztuki,
Mukařovský doszedł aż do zro zu mie nia za sad ni czej siły napędowej procesu hi sto rycz ne go. Był
nią człowiek w całości swych funkcji. (s. 69) 

W rozdzi ale IV roz prawy zatytułow anym Przed wo jenna re cepcja czeskiej myśli
struk tu ral istyc znej w Polsce autor rekapi tu luje poglądy i dyskusje wokół praskiego
struk tu ral izmu w la tach 30. w Polsce. Zwraca uwagę na fakt, że we wspom ni anym
cza sie nowe pro po zycje me todologic zne wprowadzane były rac zej opornie i bez en -
tuzjazmu. Przyc zyny tego zjawiska doszu kuje się w ówczesnym pol skim kon tekście
kul turalnym, a przede wszyst kim w es te tyce i nauce o lit era turze. Wymienia tutaj jako 
is totne prace Ka ziemierza Wóy cick iego z dru giego dzie sięcio le cia XX wieku, a także 
kon cepcję Czys tej Formy Stanisława Ig na cego Wit kiewicza i poglądy Ka rola Irzy-
kowskiego za warte w dziele Walka o treść. Ten rozdział pracy stanowi syn tezę his to -
ryc zno liter acką, w której autor po daje najważniejsze fakty, przy po mina naz wiska
i poglądy wy bit nych twórców i wnik li wie opisuje ten dencje, de cydujące o spe cy fice
przed wo jen nej re cepcji czeskiej myśli struk tu ral istyc znej w Polsce.

Kolejna część książki, opatrzona tytułem His to ria lit era tury według Fe liksa Vo -
dički poświęcona została szczegółowej anal izie roz ważań czeskiego struk tu ral isty na
te mat his to ryc znego charak teru dzieła lit er ack iego. Gierowski omawia kolejno za -
gad ni enie roz woju struk tury lit er ack iej, ge nezę dzieła lit er ack iego, re cepcję dzieła li-
ter ack iego i całości his to ryc zno liter ackie, czym kończy Vo dička swoje roz ważania na 
temt ba dań lit era tury jako struk tu ral nej całości. W dalszych po drozdziałach mowa
jest o kon tek stach i kon tynuacji tych ba dań już w ok re sie powo jen nym, kiedy na po -
tykają one początkowo na bezwględną dominację mark sizmu w la tach pięćdzi esią-
tych XX wieku i re ne sans w la tach sześćdziesiątych, po czasy nor mali zacji i roz wój
semio tyki (V. Macura), aż do pon ownego pow rotu do przer wanej tra dycji myśli struk -
tu ral istycznej po roku 1989 w Czech ach. 

W ostat niej części roz prawy Cze ski struk tu ral izm w Polsce: ok res powo jenny
Gierowski kon cen truje się na roz ważani ach do tyczących re cepcji czeskiego struk tu -
ral izmu w Polsce po II wo jnie świa towej. W tym frag men cie pracy prze ko ny wująco
udowad nia, że cze ski struk tu ral izm ode grał zde cy dow anie is totną rolę w roz woju pol -
skiej nauki o lit era turze w dru giej połowie XX wieku, o czym świ adczą lic zne przy-
woływania teo re tyc znych roz ważań Prażan w pra cach cho ciażby Janusza Sławiń- 
skiego, Jer zego Ziomka, Hen ryka Mark iewicza, Ter esy Wa las czy Mi chała Głowiń-
skiego i Ed warda Bal cer zana. Autor owi omawia nej roz prawy nie chodzi o wska za nie

je dynie bez pośred nich za pożyc zeń ter mi no logic znych w syn tezach pol skich badaczy, 
ale rac zej o „podkreśle nie charak teru sa mej wizji roz woju owych całości i przekształ-
ceń, jakie w ich ra mach zachodzą” (s. 212). 

Zas tosowany przez Pi otra Gierowskiego typ opisu prob lemu ma wiele zalet,
przede wszyst kim poz wala w łatwy sposób uporządkować ma te riał oraz stworzyć
kla rowne ciągi przyczynowo- skutkowe umożli wiające rozciągnięcie roz ważań na
sze roki kon tekst his to ryc zno liter acki i kom paratystyc zny. Pub lik ację tę należy uznać
za bardzo udaną i wnoszącą is totny wkład do pol skiej i czeskiej teo rii lit era tury. Autor 
reali zuje tu w sposób wielce kom pe tentny próbę prześledzenia czeskiego pro jektu
dziejów lit era tury na tle re cepcji praskiego strukru tal izmu w Polsce. Dzięki tej publi-
k acji na pol skim rynku wy dawnic zym po jawia się pier wsze tak obsz erne dzieło na ten 
te mat. Do tej pory spo tyka liśmy się je dynie z po je dyńc zymi, cząstkowymi opra cowa-
niami tej prob lema tyki (w większości nieznanymi naszym południowym sąsia dom),
a prze cież cze ski struk tu ral izm, i tu należy zgodzić się z Gierowskim, „mimo że dzi-
siaj przynależy już rac zej do sfery dziejów teo rii lit era tury, wciąż po zostaje ciekawym 
obiek tem ba dań” (s. 212). Przygotow anie pub lik acji tego typu wy maga od autora
zebra nia i uporządkow ania bardzo bogatego ma te riału źródłowego, czemu Pi otr Gie-
rowski z powodzeniem podołał, opra cowując w syn te tyc znym ujęciu za gad ni enie,
które do tej pory nie zna lazło kom pleksowego odz wier cied lenia w pol skich i cze skich 
ba da ni ach teo re tyc zno liter ackich.

Do ro ta Żygadło- Czo p nik, Wrocław

Stařec a med. Ja ro s la vu Medovi k osmdesátinám, red. Martin Bedřich, Zdeněk
Jančařík, Praha: Portál, 2012. 296 s. ISBN 978–80–262–0101–4.

U příležito sti významného živ ot ního ju bilea lit erárního his to rika, kri tika a edi tora 
Ja ro slava Meda (*19.04.1932) vy dalo nak la datel ství Portál pod re dakčním ve dením
Mar tina Bedři cha a Zdeňka Jančaříka sborník Stařec a med. Ja ro slavu Me dovi k osm -
desát inám (2012).

Osob nost Ja ro slava Meda je mno hos tranně in spi ru jící. Naro dil se v Hav líčk ově
Brodě. V ro dišti navštěvo val obec nou školu a ob chodní akade mii. Po ma turitě v roce
1951 pra co val jako skladník. V le tech 1952–1957 stu do val na FF UK v Praze bohe-
mistiku a kni hov nictví, ab sol vo val diplo mo vou prací S. K. Neu mann a če ská knižní
kul tura. V ob dobí let 1958–1980 učil na různých typech středních škol v Praze a sou-
běžně v le tech 1966–1971 pra co val jako vědecký as pi rant v Ústavu pro če skou lit era -
turu ČSAV. Kan didát skou práci Pro blémy če ské lit erární dekadence mohl obhájit a ti -
tuly PhDr. a CSc. zís kal roku 1991. V le tech 1973–1980 ex terně vyučo val dějiny če -
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ské a světové lit era tury na PF v Ústí nad La bem, v ob dobí let 1980–2010 půso bil jako
vědecký pra cov ník Ústavu pro če skou lit era turu AV ČR, kde byla stře dem jeho zájmu
poezie 20. století, zejména poezie ka tol icky ori en tovaných tvůrců. Od roku 1991
přednáší če skou a světo vou lit era turu na Ka tol ické teo logické fa kultě a na FF UK
v Praze. V roce 2007 byl Ja ro slav Med jme nován do cen tem.

J. Med pub likuje od roku 1957. O dva roky později vy dal knihu his tori zu jících
próz Hory a mračna na mo tivy hav líčko brodských pověstí. V 70. a 80. le tech 20.
století tiskl své práce ča sopisecky v Če ské lit era tuře, po roce 1989 přispíval také do
Lit erárních no vin, Ak ordu, Pro glasu a Per spek tiv. Ja ro slav Med je autorem mono -
grafie Vik tor Dyk (1988), soub oru stu dií Spi so vatelé ve stínu (1995, rozšířené vydání
2004), svazku Od skepse k naději. Studie a úvahy o če ské lit era tuře (2006) a práce Li-
terární život ve stínu Mnichova (2010). Knižní roz ho vor s J. Me dem, který při prav ili
Aleš Palán a Jan Paulas, vyšel pod náz vem Texty mého živ ota (2007). Svými edi cemi
výrazně přispěl k ak tu ali zaci tvorby Vik tora Dyka, Jiřího Karáska ze Lvo vic, Bohu-
slava Reynka, Jana Zah radníčka, Jana Kameníka aj. Autor sky se rovněž podílel na
něko lika týmových pracích: Lexik onu če ské lit era tury, Slov níku básnických knih,
Slov níku českých spi so vatelů po roce 1945. 

Sborník Stařec a med přináší celkem 31 žán rově roz manitých příspěvků z pera
spi so vatelů, básníků, lit erárních vědců, his to riků, teo logů, kněží, výtvarníků, nak la -
datelů a osob ních lékařů.  Z d e n ě k  J a n č a ř í k  ve svém textu Starý Med do nových
mechů vzpomíná na něko lik erá osobní set kání s Ja ro slavem Me dem. Roz ho du jícím se 
stal rok 1991, kdy mezi oběma vzniklo pevné pouto. Z. Jančařík poznal J. Meda díky
Janu Šul covi ještě v době, než začal navštěvo vat Me dovy přednášky na teo logické fa -
kultě v Praze. Jančařík vzpomíná na své návštěvy v pra covně J. Meda, kterou mj.
navštěvo val také teo log C. V. Po spíšil, a na Me dova poutavá vy pra vování o ka tolic-
kých tvůrcích. Autorem textu Buď zdráv i šťastný, starče! je Medův dlouholetý přítel,
pro zaik a esejista  V ě r o  s l a v  M e r t l.  Vzájemné přátel ství mezi Me dem a Mertlem 
trvalo více než 40 let. V. Mertl vzpomíná na svou re dak tor skou práci v nak la datel ství
Růže i v měsíčníku Arch. Díky těmto ak tiv itám se oba autoři dobře pozn ali prostřed -
nict vím Ivana Slavíka. Mertl při pomíná společné „de batní or gie” při poslechu Svo -
bodné Ev ropy, společné hrátky kolem ping pon gového stolu v sadě a na společné
návštěvy a po byty na strašín ské faře u Fran tiška Dan iela Mer tha či na společnou četbu 
Ti gri dova Svědectví. Spi so vatel a esejista  P a v e l  Š v a n d a  uveřejnil ve sborníku
stu dii Příběh Věry Lin har tové. V tvorbě této pro zaičky sle duje zejména vztahy mezi
sub jek tem a ob jek tem, mezi lidským já a ob jek tivní re ali tou. Vnější svět, ob jek tivní
re alita, je v dílech V. Lin har tové vnímán spek trem složité psy chiky a jako kom pliko-
vaný souhrn pastí. Je rovněž vzpomenuto srov nání Lin har tové se světem próz Franze
Kafky a Rich arda We inera. Vzpomínkový text  M i  l o š e  D o l e ž a l a  nese název
Jak jsme spolu pásli želvy. S osob ností J. Meda se M. Doležal seznámil díky knize

Z. M. Kuděje z roku 1961, do které nap sal Med zas věcený do slov. Osob nost lite-
rárního his to rika M. Doležal později blíže poznával prostřed nict vím eru dovaných do -
slovů, mono grafií, stu dií a článků. Ap pis mel lif era, tak je po jme nován příspěvek  J a  -
r o  s l a v a  Š u  b r t a.  Vzpomíná v něm na J. Meda jako na výborného znalce českých
spiri tuálně ori en tovaných spi so vatelů, jejichž živ otní osudy a tvorbu při bližoval
mladým lidem z ok ruhu dr. Me toděje Habáně na by tových přednáškách.

 Teo log  F r a n  t i š e k  B u r d a  pub liko val ve sborníku příspěvek Tran scen dence 
ab surd ity. Tvrdí v něm, že po jem tran scen dence je v součas nosti kladen coby al ter na -
tiva od cizení hu man is tických kon cepcí. Všude se tíhne k novému živ ot nímu stylu,
jenž již není určován poh le dem vzhůru, ale který je zcela „poplatný ra chotu dějin”.
Burda mluví o jakési formě vzes tupné gravi tace. V případě, že ver tikální tran scen -
dence zcela chybí, oc itá se člověk v beznaději a rezig naci. Naději nalézá pi satel v po -
hybu ve směru osobní tran scen dence, jejímž zák ladem je de fini tivní te los dějin, světa
a ex is tence. Člověk je ani mal sperans – je živým ztěle sněním me sián ského očekává-
ní, prahne po posel ství, jež bude scho pno od povědět na nejh lubší otázky člověka.
A l e š  P a l á n  v příspěvku Pindy starýho dědka vzpomíná na spo lu práci s J. Me dem
na knize roz ho vorů Texty mého živ ota. Tazatel je fasci nován darem vy pravěčství, jímž 
je obdařen J. Med. Mno hos tranně in spi ru jící byly pro A. Palána autorovy vzpomínky
na J. Demla, B. Reynka, L. Maceško vou a L. Fukse. Teo log  C.  V.  P o  s p í š i l  při-
spěl do sborníku fik tiv ním tex tem o teo lo gii kouření: Theo lo gia Fumi. Doku ment
Mez inárodní Eku menické Kuřácké Teo logické komise=MEKTK. Pro pi satele je Ja ro -
slav Med ne jen drahým příte lem, pra co vitým mužem s vy braným smys lem pro
mužný hu mor, ve leknězem v chrámu dějin če ské lit era tury, ale také statečným chla -
pem potýkajícím se s niko ti no vou závis lostí. Teo log a kněz  T o m á š  H o l u b  ve
svém textu Ja ro slavu Me dovi vzpomíná na neza pomenutelné chvíle strávené na
přednáškách J. Meda v pros torách poslu cháren KTF UK v Praze. T. Holub měl mož-
nost společně s J. Me dem sdílet ony neo pako vatelné doteky Ducha, jež se v pí- sem-
nictví ob je vují ve chvíli, kdy lit erární dílo ve svém posel ství pravdy a krásy zcela pře -
sa huje autora. J. Med podle T. Holuba fasci no val ce lou svou by to stí a svým zápa lem,
přednášející i poslu chači byli s to pood krývat do bro družství Slova ve slově. Teo log
L u k á š  N o s e k  se ve svém textu Med di vokých včel zas ta vuje u prvků vztahu dog -
matu a spiri tu al ity. Nejdříve ho zau jalo svědectví ve Skutcích apoštolů a v živ otě
křesťanů v prvních staletích, zejména v tvorbě sv. Ře hoře Na zián ského a sv. Ire neje.
Dále se pi satel zas ta vuje u jed noty Božího ta jem ství v Kate chismu ka tol ické církve.
Vztah spiri tu ality a dog matu zajímá No ska také u novějších českých ka tol ických teo -
logů, zejména u Václava Wolfa, Cti rada V. Po spíšila a Vo jtěcha No vot ného. C y  r i l
M u c h a,  prak tický lékař J. Meda, přispěl do sborníku tex tem na hran ici básně
a prózy De mor bis per verba et curan dis. O pře konávání a léčení ne mocí slov níkem.
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C. Mucha si uvědo muje, že J. Med se ne mocí ne bojí, statečně s nimi bo juje velmi no -
ble sním, ale spe ci ficky vulgárním slov níkem.

 Fi lo zof  Z d e n ě k  J a n č a ř í k  se zabývá mys tickou ces tou Sim ony Weilové.
Nejdříve se zas ta vuje u dět ství a mládí této výji mečné ženy, jež se naro dila r. 1909
v Paříži, pra co vala jako gym na ziální učitelka, od borářka, vůd kyně stávek, tovární
dělnice, účast nila se proti na cis tického od boje, půso bila jako po rad kyně fran couz ské
exi lové vlády generála de Gaulla a M. Schu manna v Londýně. Za svého živ ota pub -
liko vala pouze ak tuální příspěvky do no vin, fi lo zofické a duchovní texty Weilové
vyšly až po její smrti díky Al bertu Ca mu sovi. V le tech 1937–1938 prožila něko likrát
„náhlou a čis tou ra dost”, stavy srov natelné s mys tickými zásnu bami sv. Kateřiny Si -
en ské a sv. Terezie z Av ily. Do svého srdce S. Weilová natrvalo při jala „myšlenku na
utr pení Krista“. Z. Jančařík v této sou vis losti píše, že bolest spo jená s krásou, utr pení,
ab so lutní po zor nost a čis tota jsou kon stan tami mys tiky S. Weilové, jež roz víjí do
konce svého živ ota.  J a n  Š u l c,  re dak tor nak la datel ství TORST, v Set kání s Ja ro -
slavem Me dem při pomíná, že se s ním po prvé set kal u Reynků v Petrkově na poč. 80.
let 20. století a měli tak možnost vidět mnohé orig inální grafiky B. Reynka, vidět
petrkovské kni hovny a rozmlou vat s bra try Reynkovými. S Ja ro slavem Me dem se Jan 
Šulc také set kával v ok ruhu přátel Al ex an dra Sti cha. Šulc se v roce 2007 stal re dak -
torem Me dovy vzpomínkové knihy Texty mého živ ota.  J a n  P a u l a s  v textu Mně
vy právějte o Vy sočině vzpomíná na set kání s Ja ro slavem Me dem v jih lavské farní kni -
hovně. Onoho set kání se dále zúčast nili Mi loš Doležal, Jan Pazderka, Marek Ho -
vorka, místní var haník, mladý kaplan a jiní. Důvodem bylo „zapití právě vyšlé knihy
pamětí” želivského opata Víta Ta jovského.  T o m á š  P e  t r á č e k,  teo log a žák Ja ro -
slava Meda, naz val svůj text ve sborníku Al fred Loisy a jeho pád: Loisy apolo geta,
ateista, pro rok. A. Loisy byl dle autora nejvýznamnějším fran couzským ka tol ickým
bib lis tou své doby. Spe ciali zo val se na stu dium he brejšt iny a bib lické exe geze a tyto
dis ci plíny po sléze přednášel na pařížském Ka tol ickém in sti tutu. Loisy si uvědo -
moval, že musí posta vit ka tol ický výklad Bi ble na pevný vědecký zák lad. Fran -
couzský přek lad klíčového Har nack ova spisu Pod stata křesťan ství přiměl Loi syho
vy dat vlastní dílo, jímž chtěl Har nack ovy teze vyvrátit a obhájit ka tol ickou víru po -
mocí his torické, tex tové a lit erární kri tiky v díle Evan ge lium a církev (1902). Práce
vyvolala obrovský zájem a byla přeložena do něko lika ja zyků. Mnozí ji považovali za
nejlepší apolo gii křesťan ské víry a ka toli cismu. Kniha ale podle T. Pe tráčka vzbudila
od por ka tol ické veřejnosti, po chyb nosti mnoha církev ních učenců pro přílišnou dějin -
nou re la tivi zaci in sti tucí a učení církve a znepoko jení ze strany něk terých bisk upů
i římských kon trolních orgánů. Kniha byla v roce 1903 uve dena na In dex. Nak la -
datelka  M a r k é t a  H e j k a  l o v á,  dcera spi so vatelky Hany Pražák ové a vnučka
Františka Kře liny, posílá J. Me dovi zdravici Všechno nejlepší k narozen inám. Se jmé -
nem Ja ro slava Meda se pi satelka po prvé set kala v dět ství u příležito sti vydání knihy

H. Pražák ové Dárek pro Moniku a v posledních le tech se pravi delně set kávají na Pod-
zimním knižním vele trhu v Hav líčk ově Brodě.

 His to rik  J a  r o  s l a v  Š e  b e k  se zabývá rakouským ka toli cis mem a et ab lová-
ním sta vovského státu ve 30. le tech 20. století. Cílem autorova příspěvku je při -
pomenutí něk terých prob lema tických kapi tol, jež se týkají role ka tol ického mi lieu při
de strukci rakouské par la mentní de mok ra cie ve 30. le tech. Še bek vzpomíná jméno
kan cléře Engel berta Doll fusse, člena rakouské křesťansko- sociální strany, hlásící se
mani fes tačně ke svému ka tolictví, a současně poli ticky am bi ciózního muže. Cílem
jeho ak tivit mělo být posílení pra vo moci prezidenta a exeku tivy na úkor leg is la tivy
a zave dení sta vovských prvků společen ského uspořádání. Z teo logického poh ledu
byla klíčo vou myšlen kou křesťan ská soli darita, po jímána jako výraz lásky k bližnímu 
v ho spodářství. Druhou rovi nou byl despekt k prin cipům par la mentní de mok ra cie,
které měly být nah ra zeny sta vovskou kon cepcí, jež měla sjed no tit všechny so ciální
vrstvy do jed noho „národního společen ství”.  J i ř í  R e y  n e k  ve svém textu Z Petr-
kova při pomíná návštěvy Ja ro slava Meda s bra try Šerých v ob dobí „za bořeného so -
cial ismu” i v součas nosti. J. Rey nek je fasci nován Me dovými zna lostmi ne jen živ ot -
ních osudů a tvorby B. Reynka, ale i ostat ních ka tol ických spi so vatelů. J i ř í  T r á v  -
n í č e k  v úvaze Číst čtoucího Meda je mimo jiné nadšen skvělým knižním roz ho -
vorem Texty mého živ ota. Kon sta tuje, že si J. Med celoživ otně vede svůj čtenářský
deník, ve kterém se nachází 6500 ti tulů. Tráv níček si současně uvědo muje, že J. Med
svými úva hami o tištěných knihách na va zuje na tezi M. Mc Lu hana o konci Guten ber -
govy gal axie, tedy na ono tvrzení, že kul tura písma je nu cena vyk lidit pole vi zuální
kul tuře.  R o b  e r t  K r u m  p h a n z l  v příspěvku Ver gili ana přináší po drobné in for -
mace o díle řím ského básníka Pub lia Ver gi lia Mara, zejména o jeho národním eposu
Ae neas, a o básnických tex tech Zpěvy pastýřské (Buko lika) a Zpěvy rol nické (Geor -
gika). Lit erární his to rik  P a v e l  J a n o u š e k  vzpomíná na Ja ro slava Meda jako na
kolegu v Ústavu pro če skou lit era turu AV ČR, zejména pak jako na jed noho z klí-
čových tvůrců Lexik onu če ské lit era tury. Lit era tura a myšlení o ní je pro Meda dle
P. Janouška věcí osob ního kon taktu čtenáře s lit erárním dílem, zejména pak s auto-
rem, jenž se skrývá za ním. Písem nictví je pro do centa Ja ro slava Meda záležito stí
zážitko vou i hod no to vou. Nejvyšším ab strak tem a záru kou kval ity, kterými poměřuje
činy i díla spi so vatelů, je zjevená a zděděná víra v Boha. 

 B o h u  m i l  N u s k a  v textu Ja ro slavu Me dovi se zamýšlí nad rolí pout níka
v lidském živ otě, nad živo tem dočasným, pozemským a živo tem duchov ním, věč-
ným. Veselé loučení se svo bo dou? Pro slov Jana Čepa na svatbě Jana Zah radníčka,
tak zní název lit erární eseje  T o m á š e  P a v  l í č k a .  Klíčovým le to počtem se pro
Pav líčka stává rok 1945. Byl to právě J. Zah radníček, jenž v tomto roce strik tně od -
soudil slo van ské nadšení Jana Doku lila z květ nových událostí roku 1945. Čep i Za-
hradníček s velkými oba vami zazna menávají události alar mu jící, va ru jící. Uvědo mují 

91 92



K R O N I K A

Za Jiřím Ur bancem

Vždy, když na bu dově Fi lo zo ficko- příro dovědecké fa kul ty Slezské uni ver zi ty
v Opavě zavla je černá vlaj ka, zamrazí mne v zádech, ne boť jsem na Ús tav bohe mis -
tiky a kni hovnictví (zprvu šlo o Ka te dru li terární vědy, mu zeo lo gie a výtvar né fo to -
gra fie) nas tou pil v roce 1993 (ex terně jsem zde vyučo val již o rok dříve), takže pa ma -
tu ji – jak se říká – sta rou gar du vědecko- pe da go gických pra covníků fa kul ty. Ke smut-
né bi lan ci z posledních let, kdy naše řa dy opus ti li např. vy ni kající sty lis ta prof. Mi lan
Jelínek, kom pa ra tivní lingvis ta a sla vis ta doc. Vla dimír Šaur ne bo li terární kri tik doc.
Dra homír Šajtar, se při da la smutná sku tečnost o od cho du jedno ho ze za kla da telů
Slezské uni ver zi ty v Opavě a dlouho le té ho ve doucího ÚBK doc. Jiřího Ur bance.

Doc. PhDr. Jiří Ur ba nec, CSc. (25. 5. 1932 Lís ko vec u Frýdku- Místku – 15. 11.
2014 Opa va) byl významný li terární his to rik a kri tik se zaměřením na oblas ti se verní
Mo ravy a Slezska, měl však da le ko širší ba da telský záměr, např. byl čle nem spo leč-
nos ti F. X. Šaldy, je hož kri tické dílo ob di vo val a byl i je ho velkým znalcem. Jednou
z Ur ban cových posledních pu bli kací by la například stu di jní opo ra v po době elek tro -
nické pu bli ka ce Teo rie li tera tu ry (pro dálko vé stu dium bohe mis tiky a kni hovnictví).

Po ma tu ritě na gymnáziu ve Frýdku- Místku Jiří Ur ba nec stu do val na Fi lo zo fické
fa kultě Ma sa ryko vy uni ver zi ty v Brně obor češti na – rušti na. Stu dium za ko nčil v led-
nu 1955 (di plo mová práce První ročník No vin Těšínských u prof. Jo se fa Hrabáka).
V listo pa du 1954 nas tou pil ja ko stře doškolský uči tel na Střední pe da go gické ško le
v Krnově. V le tech 1956–1960 dálkově stu do val his to rii na Fi lo zo fické fa kultě Uni -
ver zi ty Pa lacké ho v Olo mou ci. V roce 1961 byl při jat na mís to ve doucího Památníku
Pe tra Bezruče v Opavě. V 60. le tech půs o bil ja ko ta jemník ko mise pro přípra vu kul -
turního fes ti va lu Bezručo va Opa va. V roce 1967 získal na FF UJEP ti tuly dok tor fi lo -
zo fie a kan didáta věd o umění na základě obha joby práce „Mladá lé ta Pe tra Bezruče“,
která vyšla tis kem v roce 1969. Půs o bil ja ko re dak tor sborníků a ča so pisů, re cen zent
a po pu la rizátor li tera tu ry i di vad la v denním tis ku (di vad lo se sta lo je ho další velkou
vášní), v němž se si gna tu ra „ju“ sta la čas to frek ven to va nou. Za tzv. nor ma li za ce byl
zba ven možnos ti pu bliko vat, v roce 1972 byl od volán z funk ce ve doucího Památníku
Pe tra Bezruče, v němž však nadále půs o bil ja ko je ho pra covník, až se v lednu 1990
opět ujal ve dení PPB. Byl zvo len prvním děka nem Fi lo zo fické fa kul ty (od září 1990
do květ na 1991) nově za ložené Slezské uni ver zi ty v Opavě. Po za ložení Ka te dry li -
terární vědy, mu zeo lo gie a výtvar né fo to gra fie se stal je jím prvním ve doucím, poz ději
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si, že jsou nebezpečím pro křesťan skou víru a ku l tu ru. Pod le Čepa je svo bo da zejména 
cílem a úkolem spojeným s odpovědností a s respektováním pra vi del. Ona pra vi d la
jsou pevně za ko t ve na v mravních normách lidské společnosti. Pro slov Ja na Čepa na
přítelově svatbě je kompozičně vystavěn na úryvcích ze Zahradníčkových básní. Je -
jich výběr dokládá Čepovu výbornou zna lost díla J. Zahradníčka a je vhodně zvo len
i s ohle dem na da nou příležitost a předpokládané posluchače. I v pro je vu je te ma ti zo-
vána svo bo da, ale s odlehčeným akcen tem a v rozverném tó nu.  M a  r  t i n  B e d -
ř i c h  v te x tu Václav Sto klas aneb Z počátků zájmu o ba ro ko v Čechách vzpomíná na
svá gymnaziální léta, kdy začal navštěvovat Ja ro s la va Me da, jenž mu byl nápomocen
v je ho zájmu o barokní písemnictví a ka to lic kou li te ra tu ru 20. století. Ve svém pří-
spěvku se věnuje oso b no sti V. Sto kla se, jenž již v ro ce 1912 vy dal kni hu o mo rav-
ských kázáních vídeňského barokního ka za te le Ab ra ha ma a San ta Cla ra Pa ma tuj Víd- 
ni! Svými básnickými te x ty přispěli do sborníku V l a d i m í r  P e  t  k e  v i č,  M i l o š
D o  l e ž a l,  K a  r e l  Š i k t a n c,  M i  l o  s  l a v  To  p i n  k a ,  J i ř í  K u b ě n a,  O l-
d ř i c h  S e  l u c k ý,  M i  r o  s  l a v  J i n  d r a  a  A l o  i s  Vo  l  k  m a n.

Sborník Stařec a med. Ja ro slavu Me dovi k narozen inám můžeme do po ručit ne jen
lit erárním his to rikům, učitelům če ského ja zyka a lit era tury všech stupňů škol, stu den-
tům bo hemis tiky, ale také fi lo zofům, his to rikům, teo logům, kněžím, nak la datelům
a kni hov níkům. 

Lukáš Průša, Olo mo uc



po vnitřních organi začních změnách došlo ke vzniku Ús ta vu bohe mis tiky a kni -
hovnictví. V lednu 1991 se ha bi li to val na FF MU v Brně ja ko do cent pro ději ny české
li tera tu ry a teo rii li tera tu ry prací Petr Bezruč – Vla dimír Vašek 1904–1928. Od 1. 4.
1995 do 1. 3. 2001 zastával funk ci pro rek to ra pro rozvoj a výstavbu Slezské uni ver zi -
ty v Opavě, záro veň půs o bil ja ko zás tupce ve doucího Ús ta vu bohe mis tiky a kni -
hovnictví, po slé ze v le tech 2000–2008 ja ko je ho ve doucí. V le tech 2000–2004 zastá-
val funk ci předsedy výbo ru os travské ho stře diska Ob ce mo ravs koslezských spi so va -
telů a byl čle nem Ob ce spi so va telů ČR, po něko lik let čle nem je jí ra dy. Dále byl čle -
nem Spo lečnos ti T. G. Ma sa ryka, Li terárněvěd né spo lečnos ti AV ČR, čle nem vědecké 
ra dy Slezské uni ver zi ty v Opavě i čle nem vědecké ra dy Fi lo zo ficko- příro dovědšecké
fa kul ty SU. Zastával ta ké funk ci předsedy po ro ty soutěže prózy au torů do 30 let Hlav- 
nice A. C. No ra. Za ložil tra di ci čes ko- polských li terárněvědných kon ferencí organi -
zo vaných každo ročně v měsíci listo pa du od roku 1995 Ús ta vem bohe mis tiky a kni -
hovnictví FPF SU v Opavě. Dlouho době se věno val os ob nos ti Pe tra Bezruče. Zas lou-
žil se o shromáždění je ho základních živo to pisných údajů od na ro zení až do roku
1928. Při pra vil k vydání edi ci ko res pon dence Petr Bezruč píše příte li do pi sy z mládí
(Os tra va 1963). Šlo o Bezručo vy do pi sy z let 1881–1932 s Ja ro sla vem Kun zem. Kni -
ha Mladá lé ta Pe tra Bezruče s podti tu lem Život a dílo 1867–1903 (Os tra va 1969) ne-
a na ly zu je přímo au to ro vo li terární dílo, ale podává obraz složité cesty k němu;
uzavírá se rokem 1903. Na ma te riál zpra co vaný ve své vědecké prvo tině navázal
brožurou Petr Bezruč ve Frýdku a Místku (1987). Další ob dobí Bezručo va živo ta
zpra co val v knize Petr Bezruč – Vla dimír Vašek 1904–1928. Základní živo to pisná
fak ta (Os tra va 1989). Svou od bor nou po zor nost neo me zo val pouze na slezské au to ry
či na pro ble ma tiku li tera tu ry v té to oblas ti, ale zajíma la ho česká li tera tu ra a je jí au toři
obecně, sle do val ta ké širší evropský kon text (au toři exi lu, polská a slo venská li tera tu -
ra atp.). Přispěl hesly re gionálních au torů do Bio gra fické ho slovníku Slezska a se verní 
Mo ravy (Os tra va, 1993–1997), s doc. La dis la vem Soldánem nap sal obsáhlé ka pi to ly
Od úno ra 1948 do kri tiky kul tu os ob nos ti (1948–1956) a Dva ce ti letí »nor ma li za ce«
(1970–1989)  pro Přehled né ději ny li tera tu ry 3 (Praha 1997). 

Od roku 1990 se Jiří Ur ba nec více zaměřo val na výzkum české li tera tu ry po 1945, 
mj. pu bliko val soubor stu dií a článků Střídavý čas naděje. K české li tera tuře po roce
1945 (Opa va 2002), mo no gra fii Čtení o A. C. No rovi. Život a dílo 1903–1986 (Opa va
2003), Tra dice a an ti tra di cio na lis mus v české li tera tuře, in Wiel kie te ma ty kul tu ry w li -
tera tu rach słowiańskich. Sla vi ca Wra tis la vien sia CXXII (Wrocław, Uni wer sy tet Wro- 
cławski, 2003, s. 321–328) atd. 

V le tech 1961–1972 re di go val „Lis ty Památníku Pe tra Bezruče”, v le tech 1962–
–1964 „Ča so pis Slezské ho zemské ho mu zea – vědy his to rické”, v le tech 1969–1972
„Slezs ko – Kul tu ra a země”, v le tech 1995–2001 „No vi ny Slezské uni ver zi ty”, od
roku 1994–1998 byl čle nem re dakční ra dy li terárního měsíčníku „Al ter na ti va No va”.

Od r. 1992 spo luor gani zo val rovněž pra vi del né li terárněvěd né kon ference v rámci
kul turního fes ti va lu Bezručo va Opa va, na kterých par ti ci po val rovněž Ús tav pro čes -
kou li tera tu ru AV ČR v ob dobí, kdy je ho ře di te lem byl dr. Vla dimír Ma cu ra, a něko lik
ročníků čes ko- polských li terárněvědných kon ferencí na Slezské uni ver zitě (z kon -
ferencí pra vi delně vy cháze ly sborníky) nejprve ve spo lu práci s těšíns kou po bočkou
Slezské uni ver zi ty (Uni wer sy te tu Śląskie go) v Ka to vicích, poz ději s Uni ver zi tou
v Opolí (Uni wer sy tet Opolski).

Ja ko můj šéf na opavské bohe mis tice byl doc. Ur ba nec vždy ob jek tivní, náročný
a spra ved livý. Ob di vo val jsem je ho nezlom nou vůli a pra co vi tost, svou práci bral ja ko 
po slání. Byl to vel mi vzdělaný člověk, s velkou li terárněhis to rickou eru dicí.

Li bor Ma r ti nek, Opa va

Poznań -Pragu e- Gies sen research co o pe ra tion
in the area of re pre sen ta tion and re ce p tion of Shoah 

in Central European li te ra tu res and cultures

On Janu ary 2014 re search team from AMU In sti tute of Slavic Phi lol ogy in
Poznań (Zakład Języków i Lit era tur Zachodniosłowi a ńskich In stytutu Fi lolo gii
Słowiańskiej UAM) joined the long- term co op era tion of the in ter na tional work ing
team that fo cuses on rep re sen ta tion of Holo caust in the lit era tures and cul tures of the
Cen tral Euro pean coun tries  (Czech Re pub lic, Ger many, Hun gary, Po land and Slo -
vakia). The co or di na tor of the Poznań team is Agata Fir lej PhD and the mem bers are:
Małgor zata Bal cer zak MA, Urszula Kow al ska PhD, Anna Maria Skib ska PhD, Jo -
anna Wol ska MA and Bartłomiej Krupa PhD – a his to rian from AMU.

The other proj ect par tici pants are: Cen tre for the Study of the Holo caust and Jew -
ish Lit era ture at Char les Uni ver sity in Pra gue (Pražské cen trum židovských stu dií, Fi -
lo zofická fakulta Univer zity Kar lovy v Praze), co or di nated by pro fes sor Jiří Holý and
Re search Cir cle for Holo caust Lit era ture and Cul ture in Cen tral and East ern Europe
(For schungskreis Holo caustlit era tur und -ku ltur im mit tleren und östli chen Eu ropa)
Sla vonic In sti tute, Justus- Liebig- University in Gießen, Ger many, co or di nated by pro -
fes sor Re in hard Ibler. Also re search ers from Bra ti slav ian In sti tute of Slo vac Lit era -
ture, Slovac Acad emy of Sci ences (Ústav slov en skej lit era tury Slov en skej Akadémie
Vied) and Uni ver sity of Bu da pest de clared join ing the co op era tion. For a few years
the prob lem was also un der taken by re search ers from Lan guage and Cul ture De part -
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ment of the Jew ish and In sti tute of The ory of Lit era ture, Thea tre and Audio vis ual Arts 
in Łódź Uni ver sity: the co op era tion fin ished in 2013. 

Six in ter na tional work shops on the de picted top ics have been con ducted – re -
search ers from Poznań took part in VI Pra gue In ter na tional Work shop on May 2014.
The post- conference book in Eng lish and Ger man will be pub lished in Pra gue soon.
The re sult of pre vi ous work shops was pub lished books: Šoa v če ské kul turní tra dici
a lit era ture. Pra gue, Ak ro po lis, 2011; The Rep re sen ta tion of the Shoah in Lit era ture,
Thea tre and Film in Cen tral Europe: the 1950s and 1960s. Pra gue, Ak ro po lis, 2012;
Aus gewählte Probleme und der polnischen tschechischen Holo caustlit era tur und-
 cultures: ma te ri als for des In ter na tion alen Work shops in Gi es sen, 27.–28. Mai 2010.
Mu nich / Ber lin, Otto Sagner 2012; The Rep re sen ta tion of the Holo caust in Lit era ture
and Film in Cen tral Europe: the 1970s and 1980s. Pra gue, Ak ro po lis, 2012.

The main goal of the fur ther co op era tion is to rec og nize and de scribe the prob lem
of rep re sen ta tion of Holo caust in ar tis tic and lit er ary works in Cen tral Euro pean cul -
tures as well as  re cep tion of this out put. We are aware, that this ques tions in fact re -
flect deeper dif fer ences and simi lari ties be tween our cul tures.

We ana lyse the prob lem both in topic (the key mo tifs, char ac ters and im ages) and
his tori cal evo lu tion (with the pass ing of time). While in Po land re search on ar tis tic
rep re sen ta tion of the Holo caust has a long tra di tion, in the Czech Re pub lic, Hun gary
and Slo va kia it still re mains in some way out side the realm of sci en tific re flec tion. The 
con fron ta tion of dif fer ent ten den cies al lows not only to cap ture the speci fic ity of the
vari ous re flec tions of his tori cal mem ory (es pe cially in the con text of the his tori cal de -
vel op ment of Po land/Czecho slo va kia – Nazi oc cu pa tion, an tis emitism, re gain ing of
the in de pend ence; Hun gary/Ger many – Nazi past and com mon V4 past: re main ing in
the sphere of in flu ence of com mu nism, sta lin ism, lib er ali za tion, neosta linizm, the dis -
si dent move ment, the break- up of the com mu nist sys tem, the trans for ma tion) but also
to pre dict some char ac ter is tic prob lems with re cep tion of ar tis tic works in the par ticu -
lar coun tries and to ex plain it (for ex am ple very popu lar in Czech Re pub lic thea tre
play of Ar nošt Gold flam Doma u Hit lerů for some rea sons can’t find any di rec tor in
Po land).

We are go ing to de velop prob lems which ar en’t sci en tifi cally cate go rized yet.
Among the most im por tant ques tions are: how is the im age of the Holo caust and its re -
cep tion chang ing in the lit era ture as well as in docu men tary texts in Cen tral Europe?
Is it chan ge ble in time? Is it con nected with some spe cific ar eas of cul ture, poli tics, so -
cial en vi ron ment? Are there any signs of the gen der dif fer ences in the re cep tion of ar -
tis tic works about Holo caust?

 The co op era tion of re search teams from Po land, Czech Re pub lic and Ger many
with a par tici pa tion of Slo va kian and Hun gar ian in tel lec tu als will make it pos si ble to
ad dress this topic with a broader and more in ter na tional ap proach that will over come

the cur rent lim ited na tional per spec tive. The broader ap proach, based on in ter na tional
co op era tion, al lows to break the cur rent mo nocul tural and mono lin gual lim its and is
cru cial for un der stand ing the dif fer ences and simi lari ties of our cul tures. This is a no -
vum of our ap proach. An im por tant as pect of the proj ect is also the in volve ment of
a younger gen era tion of re search ers as well as stu dents and post gradu ate stu dents of
our uni ver si ties.The theme will be in cor po rated into the semi nars and lec tures, we
also ex pect this par ticu lar prob lem can be in ter est ing for Pol ish, Hun gar ian, Czech,
Slo vak cul tural ac tiv ists, art ists, di rec tors who want to un der stand the bor ders of ar tis -
tic dia logue be tween our coun tries/cul tures. Rec og niz ing the dif fer ences be tween us
would en able to find more ef fec tive way to con tinue our con tacts in the field of ar tis tic 
re flec tions of Shoah.

Par tici pa tion in the proj ect has ad van tages for the bet ter un der stand ing of the his -
tori cal and ‘ps ych olog ical’ pro cesses that im pact on the re la tions be tween Cen tral
Euro pean coun tries. They have its real in flu ence on mu tual per ceiv ing of ar tis tic re ali -
za tions. By this, the pur pose of the bet ter in te gra tion of our com mu nity can be ob -
tained. It will re mind again that the Jew ish heri tage is our com mon ex pe ri ence and it
binds us to gether, build ing the Central- European iden tity. English- language pub li ca -
tion af ter work shop and the PR ac tivi ties around it will en able to reach the goal. 

Our next pur poses are: at tend ing the VII In ter na tional Work shop in Gi es sen in
Spring 2015 un der the ti tle Holo caustlit era tur aus gat tung sty polo gischer Sicht and
VIII In ter na tional Work shop in Poznań in Autumn 2015 un der the ti tle: Re cep tion of
the Ar tis tic Works about Holo caust in Czech Re pub lic, Hun gary, Po land, Slo va kia
and Ger many. Then we will pre pare the com mon English- language after- conference
books and will con cen trate on com mon proj ect of cre at ing Lexi cone of the Rep re sen -
ta tion of Holo caust in Cen tral Euro pean Cul tures.

Aga ta Fi r lej, Po znań

Pro gram podpo ry české ho kul turního dědictví v zah ra ničí.
Výu ka češti ny u kra janů a na vy sokých školách v ci zině

Dům zah ra niční spo lu práce se z pověření Mi nis ter stva školství, mládeže a tělový- 
chovy podílí na rea li za ci usne sení vlády České re pu bliky č. 414 z roku 2012 o Pro gra -
mu podpo ry české ho kul turního dědictví v zah ra ničí, který zahr nu je dvě čás ti:  K r a  -
j a n s k ý  v z d ě l á v a c í  p r o  g r a m   a   L e k  t o r á t y  č e s k é h o  j a z y k a  a  l i  -
t e r a  t u  r y .  Primárním cílem Pro gra mu je šíření a udržování české ho jazyka a kul tu -
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ry za hra ni ce mi České re pu bliky. V rámci Pro gra mu jsou na zah ra niční vzdělávací
ins ti tuce převážně vy so koškolské ho typu vysíláni lek toři české ho jazyka a li tera tu ry
a k českým kra janským ko mu nitám uči te lé češti ny, dále jsou každo ročně pořádány:
čtyřtýdenní kurz české ho jazyka pro kra ja ny (60 účastníků) a dvoutýdenní kurz me to -
diky výuky češti ny pro vyuču jící z řad kra janů (20 účastníků). Kromě uve dených ak ti -
vit jsou na veře jné vy so ké ško ly v České re pu blice při jímáni stu den ti- kra ja né (30 se -
mes trálních míst ročně) a na našich středních školách v ČR mo hou stu do vat až tři stu -
den ti z ru munské ho a srbské ho Banátu. 

Ve školním roce 2014/15 je ke kra janským ko mu nitám do zah ra ničí vysláno
13 učitelů. Tra dičními des tina ce mi jsou: Chor vats ko, Ru muns ko, Rus ko, Srbsko
a Ukrajina, v roce 2004 zača li uči te lé půs o bit v Jižní Ame rice (Ar gen ti na, Brazílie
a Paraguay). Od pro since 2012 pra cu je uči tel ka u kra janů v ame rickém Chi ca gu
a od led na 2014 je vyslána uči tel ka ke kra janům do Aus trálie (Mel bourne a Perth). 

V aka de mickém roce 2014/15 půs obí ve 25 zemích čtyř kon ti nentů (Evro pa, Asie, 
Afri ka, Ame ri ka) 46 lek torů. Ne jvíce lek torátů češti ny hostí Fran cie a Pols ko (po
6 lek torátech), dále Itálie a Rus ko (po 4 lek torátech); z mi moe vropských zemí stojí za
zmínku pře devším exis tence lek torátu v čínském Pekin gu, in dickém Dillí či ame rické
Ne bras ce. V dub nu 2014 byl otevřen nový lek torát ve španělském Ma dri du a v září
2014 lek torát v Tai pei na Tchaj- wa nu. 

Ná plní práce uči telů u kra janů a lek torů je kromě ve dení výuky češti ny ta ké pro -
pa gace české ho jazyka a české kul tu ry, a to for mou pořádání fil mových klubů, výstav, 
di va delních předs ta vení, spor tovních a jiných ak cí. Uči te lé a lek toři spo lu pra cu jí s re -
gionálními kra janskými ča so pi sy a s místními rádii při zajišťování české ho vysílání,
při pra vu jí kra ja ny a zájemce o čes kou li tera tu ru a kul tu ru na stu dium v ČR, učí je vařit 
česká jíd la, podni kají spo lečné výle ty do Čech atd., spo lu pra cu jí s úřa dy zas tu pu jící-
mi ČR či kul turními sub jek ty pro pa gu jícími Čes kou re pu bliku v da né ze mi. 

S cílem poskytnout zázemí a pros tor našim uči telům a lek torům zača la v roce
2009 tra dice spo lečných setkání uči telů u kra janů a lek torů. V srpnu roku 2014 se
v Domě zah ra niční spo lu práce us ku teč ni lo v pořadí již šes té spo lečné setkání. Na tu to
ak ci jsou každo ročně zváni předs ta vi te lé mi nis ter stva školství a mi nis ter stva zah ra -
ničí a dále ta ké zajímaví hos té: bohe mis té, spi so va te lé, pra covníci vy sokých škol
a dalších organi zací, kte ré se zabývají výu kou češti ny. Dům zah ra niční spo lu práce
ten tokrát přivítal mi mo ji né dvě součas né české spi so va tel ky: Renátu Fučíko vou
a Ka teři nu Tučko vou.

U příležito sti tohoto setkání by lo vydáno šes té čís lo elek tro nické ho bohe mis -
tické ho ča so pi su Kraji ny češti ny, který slouží ja ko nás troj výměny in for mací, názorů
a zkuše ností ne jen pro kra janské uči te le a lek to ry, ale ta ké pro vše chny zájemce o výu -
ku češti ny v zah ra ničí, pře devším však bohe mis ty. V le tošním čís le čtenáři na leznou,

ved le řa dy zajímavých glos, por trétů a di dak tických stu dií, též cha rak te ris tiku lek -
torátů v Por tu gals ku a Itálii a po pis kra janské ko mu ni ty v Chi ca gu. 

Nově se rozjel pro jekt Češi ve světě, příběhy, u je hož zro du stála myšlen ka sbírání
a uchovávání životních příběhů našich kra janů v zah ra ničí. Na první čás ti pu bli ka ce
se podíle ly uči tel ky češti ny u kra janů v Jižní Ame rice. V dalších le tech bu de pro jekt
zaměřen na zah ra niční Če chy v USA a v evropských zemích. 

Více in for mací (pod mín ky a da ta při jímacích řízení, závěrečné zprávy uči telů
a lek torů apod.) na lezne te na we bu www.dzs.cz1. 

Lucie Šafarčíková, Olga Vlachová, Praha

1 Další webové odkazy: Společná setkání učitelů u krajanů a lektorů: http://www.dzs.cz/cz/ 
program-podpo ry-ceskeho-kul turniho-dedict vi-v-zahrani ci/archiv-letnich-setkaniů; „Krajiny
češtiny”: http://www.dzs.cz/cz/program-podpo ry-ceskeho-kul turniho-dedict vi-v-zahrani ci/kra- 
jiny -cesti ny-doku men ty; Češi ve světě, příběhy: http://www.dzs.cz/cz/pro gram- pod po ry-
ceskeho-kulturniho- dedict vi-v-zahranici/cesi- ve-sve te-pri be hy.
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ANNA BA TISTOVÁ, PhDr., dok to rantka w In stytu cie Stu diów Komu nika cy jnych i Dzi en ni kar skich

Uniwer sytetu Karola w Pradze. Główne zainteresowania badawcze: pub li cystyka kul tu rowa w his to ryc znym

kon tekście. Ostat nio opub likow ane prace: Kulturní publicistika v londýnském exilu za druhé světové války na

příkladu literárního časopisu Obzor. In Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing (Trnava 2014), Kulturní 

život československých exulantů v Londýně na příkladu kulturní publicistiky. In České, slovenské a če sko -

slovenské dějiny 20. století (Hradec Králové 2015, w druku), Around the Globe: Rethinking Oral History with

its Protagonists. By Miroslav Vaněk („Oral History Re view” [Ox ford] 2014). Ad res e-mailowy:

anna.batistova@outlook.com.

AGATA FIRLEJ, dr, bohemistka, komparatystka, literaturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Języków

i Literatur Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania

badawcze: reprezentacja zagłady w czeskim i polskim teatrze; za gad nienia związane z dramaturgią czeską;

status badań nad dramaturgią na tle całości badań lit erackich; przekład literacki: koncepcje translatologiczne

w zestawieniu z praktyką przekładową; komparatystyka literacka. Ostatnio wydane prace: Czarny kruk. O Ja-

nie Skácelu i jego poezji (Poznań 2010),  Stan wzmożonej książkowości. Chaotyczne uwagi na marginesie »Jak 

jsem potkal d’ábla« Honzy Zamojskiego („Rita Baum” 2012, nr 26), O »ukrytym« w prozie Michala Ajvaza

i Piotra Pazińskiego („Slavia Occidentalis” 2013),  In Matters of Taste, There Can Be No Disputes. Elements

of Camp in Fráňa Šrámek’s play »Leto« („Bohemistyka” 2013, nr 2), Czesi – naród bohaterów! O kukiełko-

wym sabotażu, kobiecym wywiadzie, recese i innych nieoczywistych formach oporu („Teksty Drugie” 2014,

nr 4). Adres e-mailowy: gfirlej@poczta.onet.pl.

ŁUKASZ GEMZ IAK, mgr, rusycysta, literaturoznawca, doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Post komu -

nistyc znej Europie (POSTCOMER) na UMK. Główne zainteresowania: współczesna literatura i kultura ro-

sy jska, rosyjska myśl społeczno-polityczna, związki literatury z polityką, pamięć zbiorowa i kulturowa.

Ostatnio opublikowane prace: Lew Gumilow i Dymitr Lichaczow: między Eurazją a Skandosławią, („Przegląd 

Rusycystyczny” 2013, nr 3), Венедикт и Виктор Ерофеевы – литературные и личные отношения

в контексте писательской омонимии ([w:] Slavica Iuvenium XIV. Mezinárodní setkání mladých slavistů,

Os trava 2013), Koncepcja kultury Dymitra Lichaczowa („Człowiek i Społeczeństwo” 2013, z. 2). Adres

e-mailowy: lukgem@o2.pl

MILAN HRDLIČKA, doc. PhDr, Ph.D., dyrektor Instytutu Studiów Bohemistycznych Uniwersytetu

Karola w Pradze. W latach 1997–2000 a 2006–2007 był profesorem na Université libre de Bruxelles, wykładał 

też na uniwersytetach w Berlínie, Lipsku, Wiedniu, Brukseli, Gencie, Oslo, Santiago de Compostela, Koši-

cach, Bratysławie, Tampeji. Główne zaint er esowania: gramatyka współczesnego języka czeskiego, ling -

wodydaktyka, teoria przekładu ar tystycznego. Ostatnio opublikowane prace: Překladatelské miniatury (Praha 

2014), Bo hemis tické miniatury (Praha 2013), Kapitoly o češtině jako cizím jazyku (Plzeň 2010), Gramatika

a výuka češtiny jako cizího jazyka (Praha 2009). Adres e-mailowy: Milan.Hrdlicka@ff.cuni.cz.

LI BOR MAR TI NEK, pro fe sor nadz wyc zajny UWr, PhDr. Ph.D., do cent w In stytu cie Bo hem istyki

i Bib lio te kozn aw stwa Uniwer sytetu Śląskiego w O pawie, od roku 2012 również pro fe sor nadz wyc zajny

Uniwer ys tetu Wrocławskiego, tłumacz języka pol skiego. Główne zaint er esowania: cze ska i pol ska lit era tura.

Ostat nio opub likow ane práce: Hledání kořenů. Lit era tura Krnovska a její před sta vi telé. I. díl. Od středověku

po in teret nické vztahy v lit eratuře 20. století (Opava 2009), Hledání kořenů. Lit era tura Krnovska a její před -

sta vi telé. II. díl. Od národního obrození do součas nosti (Opava 2010), Fry deryk Chopin v české lit era tuře

(Opava 2013), Władysław Sik ora. Mono grafie (Opava 2014). Adres e-mailowy: libor.martinek@fpf.slu.cz.

DA NUTA SOS NOWSKA, dr hab., lit era tu rozn awczyni, slawistka, bo hem istka w In stytucie Slawistyki

Zachod niej i Południowej Uniwer sytetu Warszawskiego. Zaint er esowania: lit era tura i kul tura cze ska, lit era -

tura i kul tura pol ska oraz ukrai ńska, kom paratystyka zjawisk kul tu rowych w obrębie Eu ropy Środ kowej. Wy -

brane pub lik acje z ostat nich lat: Wpływ kul tu rowy jako tra dycja i wyz wanie dla czeskiej, ukrai ńskiej i pol skiej

kom paratystyki („Porównania” 2012, nr 10), Milczące cmen tarze Pragi („Prace Fi lol ogic zne” 2012, nr 2), Ro -
man tis mus »nero man tické« kul tury (Český při pad) („Slavica Lit ter aria” 2013, č. 1–2 ), Mod litwa i bluźnier-

stwo. Ot war cie na tran scen dencję czeskiej kul tury ([w:] Więzi Wspól noty. Lit era tura – re li gia – kom -

paratystyka, Ka towice 2013), Cze ski przełom mod ern istyc zny a kon densacja czasu kul tu rowego („Przegląd

Literacko- Filozoficzny” 2013, nr 1–2), Pośród roz koszy i zdziec in ni enia. O dys topii Jana Weissa Mul ler dom

ma 1000 pięter („Prace Fi lol ogic zne. Lit era tu rozn aw stwo” 2014, nr 4). Ad res e- mailowy: dan so2@go2.pl.

ALEKSANDRA PAJĄK, dr, bohemistka, lit era tu rozn awczyni, adiunkt w Zakładzie Slawistyki Zachod -

niej i Południowej Uniwer sytetu Opolskiego. Główne zainteresowania: relacje między literaturą a historią

oraz między literaturą a re ligią, obraz XIX wieku w czeskiej prozie współczesnej, kultura czeska. Ostatnio

opublikowane prace: Reflexe české minulosti v historické próze 2. poloviny 20. století (na příkladu vybraných
děl Jana Žáčka) ([w:] Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské lit era- 

tuře, jazyce a kultuře 20. století, Opava–Opole 2011), Polskie echa w powieści Jana Žáčka »Nesklopím očí

svých« ([w:] Svět kreslený slovem, Ústí nad Labem 2011), Gry z historią w prozie Vladimíra Macury („Studia

Slavica” 2011), Krytyka na usługach władzy (Uwagi na marginesie recepcji czeskiej prozy historycznej) ([w:]

Kontexty propagandy v interdisciplinární perspektivě, Par du bice 2012), Josef Václav Frič i starcie pokoleń

w powieści Komendant Vladimíra Macury ([w:] Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze 

czeskiej, Poznań 2012). Adres e-mailowy: olpaz@wp.pl.

LUKÁŠ PRŮŠA, PhDr., Ph.D., bohemista, literaturoznawca, adiunkt w Katedrze Literatury Czeskiej

i Teorii Literatury Uniwersytetu Ostrawskiego. Główne zainteresowania: literatura piękna – piśmiennictwo
i literatura religijna, literatura piękna na Śląsku i północnowschodnich Morawach, filozofia, teologia. Ostatnio 

opublikowane prace: hasła słownikowe z zakresu literatury w Kulturně-historické encyklopedii českého

Slezska a severovýchodní Moravy (Os trava: Ústav pro regionální studia FF OU, 2013), Alois Deutsch – básník

ticha a kontemplace (posłowie w tomiku poetyckim Aloisego Deutscha Opuštěné stavení, Praha: ERMAT,

2014). Adres e-mailowy: lukas.prusa@seznam.cz.

LUCIE ŠAFARČÍKOVÁ, mgr, bohemistka, pra cownik Min is terstwa Szkolnictwa Re pub liki Czeskiej

(Dům zah ranč iní spo lu práce – Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí – sekce Lektoráty

českého jazyka a lit era tury), ukończyła fi lolo gię czeską na Wydzi ale Fi lo zofic znym Uniwer sytetu im. T.G.

Masaryka w Brnie. Wspól nie z dr Olgą Vla chovą reda guje cza sopismo elek tronic zne „Krajiny češt iny”, które
jest wy dawane przez Dům zah raniční spo lu práce. Ad res e- mailowy: lucie.safarcikova@dzs.cz.

OLGA VLACHOVÁ, PaedDr., pra cownik Min is terstwa Szkolnictwa Re pub liki Czeskiej (Dům zahra-

nič ní spo lu práce – Krajanský vzdělávací pro gram, sekce Učitelé Evropských škol). Jest autorką i re dak torką
projektu Češi ve světě, příběhy, a także re dak torką cza sopisma elek tronic znego „Krajiny ceštiny”. W tym cza -

sopiśmie opub likowała szereg ar tykułów. Obec nie jest studentką Wydzi ału Peda gogic znego Uniwer sytetu

Zachodnioc zeskiego (Zápa doče ská univer zita) w Pilźnie. Ad res e-mailowy: olga.vlachova@dzs.cz.   

DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK,  dr, bohemistka, literaturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Bohemi-

styki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Główne zainteresowania: historia lit era-

tury czeskiej, teatrologia, teoria literatury, kultura czeska. Ostatnio opublikowane prace: Jaroslava Rudiša

wariacje na temat pewnego miasta („Slavica Wratislaviensia” 2013), »Mapy czasem kłamią«. Ksenofobia

i otwartość kulturowa w powieści Jaroslava Rudisa »Niebo pod Berlinem« ([w:] W kręgu problemów an tro-

pologii literatury. Antropologia codzienności, Białystok 2013), »Ważne, aby nie znikła radość»«. O ducho-
wym patronie czeskiego undergroundu Ivanie Martinie Jirousie ([w:] Unisono w wielogłosie (4). Rock a me-

dia, Sos now iec 2013). Adres e-mailowy: zydlo1@wp.pl.
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