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Rich ard ZMĚLÍK

Wrocław

„Te ma tika” lit erárního díla v před kritickém ob dobí
– mezi an tikou a vrcholným stře dověkem

(výběrový přeh led)

Ke y words: Pla tón, Ari stot eles, Qu in tus Ho ra tius Fla ccus, Ga l fre dus de Vi no Sa l vo,
mi me sis, li te ra ry re pre sen ta tion, the me of li te ra tu re

Klíčová slo va: Pla tón, Ari stote les, Qu in tus Ho ra tius Fla ccus, Ga l fre dus de Vi no Sa l -
vo, mi me sis, literární re pre zen ta ce, te ma ti ka literárního díla

Abs tract

The paper discusses the issue of literary rep re sen ta tions in the pre- critical period,
rep re sented here by selected poe tologi cal concepts, ex em pli fied by fourtexts of the
period: Book X of Plato’s The Republic, Ar is tot le’s Poetics, Horace’s Ars poetica,
and the mediaeval treatise by Geoffrey of Vinsauf Poetria nova. The aim of the study
is to dem on strate the change in the un der stand ing of the so-called content complexes
of a literary work, which form the his tori cal grounds for con tem po rary terms,
including literary theme, motif, artistic rep re sen ta tion, as well as the issue of fiction
and reality.

Studie pojednává o prob lem atice lit erárních reprezen tací v před kritickém období,
které zde před sta vují vybrané poe tologické koncepty zas toupené čtveřicí dobových
textů: Platóno vou desátou knihou Ústavy, Aris to te lo vou Poetikou, Hora tio vou De
arte poetica a stře dověkým spisem Galfreda de Vino Salvo Poetria nova. Cílem je
ana lyticky demon stro vat proměnu v chápání tzv. obsa hových komplexů lit erárního
díla, které tvoří his torické základy dnešních pojmů literární téma, motiv, umělecká
reprezen tace, stejně jako prob lema tiky fikce a skutečnosti.

1.

Následující pojednání si kla de za cíl představit vybrané myšlenko-
vé kon ce p ty reflektující otázky spojené s pro ble mati kou umělecké re -
pre zen ta ce, zobrazení a to ho, co by chom dnes mo hli označit po j mem

téma či te ma ti ka literárního díla. Ačkoli se s danými výrazy v do bo-
vých poetikách samozřejmě nesetkáme, přesto je v nich moné vy me -
zit ob la sti problémů, které dnes pod uvedené po j my náleí. Naším
úsilím je z to ho to hle di ska výběrově po sti h no ut proměňující se přístup 
k obsahovým komplexům slovesného uměleckého díla, a to na příkla-
du tří zvolených dobových po etik a jed no ho pojednání o básnickém
umění, které ne l ze na zvat po eti kou v pravém slo va smy s lu. I kdy se
jedná po uze o ma lou část historických po etik a pojednání o slovesném 
umění, přesto se na to m to příkladu uka zu je, ja kou ce stou se ubíralo
myšlení o literatuře od svých raných vývojových fází z hle di ska pojetí
a chápání uměleckého zobrazování. Právě otázky spojené s re pre zen -
tací, te ma ti kou, mo ti vi kou či látkami se sta ly důleitými a často z růz-
ných metodologických sta no vi sek diskutovanými ob la st mi rovně
v moderní literární vědě.1 Článek usi lu je po sti h no ut některé základní
aspe kty spojené se jme no va nou pro ble mati kou, zejména pak ana ly zo -
vat předkritickou re fle xi těch vlastností literárního díla, které v mo -
derní literární vědě spo ju je me s kon ce p ty a po j my, jakými jsou umě-
lecká re pre zen ta ce a zobrazení, te ma ti ka ne bo literární fi kce a skuteč-
nost. Posledně jmenovaná ob last zde má důleitý význam, ne bo  se
bezprostředně vzta hu je i dnes k často diskutovanému po j mu mi me sis,
jen je ve zjednodušeném pojetí definován ja ko nápodoba skutečnosti
(re a li ty) uměleckým dílem (zobrazením). 

Dříve, neli přistoupíme k jednotlivým konceptům, zbývá ob ja s nit
po jem obsahový ko m p lex, který není v literární vědě ustálen. Po jem
v práci pouívám ja ko do určité míry sy no ny mum k současným li te-
rárněvědným pojmům téma, re pre zen ta ce, fi kcio na li ta, mo tiv apod.,
ne bo  – jak jsme uve d li – s těmito výrazy se v pracích, o kterých
pojednáváme, nesetkáme. Určité nedorozumění by přece jen mo hlo
působit slo vo ob sah v uvedeném sousloví. Da nie la Hodrová v kni ze
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1 V literární te ma to lo gii můeme sledovat několik různých metodologických
okruhů, např. strukturálně-sémiotickou orientaci tartusko-moskevské školy (J. M.
Lotman, V. N. Toporov), feno meno logic kou analýzu (G. Bachelard) či archetypální 
kritiku (N. Frey), stejně jako tradiční komparativní přístup (dále např. viz Nünning
2006, s. 122–126; Hodrová 1997, s. 5–24).



Po eti ka míst (1997) jednoznačně kon sta tu je, e te ma ti ka neznamená
toté, co ob sah: 

[…] jaký je vztah mezi tématem a obsahem? Řekněme rovnou, že jde o pojmy na pro -
sto odlišné, i když se často směšují a zaměňují. Obsah je především pojmem, který vy -
stu pu je zpra vi d la v ko re la ci s formou: obsah a forma. Takto se s ním setkáváme
v marxistické literární vědě, v níž obsah a forma fi gu ro va ly jako dvě oddělené složky
díla, přičemž první z nich je pokládána za výchozí, druhá za cosi, co k obsahu
přistupuje zvenčí (Hodrová 1997, s. 5).

Hodrová tím, e od ka zu je k tradičnímu historickému rozlišování
ob sa hu a fo r my, přisuzuje po j mu ob sah mimoliterární kva li tu. Ob sa -
hem je mimoliterární skutečnost, která je ex post zformována v umě-
leckém díle. Po jem obsahový ko m p lex však znamená něco zce la jiné-
ho. Jedná se zde o obsahové kva li ty, které jsou imanentní fikčním svě-
tům, resp. jsou to ob sa hy fikčních, ni ko li aktuálních či reálných světů.
Na rozdíl od významových komplexů, me zi které můe náleet např.
metrické schéma, druh rýmu, narativní stra te gie, ko m po zi ce apod.,
jsou obsahové ko m p le xy utvářeny so u bo ry tzv. fikčních en tit. Nicmé-
ně právě na uvedených příkladech se pokusíme do kla do vat, jak by ly
ty to obsahové ko m p le xy, pro které ještě nee xi sto va la ustálená a zpřes-
ňující ter mi no lo gie, reflektovány v rámci předkritického myšlení.

2.

Zkoumání obsahových kva lit a komplexů, jinými slo vy to ho, co
by chom dnes mo hli označit po j my téma, mo tiv, umělecká re pre zen ta -
ce apod., má v myšlení o literatuře dlo u hou tra di ci, a i přesto, e se ne -
jednalo vdy o doslovné a jednoznačné vymezení uvedených pojmů
tak, jak je známe z moderní literární vědy, lze jme no va nou tra di ci sle -
do vat u od an ti ky. Za jakýsi historický korelát uvedených termínů lze 
pokládat slo vo mi me sis, se kterým se poprvé setkáváme v Platónově
desáté kni ze Ústavy (ko lem ro ku 370 př. Kr.). Pla tón po j mem mi me sis 
cha ra kte rizu je ne jen vlastní po va hu umění, je chápe ja ko na pod obo-
vání jevů, ale především mu ten to po jem slouí k ontologické ta xo no -
mii a hie rar chi za ci „společenských produktů”. Umění ja koto pro dukt 

lidské činnosti je pro Pla tó na de fa c to napodobením druhého řádu, ne -
bo  na rozdíl od jevů reálného (empirického) světa, je jsou reflexí
Pla tó no va světa idejí (Pla tón 2001, s. 307), zakládá se umění po uze na
napodobení jevové skutečnosti; navíc je vlastní umělecké napodobení
sa mo o sobě nedokonalé.2 Ke světu idejí, jen je ontologickým
rámcem jevových en tit, umělecké dílo nezaujímá bezprostřední vztah
podobně, ja ko například řemeslný výrobek; není je ho reflexí, ale od ra -
zem te pr ve a jevových en tit. 

Mi me sis, jak by lo řečeno, je napodobením, avšak napodobením
v ontologickém slo va smy s lu. Umělecká re pre zen ta ce popisována po -
j mem mi me sis neznamená jednoduše prosté kopírování, ale spíše
vyjadřuje vzdálenost uměleckého zobrazení od je ho reálné předlohy
(v důsledku pak rovně od světa idejí) a současně i je ho mo di fi ka ci
vyplývající z nes cho p no sti re pre zen to vat jev v je ho ce li st vo sti (Pla tón
2001, s. 312). Mi me sis je u Pla tó na takovým ty pem napodobení, které
je si ce odvozené z jevové skutečnosti, avšak přesto ji není scho p no re -
pro du ko vat (srov. Juan - Na var ro 2007, s. 102). Umělecké napodobení
te dy neznamená toté, co přepis skutečnosti. Umění nemůe sub sti tu -
o vat re a li tu, svým zobrazením vytváří no vou kva li tu, která je však od
skutečnosti on to lo gic ky odvislá.

Obr. 1. Vztah me zi idejí, je vem a uměleckou reprezentací sche ma ti c ky vyjádřený
trojúhelníkem znázorňuje ne jen různé úrovně vzdálenosti (vyznačené rozbí-
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2 Jednoznačným odkazem na tuto skutečnost Platón otevírá desátou knihu
Ústavy: „Nuže uvaž toto: co z obojího jest při jednotlivé věci účelem malířství,



havostí ra men trojúhelníku) od ideje, ale rovněž ko re la ci me zi „sociálním
pro du ktem” a je ho uživa te lem, resp. re ci pien tem, kterým odpovídá stejná
úroveň vzdálenosti od světa idejí (Pla tón 2001, s. 315, 319). Fi lo zof ja ko
uživa tel je scho pen skrze je vo vou pod sta tu re kon stru o vat ideu, avšak v úloze
vnímatele se na opak původní idea vzda lu je, resp. znejasňuje. Srov.: „All the
po ets, of whom Ho mer is the first, are on ly imi ta tors who may co py ima ges of
vi r tue but who ha ve no di rect con tact with the truth” (Juan - Na var ro 2007,
s. 104).

Pla tó no vy ar gu men ty vyplývají z pochopené kvalitativní di stin kce
me zi jevovým či empirickým jso u c nem a je ho uměleckou re pre zen ta-
cí, která sa ma o sobě je sférou i kva li tou sub spe cie uměleckého díla.
Pla tó no vi se však primárně nejedná o poznání těchto kva lit, nezajímá
jej umělecké τεχνη ja ko Ari sto te la; je ho po zo r nost – jak by lo řečeno –
je věnována on to lo gii uměleckého díla, a to na pozadí ne jen konkrétní
filozofické kon ce pce, ale i vzhle dem k praktické fun kci umění spočí-
vající v je ho společenské účelnosti (viz dále). Z to ho to hle di ska Pla tón 
vyjímá umělce z mo de lu své ideální ob ce (s výjimkou skladatelů
hymnů a chvalozpěvů na bo hy a statečné a dobré mue; Pla tón 2001,
s. 319–320), ne bo  se ničím praktickým a uitečným nepodílí na jejím
roz vo ji, co vyplývá rovně z po va hy umění, které ja ko napodobující
akti vi ta stojí nejdále od pra vdy, tj. od Pla tó no vy říše idejí (Pla tón
2001, s. 317n.; viz obr. 1). I přes Pla tó no vo pozitivní hodnocení sa -
motného básnického výkonu,3 právě ta to jmenovaná vla st nost včleňu- 

je básnictví do para dig ma ti ky těch činností, které ne jen ze své vlastní
po va hy, ale i z hle di ska své společenské účelnosti se jeví ja ko ve své
podstatě převáně neuitečné, ne bo do kon ce škodlivé pro řádné fun-
gování Pla tó no vy ideální po lis.

Mnoho na tom záleí, milý Gla u kó ne, mnoho, více, ne se zdá, sta ne - li se člověk
dobrým, či zlým, proče nesmíme se dáti svést ani poctami ani penězi ani jakýmkoli
úřadem a ovšem ani uměním básnickým, abychom za ne d ba li spra ved l no sti a ostat-
ních ctností (Platón 2001, s. 321).

Z to ho, co jsme do sud uve d li, vyplývá, e po jem mi me sis je u Pla -
tó na poněkud sloitější koncepcí, ne se na první po hled můe zdát.
Řekli jsme, e napodobení není kopií skutečnosti. Po jem mi me sis je
rovně zakódován v Platónově pojetí ja zy ka, který je prostředkujícím
nástrojem me zi sub je ktem, je vem a idejí. Je ho ústřední funkcí je re fe -
ren ce, především přímé odkazování k jevovým či ideovým kvalitám.
Tu to bezprostřednost zajiš uje rovně iden ti fi ka ce mluvčího se sub -
jektem výpovědi, stejně ja ko na opačném kon ci téma re fe ren ce s před- 
mětnou či ide o vou skutečností. Básnické umění si ce di spo nu je re fe-
rencí, avšak není vázáno ja ko filozofický dia log zřetelem k pra vdi vo -
sti, ale jinými pra vi d ly, je vyplývají právě z umění ja ko samostatné
činnosti. Pla tón si uvědomuje referenční sílu ja zy ka a spo lu s ní i re fe-
renční sílu uměleckých textů, a tím i ne ma lou au to no mii obsahových
komplexů uměleckých děl, tj. to ho, k čemu je v umění odkazováno.
Je li ko však Pla tón nechápe ja zyk ja ko ob last moných kvalitativně
odlišných referencí, spatřuje v referenčním potenciálu uměleckých
děl nebezpečí pramenící právě z au to no mie, kte rou umělecké te x ty
disponují.4 A přestoe Platónovým hlavním cílem není vlastní zko u-
mání uměleckých obsahů, svým pojetím mi me sis se k dané pro ble ma -
ti ce přece jen určitým způsobem vzta hu je. Konkrétně se to pro je vu je
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4 V dialogu Ión se Sokrates ptá, zdali je schopen lépe poznat to, co Homér
zbásnil, takový člověk, který s danou věcí přichází v praxi do styku a zabývá se jí
(např. řemeslník, lékař apod.) nebo interpret. Sokratovo konstatování je jedno-
značné: interpret ne di spo nu je schopností adekvátně posoudit správnost umělecké
re pre zen ta ce. Sokratův (Platonův) pohled na otázku jazykové reference je unifi-

zdali vy po dob ni ti to, co jest, jak vskutku jest, či to, co se jeví, jak se jeví, a zdali te-
dy jest napodobením zjevu, či pravdy? Zjevu. Věru tedy daleko do pravdy jest
napodobovací umění, a jak se podobá, proto dovede všechno vyráběti, poněvadž
z každé věci zachycuje jen něco málo, a to vnější obraz” (Platón 2001, s. 309).

3 O tom zejména v dialogu Ión, kde je rovněž stanoven základní rozdíl mezi vědec-
kým přístupem k literatuře a její uměleckou reprodukcí (interpretací): „Neboť všich-
ni dobří básníci epičtí pronášejí všechny ty krásné básně nikoli z odborného umění,
nýbrž jsouce básnicky nadšeni a posedlí bohem; […] …když vkročí do harmonie a
rytmu, tehdy jsou ve vytržení, a jako bakchantky v posedlosti nabírají z řek med
a mléko, ale když jsou při rozumu ne, tak to dělá i duše skladatelů písní, jak oni sami
říkají. […] Básník je totiž lehký tvor, okřídlený a svatý, schopný tvořit ne dříve, než se 
dostane do nadšení a vytržení, a když v něm již není rozumu; dokud však má tento
statek, každý člověk je neschopen básnicky tvořit a věštit.” (Platón 2010, s. 84)



v je ho ko re kci uměleckých obsahových komplexů spočívající v do po -
ručení, aby básníci zo bra zo va li po uze předem stanovená a povolená
témata (srov. Juan - Na var ro 2007, s. 104):

[…] do nu cu j me básníky, buď aby neříkali, že to jsou činy těchto mužů, nebo aby
říkali, že tito mužové nejsou po to m ky bohů; obojího však ať netvrdí, ani se
nepokoušejí na mlo u va ti mládeži, že bozi plodí zlo a héróové že nejsou o nic lepší než
lidé. Jak jsme řekli již dříve, nejsou ty věci ani zbožné ani pravdivé, neboť jsme přece
dokázali, že od bohů zlo pocházeti nemůže. […] Proto třeba učiniti přítrž takovým
bájím, aby nevštěpovaly naší mládeži lehkomyslné posuzování špatnosti (Platón
2001, s. 77).

Pro Pla tó na je obsahová re le van ce verbálních projevů garantována 
korelací s je vem či idejí, je jsou za se postulovány v rámci příslušných 
myšlenkových (filozofických) postupů, které Pla tón de mon stru je
v průběhu svého výkladu. A je li ko se básnictví v otázce zobrazování
řídí vlastními pra vi d ly, má scho p nost ve výsledku lhát, zkre s lo vat
skutečnost, a pro to ji ni ko li su ge ro vat (relevantně zprostředkovávat),
ale na opak nesprávně imi to vat. To to imitování spočívá ne jen v chyb-
ných obsazích (tématech), ale také v konkrétních uměleckých po stu -
pech.5 Následující ci ta ce dokládá, jak zvolený narativní po stup, který
te ma ti zu je vypravěče zjevně odlišného od au to ra, je Pla tó nem poklá-

dán za pro jev nepatřičného napodobování, a te dy zkreslování pravé
po va hy skutečnosti:

Víš tedy, e k těmto veršům: a všech pak Achajů prosil,/Atreovců dvou však
nejvíce, vůdců to mužstva mluví básník sám ani se nesnaží ob ra ce ti naši po zo r nost
jinam, jako by to vy pra vo val někdo jiný než on; ale co následuje, mluví, jako kdyby
on sám byl Chrysés, a pokouší se co nejvíce v nás způsobiti zdání, že to není Homér,
kdo mluví, nýbrž ten starý kněz. A tak má upra ve no i téměř celé ostatní vypravování o
událostech v Iliu a o příbězích na Ithace i v celé Odysseii. […] Kdyby však básník
sebe nikde neskrýval, byla by celá jeho báseň a celé vypravování pro ve de no bez
napodobení (Platón 2001, s. 79).
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kační. Umělecké dílo se svojí zobrazovací složkou (tematikou) podléhá spolu s je-
vovými složkami axiologii, jejímž centrálním bodem je svět idejí. Jazyková refe-
rence musí být ve shodě se zkušeností.

5 Opakem je takové umění, které následuje předepsaná témata a podněcuje
k ctnosti a životní uměřenosti. Avšak pro takové umění je nezbytné a priori (z pozice
rozumového, filozofického poznání) předepisovat témata, stejně jako formální
způsoby jeho zpracování (rytmus, harmonie, kompozice apod.). V opačném případě
se umění vymyká své pravé účelnosti, kterou jí Platón ve své koncepci ideální polis
přisoudil (Platón 2001, s. 90).

Obr. 2. Mi me sis v Platónově axio lo gii. U Pla tó na je duše nesmrtelná, současně
ne e xi stu je žádný „kaz”, jenž by ji byl scho pen v důsledku zničit (Pla tón 2001,
s. 322n.). To to platí pro duši v její „čisté” a absolutní podobě (vyznačeno
velkými písmeny): „…chce me - li viděti, jaká v pravdě jest, nesmíme se na ni
dívati tak, jak ji vidíme nyní, poskvrněnou od společenství těla i od jiných
zlých věcí, nýbrž jaká jest ve své čistotě…” (Pla tón 2001, s. 325.). Na opak to,
co může člověka a je ho duševní ob zor za sle po vat, tzn. vzda lo vat jej od pozná- 
ní pravého jso u c na, je lpění na tom, co je od to ho to jso u c na nejvzdálenější,
což je právě umění ve své napodobující fun kci. Pla tón rovněž hovoří o nebla-
hém působení umění, její te ma ti ky (způsobu a mo du zobrazení) na re ci pien ta.
S uměním, jež vyvolává silné emo ce, spo ju je řadu nectností. Na rozdíl od po -
li ti ky, vojenství, fi lo zo fie, které v ideálním případě vychovávají ke ctno stem,
je jichž pro je vem je účelnost, umění ze své pod sta ty a společenské fun kce,



Ja zyk re fe ru je k jevovým či ideovým entitám a zárukou této re fe -
ren ce je i sta tus mluvčího, který musí být reálně a jednoznačně
identifikovatelným sub je ktem, stejně ja ko to, o čem se vypovídá, má
být jednoznačné a skutečné. Problém mi me sis se tu jeví ja ko záleitost 
kon stru ova no sti uměleckého světa, který zatemňuje re la ci me zi sub je -
ktem a ob je ktem. Ten to vztah musí být kauzální, ana lo gi c ky, ja ko exi -
stu je ka u za li ta me zi jevovým jso u c nem a idejí. Řečový pro jev (kon-
krétně sloh) – jak Pla tón na jiném místě kon sta tu je – je pro je vem duše, 
je jejím od ra zem (Pla tón 2001, s. 88). Pro to i relevantní jazyková re fe -
ren ce musí být v so u la du s pravým poznáním světa jevů a idejí. 

Umělecká kon stru o va nost, dnešními slo vy by chom mo hli říci fi -
kcio nali za ce, zne moňuje to to poznání, ne bo  se řídí jinými pra vi d ly
ne těmi, která vychází z filozofického zkoumání jmenovaných otá-
zek a problémů. Pro to je básnické umění nejdále od poznání pravé po -
va hy věcí a je jich idejí, ne bo  svým zobrazováním podléhá jiným
pravidlům. Mi me sis je rovně označením pro tu to kon stru o va nost
a otázku umělecké re pre zen ta ce, stejně ja ko pro ob last (dnešními slo -
vy) literární te ma ti ky, a to ni ko li ve smy s lu trpné nápodoby, ale
umělosti těchto kva lit. Mi me sis je tak s určitou nadsázkou hi sto ric-
kým ek vi va len tem fikčnosti. U Pla tó na však nedochází k oceňování
této umělosti ja ko skutečného tvůrčího aktu, ale k vřazení této činnosti 
do je ho ontologicko-axiologické so u sta vy. Mi me sis se tak stává spíše
po j mem z ob la sti fi lo zo fie básnického umění ne po eti ky. Je způso-
bem „bytí” uměleckých reprezentací.

3.

Napodobení (mi me sis) má v Aristotelově Po eti ce odlišné kon se k -
ven ce, ne je to mu u Pla tó na. Ari sto te les re fle ktu je rozdílné způsoby
uměleckého napodobení, zajímají jej formální a strukturní me cha ni s -
my, ji mi je daná látka v uměleckém díle zpracována, te dy to, s čím se

u Pla tó na nesetkáváme; významně re fle ktu je rovně estetický a re-
cepční vliv umělecké re pre zen ta ce. Zejména v Aristotelově Po eti ce
nacházíme důleité po zna t ky, které reflektují pro ble ma ti ku umělec-
kých reprezentací, které se spolupodílí na kon sti tu ci jednotlivých
uměleckých slovesných ánrů. Ve d le celé řady historických po etik
náleí Aristotelově pojednání o slovesném umění přední místo zejmé-
na pro to, e se jedná o první po eti ku, která se pokouší sy ste mati c ky
ne jen po psat, ale rovně ana ly ti c ky vy loit otázky literárního umění,
konkrétně tragédie a epo su.6 Podstatné na Aristotelově Po eti ce je to,
s čím se později v takové míře nesetkáme, to ti důraz na strukturní
stránku uměleckých ánrů. Hovoří-li Ari sto te les o struktuře slovesné-
ho umění, sle du je lo gi ku je ho vnitřní výstavby, která je reprezentová-
na ne jen v systémové kla si fi ka ci jednotlivých částí konkrétního útva-
ru (části tragédie, ty py dějů, po stav apod.), ale také je jich funkcí. Pro
Ari sto te la není umělecké dílo pouhým ce l kem sloeným z vybraných
částí, ale je si vědom, e jednotlivé sloky jsou uspořádány hie rar chi c -
ky a současně e ta to hie ra r chie je pro je vem je jich funkčních vla st nos- 
tí, jich nabývají v rámci ce l ku: 

Nezbytně má tedy každá tragédie šest složek, které ji činí takovou či onakou. Jsou
to děj, povahy, mluva, myšlení, výprava a hudba. […] Nejdůležitější z těchto složek je 
sestavení událostí; není přece tragédie zobrazením lidí, nýbrž jednání a života, štěstí
a neštěstí, a štěstí i neštěstí je založeno na jednání. Smyslem hry je tedy nějaké jedná-
ní, nikoli vla st nost; lidi činí takovými nebo onakými jejich povaha, ale šťastnými či
nešťastnými jejich počínání. Herci nehrají proto, aby vyjádřili povahy, nýbrž vystihují 
povahy při tom jednání a skrze ně; jsou tedy cílem tragédie události a děje, a cíl je ze
všeho nejdůležitější. (Ari sto te les, 1972, s. 8) 

Ari sto te les se tak plně soustředí na problémy stru ktu ra ce a funk-
čních di spo zic ce l ku. V Po eti ce jsou postupně analyzovány jednotlivé
části uměleckých ánrů a vykládány jsou i je jich funkční spe ci fi ka ce.
Z ta kto nastavené epi ste mo lo gie vyplývají i zásady a po zna t ky platné
pro re a li za ci sloitějších obsahových komplexů. Ne l ze však jed no du-

       kte rou mu Pla tón přisuzuje (s výjimkou zmíněných hymnů a chvalozpěvů)
na opak odvádí po zo r nost od pravého a ctného jednání a chování, ja kož i od
poznání skutečné po va hy jevů (srov. Mitoseková 2010, s. 24, 25).

6 Ari sto te lo va Poetika je neúplná, chybí předpokládaná druhá část věnovaná
komedii.
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še kon sta to vat, e ty to kva li ty (dnes by chom mo hli říci téma, mo tiv
apod.) jsou výhradně kva li ta mi imanentními, závislými po uze a jedině 
na uměleckém te x tu. Spíše se jedná o ja ko u si trans fo r ma ci me zi obec-
nými kognitivními pra vi d ly a zákonitostmi, které jsou platné pro re le -
vantní poznávání jevové skutečnosti (externí kritéria), tzn. pravděpo-
d obnost, nu t nost, přiměřenost v zobrazování, a podmínkami umělec-
ké stru ktu ry díla (interní kritéria), kde se jmenované mo dy (pravdě-
podobnost, nu t nost a přiměřenost) stávají uměleckými po stu py ma ni -
fe stovanými v plánu na ra ce ne bo předvedení. Konkrétní realizací této
trans fo r ma ce jsou především pe ri pe tie a ana gno ri ze ja ko umělecké
kva li ty a významné funkční ko m po nen ty stru ktu ry tragédie:

Pe ri pe tie je, jak naznačeno, přeměna událostí v opak, a to, jak říkáme podle
pravděpodobnosti nebo nu t no sti. (Ari sto te les, 1972, s. 12) 

Od tud vychází i zásada umělecké re pre zen ta ce, je je provázána
s transformovaným kognitivním mo dem pravděpodobnosti či nu t no sti 
do ro vi ny uměleckého zpracování (ja ko ob last narativního uspořádaní 
děje), a tak rovně úzce spo je na s funkčně chápanou stru ktu rou ce l ku
díla a je ho částí: 

Když totiž skládal Odysseu, nezbásnil všecko, co se Odys se o vi přihodilo, např. že 
byl raněn na Pa r na su, že při náboru vojska předstíral šílenství, věci, z nichž ani jedna
za sebou neměla vzápětí podle nu t no sti nebo pravděpodobnosti druhou, nýbrž se sta vil 
celou Odysseu kolem jediného příběhu, jak jej my chápeme, a podobně i Iliadu. Tedy
právě jako v ostatních uměních se jednotné zobrazení týká jedné věci, tak musí i děj,
protože je zobrazením jednání, zo bra zo vat jednání jedno a celistvé a jeho části se musí 
skládat z událostí tak, aby přesune-li se některá část nebo odejme, octl se ve zmatku
a pohybu i celek. Co totiž může být použito nebo chybět, aniž tím nastane znatelná
změna, to není žádnou částí celku. (Ari sto te les 1972, s. 10.) 

Od tud Ari sto te les směřuje k vlastní po va ze umělecké re pre zen ta -
ce, která – jak jsme výše uve d li – vyplývá ze zákonitostí básnické
skladby (stru ktu ry):

Z řečeného je patrno i to, že úkolem básníka není podávat, co se skutečně stalo,
nýbrž to, co by se stát mohlo a co je možné podle pravděpodobnosti nebo nu t no sti.
Dějepisec a básník se totiž neliší tím, že píše veršem nebo prózou; vždyť i dílo Héro-
dotovo by se dalo převést do veršů a v té veršové formě by zůstalo jakýmisi dějinami

stejně dobře jako bez veršů. Oba se však liší tím, že jeden vypráví, co se stalo, kdežto
druhý, jaké věci by se stát mohly. Proto je poezie věc filozofičtější a vážnější než hi -
sto rie; báseň totiž líčí spíše věci obecně platné, kdežto dějepisectví jed not li vo sti
(Aristo te les, 1972, s. 10) 

Tímto se dostáváme ne jen k otázce re fe ren ce, ale také k pro ble ma -
ti ce fi kce, které si u Ari sto te la všímá rovně Zo fia Mitoseková (viz
Mitoseková, 2010, s. 39–40). V Po eti ce můeme roze znat dva aspe kty 
problému. První se týká ob la sti fikčnosti, druhý fi kti v no sti. Fikčnost
chápeme ja ko vla st nost umělecky konstruovaných světů, které mají
primárně nereferenční po va hu (viz Cohnová 2009, s. 26–31), zatímco
fi kti v nost ve významu smyšlenost.7 Jinými slo vy lze říci, e fikční
prvek na rozdíl od fiktivního můe mít svůj reálný (referenční) ko re-
lát.8 Ari sto te les kon sta tu je, e na rozdíl od hi sto ri ka, básník nemusí re -
fe ro vat ke skutečným jevům ne bo postavám, ne bo  je vázán jiným
poada v kem ne hi sto rik. Tímto poada v kem je uměleckost (literár-
nost) projevující se v estetickém působení na re ci pien ta:9

Nicméně i tak se v některých tragédiích vy sky tu je jen jedno nebo dvě známá
jména, kdežto ostatní jsou smyšlená, ba v některých není známé ani jediné, například
v Agathónově Anthe; v ní jsou jména vymyšlena podobně jako události, a hra nám
proto nepůsobí požitek menší. (Ari sto te les 1972, s. 11) 

Jak vyplývá z uvedených příkladů, důleitá je stru ktu ro va nost
a náleité funkční uití konkrétních stavebních prvků příslušného
uměleckého ánru.10 Zřejmý je ten to poada vek i ve chvíli, kdy Ari -

7 O rozkolísaném užívání pojmu fikce napříč různými vědeckými diskurzy viz
Cohnová 2009, s. 16–23.

8 Tím je například jméno postavy nebo místa, které koexistují i v aktuálním či
historickém světě. To ovšem neznamená, že mezi fikční entitou a reálnou entitou
existuje vztah prosté identity. (Příkladem může být korelace mezi reálnou a fikční
topografií apod.).

9 S touto funkcí je spojen především pojem katarze (viz např. Mitoseková 2010,
s. 36).

10 U Aristotela má stejnou kompozici tragédie, epos i epopej. Liší se v provedení;
tragédie disponuje scénickou a hudební složkou, zatímco epos a epopej především
narativní.
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sto te les uvádí způsob, jakým se v tragédii mají náleitě re a li zo vat
konkrétní ob sa hy. Všimněme si, e uvedené příklady, které jsou jaký-
misi tematickými ra stry, kromě pre skri pce vykazují i prin ci py, o kte-
rých zde hovoříme, tzn. stru ktu ro va nost a funkční určení kadého
z jednotlivých stavebních prvků obsahového ko m p le xu: 

Nemá se předvádět (v tragédii – pozn. R. Z.), kterak upadají ze štěstí do neštěstí
lidé vynikající; taková věc totiž nevyvolává ani strach, ani soucit, nýbrž odpor. Ani se
nesmějí v tragédii povznést z neštěstí ke štěstí lidé zlí; to je přece ze všeho nejméně
tragické, protože v tom není nic, jak se patří: ani to neu spo ko ju je lidské city, ani to
nebudí strach, ani soucit. Ale také v ní nesmí upadat člověk opravdu špatný ze štěstí
do neštěstí. Tak sestavený děj by sice naše city uspo ko jo val, nebudil by však soucit
ani strach; soucit přece platí tomu, kdo upadne do neštěstí ne za s louženě… (Ari sto te -
les 1972, s. 13) 

Jak můeme sle do vat na uvedené ci ta ci, (ne jen) v otázce zo bra zo-
vání se u Ari sto te la ve skutečnosti nejedná o rozpracování vlastní
strukturální me to dy, ale spíše o vědomí stru kturo va no sti díla a funk-
čního propojení je ho základních částí a následné vyuití to ho to po-
znání při definování to ho, čím umělecké dílo má být a čím na opak být
nemá (srov. pozn. 9). Ne j de mu te dy o vlastní zkoumání strukturní vý-
stavby, ale o vyuití konkrétních strukturních pra vi del, je vystupují
ve smy s lu uměleckého kánonu. Pro to zde svo ji důleitou ro li mají
rovně vzo ry hodné napodobení (viz Ari sto te les 1972, s. 14–15).
Existují ob sa hy (látky, témata), které si vyadují i jisté zpracování,
avšak podstatný je především způsob to ho to zpracování – τεχνη, ne -
bo  primární funkcí slovesného díla (tragédie, epo su) je emocionálně
působit na re ci pien ta. (U mladších dobových po etik na opak sle du je me 
důraz, který je kla den především na pre skri pci, s čím souvisí i jiný
způsob přístupu k obsahovým komplexům. Jak uvidíme dále, důlei-
tou úlohu zde bu de mít především přiřazování konkrétních ob sa ho-
vých typů daným formálním postupům uměleckého ztvárnění. Struk-
turní a funkční základy v přístupu k uměleckému dílu významně ini-
ciované v Aristotelově Po eti ce bu dou v pozdějším období na hra ze ny
jiným výkladovým mo dem.)

S uvedenými ob la st mi úzce souvisí po jem mi me sis, který můe mít 
u Ari sto te la víceznačné vymezení. Jak kon sta to va la Mitoseková, mi -
me sis zde není sy no ny mem prostého uměleckého napodobení jevové
skutečnosti, nejedná se o kopírování re a li ty, ale o pro ble ma ti ku re pre -
zen ta ce (Mitoseková 2010, s. 39). Obsahové ko m p le xy uměleckého
díla vystupují ja ko re pre zen ta ce konkrétních či smyšlených en tit,
stejně ja ko myšlenek a idejí. Po jem mi me sis naplňuje i význam ana lo -
gie uměleckého zobrazení k mimoliterárním aspektům, které vyplý-
vají z uzuálně kognitivní po va hy; např. zobrazené věci mají být re pre -
zen továny tak, aby by lo vdy zřejmé, o ja kou věc se jedná:

[…] ať už je to živočich nebo kterákoli věc, která se skládá z nějakých částí, musí je
mít nejen uspořádány, ale musí mít i ve li kost vůbec ne na ho di lou; krása totiž záleží ve
ve li ko sti a v uspořádání. Proto nemůže být krásný ani živočich přespříliš malý – v tom 
případě ho vidíme nejasně, protože se nakonec ocitáme na samé hranici pozorova te l -
no sti – ani příliš veliký… (Ari sto te les 1972, s. 9).

Po jem mi me sis by by lo moné rovně chápat i ja ko od kaz k osvěd-
čeným literárním vzorům. Ještě je den významový rozměr mi me sis
by chom zde rádi re fle kto va li. Závěrem Po eti ky Ari sto te les hovoří
o jed nom z hlavních úkolů básníka:

Protože je totiž básník zo bra zi tel právě jako malíř nebo jiný výtvarník, nutně musí 
zo bra zo vat vždy jedno ze tří: buďto věci, jaké skutečně byly nebo jsou, anebo jak jsou
tradovány či jaké se zdají, anebo jaké být mají. (Ari sto te les 1972, s. 28). 

Skutečnosti mají být zo bra ze ny buďto reálně ne bo uzuálně, ane bo
mají mo de lo vat potenciální si tu a ci a stav. Jinými slo vy, ty to postuláty
jsou mimetickými předpoklady, tzn. myšlenkovými kon stru kty, které
předchází ja ko nutný poada vek vlastnímu uměleckému zobrazení,
které ovšem není trpnou kopií těchto konstruktů, ale je jich aktivní
realizací (transformací) závislou na uměleckém ánru a příslušných
po stu pech. V otázce zobrazování a re a li za ce obsahů není umění zce la
svobodné, avšak není ani pasivní kopií skutečnosti. Vztah napodobení 
a re a li za ce obsahů je problémem uměleckých transformací.

Jedním z podstatných a důleitých rysů Ari sto te lo va uvaování
o slovesném umění je směřování k určité di ve r gen ci me zi látkou ja -
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koto materií či předmětem napodobení a samotným tímto na pod obe-
ním, tj. uměleckou reprezentací. Pro Ari sto te la se v dnešním slo va
smy s lu téma, resp. to, o čem je v uměleckém te x tu pojednáváno, utvá-
ří v rámci ánru, resp. zvolených formálních kritérií (typ verše, me tra,
na ra ce, předvedení). Lze tak říci, e umělecká re pre zen ta ce (a dnešní-
mi slo vy rovně te ma ti ka) se odlišuje na základě materiálové či ánro- 
vé (formální) kon tex tua liza ce. Ari sto te les se si ce explicitně nezabývá
autonomií básnického ob ra zu, více jej zajímají slovesné ánry (zejmé- 
na pak tragédie) a je jich vnitřní uspořádání, ja ko i funkční provázání
jednotlivých částí. Na začátku své Po eti ky však jednoznačně kon sta -
tu je, e básnické umění je uměním napodobujícím, avšak – na rozdíl
od Pla tó na – tím, e svo ji po zo r nost směřuje k pro ble ma ti ce výstavby
(stru ktu ra ce) slovesných uměleckých artefaktů, vyvstává přece jen
i ta to kva li ta mno hem více ve své specifičnosti a vyhraněnosti. To je
umoněno především ty pem zvolené epistemologické kon ce pce, která 
– jak výstině upo zo r nil Lubomír Do leel – významně předzname-
nává další vývojové směry v novodobém myšlení o literatuře a rovně
významně re zo nu je v pozdější strukturalistické tra di ci.11

4.

Je st lie napodobování má pro svo ji od vo ze nost a nepůvodnost u
Pla tó na negativní význam, ve spi se římského básníka Qu in ta Ho ra tia
Flac ca Epi sto la ad Pi so nes (1. stol. p. n. l.), známém rovně pod
názvem De ar te po eti ca se jedná na opak o pro jev umělecké vyspělosti 
a pravého básnického umu. Jedná se ovšem o jiný typ napodobení,
který nevychází ani tak z vlastností jevové skutečnosti, ja ko spíše ze
starších a osvědčených literárních vzorů, které slouí k to mu, aby si na 
nich umělec uvědomil, jaké prostředky jsou vhodné pro zobrazení
dané látky či tématu. Ho ra tio va tzv. po eti ka je preskriptivní; kon sta tu -
je určité so u bo ry uměleckých te ch nik a postupů, je chápe za re le van-
tní pro re pre zen ta ci příslušných obsahů. Zdro jem této pre skri pce je
především úzus, tzn. starší kanonizované literární vzo ry, a s ni mi
spojený vkus. Právě vzo ry zajištují nez by t nou tra di ci a kon ti nu i tu
básnického umění tím, e jej zbavují tvůrčí svévole a předepisují mu
závazná pra vi d la. Tra di ce a kon ti nu i ta je ve li ce důleitá, ne bo  v ní je
pojímáno básnické umění ja ko vědomý tvůrčí čin vyvázaný z náhod-
ného cha o su:

Jakým veršem se opěvat mají králů a vůdců
činy a válečné příběhy žalné, ukázal Homér.
V sdružení nestejných veršů byl vložen ne j pr ve projev
žalu a stesku a potom i výraz splněných přání.
Skrovné však elegie kdo první do světa vyslal,
o tom je učenců spor, jenž dosud roz hod nut není. 
                          (Ho ra tius 1972, s. 53)

V rámci této tra di ce se rovně ustálil určitý úzus látek, témat a mo-
tivů, které vytváří jakýsi literární ko r pus, pro který je typické to, e
me zi látkou ne bo tématem a způsobem je jich uměleckého zpracování
je vztah kauzálně-aditivní, ni ko li (řečeno pojmoslovím moderní li te-
rární vědy) strukturně-funkční:

Jestliže s poměry mluvícího jsou v neshodě slova,
vy pu k nou v hlasitý smích i římští jezdci i pěší.
Mnoho záleží na tom, zda bůh či polobůh mluví,
zda kmet zralého věku, či jinoch ohnivý v květu

11 Strukturální tendence Ari sto te lo va kritického zkoumání starořecké tragédie
vyvozuje Doležel z obecných principů vědeckého poznání, jež Ari sto te les ve svém
díle postuluje (indukce a dedukce) s tím, že právě Poetika z tohoto hlediska před-
stavuje zajímavý epistemologický modus spočívající v aplikaci mereologického
principu: „Zobrazení tragédie se stává strukturálním modelem. Žánr je zobrazen
jako složený celek tvořený množinou částí; každá část je pak celek sestávající ze
svých vlastních částí. Ari sto te lo vo rozložení struktury tragédie stojí na počátku
dlouhého, ale relativně pomalého vývoje mereologického modelu v poetice. […]
Studium básnických struktur se tu stává inspirací pro studia obecně strukturální. Pro 
poetiku bylo zavedení mereologického modelu rozhodující událostí v jejím ustavení 
jakožto vědecké disciplíny” (Doležel 2000, s. 34, 36). .Jak Doležel dále uvádí, Ari -
sto te lo vu Poetiku lze pokládat za základ pro rozvoj vědeckého uvažování v literární 
teorii (Doležel 2000, s. 38), avšak i přes veškerou pro pra co va nost tohoto systému
dochází k jeho epistemologické redukci, jež je způsobena tím, že Ari sto te les
nenahlíží předmět svého zájmu (tj. antickou tragédii) v jeho co nejobjektivnější
platnosti, ale vybírá si pouze ta díla, která sám pokládá za re pre zen tan ty adek-
vátního umění (Doležel 2000, s. 42n.).
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mládí, zda velmožná paní, či bedlivá chůva, či kupec
po světě těkající, či pěstitel zelených rolí,
Asyřan rodem či Kolch, zda v Thébách kdo rostl či v Argu. 
                              (Ho ra tius 1972, s. 54)

Tu to ka u za li tu zaručuje úzus, pre skri pce, v rámci které dochází de
fa c to ke kritické ma ni fe sta ci jakýchsi obsahově-formálních in va rian-
tů, tzn. souborů látek, témat a k nim přidruených relevantních for-
málních uměleckých postupů. Pro Ho ra tio vu po eti ku je příznačné to,
s čím se setkáme i později v dalších pracích a co je důsledkem jme no -
vané uzu a li ty a z ní vycházející ka no ni za ce starších literárních před-
loh. Jedná se o striktně formalizovaný a statický přístup k literárním
formám a obsahům, co se pro je vu je ve výčtech kanonizovaných li te-
rárních postupů a témat, je jsou reflektovány ja ko dvě relativně
samostatné části básnického díla, které k sobě přináleí (ka u za li ta)
předem stanovenými te ch ni ka mi a po stu py (úzus a pre skri pce). Sche -
ma ti za ce a statičnost, spočívající v dodrování správných uměleckých 
postupů, ja ko i ve výběru obsahů, je závazná i ve chvíli, neřídí-li se
umělec předloenými vzo ry a na opak usi lu je - li o evo ka ci vlastních
obsahů:

Látku-li ne z vy klou chceš sám na scénu uvést a stvořit
postavu novou si troufáš, ať zůstane do konce kusu
takou, jak zpočátku vy sto u pi la, a důsledně jedná.
                      (Ho ra tius 1972, s. 54–55)

V opačném případě Ho ra tius doporučuje zdro je osvědčeného
látkosloví, např. So kra to vy spi sy. Sy no ny mem statičnosti je ra cio na li -
ta, která pod le Ho ra tia je nezbytná pro adekvátně chápané umění. Je
zajímavé, jak se Ho ra tius iro ni c ky vy me zu je pro ti Demokritově myš-
lence o svobodné tvořivosti vyrůstající z nepředvídatelného boího
vnuknutí (Ho ra tius 1972, s. 59). Ačkoli Ho ra tius nepopírá, e skuteč-
né umění kromě dobře zvládnutého řemesla vyadu je rovně nadání
(Ho ra tius 1972, s. 62.), skutečná tvor ba se neo be j de bez apriorních
vzorů, které v důsledku mo hou mít ánrově konfúzní po va hu, tzn.
nejedná se výhradně o zdro je literární po va hy, ale de fa c to o ob sa hy
vlastní rovně ne-literárním textům:

Správného básnění úsudek zdravý je základ a zřídlo.
Spisy Sokratovské ti mohou podati látku;
máš-li opatřenu, pak slova ti sama již přijdou.
Kdo se naučil znát, čím vázán je vlasti, čím druhům,
jakou láskou má oddán býti otci a bratru a hostu,
jaká je po vin nost senátora, a jaká je soudce,
jaký je úkol vůdce, jenž do války poslán, ten jistě
dovede osobě každé vždy přidělit úlohu vhodnou.
Vzdělaný básník ať k pra vzo ru mravů a života vznáší
zraky své vždy a odtud ať čerpá životný výraz.
                         (Ho ra tius 1972, s. 59)

Na to m to příkladu z ob la sti látek a témat se pro je vu je nevyhraněná
funkční os ci la ce me zi li te ra tu rou ja ko uměním a li te ra tu rou s uit nou
a pra gma tic kou funkcí. Rozdíl me zi oběma ty py li te ra tu ry je dán pře-
devším na rovině formálních aspektů (jazykových a kompozičních)
s tím, e komplexnější obsahové ko m po nen ty (témata) vykazují kon-
fúzní me ziánrovou para dig ma ti ku.

Obr. 3. Jak literární, tak primárně neumělecké zpracování téže látky má di spo no vat
analogickými zna ky týkajícími se manifestovaných obsahů. Me zi ob sa hy
napříč žánry či uměleckými dru hy by neměl být zásadní roz por, ale na opak
převládat názorová a ideová jed no ta, zatímco formální zpracování se liší.

217 218



5.

Po etria no va (1210) Ga l fre da de Vi no Sa l vo významně od ka zu je
k Ho ra tio vu pojednání rovně ve věci látky12 a jejího uměleckého
uchopení. Látka je u to ho to anglického básníka kva li tou apriorní;
jinými slo vy předchází dílu ja ko do sud nezpracovaná, ale uvědomo-
vaná obsahová kva li ta, je te pr ve posléze vstu pu je do díla ja ko je ho
součást:

Kružítko ducha ať předem vymezí veškerý rozsah látky (Vino Salvo 1997, s. 12).

Látka má, jak de Vi no Sa l vo uvádí, svo ji vlastní fo r mu nezávislou
na jejím uměleckém zpracování: 

Forma látky je zprvu na dotek tvrdá jako nějaký tvar z vosku. Jestliže však dodává 
vytrvalá práce oheň tvému nadání, pak náhle na ohni nadání forma měkne, poddá se
ruce, jak bude ruka chtít, a dá se z ní vytvořit cokoli (Vino Salvo 1997, s. 15).

Jak dochází k to mu, e se látka stává předmětem uměleckého díla?
U Vi na Sa l vy je to dvojí akt: jed nak samotná au to ro va vo l ba příslušné
látky a dále způsob jejího zpracování. Po etria no va je poměrně pod -
robně věnována různým technikám zpracování látky, jednotlivým
částem děje a mono stem, kte rak je v díle fo r mu lo vat. Základní os no -
vou je ovšem neustálá po la ri ta me zi fo r mou, kte rou představují jed-
notlivé umělecké te ch ni ky a po stu py, a ob sa hem, to ti látkou. Ho vo-
ří-li Ga l fre dus de Vi no Sa l vo o látce pojednané v kon te x tu umělecké-
ho díla, nemá na my s li ja ko u si separátní, teo re ti c ky vy pre paro vanou
po j mo vou ka te go rii, kte rou by chom dnes mo hli označit po j mem téma
či to pos, hovoří de fa c to stále o uměleckých technikách, tzn. o for-
málních (jazykových) po stu pech (dějového) slovesného umění. Zají-
mavým příkladem je me ta fo ra: 

Skryté přirovnání se ob je vu je neohlášeno nějakým výrazem; neo bje vu je se ve
vlastní podobě, nýbr v přestrojení, jako by to ani nebylo přirovnání, ale jakási nová,

podivuhodně zasazená me ta fo ra, v níž je obraz tak obezřele zařazen do sou vi s lo sti,
jako by vy p ly nul z látky samé, a přece je vzat odjinud, vypadá však, jako by patřil
látce. Představa je mimo látku, ale nezdá se tam být; zdánlivě je uvnitř látky, ale ve
skutečnosti tam není (Vino Salvo 1997, s. 16).

Zde vidíme tři základní aspe kty utvářející umělecký mo del – ja zy -
ková ma te rie, básnické ob ra zy a fi gu ry spo lu s látkou. Avšak první dvě 
kva li ty náleí pod společnou ka te go rii formálních rysů uměleckého
díla, formálních postupů, jakými lze mo di fi ko vat látku. Jinými slo vy,
význam ja ko inherentní součást tematických jed no tek je zde postupně
rozkládán me zi sa mo tnou látku, která si je scho p na podret vlastní
autonomní sta tus apriorní, tj. uměleckému zpracování předcházející
kva li ty, a zobrazení, je je výsledkem uměleckého pojednání látky.
Přesto však se ji nejedná o po uhou je vo vou kva li tu, kte rou dílo pa siv- 
ně a ne do ko na le re pro du ku je, ale hod no tu vstupující do kon fron ta ce
s formálními aspe kty uměleckého díla. Ideové sta no vi sko Sa l vo vy po -
eti ky spočívá v tom, e úlohou umění není si ce přetváření skutečnosti,
ani její trpné napodobení, ale este ti c ky evo ko vat předlohu – látku.
Tou to evokací se au tor dotýká ima nen ce díla, resp. je ho aktu re pre zen -
ta ce ja ko přece jen do určité míry samostatné kva li ty. Dokládá to i pří-
klad de skri pce, o které de Vi no Sa l vo pojednává: 

Chceš-li výstižně zpo do bit krásu ženy, ať kružítko Přírody narýsuje pro hlavu
kruh, ve vlasech ať září barva zlata, na vysokém čele ať se skví lilie, obočí ať se vyrov- 
ná černým borůvkám; jeho dva ob lo u ky ať přerušuje bílá cestička. Obrys nosu ať je
podle pravítka, aby nepřekročil správnou mez, ani nezůstal před ní. Zpod čela nechť
z obou stran září oči jako dva sma ra g dy nebo jako hvězdy (Vino Salvo 1997, s. 22).

V závěru pasáe au tor dodává, e:

[...] popis krásného zevnějšku je věc už jaksi otřelá a stará (Vino Salvo 1997, s. 23). 

Tím, e je zde upozorněno na určitou šablonovitost a schematič-
nost, od ka zu je se současně k „dělanosti” a umělosti, je je záleitostí
uměleckého zpracování látky. Zprvu je nezbytné učinit výběr to ho, co
bu de umělecky reprezentováno, te pr ve poté má dojít k samotné re a li -
za ci této re pre zen ta ce. Ten to dvojí krok, jak ko li je je ho význam přede- 
vším pragmatický, upozorňuje na la ten ci me zi látkou a její re pre zen-
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tací formálními prostředky uměleckého zpracování. Ty to dvě ro vi ny
se v po eti ce účelově propojují, jak dokládá i pasá věnovaná vhodné-
mu uívání slov a je ho tvarů. Ga l fre dus de Vi no Sa l vo udává ra dy, jak
pra co vat s jednotlivými slovními dru hy, jak je spo jo vat a vytvářet
tematické po slou p no sti. Zajímavé na následujícím příkladu je to, e
uka zu je, jak se právě formálně kauzálně pro po ju je látka se způsobem
její re pre zen ta ce, te dy s tím, jak je formulována slovesnými pro-
středky: 

Nechť je dáno krátké téma: ,Ta věc mne rmoutí.‘ Stanoveného pra vi d la užij takto:
,Z tohoto zdroje mi plyne zármutek. Z tohoto povstává kořen či sémě nebo zdroj či
počátek zármutku. Ta věc skýtá látku a příčinu mému zármutku. Zasévá neb rodí neb
působí mi zármutek. Tvrdými údery mne, zármutku zasahuješ. Má mysl téměř
poklesá raněna a ne mo c na zármutkem.‘ Od slovesa ,rmoutiti‘ odvoď takto jméno
,zármutek‘, skloňuj je ve všech pádech a ke každému z nich připoj slovní obrat, který
by vy sti ho val danou myšlenku (Vino Salvo 1997, s. 42). 

Obr. 4. Di cho to mie me zi předmětem zobrazení a te ch ni kou umělecké re pre zen ta ce.
Obě sféry vytváří dvě základní typologické složky uměleckého díla, které se
k sobě pojí na základě a prio ri definovaného úzu.

Zajímavým aspe ktem této po eti ky, ačkoli daná skutečnost není ni -
k de jasně a explicitně formulována, je la ten ce významu ja ko in he ren-
tní součásti uměleckého díla a ni ko li po uze ja ko bezvýhradného pro -
du ktu jevového světa (přírody). Po eti ka Ga l fre da de Vi no Sa l vo na -
značuje, e význam se podstatně pojí rovně k samotné te ch ni ce

a způsobu uměleckého zobrazení, ja ko i k ma te rii, tj. básnickému ja -
zy ku, a to i přesto, e není zce la autonomní a odvislý po uze z aktu
umělecké re pre zen ta ce, ale je předurčen, determinován vo l bou před-
lohy: 

U slova přihlížej napřed k významu a pak k vnější stránce, na jejíž barvu nesmíš
spoléhat. Nesrovnává-li se zdo b nost vnitřní a vnější, není to čistý postup. Ozdobit jen
vnějšek výrazu je totéž co pomazat jej blátem: obsah je zfalšován, forma klamná jako
obílená zeď a slovo se stává po kry t cem, který se vydává za něco, čím není. Tato jeho
vnější forma pak zakrývá, co je v něm foremného, honosí se navenek, ale uvnitř
v sobě nemá nic. Je to obraz, který se líbí zdálky, ale nelíbí zblízka. Pamatuj tedy, abys
nebyl ukvapený, naopak, ve volbě výrazů buď obezřelý jako Argus a obezřelým
zrakem si obhlédni slova pro námět, který sis zvolil. Je-li myšlenka ctná, budiž ji
zachována její čest, ať ji nezneuctí nízké slovo, naopak, má-li se vše řídit podle pra vi -
del, budiž bohatá myšlenka uctěna bohatým slovem, aby se mocná paní ne mu se la
červenat v chudém hadříku (Vino Salvo 1997, s. 25–26).

Rovně jin de se lze se t kat s ana lo gic kou situací: 

Budeš-li si zaznamenávat zdařilé výroky a přizpůsobíš slova věcem (kurziva –
R. Z.), budeš se vyjadřovat přiměřeně. Neboť sta ne - li se náhodou zmínka o určité
věci, pohlaví, věku, postavení, příhodě, místě nebo času, budeš vědět: toto je příslušná 
vla st nost, kterou vyžaduje taková věc, pohlaví, věk, postavení, příhoda, čas nebo mís- 
to. Toto zkrášlení je vybrané, protože když správně determinují, zdárně vše dokonču-
ji. Věc správně označená je dobře položená. Tuto připomínku si za pa ma tuj a řiď se jí,
slouží jak próze, tak poezii. Pro obě platí táž teorie, třebaže v nestejné formě (Vino
Salvo 1997, s. 46–47). 

Jedná se zde o učení nápodobou, opakováním vzorových re pre zen- 
tací. Ve skutečnosti se te dy nejedná o napodobování věci ja koto je vu, 
ale o vzor slovesně, umělecky zpracovaný a zejména kanonizovaný.
Téma se tak stává ja ko u si interliterární sta ti c kou kva li tou, vnější před- 
lohou a vzo rem.

Ačkoli se nejedná o práci zaměřenou výhradně k pro ble ma ti ce
literárního tématu (stejně ja ko u přechozích případů) svojí orientací
na formální aspe kty výstavby uměleckých děl se nutně daného okru hu 
dotýká, a to zejména v otázce re pre zen ta ce, významu a je jich vzta hu
k předloze. Vlastní téma je u de Vi na Sa l va rovně základní myšlenka, 
ne výsledné obsahové ko m p le xy konkrétních uměleckých re pre zen -
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tací, které jsou nazírány především v rámci formálních prostředků
uměleckého ozvláštnění. Me zi látkou ja ko představou či předmětem
zobrazení, které předchází uměleckému zpracování, a vlastní umělec-
kou reprezentací je podmiňující vztah. Jak jsme ovšem viděli, po jem
tématu není jasně vy me zen; de fa c to se o něm hovoří po uze ve vzta hu
k základnímu mo ti vu, ze kterého se odvíjí další umělecké po stu py.
Umělecká re pre zen ta ce a předmět zobrazení, které se v moderní
literární vědě dostávají do silového po le tematologického zkoumání,
jsou u Vi na Sa l va roz loeny me zi po j my látka (ja koto vzorové kva li -
ty) a te ch ni ka uměleckého tvoření. Jak látky, tak i ty to te ch ni ky jsou
pevně sta no ve ny, take vytváří jasný řád a kánon. Z to ho to důvodu
jsou pojednány i nahlíeny relativně odděleně ja koto dvě k sobě
přiléhající ob la sti, ko m po nen ty uměleckého díla. Ten to vztah není
vzta hem strukturně-funkční jed no ty, ale spíše vzta hem apriorní
(statické) da no sti a určenosti.

6.

Uvedené příklady naznačují vědomí skryté os ci la ce me zi kva li ta -
tivní stránkou obsahových komponentů formovaných v kon te x tu
uměleckého díla, tzn. je jich intencí, a je jich obecným, společným
paradigmatickým rámcem (extenzí), který je přijímán za pla t nou no r -
mu. To to platí zejména pro poslední dvě jmenované po eti ky, zatímco
u Pla tó na a Ari sto te la se setkáváme s významnějším promýšlením
vzta hu me zi básnickou (uměleckou) fo r mou a jejími ob sa hy. Po jem
mi me sis, se kterým se poprvé setkáváme v Platónově Ústavě, ovšem
ne l ze – jak jsme se po ku si li ukázat – zce la jednoduše in ter pre to vat ja -
ko prosté napodobování jevové skutečnosti. Mi me sis není toté co ko -
pie re a li ty. Význam po j mu se re a li zu je spíše v sou vi s lo sti s tím, co lze
rovně označit ja ko maskování, zastírání, kterým působí umělecké re -
pre zen ta ce, co sa mo o sobě ovšem předpokládá vlastní sémantickou
kva li tu těchto reprezentací. U Pla tó na je mi me sis v prvé řadě onto logi -
c kou kva li tou, ni ko li kva li tou sémantickou (srov. Juan - Na var ro 2007,
s. 98). Obsahové (tematické) kva li ty uměleckého slovesného díla z to -

ho to hle di ska jsou si ce irelevantní v otázce poznání skutečné po va hy
jevů, avšak je jich význam spočívá v didaktické fun kci, kte rou je scho -
p nost pomocí evokačně estetické síly po si lo vat základní ctno sti
zejména u sku pi ny stráců. Umění je zde podřízeno13 filozofickému
náhledu a poznání, které má svými specifickými prostředky pod po ro -
vat.14

Jiný přístup v otázce působení uměleckého díla a je ho obsahových
komplexů vidíme u Ari sto te la, je ho rovně zajímá recepční otázka.
Ari sto te les ovšem sle du je ji přímo pro ble ma ti ku výstavby umělec-
kých narativních ánrů (epi ka, dra ma) a je ho po zo r nost je soustředěna
výhradně na tu to ob last, přičem filozofická otázka o on to lo gii umě-
leckého zobrazení je od su nu ta stra nou. Dnešními slo vy řečeno te ma ti -
ka je v je ho Po eti ce pojednána v přímé sou vi s lo sti s uměleckými te ch -
ni ka mi, avšak ni ko li ja ko výslovný „pro dukt” těchto formálních po-
stupů, ale ja ko jed na z ko m po nent, je je strukturně provázána s ce l -
kem díla, tzn. rovně s formálními kritérii. 

Je st lie Ari sto te les re fle ktu je kanonizované ob sa hy společně s τεχνη 
a usi lu je ob ja s nit a vysvětlit vzájemný funkční vztah me zi ob sa hem
a fo r mou, Horatiův přístup ten to aspekt postrádá. Zde ji nedochází na 
pozadí normativně pojaté po eti ky ke kritické pro je kci vlastního me reo-
logického (metodologického) systému. Ho ra tio va po eti ka je pre skrip- 
tivní, je jakýmsi manuálem, z čeho vyplývá i poměr k obsahovým
komponentům, které jsou konstatovány sen su stri c to, stejně ja ko k nim
příslušné formální po stu py. Strukturní aspe kty přítomné v Ari sto te lo-
vě Po eti ce zde střídá „aditivní” me to da (me to da skládání a přiřazová-

13 Srov.: „The artist´s aktivity is compared to the craftsman´s, the mat he ma ti -
cian´s, and the phi lo so p her´s; however, this co m pa ri son is never esta b li s hed as ae st -
he ti cal, but rather in tech no lo gi cal and phi loso p hi cal terms” (Juan - Na var ro 2007,
s. 107).

14 Juan - Na var ro ve své studii konstatuje, že Platónova kritika umění je významně
ovlivněna dobovým politicko-sociálním kontextem, kdy starořecká civilizace zažívá
období dekadence: „In short, Plato´s judgment on the value of poetry and the arts is
epi ste molo gi cal and moral. It stems from premises that exclude the value of art itself.
Plato´s concerns are me ta phy si cal, political, educational, but not ae st he ti cal. Art
cannot compete in a field which is not its own” (Juan - Na var ro 2007, s. 107).
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Małgor zata CIELIC ZKO

Poznań

Hu mor Kundery 
– o kilku (nie)śmi esznych tek stach

Ke y words: laughter, ridiculousness, smile, humour, comedy, Kundera Milan
Słowa klu czo we: śmiech, śmieszność, uśmiech, humor, komizm, Kundera Milan

Abs tract

The article refers to the phe nome non of laughter present at the chosen writings of
Milan Kundera. Ad mit tedly, he combines both artistic and theo reti cal ap proaches to
the laughter, Kundera (and the author of the article) is in ter ested mainly the first
approach, literary one. In Kundera’s books laughter appears in many different ways,
therefore author in ten tion ally quotes a lot to give the floor to the writer. Attentive
analysis of the citations and whole texts allows her to propose two lines of per cep tion
of this phe nome non: as a coincidentia op posi to rum (part one: The Antipodes of
Laughter) and as a “language”, specific way of com mu ni ca tion (part two: »Dia-
logues« (full of) Laughter). 

Artykuł podejmuje temat śmiechu obecny w wybranych tekstach pro za tor skich
Milana Kundery. Pisarz łączy dwa podejścia do tej kategorii: ar tystyc zne i teo-
retyczne, niemniej to właśnie temu pier wszemu, lit er ack iemu, poświęca on (podobnie 
jak autorka artykułu) najwięcej uwagi. W pow ieści ach Kundery śmiech przejawia się
na różne sposoby, dlatego – chcąc oddać głos samemu pisarzowi – autorka świadomie 
wprowadza obszerne cytaty. Uważna analiza tych przy toc zeń oraz całych tekstów
pozwala na zapro pon ow anie dwóch linii postrze gania zjawiska śmiechu w dziełach
czeskiego literata: jako niewyk luc zających się sprzec zności (część pierwsza:
Antypody śmiechu) oraz jako „języka”, tj. spe cy fic znego sposobu komu nikacji (część
druga: »Dialogi« (pełne) śmiechu).
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ní). Ana lo gic kou si tu a ci sle du je me rovně u Ga l fre da de Vi no Sa l vo,
který na Ho ra tia přímo na va zo val.

Uvedená pojednání na příkladu obsahových komplexů či ko m po -
nent (dnešními slo vy řečeno tématu) slovesného díla ukazují rovně
obecnější proměnu myšlení o literatuře, která prodělávala vývoj od fi -
lo zo fic ky orientovaného přístupu, v rámci něho je dílo reflektováno
ve své ontologické po va ze, přes předkritickou analýzu je ho stru ktur-
ních vlastností směrem k raným poetikám, je by ly spíše jakýmisi
manuály, ze kterých se na opak vytrácel rozměr filozoficko-kritického
promýšlení vlastní po va hy uměleckého díla ja ko je vu sub spe cie.
Jinými slo vy, pro ble ma ti ka re fle xe uměleckého díla se přesouvá od
otázek co a jak je umělecké dílo k otázce jaké má dílo být. Základní di -
stin kce me zi látkou a jejím uměleckým (formálním) zpracováním,
která se ob je vi la v Platónově kon ce pci ja ko ontologický problém
umění, je později si ce zachovávána, avšak z úvah se vytrácí fi lo zo fic-
ký či kritický rozměr, na místo něho na stu pu je kritérium po eto lo gicko-
-preskriptivní, je otázku umělecké re pre zen ta ce re fle ktu je ja ko uzu a -
li tu látek, obsahů a k nim adekvátních formálních postupů. Tím na
dlouhou do bu dochází k ustálení poetologických pa ra di g mat a kon stant.
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Humor: boski błysk, który odkrywa świat
w jego moralnej wie lo zna czno ści, a człowieka
w jego głębokiej nie zda t no ści do sądzenia in-
nych; humor: upojenie względ no ścią rzeczy
ludzkich; dziwna przy je mność wynikła z pew-
ności, że nie ma pewności.
                (Milan Kun dera 1996, s. 34)

Nie ma nic trud nie j sze go niż wyłuszczyć
komuś humor. 
                (Milan Kundera 1996, s. 12)

„Teo ria hu moru nie jest za bawna” (Critch ley 2012, s. 10) – oznaj-
mia we wstępie książki zatytułow anej O hu morze bry ty jski fi lo zof Si -
mon Critch ley. Pewnie jest w tym sporo racji – mówienie o śmiechu
nie jest by najm niej tym sa mym, co śmiech; poziom „meta” zakłada
wszak dystans, na mysł, nie ma w nim miejsca na emocjonalno- fi-
zyczną reak cję nie skrępow anego czy nawet powściągli wego śmiechu. 
Co in nego lit era tura – ta poz wala, a nawet oc zekuje, że w pewnych
mo men tach czytel nik się zaśmieje; nie tylko z sytua cy jnych prze wrot -
ności, lap susów bo haterów, ale mo men tami także z sa mego sie bie.
Mi lan Kun dera z niez wykłym wdziękiem łączy tekst ar tystyc zny
i teo re tyc zny – w swych pow ieści ach dyskur sy wi zuje prob lem śmie-
chu, swo bod nie wkładając poszc zególne pos tu laty w usta powoływa-
nych przezeń postaci, nar ra torów czy wyższych in stancji na daw-
czych, w tym także porte- parole autora. To wszystko wzbo ga cone
o sfabu laryzow any śmiech, czyli hu mor stanowiący część świ ata
przes tawionego – w moim prze konaniu im ma nentny ele ment Kunde-
rowskiej nar racji – przy nosi efekt niez wykły, bo gaty i wart wszelkiej,
nie tylko tej poważnej, uwagi.

Śmiech, śmi eszność, hu mor, komizm – choć zjawiska te wy dają
się rozróżni alne, to teo re tycy tego te matu nier zadko de cydują się trak -
tować je syn oni mic znie1 – od wieków pod da wane są eksplo racjom
i eksplik acjom (nie tylko lit era tu rozn awczym), lecz wciąż nie wy pra -

cow ano de finicji, które zadowoliłyby przy najm niej większość bada-
czy czy uzgodniłyby różne pro po zycje teo re tyc zne2. Taki stan rzeczy
wcale nie dziwi – są to wszak kate go rie na tyle sze rokie, skom pliko-
w ane i nie jed noznac zne, że uniwer salnych de finicji sformułować po
prostu nie można, a każdą taką próbę szybko sfalsy fikuje doświad-
czenie życiowe czy – bardziej mnie tu intere sujące – lit er ackie. Chcąc
mimo wszystko pod dać teo re tyc znej re fleksji zjawisko śmiechu,
postanowiłam wy jść od sa mej lit era tury – konk ret nie, od wy bra nych
tek stów Kundery, w których śmiech się po jawia i prze jawia na różne
spo soby. Ekspli cytne ujęcie oraz pot wierdzająca (lub jeszcze bardziej
sprawę kom plikująca) fabu laryzacja tej kate go rii nie poz wa lają jed -
nak na wy prowadzenie z prozy Kundery spójnej, całościowej kon -
cepcji śmiechu. W związku z tym zapro po nuję możliwe linie postrze -
gania tego fe nomenu, bu dow ane często przez niewyk luc zające się
sprzec zności. Owa het ero genic zność jest jedną z pod sta wowych cech
śmiechu (zresztą nie tylko Kun derowskiego), dlatego pier wsza część
moich roz ważań poświęcona będzie  a n  t y  p o  d o m  ś m i e c h u.
Przynależna hu mor owi co in ci den tia op posi to rum ujawnia się szcze-
gólnie wy raźnie, gdy do chodzi do roz mowy, do swois tej wymi any, re -
zo nansu, stąd w części dru giej podjęłam te mat „d i a  l o g ó w”
(p e ł n y c h)  ś m i e c h u.

Critch ley wieńczy początkowe akapity swej książki przekorną
kon sta tacją, iż „hu mor stanowi dla fi lo zofa obiekt doskon ale nie do -
stępny. I na tym polega jego nieod parta atrak cy jność” (Critch ley
2012, s. 10). Mogę je dynie do dać, że po dob nie rzecz wygląda w przy -
padku lit era tu rozn awcy.
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2 Wspo mnia na wyżej książka Bohdana Dzie mi do ka wraz z dołączoną do niej
antologią tekstów dotyczących szeroko uj mo wa ne go komizmu różnych autorów
(od Platona i Ary sto te le sa, przez Hume’a, Kanta, Hegla, Freuda, aż po polskich
i za gra ni cz nych badaczy XX wieku) jest zna ko mi tym dowodem na ogromną roz -
pię tość – tak temporalną, jak me to do lo giczną – koncepcji teo re ty cz nych związa-
nych z kategorią śmiechu.

1 Por. m.in. stre sz cze nie prób pre cy zo wa nia przez różnych autorów pojęć ko-
mizm oraz śmie sz ność w: Dziemidok 2011, s. 9–11.



1. Anty po dy śmiechu

Śmiech zrodzony z za prze cze nia ab so lu tu 
kończy się zaprzec zeniem ab so lu t nym.
                          (Oc ta vio Paz3)

Śmiech – zjawisko trudne do jed noznac znego zak lasy fikow ania
i ujęcia, oka zuje się niez wykle wdzięc zne przy zami arze jego opisa-
nia. Rezyg nacja ze zwod nic zej am bicji stwor zenia „twar dej” de finicji
powo duje, że ot wierają się nowe, fascynujące per spek tywy, w których 
roz pa try wać i anali zować można śmiech – w tym wy padku ten
pojawiający się na kart ach Kun derowskich nar racji. Najciekawsze
wydały mi się przykłady z dokład nie od mien nych stron tego sa mego
contin uum, które w efek cie ujawniają spe cy fic zne janusowe ob licza
śmiechu; z sze rok iego wachlarza, wy brałam trzy swoiste eg zem pli -
fikacje, szczególną uwagę poświęcając dru giej, chyba najbardziej
skom plikow anej linii.

1.1. Diabe lsko -anie l ska pro we nie n cja śmiechu

Kun dera snuje osobliwą i nieco fan tastyczną opow ieść, w której
prze ko nuje, że śmiech związany był pier wot nie z diabłem – ten bo-
wiem miał rea gować śmiechem na rzeczy i sytuacje, które niosły inne
niż oc ze ki wane znac zenie, ergo na zach wi anie pew nego porządku:

Śmiech początkowo należy do diabła. Jest w nim odrobina złośli wo ści (rzecz
okazała się inna, niż mi się wydawało), ale także odrobina ulgi (rzecz jest lżejsza niż
ocze ki wa li śmy, można z nią żyć swo bod niej, nie uciska nas jej zbyt wielka powaga;
Kundera 1993, s. 68). 

Usłyszawszy po raz pier wszy ten dia bel ski śmiech i zo ri en towaw-
szy się, że ludzie chęt nie mu ule gają, anioł – prze konany, że „śmiech
wymier zony jest prze ciw Bogu i prze ciw god ności Jego dzieła” –
postan awia dołączyć do tego wspól nego czy wręcz wspól no towego
śmiechu, znosząc tym sa mym jego dia boliczną jed noznac zność:

[Anioł – M.C.] wiedział, że musi na ty ch miast jakoś za re a go wać, lecz czuł się
słaby i bezbronny. Ponieważ sam nie potrafił nic wymyślić, zaczął na śla do wać swego 
prze ciw ni ka. Otworzył usta i wydał prze ry wa ny, mo du lo wa ny dźwięk z górnych re je -
strów swej skali głosu […] i nadał mu odwrotny sens: podczas gdy śmiech diabła
wskazywał na bez sen so w ność rzeczy, to śmiech anioła – prze ciw nie – wyrażał radość 
z tego, że wszystko na świecie jest tak mądrze urządzone, wspa nia le wymyślone,
piękne, dobre i pełne sensu. Diabeł i anioł stali więc na wprost siebie, otwie ra li usta
i wydawali mniej więcej taki sam dźwięk, lecz każdy z nich wyrażał w nim coś innego
(Kundera 1993, s. 68).

Ta nie mal mi tyc zna opow ieść o pra początkach śmiechu wska zuje
na jego is to tową wie loznac zność, która po jawiła się w zasadzie już
u jego za ra nia. Przy jmując zasad ność podziału his to ryc znych ujęć hu -
moru, zapro pon ow anego przez Johna Mor re alla, na trzy zasad nicze
teo rie: wyższości, ulgi i nie spójności (por. Critch ley 2012, s. 11–12) –
śmiech dia bel ski przynależeć będzie niewątpli wie do tego ostat niego.
W XVIII wieku takie rozu mienie pos tu lował Fran cis Hutche son, dalej 
zaś myśl tę roz wi jali: Kant, Schopen hauer czy Ki erke gaard. Critch ley
pod su mowuje, że śmiech po jawia się w wyniku dostrzeżenia niezgod -
ności między tym, co oc ze ki wane, wia dome, a tym, z czym na prawdę
mamy do czyni enia. Kudera podkreśla jed nak, że by najm niej nie
chodzi o to, by któraś z sił prze ważała, ale o har mo nię ich obec ności
w doświ adczeniu ludz kim: 

Jeśli bowiem na świecie mamy zbyt dużo nie kwe stio nowa nego sensu (władza
aniołów), to człowiek upada pod jego ciężarem. Jeśli na to miast świat całkiem traci
sens (władza diabłów), to także nie da się żyć (Kundera 1993, s. 68). 

Trudno chyba nie przyznać słuszności tej re fleksji. Po zostaje jed -
nak py ta nie, jak w takim ra zie zachować się w ob liczu zda nia wień-
czącego cy tow any Kun derowski frag ment, które brzmi: „Ist nieją dwa
rodzaje śmiechu, a nam brak słowa na odróżni enie jed nego od dru -
giego” (Kun dera 1993, s. 69) – zaśmiać się z poc zu cia nie spójności
czy ujr zawszy w nim swoisty sens… także się zaśmiać. Ter tium non
da tur.
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1.2. Śmiech unie wa ż niający – śmiech potęgujący

Śmiech może być nie tylko reakcją na nie spójność (słów, obrazów,
ludzi, świ ata etc.), ale także stanowić jej źródło. Co więcej, nier zadko
po jawia się w mo men tach, gdy jego obec ność jest najm niej spodzie-
wana, a nawet niechęt nie przy jmow ana – zwykle ze względu na kul tu -
rowe normy bądź obowiązujące tabu niż przez prze konania jed nos tek. 
Ludzie bow iem mają w zwyc zaju, nie koniec znie świa domie założo -
nym, śmiać się nawet w najm niej od pow ied nich chwi lach. Taki
śmiech naz wać by można unieważniającym – pod daje wszak w wąt-
pli wość każdą, także najbardziej oc zy wistą sytuację, dzięki czemu jej
wyjściowa jednoznaczność przy biera różno rodne odcienie. Śmiech
unieważniający po jawia się często w na jis tot niejszych, a za razem
najtrud niejszych mo men tach życia. Może stanowić próbę, jak dzieje
się to w opowia daniu Aniołowie, pod ważenia włas nej, wszecho gar -
niającej choroby:

W ciągu osta t nich dzie się ciu lat swego życia sto p nio wo tracił mowę. Najpierw
nie mógł sobie przy po mnieć nie któ rych słów, albo zamiast nich używał innych, po do -
bnych i sam zaraz się z tego śmiał. […] Akurat był u nas lekarz. Pochylał się nad
ojcem, który nie potrafił już wymówić ani jednego słowa. Potem odwrócił się do mnie 
i po wie dział głośno: – Już o niczym nie wie. Jego mózg jest w stanie rozkładu. –
Zobaczyłem, jak wielkie, błękitne oczy taty jeszcze bardziej się rozszerzyły. Kiedy
lekarz odszedł, stra sz li wie zakłopotany chciałem jak naj szy b ciej coś po wie dzieć, aby
zagłuszyć te zdania. Pokazałem na okno: – Słyszysz? To dopiero heca! Husak zostaje
dziś honorowym pio nie rem! A tata zaczął się śmiać. Śmiał się, żeby mi pokazać, że
jego mózg żyje i że nadal mogę z nim roz ma wiać i żartować (Kundera 1993, s. 164,
177). 

Bo hater wprost od krywa przed sobą i przed czytel nikiem, po co
tak na prawdę śmiech w tym mo men cie zaist niał – nie był to zwyc zaj-
ny śmiech z żartu, ale śmiech z żartu, by udowod nić, że druzgocąca
diag noza lekarza jest bez pod stawna, by nie poz wo lić jej całkowi cie
się pochłonąć. 

Kun dera robi jed nak krok dalej. W Granicy – ostat nim opowia -
daniu z Księgi śmiechu i za pom ni enia oka zuje się, że nawet tak smut-
na oko lic zność, jak pogrzeb bliskiej osoby może zostać na chwilę od -

wrócona właśnie przez śmiech, który z różnych powodów po trafi
znien acka ogarnąć żałob ników. W tym tekście zdar zeniem inicjują-
cym falę ledwo skry wanego śmiechu było strące nie przez wi atr z gło-
wy jed nego z gości kape lusza, który za trzymał się ostatec znie na opu-
szc zonej już trum nie zmarłego. Nieświa dom nic zego – ani kape lusza,
ani bez silnych prób odzys kania go przez właści ciela – mówca:

Pochylił się nad kupką ziemi koło grobu, by nabrać na małą łopatkę kilka grudek
i rzucić je na trumnę. W tym mo men cie przez tłum zgro ma dzo nych żałobników
przebiegła fala po wstrzy mywa ne go śmiechu. Wszyscy bowiem wy ob ra zi li sobie, że
mówca, który na chwilę ska mie niał z łopatką ziemi w ręku i nie ru cho mo wpatrywał
się w otwarty grób, dostrzegł leżący na trumnie kapelusz, jakby zmarły, w próżnym
pra gnie niu powagi, nie chciał w tak uro czy stej chwili pozostać bez na kry cia głowy.
[…] Wszyscy musieli stoczyć tę prze ra żającą walkę ze śmiechem. Wszyscy, także
żona i łkający syn, musieli nabierać ziemię na łopatkę i po chy lać się nad grobem,
w którym znajdowała się trumna z nałożonym ka pe lu szem, tak jakby nie zni sz czal nie
witalny i opty mi sty cz ny Passer wstawiał ze środka głowę (Kundera 1993, s. 223).

Właśnie o takim za raźliwym, łatwo udzie lającym się śmiechu –
po jawiającym się szczegól nie w sytuacjach, gdy etyki eta czy do bre
wy chow anie naka zują pow agę – pisze Critch ley, wy jaśniając, że hu -
mor ma charak ter oc zyszc zający i ot wierający na myśle nie zdrowo-
rozsądkowe. Dzieje się to jed nak nieco na opak: „Jeśli hu mor przy -
wraca nas temu sen sus com mu nis, to czyni to dzięki chwi lowemu
wyrwaniu z kręgu zdrowego rozsądku, gdyż żarty funk cjo nują jako
momenty dis sen sus com mu nis”. Ponadto śmiech zbliża ludzi, „ujaw-
nia potężną wspól no to wość ukrytą w życiu społec znym. […] odsłania 
głębię tego, co podzie lamy” (Critch ley 2012, s. 34–35). Zas ka kująca
wesołość łączy więc żałob ników, daje im poc zu cie wspól noty i zno-
sząc pow agę, w tym przy padku śmierci, by najm niej nie pod waża jej
wagi, ani tym bardziej nie pro fanuje pa mięci zmarłego. Do chodzi ra-
c zej do swois tej kon sol acji.

Ist nieje jed nak taki śmiech, który wy darzy wszy się w nieadek wat -
nej (tj. nie- śmiesznej) sytuacji zostaje uznany za na trętny, próbujący
zniszc zyć spójność oko lic zności, w których się po jawił. Wówczas
osoba śmiejąca się zostaje wyrzu cona poza wspól notę – Kun dera po -
daje przekorną tego eg zem pli fikację. W jed nej z ostat nich scen Księ-
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gi… bo hater de cyduje się wziąć udział w gru powym spot kaniu ero -
tycznym w willi Bar bary. Go spo dyni – na zy wana nie bez powodu
„Marszałkiem Bar bara” – z dużym zaan gażow aniem dbała o to, by or -
gia prze biegała jak najle piej (czyli zgod nie z jej wyo brażeniami),
dlatego os ten ta cy jnie wtrącała się w pi eszc zoty uc zest ników, poucza-
ła ich, co mają ro bić, tak na prawdę nimi dyry gując, zawia dując. Jan
był tym fak tem nieco rozbawiony, po dob nie jak siedzący nieo po dal
niego młody mężc zyzna. Mo ment kul mi na cy jny nastąpił jed nak
w momen cie, gdy obaj zau ważyli, że Bar bara oraz jedna z jej „dziew-
czyn” podczas ero tyc znych za baw nieświa domie wyko nywały iden -
tyc zne ruchy, stanowiąc nie mal lustrzane od bi cie – oni zaś, równie
zgod nie, nie po trafili już pow strzy mać śmiechu. 

Patrzyli na siebie i jed no cze ś nie unikali swego wzroku, bo mieli świa do mość, że
śmiejąc się popełniają niemal świę to kra dz two, jakby się śmiali w kościele, kiedy
ksiądz wznosi hostię. Gdy tylko to po rów na nie przyszło obydwóm do głowy, jeszcze
bardziej chciało im się śmiać. Byli zbyt słabi. Śmiech był mo c nie j szy. Ich ciałami
wstrząsały coraz si l nie j sze konwulsje. […] w tym mo men cie Barbara stała już koło
niego i syknęła:
   – Nie myśl so bie, że zro bisz mi z tego pogrzeb Passera!
   – Nie gniewaj się – śmiał się Jan, a łzy ściekały mu po twarzy. 
   Po prosiła go, żeby wyszedł (Kun dera 1993, s. 226–227).

Tu reak cja śmiechu została uznana za sprzeniew ier zenie się wspól -
no cie, za świa dome odłączenie się od niej, pod ważenie jej spójności
i próbę de sta bi li zacji. Tym bardziej, że śmiech w pewnym mo men cie
po prostu unie możli wia pożądanie sek su alne, o czym Jan doskon ale
zresztą wiedział. Od czasu do czasu spo tykał się bow iem z pewną
mężatką, z którą wy pra cowaną mieli nie mal rytu alną kolejność po-
szczególnych działań:

Najpierw siadała w fotelu, przez chwilę kon wer so wa li […]. Jan musiał zaraz
wstać, podejść do niej, pocałować i unieść z fotela w swoje objęcia. Potem wy pu sz -
czał ją z ramion, oboje od siebie od ska ki wa li i za czy na li się gorączkowo rozbierać.
On wieszał ma ry nar kę na krześle, ona zaś zdejmowała sweterek i odkładała go na
oparcie drugiego krzesła. Pochylała się i zaczynała ściągać rajstopy. On rozpinał
rozporek i opuszczał spodnie. Spie szy li się. Stali w głębokim skłonie na wprost
siebie; on wyciągał ze spodni najpierw jedną, potem drugą nogę (unosił je przy tym
wysoko, jak na uro czy stej paradzie wo j sko wej), ona zaś schylała się opu sz czając do

kostek rajstopy, a potem wyciągała z nich nogi, podnosząc je do góry po do b nie jak on
(Kundera 1993, s. 215).

Ten skru pu latny opis wart był przy toc zenia, by odczuć w pełni to,
co w pewnym mo men cie uświa domili so bie bo haterowie – śmi esz-
ność tej sytuacji, sytuacji pełnej emocji, a jed noc ześnie machi nal-
nych, auto ma tyc znych ruchów4.

Po stę po wa li tak za każdym razem, ale pewnego dnia zdarzyło się coś, czego
nigdy nie zapomni: spojrzała na niego i nie mogła po wstrzy mać uśmiechu. Był to
uśmiech niemal czuły, pełen zro zu mie nia i współczucia, uśmiech płochy, który sam
za siebie prze pra szał, ale przecież bez wątpienia uśmiech, którego przy czy nę
stanowiło nagłe światło śmie sz no ści, jakie oświetliło tę scenę. Musiał się bardzo
opanować, żeby nie od wza je mnić tego uśmiechu. Al bo wiem on także dostrzegł
wyłaniającą się z półmroku po wsze d nio ści nie spo dzie waną śmie sz ność dwojga ludzi, 
którzy stoją na wprost siebie i z ogromnym po śpie chem unoszą wysoko nogi. Poczuł,
że dzieli go tylko włos od tego, by się roze śmiać. Ale wiedział także, że później nie
mogliby się kochać. […] Opanował się. Zdusił śmiech, odrzucił spodnie i szybko
podszedł do swej kochanki, aby jak naj prę dzej dotknąć jej ciała i w ten sposób
odpędzić szatana śmiechu (Kundera 1993, s. 215–216).

Nieodw za jem niony uśmiech nie przemienił się więc w śmiech,
który z całą pewnością pod ważyłby pow agę sek su al ności i zniósłby
napięcie ero tyc zne po między dwo jgiem ludzi. Inny bo hater Kunde- 
rowskich tek stów – cze ski lit erat o imieniu Petrarka mówi wszak: 

4 Już Bergson wskazywał, że auto ma ty cz ne za cho wa nie ludzkie czy szerzej –
przekształcenie czegoś żywotnego w me cha ni cz ne, nie od zo w nie budzi śmiech: „po- 
stawa, gesty i ruchy ludzkiego ciała są śmieszne dokładnie w tej mierze, w jakiej
ciało to przywodzi nam na myśl bezduszny mechanizm” – pisał filozof. W innym
zaś miejscu, budując analogię do ludzkiej, nie ustan nie zmieniającej się myśli,
dodał: „Niechże więc gesty tak sarno się ożywią! Niechajże poddadzą się pod sta -
wo we mu prawu życia, które głosi: nie powtarzać się nigdy! Ale oto wydaje mi się,
że pewien ruch ręki lub głowy poczyna okresowo powracać. Gdy tylko uderzy moją 
uwagę, gdy ją zdoła przyciągnąć, tak iż będę go wy pa try wać, aż się zjawi w prze-
widzianej’ chwili, mi mo wo l nie się zaraz uśmiecham. Dlaczego? Dlatego, że mam
przed sobą mechanizm działający auto ma ty cz nie. To już nie jest życie, to jest
automat wmon to wa ny w życie i naśladujący życie. To komizm” (Bergson 1977,
s. 72, 74).
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Żart jest wrogiem poezji i miłości. […] Miłość przecież nie może być śmieszna.
Miłość nie ma nic wspó l ne go ze śmiechem (Kundera 1993, s. 148).

Wreszcie można też mówić o takich rodza jach negującego zas taną
rzec zy wis tość śmiechu, który ob niża po zy tywną jakość sytuacji wyj-
ściowej, przestrzeń bez pieczną zamienia we wrogą. Jest to, przykła-
d owo, śmiech kpiny, szy derstwa, wyższości – słowem, śmiech ni-
szczący, jak w sytuacji, która przy trafiła się Pas ca lowi:

[Barbara] zaprosiła go kiedyś do siebie. Były tam dwie dzie w czy ny, których
Pascal nie znał. Przez chwilę roz ma wia li, a potem nie spo dzie wa nie Barbara
przyniosła z kuchni stary, duży me ta lo wy budzik. Bez gadania zaczęła się rozbierać,
a dzie w czy ny wraz z nią. […] Potem Barbara kazała się i jemu rozebrać. […] Kiedy
był nagi, Barbara wskazała na budzik: 
   – Popatrz uważnie na se kun d nik. Jeśli w ciągu minuty ci nie stanie, to się stąd
zabieraj! – Patrzyły mi uparcie między nogi, a w miarę upływu sekund zaczęły się
śmiać. Potem mnie wyrzuciły! (Kundera 1993, s. 212–213).

Śmiech ten wprost naz wać można kas tra cy jnym – sprowadził
bow iem ro zo cho conego, żądnego nowych wrażeń ero tyc znych Pas -
cala do roli zaże now anego i os ten ta cy jnie wyśmia nego im po tenta.
Siła śmiechu oka zuje się więc nieoblic zalna.

Ist nieją wszakże zupełnie inne od mi any śmiechu; takie, które – ina-
c zej niż dotąd wymien ione – mają ut wierdzać, a nawet wzmac niać
bieżącą sytuację czy kon tekst. Zami ast ne gować i pod da wać w wątpli -
wość, wspierają i potęgują to, czego doświ adczają w danym mo men -
cie bo haterowie. Przykładów tego jest u Kundery tro chę mniej, a kie-
dy się po jawiają, to rac zej jako na pom kni enia o drugo pla nowym
charakterze. Trudno się temu dzi wić – śmiech, który jest po prostu
śmiechem, wy raża szczerą ra dość czy zadowole nie wy daje się tak
oczywisty, że aż mało intere sujący. Niem niej i on zna lazł stałe miejsce 
w prozie czeskiego autora, co uświ ada mia nie tylko, że kate go ria ta
ma wiele twarzy, ale też, że w zasadzie ża dnej z nich nie można po -
minąć. Oto kilka eg zem pli fikacji: rodzi ciel ski uśmiech5 ap ro baty,

skierow any do dziecka, które wy pow iedziało ciekawą i od ważną
myśl; koki etery jny ko biecy uśmiech o lekko nar cystyc znym zabar -
wieniu –  np.: 

Aktorka Hanna dostała gorączki, bólu głowy, a w końcu i kataru. […]
    – Miałam nos jak kalafior! – Uśmiechała się uśmiechem kobiety, która wie, że
nawet nos czerwony od kataru jest w niej in te re sujący (Kundera 1993, s. 201). 

Uśmiech Hanny pot wierdzał tylko jej urok, który po zostawał nie-
w zruszony wobec wszel kich zewnętrznych wpływów, w tym oznak
choro bowych – urok niezach wi any, spotęgow any jeszcze przez owo
za lot nie wesołe po dejście do swej nie dyspo zycji. Po dob nie – piękne,
szczere i cza rująco niewinne uśmiechy dzieci będą im do da wać
właśnie piękna, szcze rości i cza rującej niewin ności (zob. Kun dera
1993, s. 189–190). Zaś uśmiech ser dec zny i bez pośredni umożliwi
dwóm ob cym kobie tom nawiąza nie bliskiej relacji: 

Uśmiechnęły się do siebie, choć się jeszcze nie znały […]. Szybko się za przy ja ź -
niły” (Kundera 1993, s. 36). 

Wspól no towy śmiech kilk orga ludzi poz wala też wyz wo lić się od
ewen tu alnych obaw czy nie pewności – co więcej, śmiech jed nej
osoby po trafi „przenieść się” na inną, za ra zić ją, zdejmując z niej nie -
pokój i wzmac niając bez pieczną, ciepłą at mos ferę: 

[…] chłopiec […] uśmiechał się do Taminy. Obejrzała się na młodzieńca. On też się
uśmiechał. Patrzyła to na jednego, to na drugiego; po chwili Rafael zaczął się śmiać
głośno, a chłopiec przyłączył się do niego. Był to szcze gó l ny śmiech, bo przecież nic
śmie sz ne go się nie wydarzyło, lecz jed no cze ś nie za ra ź li wy i słodki: apelował do niej,
by za po mniała o strachu, i obiecywał coś nie ja s ne go, może radość albo pokój, więc
Tamina […] śmiała się teraz posłusznie wraz z nimi (Kundera 1993, s. 171). 

niku zaan ga żo wa nia, podczas gdy uśmiech stanowi ekspresję w pełni kon tro lo -
waną, będącą wyrazem dystansu. Jednak bliskość tych dwóch reakcji, ich po do -
bieństwo nie zostało za ne go wa ne: „Uśmiech może być fazą początkową lub
końcową śmiechu, może też śmiech zastąpić. Jednak nie jest możliwe za stę p stwo
odwrotne […]. Uśmiech ma się tak do śmiechu jak flirt do miłości – ma coś
z niego, pozoruje go, jest skrótem formy roz wi nię tej i aluzją do niej” (Plessner
1998, s. 197; zob. też Szarota 2006).

5 Od połowy XX kategoria uśmiechu wieku była od ró ż nia na od zjawiska
śmiechu – jeden z pionierów tego myślenia, Helmuth Plessner uznał, że śmiech
związany jest z chwilową utratą kontroli nad własnym ciałem i oto cze niem w wy-

235 236



Śmiech wzma gać może jed nak także przykre emocje bądź do-
świadczenia – cho ciażby poc zu cie sa mot ności. Zdena – wciąż
zakochana w Mirku, mimo upływu lat od ich rozstania – uświ ada mia
so bie w pewnym mo men cie beznadziejność tego uc zu cia oraz bole sny 
fakt, że mężc zyzna nigdy nawet jej nie rozu miał. 

Zawsze myślał, że Zdena jest tak zaciekle wierna partii, ponieważ jest po li tyczną
fa na tyczką. Nie była to prawda. Pozostała wierna partii, ponieważ kochała Mirka.
Gdy ją rzucił nie pragnęła niczego więcej, jak tylko dowieść, że wierność jest
wartością nad wszy stkie inne. Chciała dowieść, że on jest we wszy stkim nie wie r ny,
a ona we wszy stkim wierna. […] Wy ob ra żam sobie, jak pewnego sier p nio we go ranka 
zbudził ją prze ra ź li wy huk sa mo lo tów. Wybiegła na ulicę i tam wstrząśnięci ludzie
po wie dzie li jej, że ro sy j skie wojsko zajęło Czechy. Wybuchła hi ste ry cz nym
śmiechem. Ro sy j skie czołgi przy je chały ukarać wszy stkich nie wie r nych! Wreszcie
zobaczy upadek Mirka! Wreszcie zobaczy go na kolanach! Wreszcie będzie mogła
po chy lić się nad nim jako ta, która wie, co to wierność, i pomóc mu (Kundera 1993,
s. 22).

W przy padku Zdeny przenik li wie trafne oka zują się słowa in nego
bo hat era tego tek stu, prze ko nujące, że śmiech „to wy buch, który
odrzuca nas od świ ata i wpędza we własną, zimną sa mot ność” (Kun -
dera 1993, s. 148). His teryc zny śmiech dziewczyny wzmaga nie tylko
jej su biek ty wne poc zu cie osa mot ni enia, ale też realne doświ adczenie
sa mot ności – wszak w opow ieści naz wanej wyo brażeniem, które jak
skądinąd wia domo w pełni się ziściło, jej postawa nie byłaby zrozu -
miana. Ludzie, przes traszeni in wazją, nie mo gliby pojąć, dlac zego
jedna z nich, Czeszka, właśnie śmiechem rea guje na dra ma tyczną
wieść – tak zachowałaby się je dynie wari atka lub zdrajc zyni,czyli
osoby, które społeczność poddaje izolacji lub całkowitemu wyklu-
czeniu. 

1.3. Śmiech bo ha te ra – śmiech czy te l ni ka

Śmiech śmiechowi nie równy, szczegól nie kiedy mowa o posta-
ciach aktu lek tury po chodzących z zupełnie in nych rejes trów. I tak,
najszczerszy śmiech bo hat era budzi nier zadko ironic zny śmiech czy-
telnika; na pot wierdzenie tego – dwa przykłady z Księgi… Pier wszy.

Starsza kobieta, po długim namyśle, wreszcie sobie przy po mina ostat- 
ni frag ment wiersza, który re cy towała jako trzy nas to latka na szkol nej
akade mii – było to dla niej bardzo ważne wspom ni enie, uroc zys tość
miała bow iem charak ter patrio tyc zny i sam dy rek tor oso biście ją po -
prosił, by wystąpiła z dek la macją. Okazało się jed nak, że: 

Nie był to wiersz pa trio ty cz ny, lecz strofki o bożo naro dze nio wej choince
i Gwieździe Bet le je m skiej, ale wady tej nikt nie zauważył, nawet ona sama. Myślała
tylko o tym, czy przy po m ni sobie ostatnią zwrotkę. I pamiętała ją. […] Mama była
upojona tym su kce sem, śmiała się i z nie do wie rza niem kręciła głową” (Kundera
1993, s. 50–51).

Przykład drugi. Młoda, in fan tylna stu dentka podczas niezbyt mą-
drej roz mowy z przy ja ciółką na te mat lek tury za danej im do zin ter pre -
tow ania, chodziło o No so rożca Eugène’a Ione sco, czuje na gle, że po-
jęła sens tej sztuki: 

– Autor chciał wywołać efekt komiczny! […] Michaela uśmiechnęła się z dumą
od kry w cy (Kundera 1993, s. 62). 

Już tylko ten frag men cik budzi kpiący uśmiech u każdego, kto
choćby po bieżnie zazna jomi ony jest z tek stami Ione sco. Kiedy zaś
do ci eramy do sceny, w której obie przy ja ciółki – pragnąc słowem
i gestem za prezen tować in nym stu den tom swą in ter pre tację – zakła-
dają na nosy długie, kar ton owe ru lony imi tujące rogi no so rożca, by
po dob nie jak w ich mnie ma niu Ione sco wywołać efekt komic zny,
czytel nikowi po zostaje już tylko drwina. „Śmiech, który jest śmi eszny 
to klęska” (Kun dera 1993, s. 68) – od no tuje w in nym miejscu Kun -
dera.

W obu przy padkach po jawia się nieprzenikniona prze paść po -
między bo haterem a czytel nikiem – nie może być tu mowy o zbliżeniu 
ani tym bardziej o utożsamieniu z postacią lit er acką. Śmiech bo -
haterek wy rażający szczerą ra dość z osiągniętego, w ich prze konaniu,
suk cesu jest śmiechem nieu zasadnio nym, nieadek wat nym, naiwnym
– i właśnie ta sprzec zność jest prawdziwym powodem, dla którego od -
biorca, jako postać mądrzejsza, bardziej świa doma, nie tyle się śmieje, 
ile ironic znie podśmiechuje. 
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Jed nakże w prozie Kundery znajdziemy również przykłady, kiedy
szczery śmiech bo hat era stanowi źródło równie szczerego współśmie- 
chu czytel nika. Protagonista jed nego z frag mentów – tek stowy Kun -
dera – w 1968 roku z powodów poli tyc znych zostaje zwolniony
z pracy i po zostawiony sam so bie z wilc zym bile tem. Je dy nym spo so -
bem na zaro bi enie przez niego pi eniędzy jest odtąd pi sanie pod na-
zwiskiem osób, których sys tem jeszcze się nie pozbył bądź pod pseu -
doni mem dla przy chylnych mu re dak torów. Bo hater skorzystał z dru -
giej możli wości, przy jmując pro po zycję, która wyszła od panny R.
i zaczął pi sy wać horo skopy do jed nej z młodzieżowych, postępowych 
gazet. Obo- je zaśmiewali się szczerze, kiedy po pewnym cza sie jej
szef, re dak tor nac zelny – człow iek przysłany do pisma przez Ros jan,
który „połowę swego życia spędził na kur sach marksizmu- leninizmu” 
– po prosił o to, by jej ta jem niczy as trolog przy go tował obsz erny, de -
dykow any mu horo skop, zachowując przy tym pełną dysk recję. Już
sam fakt ogrom nego zaw stydzenia swoją wiarą w za bobony był spo -
rym powo dem do uciechy dwo jga bo haterów, do tego doszło zdzie -
sięciok rot ni enie zapro pon ow anej przez zle cenio dawcę zapłaty, którą
ten skru pu lat nie uiścił, a przede wszyst kim jego reak cja i zmi any
w zachow aniu po otrzy ma niu opisu swej przyszłości: 

Kiedy później spotkałem R., strasznie się śmia li śmy. Ona twierdziła, że po prze -
czy ta niu ho ro sko pu re da ktor naczelny stał się lepszy. Mniej krzyczał. Zaczął się bać
swej srogości, przed którą horoskop go ostrzegał, kierował się odrobiną uprze j mo ści,
na którą było go stać” (Kundera 1993, s. 67). 

Nie trzeba chyba do da wać, że bo hater świa domie skon struował
w ten sposób horo skop, pro jek tując po trosze przyszłe zachow ania
szefa panny R. – była to mała, w zasadzie zupełnie niewinna, zem sta
za jego od daną pracę w najwyższej par ty jnej komisji kad rowej i zni-
szc zenie życia wielu przy ja ciołom Kundery. Ten żart i śmiech, który
w jego efek cie się po jawił, zbliżył dwoje przy ja ciół, wprowadził w ich 
świat – wprawdzie tylko na chwilę – poc zu cie har mo nii i sprawied li -
wości, był mo men tem dzie cięcej nie mal bez tro ski. Stanowił nie tyle
śmiech „prze ciw komuś”, ile „między kimś a kimś”. Ce lowo podkre-
śliłam krót ko trwałość tego doświ adczenia, bow iem po pewnym cza -

sie roz poznano, że autorem horo skopów był ob jęty podówczas zaka -
zem druku Kun dera, co panna R. przepłaciła nie przy jem nościami
przesłuchań i zas traszeń, a wreszcie zwol ni eniem z pracy i brakiem
per spek tyw na inną. Z tej to tal nej beznadziei raz jeszcze wyr wie ich
śmiech, tym razem zupełnie już ulotny – stanowić będzie ich ostatnią,
je dyną os toję, która za chwilę okaże się mel an cho lijnym mar zeniem:

– Czy sądzi pan – odezwała się ze ści ś nię tym gardłem – że wiedzą o tym tysiącu
koron za horoskop.
   – Niech się pani nie obawia. Kto przez trzy lata stu diował w Moskwie marksizm-
- leninizm, ten nigdy nie może się przyznać, że za mawia so bie ho ro sko py.
   Ro ześmiała się i ten śmiech, choć trwał led wie ułamek sekundy, brzmiał dla mnie
jak wątła obi et nica ra tunku. Prze cież właśnie o tym śmiechu marzyłem, gdy pisałem
te bzdurne ar tyku liki o Ry bach, Pan nie i Koziorożcu, właśnie ten śmiech wyo -
brażałem so bie jako swe hono rar ium, lecz ten śmiech znikąd nie nad chodził […]
(Kun dera 1993, s. 77).

Śmiech staje się re me dium wobec otac zającego zła, jest je dy nym
spo so bem kon tes tacji świ ata i narzu conego w nim sys temu – uniwer -
sal ność prob lemu poz wala na utożsamienie się z bo haterem i śmi anie
się wraz z nim, jak równy z równym; niezależnie od czasu i miejsca,
w których znajduje się czytel nik.

2. „Dialogi”(pełne) śmiechu

           Pro me te usz śmieje się cicho.
           Jest to teraz jedyny sposób wyra-
           że nia niezgody na świat.
              (Zbigniew Herbert 1994, s. 60)

Ist nieje mul tum spo sobów komu nikow ania się – śmiech jest nie-
wątpli wie jednym z nich, i to nie tylko jako niew er balny do datek do
wprost wy rażonej treści, ale jako sa modzielny, auto nomic zny język,
o wielu od ci eni ach i nie sio nych sensach; przez co bywa wie loznac zny 
i wy maga nieus tan nej in ter pre tacji. W tek stach Kundery odnaleźć
można sporo przykładów, kiedy to pewne gesty, spojrzenia czy właś-
nie uśmiechy uzupełniają, a nawet zastępują tak po je dyncze słowa,
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jak nie mal całe roz mowy – znacząc czasem więcej niż konk retne wer -
bali zacje. Przed stawię tu pokrótce trzy wy brane dia logi (pełne) śmiechu.

2.1. Dialog o wolności i znie wo le niu

Czechy, rok 1971, Mirek wyznaje zasadę, że „walka człow ieka
z władzą jest walką pa mięci z za pom ni eniem” (Kun dera 1993, s. 10),
dlatego swoje prze myślenia na te mat sytuacji życiowej jego oraz
bliskich, anal izy do tyczące poli tyki kraju i pro pon ow ane rozwiąza nia, 
wreszcie dyskusje prowad zone podczas roz mai tych spot kań staran nie
opisuje w swym dzi en niku; by nie poz wo lić, aby zwy ciężyło za pom -
ni enie przechowuje też wszelką ko re spon dencję. Kiedy zac zyna zda -
wać so bie sprawę, jak bardzo kom pro mi tujące są to ma te riały, de -
cyduje się je wy wieźć z domu, jed nak za nim zdążył przed sięwziąć od -
pow ied nie kroki, dostrzega, że w swej zamiejskiej po dróży jest już
śled zony. Zupełnie przy pad kowo udaje mu się zgu bić podążające za
nim auto, i jest to jego je dyna, drobna ra dość, której na mo ment się od -
daje, bow iem ma świa do mość nad chodzącej klęski. Póki co: 

Wyobraził sobie nie szczę s nych tajniaków, jak go szukają i boją się, że szef natrze
im uszu. Zaśmiał się głośno (Kundera 1993, s. 26). 

Kiedy powrócił do mia sta, pod swoim do mem zau ważył tych sa -
mych funk cjon ari uszy, tym jed nak razem to im towarzyszył zadowo-
lony wy raz twarzy:

Uśmie cha li się do niego niemal wesoło, jakby ucieczka Mirka była tylko miłą
zabawą, która wszy stkim do sta r czyła przy je mnej rozrywki. Kiedy mijał ich, mę ż czy -
z na […] roześmiał się i skinął mu głową. Mirka za nie po koiła ta poufałość (Kundera
1993, s. 28–29).

Nie po kój oka zał się słusz ny – po re wi zji je go mie sz ka nia i rocz-
nym śle dztwie bo ha ter uz na ny zo stał za wro ga swe go pa ń stwa i obo-
wiązujące go sy ste mu, na stę p nie zaś ska za ny na sześć lat wię zie nia, je -
go sy na za mknię to na dwa la ta, a około dzie się cio ro przy ja ciół na
okres od ro ku do sze ściu lat.

W tym qua si- dia lo gu po mię dzy Mir kiem a fun kcjo nariu sza mi mi -
li cji śmiech jest sta le obe c ny, choć przy j mu je isto t nie ró ż ne ob li cza –

zmie niają się nie ty l ko śmiejące się oso by, ale ta k że za ba r wie nie
śmie chu: od dość bez tro skie go, rzec by mo ż na pso t ne go, będące go
wy ni kiem chwi lo we go, choć oba r czo ne go le d wo wy czu walną obawą, 
po czu cia wol no ści po śmiech szy de r czy, sta no wiący zwia stun złego,
omen nie uchron nej ka ry i znie wo le nia.

O wol no ści i znie wo le niu tra ktu je ta k że in ny tekst Kun de ry o ty tu-
le se man ty cz nie bez po śred nio związa nym ze śmie chem – mo wa o po-
wie ści Żart (1967). Bo ha ter, stu dent Lu d wik, czyn nie zaan ga żo wa ny
w pa r tyjną działal ność uni we r sy tecką nie jed no krot nie spo ty kał się ze
stro ny ko le gów z za rzu tem indy widu ali z mu; początko wo nie wie dział 
jed nak, z cze go ów wy ni kał.

– Bo tak się za cho wu jesz – mówili.
   – Jak? – Pytałem.
   – Ciągle się tak jakoś dziwnie uśmie chasz.
   – No i co z tego? Wesoło mi.
   – Nie, ty się uśmiechasz tak, jak byś coś so bie myślał…
   Kiedy towarzysze or zekli, że moje zachow anie i mój uśmiech są indy widu a li -
styczne […] uwierzyłem im w końcu […]. Zacząłem w pew nej mierze kon trolować
swoje uśmiechy, a po tem od kryłem w so bie małą szcze linę po między sobą takim,
jakim byłem, a takim, jakim (zgod nie z duchem czasu) pow inie nem był i starałem się
być. Ale jaki wtedy byłem na prawdę? Chciałbym od pow iedzieć na to py ta nie z całą
uc zci wością – byłem człow iekiem o kilku twar zach (Kun dera 1997, s. 23).

Uśmiech, który dotąd był natu ralnym wy razem emocji i zwyc zaj-
nym ele men tem codzi en nych relacji Lud wika, przeis toczył się na gle
w dowód w sprawie, w ar gu ment świ adczący o lek ce ważeniu wspól-
noty par ty jnej. Śmiech, rozu mi any jako cor pus de licti, stawał się czymś 
nie bez piec znym – należało więc nad nim, a tym sa mym nad sobą,
kate go ryc znie za panować. Do tychczasowa wol ność wy rażająca się
w śmiechu – pod wpływem oko lic zności ideologiczno- społec znych –
rap townie zmieniła się w koniec zność znie wolenia tegoż śmiechu,
ergo znie wolenia włas nej osoby. Co więcej, śmiech za grażał zarówno
swą obec nością, jak i jej brakiem, oka zując się bronią obo sieczną: 

[...] owe lata re kla mo wały się jako naj rado śnie j sze ze wszy stkich i na każdego, kto się 
nie cieszył, na ty ch miast padało po dej rze nie, że zwy cię stwo klasy ro bo t ni czej martwi
go  albo  też  (co było wcale nie mniejszym prze wi nie niem),  że  w  sposób  i n d y w i -
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w i d u a  l i s t y  c z  n y  pogrążony jest w swoich we wnę trz nych żalach (Kundera
1997, s. 22).

Wymiar ludzki oraz nie mniej ważny – me tafi zyc zny („Śmiech jest 
małą teo dyceą”6) śmiechu zastąpiony został poli tyc znym, bezdusznie
re laty wi zującym jego sens. 

Tytuł tej książki bez pośred nio od nosi się jed nak do his to rii o tym,
jak Lud wik wysłał do swej dziewczyny (szczerze od danej myśli re wo -
lucy jnej), prze by wającej podówczas na par ty jnym szkole niu, po-
cztówkę z nieco prowoka cyjną poli tyc znie treścią7. Zrobił to je dynie
po to, by tro chę zbić ją z tropu, zaskoc zyć, zażar tować z niej – a to
wszystko, by o nim nie za pom niała; nie chciał wszak wprost przy-
znać, że za nią tęsknił. Liścik do stał się – za sprawą sa mej ad re satki –
w ręce de cy dentów, a Lud wik bezsprzec znie uznany został za wroga
sytemu. Za ap ro batą do tychczasowych przy ja ciół, wy da lony z uc zelni 
i wyk reślony z par tii, trafił ostatec znie do wo jskowej kom panii kar nej
pracującej w ko palni. Niewinny stu dencki dow cip sprawił, że życie
bo hat era dia me tral nie się zmieniło; „żart to bari era po między świ atem 
a człow iekiem” (Kun dera 1993, s. 148) – prze ko nuje inna Kun -
derowska postać, a słowa te brzmią w tym kon tekście złowi eszczo
profe tyc znie i przejmująco prawdzi wie.

2.2. Dialog o męskości i ko bie co ści

Karel i jego żona Mar keta wraz z przy ja ciółką Ewą okazjon al nie
umawiają się na spot kania, by spędzić razem czas nie tylko na we-
sołych bądź poważnych roz mowach, ale także by we troje uprawiać
seks. Ewa – ot war cie przyznająca, że nie uznaje miłości i wierzy je -
dynie w przy jaźń oraz sen su al izm – była je dyną ko bietą, o którą Mar -
keta nie była zazdrosna. Jed nak tym razem per spek tywa wspól nego

ero tyc znego zbliżenia nie kusiła zanadto Karela; przy najm niej do mo -
mentu, kiedy uświa domił so bie, że Ewa przy po mina koleżankę jego
mamy – panią Norę, którą podzi wiał jako młody chłopak. To pier wsze 
ero tyc zne wspom ni enie dało asumpt do ra dykal nej zmi any w nasta-
wieniu i zachow aniu bo hat era. Wiec zór skończył się nad wy raz sa-
tys fak cjo nująco, szczegól nie dla Karela:

Czuł się wspa nia le, był silny jak nigdy dotąd. Opadł na fotel i patrzył na obie
kobiety leżące przed nim na szerokim ta pcza nie. […] i czuł się jak wielki szachista,
który właśnie pokonał pa r t ne rów na dwóch sza cho w ni cach. To po rów na nie bardzo
mu się spodobało i nie potrafił się opanować, żeby nie wyrazić go głośno: – Jestem
Bobby Fischer! Jestem Bobby Fischer! – krzyczał ze śmiechem (Kundera 1993,
s. 53).

Kilka stron dalej Kun dera cytuje frag menty Głosu ko bi ety (Pa role
de femme, 1974) An nie Le clerc, wchodzące nie jako w dia log ze śmie-
chem ero tyc znego spełni enia Karela.

Śmiech? Czy kto ko l wiek jeszcze in te re su je się śmiechem? Mam na myśli śmiech
prawdziwy, który nie ma nic wspó l ne go z żartem, wy śmie wa niem czy śmie sz no ścią.
Śmiech – nie zmie rzo na i pełna rozkosz, rozkosz czysta… Po wie działam do swojej
siostry albo ona do mnie: chodź, będziemy się bawić w śmiech. Położyłyśmy się obok 
siebie na łóżku i zaczęło się. Na tu ra l nie najpierw było tylko udawanie. Śmiech wy -
mu szo ny. Śmiech śmieszny, że musiałyśmy się śmiać. Potem przyszedł śmiech
prawdziwy, śmiech pełny i porwał nas w nie pra wdopo dob ny trans. Śmiech wy bu -
chający, cy kli cz ny, rozkołysany, wy zwo lo ny, wybuchy śmiechu: wspaniałe, dumne
i szalone… Śmiałyśmy się aż do nie skoń czo no ści śmiechu z naszego śmiechu… Ach
śmiech! Śmiech roz ko sz ny, rozkosz śmiechu; śmiać się to znaczy żyć tak głęboko…
(Kundera 1993, s. 62–63).

Kun dera na zywa tekst Le clerc „mistyc znym mani fes tem ra dości”
i in ter pre tuje go jako wystąpi enie „prze ciwko męskiej żądzy ero tycz-
nej, która ska zana na przemi jające mo menty erek cji jest w fa talny
sposób związana z gwałtem, niszc zeniem i upad kiem” (Kun dera
1993, s. 63). Temu właśnie, kon tyn uuje Kun dera, autorka prze ciw -
stawia „ko biecą ra dość, przy jem ność, roz kosz za wartą w jednym
francuskim słowie jou is sance [przy jem ność, uciecha, ra dość, poży-
tek, korzyść, korzysta nie, uży wanie, or gazm – przyp. M.C.], która jest 
słodka, wszechobecna i nieus tająca” (Kun dera 1993, s. 63). Choć

6 Jest to tytuł rozmowy prze pro wa dzo nej z Odo Ma r qu ar dem przez Steffena
Dietzscha (por. Marquard 1994, s. 143–156).

7 Brzmiała ona: „Optymizm to opium dla ludu! Zdrowy duch zalatuje głupotą!
Niech żyje Trocki! Ludwik” (Kundera 1997, s. 25).
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pisarz wy daje się ironic zny wobec tej książki i jej pos tu latów, to rac zej 
jest to iro nia związana z lek kim dystan sem, niepełną zgod nością z wy -
rażanymi tezami, może nie dow ier za niem w praw do po do bieństwo ich
reali zacji, nie zaś z drwiną czy złośliwym kpi arstwem. Dalej ekspli-
kuje bow iem: 

Tylko głupiec mógłby się wyśmiewać z tego ma ni fe stu rozkoszy. Każda mistyka
jest prze sad na. Mistyk nie może bać się śmie sz no ści, jeśli chce dojść aż do końca – do
końca pokory czy do końca rozkoszy

i do da je: 

Dwie siostry na łóżku nie śmieją się z niczego kon kre t ne go, ich śmiech nie ma
przed mio tu, jest po prostu wyrazem bytu, który cieszy się, że istnieje (Kundera 1997,
s. 63–64). 

Autor przywołuje w tym miejscu znaną z plakatów, filmów, rek -
lam etc. scenę, w której w idyl lic znym otoc zeniu przy rody trzy mający 
się za ręce dziewczyna i chłopak biegną gdzieś, śmiejąc się przy tym
nieprzer wanie. Choć trzeba zgodzić się z Kun derą, że jest to scena ba-
nalna (wedle jego słów: „głupia i kic zowata”), ale i druga jego uwaga
wy daje się równie, jeśli nie bardziej, celna: 

[scena] zawiera w sobie jedną z pra pier wo t nych sytuacji człowieka: „śmiech
poważny, śmiech poza żartem (Kundera 1997, s. 64).

Śmiech staje się więc językiem mówienia o ko biecej i męskiej sek -
su al ności – jest to, rzecz jasna, język niewyczer pujący prob lemu, ale
przy noszący świeżą, ożywczą per spek tywę. Śmiech wiele znaczy,
lecz nie sposób ująć tego w konk retne słowa, stanowi on bow iem pró-
bę przybliżenia się do tego, co skryte, co tak na prawdę przynależy do
sfery niewy rażal nego – to jest nie mogącego w żaden ekspli cytny
sposób zostać wy jawio nym.

2.3. Dialog o kruchości relacji

O tym, że śmiech bądź uśmiech mogą wy rażać roz maite emocje
i po jawiać się w różnie na cechow anych sytuacjach, Kun dera prze ko -

nuje nie mal na każdym kroku. W pewnych mo men tach oka zuje się
jed nak, że nawet śmiech ma swoje granice, że czasem nie wystarcza,
że nie ma charak teru uniwer sal nego; dość bru tal nie prze kon ali się
o tym bo haterowie opowia da nia Fałszywy auto stop z tomu Śmi eszne
miłości. Był piękny, letni dzień, chłopak i dziewczyna roz poc zynali
długo oc ze ki wane wspólne wak acje – jadąc au tem w góry, za trzy mali
się na przy drożnej stacji ben zy nowej. Dziewczyna opuściła sa mo -
chód i kiedy chłopak zatan kował, stała już przy drodze, udając auto -
sto powic zkę. Oboje chęt nie i ra dośnie roz poc zęli grę: 

Auto zwolniło i zatrzymało się tuż przy dzie w czy nie. Kierowca nachylił się do
okienka, spuścił szybę, uśmiechnął się i zapytał:
   – A dokąd chce pani jechać?
   – Jedzie pan w stronę Bystrzycy – spytała dziewczyna i za lot nie się uśmiechnęła.
   – Proszę, niech pani wsi ada. – Ot worzył jej drzwic zki. Wsiadła i wóz ruszył.
   Chłop iec ci eszył się zawsze, kiedy jego dziewczyna była wesoła. Nie zdarzało się
to tak często: miała dość ciężką pracę w niezbyt miłej at mos ferze, dużo godzin nad-
licz bo wych, mało wol nego czasu, a w domu chorą matkę. […] Uśmiechnął się do niej
i po wie dział:
   – Mam dzisiaj szczęście. Jeżdżę au tem już od pięciu lat, ale takiej ład nej auto sto -
powic zki nigdy jeszcze nie wiozłem.
   Dziewczyna była wdzięc zna chłopcu za każdy kom ple ment, chciała przez chwilę
pławić się w jego cie ple, więc rzekła:
   – Bu jać to pan po trafi (Kun dera 2001, s. 60–61).

Ta niewin nie roz poc zy nająca się roz mowa wkrótce dała obo jgu
asumpt do ne gaty wnych myśli – ona poczuła w so bie zazdrość, że on
praw do po dob nie regu lar nie kokie tuje w ten sposób przy pad kowo
poznane ko bi ety, on zaś był rozc za row any, że skromna i de likatna ko -
bi eta, którą ko cha po trafi tak skutec znie uwodzić mężc zyzn. Oboje
mieli rzecz jasna świa do mość, że znajdują się w pewnych rolach –
chłopak podjął nawet sta ra nie o przer wanie tej gry, zaś „bole sna
zazdrość opuściła dziewczynę równie szybko, jak ją ogarnęła. Była
prze cież rozsądna i wiedziała, że to tylko za bawa: wydało jej się
nawet śmi eszne, że odep chnęła chłopca powo dow ana wściekłą za-
zdrością” (Kun dera 2001, s. 62). Poc zu cie śmi eszności tej, skądinąd
dość ab sur dal nej, sytuacji poz woliło dziewczynie na chwi lowy dys-
tans, ale mimo wszystko role, w jakie oboje weszli nie jako ich prze -
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rosły, a każda próba wy jścia z nich kończyła się fi askiem. Ciągnęli
więc swoją – co raz bardziej emocjonalną, mo men tami wręcz ob ce -
sową oraz pełną ero tyc znych, niewy brednych pod tek stów – roz mowę. 
„Obcy ki erowca” postanowił skorzys tać z okazji i zabrać „obcą auto -
sto powic zkę” do ho telu, ta by najm niej nie miała nic prze ciwko; oboje
kon tynuow ali grę. Kiedy chłopak poszedł do re cepcji po klucz, zosta-
wiając dziewczynę w sa mo chodzie, na jej us tach za gościł uśmiech –
nieco zas ka kujący, ale zupełnie szczery:

Znowu jednak pojawiła się w jej mózgu myśl, że może tak właśnie, jak ona w tej
chwili, czekają na chłopca w jego aucie inne kobiety, które spotyka w pod ró żach
służbowych. Ale o dziwo – tym razem owa wizja nie sprawiła jej żadnego bólu; dzie -
w czy na uśmiechnęła się na myśl, jak to cudownie, że tą kobietą tym razem jest ona; tą
obcą, nie od po wie dzialną i grzeszną kobietą, jedną z tych, o które była taka zazdrosna
(Kundera 2001, s. 66).

To nagłe poc zu cie zadowolenia z gry, którą prowadzili – związane
z prze konaniem, że chłopak wciąż ma świa do mość, że to tylko za -
bawa i w duchu także ci eszy się z jej nie ty powego obrotu – szybko
jednak wygasło. Chłopak przestał się uśmiechać czy choćby kokie -
tować dziewczynę i zaczął ją trak tować jak prostytutkę, za po mi nając
zupełnie, że ma do czyni enia z ko bietą, która go ko cha, a on tę miłość
szczerze odw za jem nia. Nie mogąc od tego uciec, dziewczyna po-
słusznie spełniała roz kazy mężc zyzny:

A potem stanęła przed nim zupełnie naga i w tej samej chwili prze le ciało jej przez
myśl, że tutaj kończy się już wszelka gra, że zrzucając ubranie, zrzuciła tym samym
swoją maskę, że teraz jest naga, to znaczy, że jest tylko sobą […]. Stanęła więc naga
przed chłopcem i w tej chwili przestała grać, poczuła zmie sza nie, a na jej twarzy
pojawił się uśmiech, który był jej własnym, pra wdzi wym uśmiechem: nieśmiały,
zakłopotany. Ale chłopiec nie podszedł do niej i nie prze kre ślił gry. Nie dostrzegł
ufnego, zna jo me go uśmiechu; widział przed sobą tylko obce piękne ciało swojej
własnej dzie w czy ny, której nie na wi dził (Kundera 2001, s. 74).

Dziewczyna po raz ostatni odwołała się do śmiechu, szu kając
w nim ra tunku – wierzyła, że jej prawdziwa uśmiech nięta twarz przer -
wie grę, przy wróci chłopaka do rzec zy wis tości. Bez skutec znie. Oboje 
przek roc zyli granicę, w której miejsca na śmiech już nie było; po -

zostało pożądanie, namięt ność, ob cość, a po wszyst kim – łzy i smu-
tek, na co wskazują ostat nie zda nia: 

Płacz dzie w czy ny przeszedł w głośny szloch […]. Chłopiec usiłował przywołać
na pomoc litość […], by uspokoić dzie w czy nę. Przed nimi było jeszcze trzy na ście dni 
wakacji” (Kundera 2001, s. 76).

To przenik li wie smutne opowia danie, in ter pre tow ane z per spek -
tywy kate go rii śmiechu, uka zuje jak niewinny uśmiech koki eterii czy
uwodzi ciel skiej za bawy może być zwod niczy, jak łatwo prze in ac zyć
może in tencje i być opac znie zrozu mi any. Choć śmiech – w jego wie -
loznac zności – znakomi cie służy jako język komu nikacji, to równie
sil nie przyc zynić się może do „dyskomu nikacji”, do to tal nego rozmi-
nięcia się sensów. Wtedy już uśmiech traci swą siłę i przes taje cok ol -
wiek znac zyć. 

Zamiast za ko ń cze nia

Śmiech tylko sam jeden może nas wybawić.
            (Ro man Ja wor ski 2004, s. 126)

Kun dera wprowadził wy raz „śmiech” (i mu po dobne) do tytułów
swych trzech książek: Żart (1967, pol. 1970), Śmi eszne miłości (1970, 
pol. 1971), Księga śmiechu i za pom ni enia (1978, pol. 1993); wszyst -
kie trak tują wprawdzie o śmi eszności, ale w nader skom plikow any,
często zas ka kujący i nieoc zy wisty sposób. Mo men tami za bawne,
rzadko wzbudzają uśmiech, nie mówiąc o szczerym śmiechu, a każda
bliska mu (choćby nawet auto ma tyc zna) reak cja natych mi ast zmusza
czytel nika do głębszej, zwykle trud nej dlań emocjon al nie re fleksji.
Kun dera na daje śmiechowi roz maite od ci enie, dale kie jed nak od lu-
dyczności. Księga śmiechu i za pom ni enia to wielop er spek ty wic zny
teoretyczno- literacki mani fest zbu dow any z różnych his to rii, prze pla -
tający treści dyskur sy wne i fabu larne, a sam tytuł nie zas ka kuje,
książka do tyczy bow iem dwóch wiel kich kate go rii eg zys tencjalnych,
jakimi są właśnie śmiech oraz za pom ni enie. Śmi eszne miłości nato-
mi ast to zbiór opowia dań, w których miłość oka zuje się krucha, po -
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datna na upływ czasu, zależna od oko lic zności, nieod porna na próby.
Wreszcie, miłość to gra, która nie rządzi się żadnymi stałymi regułami 
– są one ciągle us tan awi ane i znoszone. Ok reśle nie „śmi eszne” nie ma 
jed nak na celu skry tykow ania, zba nali zow ania czy upłyn nienia zna-
c zenia miłości, zaznacza rac zej, że w książce nie spot kamy się z jej
prawdziwą odsłoną, lecz z „miłost kami”, które choć po trafią bo leśnie
zra nić, to w swej is to cie są try wi alne i zupełnie błahe. Żart do tyczy
zaś nie tylko wspom nia nej już kartki, odczy ta nej jako jawne szy -
derstwo z ideolo gii, co nic zym w najgorszym śnie wy wraca życie bo -
hat era do góry nogami, ale rozu mieć go można szer zej – jako żart eg -
zys tencji, chichot his to rii. Te nie poz wa lają Lud wikowi nawet na
zem stę – wiele lat później, kiedy chciał odpłacić jed nemu z nieżycz-
liwych kolegów za swe nieg dysiejsze krzy wdy, jego działania okazały 
się nic zym in nym jak przysługą od daną zupełnie miłemu (co również
się okazało) człow ie kowi. W tym kon tekście, ża rtem wy daje się samo
życie, które nieus tan nie wymyka się wszel kim lo gic znym an tycy -
pacjom i oc ze ki wan iom.

Wymien ione wyżej tytuły nie za mykają oc zy wiście znac znie
szerszego wachlarza tek stów czeskiego prozaika, w których śmiech
po jawia się w sposób is totny, ste ma tyzow any (jako prob lem drugo -
pla nowy – po dob nie jak inne przynależne człow ie kowi działania
i zachow ania – śmiech prze wija się w zasadzie na każdym kroku).
Dla porządku, wskażmy choć kilka utworów: początkowy esej ze
Zdra- dzonych tes ta mentów (1993, pol. 1996), gdzie te matem wio-
dącym jest hu mor eg zempli fikow any roz mai tymi przykład ami lite-
rackimi i fi lo zofic znymi; frag menty z Zasłony (2005, pol. 2006),
m.in.: Po chwała kpiarzy, Łagodny blask komizmu, Age laści, Hu mor,
Schodząc na czarne dno żartu; czy wreszcie krótki esej Komic zny
brak komizmu in spi row any Id iotą Dosto jewskiego ze Spot kania
(2009, pol. 2009).

Spoglądając z szerszej per spek tywy na wszyst kie te tek sty, śmiech
Kundery rozu mieć należy przede wszyst kim jako śmiech mędrca –
ś m i e c h  d i a n o e  t y c  z n y,  a zatem od noszący się do myślenia,
wy ma gający dyskur sy wnego wysiłku, ale także doświ adczenia oraz

czasu8. Ów „śmiech śmiechu” – ri sus pu rus, który by najm niej nie jest
po godny, lecz posępny, który po trafi śmiać się z ni eszc zęścia i ci er pie- 
nia, ma pod sta wową zaletę – przy nosi swoiste wyz wole nie, poz wala
osiągnąć dystans wobec otac zającej rzec zy wis tości. Jego waga jest
zatem nie do prze ceni enia. Dlatego Kun dera ze zgrozą wobec an tycy -
pow anej przyszłości przyznaje: „Ze ściśniętym sercem myślę o dniu,
w którym Pa nurg nie będzie już śmi eszył” (Kun dera 1996, s. 34).
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Rob ert KUL MI ŃSKI

Warszawa

Prob lemy ba dań 
czechosłowack iej kul tury popu lar nej

Ke y words: Cze cho s lo vak po pu lar cu l tu re, Miss Cze chos lo va kia, Czech li te ra tu re,
Czech film

Słowa klu czo we: cze chosłowa cka ku l tu ra po pu la r na, Miss Cze chosłowa cji, cze ska
li te ra tu ra, cze ski film

Abs tract

The beginning of the 21st century gave the Czech re flec tion on Czecho slo va kian
culture a new impulse which resulted in many pub li ca tions and con fer ences dedicated 
to this phe nome non. Yet we are still facing an emerging re flec tion. If we were to
disregard singular papers written from the per spec tive of his tori cal, historico- literary
or media studies, the studies of Czecho slo va kian popular culture are just starting to
develop. In my article, based on conducted research and analyses, I would like to
highlight some meth odo logi cal problems faced by the re flec tion on the phenomena of
Czecho slo va kian popular culture which emerges in the Czech Republic, which are the 
result of the con di tions of the communist regime and of – often too over whelm ing –
Western European and America tradition which offers tools that are not always suited
to the speci fic ity of the reign of the centrally planned economy and the Central
European space.

Początek XXI wieku dał czeskiej refleksji nad czechosłowacką kulturą popularną
nowy impuls, co objawiło się wieloma pub lik acjami i kon fer encjami dotyczącymi
tego fenomenu. Ciągle jednak mamy do czynienia z nową, dopiero rodzącą się
refleksją. Jeśli bowiem nie liczyć po je dync zych opracowań najc zęściej pisanych z
per spek tywy badań his to ryc znych lub his to ryc zno liter ackich bądź me diozn awczych,
studia nad czechosłowacką kulturą popularną dopiero się rozwijają. W swoim
artykule, na podstawie prowad zo nych badań i analiz chciałem zwrócić uwagę na
możliwe problemy me todologic zne, z którymi boryka się wyłaniająca się w Czechach 
refleksja nad fe nome nami czechosłowackiej kultury popu lar nej wynikającymi w
szczegól ności z uwa run kowań reżimu komu nistyc znego, oraz z – często zbyt
przytłaczającą – tradycją zachodnioeu ro pejską i am erykańską, która proponuje
narzędzia badawcze nie zawsze dostosowane do swois tości czasu panowania go spo -
darki cen tral nie sterow anej i przestrzeni środ kowoeu ro pejskiej. 

Bez wątpie nia początek XXI wie ku dał cze skiej re fle ksji nad cze -
chosłowacką ku l turą po pu larną no wy im puls. W 2003 ro ku uka zała
się książka Pa v la Janáčka i Mi cha la Jareša Svět ro do ka p su. Ko men-
tovaný so u pis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století (Ja-
náček, Jareš 2003), nie zwy kle cen ne źródło in fo r ma cji o tym ga tun ku
li te ra tu ry. Rok pó ź niej pie r wszy z wy mie nio nych au to rów opu b li ko -
wał Literární brak. Ope ra ce vyloučení, ope ra ce nahrazení 1938–1951
(Janáček 2004) kon ty nu ując te ma ty kę li te ra tu ry wy rzu co nej z hi sto rii
li te ra tu ry. Skądinąd sam we wstę p nie za zna cza: 

Předložený soubor studií představuje první takto rozlehlý a souvislý pokus o
zpracování tématu recepce „nízkého” v české literární kultuře (Janáček 2004, s. 12)1, 

czym po twier dza brak wcze ś nie j szych stu diów tej pro ble ma ty ki.
Włącze nie li te ra tu ry po pu la r nej do pro ce su histo ryczno litera ckie go
nastąpiło niedługo po tem w wy da wa nej od 2007 ro ku (do stę p nej w In -
ter ne cie już wcze ś niej) po zy cji Dějiny české li te ra tu ry 1945–1989
pod re dakcją ze społu ba da czy kie ro wa nych przez Pa v la Janouška
(Janoušek P. a kol., 2007–2008). Ka ż dy z wyod rę b nio nych przez au to -
rów okre sów roz wo ju cze skiej li te ra tu ry za wie ra roz dział do tyczący
li te ra tu ry po pu la r nej. 

Z zain te re so wań li te ra c kich, a ści śle rzecz uj mując z prac pro wa -
dzo nych pod czas se mi na rium do kto ranc kie go w ra mach stu diów nad
ide o lo gi zacją na rra cji na Wy dzia le Filo zo fi cz nym w Uni wer sy te cie
Ka ro la w Pra dze, zro dził się zbiór ar ty kułów do tyczących tele wizy j -
ne go se ria lu Třicet případů ma jo ra Ze ma na (1974–1979, reż. Jiří Se -
qu ens) oraz se rii fi l mów z Ja me sem Bon dem w ro li głów nej, za ty tuło-
wany Ja mes Bond a ma jor Ze man: ideologizující vzo r ce vyprávění
(2007) pod re dakcją Pe tra A. Bílka. Re da ktor nie ukry wa in spi ra cji se -
mio tycz ny mi ana li za mi Vla di mí ra Ma cu ry, bez któ rych – mo im zda -
niem – opi sy wa ny po kró t ce roz kwit ba dań nad ku l turą po pu larną
w pie r wszych la tach dwu dzie ste go pie r wsze go wie ku nie byłby mo ż -
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li wy2. Z po do bnych bo wiem zain te re so wań i te go sa me go śro do wi -
ska3 (Wy działu Filo zofi cz ne go Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze) wy -
wo dzi się, założo ne przez młodych ba da czy, do kto ran tów wy działów
hi sto ry cz nych w 2009 ro ku sto wa rzy sze nie Cen trum pro stu dium po -
pulární ku l tu ry (CSPK). Zor gani zo wa li oni mię dzy in ny mi kon fe ren -
cję „Populární ku l tu ra a česká iden ti ta” w 2011 ro ku, w 2013 „Li ste -
ning to the Wind of Chan ge”: Po pu lar Cu l tu re and Post -So cia list So -
cie ties in Ea st - Cen tral Eu ro pe a w 2014 wor ks hop „Počátky po pu-
lární ku l tu ry v českých zemích”, któ re go efe ktem jest sto r na in ter ne -
to wa (http://pro jekt.cspk.eu) za wie rająca mię dzy in ny mi ob szerną bi -
b lio gra fię te ma tu oraz ma te riały źródłowe po chodzące z dzie więtna -
stowie cz nej pra sy. Kon fe ren cja „Populární ku l tu ra a česká iden ti ta”
za owo co wała wy da niem w 2010 ro ku mo no gra fii Populární ku l tu ra
v českém pro sto ru (red. Ondřej Da niel, Tomáš Ka v ka, Ja kub Ma chek), 
w któ rej za pro szo na do udziału w kon fe ren cji z Cen tre for Eu ro pe an
Cu l tu ral Stu dies, Uni ve r si ty of Lin coln Jiřina Šmejkalová we wstę pie
nie przy pad ko wo po rów nu je (z za cho wa niem pro po rcji i wyod rę b nie -
niem ró ż nic) po wsta nie CSPK do początków działal no ści słyn nej
szkoły bir ming ha m skiej (Šmejkalová 2013, s. 10 i n.).

Re zu l ta tem działań CSPK jest prze de wszy stkim in te gra cja śro do -
wi ska za j mujące go się czeską (ale rów nież i sze rzej – środ kowoe u ro -
pejską) ku l turą po pu larną, któ re dzię ki orga ni zo wa nym przez sto wa -
rzy sze nie działaniom ma mo ż li wość wy mia ny poglądów, kon fron ta cji 
spo so bów prze pro wa dza nych ana liz czy do ko na nia po rów nań wyko -
rzy sty wa nej me to do lo gii ba dań. CSPK wpro wa dza re fle ksję nad
czeską ku l turą po pu larną nie ty l ko w kon tekst środ kowoe urope j ski,

ale ta k że w trwający już wie le lat zacho dnioe urope j ski dys kurs na uko -
wy po świę co ny te mu fe no me no wi, co wię cej (i co mo im zda niem
isto t nie j sze) wy ko rzy stu je do ro bek te go dys ku r su, a tym sa mym rów -
nież i wy pra co wa ne przez nie go kon ce pcje, na rzę dzia i me to do lo gie
swo i ste dla ku l tu ry po pu la r nej i na jej ma te ria le wy pra co wa ne. 

Teoretická východiska pro je ktu vycházejí z Cu l tu ral studies, jejichž přístupy
budou využity k výzkumu projevů populární ku l tu ry a jejich konzumentů z řad
obyčejných lidí – jejich přesvědčení, hodnot a tužeb ve snaze přiblížit se k pochopení
jejich světa (O pro je ktu… 2014)

– piszą (np.) na stro nach in ter ne to wych twó r cy pro je ktu „Počátky
populární ku l tu ry v českých zemích”4. 

Wyko rzy sty wa nie wy pra co wa nych w zachod nioeu rope j skiej lub
ame ry ka ń skiej tra dy cji na uko wej na rzę dzi ba da w czych czy kon ce pcji 
nie jest oczy wi ście czymś nie zwykłym, ten me cha nizm nie zwy kle
czę sto po wta rza się rów nież w przy pa d ku in nych dys cy p lin na uko -
wych. Nie mniej w przy pa d ku roz wa żań nad ku l turą po pu larną do ko -
nu je się to do pie ro te raz. Właś nie w związku z oży wie niem re fle ksji
nad tym fe no me nem, na co chciałem zwró cić uwa gę. 

Spo strze że nia do tyczące ku l tu ry po pu la r nej wzbo ga ca od stro ny
hi sto ry cz nej wy da wa na przez wy daw ni c two Aca de mia se ria pu b li ka -
cji za ty tułowa na „Šťastné zítřky” po świę co na kwe stiom co dzien no ści 
ży cia w Cze chosłowa cji w okre sie pa no wa nia re żi mu komu ni sty czne -
go. No ta be ne do se rii tej włączo no rów nież książkę Vladimíra Ma cu -
ry Šťastný věk. Sym bo ly, emblémy a mýty 1948–1989 (Ma cu ra 1992),
co wska zu je na po dobną ge ne zę zain tere so wa nia po mi ja ny mi lub
margi nali zowa ny mi przez długi czas fe no me na mi rze czy wi sto ści jak
w przy pa d ku pro wa dzo ne go przez Pe tra A. Bílka se mi na rium. W se rii 
„Šťastné zítřky” opub li ko wa no mię dzy in ny mi pra cę Mi ro s la va Van -
ka Byl to je nom Rock ́ n´roll? (Va nek 2010), Jiřego Knapíka i Ma r ti na
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4 „Teo re ty cz ne podstawy projektu wywodzą się z Cultural studies, której
podejście zostanie wy ko rzy sta ne do badań przejawów kultury po pu la r nej i jej kon -
su men tów będących zwykłymi oby wa te la mi – ich przekonań, wartości i pragnień –
aby zbliżyć się ich po j mo wa nia świata”.

2 Petr A. Bílek w krótkim wstępie przy po mi na, że re da go wa na przez niego pu b -
li ka cja ma przy po mnieć dziesiątą rocznicę śmierci Vladimíra Macury. Notabene –
Macura stał się inspiracją również dla wielu innych nurtów badań. 

3 Kolejne seminarium prowadzone w 2009 przez Petra A. Bílka, Blankę Činátlovą
oraz Kamila Činátla („Poetika normalizační kultury”) zakończyło się publikacją
książki Tesilová kavalerie, którą rozpoczyna artykuł Jakuba Machka, jednego
z założycieli Centrum Badań Kultury Popularnej (Centrum pro studium populární
kultury). 



Fran ca Volný čas v českých zemích 1957–1967 (Knapík, Franc 2013),
czy Alžběty Čornejovej Dovolená s po uka zem (Čornejová 2014).
Wpra w dzie ma my w tych pu b li ka cjach do czy nie nia z per spe ktywą
na uk hi sto ry cz nych, nie mniej sta no wią one z jed nej stro ny cen ne
źródło in fo r ma cji, z dru giej zaś są świa de c twem oży wio ne go zain -
tere so wa nia pro ble ma tyką ku l tu ry po pu la r nej.

 Au to rka osta t niej z wy mie nio nych po zy cji we wstę pie pi sze: 

Současná hi sto rio gra fie dosud nevěnovala tomu to tématu velkou po zo r nost
a zpracování nebo informativní pu b li ka ce z období před rokem 1989 mají spíše
hodnotu sekundárních pramenů (Čornejová 2014, s. 9). 

Te go ty pu za strze że nia o bra ku tra dy cji ba dań, na rzę dzi ba da w -
czych, czy na wet ma te riałów źródłowych po zo stają chara ktery sty cz -
nym ry sem roz wa żań nad czeską (czy cze chosłowacką) ku l turą po pu -
larną na początku XXI wie ku. Nie są to uwa gi bez pod sta w ne. Szcze -
gó l nie je śli zwró ci my uwa gę na fakt, że po za rze czy wi stym, zna cz -
nym nie do sta t kiem li te ra tu ry na uko wej do tyczącej cze chosłowa c -
kiej/cze skiej ku l tu ry po pu la r nej re fle k sja ta bo ry ka się z nie do bo rem
tłuma czeń, w szcze gó l no ści z tra dy cji anglo amery ka ń skich ba dań tej
czę ści ku l tu ry. 

W tym sa mym, hi sto ry cz nym nu r cie cze skich zain te re so wań fe no -
me na mi chara ktery stycz ny mi dla ku l tu ry po pu la r nej mo ż na wy ró ż nić
je sz cze – przy naj mniej w przy pa d ku nie któ rych po zy cji – se rię „Kniž- 
ni ce Dějin a současnosti”, uka zującą się w wyda w ni c twie Lidové no -
vi ny. To w tym cy klu wy da na zo stała już w 1998 ro ku in na wa ż na
książka Vladimíra Ma cu ry Český sen, zbiór ese jów o wy ob ra że niach
zbio ro wych dzie więt na ste go wie ku, będący se mio tyczną ana lizą ma -
te riału lite ra c kie go i je go hi sto rycz ne go kon te kstu oraz zbiór ar ty -
kułów po świę co nych aspe ktom hi sto ry cz nym li te ra tu ry po pu la r nej,
fi l mów, ko mi ksów, gier kom pu te ro wych pod re dakcją Mi leny Ba r t lo -
vej za ty tułowa ny Pop Hi sto ry. O historické věrohodnosti románů, fil-
mů, komiksů a počítačových her (2003). 

W ze sta wie niu tym nie mo ż na po minąć wy da nej 2009 ro ku
nakładem wy daw ni c twa Ka ro li num książki po świę co nej ży ciu co -
dzien ne mu w dzie wię t na stym wie ku Z dějin české každo de nno sti. Ži-

vot v 19. století Mi le ny Len de ro vej, Tomáša Jiránka oraz Ma rii Ma c -
ko vej, w któ rej mo ż na od na leźć roz działy do tyczące za ku pów, mo dy
czy spo so bów spę dza nia cza su wo l ne go. 

W kon se k wen cji, mo ż na kon sta to wać, że wzmo żo ne zain tere so -
wa nie re fleksją nad cze chosłowacką ku l turą po pu larną, któ re go eks -
pli ka cję zna j du je my w wy mie nio nych działaniach oraz pu b li ka cjach
ma w Cze chach ko rze nie się gające nie spełna początków dwu dzie ste -
go pie r wsze go wie ku, je śli nie li czyć oczy wi ście po je dyn czych opra -
co wań naj czę ściej pi sa nych z per spe kty wy ba dań hi sto ry cz nych lub
histo ryczno litera c kich bądź me dioz na w czych. Przy zna j my – to nie -
zwy kle kró t ka tra dy cja. 

Re fle ksji nad cze chosłowacką ku l turą po pu larną mo ż na też oczy -
wi ście do szu kać się w pi s mach zna cz nie wcze ś nie j szych. Ja ko
przykład mo że służyć cho cia ż by zbiór ese jów Ka ro la Cza p ka ze bra -
nych w książce Ma r sy as čili na okra ji li te ra tu ry (1931) sta no wiących
długo nie do ści g nioną, wni kliwą ana li zę li te ra tu ry po pu la r nej. Bez
wątpie nia książka Mi la dy Švigovej Volný čas a my z 1967 ro ku, po -
świę co na w całości na mysłowi nad cza sem wo l nym – za tem nad kwe -
stią klu czową w roz wo ju ku l tu ry po pu la r nej – to nic in ne go niż kry ty -
ka te go zja wi ska. To jed nak po je dyn cze przykłady, wy ko rzy stujące
naj czę ściej me to do lo gię ugrun to wa nych dzie dzin na uko wych – lite -
ratu rozna w stwa, hi sto rii czy so cjo lo gii, po mi jające na rzę dzia dla ku l -
tu ry po pu la r nej wy pra co wa ne i wyko rzy sty wa ne. 

Wy ra ża ne w naj no wszych opra co wa niach na te mat ku l tu ry po pu -
la r nej kon sta ta cje o bra ku tra dy cji ba dań jej fe no me nów uzu pełniają
twier dze nia do tyczące bra ku ma te riałów źródłowych. Wie le z nich
tra fiało na śmie t nik, po nie waż uwa ża no, że są one mało wa r to ścio we
lub sta wały się przed mio tem wsty du. Tak działo się na przykład z ar te -
fa kta mi sztu ki do mo wej (domácí umění), któ re w la tach 90’ nie sta no -
wiły je sz cze przed mio tów god nych upa mię t nie nia w mu ze ach i ga le -
riach (tak jak dzie je się to dziś) a z dru giej stro ny prze stały być je dy -
ny mi ba r w ny mi uroz mai ce nia mi sza rej rze czy wi sto ści re żi mu komu -
ni sty czne go. 
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Twier dze nia na te mat nie do sta t ków dys ku r su na uko we go obe j -
mujące go cze chosłowacką/czeską ku l tu rę po pu larną, na któ re czę sto
na tra fiałem pod czas swo ich po szu ki wań oraz do świa d cze nia będące
re zu l ta tem pro wa dze nia włas nych ba dań nad tym fe no me nem, stały
się in spi racją do roz wa żań do tyczących nie ty le sa mej ku l tu ry po pu la -
r nej, co kwe stii związa nych ze złożo no ścią i pro blema tycz no ścią sa -
me go pro ce su ba da w cze go. Bo wiem jak twier dzę do strze ga l ne oży -
wie nie zain tere so wa nia ku l turą po pu larną, a w szcze gó l no ści jej spe -
cy fi cz nym kształtem wy ni kającym z uwa run ko wań re żi mu komu ni -
sty czne go, zma ga się z jed nej stro ny z nie do sta t kiem tra dy cji ba dań
ku l tu ry po pu la r nej a z dru giej stro ny z – czę sto zbyt przytłaczającą –
tra dycją zacho dnioe u ro pejską i ame ry kańską, któ ra pro po nu je na rzę -
dzia ba da w cze nie za wsze do sto so wa ne do swo i sto ści cza su pa no wa -
nia go spo dar ki cen tra l nie ste ro wa nej i prze strze ni środko woeuro pe j -
skiej. Jest to zro zu miałe, po nie waż re fle k sja ta wy ra sta z zu pełnie in -
nej tra dy cji, zbu do wa nej na do świa d cze niach go spo dar ki kapi tali sty -
cz nej, w któ rych roz wój ta kich stru ktur ku l tu ry po pu la r nej jak na
przykład czas wo l ny czy me dia na stę po wał w zu pełnie in ny spo sób
niż w byłych kra jach de mo kra cji lu do wej.

Wszy stkie za wa r te w da l szej czę ści roz wa żań spo strze że nia
wypływają prze de wszy stkim z trzech do ko na nych przez mnie ana liz
fe no me nów ku l tu ry po pu la r nej w Cze chosłowa cji okre su ko mu ni z -
mu. Re zu l ta tem pie r wszej z nich jest ar ty kuł za ty tułowa ny D 66 –
kon ku r sy pię k no ści w Cze chosłowa cji (Ku l mi ń ski 2014). Dru ga na to -
miast jest próbą uchwy ce nia spe cy fi ki włącza nia no we go zja wi ska –
ja kim była te le wi zja na początku lat pię ć dzie siątych – w ist niejący sy -
stem zna czeń ku l tu ro wych uwa run ko wa ny i dete rmi no wa ny przez pa -
nujący re żim. Trze cia z ana liz na to miast kon cen tru je się na zja wi sku
sztu ki do mo wej (domácí umění), umie sz czając je w sze ro kiej per spe -
kty wie go spo dar ki so cja li sty cznej a na stę p nie kapi tali sty cz nej, po
prze mia nach 1989 ro ku. Re fle k sja na ten te mat uka że się w to mie
mono gra fi cz nym przy goto wy wa nym w In sty tu cie Sla wi sty ki Za -
chod niej i Połud nio wej. 

1. Problem pie r wszy – brak tra dy cji

Domácí umění w li te ra l nym tłuma cze niu oz na cza sztu kę do mową.
Zda ję so bie spra wę z nie ścisłości te go tłuma cze nia, jed nak z bra ku le -
p sze go roz wiąza nia bę dę się nim posługi wał w da l szej czę ści roz wa -
żań. W nie li cz nej li te ra tu rze do tyczącej te go zja wi ska5 trud no do szu -
kać się je go pre cy zy j nej de fi ni cji. Po za ści śle wy zna czo ny mi gra ni ca -
mi sztu ki do mo wej (1948–1989), któ re zresztą wska zują mo im zda -
niem je dy nie na spe cy fi cz ny etap jej roz wo ju, nie zaś na isto tę zja wi -
ska pró by okre śle nia spe cy fi ki sztu ki do mo wej ogra ni czają się do po -
rów ny wa nia go z in ny mi zja wi ska mi. Ja kub Ma chek kon fron tu je ten
fe no men z ku l turą lu dową, pod kre ślając ano ni mo wość wy twó r ców
czy spo so by dys try bu cji je go wy two rów. Sztu kę lu dową czy ni jed -
nym z ele men tów po rów na nia rów nież Šárka Syslová, uzu pełniając
wy zna cza nie gra nic sztu ki do mo wej o kon fron ta cję jej z Art brut (Je -
an Du buf fet te r mi nem tym okre ślał twó r czo ści dzie ci, prze stę pców
i cho rych psy chi cz nie, a więc grup społecz nych nie mających sty cz no -
ści z mo da mi i kon we ncja mi arty sty cz ny mi) oraz zro dzo nym w la tach 
pię ć dzie siątych po pa r tem (Syslová 2013. s. 202). Sztu ka do mo wa
okre śla na by wa rów nież ja ko ro dzaj maj ster ko wa nia (kutilství), z tym, 
że w od ró ż nie niu od nie go jej twó r cy mają am bi cje ar ty sty cz ne. 

Ten spo sób de fi nio wa nia, do okre śla nia przed mio tu ba dań chara -
ktery sty cz ny jest dla początków dys ku r su, kie dy to no we, nie zba da ne
zja wi sko przy rów ny wa ne jest do zna nych już fe no me nów na za sa dzie
de fi ni tio fit per ge nus pro xi mum et dif fe ren tiam spe ci fi cam. Ma bo -
wiem je sz cze nie pre cyzy j nie wy zna czo ne gra ni ce. Są one do pie ro
w tra kcie usta la nia, ne go cja cji, dys ku sji. Dla te go też Blan ka Činátlo-
vá stwier dza, że sztu ka do mo wa sy tu ując się na po gra ni czu ku l tu ry
po pu la r nej, lu do wej i awan gar do we go maj ster ko wa nia tak na pra wdę
nie na le ży do żad ne go z wy mie nio nych zja wisk (Činátlová 2010,
s. 161). 
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5 Trzy pod sta wo we pozycje na ten temat to krótkie prze kro jo we artykuły:
Činátlová 2010, s. 154–165; Syslová 2013. s. 200–210; Machek 2014. Temat ten
pojawia się również w pracy Jiřego Knapíka i Martina Franca (2013).



Na po trze by ni nie j szych roz wa żań a prze de wszy stkim, aby czy te l -
nik miał świa do mość o czym mo wa – mo że my przyjąć – i taką też ro -
boczą de fi ni cję przyjąłem w przy goto wy wa nym ar ty ku le do tyczącym 
sztu ki do mo wej, że jest to fe no men nie fa cho wej twó r czo ści lu dz kiej
o za się gu ponad regio na l nym (co od ró ż nia go od sztu ki lu do wej), bez
bez po śred nie go związku z hi sto rią sztu ki (choć z tej hi sto rii nie jed no -
krot nie cze r piący swo je wzo ry – na wet je śli jest to pro ces nie uświa do -
mio ny, to zna czy twó r ca nie jest w sta nie roz po znać sty lu z ja kie go ko -
rzy sta), roz wi jający się w opo zy cji do pa nującej este ty ki, jed nak
w tym wy pa d ku wy twó r ca ma am bi cje ar ty sty cz ne (na wet je śli są one
szczątko we) oraz sta wiający prze de wszy stkim na indy widu a l ność
este tyczną wy two rzo ne go ar te fa ktu. In ny mi słowy to wsze l kie la m p -
ki, la m py, pu dełka i oz do by do mo we two rzo ne w za ci szu do mu lub
działki z do stę p nych po wszech nie ma te riałów lub od pa dów. Za tem
ma my tu do czy nie nia z dziełem rąk lu dz kich – okre śla nym mia nem
Do It Yo u r self, któ ry w la tach pię ć dzie siątych XX wie ku spo pula ry zo -
wał się w Eu ro pie Za chod niej (Sko w ro ń ska 2010, s. 183), a ra czej
z je go spe cy fi cz nym ro dza jem, fun kcjo nującym prze de wszy stkim
w wa run kach go spo dar ki so cja li sty cznej. 

Jedną z właści wo ści sztu ki do mo wej jest wyko rzy sty wa nie mo ty -
wów chara ktery sty cz nych dla ku l tu ry po pu la r nej. Wśród ma ka tek,
oz dób na ścia ny, czy la m pek no c nych po ja wiają się czę sto po sta ci
Fer dy Mra ven ca – nary so wa ne go przez Ondřeja Se ko rę dla dzien ni ka
„Lidové no vi ny” w 1933 ro ku, bo ha te ro wie emi to wa nej w Cze -
chosłowa c kiej te le wi zji od 1967 ro ku ani ma cji stwo rzo nej na pod sta -
wie książki Václava Čtvrtka Roz bó j nik Ru m cajs (O lo u pežníku Rum -
ca j so vi) czy za po ży czo ne z zachod nioeu rope j skich pro du kcji (prze de
wszy stkim Wa l ta Di s ne ya) po sta ci Ka czo ra Do na lda i My sz ki Mi ki.
Je śli by wi dzieć ku l tu rę po pu larną po przez pry z mat wy pra co wa nych
przez szkołę z Bi r min g ham na rzę dzi ba da w czych lub przez te o rię Jo h -
na Fi ske go ja ko re a kcję na do mi nujący dys kurs, czy ja ko prze strzeń
ście ra nia się i ne go cjo wa nia zna czeń po mię dzy sy ste mem do mi nują-
cym a zdo mi no wa nym, to sztu ka do mo wa stałaby się spo so bem opo ru 
wo bec fun kcjo no wa nia go spo dar ki so cja li sty cznej, jej uma so wie nia,

bra ków w za opa trze niu (w tym przy pa d ku prze de wszy stkim w pro -
dukty de ko ra cyj ne). Na to miast pro ces wy twa rza nia ar te fa któw sztu ki
do mo wej sta no wiłoby sprze ciw wo bec so cja li sty cznej wi zji spę dza -
nia cza su wo l ne go, któ ry (w du żym skró cie) miał służyć wy po czyn -
ko wi i roz wo jo wi oso bi ste mu, przy czy niać się do bu do wy so cja li stycz-
 ne go ładu, być zor gani zo wa ny, ko le kty w ny i spę dza ny pu b li cz nie. 

Wy da je się jed nak, że za sto so wa nie w pełni tej op ty ki wi dze nia
ku l tu ry po pu la r nej do ba dań sztu ki do mo wej gro zi co naj mniej redu -
kcjo ni z mem. Je śli bo wiem cho dziłoby je dy nie o re a kcję na nie do sta t -
ki za opa trze nia, to wraz z przy j ściem wo l ne go ryn ku twó r czość te go
ty pu zni k nęłaby po 1989 ro ku – tym cza sem roz wi ja się ona da lej, choć 
w zmie nio nej fo r mie, do sto so wa nej do pa nujących wa run ków (por.
Ma chek 2014). Ponad to sztu ka do mo wa ni g dy nie była sprze ci wem
wo bec pa nujące go porządku sym boli cz ne go. Mu siałaby bo wiem być
sprze ci wem wo bec ka ż de go porządku, po nie waż jej fo r my roz wi jają
się rów nież w wa run kach go spo dar ki kapi tali sty cz nej. W tym wy pa d -
ku ma my do czy nie nia nie ty le ze sprze ci wem, czy pa r ty zantką se mio -
tyczną, ale z akty w no ścią jak mi się wy da je nie za leżną, wy ni kającą
ra czej z głębo kich i po wszech nych (choć nie uni wer sa l nych) po trzeb
lu dz kich związa nych z to ż sa mo ścią. Acz ko l wiek – trze ba za zna czyć,
że przez re żim komu ni sty cz ny ta ka akty w ność mogła być ja ko anty sy -
ste mo wa post rze ga na, po nie waż nie po kry wała się wy zna czo nym
przez nie go sy ste mem za cho wań w cza sie wo l nym. 

2. Problem drugi – po zo r na zmiana

Dru ga połowa lat sze ś ć dzie siątych w Cze chosłowa cji to sto p nio we 
zawłasz cza nie dla sie bie przez oby wa te li ko le j nych ele men tów ży cia
społecz ne go oraz rea li zo wa nie za ka za nych do ty ch czas pra ktyk. Wy -
da wałoby się, że do ta kich na leżą rów nież kon ku r sy pię k no ści. Nic
jed nak bar dziej my l ne go. Sam po mysł ich re a li za cji był oczy wi ście
na stę p stwem libe ra li za cji po li ty ki pa r tii rządzącej, nie mniej nie
doszło w tym wy pa d ku w żad nym mo men cie do zmian wi ze run ku ko -
bie ty so cja li sty cznej po stu lowa ne go przez wład ze komu ni sty cz ne.
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Trans fo r ma cja była je dy nie po zo r na. Mo że my tu mó wić o nie zna cz -
nym prze su nię ciu, nie zaś o znaczącej zmia nie, któ ra zresztą zo stała
co f nię ta po stłumie niu Pra skiej Wio s ny.

Kie dy pod czas stu den c kich majálesów wy bie ra no kró lową pię k -
no ści tra kto wa no ten wy bór ja ko ka r na wałową za ba wę, ja ko ba ch ti -
nowską prze bie ran kę do sko na le uzu pełniającą stu den c kie świę to.
Jed nak, gdy w 1966 ro ku zor gani zo wa no pie r wsze po wo j nie ogól -
nopa ń stwo we wy bo ry naj pięk nie j szej Cze chosłowa cz ki, dys tans wo -
bec te go ty pu pra ktyk wy ra ź nie się zmnie j szył i na wet cza so pi s mo
„Mladý svět”, je sz cze rok wcze ś niej dość la pi da r nie in fo r mujące
o wy bo rach Miss Majáles (por. Studentské majáles 1965), tym ra zem
po świę ciło im zdję cie na okład ce ma ga zy nu oraz dwu stro ni co wy ar ty -
kuł Edy Kri se o vej, w któ rym au to rka opi sy wała wy bo ry Miss ja ko
wy da rze nie pro fe sjo nal ne, estra do we, po zba wio ne stu den c kie go cha -
ra kte ru (Studentské majáles 1965, s. 11). 

Kon kurs ogłoszo ny zo stały przez cza so pi s mo „Mladý svět”. Współ- 
orga ni zo wa ny były przez Ko mi tet Cen tra l ny Cze chosłowa c kie go
Związku Młod zie ży (Ústřední výbor Československého sva zu mláde- 
že), Park ku l tu ry a od de chu Ju liu sa Fučíka, a pó ź niej przez cze chosło-
wacką te le wi zję, cze chosłowa c kie li nie lo t ni cze, Fi l mo we Stu dio Bar -
ran dov, ga ze ty: „Mladá fron ta” i „Sme na”, cza so pi s mo „Vla sta” oraz
In sty tut Ku l tu ry Mie sz kań i Ubio ru (Ústav Bytové a Oděvní Ku l tu ry). 

Pię k no fi zy cz ne, któ re po win no od gry wać w przy pa d ku ta kich wy -
da rzeń de cy dującą ro lę, nie było w sym bo li cz nym sy ste mie przed sta -
wia nia ko bie ty w so cja li z mie znaczącą je go czę ścią. Per fe kcy j nie
ujęła to cze chosłowa cka so cjo log Ja ro s la va Bauerová: 

Naše společnost vychází z toho, že žena v socialistické společnosti má tři
neoddělitelně spjaté základní funkce – mateřskou, eko no mic kou a aktivní úlohu
občanskou (Bauerová 1976, s. 28)6. 

Ko bie ta w Cze chosłowa cji była przed sta wia na prze de wszy stkim
ja ko oso ba pra cująca (co było wy ni kiem ka m pa nii z lat pię ć dzie -
siątych i początków sze ś ć dzie siątych wspie rającej zwię ksze nie li cz by 
ko biet pra cujących po za do mem) oraz wy cho wująca dzie ci i za j -
mująca się og ni skiem do mo wym (wi ze ru nek ten był kon se k wencją
na sy ce nia ryn ku pra cy oraz gwałto w nie spa dające go przy ro stu na tu -
ral ne go). Oba te po stu la ty nałożyły się na sie bie w wy ni ku cze go ko -
bie ta miała za rów no wy ko ny wać pra cę za ro b kową, jak i za j mo wać się 
do mem i dzie c kiem (por. Hejnová 2014).

Wy bo ry naj pięk nie j szej Cze chosłowa cz ki w kon se k wen cji nie
wpi sy wały się w ob raz ko bie ty pro pa go wa ny przez pa nujący sy stem,
gdy by rze czy wi ście o pię k no fi zy cz ne w tych wy bo rach cho dziło. Pa -
mię ta j my, że je go orga niza to ra mi były in sty tu cje pa ń stwo we. Od po -
do bnych wy bo rów orga ni zo wa nych w kra jach nie socja li sty cz nych
ró ż niły się już nazwą: „Hledáme dívku ro ku” („Szu ka my dzie w czy ny
ro ku”) – w skró cie „Dívka ro ku” („Dzie w czy na ro ku”) lub sa mo „d
66”, „d 67” itd.7 Jed na k że naj isto tnie j sze roz bie ż no ści do ty czyły za sa -
dy przy zna wa nia ty tułu, co miało wy raz już w ogłosze niu kon ku r so -
wym: 

Účelem celostátní soutěže je najít ideální dívku roku. Hledáme děvče, jehož
vzhled, osobní půvab, zájmy i společenské vystupování odpovídají těmto představám
(Hledamé »Miss«… 1968)8. 

Przykłado wo w tra kcie jed ne go z kon ku r sów kan dy da t ki mu siały
ułożyć ike ba nę i wy ko nać wy bra ne przez sie bie za da nie – jed na z nich 
na pra wiała na sce nie mo to cykl9. W kon se k wen cji naj pię k niejszą
miała być ko bie ta nie ty l ko pię k na, ale też inte li gen t na oraz ob da rzo na 
umie jęt no ścia mi społecz ny mi (ta ki mi jak na przykład za cho wa nie się
pod czas pro szo nej ko la cji), co ob ra zu je cho cia ż by pun kta cja z trze -

6 „Nasze społeczeństwo wychodzi z założenia, że kobieta w społecze ń stwie so -
cja li sty cznym wykonuje trzy nie roze rwa l nie ze sobą połączone, społeczne funkcje
– ro dzi cielską, eko no miczną i aktywną rolę oby wa telską”. 

7 Dopiero w 1968 roku zaczęto posługiwać się nazwą Miss Československa. 
8 „Celem ogól no kra jowe go konkursu jest znalezienie idealnej dziewczyny roku.

Po szu ku je my dziewczyny, której wygląd, urok osobisty, zain tere so wa nia i zdolności
społeczne odpowiadają tym wy ob ra że niom”. 

9 Por. hasło: Hledáme ideální dívku w: Knapík, Franc 2011, s. 355.
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cie go eta pu kon ku r su w 1968 ro ku – pię k no fi zy cz ne oce nia ne było na 
ma ksy ma l nie 10 pun któw, umie ję t no ści społecz ne na 8 a wy bra ne
umie ję t no ści na 4. Za tem wy żej oce nia no (łącz nie 12 pun któw) in ne
wa lo ry niż pię k no (10 pun któw). 

Osta t nie wy bo ry Miss Cze chosłowa cji od były się w 1970 ro ku.
Ty l ko pięć ko biet przed 1989 ro kiem dostąpiło tej god no ści – Da g mar
Silvínová, Alžběta Štrkulová, Ja r mi la Teplánová, Kri sti na Hanzalová
i Mi ro s la va Jančíková. Osta t ni kon kurs był już ty l ko do ga sającym
płomy kiem stłumio nych w sie r p niu 1968 ro ku dążeń trans fo r ma cji sy -
ste mu komu ni sty czne go. 

3. Problem trzeci – nie kohe ren t ność dominujących sy ste mów
sym bo li cz nych 

Cze chosłowa cka te le wi zja roz po częła na da wa nie 1 ma ja 1953 ro -
ku (eks pery men tal ne aż do 25 lu te go 1954 ro ku), po wie lu la tach
wzno wio nych po II wo j nie świa to wej ba dań i do świa d czeń. Do
początku lat sze ś ć dzie siątych, kie dy zare je stro wa no mi lio no we go
abo nen ta te le wi zja była ciągle je sz cze zja wi skiem no wym, a jej miej-
 s ce w sy ste mie sym bo li cz nym cze chosłowa c kiej ku l tu ry na le żało
usta lić, ne go cjo wać jej zna cze nie i po zy cję jaką miała zająć (por. Štoll 
2011, s 117). Świadczą o tym cho cia ż by ma te riały przy go to wa ne
przez In sty tut Ba da w czy Te ch ni ki Ra dio wej (Výzkumný ústav roz -
hlasové te ch ni ky) w li sto pa dzie 1952 a więc jeszcze przed roz po czę -
ciem na da wa nia: 

Stavíme di va d lo, ve kterém není jeviště od hlediště odděleno pouze oponou a or -
che strem. Di va d lo, do kterého divák nemusí chodit, a přece je divákem, di va d lo, které 
vlastně není di va d lem, ani bio gra fem, ani roz hla sem, a přece spojuje tyto moderní
kulturní prostředky – bu du je me československou te le vi si […] (cyt. za: Štoll 2011,
s. 109)10. 

Zwłasz cza w la tach pię ć dzie siątych i na początku sze ś ć dzie siątych 
rudy men ta r nym ele men tem socja listy cz ne go pro je ktu kul tu ro we go
po zo sta wało zna cz ne ogra ni cze nie, a gdzie to mo ż li we na wet wy ru -
go wa nie, sfe ry pry wa t nej, ja ko tej, któ ra trud niej pod da wała się kon -
tro li pa ń stwa. Pro pa go wa ne przez wład ze spo so by spę dza nia wo l ne go 
cza su – o czym już wspo mi nałem, ana li zując sztu kę do mową – były
ko le kty w ne, pu b li cz ne i miały przy czy niać się do bu do wy socja listy -
cz ne go ładu. Wy bu do wa ny w la tach 1947–1957 w Li t vi no vie dla pra -
co w ni ków po bli skich zakładów che mi cz nych dom ko mu na l ny (tzw.
Koldům) po sia dał prze strze nie dla wspó l ne go przy goto wy wa nia i spo-
ży wa nia po siłków, wy cho wy wa nia dzie ci i spę dza nia cza su wo l ne go. 

Tra dy cy j na rodzina oraz sfera pry wa t no ści i in tym no ści od początku pro je kto wa -
nia so cja li sty cznej przyszłości za ry so wują się jako prze strze nie w takim stopniu nie -
za le ż ne i nie pod dające się kon tro li, że trzeba im po świę cić wzmożoną uwagę ide o lo -
giczną 

– za uwa ża Pe tra Hanaková (2011, s. 217) w ar ty ku le ana li zującym ob -
ra zy fi l mo we ko ń ca lat czter dzie s tych i lat pię ć dzie siątych (Vzbouření 
na vsi, 1949, reż. Jo sef Mach; Slo vo dělá ženu, 1952, reż. Ja ro s lav
Mach; Ku dy kam?, 1956, reż. Vladimír Borský). To ty l ko nie li cz ne
przykłady, ob ra zujące ró ż ne sfe ry, po przez któ re wład ze komu ni sty -
cz ne sta rały się upu b li cz nić pry wa t ność, ogra ni czyć ją do mi ni mum. 

Te le wi zja cze chosłowa cka od sa me go początku była pro je ktem
kie ro wa nym i kon tro lo wa nym przez wład ze pa ń stwo we. Za tem to,
w ja ki spo sób społecze ń stwo bę dzie ko rzy stało z te go, no we go me -
dium, za le żało je dy nie od rządzących. Początko wo – prze de wszy -
stkim z przy czyn te ch ni cz nych (ce na od bio r ni ków, za sięg sy g nału
tele wizy j ne go) – te le wi zja była roz rywką pu b liczną. Ogląda no ją
w bi b lio te kach, do mach ku l tu ry, świe t li cach itp. Szy b ko jed nak i to
para do ksa l nie za sprawą pa ń stwa, od chodząc od kon sek went ne go
upub li cz nia nia sfer pry wa t nych, te le wi zję upo wsze ch nia no właś nie
ja ko roz ry w kę pry watną. Ob ni żo no dość wy soką ce nę od bio r ni ków,
wpro wa dzo no ra ta l ny sy stem sprze da ży, zor gani zo wa no sieć wypo -
ży cza l ni te le wi zo rów. 

10 „Budujemy teatr, w którym scenę od widowni nie oddziela jedynie kurtyna,
teatr, do którego widz chodzić nie musi, a jednak jest widzem, teatr, który
właściwie teatrem nie jest, ani kinem, ani radiem, ale przecież łączy wszystkie te
no wo cze s ne media – budujemy telewizję czechosłowacką […]”. 

263 264



U podłoża ta kiej sy tu a cji legły prze de wszy stkim dwa po wo dy. Po
pie r wsze eko no mi cz ny – prze mysł te le wi zyj ny, o czym wład ze komu -
ni sty cz ne wie działy mię dzy in ny mi z do świa d czeń kra jów, w któ rych
był on już roz wi nię ty (nie ty l ko kapi tali sty cz nych), mógł przy no sić
wy so kie przy cho dy. Po dru gie sym bo li cz ny – te le wi zja miała funk-
cjo no wać ja ko do sko nałe na rzę dzie pro pa gan dy, co wiąże się oczy wi -
ście ze ścisłą kon trolą i nad zo rem nad prze ka zem, a za tem fun kcjo -
nującą przez nie mal cały okres rządów komu ni sty cz nych w Cze -
chosłowa cji cen zurą. W ten właś nie spo sób o fun kcji te le wi zji (i ra -
dia) mó wił pod czas zja z du Związku Dzien ni ka rzy (Sva zu novinářů)
w 1963 ro ku członek Ko mi te tu Cen tra l ne go KPCz Čestmír Císař: 

Pokud jde o rozhlas a te le vi zi, jsou to nástroje v rukou socialistického státu,
určené k bezvýhradné službě so cia li s mu a ko mu ni s mu v duchu linie a po li ti ky strany.
Jso u - li mezi rozhlasovými a televizními pracovníky ojedinělé po chy b no sti o této
zásadě, domnívají-li se někteří jedinci, že by těchto nástrojů mělo být používáno
v jiném směru a k jiným účelům, pak se hrubě mýlí a budou musit své názory
opravit11. 

W po do bnym to nie o mi sji te le wi zji pi sał Va l ter Fe l d stejn, pra co w -
nik Cze chosłowa c kie go ra dia i te le wi zji w wy da nej w 1964 ro ku
książce Te le vi ze včera, dnes a zítra: 

Te le vi ze v socialistické společnosti slouží cílům, zájmům a potřebám všech
občanů, programově a cílevědomě plní úkol socialistické a komunistické výchovy
(Fe l d ste in 1964, s. 29)12. 

Isto t ne wy da je się to, że w przy pa d ku te le wi zji w Cze chosłowa cji
to właś nie sy stem hege mo ni cz ny w po go ni za zy skiem – za rów no
eko no mi cz nym, wy ni kającym ze sprze da ży te le wi zo rów i wpro wa -
dzo ne go na początku 1955 ro ku abo na men tu oraz sym bo li cz nym, wy -
ko rzy stującym te le wi zję ja ko no ś nik pro pa gan dy – wpro wa dza do ist -
niejące go porządku znaczące zmia ny, od wra cając nie ja ko war to ścio -
wa nie pry wa t ne go i pub li cz ne go. 

Opi sa ne pro ble my ba dań Cze chosłowa c kiej ku l tu ry po pu la r nej nie 
są swo i ste ty l ko dla niej. Nie kohe ren t ność do mi nujących sy ste mów
sym bo li cz nych, czy po zo r na zmia na mogą do ty czyć ku l tu ry po pu la r -
nej roz wi jającej się w ka ż dym mie j s cu na zie mi. Nie mniej naj isto tnie -
j sza wy da je się mi w tym przy pa d ku spe cy fi ka związa na z kon kre t -
nym mie j s cem i cza sem oraz z kon kre t nym wy da rze niem i pro ce sem
je go roz wo ju wewnątrz hege moni cz ne go porządku zna cze nio we go,
a za tem cały apa rat ku l tu ro wy, kon tekst, w któ rym da ny fe no men się
roz gry wa. Kon tekst ów w przy pa d ku Cze chosłowa cji jest na ty le spe -
cy fi cz ny, że zbyt słabe je go roz po zna nie al bo też zbyt si l ne prze j mo -
wa nie na rzę dzi ana li ty cz nych wy wodzących się z in ne go podłoża
społeczno -poli tycz ne go mo że pro wa dzić na ma no w ce roz wa żań o ku -
l tu rze po pu la r nej w Cze chosłowa cji. Z jed nej stro ny to oczy wi ście za -
gro że nie, szcze gó l nie, gdy za do wa lając się pierwszą na po tkaną od po -
wie dzią na py ta nie ba da w cze zbyt łatwo po pa da się w błąd redu kcjo -
ni z mu. Z dru giej jed nak stro ny to szan sa, po nie waż dys ku sja trwa,
dys kurs się two rzy, a za tem je ste śmy w cie ka wym mo men cie, w któ -
rym mo że my go kre o wać, akcen tując przy oka zji ró ż ni cę po mię dzy
opi saną już w du żej mie rze za chod nią jej od mianą a spe cy fiką wy ni -
kającą z uwa run ko wań hi sto ry cz nych roz wo ju tej czę ści Eu ro py. 
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Ka tarzyna CHRO BAK

Wrocław

Po rad nik w (nie)do brym stylu. 
Lit era tura po rad nikowa – na wy bra nych cze skich
i pol skich przykład ach w ujęciu aks jologic znym

Ka y words: Czech li te ra tu re, po pu lar li te ra tu re, spe cia list li te ra tu re, gu i de, axio lo gy
Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska, li te ra tu ra po pu la r na, li te ra tu ra fa cho wa, po rad nik, 

aksjo lo gia 

Abs tract

The purpose of this article is (taking into account the his tori cal aspect, the latest
reading research in Poland and the Czech Republic as well as the analysis of the
current pub lish ing offer) to il lus trate the changes occurring in reading pref er ences. An 
attempt to define and analyse the role of con tem po rary lit era ture of guides, which, es -
pe cially within the last few years, has dominated both the Czech and Polish literary
market, will be discussed here in terms of the social aspect, taking into account the
pref er ences of readers, their per cep tion ca pa bili ties and the thematic re quire ments of
the recipient for a specific lit era ture. The his tori cal back ground of lit era ture of guides
in Poland and the Czech Republic aims to show both the con ti nu ity of this specific
branch of lit era ture over several centuries, as well as a number of changes including
con di tioned, among others, by fashion, changing the way of life and the ex pec ta tions
of readers, or finally the marketing strategy. The ax iologi cal aspect, however, will
reveal a wide range of standards and criteria for the evalua tion of guides’ lit era ture,
among which will be the sender, recipient, subject and language. 

Celem artykułu jest (uw zględ niając aspekt his to ryc zny, dane najnowszych badań
czytel nic zych w Polsce i Czechach oraz analizę aktualnej oferty wy dawnic zej) uka-
zanie zachodzących zmian pref er encji czytel nic zych. Próba zde fin iow ania oraz ana-
lizy roli współczesnej lit era tury po rad nikowej, która zwłaszcza na przestrzeni kilku
ostatnich lat zdominowała zarówno czeski jak i polski rynek literacki, zostanie omó-
wiona tu w aspekcie społecznym, z uw zględ ni eniem upodobań czytel ników, ich mo-
żli wości per cepcy jnych oraz te ma tyc znego za potrze bowania odbiorcy na konkretną
lit era turę. Krótki rys his to ryc zny lit era tury po rad nikowej w Polsce i Czechach ma na
celu ukazanie zarówno ciągłości tej spe cy fic znej gałęzi lit era tury na przestrzeni kilku

stuleci, jak i szeregu zmian uwa run kow anych m.in. modą, zmianą sposobu życia i oc -
ze ki waniami czytel ników czy wreszcie strategią mar ket in gową. Aspekt aks jologicz-
ny ujawni natomiast szeroki wachlarz norm i kryteriów oceny lit era tury po rad niko-
wej, wśród których znajdą się m.in.: nadawca, adresat, tematyka oraz język. 

Lit era tura, jako całokształt twórc zości piśmien nic zej uw zględ nia
jej podział zarówno ze względu na: rodzaj, ga tunek lit er acki, te ma -
tykę, ok res historyczno- literacki, od biorcę jak i jej war tości ar tystycz-
ne oraz pozn aw cze. Lit era tura to zarówno dzieła ar tystyc zne (lit era -
tura piękna) jak i tek sty użyt kowe (lit era tura stosowana). Wreszcie
litera tura, u której pod staw sensu ist ni enia zawsze jest jej od biorca, to
również swoiste zwier ciadło gustów, potrzeb i zaint er eso wań. 

Lit era turę po rad nikową należącą do kręgu kul tury popu lar nej/ma-
sowej tzw. pop kul tury charak teryzuje jej powszechny oraz przystępny 
w od biorze charak ter. Przeciw stawi ana lit era turze wy sokoar tystyc -
znej w zde cy dow anej większości nastawiona jest na zaspo ka janie spe -
cy fic znych potrzeb es te tyc znych i pozn awczych sze rok iego kręgu od -
biorców. Od biorcą tego typu lit era tury może być także czytel nik lit -
era tury pięknej, wystąpi tu jed nak w roli – bier nego od biorcy. Sama
kon struk cja wy pow iedzi „po rad nika” (czes. příručka) nastawiona jest 
bow iem na jego prak tyc zność i użytec zność. Ten as pekt lit era tury po -
rad nikowej po został niez mienny od kilku stu leci. Utyli tarny charak ter
zarówno przed kilkoma wiekami jak i współcześnie dość traf nie odz -
wier ciedla obraz jej czytel ników. Jed nak to XXI wiek lit era turze po -
rad nikowej nadał spe cy fic zny kie runek roz woju i charak ter – upow-
szechnił ją, spopu laryzował, a nawet nobili tował i to nie tylko dzięki
bogatej te ma tyce, ale również (a może nawet przede wszyst kim) dzię-
ki syl wet kom autorów. Lit era tura po rad nikowa stała się bow iem jed-
nym z pro duk tów ogrom nej machiny prze mysłu współczes nej kul -
tury. Na ocenę tek stu lit er ack iego przez współczes nego od biorcę ma
wpływ cały szereg „oko lic zności towarzyszących” lit era turze. Na plan
pier wszy wy suwa się więc nie sam tekst lit er acki i jego re cenzja (jak
nieg dyś bywało) lecz rac zej mar ket in gowe do datki, których rolą jest
ów tekst uatrak cy jnić i sprze dać. 
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Początków lit era tury po rad nikowej należy jed nak szu kać znac znie 
wcześniej niż na przełomie XX/XXI wieku. Na grun cie pol skim
doskonałym przykładem może być XVI wiec zne dzieło nieznanego
autora: Zachow anie żywota pa nieńskiego przez trzy naście ar tykułów,
których panny naśladować mają (1530), w którym to autor dzieląc
panny na cztery różne typy udziela im rad, omawiając trzy naście cnót
w jego mnie ma niu godnych naśladow ania. Również XIX wiec zna lit -
era tura pol ska ob fi towała w po rad niki. Ich ad re sat kami były przede
wszyst kim ko bi ety. Na łamach lit era tury po rad nikowej do radzano jak
dbać o zdrowie, urodę, stosowny ubiór czy niena ganne maniery. Tytu- 
ły ówczesnych po rad ników (niez wykle obsz erne) dość traf nie od-
zwier ciedlały te ma tykę oraz za war tość mery to ryczną książki (czego
nie sposób pow iedzieć o wielu współczesnych pub lik acjach). Do
najciekawszych XIX wiec znych po zycji należą: 

–  Złota książka polskiej dziewicy (J.A. Łuka sz kie wicz 1895), 

– Piękność i zdrowie. Pra kty cz ne rady, wskazówki i przepisy dla
kobiet (baronowa Staffe 1894),

– Manualik damski czyli sposób od by wa nia pa ry z kiej go to wa l ni
obejmujący naj pe w niej a nie szkodzące sposoby za cho wa nia
piękności, na pra wie nia wad natury bez nad we rę że nia zdrowia,
sztukę ubie ra nia się przy zwo i cie we wsze l kich oko li cz no ściach
i sposób pod oba nia się (E. Celnart 1848), 

– O wy cho wa niu dzieci ze szcze gól nie y szem do płci żeńskiey za sto so -
wa niem (T. Dzie ko ń ski 1828), 

– Złota rodzinna książeczka, czyli naj wybo rnie j szy skarb domowy dla
wsze l kich stanów i zewsząd za sku te cz ny uznany (J. Lompa 1852),

– Po rad nik domowy obejmujący sekreta go spo da r skie, czyli zbiór
przeszło 300 do świa d czeń i sposobów w roz ma i tych po trze bach go -
spo da r skich, użyciu ku chen nym, le ka r skim, tudzież w fa bry kach
i handlu (Ł.F. Szczy ci ń ski 1843), 

– Dwór wiejski. Dzieło po świę co ne go spo dy niom polskim, przy da t ne
i osobom w mieście mieszającym (K. Nakwaski 1843), 

– Medycyna dla ludu wie j skie go zawierająca przepisy rozsądnego
pie lęg no wa nia zdrowia, unikania i leczenia zwy cza j nych chorób
małą liczbą pewnych środków le ka r skich, a szcze gó l niej przy zwo i -
tym za cho wa niem się, służąca ple ba nom, fe l cze rom i rozsądnym
go spo da rzom, oso b li wie w oko li cach, które lekarzów nie mają (H.P.
Paulizki 1828). 

Na drzędnym ce lem XIX wiec znej pol skiej lit era tury po rad niko-
wej było udzie la nie stosownych i pożytec znych rad oraz uzupełni anie
pokładów wiedzy czytel ników. W prze ci wieńst wie do wielu przykła-
dów współczes nej lit era tury po rad nikowej, ta utrzy mana była w po-
ważnym tonie. Misją wielu autorów było nauc zać, ale również ostrze -
gać przed popełni eniem ewen tu alnych błędów:

[…] młode pa nien ki wychodzą z kla szto rów i wielkich pen sjo na tów z nie do sta tecz -
nem pojęciem o czy sto ści – i to jeszcze wy ba czyć można. Ale już o wiele trudniej zro -
zu mieć się daje to, że za ich po wro tem do domu matki często sy ste maty cz nie za nie -
dbują wpajania w nie po czu cia potrzeby i obowiązku sta ran no ści około siebie. W pó ź -
nie j szem życiu dochodzą one same do tego in styn kto w nie, a nieraz uczy je dopiero
świat i oto cze nie, kosztem bo le s nych upo ko rzeń (Staffe 1894, s. 40)

Również początek XX wieku przyniósł w Polsce intere sujące po -
zycje lit era tury po rad nikowej: Kilka myśli o wy chow aniu w rodz inie
(C. Plater- Zyberkówna 1903) czy Panna dorosła w rodz inie i społe-
czeńst wie. Po dręc znik życia prak tyc znego dla dziewic pol skich wszel -
kich stanów (M. Rościszewski 1905). Należy zau ważyć, że ze wzglę-
du na po dejmowaną te ma tykę ad re sat kami tego rodzaju lit era tury na -
dal były przede wszyst kim ko bi ety. Po rady do tyczące dba nia o urodę
czy zasad sa voir vivre’u stanowiły cenne źródło wiedzy zwłaszcza dla 
młodych dziewcząt, pre ten dujących do mi ana ide al nej nar zec zonej
czy żony.

Analogic znie do pol skich przykładów, również na grun cie czes-
kim wiek XVI przyniósł większą ilość pub lik acji po rad nikowych. Jest 
to natu ral nie związane ze wzrostem ich popu lar ności, ale przede
wszystkim z powszech niejszym zas tosowaniem druku. Wcześniejsze
po rad niki przy bierały często formę krót kich ry mow anek an onimo-
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wych autorów lub były adap tacjami ob co języc znych tytułów1. God-
nym wspom ni enia zwyc za jem prak tykow anym w Czech ach zwła-
szcza w XV i XVI stu le ciu było spi sy wanie przez rodziców/opie-
kunów po rad ników, których ad re sa tami były ich dzieci. Ów spis cen -
nych rad starszego i bardziej doświ adczonego pok olenia wręc zany był 
młodzieży jako prezent/wi ano np. podczas uroc zys tości zaślu bin.
Stosownych ojcowskich rad udzielał sy nowi cho ciażby Jan Ha -
sištejnský z Lobko vic:

Varuj se kvasiti a vystříhej se zlého tovaryšstva a svárlivého a opilého, aby přidr-
žeje se takových, jich obyčejův na se tak nevzal... (Zíbrt 1890)

czy też Adam Starší Šturm z Hra nic, któ ry w do wci p nej fo r mie udzie -
lał ży cio wych wska zó wek cór kom:

Při jídle nerozprávějte ošklivého nic a za stolem seďte nohama neklátíc. Když
starší mluví za stolem, šetřte jich, nemluvte mnoho, leč tázány budete od nich. Jíst a
ústa daleko otvírati je ne m ra v nost a jazyk z úst vyp la zo va ti neslušnost (Zíbrt 1890).

Ówczesne czeskie po rad niki przy bierały nierzadko dow cipną
formę wierszowaną:

Udá-li se kdy siesti,
s poctivými lidmi jiesti,
nejprve toto radím tobě, měj tyto věci vždy při sobě
nehyzď nikdy jídle sobě nižádného,
aniž púštěj v ústa noze svého,
ale buď obličeje veselého.

Na stole nikdy nepoléhaj,
řiedko neb nikdy nez pie vaj.
Také o to se pilně snaž,
hra chem, krup, jáhel nemaž.
Také o to se snažně po ta zuj

a nože mastné neobli zuj; dále o to sě snažně posta raj

a v zu biech se při stole nepáraj.
                               (Zíbrt 1890)

Ze starszej lit era tury czeskiej na uwagę zasługuje również utwór z
przełomu XVI/XVII wieku: Mra vové aneb naučení potřebná, jak
dítky hned z mládí mravy a obyčeje do bré, ano i začátky pobonosti
znáti, jim zvykati a vyučo vati se maj - swoisty po dręc znik sa voir
vivre’u ad resowany do młodych ludzi wkrac zających w dorosłe życie
(Jiří Strejc z Záhřebu 1600).

Za intere sujący przykład po rad nika (będącego przekładem z lit era -
tury angiel skiej) doby XIX wieku a niez wykle popu lar nego w Czech -
ach, należy uznać „po dręc znik życia in tymnego”: 

Rady a pokyny pro mladou nevěstu. Kterak se chovati a jak zacházeti s intimními
a osobními vztahy ve svazku manelském ku prospěchu nezrušitelnosti této poehna-
né svátosti a pro slávu boí (Smythersová 1894). 

Autorką po rad nika, którego treść daleko od biega od współczesne-
go rozu mienia is toty życia in tymnego, była żona angiel skiego pas tora. 
Prze wod nik stanowi swego rodzaju instruktaż poży cia małżeńskiego,
zbiór rad – stosownych zachowań w alkowie, które można ująć, jako
„obowiązek, który żona powinna znosić z godnością”:

Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním
sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by k své ženě přistoupil pouze na
její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi po to m st va. Takové jemnosti a neso be c -
ko sti však od průměrného muže očekávati nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebe-
zapření, bude sex vymáhati téměř denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva 
sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a po stu pem času by se měla
všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se
použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají také
večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím,
kdy obvykle započíná svádění. 
[…] 
Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedo-
pustí, aby on uka zo val své vysvlečené tělo jí. Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest
nezbytno, aby se pro vo zo val v naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a uži-
tečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noč-
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ní úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí
svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těl. Ve chvíli, kdy má
nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává
svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádné- 
ho zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati
ve tmě. Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by moh-
la žena využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by man- 
želka ležeti co nejtoporněji. Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl op ti mi stic-
ký manžel vyložiti jako vzrušení sexuální.
[...]
Nikdy by nemělo upad no u ti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati
se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí (Smythersová 1894)2.

Z punktu widzenia współczesnych po rad ników o po dob nej te ma -
tyce do stępnych na rynku księgar skim, (zarówno autorów rodzimych
jak i ob cych) ta XIX wiec zna pub lik acja po ka zuje dia me tralną zmi anę 
obyc za jowości na przestrzeni zaled wie 100 lat. I cho ciaż podjęcie
przez autorkę po rad nika te matu tabu – jakim jest życie in tymne, na-
leży uznać za nowa tor skie, to już sposób jego re alizacji (zarówno
dawniej jak i dziś) niełatwy jest do zaak cep tow ania. 

Krótki rys his to ryc zny lit era tury po rad nikowej min io nych stu leci,
poz wala le piej zrozu mieć charak ter współczesnych po rad ników.
Prowad zone cyk lic znie zarówno w Czech ach (co 3 lata) jak i w Polsce 
(co 2 lata) ba da nia do tyczące stanu czytel nictwa, pod względem
ilościowym po ka zują różnice po między czytel ni kami obu krajów.
Spadek zaint er esowania lit era turą w ogóle od no towują zwłaszcza ba -
da nia pol skie. Cechą wspólną po obu stro nach granicy są natomi ast
zmieniające się pref er encje czytel nicze. Z roku na rok sze roko rozu -
mi ana lit era tura po rad nikowa popu lar nością dogania/prze gania tak
popu larne do tej pory kate go rie czytel nicze, jakimi są ro mans czy
kryminał. Dużym zmi anom pod lega również sama forma ob cow ania
z li teraturą (z tra dycy jnej w kie runku mul ti me di al nej; ta blety, note -
booki, e- booki, au dio booki).

Dla porównania stan czytel nictwa w obu kra jach. Dek laracje re -
spon dentów do tyczące czy ta nia książek3:

Rok ba da nia Nie czy tający / Pol ska Nie czy tający / Cze chy

2007 – 17%

2008 62,2% –

2009 – –

2010 56,0% 21%

2011 – –

2012 60,8% –

2013 – 16%

Lit era tura po rad nikowa ski erow ana jest do od biorców poszu kują-
cych konk ret nych in for macji z danej dziedz iny wiedzy/te ma tyki. Sze -
roko rozu mi ane po rad niki pogłębiają wiedzę, udzie lają rad, ale rów-
nież po prostu do starc zają czytel nikowi rozry wki. Do tyczą zarówno
sfery za wo dowej (m.in. biznesu, prawa, ekonomii, peda gogiki) jak
i pry wat nej (m.in. hobby, zdrowia, urody, relacji między ludz kich, ku -
li nariów). Co raz większa popu lar ność lit era tury po rad nikowej na
rynku księgar skim, dowodzi zarówno rzec zy wistych zaint er eso wań
i potrzeb czytel nic zych, jak i kie runku zmian w obrębie funk cji lit era -
tury. Na rynku księgar skim zarówno w Polsce jak i w Czech ach w la-
wi nowym tem pie przy bywa różnego rodzaju po rad ników. Są to po -
zycje książkowe zarówno rodzimych autorów jak i przekłady świa -
towych best sel lerów. Wśród autorów znajdziemy fachowców z róż-
nych dziedzin wiedzy (m.in. lekarzy, psy chologów, ekono mistów) ale
również tzw. ce le brytów (m.in. ak torów, pio senk arzy, mod elek, spor -
tow ców, poli tyków). Na pod stawie anal izy ak tu al nej oferty wy dawni-
c zej można stwierdzić, że lit era tura po rad nikowa jest co raz bardziej
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3 Dane na podstawie raportów: Polska – Bi b lio te ka Narodowa we współpracy
z TNS Polska; http://www.bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf [dostęp:
10.01.2015], Czechy – Ústavu pro českou li te ra tu ru AV ČR, Národní knihovna ČR; 
http://www.ucl.cas.cz/cs/cte nari -a-c te ni [dostęp: 10.01.2015].

2 Ory gi na l ny tytuł poradnika: Sex Tips For Husbands And Wives. Źródło cytatu:
www.zena-in.cz [dostęp: 10.01.2015].



ek span sy wna, a nawet wypiera niek tóre ga tunki lit er ackie (zwłaszcza
poezję). Wśród wy dawnictw co raz więcej jest tych, które wyspecjali -
zowały się w wy da waniu wszelkiego rodzaju po rad ników. 

W Polsce są to m.in.: Re adMe (sze roka oferta książek z zak resu:
edukacji, po dróży, hobby, zdrowia, biznesu), RES POLONA (oferta
eduka cy jna, po rad niki i ma te riały dy dak tyc zne dla nauc zy cieli), Greg
(ma te riały do eg zaminów, „po moce eduka cy jne” tzw. ściągi dla uc -
zniów), Ver bum Wy dawnictwo Po mocy Szkolnych (opra cow ania lek -
tur, streszc zenia), HARMONIA (pub lik acje z sze roko po jętej tera pii
peda gogic znej; dys leksji, dy sor to grafii, lo gope dii), MUZA (po rad niki 
i al bumy z zak resu muzyki, sztuki, sportu, zdrowia, urody, biznesu),
SENSUS (po rad niki psy cho logic zne i mo ty wa cy jne do tyczące sfery
emocjon al nej, roz woju oso bowości, samoświa do mości), SEPTEM
(te ma tyka związana ze zdrow iem, roz wo jem oso bistym oraz spędza -
niem wol nego czasu). 

Na czeskim rynku księgar skim przo dującymi wy dawnict wami
specjali zującymi się w lit era turze po rad nikowej są: TAURIS (sze roka
oferta peda gogic zna ski erow ana zarówno do uc zniów jak i nauc zy -
cieli), Nak la datel ství Nová škola Brno, Nak la datel ství FRAUS, Nak -
la datel ství PARTA, Nak la datel ství ALTER (po rad niki me to dyc zne,
po moce nau kowe dla wszyst kich typów szkół), Nak la datel ství LIN-
DE (po rad niki z dziedz iny prawa, mar ket ingu i ekonomii) oraz
najprężniej działające Nak la datel ství GRADA (po rad niki w wersji
tradycy jnej oraz mul ti me di al nej o te ma tyce związanej ze zdrow iem,
hobby, ku li nariami, bizne sem itp.).

Co raz więcej wy dawnictw ukie run kowuje swoją działal ność na
„pro duk cję” po rad ników, po nieważ w ten sposób zapewniają so bie
stabilną sytuację na rynku księgar skim. Lit era tura wy soka, w tym
przede wszyst kim poezja od dłuższego już czasu schodzi na mar gines
zaint er eso wań większości czytel ników. Współcześnie to nie rze telna
re cenzja ut woru lit er ack iego (pod dająca pod ocenę jego mery to ryczną 
i es te tyczną war tość), lecz jego popu lar ność wśród czytel ników stano- 
wi pod sta wowe kry te rium oceny. W bezwzględnym świe cie ekonomii 
i biznesu, książka stała się nic zym in nym jak zwykłym pro duk tem

mar ket in gowym. Aby ją sprze dać sto suje się więc roz maite triki mar -
ket in gowe, których początków należy szu kać znac znie wcześniej niż
li tylko w proce sie sprze daży. Spośród wielu po zycji książkowych, to
właśnie po rad niki stają się współczesnym nośnikiem in for macji.
Znakomita większość po rad ników pi sana jest więc na „zamówienie”.
I tak na długo przed pro ce sem pow sta nia książki, najpierw bada się
tzw. ry nek zbytu. W proce sie ob ser wacji społec zeństwa; jego upo do -
bań, potrzeb, fascy nacji konk ret nym te matem lub osobą, ak tu alną mo- 
dą lub ważnym proble mem społec znym, po dejmuje się de cyzję do -
tyczącą zarówno te matu jak i naz wiska autora po rad nika. Po obu stro -
nach granicy znajdziemy więc wiele przykładów lit era tury po rad -
nikowej, której auto rami są tzw.ce le bryci. Osoby popu larne, ci eszące
się szacunkiem czy sym patią społeczną, stają się więc za przyz wole -
niem swoich sym patyków „ek sper tami” w danym te ma cie. Rola tego
rodzaju lit era tury po rad nikowej nie wyk racza jed nak poza jej ludycz-
ną funk cję. Na plan pier wszy wy suwa się zabawowo- relaksacyjna
funk cja lit era tury, a nie in for ma cy jna, jak ma to miejsce w przy padku
lit era tury fachowej. Zasad niczo możemy więc wyróżnić dwie grupy
autorów po rad ników. Do pier wszej należy zalic zyć „au ten tyc znych
ek spertów” – reprezen tantów różnych pro fesji, dzielących się z czy-
telnikami własną wiedzą i doświ adczeniem. Wymieńmy kilka tytułów 
cze skich: 

Cvičení pro hy perak tivní děti (M. Zemánková – lekarz pedia tra,
neu rolog dzie cięcy, J. Vysko tová – fizjotera peutka, re ha bili tantka),
Fo tokuchařka (J. Drábek – kucharz), 10 kroků k vyššímu výkonu pra -
cov níků, 10 nejdraších manaerských chyb (J. Ur ban – psy cholog,
do radca za wo dowy), 20 Typů lidí – jak s nimi jed nat, jak je vést a moti- 
vovat, Jak vést roz ho vory s podřízenými pra cov níky (F. Bělohlávek –
psy cholog/specjali zacja – zarządza nie za so bami ludz kimi ), Mod erní
réto rika: Jak mlu vit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli
(A. Špačk ová – wykład owca re to ryki w AMU w Pradze), Jak (ne)ro-
zumět emocím stárnoucích ro dičů, Proč mi děláš scény?! Aneb máte
doma hys ter ického part nera?, As er tivní ena, Proč se mnou nem -
luvíš ?! (T. Novák – psy cholog, do radca małżeński), Šťastná kniha
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(B. Š astná – dzi en ni karka ), Příručka pro neposlušné eny (I. Ober -
man nová – pisarka, sce narzystka) oraz pol skich przykładów: Życie we 
dwoje (K. Jur kowska, M. Liszyk- Kozłowska – psy chotera peutki),
Dok tor klaun! Tera pia śmiechem, wolon tar iat, edukacja międzykul tu -
rowa (P.Grzy bowski – dr nauk hu man istyc znych/peda gog), Cisza. Es -
encja naszego umysłu (R.Klein – peda gog, pisarz, muzyk), Po rad nik
na czas przełomu: o stre sie, wy pale niu oraz dro gach pow rotu do życia
w równowadze, Nie mu sisz być najlepsza: jak nie wpaść w pułapkę
per fek cjonizmu, uniknąć stresu i wy palenia (A. Per ski – psy cholog),
Seks jest boski, czyli ero tyka ka to lika (K. Knotz – ksiądz ka tol icki, dr
teo lo gii pas tor al nej), Po rady na zdrady (M.Popowski – de tek tyw,
I. Koniec zna – dzi en ni karka), Zmień swoje życie z Ewą Cho da kowską
(E. Cho da kowska – spor tow iec, tren erka fit nessu), Pas cal kon tra
Okrasa (P.Brod nicki, K.Okrasa – kucharze).

Anali zując za war tość mery to ryczną wska zanych cze skich i pol -
skich po rad ników, należy stwierdzić, że ich autorzy to bez wątpi enia
ek sperci w swo jej dziedz inie. Ich spostrzeżenia oraz rady znajdują
głębokie uzasad ni enie w wie lo let niej prak tyce oraz doświ adczeniu
za wo dowym. W tym as pek cie współczesne po rad niki nawiązują do
tra dycji swoich poprzed ników sprzed stu leci. Do wy raźniejszych
zmian doszło jed nak na polu językowym. Poważna, miejs cami pom -
patyc zna forma języka starszych po rad ników, z czasem ustąpiła miej-
sca mniej for mal nemu komu ni ka towi. Po toc zna forma wy pow iedzi,
okraszona nie jed nok rot nie ża rtem (sytua cy jnym czy językowym) to
w wielu współczesnych po rad nikach świa domie stosowany przez ich
autorów chwyt mar ket in gowy. Skra canie dystansu po między na daw-
cą a od biorcą czyni lit era turę po rad nikową bardziej powszechną
i bardziej przystępną w od biorze:

Sestry, křičte a nenoste mašle. Neo mlou ve j te se. Chtěla bych vám dát spoustu rad, 
ale jsem bezradná, musíme je nalézat spolu a po kouskách, jako když čarodějnice
mumlá […] Nebudu se vždy vyjadřovat, srozumitelně, za prvé, za druhé, za třetí, proč
také, stejně mi rozumíte i beze slov a mezi řádky (Obermannová 2005, s. 7).

Drugą grupą autorów po rad ników można ok reślić mia nem „samo-
z wańc zych ek spertów”. W jej poc zet zalic zymy sze rokie grono osób

popu larnych, roz pozn awalnych, ok reślanych również mia nem gwi -
azd. Zarówno w Polsce jak i w Czech ach znajdziemy szereg naz wisk
autorów, którzy przy ap ro ba cie swoich sym patyków wcie lają się w ro- 
lę ek spertów. Popu lar ność lit era tury po rad nikowej tej grupy autorów,
na ogół jest porówny walna z ich popu lar nością me di alną. I tak co raz
częściej rad do tyczących dobrej kon dycji fi zyc znej i psy chicznej, ku -
li nariów, porządków, do brych manier, relacji part ner skich, zdrowia
czy też świa do mego ma ci erzyństwa udzie lają osoby ze świ ata show-
 biznesu (ak torzy, oso bowości ze świ ata te le wizji, pio senk arze, dzi en -
ni karze czy poli tycy).

Na pol skim rynku wy dawnic zym znajdziemy następujące po zycje
książkowe: Jak do brze wyglądać po 40 K. Ibisz ( po rad nik prezen tera
te le wi zy jnego), Sexy Mama. Bo jes teś ko bietą! K. Ci chopek (zbiór rad 
do tyczących dobrego wyglądu autor stwa ak torki), Per fek cy jna pani
domu. Po rad nik M. Rozenek (po rad nik autorki pro gramu te le wi zy -
jnego o tym sa mym tytule), Ko chaj i roz mawiaj. Roz mowy Pauliny
Młyn ar skiej i jej córki Alicji Neu man o odpow iedzi alnym życiu sek su -
alnym P. Młyn ar ska, A. Neu man (po rad nik dzi en ni karki), Sios try go -
tują A. Popek. M. Krupa (książka kuchar ska autor stwa prezen terki te -
le wi zy jnej), Kuch nia haute cou ture M. Gry can (książka kuchar ska ce -
le brytki).

W Czech ach na to mi ast jednym z bardziej spek ta ku larnych przy-
kładów współczesnych po rad ników jest twórc zość pisar ska oraz blo -
ger ska4 małżeństwa – Al ice i Davida Kiršów. A. Kirš autorka książki
17 tváří eny swój po rad nik ad re suje przede wszyst kim kobie tom,
które po dob nie jak ona sama, na różnych eta pach życia wcielała się w
od mienne role:

4 A.i D. Kirš są autorami bloga zatytułowanego Buď šťastný, w którym przy
współpracy in ter na utów publikują artykuły, rady, opo wia da nia dotyczące m.in.:
zdrowia, miłości, seksu i par t ne r stwa, feng shui itp. Myślą przewodnią bloga jest:
Učíme se žít život naplno se vším, co přináší. Učte se, sdílejte a berte si zde to, co
právě potřebujete. Adres in ter ne to wy bloga: http://bu d sta st ny.cz/blog/o-bu d sta st ny/.
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Tato kniha je o mých životních lekcích. O životních rolích. O mém procesu růstu
a poznávání se. O velkých AHA mo men tech, uvědomění a změnách, které jsem na
své cestě ke spokojenému životu udělala. Je to můj životní příběh, o který se toužím
podělit (Kirš 2014, s. 2).

Wśród in nych popu larnych po zycji po rad nikowych warto
wymienić: Vaříme v po hodě a s láskou E. Pi la rová, J. Kolo mazník
(książka kuchar ska popu lar nej ak torki), Vaříme podle Herbáře – 200
re ceptů a rad pro zdraví a in spi racji L. Ry bová, K. Win trová (po rad -
nik ku li narny autor stwa mod elki oraz pio senk arki) , Mod erní snář He -
leny Růičk ové H. Růičk ová (sen nik w in ter pre tacji znanej ak torki): 

Spánek je velký dar, který nám příroda dala proto, abychom vůbec mohli žít. Já
mám sny ve velké vážnosti a za mnohé jim děkuji. Pomohly mi, když mi bylo těžko,
když jsem nevěděla, jak mám dál žít. A tak jsem sedla a dala do hro ma dy snář, na který 
jsem se vlastně připravovala celý život. Sny mě totiž zajímají už od dětství. Často se
mi něco zdálo a ráno jsem měla potřebu své sny vyprávět mamince a tatínkovi.
Maminka byla z Jugoslávie a v sym bo li ce snů se vyznala, proto mi pokaždé můj sen
vysvětlila. A teď mohu zas vaše sny, prostřednictvím tohoto snáře, vysvětlit i já vám
(Růžičková 2013, s. 4).

Kolejne przykłady czeskiej lit era tury po rad nikowej należą do
niez wykle popu lar nej pisarki, ak torki oraz sce narzystki H. Paw -
lowskiej : A se mě dcera zeptá, Zep tej se mámy aneb 100 re ceptů, jak
se doít 100 let oraz Chuť do iv ota – Rady a re cepty, aby ste nez abili
sebe ani ostatni H. Paw lowská, L. Teprt (po rad niki łączące ele menty
książek kuchar skich, dow cipnych opowi astek oraz życiowych rad): 

Nikdy mne ne na pa d lo, že by má dcera stála o nějaké rady, no ta be ne MOJE! Často 
mi zdůrazňovala, že ví všechno líp, protože je přece o pětadvacet let mladší! Teď je
všechno jinak, ne proto, že bych zázračně omládla (což by se mi líbilo), ale protože má 
dcera si založila rodinu. Založila si ji v našem domě. A jednou přišla a zeptala se: Co
mám uvařit, aby mě chtěl? Co mám předložit tchyni, aby po cho pi la, že jsem
nejbáječnější na světě? Co mám sníst, abych zhubla?! A taky se zeptala úplně prostě:
Co mám udělat se šunkou, aby neoschla? A tak vznikla tahle knížka Až se mě dcera
zeptá! Jsou v ní totiž odpovědi na otázky mé dcery a jsou v ní konkrétní recepty i rady,
jejichž pra vdi vost je ověřená zkušenostmi. A jestli náhodou i vy potřebujete vědět, jak 
rychle a bezbolestně zkrásnět a co předložit bestii, která koketuje s vaším mužem, tak
se nechte in spi ro vat! […] A tak vznikla knížka, kterou držíte v ruce. Jsou v ní
Lubošovy odpovědi na otázky mé dcery a jsou v ní mé gastronomické vzpomínky,

pocity, historky a názory. Troufám si totiž tvrdit, že i já jsem odborník na jídlo. Proč?!
Protože už jsem toho SNĚDLA HODNĚ! (Pawlowská,Teprt 2012, s.8)

Napsala jsem zodpovědného průvodce všech věcí, které by člově- ku mohly
udělat radost. A protože už jen výraz chuť do života mi asociuje jídlo a protože jím
šíleně ráda a mám na jídlo pořád chuť, tak jsem ke svým optimistickým radám a
postřehům zkušené ženy, matky, milenky a kuchařky přidala konkrétní recepty na
lahůdky, které do každé zatemněné mysli vnesou jas. […]
   Takže, milé dámy, nevím, co zabere na muže. Kdybych to věděla, tak bych to
pořad pra kti ko va la. Nicméně exi stu je pár věcí, které na muže zabírají stoprocentně!
   A to: Když na ně koukáte zářivě dychtivýma očima!
   Zabírá taky, když na ně nekoukáte vůbec!
   Zabírá, když se smějete! Když umíte báječně tančit!
   Zabírá, když řeknete, že lepšího milence jste nikdy ne po t ka la! […]
   Hm. Exi stu je ještě jedna možnost – taky se na každého muže můžeme vykašlat! I
když… co bychom pak dělaly s volným časem?!
   No… mohly bychom si něco báječného uvařit.
   Protože to – aspoň na mě – zabere vždycky!
   P. S.: NEKUPUJ SI SEXY PRÁDLO,
   JEN MU PŘEDHOĎ
   SUPER ŽRÁDLO!(…) (Pawlowská,Teprt 2014, s. 14–15).

Su biek ty wizm oceny po rad ników wynika z rozbieżnej in ter pre -
tacji treści przez od biorców oraz oceny prak tyc znego zas tosowania
za war tych w nich rad. Jed nak na ocenę war tości po rad nika ma rów-
nież nie baga telny wpływ osoba autora. Po rad niki, których autorzy na- 
leżą do kręgu osób popu larnych, roz pozn awalnych ci eszą się większą
popu lar nością wśród czytel ników. W ten oto sposób, od biorcy lit era -
tury (często nieświa domie) stawiają znak równości po między war -
tością dzieła lit er ack iego, a własnymi sym pa tiami bądź an typa tiami. 

Daw niej by cie autorem książki równoznac zne było z by ciem pisa-
r zem lub/i wy sok iej klasy ek spertem. Dziś do mi ana autora książki
pre ten dują również osoby, które nie mają nic zego ponad stan dar -
dowego do zakomu nikow ania. Wiedza takich autorów nie wyk racza
często poza ogól nie do stępne in for macje, ich doświ adczenia życiowe
również nie uprawniają do da wania wskazówek/rad czytel nikom.
Skąd więc tak duża popu lar ność co raz prężnie roz wi jającej się gałęzi
czytel nictwa? Otóż ogromne zaint er esowanie tego rodzaju lit era turą,
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znajduje uzasad ni enie w dążeniu przez jej od biorców do osiągnięcia
życiowego suk cesu oraz sa moak cep tacji. Autorzy po rad ników – ik -
ony suk cesu, dla wielu czytel ników stanowią wzór do naśladow ania
oraz dają im nadzieję na jego osiągnięcie. Wzrost zaint er esowania lit -
era turą po rad nikową zdradza również zmi anę spo sobu życia jego
czytel ników. Co raz większa ilość obowiązków oraz wzrost tempa
życia, powo dują zmi anę oc ze ki wań od biorców wobec lit era tury
w ogóle. Po rad nik, jako jedna z od mian ga tun kowych lit era tury popu -
lar nej reali zuje pod sta wowe za da nia tej dziedz iny twórc zości lit erac-
k iej – ut wory ad re suje do jak najsz erszego kręgu od biorców, posługu-
je się przystępnym, lapi darnym językiem oraz up roszc zo nymi sche -
matami fabu larnymi. Wiele po rad ników ze względu na swoją kon -
struk cję, stanowi dla czytel nika go towy sche mat do zas tosowania.
Wystarczy podczas lek tury wcielić się w jedną z ról. Tego typu po rad -
niki przy bierają najc zęściej formę dia logu:

K: Czy to oznacza, że jeśli chcę być szczę śli wa w miłości, to muszę najpierw
przyjrzeć się mojej przeszłości? Poszukać w niej od po wie dzi na pytania, skąd
wiem, jaki ma być mój mę ż czy z na, jaki ma być mój związek?

M: To zależy. Czasami mamy tak wspierające nas, dobre do świa d cze nia w miłości,
że wiele z nich cze r pie my. I spon ta ni cz nie po tra fi my być z drugim człowiekiem.
Co innego, gdy czujemy się samotni, niezależnie od tego, czy jesteśmy w danym
mo men cie życia sami czy w związku. Wtedy oczy wi ście też nie musimy ana li zo -
wać naszych korzeni. Możemy żyć tak jak dotąd i budować kolejny związek,
znaleźć na stę p ne go mę ż czy z nę, który też od nas odejdzie.

K: Albo my od niego ode jdzie my.
M: Tak, ale będziemy mówiły, że to jego wina. I w kon se k wen cji nie doj rze je my do

tego, by dostrzec, że to my wchodzimy w kolejny związek bez umie ję t no ści
stwo rze nia trwałej relacji. Nosimy w sobie taką wizję partnera i więzi z nim,
która nas ogranicza. Często dochodzi do tego niskie po czu cie własnej wartości
(Jurkowskia, Li szy k - Kozłowska 2012, s.18).

Taka kon struk cja wy pow iedzi lit er ack iej, poz wala od biorcy wejść
w go tową już rolę – w omawianym wy padku pacjenta. Zes taw py tań
i od pow iedzi stanowi tu zbiór wątpli wości oraz po rad, z którymi może 
iden ty fikować się nie mal każdy czytel nik. 

Anal iza lit era tury po rad nikowej ujawnia również od mienne grupy
jej od biorców. Pierwszą z nich stanowią czytel nicy trak tujący po rad -

niki dosłownie i bardzo se rio. Jest to grupa od biorców, która bez kry -
tyc znie wierzy po rad nikom i nieus tan nie poszu kuje w nich życiowej
re cepty na: szczęście, zdrowie, suk ces, miłość etc. Drugą grupę od -
biorców stanowią czytel nicy, którzy nauc zyli się trak tować i czy tać ją
wyłącznie w ce lach rozry wkowych. Na plan pier wszy wy suwa się tu
wspom ni ana wcześniej ludyc zna funk cja lit era tury, której na drzęd-
nym ce lem jest po prostu bawić. Wreszcie trze cia grupa od biorców –
to świa domi oraz wy ma gający czytel nicy, którzy poszu kają w niej
fachowych wskazówek, od pow iedzi na nur tujące ich py ta nia.

Świa towe rynki księgar skie dyk tują trendy, którymi podążają lub
podążać będą również: cze ska i pol ska lit era tura po rad nikowa. Obec -
nie w do brym tonie jest na da wać po rad nikom niezrozu miałe tytuły,
które w żaden sposób nie odz wier cied lają za war tości książki. Ten
(skutec zny zresztą) chwyt mar ket in gowy ma za za danie przyciąg-
nięcie uwagi po tencjal nego czytel nika. Ak tu alne dane po ka zują rów-
nież, że każdy poc zytny po rad nik pow inien mieć swoją anty wersję.
Tak, więc zgod nie z zasadą an ty nomii, jeśli na rynku znajdują się po -
rad niki z se rii Jak schudnąć, nie mal natych mi ast po jawią się ich od -
pow ied niki np. Sztuka obżera nia itp. Tytuły po rad ników - przekładów 
z lit era tur ob cych, ujawniają również kolejną zasadę skutec znej pro -
mocji, która po ka zuje, że pod stawą mar ket in gowego suk cesu jest in -
try gujący tytuł. Co raz rzadziej dziwią czytel ników mało zrozu miałe,
śmi eszne lub bulwer sujące tytuły: Czy twój kot jest ge jem?, Jak
przetrwać w związku z id iotą, Ku puj kec zup w maju, a la taj w połud -
nie, Jak czer pać zyski z wnie bow zięcia itp.

Py ta nie o miejsce oraz war tość po rad ników na rynku lit er ackim
po zostaje ot warte. Długow iec zna tra dycja tego rodzaju lit era tury
wska zuje na jej nieus tanną zmi anę i roz wój. Oce nie od biorców należy 
po zostawić jej społec znie pożytec zny charak ter. Aks jologic zny as -
pekt lit era tury po rad nikowej sku pia się na jej oce nie pod względem
pozn awczym, es te tyc znym, ekonomic znym czy moralnym. Ta wielo-
płaszc zyznowość z jed nej strony dowodzi jej bo gactwa, z dru giej na -
to mi ast nie ułat wia postawienia jed noznac znej di ag nozy – co stanowi
war tość na drzędną (sum mum bo num) tej gałęzi lit era tury? Lit era tura
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po rad nikowa roz pa try wana w kon tekście zaspo ka jania przez nią ok -
reślo nych potrzeb czytel ników, zawsze pod le gać więc będzie war -
tościow aniu su biek ty wnemu. Bow iem każdy z od biorców nastawiony 
jest na jej in dy widu alny od biór. 
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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

Mi lan HRDLIČKA

Praha

Pije jako Dán

Není možná nejvhodnější začínat stručné po jednání o ja zyk ových et nos tereo -
typech tímto přík ladem, na vys větlenou je však třeba do dat, že se v této sféře set kává-
me do sti často s urči tou nevraživostí1, řev nivostí, s popi chováním a špičk ováním. Ne -
musíme cho dit daleko: Češi zprav idla ne libě ne sou, když jsou paušálně spo jováni se
švejk ovst vím… Nebo když si někdo do volí poukázat na čecháčk ovství2 něk terých
z nich. Uvědomme si jen, ko lik lze napřík lad uvádět různých anek dot, zejména vůči
nejbližším sous edům: pověstné je více či méně míru mi lovné škor pení Švédů a Norů,
ale i An gličanů a Irů, Řeků a Turků, Fran couzů a Bel gičanů a řady dalších et nik.

Můžeme se sa mozřejmě pochlu bit i ne jedním dok ladem re spektu a ob divu k ji-
ným národům a národ nostem. Nazíráno (jistě ne jen) če skou op tikou, řekne se třeba
amer ický sen, švýcar ské hodinky (potažmo kvalita), švýcar ská (a bel gická!) čok oláda,
švéd ská ocel, fran couzský šarm, an glický klid, hu mor3 a džentl men ství, italský tem -
pera ment a ges tiku lování, německý smysl pro pořádek, řád, dis ci plínu… (tady však
může být in ter pre tace víceznačná). Fin ská mlčen li vost (je- li to pro někoho vždy nutně 
před nost), ja pon ská píle, vytrva lost, pra co vi tost, zdvoři lost…

Ovšem po zor: při rov nání v názvu příspěvku, jak mi před nedáv nem ob jasnil sho -
dou ok ol ností dánský bo hem ista, za což jsem mu velmi zavázán, ne musí mít s nezří-
zenou konzu mací alko holu nic společného! Za první re pub liky (1918–1938) se totiž
měl do teh dejšího Če sko slov en ska dovážet z Dán ského království vy soce jakostní
sací papír, který měl ku všeobecné spoko je nosti přík ladně sloužit svému účelu. A to

pak mohlo vcelku lo gicky zavdat podnět k pře ne sení oné me ta fory i na poněkud pro -
blémo vou oblast požívání oh nivé vody. Prapůvodně se tedy pa trně ne jednalo o pi jana, 
nýbrž o piják…

U různých národů je tomu v tomto oh ledu různě. V češt ině může někdo ještě pít
i jako duha, potažmo může flámo vat (přísně vzato – mělo by se asi spíše říkat vlámo -
vat od slova Vlám), jít na flám, být fla mendr (jde pa trně o je den z doz vuků Třiceti leté
války, kdy byla v českých zemích vo jska mimo jiné až z Flan der). Z poh ledu Fran -
couzů zase někdo pije jako Polák (to už ale zas tarává) nebo spíše jako díra, v an gličti-
ně pak pije jako ryba atd.

Něk terá klišé v jed not livých národních ja zycích pos tupně zas tarávají a ustu pují,
srov. če ské kleje jako po han/ras/Maďar, maká jako čer nej/Bul har, po turče nec horší
Turka4, což lze v něk terých případech skutečně jen uvítat5. Mnohdy lze napříč bo -
hatým spek trem ja zyků vys le do vat určité ten dence a zobecňu jící rysy. Uvedu aspoň
pár přík ladů. 

Je- li něco neznámé, nes rozu mitelné, ta jemné, říká se třeba To je (pro mě) čínšt ina
(ve fran couzšt ině), to je řečt ina (v bra zil ské por tugalšt ině) atd., v češt ině by se něco
tak ového spo jo valo mnohdy i s ta tarským ele men tem6, event. s jinými vzdálenými
konči nami7 (mluví jako Ho ten tot, jako Křovák8, jako massa Bob9). Význam če ského
To je pro mě španěl ská vesnice je všeobecně dobře znám; něk teří naši sous edé volí-
vají v ob dobných případech právě češt inu: v polšt ině se v případě če hosi po div ného,
nepříliš srozu mitelného užívá to je český film, v němčině je pro cosi ex otického ozna-
čení to jsou (pro mě) če ské vesnice… Pro nás je nao plátku Němec mluvčí, který je
němý, ne komu niku jící a nechápající, člověk, který ne rozumí naši řeči, našim slo -
vanským slovům. Slyšíme- li hluk, vy baví se nám huronský řev (vzta huje se ke kmenu
severoamer ických in diánů, srov. kanadsko- americké Huron ské jez ero, Huron lake),
popř. řev bengálský (pro nepořádek máme mimo jiné i výraz bengál10)…
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4 Zde máme v češtině novější paralelu: papežštější než papež.
5 Připomínám alespoň nechvalně známé xenofobní označení pro Vietnamce – rákosníci.
6 Máme však mnohými oblíbenou tatarskou omáčku (tzv. tatarku), tatarský biftek (neboli

tatarák).
7 Na tohle jsou mnohde v Česku velmi vysazeni: za všechny stačí připomenout draka jako

jednoho ze symbolů Brna (ve skutečnosti jde o krokodýla), velblouda ve znaku města Plzně aj. 
8 V obou případech se jedná o původní obyvatele jižní, resp. jihozápadní Afriky.
9 Výraz massa, patřící do černošské angličtiny, vznikl z původního francouzského monsieur

(pán), přesněji řečeno z následné poangličtěné podoby na americkém jihu – messer. Podle
některých názorů má toto spojení souvislost s romány Karla Maye, kde se objevuje postava
hrdého svobodného černocha jménem Bob, který komolí korektní spisovnou podobu jazyka; jiní
soudí, že je dané spojení staršího data. Obecně se výrazu massa Bob užívá pro charakterizování
neobratné, defektní, agramatické mluvy.

10 Máme i bengálské ohně, ba dokonce bengálskou noc! Trochu z jiného soudku je vyjádření
ruská trojka (saně tažené třemi koňmi) a z úplně jiného pak švédská trojka.

1 Třeba původ označení Rakousko vysvětluje v jednom ze svých epigramů Karel Havlíček
Borovský, ne kla me - li mne paměť, jako spojení slov rak (leze pozpátku, symbol zpátečnictví,
kon zer vati vis mu) a ouzko (strach, úzkost o udržení imperiální nadvlády nad porobenými
národy). V letech německé okupace za druhé světové války se místo protektorát mezi lidmi
mnohdy říkávalo zkomolené pro tentokrát aj.

2 Tímto pojmem bývá označována směsice malosti, omezenosti, pro vin ciona lis mu,
zápecnictví, šovinismu, egoismu a dalších nelichotivých vlastností a postojů.

3 Nemohu nezmínit humor židovský, pověstné židovské anekdoty.



Skrbli vost, šetřílk ovství se označuje spo jením la komý jako Skot, part ner ství plné
emocí a hádek je pro nás ital ské manžel ství, vášnivý po libek mívá – nebo aspoň za
mých mladých let míval – označení fran couzský, „fran couzák”, diskrét nost spo juje-
me se sta rou do brou An glií (zmizet po an glicku)11 aj. V současné češt ině nalezneme
i nemálo vy jádření neu trálních, z různých oblastí živ ota: co se sportu týče, máme
např. ka nad ské bo dování, mexickou vlnu, „an gličana” (tedy gól, kdy se odrazí míč od 
břevna za branko vou čáru); pokud jde o stolování, ho jně užíváme sousloví švédský
stůl, v oblasti re cese máme, ani nevím proč, ka nad skou noc, ka nadský žertík…

Nepříliš do bré re nomé může sig nali zo vat atribut turecký: jde třeba o sym bol cha-
osu, o turecké ho spodářství (tak ový poh led je už ale dávno na hony vzdálený dnešní
re al itě) nebo o nepříliš vábný turecký záchod. Záporněji laděnou im age však neužívá-
me vždy – máme skvělou tureckou kávu, turecký med, pijeme tedy turka, známo je
i vcelku neu trální při rov nání levej jak turecká šavle.

Bylo by jistě podnětné podívat se na ce lou oblast zevrub něji a poku sit se vys le do -
vat, kdy a v jakých sou vis lostech se v po dobných situacích ob je vují určité národy,
z jakých příčin, kdy a za jakých ok ol ností se výrazy proměňují, ino vují atd.

Ja zyk ová „et nok lišé” mají velmi blízko k před stavě a evok ování národních (měst- 
ských, lokálních) sym bolů a ikon12. Co, tedy přesněji řečeno, který ob jekt si vy bavíte,
řekne- li se třeba Paříž? Nejspíše asi Eif fe lovu věž, není- liž pravda? Dost možná i im -
po zantní Vítězný ob louk na začátku Ely sejských polích (tedy něco na způsob „polí
blaženosti, rajských polí”), někdo i si lu etu ba ziliky Sacré Coeur tyčící se na vrcholku
„hory mučedníků” (Mont mar tru, tedy mont des mar tyres) či gotický skvost, leg en -
dami opře de nou kate drálu No tre Dame… Nebo snad sym bol han baté čt vrti Mou lin
rouge, anebo úplně něco ji ného. Pod manivý úsměv Mona Lisy, kdysi obávaného Na -
po leona, tři mušk etýry? Ba getu, cam em bert, moutarde de Di jon, cal va dos, beau jo lais
nou veau, suché bor deaux…?

Proč tomu tak je? Na čem všem záleží?

Mi lan HRDLIČKA

Praha

Mezi náma dvěmi

Hy bridní spo jení z nad pisu, po cházející ze še desátých let mi nulého století, jehož
autorem není nikdo jiný než Jiří Suchý, bylo v době svého vzniku zdro jem vy dařené
a duchaplné ja zyk ové komiky. Ne patřičná, nes truk turní kom bi nace kolokviální kon -
covky osob ního zájmena a hy perko rek tní zak ončení čís lovky zák ladní svědčila o jisté
nevzděla nosti vir tuálního mluvčího, o jeho za han bu jící nezna losti prestižní va ri ety
če ského ja zyka, o jeho ne mo torné a neúspěšné snaze o kul ti vované vy jádření.

Jakým komu ni kačním účinkem zapůsobí toto ne systémové syn tagma v dnešní
době, tedy s od stu pem zhruba půl století, na naše mladé oborové bo hem isty?

Za úče lem ale spoň čás tečného zma pování odezvy u jedné spe ci fické skupiny ro -
dilých mluvčích jsem uskutečnil ma lou průz kum nou sondu mezi češt ináři na dvou vy -
sokošk olských pra co vištích v Če sku. V jed nom případě (skupina A, 18 re spon dentů)
se jednalo o poslu chače prvního ročníku bakalářského stu dia, druhou část dotázaných
(skupina B, 22 účast níků an kety) před sta vo vali stu denti prvního ročníku na va zu jícího 
mag ister ského stu dia.

Rozdělení oslovených studu jících bylo zvo leno záměrně: na tomto dílčím případu 
jsem si chtěl ale spoň v hrubých ry sech ověřit, jaké povědomí o út varech če ského ja -
zyka mají čer ství ab sol venti střední školy, matur anti (výzkum byl prove den na
úvodním set kání s poslu chači na začátku akade mického roku) a jaké vědo mo sti
o struk turních a nes truk turních út varech češt iny mo hou vykázat oboroví bo hem isté
s ti tu lem bakalář.

Zmiňované spo jení mezi náma dvěmi bylo zasazeno do kon textu dalších mor -
fologických modi fikací, konkrétně:

a) mezi náma dvěma, 
b) mezi náma dvouma, 
c) mezi námi dvěma, 
d) mezi nama dvoma, 

s tím, aby účastníci anonymního dotazníkového šetření jednotlivá spojení stručně
chara kteri zo va li, resp. začlenili k reálným (či domnělým) útvarům českého ja zy ka.

Ke kterým poznat kům jsem při vy hod no cení an kety do spěl? Zmíním stručně něk -
teré rele vantní skutečnosti.

Pokud jde o skupinu „A”, výsledky nejsou – jak se ostatně dalo očekávat – příliš
povzbu divé. Svědčí o poměrně nízké úrovni zna losti prestižní va ri ety našeho
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11 Na britských ostrovech se zase mizívá po fran co u z sku.
12 Motivace může být různá. Nejčastěji se jedná o sféru gastronomie, tam by bylo příkladů

nepočítaně. Zmínit lze ale také jiné typické výrobky vázané na určité teritorium (perský koberec,
peršan, skotská whisky, ruská vodka), význačné stavby (čínská zeď, egyptské pyramidy), ráz
krajiny (finská jezera, norské fjordy, islandské gejzíry, nizozemské kanály – grachty), kulturní
fenomény (francouzský šanson, vídeňský valčík, španělské flamengo, španělská korida) a řadu
dalších skutečností (irská hospoda, čínská čtvrt, holandské tulipány, event. dřeváky, sicilská
mafie aj.).
   Mnohdy se samozřejmě jedná i o významné osobnosti. Pokud jde o Česko, za všechny stačí
připomenout slavného podnikatele Tomáše Baťu, jehož příjmení vstoupilo i do některých
jazykových struktur – máme třeba typické a nezaměnitelné baťovské ceny, při jisté sériové
nadprodukci se říkává, že někdo něco seká, jak Baťa cvičky atd.



národního ja zyka i jeho út varů ne spi sovných, o větši nou chabém přeh ledu o če ské ja -
zyk ové situaci.

Syn tagma uve dené v názvu příspěvku, tedy mezi náma dvěmi, bylo osm krát ex -
plic itně in ter pre továno jako „ne spi sovná češt ina”, někdy s do dat kem, že jde o ne spi -
sov nou kon covku osob ního zájmena. Ne spi sov nost se dále vy rozumívá z od povědí
čtyř bo hem istů (zaznělo např. „ne shoda kon covek, pro ucho nepři jatelné” či „ne spi -
sovný pokus o spi sov nou češt inu”), pouze mini mum poslu chačů okomen to valo hy -
perko rek tní kon covku zák ladní čís lovky („český ja zyk neobsa huje toto slovo”). Podle
dvou re spon dentů jde o češt inu obec nou, což pokládám za velmi zam rucu jící, jed nou
je nazíráno jako „chybné”, tři dotázaní byli bezradní – nevyplnili buď zhola nic, nebo
svůj ne roz hodný pos toj ver bali zo vali („nevím”).

Spo jení mezi náma dvěma bylo ve dvanácti případech označeno jako „ho vo rová
češt ina” (tento po jem ovšem v lingvis tické bo hemis tivce označuje jednu ze tří vrstev
spi sov ného ja zyka). Zde se potvrdil letitý a velmi rozšířený omyl, totiž záměna
označení „ho vo rový” za „kolokviální”, „běžněm lu vený” nebo „obec něčeský”. Dva
účastníci se domnívají, že jde o obec nou češt inu, je den si neví rady (žádná od pověď),
je den uvedl češt inu ne spi sov nou. Pro dva re spon denty je dané vy jádření spi sovné…

Mezi náma dvouma se jeví třikrát jako ne spi sovné, sedm krát jako ho vo rové (evi -
dentně ovšem myšleno „kolokviální”, jiné než spi sovné). Jed nou je dok once označeno 
jako „stará češt ina”, jed nou jako nářečí stře do mo ravské (?) a zápa doče ské, jed nou
jako ne spe ci fik ovaný dia lekt, třikrát jako obecná češt ina. Jed nou zůstalo bez jakéko -
liv odezvy.

Náležitý tvar mezi námi dvěma je jako spi sovný označen šest náct krát. Po zo ruhod- 
ný a pro mě velmi frus tru jící je názor „opět nevhodné, nedávající mi smysl”, je den
dotázaný ho vnímá jako češt inu obec nou. Konečně for mu lace mezi nama dvoma je
považována převážně za nářečí (Os travsko 3x, Olo moucko 1x), a to pat náct krát, ale
i za „něco jako ar got”, popř. „sta rou češt inu”.

Co se druhé skupiny týče „B”, jsou výsledky uspoko jivější, avšak zdaleka niko liv
bez výhrad. Při čtení něk terých názorů mi tedy roz hodně do smíchu ne bylo…

Suchého lexikální usk upení mezi náma dvěmi vyvolalo pes trou směsici reakcí:
de set krát je správně pou ka zováno na hy perko rek tní neduálo vou kon covku (dvěmi),
ve dvou do taznících je uve deno „chybné” a „nesmysl”, resp. „ne spi sovné, ho vo rové”,
po jed nom jsou zas toupeny tyto názory: ne spi sovné; snaha o ko rek tní tvar, byť „dvě-
mi” ne ex is tuje; pseu dočešt ina; obecná češt ina; dia lekt. Jed nou bez jakéko liv od -
povědi.

Spo jení mezi náma dvěma je čtrnáct krát in ter pre továno jako obec něče ské, třikrát
jako ho vo rové/obec něče ské (oba termíny se uvádějí společně, jako syno nymní),
čtyřikrát jako ho vo rové. V jed nom případě je nazíráno dok once jako spi sovné…        

Mezi náma dvouma je vy hod no ceno je denáct krát jako obec něče ské, pět krát jako
ne spi sovné (někdy s do dat kem ho vo rové), v jed nom do tazníku s dovět kem „naštěstí

méně časté, ne spi sovné, velmi nepříjemné na poslech”; třikrát jako ho vo rové a jako
dia lekt.

Kon stalace mezi námi dvěma je naštěstí vy hod no cena jako spi sovná v de vatenácti 
do taznících. Ve dvou je uve deno, že se jedná o ko rek tní tvar, v jed nom stojí toto: „asi
bych to považovala za ne spi sovné”. Ses tavu mezi nama dvoma pokládá za dia lekt dva -
cet poslu chačů (třikrát s upřesněním „mo ravský” a třikrát „Os travsko”), jedna reakce
zní „nikdy jsem se s tím ne set kala” a jedna „takto mluví rusky ho vořící občané pok -
oušející se o češt inu, případně oby vatelé Slov en ska”.

Zís kané výsledky, byť jejich výpovědní hod notu naprosto nepře ceňuji, mě op ti -
mis mem příliš ne naplňují. Něk teří oboroví bo hem isté v otázce strati fikace své ma-
teřšt iny poněkud tápou. A to máme pro zatím pouze jednu ko di fikaci – mám na mysli
prestižní va ri etu če ského národního ja zyka. Jak by asi situace vy pa dala (u bo hem istů,
ale pře devším u „zbytku národa”) v případě uvažov ané plu ral itní ko di fikace va riet?
Lépe nevědět…
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R E C E N Z J E,  O M Ó W I E N I A,  N O T Y

Car men Vanesa Ál varez Rosa, Anál isis dis cur sivo del género
homilé tico ac tual, Edi cio nes Uni ver si dad de Sala manca,

Sala manca 2012, 693 s., ISBN 978–84–9012–064–4.

Dok tor ská dis er tační práce Car men Vanesy Ál varez Rosy Anál isis dis cur sivo del
género homilé tico ac tual (An alýza diskurzu současného homi letického žánru) se
zabývá rozborem současných španělských homilií z poh ledu an alýzy diskurzu.
Výzkum zahr nuje tři as pekty: a) charak ter is tika homilií jako žánru lingvis tického
diskurzu, b) de finice, c) rozbor formálních a diskur ziv ních stránek to hoto žánru. Jako
podklad pro vyčerpávající výzkum byla použita data zís kaná při nahrávání homilií
prone sených v současném Španěl sku. Celk ově se jedná o 50 homilií rozdělených rov -
no cenným způso bem mezi 25 homilií určených dětem při katechezích a dalších 25
určených do spělému pub liku v rámci ka tol ických bo ho služeb. Nahrávky od povídají
celk ovému reálnému času v dé lce trvání 7 ho din a 3 vteřin, který je mezi obě cílové
skupiny rozdělen téměř shodně – 3 hodiny a 40 mi nut zabírají homi lie věnované
dětem a 3 hodiny a 23 mi nut pak nahrávky homilií určené do spělým poslu chačům.
Věk (děti ver sus do spělí) po sloužil jako jediná so ci olingvis tická vari anta. Hy po tézou
bylo, že ka zatelé dodržují jisté homi letické normy, podle nichž se přiz půso bují
různému druhu pub lika. Závěry výzkumu se od této hy po tézy pod stat nou měrou od -
lišují. 

Práce začíná exkur zem do dějin ars prae di candi. Kořeny umění kázat sa hají až do 
židovské lit ur gie, kde se prak tiko vala četba pos vátných textů a příležito stně se i tyto
texty vykládaly. Ježíš Kris tus tedy vstou pil do židovské komu nity, která byla již
zvyklá na mlu vený text svatých Písem do provázených ústní for mou vys větlení či in -
ter pre tace. Křesťanští ka zatelé mají tedy svůj vzor v Ježíši Kristu. Nejvýznamnější
posta vou stře dověké křesťan ské homi letiky je beze sporu sv. Augustin, který po-
křesťanštil kla sickou réto riku (pře devším kon cepty Cicera). 

Z hle diska an alýzy diskurzu se homi lie chápe jako mlu vený diskurz, při němž
hraje roli vztah mezi jed not livými prvky komu ni kačního aktu a dále mecha nismy,
které usnadňují pro ces zpra cování in for mací, jako je opak ování či re for mu lace
a v neposlední řadě též usnadnění porozumění pos vátných textů osobám bez teo -
logického vzdělání.

Charak ter is tika homilií z hle diska an alýzy diskurzu zahr nuje něko lik as pektů.
V první řadě jde o kon text pros torový, neboť homi lie je vždy vázána na pos vátné

místo (chrám, ba zilika, klášter, pous tevna). Homi lie tvoří součást lit ur gie během bo -
ho služby. Podle současných norem je homi lie prostře dek ak tu ali zace evan ge lijní
zvěsti a tvoří po jítko mezi dvěma částmi ka tol ické bo ho služby, a to li tur gií slova
a eucha ris tickou li tur gií. Pokud jde o ča sový kon text homilií, četba Písma vy chází
z pravi delného denního, týdenního a ročního ka tol ického nábožen ského rytmu. 

Z hle diska komu ni ka tiv ního kon textu je důležitý záměr ka zatele, čímž je podle
kla sické réto riky přes vědčit poslu chače (v kla sické réto rice byly as pekty do cere, de le -
tare a mo vere způsoby pers vaze). Teo re tickým cílem nábožen ského diskurzu je při-
mět poslu chače ke kon verzi pos tojů a činů prostřed nict vím „pravdy” zachycené
v pos vátných tex tech. Ex plic it ním záměrem homi lie je ak tu ali zace na zák ladě vy-
světlení bib lické zvěsti a im plic it ním záměrem je „poh nout” poslu chači dle měřítek
křesťan ské idio synk ra zie. 

Na zák ladě Jakob sonova komu ni kačního mod elu se mluvčího po mocí procesů
ko di fikace a de ko di fikace snaží ad resátovi pře dat sdělení. Mluvčí, který před sta vuje
církevní in sti tuci, se nachází díky své for maci a od lišnému živ ot nímu stylu v nad-
řazené pozici vůči farníkům. Aby byl farníky při jat, musí znát jejich běžné prostředí
a kázání jim přiz půso bit. 

Struk tura tra dičního nábožen ského diskurzu vy cházela z pěti prvků kla sické réto -
riky: in ven tio, dis po si tio, elo cu tio, me mo ria, ac tio/pro nun tia tio. V současné době je
homi lie považována za uzavřený diskurz, jehož struk tura od povídá prag matické efek -
tiv itě. Klíčovým slovem zůstává „vys vět lit” lidu téma nábožen ské po vahy. Současné
homi lie se skládají ze tří částí: úvodu (zabírá 10 % celk ového času), hlavní části (80 % 
celk ového času) a závěru (10 % celk ového času). Ve většině zkou maných homilií
však tato ča sová do tace ne byla dodržena. 

Jako zásadní as pekty homi letického diskurzu uvádí Ál varez Rosa ex plik aci a ar -
gu mentaci. Ar gu men ta tivní mak ros trate gie na pomáhá společen skému vztahu mezi
účast níky komu ni kačního aktu a přijetí obsahu kázání. Ex plika tivní mak ros trate gie
usnadňuje výstavbu zna lostí. 

Mechanizmy diskur ziv ních strate gií ex plik ace jsou v homilii v úz kém vztahu
s kon tex tem pro dukce. Kněží vzta hují diskurz ke konkrétní situaci, v níž vzniká,
a snaží se do něj za po jit poslu chače. Mechanizmy jako opak ování, para fráze či uve -
dení přík ladů můžou na okamžik po zas ta vit tok obsahu a pře for mu lo vat vys větlené se 
záměrem umožnit poslu chačům po chopit to, co při prvním vys větlení nepo chopili.
K tomu slouží strate gie dia logu (otázek a od povědí k di dak tickým účelům určené
dětem : „Pověz mi o…”, „O čem je toto…”, „Jsi si tím jistý?” „Výborně!”, otázky bez
od povědi, réto rické otázky). Uvádění přík ladů slouží k při blížení vys vět lovaného
v případě příliš obecných a ab straktních témat („jak”, „jako”, „napřík lad”,
„vzpomínám si…”, „vši chni víme, že…”, „učili jsme se…”, „podívejte, „po slyšte”).
Při para frázi se mluvčí vrací k již řečenému prostřed nict vím jiných slov (v homiliích
má di dak tický záměr). 

294293



Pokud jde o ar gu men ta tivní roz měr homilií, autorka opět vy chází z po jetí ar gu -
men ta tiv ních textů v kla sické réto rice, kde struk turu tvořil nejprve úvod (přes tavení
tématu), vlastní ar gu men ta tivní část diskurzu (před stavení a ob ha joba ar gu mentů)
a závěr (souhrn či zo pak ování řečeného). 

Mezi diskur zivní strate gie ar gu men tace patří dis tance (oddálení) a ap roximace
(při blížení). Strate gie dis tance zdůrazňují asy me trii mezi knězem a farníky. Na druhé
straně je nutné regu lo vat spo lu práci a in terakci mezi účast níky, čehož se dosa huje
strate giemi ap roximace. Kněz potře buje najít rov nováhu, která mu umožní udržet si
auto ritu a zároveň se prezen to vat jako postava blízká a dosažitelná.

Mezi strate gie dis tance patří dis tanc založený na auto ritě (k posílení vlast ního
názoru se používá hlas někoho ji ného – církev ních otců, svatých, církevní in sti tuce).
Další strate gií dis tance je dis tanc založený na síle (ar gu men tum ad ba cu lum). Komu -
ni kační akt je v tomto případě před staven for mou ex hortace, rady či do po ručení
(používání pa tosu, zdvoři lost ního prin cipu, ex plic itní a im plic itní příkazy). 

Strate gie ap roximace jsou lingvisticko- pragmatické mechanizmy, jejichž cílem je 
snížit so ciální vzdále nost mezi knězem a farníky, a tak přispět u farníků k přijetí
řečeného. Mezi strate gie ap roximace patří ty, které jsou založeny na soli daritě (apo-
strofa, pre su pozice společných zna lostí a iden ti fikace se skupinou) a strate gie kom -
plic itní (cap ta tio be nevo len tiae – osla bení sebech vály a ukázání vlast ních omezení
a dále hry – pouze pro dět ské pub likum).

Závěr práce tvoří bo hatá příloha zkou maného přep saného kor pusu a nedělní četby 
z Písma svatého. 

Ma r ta Hudousková, Pra ha

Jo anna Czapli ńska, Při daná hod nota ex ilu. Úvahy o če ské exi lové 
lit era tuře po roce 1968, Praha: Aca de mia; Če ské Budějovice:
Ji hoče ská univer zita, 2014, 189 s. ISBN 978–80–200–2483–1.

První če sky psaná mono grafie pol ské bo hem istky Jo anny Czapli ńské, jež vyšla
loni ve spo lu práci nak la datel ství Aca de mia a Ji hoče ské univer zity v Českých Budějo -
vicích, se zabývá otáz kou českých spisovatelů- exulantů po roce 1968. Jak sama
autorka v úvodu přiznává, te ma ticky v ní na va zuje na pub lik aci Tożsa mość ban ity.
Prob lema tyka autoi den ty fikacji w »młodej« czeskiej prozie emi gra cy jnej po 1968
roku (Iden tita vy hnance. Prob lema tika autoi den ti fikace v »mladé« če ské exi lové
próze po roce 1968; Štětín 2006), fe nomén ex ilu je jí však obecně blízký a zabývá se

jím dlouho době. Czapli ńská vnímá exil jakožto kladný jev, z něhož plyne jistá „při -
daná hod nota” děl spi so vatelů nu cených žít v ex ilu – ta podle ní vzniká zejména
zkuše ností autorů se ziskem nové iden tity v důsledku ztráty do mova a nut nosti
přechodu ke kul tuře nové, od lišné. Do chází, slovy Jana Čulíka, k otevření mysli,
a podle Józefa Wit tlina je pro spi so vatele exil ne jen otevřením nových per spek tiv, ale
dok once zák ladní podmín kou tvorby, neboť „právě vy hnaný umělec je tím, kdo je
vlast ními zkuše nostmi schopen do brat se sa motné pod staty lid ské situace” (s. 111).

Autorka se v pat nácti úvahách této nepříliš roz sáhlé sbírky esejů zabývá po etikou
exi lových spi so vatelů – přezkoumává ča so pros tor, ja zyk i žánry děl, zamýšlí se nad
zpra cováním témat his torických událostí (pře devším roku 1968), ale i re cepcí exi lové
lit era tury, a to jak do bo vou (např. v kapi tolách Re cepce če ské exi lové a nezávislé lit -
era tury v pařížské Kul tuře, s. 23–32, Vy rov návání s to tali tou ve vzpomínkové tvorbě
exi lových autorů po roce 1968, s. 33–43, Ok ra jové téma ve středu zájmu: exi lové
prózy Jana Pelce a Ivy Pekárkové, s. 121–135), tak i součas nou (O exu lan tech po ex -
ilu – čemu dnes slouží zkoumání exi lové lit era tury?, s. 156–166). Obecné úvahy pak
aplikuje na konkrétní texty – zabývá se zejména tvor bou Jana Kře sadla, Mi lana
Kundery, Jo sefa Škvoreckého, Jana Nováka, Jana Pelce, Lubomíra Martínka, Syl vie
Rich terové, ale i méně známých spi so vatelů jako byli Karel Srpen a Jiří Klo bouk –
a svá tvrzení dokládá mno hačet nými ci tacemi jak českých, tak i zah ra ničních,
zejména polských (ne jen) lit erárních vědců. Autorka vy datně užívá kom parace jed -
not livých českých exi lových děl a autorských po etik, a je likož se taktéž při rozeně ori -
en tuje na poli pol ské lit era tury, pouští se i do kom parace če ské a pol ské exi lové
tvorby, což považujeme za velmi přínosné.

Pod stat nou se jeví hned první kapi tola, ve které se autorka zamýšlí nad otáz kou,
zda je po etika exi lové lit era tury jiná oproti lit era tuře domácí. Od povídá sa mozřejmě
kladně – jak již naznačila v sa mot ném názvu – exi lová lit era tura se podle ní vyznačuje 
urči tou při danou hod notu vznik lou smísením zkuše ností, jež si autoři přivezli
„z domu” a zkuše nostmi nově na bytými. 

Czapli ńska kon sta tuje, že exi lová lit era tura sa mozřejmě není ho mo genní, za
společnou zkuše nost této skupiny autorů však považuje „po cit disk on ti nu ity pros toru, 
času i sa mot ného sub jektu” (s. 14). Společnými tématy se tak stává pros tor a čas
(konkrétní dějinné události) do mova, který už však nezna mená „zde”, nýbrž „tam”,
a ciz iny, která již není „tam”, nýbrž „zde”. Na do mov je při tom nahlíženo buď jako
klad nou hod notu (u emi grantů po roce 1948, kteří věřili, že se do vlasti brzy vrátí),
nebo nega tivně, jako na místo ztra cených iluzí (u autorů emigru jících po roce 1968,
již návrat vnímali jako nemožný), a to i po jeho proměně v de mok ra tickou re pub liku.
Návrat do svo bodné vlasti se totiž spíše než ka tarzí stává trau matem, tento fakt re flek -
tuje např. Jan Pelc v próze ...a výstupy do údolí (2000). His to rie se pak ob je vuje ne jen
ve formě fak to grafických nebo styli zovaných vzpomínek, ale i v po době ale go rií
a me ta for (např. u Jana Kře sadla nebo Karla Srpna). Re flek továny jsou také vztahy
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mezi exu lanty a tu zemci a mezi exu lanty navzájem. Ve vztahu k sub jektu pak autoři
re flek tují pro blém iden tity, její krizi způso be nou vykořeněností a hledání iden tity
nové, s níž sou visí mo tiv cesty, ces tování a věčného pout nictví (např. u Lubomíra
Martínka: Czapli ńská tvrdí, že Martínek pře hod nocuje typický po cit vykořeněnosti
vlastní řadě exu lantů, v jeho prózách je podle ní pa trné odmít nutí jakéhok oli zakot -
vení – s. 111). Te ma ti zována je také ja zyk ová bariéra, dvoj a více ja zyčnost (např.
u Jo sefa Škvoreckého), autorka upo zorňuje také na fakt, že něk teří autoři začali psát
v jiné řeči (Kun dera, Novák, Filip, Moník ová). K tomuto tématu se pak vrací v dalších 
esejích – nejvýrazněji v kapi tole Kam patří dílo Mi lana Kundery? Nad otáz kou dvoj-
ja zyčnosti spi so vate lových textů (s. 64–70). Zde se zamýšlí, do které národní lit era -
tury Kun deru zařa dit, před kládá ro zličné názory dalších lit erárních vědců, sama však
ne do chází k jasnému rozřešení a kon sta tuje: „jsem nu cena souh la sit se sa motným
autorem, že tato tvorba je ,někde jinde” (s. 69).

Již výše jsem zmínila, že Czapli ńská nahlíží na po etiku exi lových děl – v sou vis -
losti s Jaus so vou teo rií hori zontu očekávání – také skrze žánry. Při tom dřívější
zařazení děl k daným žánrům re in ter pre tuje, mnohdy také zavádí u nás méně známé
termíny, jako je tomu např. u frag mentárního textu Ivana Bi nara Ky tovna umění
(1988): 

Jan Čulík psal o Kytovně umění jako o koláži, ale zdá se, že v tomto případě bude
adekvátnější polský termín, který pro díla tohoto typu používá Ryszard Nycz: „silva”, jež je
aktualizací a modifikací antické silvy rerum. Nycz moderní „silvu” definuje jako hraniční
formu, která je negativní reakcí na tradiční literární žánry (s. 56–57). 

Za mod erní silvu pak považuje také Návraty a jiné ztráty (1978) Syl vie Rich -
terové, jež se také vyznaču jící frag mentár ností, metatex to vostí a zápisník ovým
rázem. V sou vis losti s touto kni hou autorka zmiňuje také žánr nara tivní man daly
(termín Dan iely Ho drové), jejichž tvor bou – skrze re in ter pre taci svého dět ství – do -
chází k po chopení vlastní iden tity v přítom nosti. 

Z genologického hle diska vykládá i knihu Jo sefa Škvoreckého Pul chra. Příběh
o krásné planetě (2003), který je běžně zařa zován do vědecko fan tas tické lit era tury.
Označuje ji za utopii, a to opět dle de finice D. Ho drové: „jako pře sah dané re al ity
v po době jejího utopického pro jektu či hy po tézy” (s. 72). Pul chra podle ní splňuje jak
zák ladní rys utopie, tj. di dak tičnost, tak i mo tiv cesty a ob jevování nových zemí, užití
ich- formy i omezený děj. A právě špatná žán rová in ter pre tace dle Czapli ńské vede ke
kritice knihy jakožto ne dobře nap saného sci- fi s pře byt kem popisů, chybějící akcí
a přílišným di dak tis mem, ze strany skalních fanoušků vědecko fan tas tické lit era tury.

Velkou po zor nost autorka věnuje Janu Kře sad lovi – jeho dílem se zabývá ve třech
sa mo statných kapi tolách, v nichž se opět zamýšlí nad re cepcí jeho knih v závis losti na
(ne)vhodným žán rovém zařazení. Kře sad lovy texty bývají často označovány za por -
no graficky laděné, Czapli ńská toto tvrzení vyvrací: jedná se podle ní o ale go ricky

a gro te skně laděné romány1, v nichž jsou navíc ex plic itní sexuální pasáže vždy zašif-
rovány do ji ného ja zyka (latiny) či grafického systému (např. azbuky či hla holice).
Náročnost čtení tak ových epi zod pak lo gicky ruší primární účel por no grafické lit era -
tury – sexuální vzrušení čtenáře. Autorka zároveň přemýšlí o zařazení autorových
próz k post mod erně: mísení vy sokého s nízkým (Kře sad lovy romány jsou plné
různých sty lových vrstev, situací a žánrů) je podle ní charak ter is tické ne jen pro gro -
tesku, ale i pro sa mot nou post mod ernu; autorka však uvádí i po lemické názory: např.
Aleš Ha man tvrdí, že výsměch pokry tectví, typický pro Kře sad lovy prózy, stejně jako
pa tos mrav ního od poru vůči po li ti kaření a kon form nosti ve sféře privátní i lit erární, je
podle něj vzda luje post mod ernímu rela tiv ismu.

Klíč k románům ...a bude hůř Jana Pelce a Péra a pe rutě Ivy Pekárkové pak
Czapli ńská opět nachází v příhodném zařazení k žánru, a to k „románům cesty”, jež
jsou podle Row landa A. Sher rila pok račováním pi kare skního románu. Mod erní pi -
kare sky se vyznačují en cyk lope dičností, sna hou pos tih nout ok olní společnost, vyložit 
co nejvíce roz manitých postav a jevů; text pak nabývá epi zo dického rázu a útržko vi -
to sti. Pod statný je sa mozřejmě hlavní hrdina, pi karo, který je neustále na cestě (do -
mov často ztrácí zavržením rod iny), hledá své místo ve světě, přestože před se bou
žád nou zářnou bu douc nost ne vidí. Vyznačuje se spe ci fickým ne kon venčním živ ot ním 
sty lem: chodí v otr haných šatech, vy jadřuje se ne spi sovně až vulgárně, po hy buje se
v nízké společnosti – vy datně navštěvuje ho spody atp. Této charak ter is tice od povídá
jak Pel clův hrdina Olin, tak hrdinka románu Pekárkové, Vi ola, jež má podle Czapliń-
ské blízko také k amer ickým beat nikům, jejich nut ka vosti „bytí na cestě”. Vio liny
cesty autostopem však nejsou pouze útěky ke svo bodě, „jako pi karo má hrdinka
příležitost set kávat se s di agnózou s různými společen skými vrstvami a kriticky je sle -
do vat” (s. 131). Obě prózy jsou tak výraznou re flexí společnosti doby nor mali zace
i svo bodného světa za železnou oponou.

J. Czapli ńská píše poučeně a s velkým rozhle dem, přesto přís tupně a čtivě. Sa -
mozřejmo stí je seznam pra menů a lit era tury (v rámci jed not livých esejů něk teré pra -
meny, o nichž se píše, chybí), an glické re sumé i jmenný rejstřík. Autorka ana lyzuje
díla většiny významných českých exu lantů, přesto zde pos trádám hlubší re flexi osob -
ností, jako byli Li buše Moník ová, Ota Filip, Pavel Ko hout nebo Ivan Lands mann.
Sama Czapli ńská zdůrazňuje, že stav zkoumání če ského ex ilu je ne do statečný, v zák -
ladních příručkách stále chybí řada méně známých exi lových spi so vatelů. Při -
pomeňme, že se v Če sku kon alo něko lik kon fer encí na toto téma, z nichž vyšly
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1 Popírá tak tvrzení Lee Byrona Jen nin g se, že spojení gro te sky s alegorií není možné,
a naopak vyjmenovává většinu definic gro te sk na, jež lze ke Křesadlovu dílu (zde konkrétně
Mrchopěvcům) přiřadit, jsou to: nadsázka, ab sur di ta, bizarní formy, mísení tragična a komič-
na, šaškovství s motivy zoufalství a děsu, démonična s triviálností, satiry s este ti s mem atd.
(s. 81).



obsáhlé sborníky (např. Če ská a pol ská emi grační lit era tura: sborník z mez inárodní
vědecké kon fer ence. Opava 2002; Emi grace a exil jako způsob živ ota: II. sym pozium
o če ském vystěho va lectví, exu lant ství a vztazích zah ra ničních Čechů k do movu, Praha
2001; Lit era tura, vězení, exil, Praha 1997), če sky psaná uce lená mono grafie o če ské
exi lové tvorbě však chybí. Stále zde také ex is tuje pros tor pro ob jevování nových ne -
pub lik ovaných ru kopisů a za pomenutých autorů. 

J. Czapli ńská si klade otázku pro příčině to hoto nezájmu ze strany čtenářů a his to -
riků – jde o špat nou lit erární úroveň děl, nezájem nak la datel ství, ne schopnost autora
„se pro dat”? Velkou roli, dle autorky, bude hrát také kon ver tování spi so vatele k ji -
nému ja zyku tvorby, čímž se stává re flexe prob lema tickou. Značnou překážkou v per -
cepci exi lové lit era tury jsou podle ní také naše obavy z globali zace, ztráty národní
iden tity, mateřského ja zyka atd., neboť „lit era tura vzni kající v ex ilu se obsa hově lišila 
od dosa vadní pro dukce tím, že re flek to vala a te ma ti zo vala střet s cizi nou, s novým,
neznámým, často nepo chopi telným anebo ne schopným po chopit cizince- uprchlíka-
- exulanta” (s. 159). Právě v dnešní nap jaté době se tato pub lik ace, dle mého názoru,
stává dvo jnásobným přínosem, a to jak pro od bor nou, tak i pro laickou veřejnost.

De ni sa Tkačíková, Ostra va

Ka mila Woźniak, Wta jem nic zenia. Szkice o mo ty wach
inicja cy jnych w prozie czeskiej XX wieku, Kraków 2015,

Wy dawnictwo Uni ver si tas, 190 s. ISBN 97883-242-2702-0.

Praca Ka mili Woźniak, jak dowia du jemy się ze wstępu do książki, kon cen truje
się na kate go rii wta jem nic zenia, inicjacji i mistyki, której Autorka do pa truje się
w prozie czeskiej XX wieku, a w zasadzie z I połowy XX wieku. Anali zow ane ut wory 
Woźniak stara się także osadzić w konk ret nych zjawiskach kul tu rowych. Z tego
względu praca uka zuje również kon tek sty i odnie si enia, związane z tymi kate go riami
(s. 7). 

Na pracę składają się cztery główne rozdziały, z których każdy do tyczy in nego
rodzaju wta jem nic zenia i inicjacji, zakońc zenie, nota bib lio grafic zna, lit era tura na ek -
ra nie oraz bib lio grafia, która jest bardzo bo gata (s. 181–186), zważy wszy, że anali -
zow ana praca, według Autorki, to szkic. Do dat kową war tością tej książki jest sporzą-
dzony in deks naz wisk (s. 187–190). Praca jest tak opra cow ana, że każdą część można
czy tać osobno, nie przestrze gając porządku linear nego. 

Rozdział pier wszy K. Woźniak poświęciła inicjacjom dzie cięcym. Omawiając tę
kwes tię przybliża ona twórc zość Jindři cha Štyr skiego, Vítězslava Nez vala oraz Oty
Pavla. W przy padku pier wszego wymien ionego autora dowia du jemy się, że w dzie -
ciństwie miał trau ma tyc zne doświ adczenie, związane ze śmiercią przy rod niej sios try,
które go ukształtowało ar tystyc znie. Owa inicjacja przyc zyniła się do tego, że Štyrský 
łączył w swej twórc zości Erosa i Tana tosa, zry wając z wszel kimi moralnymi uprze-
dzeniami. Woźniak bardzo dokład nie tę inicjację opisuje, odwołując się do teo rii
C. Junga, J. Ja co biego oraz K. Mu rawskiego. Obraz sios try Ma rii Křivohlávk ovej był
w ut wo rach Štyr skiego przywoływany wie lok rot nie, choć jego od ko dow anie nie było 
łat wym za daniem. 

W przy padku Vítězslava Nez vala Autorka skon cen trowała swój warsz tat anal izy
na krót kim ut worze epickim Sexuální noc tu rio. Dzieło to jest mało znane i rzadko
anali zow ane przez lit era tu rozn aw ców, dlatego tym bardziej należy za poznać się
z pracą K. Woźniak. Autorka wska zuje, że Nez val ukazał w tym ut worze his to rię
„trau ma tyc znego zder zenia niewin nego, dzie cięcego spostrze gania i in fan tyl nej sek -
su al ności z re gre sywną men tal nością i neu rozą sek su alną dorosłych” (s. 33–34). Nez -
val nie omi eszkał opi sać sytuację swo jej inicjacji sek su al nej, jaką przeżył z prostytut-
ką. Doświ adczenie to zostało przez czeskiego autora opi sane jako pe wien rodzaj wta -
jem nic zenia, które uświa domiło mu, że kończy się dla niego ok res dzie ci ństwa, a za-
c zyna dorosłość. Woźniak przywołuje także inne nieznane dzieło Nez vala Valé rie
a týden divů. Jest to pow ieść go tycka z ele men tami inicja cy jnymi. Główną bo haterką
jest Wale ria, która w wieku sie dem na stu lat do staje pierwszą mi esiączkę. To fizjolo-
giczne zdar zenie powo duje pewne sym bolic zne przemi any, które dla niniejszego
opra cow ania można naz wać inicjacją. Wale ria poznaje wówczas sek ret swego po -
chodzenia, a „wszyst kie najważniejsze zwroty mają miejsce w nocy, przy pełni
księżyca” (s. 39), co do dat kowo potęguje nas trój wta jem nic zenia. 

Ota Pavel to trzeci cze ski pisarz, którego Woźniak postanowiła włączyć do roz -
ważań na te mat inicjacji dzie cięcej. W jego dziełach do mi nuje obraz wchodzenia
człow ieka w ok res do rasta nia, w którym autor podkreśla te as pekty, które do tej chwili 
były dla niego nieznane. Pavel opisuje ów czas w tak piękny i sugesty wny sposób, że
nie można opr zeć się wrażeniu, że mamy do czyni enia z czasem sie lanki i pełnego
szczęścia, co dla autora miało nie baga telne znac zenie, po nieważ w ten sposób Pavel
próbował uciekać przed chorobą psy chiczną, trak tując pi sanie jako swoistą tera pię,
zale caną przez psy chia trów. Z wielu opowia dań Pavla do ci era do nas pewna pry watna 
przestrzeń, stwar zająca wrażenie, że to czytel nik zostaje pod dany inicjacji. Wy daje
się, że Ota Pavel chciał swoim czytel nikom, co syg nali zuje Woźniak, uka zać magię
dzie ci ństwa i dorosłości w kon wencji bajkowości (s. 56–58). 

Rozdział drugi Inicjacje mistyc zne uka zuje, jak La dislav Klíma oraz Gus tav
Meyrink w swo jej twórc zości wyk orzys tują mistykę. Ich przeży cia spowo dowały od -
kry cie (inicjację) swo jej podświa do mości i z tej per spek tywy nowe rozu mienie rze-
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czywis tości. Klíma przez całe życie poszukiwał prawdy o so bie sa mym oraz epis te -
molo gii, która poz woliłaby mu opi sać i poznać rzec zy wis tość. Jego fi lo zofic zne pere -
gry nacje nie zakończyły się nigdy, co wpłynęło na odczu wanie przez niego bez sensu
obra nej me tody pozna wania świ ata, a to z kolei miało związek z jego późniejszą de -
presją, alko holiz mem oraz myślami sa mobójc zymi. 

W przy padku Gus tava Meyrinka sprawa przed stawia się in ac zej, po nieważ
poszukiwał on prawdy o so bie poprzez jogę i bud dyzm, podczas gdy Klíma do-
szukiwał się prawdy w fi lo zofii, nie kon cen trując swo jej uwagi na żadnym nur cie.
Dla Meyrinka je dyną i słuszną drogą poznania prawdy o so bie była joga. Jego zda-
niem po mogła mu ona w do tar ciu do najgłębszych warstw swo jej podświa do mości.
„Joga oraz ćwic zenia wyo braźni od grywały ważną rolę przy późniejszej pracy lite-
rack iej” (s. 83). Jest ona źródłem poznania i to ona po mogła do stać się Meyrin kowi do 
prawdy o so bie sa mym. Zatem to joga stała się drogą inicjacji mistyc znej.  

Nie baga telną rolę w inicjacji mistyc znej od grywał również sen, który pogłębiał
myśle nie Meyrinka o świe cie. Wszyst kie swoje przeży cia oraz inicjacje mistyc zne
postan awia autor opi sać w opowia da ni ach oraz pow ieści ach, w których trudno jest
odczy tać sens rozu mi any po toc znie. Obaj pisarze uc zynili swój pro ces inicja cy jny te -
matem twórc zości lit er ack iej. „Ob jawienia mistyc zne ok reślały ich tożsa mość, […]
ale też w pewnym sen sie pra przyc zyną ich włas nego roz woju duchowego” (s. 104). 

Te matem kolejnego rozdziału są inicjacje i wta jem nic zenia anali zow ane z per -
spek tywy psy cho logic znej. Oc zy wiście Autorka nigdy nie traci w swej pracy per -
spek tywy lit era tu rozn awczej. Dowia du jemy się, że inicjacje i wta jem nic zenia mogą
oka zać się ne gaty wnymi. Te kate go rie są anali zow ane i roz pa try wane tylko w kon -
tekście twórc zości Rich arda Wienera, który owe ne gaty wne inicjacje przeżył jako
żołnierz frontu serb skiego. Mo tywy wo jenne po jawiają się w twórc zości pisarza
nader często. Poza tym w wyniku doświ adczeń wo jen nych autor uświa domił so bie
rozdar cie wewnętrzne człow ieka, jego walkę ze złem oraz brak możli wości racjon al -
nego wytłumac zenia ist ni enia zła. Drugi etap twórc zości Wienera to fascy nacja sur re -
al iz mem oraz in tui cy jnym spostrze ga niem rzec zy wis tości (s. 107–108). Inicjacja
wewnętrzna, jakiej doświ ad czył na dru gim etapie swo jej drogi, do tyczyła przek rac za -
nia granicy snu i jawy. Ni es tety bo haterowie ut worów Wienera, doświ adczając wta -
jem nic zenia oraz ne gaty wnej inicjacji, uświ ada miają so bie poc zu cie pustki, me tafi -
zyc znej roz paczy. Ich poznanie, z którym nie zgadzają się, jest tran scen dentne
(s. 126).

Ostatni, czwarty rozdział od nosi się do inicjacji społec znych. Zostały one opi sane 
z per spek tywy twórc zości Vik tora Dyka, Egona Hos tovskiego i Ja ro slava Hav líčka.
Woźniak opisuje „wchodzenie jed nostki w obce dla niej śro dowisko społec zne oraz
związaną z tym zmi anę sta tusu społec znego” (s. 129). Do syć dokład nie Autorka
opisała kon tekst przejścia oraz sytuację eg zys tencjalną bo haterów ut worów, którzy
wy ruszają w po dróż, której skut kiem jest dopuszc zenie do pew nej ta jem nicy grupy

lub odrzuce nie. Tytułowy bo hater ut woru Vik tora Dyka Krysař – nie jaki Szczurołap – 
po dejmuje nieu daną próbę zin te grow ania się z mi esz kańcami Ham meln. Bo hater
pow ieści Hos tovskiego Ghetto v nich został wyk luc zony z jed nej grupy społec znej
i nie może przynależeć do in nej ze względu na swoje po chodzenie. On sam nie ma po -
jęcia, do której grupy przynależy. Na to mi ast w pow ieści Ja ro slava Hav líčka Nevidi-
telný tytułowa postać zostaje z włas nej inicjatywy włączona do śro dowiska mie-
szczańskiego, co jest dla niej źródłem kryzysu wewnętrznego (s. 130). 

Zdaniem Autorki „procesy inicja cy jne i wyni kające z nich wta jem nic zenia są
stałymi ele men tami kul tury” (s. 175). Procesy te stają się również mo ty wem wielu
utworów lit er ackich, co Autorka udowodniła, anali zując mniej znaną czytel nikom
twórc zość pro za torską wielu cze skich pisarzy. Jednym z mo ty wów inicja cy jnych jest
po dróż, która może prowadzić głównego bo hat era do źródeł swo jej podświa do mości
oraz tożsa mości, od kry wając w so bie źródło prawdy o so bie sa mym. Bo haterom
towarzyszą inicjacje o charak terze duchowym, mistyc znym, co wpływa na zdo by cie
przez nich doświ adczenia kul tu rowego, społec znego oraz psy cho logic znego. 

Praca Autorki jest niez wykle ciekawa i nowa tor ska. Choć w śródtytule umie-
szczono „szkice”, co mogłoby suge rować, że mamy do czyni enia z pracą naskór kową
i pow ierzchowną, to sytuacja wygląda zupełnie inac zej. Opra cow ania w wielu miej-
s cach są tak dokładne, że nie można naz wać tego szkicem. Poza tym Ka mila Woźniak
za prezen towała swoje doskonałe umiejęt ności trans la tor skie, kiedy przy tacza frag -
menty anali zow anych dzieł we własnym tłumac zeniu. Odczytując zawiłe i trudne
sensy wielu tek stów lit er ackich, Autorka posiłkuje się psy chologią racjon al ności
C. Junga i psy cho analizą oraz wprowadza do swoich ba da ń właściwą me todologię li-
t era tu rozn awczą. 

Praca oka zuje się ważna także z in nego powodu. Śródtytuł in for muje, że szkice
do tyczą prozy XX wieku. Tymc zasem Ka mila Woźniak postanowiła skon cen trować
się głównie na dziełach mniej znanych pisarzy, nie pow tar zając analiz twórc zości
znanych pisarzy tego ok resu, np. Mi lana Kundery czy Bohu mila Hra bala. Poza tym
Autorce udało się przed stawić te mat inicjacji i wta jem nic zenia w sposób nader intere -
sujący, co spowo duje zain spi row anie tym te matem in nych lit era tu rozn aw ców.

Se ba stian Ta boł, Wrocław

302301



K R O N I K A

Jubileum Jany Hoffmannové

Významná představitelka současné bohemistiky a slavistiky prof. PhDr. Jana
Hoffmannová, Dr.Sc., (nar. 18. 11. 1950) oslaví letos své významné životní jubileum.
Její vědecké zaměření na stylistiku bylo nepochybně ovlivněno již při studiu na FF
UK zejména prof. Karlem Hausenblasem. Hned po ukončení FF byla v r. 1973 přijata
do ÚJČ. To se ukázalo jako šťastné řešení jak pro ni samotnou, tak pro pracoviště,
neboť v Ústavu dosud úspěšně působí jako vedoucí vědecká pracovnice. Od počátku
devadesátých let vyučuje zároveň i na FF UK, v současné době v Ústavu trans la tolo-
gie. Její přednášky a semináře byly vždy populární a bohatě navštěvované.

Psát o někom, jehož bibliografie je bohatá a námětově tak rozmanitá, že zahrnuje
přes čtyři sta titulů, je úkol opravdu nesnadný. Tento fakt je ještě ztížen tím, že ju bi -
lantka je příliš skromná a není vůbec nijak nadšená, když slyší o tom, jak ji druzí
chválí. O její pracovitosti a nápaditosti svědčí ovšem četné studie publikované doma
i v zahraničí i její rozsáhlá přednášková činnost.

Hned první články v časopisu Naše řeč ukázaly, že jde o autorku vědecky fun -
dovanou a při tom pro čtenáře přístupnou a čtivou. Patřily k atraktivní náplni časopisu
již svými tématy: např. Jazyková komika v písňových textech Ivana Mládka (ještě jako 
Jiřičková, 1979), Seznamovací inzeráty mladých lidí (1985), Jazyková tvořivost
výtvarníka Jana Kutálka (1981). Teoretickou erudici ukazují zejména její příspěvky
ve Slově a slovesnosti, např. Metajazyk a metařeč a jejich charakter v díle Karla
Čapka (Jiřičková, 1979), Fatická funkce jazyka, konverzace a její žánry (1996); spolu
se S. Čmejrkovou: Intertextualita, polyfonie, heteroglosie: úvodem (2012) a rovněž
Intertextualita a její podíl na vyjednávání pozic účastníků talk show (2012).

Z monografií uveďme především ty, jimiž dosáhla významných hodností
vědeckých i pedagogických. Již v roce 1985 obhájila kandidátskou práci Sémantické
a pragmatické aspekty koherence textu. Díky práci Konverzace a institucionální dia-
log získala v roce 2002 titul DrSc. Stylistika aktuálních komunikačních situací byla
v roce 2005 prací habilitační. Oceněním celkové činnosti ji byla v roce 2010 udělena
hodnost univerzitní profesorky.

Z hlediska tematického zaměření patří na přední místo zájem o současný mluvený 
jazyk. V tom spočívá její téměř průkopnická práce. Spolu s Olgou Műllerovou a Evou
Schneiderovou vybudovala korpus mluvených textů. Jejich výsledkem byla v roce

1992 publikace Mluvená čeština v autentických textech, obsahující nejrůznější komu-
nikační situace každodenního života, jejich analýzu a interpretaci.

Zájem o politický diskurs prokázala v publikaci Jazyk, média, politika z roku
2003, který editovala se S. Čmejrkovou a přispěla do ní statí Veřejné mluvené projevy
v Poslanecké sněmovně: humorný konflikt a konfliktní humor.

Jubilantka informovaně promýšlí teorii dialogu a strategie mluvčích různých
generací a postavení; výrazně se to jeví v monografii Kapitoly o dialogu (Praha 1994), 
kterou vydala spolu s O. Müllerovou. S tím souvisí její téma zdvořilosti, např. Ženy
a muži: zdvořilost v dialogu (na přík ladu »mluvení za druhého«) ve sborníku Žena –
Jazyk – Literatura (Ústí nad Labem 1996). Z dalších např.: Odbicie ważnych
wydarzeń historycznych w języku i literaturze czeskiej (Poznań 2010), Konflikt poko-
leń a różnice cywi liza cy j ne w języku i w literaturze czeskiej (Poznań 2012), Doświad-
cza nie codzi en ności w języku i w literaturze czeskiej (Poznań 2015).

Svou badatelskou a publikační činností výrazně překročila oblast tzv. tradiční
stylistiky směrem k textu a zejména k intertextualitě a interdisciplinaritě. O jejím
širokém rozhledu v jazykovědných disciplínách a oborech blízkých lingvistice svědčí
známá kniha Stylistika a … (Praha 1997), která vymezuje stylistiku v mezioborovém
kontextu.

Pro Janu Hoffmannovou je příznačný její široký kulturní a zejména literární roz-
hled. Ukazuje to společná práce s manželem Bohuslavem Hoffmannem např. Dialog
přes oceán (česko-americká korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha z let
1945–1962) ve sborníku přednášek Letní školy slovanských studií, 2008. S Fran tiš-
kem Štíchou na podobné téma publikovala článek O jazyku a stylu korespondence
Jiřího Voskovce a Jana Wericha (Korpus – gramatika – axiologie, 2012).

Naše jubilantka se seriózně zamýšlela nad pojetím a výukou českého jazyka
a literatury na základních a středních školách i nad jazykovou komunikací žáků
a učitelů. Svědčí o tom jak články v časopise Český jazyk a literatura, tak četné učeb-
nice a cvičebnice: např. s B. Hoffmannem a O. Müllerovou zpracovala Český jazyk –
soubor učebnic: Literatura a komunikace 6, 7, 8, 9. Procvičujeme, opakujeme 6, 7, 8,
9 (1998–2001). Pro střední školy je určena učebnice Český jazyk pro střední školy
I–IV. ročník, 1995, na kterém se podílela v kolektivu s Z. Hlavsou. Z četných cvičeb-
nic ještě alespoň Dialog v hodinách češtiny I. Cvičebnice mluveného projevu pro žáky
3.–5. ročníku ZŠ.

S Jiřím Krausem se zasloužila o populární praktickou příručku týkající se úřední
korespondence Písemnosti v našem životě, 1. vydání r. 1996 a 2. vydání r. 2005.        

Významná byla její práce na třetím dílu akademické Mluvnice češtiny (Skladba),
kde zpracovala část obecných výkladů o textu, připojovací konektory a některé další
prostředky textové koherence (Academia, Praha 1987).
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V teamové práci grantových projektů je Jana Hoffmannová vždy milou a víta-
nou kolegyní se smyslem pro spolehlivost a je vždy ochotna přátelsky pomoci tam,
kde je toho třeba. Významně se podílela na několika grantových projektech (např.
s O. Müllerovou, J. Krausem, S. Čmejrkovou i s ostravským kolektivem):

Mluvená čeština v současné ko mu ni ka ci. (Řešitelka O. Müllerová.) 1991–1993.
Mluvená čeština v Čechách a na Moravě. (Řešitelka O. Müllerová.) 1995–1997.
Dialog ve světě lidí a strojů. (Řešitel J. Kraus.) 1996–2001.
Autobiografická vypravování příslušníků nejstarších generací (jako součást

mezigeneračního dialogu). (Řešitelka O. Müllerová.) 2003–2005.
Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu. (Řešitel Fr.

Štícha.) 2003–2005.
Lingvistické aspekty jednoho typu ko mu ni ka ce na Internetu (čeština na chatu).

(Řešitelka E. Jandová, FF Ostravské uni ve rzi ty.) 2004–2006.
Kapitoly z české gramatiky. (Řešitel Fr. Štícha.) 2006–2008.
Mluvená čeština: hledání systému a funkčního rozpětí. (Řešitelka S. Čmejrková.)

2006–2008.
Styl mediálních dialogů. (Řešitelka S. Čmejrková.) 2009–2011.
Sty li sti ka mluvené a psané češtiny. (Řešitelka S. Čmejrková, od r. 2013 J. Hoffman-

nová.) 2012–2014.

Vzhledem k osobním vlastnostem i odborné způsobilosti je známá svými příspěv- 
ky na různých konferencích domácích i zah ra ničních.

Při svém pracovním vytížení se ochotně věnuje posuzování prací mladých dok-
torandů a členství v rigorózních komisích, kde dovede objektivně posoudit, nezakrý-
vá chyby a nedostatky, dovede je citlivě vytknout tak, aby neurazila a neodradila
mladé od další práce a zároveň jim poskytla nové impulzy. K tomu všemu patří její
organizační schopnosti, které uplatňuje v redakčních radách ča sopisu „Naše řeč”,
„Slovo a sloves nost”, „Ja zyk ovědných ak tu al itách”, v polské ročence „Styl istyka”,
v srbském „Stilu”, jakož i v zahraničních vědeckých společnostech.

Závěrem našeho připomenutí mnohostranného záslužného působení prof. Jany
Hoffmannové zbývá přání, aby stále mohla pokračovat se stejnou invencí, op ti mis-
mem a pracovitostí a byla tak příkladem nejen pro své vysokoškolské studenty, ale
i celou širokou lingvistickou obec. Popřejme ji na závěr k tomu všemu ještě pevné
zdraví a stále mnoho dobrých přátel.

Naděžda Kvítková, Mi cha e la Lašťovičková, Pra ha

305



INFORMACJA O AUTORACH

KATA RZY NA CHRO BAK, dr, bo he mi stka, po lo ni st ka, lite ratu rozna wczy ni. Adiunkt w Za-
kład zie Bo he mi sty ki In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu Wrocławskie go. Głów ne 
zain tere so wa nia: cze ska i pol ska li te ra tu ra dziecię ca oraz młod zie żo wa. Osta t nio wy da ne pra ce:
Od ale go rii do es cha to lo gii w utwo rze Ja na Karafiáta Broučci: Pro malé i velké děti, [w:] Wie l -
kie te ma ty ku l tu ry w li te ra tu rach słowia ń skich (Wrocław 2010), Na tro pach cze skich smo ków –
ob raz smo ka w ku l tu rze oraz li te ra tu rze dla dzie ci („Gu li wer” 2010, nr 1), Kołysan ka ja ko ga tu -
nek li te ra cki – in spi ra cje, re a li za cje, mo dy fi ka cje (na wy bra nych przykładach z li te ra tu ry cze -
skiej) („Bo he mi sty ka” 2013, nr 3). Ad res e- ma i lo wy: ka sia cho po@wp.pl.

MAŁGO RZA TA CIE LI CZ KO, mgr, polonistka, literaturoznawczyni; doktorantka w Za-
kładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Wydziale Filologii Polskiej 
i Klasycznej Uni wer st teu im. Ada ma Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania: teoria
literatury, estetyka, filozofia, historia nauki, psychologia, europejska literatura i kultura XX
wieku. Ostatnio opublikowane prace: »On jest mistrzem, ja to wiem« – pisarka, tłumaczka,
edytorka, żona. Życie twórcze Oli Watowej, Anny Iwaszkiewiczowej i Janiny Broniewskiej (IBL
PAN, Warszawa 2013), Przeciw empatii – Sartre i Gombrowicz, czyli jak filozofia i literatura
wyprzedzają koncepcje naukowe („Argument: Biannual Philosophical Journal” 2014, nr 2),
Uważność i zawieszanie percepcji w prozie Georges’a Pereca, [w:] Świat zmysłów. O znaczeniu
zmysłów w kulturze (Kraków 2014), Wstrętne ciało – między obrzydzeniem a śmiechem, [w:]
Wstręt i obrzydzenie (Gdańsk 2015). Adres e-mailowy: malgorzata.cieliczko@gmail.com.

MILAN HRDLIČKA, doc. PhDr, Ph.D., dy re ktor In sty tu tu Stu diów Bohe mi sty cz nych Uni -
wer sy te tu Ka ro la w Pra dze. W la tach 1997–2000 i 2006–2007 był pro fe so rem na Université li -
bre de Bru xel les, wykładał też na uni wer sy te tach w Be r li nie, Li p sku, Wied niu, Bru kse li, Gen cie, 
Os lo, San tia go de Co m po ste la, Košicach, Bra tysławie, Ta m pe ji. Głów ne zain te re so wania: gra -
ma ty ka współcze s ne go ję zy ka cze skie go, ling wody da kty ka, te o ria przekładu ar ty styczne go.
Osta t nio opub li ko wa ne pra ce: Překladatelské mi nia tu ry (Pra ha 2014), Bohemistické mi nia tu ry
(Pra ha 2013), Ka pi to ly o češtině ja ko cizím ja zy ku (Plzeň 2010), Gra ma ti ka a výuka češtiny ja ko
cizího ja zy ka (Pra ha 2009). Ad res e- ma i lo wy: Mi lan.Hrdli cka@ff.cu ni.cz.

MA R TA HUDOUSKOVÁ, Mgr., asy sten tka w Ka tedrze Języków Ob cych Wy działu Handlo -
wo-E konomi czne go Cze skie go Uni wer sy te tu Ro l ni cze go w Pra dze (Provozně ekonomické fa -
kul ty České zemědělské univerzity v Pra ze). Główne zain tere so wa nia: ję zyk hiszpański, te o ria
przekładu, styl re li gi j ny. Ostatnio opublikowane pra ce (przekła dy): Jorge Bergoglio, Promluvy
z Ar gen ti ny, Pra ha 2013, Ro ba Pa r son sa Prarodičem snadno a rychle (a dobře), Pra ha 2015.
Adres e- ma i lo wy: hu do u sko va@pef.czu.cz.

RO BERT KU L MI Ń SKI, dr, bo he mi sta, lite ratu rozna w ca, ad iunkt w Zakładzie Slawistyki
Zachodniej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Głów-
ne zain tere so wa nia: współczesna kultura czeska, tanatologia, teoria ku l tu ry. Ostatnio opub li ko -
wa ne pra ce: Oblicza Pa la cha, [w:] Komunistyczni bo ha te ro wie (Warszawa–Kraków 2011), Et -
no gra fia ko mu ni z mu – ar te fa kty re żi mu komu ni sty czne go w Cze chach po 1989 ro ku, [w:] Do -
świa d cze nie i dzie dzi c two tota lita ry z mu na ob sza rze ku l tur środko woeuro pe j skich (Wa r sza wa
2011), Wo bec sa mo bó j stwa, [w:] Ta bu w oku sze ro ko otwa r tym (Po znań 2012), Społeczny
wymiar kremacji w Polsce i Czechach, [w:] Pol sko - cze skie tropy kulturalne w XX w. (Wa r sza wa
2012), Ne-místo – Praha hlavní nádraží, [w:] Kra ji na jako antropologická čítanka (Pra ha 2012). 
Ad res e- ma i lo wy: r.kulminski@uw.edu.pl.

NADĚŽDA KVÍTKOVÁ,  doc. PhDr., CSc., Uniwersytet Karola w Pradze. Głów ne  zain tere -
so wa nia: rozwój języka cze skiego, gra ma tyka hi sto ry cz na, te o ria i roz wój ję zy ka literackiego,
język re gio nu, ono ma styka, le ksy ko lo gia hi sto ry cz na, ję zyk czeskiego ba ro ku, cze sko-słowac -

ko- po l skie kon ta kty ję zy ko we. Osta t nio wy da ne pra ce: Staročeský text z kvantitativního hle di ska
(Pra ha 2001), Čeština pro učební obory středních odborných učilišť (Pra ha 2005), K jazykové
stránce kázání Sváti Karáska („Naše řeč” 2004), Hlavní ten den ce v ja zy ce a sty lu současné ho mi -
le ti ky, [w:] Stałość i zmien ność w ję zy ku i li tera tu rze cze skiej XX wieku (Wałbrzych 2004), Se d -
me ro věkův člověka, [w:] Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze
cze skiej (Po znań 2012). Ad res e- ma i lo wy: nadezda.kvitkova@pedf.cuni.cz.

MICHAELA LAŠŤOVIČKOVÁ, Mgr., Ph.D, ab so len tka bo he mi sty ki i anglistyki na Wy dzia -
le Filo zo fi cz nym (Filozofické fa ku l ty) oraz te o lo gii  na Wy dzia lu Teo lo gi cz nym (Teologické fa -
ku l ty) Uni wer sy te tu im. F. Pa la c kie go w Ołomuncu. Obe c nie pra cu je w In sty tu cie Języ ka Cze -
skie go Aka de mii Na uk Re pu b li ki Cze skiej w Pra dze w Zakład zie Sty li sty ki i Lin g wi sty ki Tek-
stu (Oddělení stylistiky a textové lin g vi sti ky). Jest re da ktorką czaso pi s ma „Linguistica Pra gen -
sia” i za stepcą re da kto ra na cze l ne go „Časopisu pro moderní fi lo lo gii”. Głów ne  zain tere so wa -
nia: styl re li gi j ny, ję zyk i styl mo d litw, język ka zań, ża r gon kościelny. Osta t nio wy da ne pra ce:
Specifika církevní ko mu ni ka ce (Ostra va 2005), Využití/zneužití náboženských prvků v reklamě,
[w:] Sprachliche Säkularisierung (Wes tsla wisch – Deutsch) (Hildesheim–Zürich–New York
2011), (ra zem z M. Gry ger kovą) K žánru modlitby (na příkladech z katolického Českého mi-
sálu), [w:] Stylistika v kontextu historie a současnosti  (Br no 2013), K jazyku modliteb v ka to lic-
kém Českém misálu, [w:] Per spe kti ven der Bohemistik und Slowakistik (München 2013). Ad res
e- ma i lo wy:  lastovickova@ujc.cas.cz.

SEBA STIAN TA BOŁ, dr, bohemista, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Bohemistyki
Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Główne zainteresowania: glot to- 
dydaktyka, współczesny język czeski, elementy socjokulturowe w dydaktyce języka czeskiego.
Ostatnio opublikowane prace: Aspekt socjokulturowo-lingwistyczny w glottodydaktyce języka
polskiego (Racibórz 2012), Cywilizacja. Refleksje humanisty (Józefów: Wydawnictwo Acad,
2013), Zarys refleksji nad filozofią wychowania Františka Drtiny, [w:] Rzeczywistość edu-
kacyjna, t. 1: Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne (Łódź 2013), Akt ko -
munikacji w glottodydaktyce („Studia Filologiczne” 2012, t. 4), Nowe nazwy za wo do we ko biet
w ję zy ku cze skim, [w:] Języ ki słowiań skie w pro ce sie przemian (Banská By stri ca 2015). Ad res
e- ma i lo wy: seba.tabol@gmail.com.

DE NISA TKAČÍKOVÁ, Mgr., do kto ran tka, Stu dium Do kto ran c kie na kie run ku Te o ria i hi -
sto ria li te ra tury cze skiej w Ka te drze Li te ra tu ry Cze skiej i Te o rii Li te ra tu ry na Wy dzia le Filo zo -
fi cz nym Uni wer sy te tu Ostra wskie go. Głów ne  zain tere so wa nia: współcze s na li te ra tu ra czeska.
Osta t nio wy da ne pra ce: Žena a historie v prózách současných českých autorek (Po znań w dru -
ku). Ad res e- ma i lo wy: denisa.tkacikova@gmail.com.

RICHARD ZMĚLÍK, Ph.D., bo he mi sta, lite ratu rozna w ca, adiunkt w Zakładzie Bohemistyki
Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Głów ne zain tere so wa nia: te o ria
li te ra tu ry, szcze gó l nie szkoły stru ktura listy cz na i se mio ty cz na, te ma to lo gia, pro ble ma ty ka prze -
strze ni w dzie le li te ra c kim, cze ska li te ra tu ra 2 po łowy XIX w. (pro za), me to dy ja koś cio we w na -
uce o li te ra tu rze, sło w ni ki au to rskie (frek wen cy j ne). Osta t nio opub li ko wa ne pra ce: Vybraná
pro ble ma ti ka z autorské le xi ko gra fie („Naše řeč” 2014, nr 2), Ar be so vo ro ma ne to Sivooký
démon a Ur ba no va no ve la Mi cha e la (literárně teoretická ko m pa ra ce s ohle dem k žánrovému
pro fi lu) („Stu dia Sla vi ca” 2013), Kdo je au tor? (Vyprávečí stra te gie v románu Jiřího Kra to ch vi -
la Medvědí román) („World Li te ra tu re Stu dies” 2013, nr 1), Žela ry – ve s ni ce, která není na
žádné mapě (fikční re pre zen ta ce kra ji ny a pro sto ru), [in:] Kra ji na. Vytváření pro sto ru v li te ra -
tuře a výtvarném umění (Ostra va 2012), Bdělý sen z hle di ska textové stra te gie Ne r va lo vy Au re -
lie, [in:] Wie l kie te ma ty ku l tu ry v li te ra tu rach slo wian skich 10 – Sen (Wrocław 2012). Ad res
e-ma i lo wy: ri chard.zme lik@gma il.com.
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