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Anna Maria SKIB SKA

Poznań

Trav els of Karel Čapek.
On the Role of the Imagi na tive Varia tion

in the Let ters from Vari ous Parts of Europe

Ke y words: travelogue, irony, litotes, correction, imaginative variation

Abs tract

In the article, I take into con sid era tion a series of Karel Čapek’s letters, which
deliver a charming and cheerful evidence of his travel ex pe ri ences resulted from his
visits in various parts of Europe. In order to unveil the Czech writer’s origi nal ity
regarding the poetics of trave logue, I refer to a number of figures, which are to
organize his peculiar epis to lary idiom. Čapek’s style is, therefore, de ter mined by
irony which turns out to be streaked with sub se quent rhe tori cal devices such as litotes, 
cor rec tion, and self- correction linked with el lip ti cal presence of apo sio pe sis. What is
more, the Czech writer invests in the so-called variant manner of writing, due to which 
his letters instead of the common travel knowledge provides the reader with de scrip -
tions con cern ing details: from the tra di tional point of view, they might be perceived as 
mean ing less facts, however, in Čapek letters they are trans formed into in di vid ual,
unique, and ex cep tional events, which are to remain in the reader’s con scious ness.

It isn’t ne ces sa ry that you leave home.
Sit at your desk and listen. Don’t even listen
 just wait. Don’t wait, be still and alone.
The whole world will offer itself to you
to be unmasked, it can do no other,
it will writhe before you in ecstasy.
             (Franz Kafka 2006, p. 108)

1. The scene of fo un da tion

Adapted in this extra- ordinary case to the so- called ei dos to wards
which the ide al is tic de sire of Ed mund Husserl tends to drift, the scene

re mains in the nec es sary re la tion to tem po ral ity. In ac cor dance with
the as sumed tem po ral ity, each rep re sen ta tion, act by act and stage by
stage, has to de velop it self in or der to es tab lish a frag ile and un sta ble
con struc tion of thea tre, once called phi loso phy. Thus in my es say, one
of its mod ern coun te nances is in ques tion de scribed by the Czech
thinker, Jan Pa točka, as an other in car na tion of the “ab so lute ide al ism”
that is in other words, phe nome nol ogy which stub bornly dreams about 
a pos si bil ity of reach ing an es sence of the ob ject caught in its ex po si -
tion to the phe nome nol ogi cal ex ami na tion.1 Husserl be gins, there fore, 
with the con sid era tions re gard ing the pri mal mat ter, since it is ex -
pected to pro ceed on the con di tion of a “men tal vac uum” ar ticu lated in 
the philo sophi cal lan guage by the Greek term of ep ochē. As for the
term it self, it was coined by the first critic of meta phys ics, Pyr rho from 
Elis, who man aged to es tab lish the school of an cient skep tics that had
been bring ing its in flu ence to bear on many sig nifi cant think ers, in -
clud ing the con tem po rary ones (alike Jac ques Der rida and be yond).
Pyr rho’s un usual man ner of rea son ing is re vealed in the fol low ing
pas sage:

On placing the argument, on any given topic, in con fron ta tion with one another,
he discovers that they have the feature of isosthe neia, ‘equal strength’; the arguments
on one side, he finds, incline him towards ac cep tance no more and no less that those
on the other side. This isosthe neia also has a coun ter part in its ‘u nr esol vable dis agree -
ment’ (ane pikri tos diaphônia) that he takes to exist, on any topic you care to name,
among phi loso phers – and perhaps among ordinary people as well. Faced with the un -
re solv able dis agree ment, and with his own per cep tion of the ‘equal strength’ of
arguments, the skeptic finds himself sus pend ing judgement about the real nature of
the objects under dis cus sion. […] the result is an entirely general sus pen sion of
judgement (epochē) about the real nature of things (Brett 2000, p. 3; see also: Striker
1996, pp. 92–115).

From the afore men tioned per spec tive, the ep ochē can be also per -
ceived as a mani fes ta tion of irony, a fig ure of pure re vi sion that un der -
mines the “truth” con cern ing all cur rent state ments and con vic tions.
This ironic ex pe ri ence of de spair that im poses on the phi loso phy
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1 For a fuller account, consult: Patočka 1996.
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a ges ture of put ting the con tents in hab it ing the con scious ness of the
sub ject in brack ets re fers to the Kan tian world of nou mena, “things in
them selves,” of which to tal tran scen dence en tails a per ma nent iso la -
tion be tween the out side “or der” of real and the epis te mo logi cal ef -
forts of hu man mind.2 Thus the world of nou mena, as ab so lutely in ac -
ces si ble to cog ni tion, will have to be sub se quently sub sti tuted with the 
world of phe nom ena, “things as they ap pear,” if the epis te mo logi cal
ap pe tite of phi loso phy is to be sated. The act of crea tion (namely, any
philo sophi cal dis course), streaked with the ironic world view, clearly
re veals it self in one of the phases dis played dur ing the phe nomeno-
logi cal ex ami na tion, in tro duced by Husserl un der the name of ei detic
re duc tion (for more de tails, see: Husserl 2006; Herm berg 2006). The
de sired ef fect of this men tal pro ce dure is an in vari ant es sence of the
ob served ob ject, how ever, be fore that ei detic goal is achieved the phi -
loso pher has to ap ply a stage of imagi na tive varia tion that is re garded
as a nec es sary, al though ac ces sory means of the re duc tion.3 In the
course of that varia tion, all pos si ble as pects, fea tures, as so cia tions,
and con no ta tions that re main re lated to the ana lyzed ob ject ought to be 
taken into care ful con sid era tion in or der to dis tin guish its in vari ant
traits, with out which the very same ob ject would be im pos si ble to
think or imag ine. In a con spicu ous act of con tra dic tion with the phe -
nome nol ogi cal tele ol ogy, I would like to go into bat tle over the “rem -

nants” of Husserl’s pro ce dure. Speak ing of rem nants, I wish to con -
cen trate on those aban doned vari ant con tents, that is in other words,
the mar gins of es sence, its non-ei dos, wherein, in be tween its ir regu -
lar, open bor der lines, there is al ways a per spec tive, which al lows me
to un der take some crea tive ne go tia tions with con ven tions, and to in -
vest in the lin gual space of the in di vid ual sub jec tiv ity. For only the
counter- phenomena, con sisted of non- eidetic ele ments, seem to be
able to con struct se cret places of which es sence is erased, places that
ironi cally dis may the so- called im ma nent con scious ness of Husserl.
To go walk about through those vari ant places, one needs to turn to the
let ters, writ ten by Karel Čapek be tween the wars, the let ters which at -
tempt to in tro duce mar gins co ex ist ing within Euro pean cen tres. Turn -
ing back to those crea tive ne go tia tions with lit er ary tra di tions con -
cern ing travel dis course, it must be clearly stated that the Czech writer
never gives up his en thu si as tic Avant- garde com port ment, due to
which he man ages to in vent his own lan guage of trav el ing. With re -
gard to that lan guage’s for mu la tion, a cer tain ar range ment of fac tors
should be in di cated by vir tue of which Čapek’s id iom con sti tutes it -
self. Ac cord ing to Mirna Šo lić,

Čapek used three ap proaches to express his ex pe ri ence of traveling. First he
founded his own aes thet ics of the so called “marginal forms” or “low-brow genres”
which he si mul ta ne ously in ter po lated in his prose. Their use, which greatly changes
the per spec tive on travel writing, is visible in com pari son between Čapek’s and
previous trave logues. Secondly, he in tro duced skaz as stylized spoken language to
Czech lit era ture, and changed the tra di tional role of the narrator and his addresses in
trave logues. Thirdly, he used visual elements of language, combined verbal and
visual arts (il lus tra tions and drawing) in the narrative.4 

In the ex ami na tion of Čapek’s let ters, Šo lić care fully ex plores the
above in di cated ap proaches in or der to rec og nize the lin gual pos si bili -
ties, re sulted from the idio matic fea tures which are re- invented and
de vel oped by the Czech writer in his trave logues. How ever, the prob -
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2 „What our un de r stan ding acquires through his concept of a noumenon, is a ne-
gative extension; this is to say, un de r stan ding is not limited through sen si bi li ty; on
the contrary, it itself limits sen si bi li ty by applying the term noumena to things in
the m se l ves (things not regarded as ap pe a ren ces). But in so doing it at the same time 
limits to itself, re co g ni zing that it cannot know these noumena through any of the
ca te go ries, and that it must therefore think them only under the title of unknown so- 
mething” (Kant 1999, p. 270).

3 “Imaginative variation (more properly, ‘imaginative free variation’) is the pro-
cess of approaching the phenomenon being experienced from different perspectives
by ima gina ti ve ly varying features of the phenomenon. […] As you can imagine,
imaginative variation is potentially a very powerful technique for enabling us to
uncover the layers of meaning and invariant properties of an experience”
(Langdridge, 2007, pp. 19–21).

4 M. Šolić, Karel Čapek’s Travels: Ad ven tu res of a New Vision – to be found in
the Internet under the address: tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/17321/1/
Solic_Mirna_200811_PhD_thesis.pdf [admission: 10.12.2016]. 



lem of Čapek’s self- awareness con sid er ing lit er ary means of ex pres -
sion still de mands a bunch of re flec tions that are to high light a figu ra -
tive “ex is tence” of his sig na ture. For that rea son, I will make an at -
tempt to dis tin guish these rheto ric de vices, which might be per ceived
as the most sig nifi cant prop er ties of the Czech writ er’s trave logues. 

2. Towards irony

 Yes, yes, yes, I have been eve ry w he re;
but now allow me to sit down and speak of
so me t hing else. What did I want to say?
                (Karel Čapek 2004, p. 45)

The pro cess of crea tion, il lu mi nated by irony, can be never con sid -
ered as an is sue of de limi ta tion, since it has noth ing in com mon with
co he sion and har mony which re veal them selves as an out come of the
so- called close nar ra tives. The lack of co he sion and har mony, re sulted
from the ac tiv ity of irony, can not es tab lish a sta ble model of the art ist
and of the world. Fur ther more, irony al ways im poses ei ther on the
writer or the reader a con stant move ment of re- creation, which it self
de cen tral izes the sphere of mean ing and un avoid ably leads to a spe -
cific po et ics of dis place ment and dis con ti nu ity. The above men tioned
re marks are de rived from the trea tise de voted to a com plex theme of
ro man tic irony, nev er the less, they still main tain their sig nifi cance that
might be eas ily ob served in writ ings un der the ban ner of de con struc -
tion.5 Re gard less of the con text that is to in duce irony into my es say on 
Čapek’s let ters, the ba sic ques tion must be fully ar ticu lated namely,
what is that work of per ma nent re- creating or re- writing, be hind of
which the ironic art ist from time to time emerges? In this lit er ary tech -
nique, with which Čapek seems to be well ac quainted, one might dis -
cern an in di ca tion of some de fense strat egy against the in ner chaos,

which it self can be un der stood as a re sult of two fun da men tal apo rias
or in solu bili ties. Their ac tiv ity re sem bles a play of an ti theti cal mo -
tions: the cen trifu gal move ment that runs from the un rec og niz able,
how ever, the most origi nal, own “self” of the sub jec tiv ity in the act of
crea tion, and the cen tral one that stands for the summa of in flu ences,
through which tran scen dence ergo the un known re al ity ap pears to the
wan der ing con scious ness of the writer. With re gard to that play, a se ri -
ous prob lem of du al ity takes the floor, in which bru tal light the cre at -
ing “self” comes across the im pos si bil ity of iden ti fi ca tion with the re -
flec tive “self”. The only hope for this trou bled sub jec tiv ity, suf fer ing
from the con di tion of al ready un veiled di lemma, is a flight to wards
“this strange in sti tu tion called lit era ture” that for tu nately ap pears, al -
though it car ries with it a vague at mos phere of be lat ed ness (in Har old
Bloom’s terms6), al ways un der the ab sence of event, for rea son of
which it writes it self…

The let ters of Čapek, re main ing, as is al ready known, an unique
com bi na tion of the “mar ginal forms” (which might lo cate them selves
be tween the con ven tions of an ec dote and apho rism), skaz7 and icono -
texts, can not be ob vi ously re garded as a sim ple con tinua tion of the po -
et ics of clas si cal travel lit era ture, how ever, their self- ironic lan guage
might in di cate a pe cu liar re sem blance to the id iom of Ster ne’s nov els.

9 10

5 In order to co m pre hend the com p le xi ty of romantic irony that itself con sti tu tes
the poetics of fragments, see: Szturc 1992; Schlegel 2000. As for irony, defined
(after F. Schlegel) as a permanent parabasis of al le go ries, and sub sequ en t ly inco r -
po ra ted into the project of American de con stru c tion, see: Man 2000. 

6 „Hegel says that history ended in October, 1806, with Napoleon’s victory at
the battle of Jena. Let us say that Poetry ended just about then also, with the Word -
swo r t hian cri sis - po em setting a pattern that sub se qu ent strong poems seem doomed
to repeat, whether the va ria tions of rhe to ri cal sub sti tu tion. From Wor d s worth
through our con tem po ra ries, the trope defends against literal meaning in the same
way that psychic defenses trope against death. Literal meaning, where be la ted ness
is so acute in poetic cons cio u s ness, is sy no ny mo us with repeti tion- compu l sion, and
so literal meaning is thus seen as a kind of death, even as death itself seems the
most literal kind of meaning” (Bloom 1975, p. 47). 

7 With regard to this form, I would like to quote a short commentary, since it
renders quite accurately the character of skaz: “there’s something surprisingly poetic
about this prose, a subtle ma ni pu la tion of the rhythms of colloquial speech which
makes it an effortless pleasure to read, and re-read. As jazz musicians say, it swings”
(Lodge 1992, p. 17).



Fur ther more, if one more care fully ex plores the ar chive of lit er ary
gen res, a form of clas si cis tic epis tle, called a menip pean let ter, will be
en coun tered: its extra- ordinary free dom of com po si tion en ables a fu -
sion of many vari ous styles, mo tifs and themes in which an pro jected
depth of re flec tion is of ten sus pended by an imp ish ness of brief an ec -
dote.8 The very same an ec dote might be found in Čapek’s let ters – it
usu ally ap pears in stead of the ex pected de scrip tion of the place, to
which the nar ra tor in vites his read ers. The phe nome non of sim ple nar -
ra tive ren ders, there fore, a ne ces sity of de fa mili ari za tion that is
streaked with a new phi loso phy of lan guage, ac cord ing to which
words lib er ate them selves from their con ven tional ref er en tial func -
tion, or loose their tra di tional trans par ence. In the fol low ing re marks,
the Czech writer makes us aware of his own at ti tude to wards words:

A joke, an anecdote, a pun is not playing with things but playing with words; it is
constant amazement at the sense and nonsense in words; it is de tach ment from their
serious and objective meaning. They say the man became human when he began to
speak, but no sooner did he begin to speak than on the second day he made a joke; he
found to his as ton ish ment that one can play with words (Čapek 1951, p. 38). 

To this, how ever, must be added some thing else. The form of anec-
dote con firms the per ma nent pres ence of irony, of ten ex pressed by a spe-
ci fi cally privi leged fig ure of Čapek’s nar ra tive namely, li totes that
radi cally plays down a sig nifi cance of event, fre quently in tro duced in
the ti tle of the let ter.9 Thus the an ec dote, made of li totes, fights for its
own idio matic ex is tence, the ex is tence of vari ant form which would
be cer tainly skipped or passed over by the tra di tional travel dis course.
Due to the pres ence of this be lit tling fig ure, Čapek’s visit in Cam -

bridge, even though de picted with many de tails, forms a se ri ously mo- 
ving de posit in one’s con scious ness thanks to the vari ant an ec dote: 

Sometimes I also dream about the Cambridge rabbit. They gave him some gas to
breathe to see what his rabbity spleen would say to it. I saw him die; he breathed fran -
tic ally and his eyes bulged. Now he haunts me in my dreams. God be gracious to his
long- eared soul (Čapek 2004, pp. 80–81).

An other ex am ple of the imagi na tive varia tion, achieved through li -
totes, is a let ter dedi cated to Rome of which barbarian- Catholic face,
mani fested by the ar tis tic codes of Ren ais sance and all- pervasive Ba -
roque, strongly dis cour ages the nar ra tor. But Čapek finds his own way 
to deal with the capi tal of It aly: be sides the criti cal look at the monu -
men tal fa cades of the sac ral ar chi tec ture, there is a mar vel ous chance
for the vari ant nar ra tive wherein some tiny churches like Santa Maria
in Cos medin, the early Chris tian cata combs and even tu ally the cats
liv ing at Tra jan’s square ap pear to gather to gether, for, as the writer
ten derly no tices, “Even the cats have their own de ity, to whom they
sing on moon light nights: and why not in deed” (Čapek 1929, p. 40).
With ref er ence to this quo ta tion, I can not re frain my self from the fol -
low ing di gres sion: nowa days you will not find those cats ei ther at Tra -
jan square or at the front of Mar cello Thea tre that sepa rates the Jew ish
quar ter from the riv er side. It goes with out say ing that the cur rent ab -
sence of cats re sults from the ci ty’s poli tics of deal ing with un- wanted
and home less ani mals.

The ac tiv ity of the ironic li totes stakes eve ry thing on the mi nor, of -
ten ephem eral events, or be ings which are con sid era bly ab sent from
the con ven tional travel lit era ture (in none of the com monly known
guide books to Eng land I ha ven’t en coun tered a sin gle re mark or men -
tion of a stem oak, of which ma jes tic size, con joined with its ven er able 
age, be comes for Čapek an em blem of tra di tion, al lied it self to the
Brit ish po liti cal con ser va tism10). The figu ra tive agent of irony also en -

1211

8 For more details, see: Pusz 1985. As for the con ce p tion of such a letter, its
name is derived from the ancient genre of Menippean satire (or – Varronian satire)
due to si g ni fi cant formal si mi la ri ties between those literary phenomena (see:
Baldick 2000, pp. 202–203).

9 In the An glo -Ame ri can tradition, the term ‘litotes’ is frequently substituted for
‘meiosis’, neve r t he less both of them render the same meaning of unde r sta te ment or
‘belittling’, and participate in the effect of irony (see: Wales 1997, p. 282).

10 “Maybe these trees have a large influence in Toryism in England. I think that
they preserve ari sto c ra tic instincts, hi sto ri cal precedent con se r va tism, pro te c tio -
nism, golf, the House of Lords and other old and peculiar things.” (Čapek 2004,
pp. 28–29).



croaches the ca noni cal themes of travel writ ing, re gard ing the great
Euro pean paint ing. The vari ant glance of the nar ra tor tears the art
com pan ions to pieces, and by deal ing skill fully with sources it of ten
man ages to cast a streak (or a string, as the poet would say) of some
new light on the ac knowl edged mas ter works. Due to such a new light,
the ti tle ex cur sion to Spain re veals a shock ing per for ma tiv ity of the
paint ings of Fran cisco Goya, rec og nized by Čapek as a one of the most 
mod ern citi zens of Ma drid. For this rea son, the nar ra tor’s ex cla ma tion
situ ates Goya against the re al is tic con ven tion, and jux ta poses his work 
with an at tack or revo lu tion11. On the other hand, in the case of El
Greco, Čapek dis cov ers an as ton ish ing con tami na tion of the east ern
Christ from the heart of Byz an tine Gothic with the hu man, so matic
Christ of the west ern Ba roque. This con tami na tion is ren dered by the
sec on dary op po si tions, per fectly ar ticu lated in the Czech writ er’s lan -
guage: the Ba roque tor nado against the Gothic ver ti cal ity, or the saint
si lence against the thun ders of church or gans. The an ti theti cal styles,
con tra dicted in the paint ings of the me die val Greek lost in the Span ish
Ba roque, con sti tute an ef fect of du al ity that is to trans form it self into
a gro tesque, the aes thet ics that an tici pates an other one – of a cari ca -
ture, regu larly used in Čapek’s child- like draw ings.12 On the mar gins
of my writ ing, it is worth no tic ing that the so- called ig no rance of the
nar ra tor, mani fested fre quently and some times too per sis tently, in -
scribes it self overtly into a con duct that seems to re fer to irony of the
yo kel. How ever, this poor thing from Pra gue, turned un ex pect edly
(and against his will, so to speak) into a globe trot ter, is a clev erly as -

sem bled mask be hind of which a con crete sen si tiv ity is hid den, not
only hav ing a gift for em pa thy, but also equipped with a quite con soli -
dated knowl edge re gard ing both the art ists, their work, the won ders of
Euro pean ar chi tec ture, and the places vis ited by the let ters’ crea tor.
This knowl edge, ar ticu lated in the in for mal, strongly per sonal or pri -
vate style, gets lost in an im pene tra ble maze of di gres sive meta phors
which, alike the wrought- iron fences or mar vel ous lat tices of Seville,
open a view over the tex tual travel all around the pas sages of the wri-
ter’s imagi na tion in or der to rec ord the mar gi na lia, that is in other
words, to save mat ters of sec on dary im por tance. 

Al to gether it would appear that embossed lattices form a spe ci al ity of national
Spanish art; never could I produce any verbal em boss ings and twirlings to match a
church lattice, while as for secular lattices, instead of a doorway there is a fine lattice
leading into every house, the windows twinkle with lattices, and tendrils of flowers
hang from latticed balconies; for which reason Seville as a whole looks like a harem,
like a cage, or – no, wait a bit – it looks as if across it were stretched chords, upon
which your eyes strum an amorous refrain to your en chant ment (Čapek 1931, pp.
65–66).

The imagi na tive varia tion, dis played in Čapek’s let ters, thus seems 
to be un der taken against the meta physi cal thought of hi er ar chy, since
it con se quently ac cen tu ates the sig nifi cance of pe riph eral is sues, as
for which, be fore the Czech writer, no one had posed a sin gle ques tion. 
In his nar ra tive, the ob jects are never es ti mated due to their lit tle or
great rele vance: the event of cor rida per form ance and the scene of
clean ing of boots, as the col or ful but also am biva lent de ter mi nants of
Span ish cul ture, are equal, and de serve the same at ten tion of the trav eler.

The cleaning of boots is a national Spanish trade; or in exacter terms, the cleaning
of boots is a national Spanish dance or ceremony. In other parts of the world, Naples,
for instance, a bootblack will hurl himself upon your footwear furiously, and will start
brushing it as he were con duct ing the ex peri ment in physics, by which heat or elec tric -
ity is produced as the result of friction. Spanish boot- cleaning is a dance, which, like
the Siamese dances, is performed only with the hands (Čapek 1931, p. 23).

In the above quoted pas sage, the es cap ing or sub ver sive char ac ter
of Čapek’s irony is per fectly un veiled, since in stead of the prom ised

11 In the conclusion, the Czech writer emphasizes the force of Goya’s painting
by exclaiming that „There is a revolution in Madrid: Francisco Goya y Lucientes is
errecting barricades in the Prado.” (Čapek 1931, p. 50). 

12 In order to express such a paradox distortion, Čapek remarks that „the Gothic
line warps, and a surge of Baroque darts up and permeates the per pen di cu lar eruption
of Gothic; at times it seems as if the Picture were cracking with the tension of these
two forces. […] Greco the Byzantine came from the basilicas of holy silence into the
churches with their loud surges of organ music and frarried processions” (Čapek
1931, pp. 42–44). 
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de scrip tion of Span ish boot- cleaning, pre vi ously com pared to dance
or cere mony, the reader re ceives a brief de pic tion of Ital ian man ner re -
gard ing the clean ing of boots in Naples, jux ta posed with some physi -
cal ex peri ment. And this is a car di nal prin ci ple of an ec dote: to prom ise 
a story means to face its pro jec tion of al ter na tion. The cited frag ment,
how ever, is framed by two par al lel sen tences that are to de limit a sco-
pe of dance, and this event of de limi ta tion one more time re veals the
nega tive work of irony, for the phe nome non of dance per vades the
whole Span ish cul ture. The chain of sub sti tu tions re fers also to a vi tal
ac tiv ity of an other fig ures, sub or di nated to irony namely, cor rec tion
and enu mera tion which might be com pre hended as a sub stra tum of
a spe cific com port ment that char ac ter izes Čapek’s at ti tude to wards
knowl edge or cog ni tion. In other words, the writer in scribes him self in 
the per spec tive of hesi ta tion, streaked with some skep tic pre sump tion
that the world as it ap pears might be a ques tion of de lu sion. For that
rea son, the nar ra tor grants to him self right of non- knowing, which is
visi ble in the fol low ing quo ta tion:

And wooden cottages the same as on the other side of the frontier, but poorer; and
no longer they are made of per pen dicu lar planks, but of hori zon tal boards, and they
are brown and grey like the rocks; and they do not stand any longer only just on the
ground, but on stone, or on little wooden legs so that they do not get wet from below;
and they are not covered with tiles, shingle, or thatch, but – with – what, in fact? – is it
turf? Or peat? Even [now] I don’t really know (Čapek 1942, p. 68). 

The ironic strat egy that en ables rep re sen ta tion of non- knowledge
(in the above pas sage each clause be gins with ne ga tion re gard ing the
es sen tial prop er ties of the de scribed land scape of Nor we gian vil lage
to fin ish with a con fes sion that en forces lack of knowl edge) en tails
a pe cu liar style that could be called a counter- writing. Čapek’s
counter- writing con sists in a spe cific, quite origi nal use of am pli fi ca -
tion that in vests in the ironic set of the al ready in di cated fig ures of li -
totes, cor rec tion and enu mera tion. The long se ries of enu mera tions of -
ten re place the tra di tional de scrip tions, com monly used in guide books 
com po si tion; as for cor rec tions, usu ally con joined with enu mera tions,
they are to ne go ti ate with words for the one that seems to be the most

ex act, the most pre cise, how ever, such a word does not ex ist, so, again
and again, one has to ac cept this per ma nent cir cu la tion of signs. And
one has to en joy it as is well shown in most of Čapek’s an ec dotes. For
ex am ple, if you turn back to the above cited pas sage ex pos ing Sevil -
le’s lat tices you will dis cover a se quence of sty lis tic ne go tia tions, in -
ter played by the nar ra tor as if he wanted to be caught in the act of in -
stall ing a suit able com pari son which, ac cord ing to the prin ci ple of cor -
rec tion that en ables the tex tual am pli fi ca tion, re mains in the con stant
state of res ti tu tion – third time lucky, maybe such a con tent is boot -
legged in the re called quo ta tion… Nev er the less, some times the imagi -
na tive varia tion gets close to an ap par ent dem on stra tion of lack of be -
lief in the crea tive force of lan guage (even if ful filled with icono texts):

[…] how shall I say it; in short, it is no longer of this world, and it is im pos si b le to
draw it, describe it, or play it on a violin; dear me, I give it up; as if I could report on so -
me t hing that is not of this world!
   I tell you, all this can be seen and sensed with the eyes, for the eyes are a di vine in -
stru ment, and the best part of the brain; they are more sen si tive than the tips of the fin -
gers, and sharper than the point of a knife; what a lot can one do with one’s eyes, but
words, I say, are good for noth ing: and I shall not say any more about what I saw
(Čapek 1942, p. 172, 178).

The per spe c ti ve of non- know le d ge is in vo l ved in a pro blem of re -
fu ta tion re gar ding the (im)po ssi bi li ties of de scri p tion (due to – Ča-
pek’s Scan di na vian ex pe rien ce of fjords).

But in Let ters from Spa in, the re a der can al so find the most im po r -
tant in stru c tion that it self can be per ce i ved as the ar ti stic cre do of the
Czech wri ter, for he cle a r ly sta tes that “Eve ry di ve r gen ce de se r ves to
be che ri s hed si m p ly be ca u se it wi dens the bo unds of li fe” (Čapek,
1931, p. 102), 

3. A few remarks upon the form of the in ter se mio tic tra ve lo gue

The ad ven ture con cern ing travel writ ing that oc curs due to his
jour nal is tic com mit ments, Čapek be gins in 1923 with two- month ex -
pe di tion to It aly. By con trast with his ironic re mark in ac cor dance to
which the writer an nounces a gen eral lack of in ten tion to travel, next

15 16



year he goes to the United King dom that re sults in the cor re spon dence
writ ten from Eng land, Wales and Scot land. Af ter a few years break, in
1929, Čapek vis its Spain, and in 1931 he trav els to Hol land. This ad -
ven ture is to ex haust it self with his “con quest” of ter ri to ries in the
North – in the sum mer of 1936 the writer, this time ac com pa nied by
his wife, Olga Scheinpflugová (that seems es sen tial due to her po etic
sig na ture, pre sented in these let ters)13, trav els to Den mark, Swe den
and Nor way. Čapek’s let ters are pub lished sys tem ati cally in Lidové
Noviny for which the writer of fi cially works as a jour nal ist; shortly af -
ter his travel books ap pear, re peat edly re is sued in the in ter war pe riod.
It is also worth re mem ber ing that be sides the of fi cial let ters which are
to give birth to the se ries of mar vel ous books, Čapek writes a pri vate
cor re spon dence to his wife and friends be hind of which a dif fer ent
view of world emerges. Due to this, let me cite a frag ment from the In -
tro duc tion to To ward the Radi cal Cen ter: A Karel Čapek Reader, in
which Pe ter Kussi com ments upon this dual ac tiv ity of the Czech
writer:

Čapek traveled ex ten sively, and described his ex pe ri ences in a series of travel
books: Letters from England, Letters from Italy, and so on. These amusing reports, il -
lus trated by his own clever drawings, tell of exciting journeys, visits with famous
people, fas ci nat ing sights. Yet at the same time, Čapek was writing another set of
letters, home to his wife and friends, which tell an entirely different story: lone li ness,
home sick ness, dejection. The image of a cheerful, witty cos mo poli tan, com fort able in 
his own skin and thor oughly at home in the world, was a persona Čapek created for
himself – one of his char ac ter is tic attempts at tran scend ing con tra dic tions (Kussi
1990, p. 21).

In Ra dość po dróżow ania z pisar zem, Leszek Engelking, the author 
of an Af ter word to the Pol ish edi tion of Čapek’s travel let ters, actu-
alizes the term of trave logue in or der to em pha size the Czech writ er’s
Avant- garde in no va tion that visi bly trans forms the strate gies of travel
writ ing, de vel oped in the nine teenth cen tury. How ever, in this part of
my es say, I would like to fo cus on the phe nome non of icono text that
should be com pre hended in the slight op po si tion to the lit er ary de vice
of ek phra sis as rep re sen ta tion of rep re sen ta tion, since it is re lated to
a “spec tacu lar” ex change of me dium that it self con sti tutes a po et ics of

fluc tua tion be tween text and im age. But it does not mean that the
writer never makes use of such means of ex pres sion like ek phra sis, on
the con trary, he faces it quite of ten when his nar ra tive en ters the realm
of arts in or der to com mune with Gi otto, Goya, El Greco, Ve lazques,
Mur illo, or Rem brandt. As it has been al ready pointed out, Čapek’s
trave logues are ex panded through his own draw ings and il lus tra tions
which tend to par tici pate in the counter- writing. Ac cord ing to Lilian
Lou vel, 

[…] the term “ico no text” […] il lu stra tes per fe c t ly the attempt to merge text and image 
in a plu ri form fusion, as in an oxy mo ron. The word “ico no text” conveys the desire to
bring together two ir re du cib le objects and form a new object in a fruitful tension in
which each object ma in ta ins its spe ci fi ty (Louvel 2011, p. 15).

Let me throw an in quir ing look at this “fruit ful” ten sion, since the
Czech writ er’s trave logues might be per ceived as a se ries of events
that are to ex pose an in ner re la tion ship be tween the tex tual situa tions
and the child- like draw ings, so to speak. From the sud denly al tered
view- point, Čapek’s travel ex pe ri ence can be also con sid ered as a con -
stantly de vel op ing in ter play be tween text and im age, the in ter play that 
is streaked with a way ward mi metic in ten tion, per tain ing to the po et -
ics of pic ture book. Čapek’s il lus tra tions, suc cess fully per form ing
a child ish com pul sory need of imi ta tion (alike in the world of child’s
imagi na tion, speak ing of a deer im poses an ir re sisti ble wish to draw
this ani mal), may also sur prise the reader be cause of their skill ful
stroke and acute sense of hu mor. The pro ce dure of fa mili ari za tion
with the for eign land scapes leads through the draw ings which are,
gen er ally speak ing, to com pen sate for writ ing de fi cien cies, nev er the -
less they also func tion as the means of the author’s emo tive ex pres -
sion, even when they try to neu tral ize a per va sive sense of dread en -
gen dered from Čapek’s en coun ter with the crowded and noisy cen tre
of Lon don. 

It goes with out say ing that the Czech writ er’s trave logues con firm
his de sire to ex pand knowl edge of both the natu ral and cul tural phe -
nom ena, and, in Kus si’s terms, the very de sire con sti tutes “an at tempt
to in ter ro gate the world and pry loose one of its hid den tricks” (19–20).
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What is more, along with this pro cess of in ter ro ga tion Čapek mani -
fests him self as a fol lower of the hu man scale of things that makes
him, ac cord ing to Ar thur Miller, “a won der fully sur pris ing teller of
some as ton ish ing and un for get ta ble tales” (10).

4. Instead of con c lu sion

In a brief writ ing ironi cally en ti tled On Lit era ture (in cluded in In ti -
mate Things, 1935), Čapek turns back to the times of his child hood in
or der to evoke a vivid bunch of memo ries re sulted from the art of ob -
serv ing “all hu man ac tivi ties at close quar ters” (Čapek 1990, p. 315)
made by a boy from a small coun try town, who might be eas ily iden ti -
fied with the author him self. Re gard less of these auto bio graphi cal in -
di ca tions (“When I was a boy…,” and so on, Čapek 1990, 315), it is
worth em pha siz ing that the ti tle of the com mented text and its con tent
do not tally, since in stead of the ex pected re marks on lit era ture the
reader re ceives a se ries of scenes, in which sev eral pro fes sions are in -
tro duced and de picted (rep re sented sub se quently by a lo cal doc tor,
miller, baker, farmer, pain ter, inn keeper, cob bler, hurdy- gurdy man,
stone- mason, pros ti tute, butcher, car pen ter, and home less poor, to ex -
haust the boy’s list). The nar ra tor re fers to the com memo rated enu -
mera tion of the hu man ac tivi ties be cause he needs to cast some light
on his own com mit ment, which is il lu mi nated in the fol low ing pas -
sage:

Now I have a pro fes sion of my own, and I work at it the livelong time. But even if I 
were to sit on the porch with my work I don’t think a single boy would come –
standing on one bare foot and rubbing his calf with the other – and watch my fingers to 
see how the writer’s business is done. I don’t say that it is a bad or useless pro fes sion:
but it isn’t one of the super la tively fine and striking ones, and the material used is of
a strange sort – you don’t even see it. But I’d like all the things I used to see to be in it:
the ringing hammer- strokes of the smith and the colors of the whistling house painter,
the patience of the tailor and the careful chipping of the stone- mason, the bustling of
the baker, the humility of the poor, and all the lusty strength and skill which men of
towering stature put into their work before the as ton ished and fas ci nated eyes of
a child (Čapek 1990, p. 317). 

The quoted frag ment clearly dis plays an ob vi ous con tra dic tion be -
tween the es sence of the ma te rial world and the one that be longs to the
realm of lit era ture, yet the ma te rial ob jects as well as their sen sual
“sub sti tutes” de scribed in Čapek’s writ ing mat ter above all be cause of
their handi ness de rived from Hei deg ger’s re flec tions on be ing and
time. Any ob ject de fined in Gra ham Har man’s terms as a “tool- being’
with a clear ref er ence to Hei deg ger’s handi ness (that is, ren der ing
what is called zu han den) is at the same time a thing in it self and a phe -
nome non namely, a nec es sary re duc tion to its pres ence in hu man
thought. The let ters of Karel Čapek seem to bring evi dence for their
author’s aware ness re gard ing the afore men tioned re duc tion, since he
never gives up con cen trat ing on the be lit tling prop er ties of the world,
which it self re mains par tially hid den in its es sen tial ab sence. In other
words, the writer pre suma bly knows, that the ques tion of im per fect
hu man knowl edge is de ter mined by the re al ity, which al lows the ob -
server to deal only with some of its fac ets, with its de for ma tion in
minia ture, so to speak. 
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Ka mi la WO Ź NIAK

Wrocław

De miur gi cz ne wy mia ry rze czy wi sto ści.
Na mar gi ne sie po wie ści

Alfre da Kubi na i Ja na We is sa

Ke y words: novel, literary space, Alfred Kubin, Jan Weiss, Gnosticism
Słowa klu czo we: powieść, przestrzeń literacka, Alfred Kubin, Jan Weiss, gnostycyzm

 Abs tract

The paper discusses certain motifs common to the novels of Alfred Kubin and Jan
Weiss. The author analyses symbolic domains of the plot, referring among others to
the gnostic thought, the theory of utopia, or psy cho analy sis. She em pha sises the in ter -
tex tu al ity of the novels discussed, which con sti tutes a kind of a game with the reci-
pient in which the authors dem on strate the de mi ur gi cal aspects of reality.

Artykuł przed stawia wspólne motywy powieści Alfreda Kubina i Jana Weissa.
Autorka analizuje przestrzenie sym bolic zne fabuły, odwołując się m.in. do myśli
gnostyck iej, torii utopii, psy cho anal izy. Zwraca uwagę na in tertekstu al ność omawia-
nych powieści, będącą swego rodzaju grą z odbiorcą, poprzez którą obaj autorzy
ukazują de mi ur gic zne wymiary rzec zy wis tości.

Lubomír Do ležel, pisząc o li te ra tu rze XX wie ku, stwier dza, iż
człowiek nie ży je w świe cie, któ ry sam two rzy, ale oto czo ny jest
i zma nipu lo wa ny przez ukry te, nie wi dzia l ne siły. Siły te nie są już, jak
w da w nych opo wie ściach i mi tach, o pro we nie ncji nad przy ro dzo nej,
bo skiej, czy de mo ni cz nej, sta no wią ra czej re pre zen ta cję na tu ra l nych
sił lu dz kiej psyche lub or ga ni za cji społecz nych – w obu tych przy pa d -
kach mają tak sa mo de spo ty cz ny i niszczący cha ra kter (Do ležel 2008,
s. 71–72). Ab so lu tyzm rze czy wi sto ści, w ta kim zna cze niu, o ja kim pi -
sze Hans Blu men berg (Blu men berg 2009, s. 3), zo sta je więc wy pa r ty
przez po dej ście czy sto ra cjo na l ne, em pi ry cz ne, wy ni kiem cze go jest
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kształto wa nie się li cz nych mo de li świa tów alte rna ty w nych opa r tych
na fun da men tach już ist niejących, jed nak kształtujących rze czy wi -
stość uto pijną, bądź od wro t nie – de ma skujących jej ne ga ty w ne stro ny. 
Pi sa rze po wołują do ist nie nia kra i ny w pie r wo t nym za mie rze niu do -
sko nałe, od po wia dające wszy stkim wy ma ga niom i po trze bom za mie -
sz kujących je społecz no ści. Te, po czę sto kroć de miur gi cz ne, kre a cje
na pę dza po trze ba ciągłej zmia ny, ule p sza nia te go, co za sta ne, sta ty cz -
ne, prze sta rzałe. Owa po trze ba stwo rze nia świa ta do sko nałego pcha
lu dz kość, już od jej początków, do fo r mo wa nia co raz to no wych wy -
mia rów re a l no ści. Czy jed nak mo ż na stwo rzyć świat ide a l ny, uto pi j -
ny, nie prze nosząc na nie go wszy stkich ne ga ty w nych wzo r ców i za -
cho wań lu dz kich? Wie lu twó r ców, pi sa rzy i fi lo zo fów, zda je się w to
wątpić. Nie tzsche pi sze w Wo li mocy o bie r nym ni hi li ście, któ ry
„sądzi o świe cie, ja ki jest, że być nie po wi nien, a o świe cie, ja ki być
po wi nien, że nie eg zy stu je” (Nie tzsche 1911, s. 323). Te go ro dza ju
powątpie wa nia w mo ż li wość stwo rze nia pa ń stwa lub ustro ju do sko -
nałego zna j dują swo je od zwier cied le nie w li te ra tu rze o cha ra kte rze
anty uto pi j nym, w któ rej rze czy wi stość pod da na zo sta je przez pi sa rzy
szcze gółowej de kon stru kcji w ce lu wska za nia bra ków i nie mo ż li wość 
eg zy sten cji te go ty pu świa tów lub za gro żeń wypływających z np. po -
stę pu tech ni cz ne go i cywi liza cyj ne go. 

Ce lem ni nie j sze go ar ty kułu jest przed sta wie nie pe w nych wspó l -
nych mo ty wów, któ re bu dują świat przed sta wio ny w dwóch po wieś-
ciach, mia no wi cie mo wa o utwo rach Al fre da Ku bi na Die an de re Se i te
(1909, pol. wyd. 1968 za ty tułowa ne Po ta m tej stro nie) oraz Ja na We is-
sa Dům o 1000 pa trech (1929, pol. wyd. 1960 za ty tułowa ne Mul ler -
dom ma ty siąc pię ter). Po wie ści te re pre zen tują swe go ro dza ju rze czy -
wi stość sym bo liczną, któ rej za da niem jest łącze nie świa do me go i nie -
świa do me go, te go, co re a l ne i nie re a l ne. „Rze czy wi stość sym bo li cz na 
jest drogą, pro ce sem wiodącym do rze czy wi sto ści trans cen den t nej”
(Pi róg 1999, s. 76), na le żałoby je sz cze uści ślić: jest drogą do po zna nia
rze czy wi sto ści trans cen den t nej. We wspo mnia nych po wie ściach to
(roz-)po zna nie nie wiąże się z uczu cia mi afir maty w ny mi, ra czej ma
ne ga ty w ne kon se k wen cje dla pod mio tu po znające go. Byt ab so lu t ny

po wołujący do ist nie nia świa ty, w któ rych żyją bo ha te ro wie, ma cha -
ra kter skra j nie ne ga ty w ny w związku z czym rze czy wi stość, wy kre o -
wa na przez ten byt, jest od wró co nym de miur gi cz nym two rem mają-
cym przy po mi nać świat ide a l ny. 

Alfred Kubin Po tamtej stronie – wizje chorego umysłu 
czy ne ga ty w na siła po zna nia?

Al fred Ku bin, au stria cki ry so w nik i gra fik, uro dzo ny w cze skich
Li to mie rzy cach (1877–1959) ko ja rzo ny jest prze de wszy stkim ja ko
au tor nie sa mo wi tych, gro te sko wych i de mo ni cz nych w swo im wy ra -
zie gra fik i szki ców. Jak wspo mi na Pa weł Hu el le w Posłowiu do oma -
wia nej tu po wie ści Ku bi na, ob ra zy te „na stałe weszły do re per tu a ru
ar ty sty, będąc za rów no tre ścią je go sztu ki, jak i zna kiem roz po zna w -
czym wy so ce indy widu al ne go sty lu” (Hu el le 2008, s. 272). Hu el le pi -
sze rów nież o pol skim psy chia trze An to nim Kę pi ń skim, któ ry wszyst- 
kie te prze ra żające wi zje Ku bi na za li czył w po czet prze strze ni schi -
zofre ni cz nej (Hu el le 2008, s. 271). To do świa d cze nie schi zo fre nii, jak 
twier dzi Hu el le, nie ogra ni czyło ar ty z mu Ku bi na, prze ciw nie – otwo -
rzyło przed nim dro gę do po zna nia włas nej ja ź ni i po zwo liło wejść na
ście ż kę du cho wej, wręcz mi sty cz nej, prze mia ny. O swo ich do świa d -
cze niach Ku bin pi sze w Au to bio gra fii, któ ra sta no wi część po wie ści
Po ta m tej stro nie.

Ar ty sta od no to wu je w swo ich wspo mnie niach, że już od najmłod -
szych lat zain tere so wa ny był tym, co prze mi jające, prze ra żające i od -
bie gające od no r my. Niewątpli wie du ży wpływ na tak post rze ganą
rze czy wi stość miały je go sto sun ki z oj cem, któ ry po śmie r ci pierw-
szej, a po tem dru giej żo ny całko wi cie zamknął się w so bie i wy co fał
z akty w ne go ży cia. Ku bin pi sze: 

Ten [ojciec] żył sam na sam ze swym bólem i bez li to ś nie mnie karał, nie spra w -
dzając, czy isto t nie jestem winien – tak, że moje życie stało się nie do znie sie nia. Ów
czas całko wi te go opu sz cze nia okazał się jednak nie zwy kle ożywczy dla mojej wy ob -
ra ź ni. Pławienie się w ima gina cy j nych ka ta stro fach, wy bu chach pie r wo t nych,
żywiołowych mocy, dawało mi zawsze wy ra ź ne uczucie szczę ścia, na kształt lek kie -
go upo je nia, któremu to wa rzy szyły cia re cz ki wzdłuż kręgosłupa. Obse r wo wa nie
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burzy, pożaru czy wez bra ne go dzi kie go potoku należało do moich naj wy ższych roz -
ko szy. Byłem re gu la r nym widzem bijatyk, are szto wań, targów bydła. […] Palącą cie -
ka wość wzbudzało we mnie także wiele jeszcze innych spraw. Na przykład zwłoki.
[…] Stąd właśnie zrodziło się moje gwałtowne zain tere so wa nie po do b nie stra sz li wy -
mi scenami. Wy pa d ki śmierci były dla mnie nie po ję te i zdu mie wające (Kubin 2008,
s. 238–239). 

Ar ty sta co raz bar dziej za nu rzał się więc w otchłanie nie ty l ko
świata, w któ rym żył, ale prze de wszy stkim w głębię włas nej psy chi -
ki, sku piał się na emo cjach, uczu ciach i prze ży ciach we wnę trz nych,
do pro wa dzając się czę sto do ata ków, jak sam to na zy wał, de li rium.
Bar dzo du żo czy tał. Wie l kie wra że nie zro biła na nim w tym okre sie
prze de wszy stkim twó r czość Scho pen hau e ra. Isto t nym mo men tem
w ży ciu Ku bi na stało się pod da nie hi p no zie. Od tej chwi li, jak sam pi -
sze, stał się ne r wo wy, roz dra ż nio ny i nie spo ko j ny. Po sta no wił po -
pełnić sa mo bó j stwo:

[…] W tym celu, z tanim starym re wo l we rem w kie sze ni, pojechałem w dalekie
strony mego dzie ci ń stwa, by się za strze lić na grobie matki. Tam na wszelki wypadek
po mo d liłem się, prócz Boga prosząc również matkę, by mi zesłała potrzebną moc
i uchroniła przed tchó rzo stwem. Na stę p nie doczekałem jeszcze do ude rze nia dzwonu, 
w nadziei, że skądś na de jdzie pomoc. Ale nie nadeszła. Przyłożywszy lufę do prawej
skroni, na której według ta b li cy ana to mi cz nej zrobiłem za dra pa nie szpilką, by nie
chybić mózgu, pociągnąłem za cyngiel. Ale za rdze wiała stara broń zawiodła, a za-
brakło mi męstwa, by nacisnąć po wtó r nie – zrobiło mi się ha nie b nie mdło. Poleżałem
kilka godzin w jakiejś go spo dzie, po czym poszedłem do domu ro dzin ne go (Kubin
2008, s. 242). 

Przez cały ten okres Ku bin bar dzo du żo ry so wał i sta wał się po wo li 
ar tystą roz po zna wal nym. Ja kiś czas pó ź niej nastąpił w je go ży ciu
swe go ro dza ju przełom mi sty cz ny, meta fi zy cz ny. Ta we wnę trz na
prze mia na Ku bi na, któ ra wpłynęła na po wsta nie po wie ści Po ta m tej
stro nie, mogła mieć związek z za ko ń cze niem pro ce su indy wi du a cji.
Pro ces ten dzie li się bo wiem na dwa eta py: pie r wszy – ini cja cy j ny –
po le ga na przy sto so wa niu się do rze czy wi sto ści ze w nę trz nej (w przy -
pa d ku Ku bi na po go dze nie się z oj cem, roz wój twó r czy), na to miast
etap dru gi do ty czy rze czy wi sto ści we wnę trz nej i od no si się do sfe ry
sym bo li i ar che ty pów. Ta kim właś nie sym bo li cz nym, ini cja cy j nym

wy da rze niem w ży ciu Ku bi na stało się wysłucha nie kon ce r tu w jed -
nym z te a trów: 

I tam zdarzyło mi się coś bardzo dzi w ne go psy chi cz nie, a dla mnie decydującego,
co do dziś niezupełnie po j mu ję, chociaż wiele nad tym roz my ślałem. Kiedy mia no wi -
cie zaczęła grać nie wie l ka or kie stra, ujrzałem z nagła całe oto cze nie jaśniej a ostrzej,
jakby w innym świetle. Na twarzach obecnych dokoła dostrzegłem znie na cka za ska -
kującą zwie rzoczłowie czość. Wszy stkie dźwięki stały się oso b li wie obce, wy zwo lo -
ne ze swej przy czy ny. Brzmiało mi to niczym jakaś szy de r cza, stękająca, dudniąca
ogólna mowa, której nie rozumiałem, lecz która zdawała się mieć naj wy ra ź niej jakiś
całkiem wi d mo wy, we wnę trz ny sens. Po smu t niałem, chociaż prze ni kała mnie jakaś
szcze gó l na błogość (Kubin 2008, s. 248). 

Aby wyłado wać nad miar emo cji, któ re nie zna lazły uj ścia w twó r -
czo ści ar ty sty cz nej, Ku bin zaczął spi sy wać swo je wi zje i po mysły,
z cze go na ro dziła się opo wieść o Pa ń stwie Snu. Książka uka zała się
dru kiem w 1909 ro ku wraz z ilu stra cja mi au to ra. W swo jej Au to bio -
gra fii pi sze on je sz cze: 

Po tamtej stronie stanowi punkt zwrotny rozwoju du cho we go i na po my ka o tym
skrycie i jawnie w wielu mie j s cach. Pisząc ją, nabrałem dojrzałego roze zna nia, iż nie
tylko w dzi wa cz nych, wzniosłych i ko mi cz nych mo men tach ist nie nia leżą naj wy ższe
wa r to ści, ale że to, co przykre, obo ję t ne i powsze dnio- po drzęd ne, zawiera te same ta -
je mni ce. To, że pisałem zamiast rysować, leżało w naturze rzeczy, sposób po zby cia
się szy b ciej na pie rających myśli był sto sow nie j szy, niż byłoby to mo ż li we inaczej
(Kubin 2008, s. 257). 

Wy ni kiem wszy stkich na gro ma dzo nych do świa d czeń i emo cji
stała się po wieść nie tu zin ko wa, po sia dająca li cz ne od wołania filo zo -
fi cz ne, re li gi j ne i me ta te ksto we. Prze de wszy stkim całość fa buły uję ta 
zo stała przez au to ra w ra my od noszące się do zna ne go gno sty c kie go,
apo kry ficz ne go Hy mnu o Per le, o czym bę dzie mo wa pó ź niej.

Po wieść Ku bi na za li czyć mo ż na do li te ra tu ry fan ta sty cz nej o cha -
ra kte rze dys to pi j nym. Ma my tu do czy nie nia z dys to pią cza su o cha -
rakte rze re tro spe ktyw nym (Sza cki 2000, s. 85–109), bo wiem pod -
stawą Pa ń stwa Snu jest zwrot ku te mu, co było, ku przeszłości. Głów -
ny bo ha ter przy by wa do owe go kra ju na za pro sze nie Kla u sa Pa te ry –
wład cy ab so lut ne go stwo rzo ne go przez sie bie pa ń stwa. 

25 26



Prze strzeń, którą kre śli w swo jej po wie ści Ku bin, jest na ce cho wa -
na ne ga ty w nie, co sta je się tłem pó ź nie j szej fa buły. Cały ob szar Pa ń -
stwa Snu jest ogra ni czo ny i za mknię ty, dzie li się na dzie l ni ce, do któ -
rych mają do stęp nie li cz ni. Po śro d ku te go w za sa dzie płaskie go te re nu 
wzno si się sto li ca kra ju – Perła, z gó rującym w niej pałacem Pa te ry –
ten układ prze strze ni wy mu sza hory zon ta l ny ruch po sta ci, któ re nie
mogą do stać się pałacu Pa te ry, co sym bo li zu je pe w ne go ro dza ju zam-
knię cie na sfe rę sa c rum, ko ja rzoną naj czę ściej z wer tyka l no ścią. Pod -
kre śla to do da t ko wo mo tyw izo la cji od świa ta zew nę trz ne go, któ ry
przekłada się na opi sy przy ro dy i zja wisk atmo sfe ry cz nych. Nad kra -
jem tym ni g dy nie świe ci słoń ce, w no cy nie wi dać gwie ź dzi ste go nie -
ba, a ro ślin ność jest sza ra i za ku rzo na. Wszy stko jest sym bo li cz ne
i po wie rz chow ne. Jak pi sze Jan Ku ro wi cki: 

Dziwne to państwo. Życie jego oby wa te li toczy się w nim na niby. Po zo r nie
kupuje się tam i sprze da je, czyta gazety i załatwia oso bi ste i pu b li cz ne sprawy. Ale
wszystko to jest sym bo li cz ne jakby dla zabawy (Ku ro wi cki 1996, s. 113).

Pa ń stwo Snu jest rze czy wi ście two rem dzi wa cz nym, opie rającym
się prze de wszy stkim na glo ry fi ka cji przeszłości. Całko wi cie odi zo lo -
wa ne od świa ta zew nę trz ne go, przy j mu je w po czet swych oby wa te li
ty l ko lu dzi wy bra nych, „nie zado wo lo nych z no wo cze s nej ku l tu ry”,
któ rzy kie rują się w swo jej eg zy sten cji je dy nie wa r to ścia mi du cho wy -
mi. Przy by wający doń lu dzie sta no wią więc swe go ro dza ju eli tę, wy -
bra nych i prede sty no wa nych do za mie sz ka nia w pa ń stwie Pa te ry.
Mie sz ka ń cy są naj czę ściej ucie ki nie ra mi ze swo ich świa tów, w któ -
rych nie umie li żyć, bądź tę sk ni li za ży ciem ta kim, ja kie wiodło się
w przeszłości (dys to pia ucie cz ki). Ta ide a li za cja przeszłości ści śle
wiąże się z kon cepcją cza su. Jest to czas li ne a r ny, pro wadzący głów -
ne go bo ha te ra od wy da rze nia do wy da rze nia, a ce lem je go wę drów ki
po Pa ń stwie Snu (wę drów ka ta przy po mi na wę drów kę po ety po za -
światach w Bo skiej Ko me dii) jest spo t ka nie z Pa terą. Do da t ko wo au -
tor po wie ści kon stru u je rze czy wi stość, opie rając ją na ze sta wie niu
cza su świe c kie go (co dzien ne ży cie mie sz ka ń ców głów nie sto li cy pa ń -
stwa – Perły) z cza sem sa kra l nym. Ten osta t ni ma swo je od bi cie

w dwóch ele men tach: mo ty wie snu oraz mo ty wie tzw. „Wie l kie go
Cza ru Ze ga ro we go”.

Mo tyw snu w po wie ści Ku bi na roz dzie la opi saną wy żej kon ce pcję
cza su na czas re a l ny i czas pod świa do my, nie re a l ny, w któ rym to mie -
sz ka ń cy Perły ja k by za mie rają, za trzy mują się i za pa dają w stan hi be r -
na cji. Cza sem sa kra l nym na to miast, zna j dującym się nie ja ko po za ra -
ma mi świa do me go i pod świa do me go, ob ję tym przez mie sz ka ń ców
pa ń stwa całko wi tym ta bu, jest wspo mnia ny „Wie l ki Czar Ze ga ro wy”, 
o któ rym głów ny bo ha ter pi sze w li ście przy ja cie lo wi:

[…] Jest to po mie sz cze nie starego zegara, którego cy fer b lat za j mu je najwyższą,
trzecią część wieży. Z tej tarczy, prze zro czy stej w nocy, od czy tu je my dokładny czas
i wszy stkie zegary w mieście i kraju re gu lo wa ne są według niej. Nie byłoby w tym nic 
oso b li we go, gdyby wieża ta nie miała ponadto pewnej zupełnie dzi wa cz nej właści -
wo ści. Wywiera mia no wi cie na wszy stkich mie sz ka ń ców ta je mni czy, nie od pa r cie
przyciągający wpływ. O okre ślo nych go dzi nach stare te mury otaczają tłumem mę ż -
czy ź ni i kobiety. Obcy przystają zdzi wie ni, przyglądając się nie po ję te mu za cho wa niu
tego zgro ma dze nia. Ludzie drepcą ne r wo wo w mie j s cu i wciąż spoglądają na długie,
za rdze wiałe wska zów ki w górze. Na za py ta nie, co się tu dzieje, otrzy mu jesz roz tar g -
nio ne, wymijające od po wie dzi. Kto się przy j rzy jeszcze uwa ż niej, do strze że dwa
małe wejścia u podnóża wieży. Tam ciśnie się wszystko. […] Im dalej posuwają się
wska zów ki, tym bardziej wzrasta na pię cie. Jeden po drugim znika; każdy chce po zo -
stać w środku minutę lub dwie. Wychodzący mają wszyscy wyraz głębo kie go za do -
wo le nia, niemal szczę ścia. […] Po do b no jest zgoła nie przy zwo i cie roz ma wiać o tym i 
świa d czy to o głupocie. […] Wchodzi się do małej, wielokątnej pustej celi po kry tej
czę ścio wo za gad ko wy mi ry sun ka mi, chyba sym boli cz ny mi. Za murem słychać po tę -
ż ne wahadło w ruchu. Tik! tak… tak… tik… tak… Po ka mien nej ścianie leje się
woda, leje się bez przerwy. Zrobiłem to, co człowiek, który wszedł przede mną:
wpatrując się nie ru cho mo w ścianę po wie działem wy ra ź nie i głośno: „Panie, oto stoję 
przed Tobą!”. Potem znów się wy cho dzi. Moja twarz musiała mieć wyraz dość za sko -
czo ny. […] Ale rzecz naj dziw nie j sza: począwszy od dnia, kiedy zdobyłem się na to
do świa d cze nie, odczułem, jak mnie także ogarnia przymus. Zrazu prze chodząc koło
wieży doznawałem tylko lek kie go wstrząsu, w na stę p ne dni mój nie po kój wzrastał,
po prostu pchało mnie do środka. […] Według głównego wzoru po roz sta wia ne są po
całym mieście po mnie j sze wieże. Po do b no na wsi każde go spo da r stwo musi mieć
swój kąt ze ga ro wy (Kubin 2008, s. 69–70).

Jak wi dać z po wy ższe go opi su, wnę trze sta re go ze ga ra sta no wi
sferę sa c rum, któ ra wy zna cza czas meta fi zy cz ny od działywujący na
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mie sz ka ń ców Perły. „Wie l ki Czar Ze ga ro wy” da je ponad to mo ż li wość
ob co wa nia z bó stwem, zbli że nia się do nie go, od da nia je go opie ce, co
przy po mi na pe w ne go ro dza ju ry tuały ini cja cy j ne, pod czas któ rych
prze kra cza się sfe rę pro fa num, by wkro czyć na dro gę ini cja cji w rze -
czy wi stość po świę coną bó stwu. W oma wia nej po wie ści tym bó stwem 
jest Pa te ra.

Wład ca ab so lu t ny i kre a tor rze czy wi sto ści, Kla us Pa te ra, jest tym,
któ ry zsyła na swo ich pod da nych sen. Dzię ki te mu mo że ich kon tro lo -
wać i kie ro wać ni mi ni czym ma rio net ka mi. Pa te ra, pełen sprze cz no -
ści, dwo i sto ści, ja wi się ja ko De miurg rządzący twardą ręką swoją
kra iną snu, ale ma też ob li cze Bo ga Staro testa mento we go:

[…] Blade oblicze okalały ciemne kę dzio ry, powieki były szcze l nie za mknię te, tylko
usta drgały i poruszały się nie ustan nie, jakby chciały mówić. Jąłem z prze ję ciem po -
dzi wiać cudowną re gu la r ność i piękno tych rysów. Ze swym sze ro kim, niskim czołem 
i potężną nasadą nosa po do b ny był raczej bogom grackim niżeli żywemu człowie ko -
wi. Na twarzy znaczył się głęboki ból. Wtem posłyszałem słowa, coś za sze p tało cicho 
i szybko:
– Uska r żasz się, że nigdy nie możesz przyjść do mnie, a ja przecież zawsze byłem
przy tobie. Często widziałem, jak mi złorzeczyłeś i wątpiłeś we mnie. Co mam dla
ciebie uczynić? Powiedz swoje ży cze nie! (Kubin 2008, s. 103)

Jest władcą o wie lu twa rzach, któ re uja w nia zgod nie z bie giem
wy da rzeń. To on de cy du je o tym, kim będą mie sz ka ń cy Pa ń stwa Snu,
a wy syłając im swo je za pro sze nie, łudzi ich wizją ży cia ide a l ne go.
Pod sta wo wym wy zna cz ni kiem eg zy sten cji w pa ń stwie Pa te ry jest
osiągnię cie wie dzy ab so lu t nej i po zna nie wszech rze czy. Pa te ra to De -
miurg, któ ry, chcąc stwo rzyć świat do sko nały, two rzy je go pa ro dię,
od wro t ność. Wie dza, którą mają po siąść mie sz ka ń cy tej kra i ny, a prze-
de wszy stkim głów ny bo ha ter – mo na chi j ski ry so w nik, nie jest dla
nich wy zwo le niem, nie przy no si szczę ścia, sta je się na to miast prze -
kle ń stwem i ob ciąże niem ich by tu. Jest to bo wiem wie dza o ich włas -
nej na tu rze, o dwo i sto ści tej na tu ry i od wie cz nym przy ciąga niu się
prze ciw ieństw.

Po wieść Al fre da Ku bi na w dość oczy wi sty spo sób na wiązu je m.
in. do wspo mnia ne go na początku utwo ru apo kry ficz ne go Hymn

o per le. To gno sty c kie dzieło w spo sób meta fo ry cz ny i sym bo li cz ny
opi su je pod róż człowie ka do źró deł swo jej ja ź ni. Ty tułowa perła jest
sym bo lem wie dzy, którą zdo by wa bo ha ter – jest wiedzą o so bie sa -
mym, o isto cie swo je go by tu, o dro dze, którą mu si po ko nać „oświe co -
ny”, ktoś, kto, po przez swe go ro dza ju ilu mi na cję, osiągnął wy ższy po -
ziom roz wo ju du cho we go. W dzie le Ku bi na głów ny bo ha ter, tak jak
książę z Hy mnu o per le, do sta je wez wa nie i za pro sze nie do pod ró ży
w ce lu od na le zie nia Perły – sto li cy Pa ń stwa Snu, gdzie naj waż nie j sze
jest ży cie du cho we i wie dza. Bo ha ter po wie ści przy by wa więc do sto -
li cy, zo sta wiając świat za sobą, od ry wając się od te go, co było. Je go
ini cja cy j na dro ga przez za ka mar ki i la bi ryn ty Perły do pro wa dza osta -
te cz nie do ob ja wie nia pra wdy o jej wład cy, ale i o so bie sa mym. W pe -
w nym mo men cie oka zu je się, że Pa te ra mo że nie być rze czy wi sty, być 
mo że jest je dy nie wo skową ku kiełką, kie ro waną, tak jak in ni mie sz ka -
ń cy pa ń stwa, nie wi dzialną rę ka lo su. W chwi li, w któ rej głów ny bo ha -
ter za czy na się nad tym za sta na wiać, na stę pu je u nie go we wnę trz na
prze mia na. Za czy na do strze gać dwo i stość nie ty l ko wład cy Pa ń stwa
Snu, ale prze de wszy stkim dwo i stość rze czy wi sto ści i włas nej na tu ry.
Po twier dza to słowa sa me go Ku bi na, któ ry w Au to bio gra fii pi sał o licz- 
nych od wołaniach do włas nych prze żyć, a prze de wszy stkim do fi lo -
zo fii Scho pen hau e ra. Fi lo zof ten twier dził, że świat jest ty l ko wy ob ra -
że niem od bie rające go go pod mio tu (Świat ja ko wo la i wy ob ra że nie,
1819), Ku bin usta mi swo je go bo ha te ra mó wi:

Coraz wy ra ź niej odczuwałem wspólną więź ze wszy stkim. Wy mien ne stały się
dla mnie barwy, wonie, tony i wra że nia smakowe. I wtedy pojąłem: świat to jest siła
wy ob ra ź ni. […] Bo teraz wiedziałem już przecież na pewno, że ruch wahadłowy
w obie strony oznacza rów no wa gę. […] Teraz zro zu miałem Paterę, pana, stra sz li we -
go władcę. […] Patera był wszędzie. Widziałem go tak w oczach przy ja cie la, jak
wroga, w zwie rzę tach, ro śli nach i minerałach. […] Zna j do wałem jednak i pie r wia stki
obce w sobie. Ku swemu prze ra że niu bowiem wykryłem, iż moje „ja” składa się z nie -
zli czo nych „ja”. […] Każde z tych „ja” miało własne poglądy. […] Chcę radości –
więc chcę zarazem cie r pie nia. Nic – albo wszystko. W sile wy ob ra ź ni i nicości leżała
za pe w ne pra przy czy na, a może stanowiły to ż sa mość. […] Po do b ne odbicia we mnie
rządziły teraz moim po stę po wa niem. Hałas świata zew nę trz ne go dopóty smagał moje 
nerwy, uczulając je, dopóki nie dojrzały do przeżyć Świata Snu. Przy końcu tego
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rozwoju kończy się człowiek jako istota po szcze gó l na, nie jest też już więcej po trze b -
na. Ta droga pro wa dzi do gwiazd (Kubin, 2008, s. 128–130).

A więc tak na pra wdę ten de miur gi cz ny wy miar rze czy wi sto ści
opi sa ny przez Ku bi na w po wie ści Po ta m tej stro nie jest ni czym in nym,
jak opi sem zma gań au to ra (bo ha te ra) z włas nym wnę trzem, jest opi -
sem wę drów ki w głąb pod świa do mo ści, sym bo lem któ rej jest Pa ń stwo
Snu i Perła – źródło wie dzy, na po szu ki wa nie któ rej wy ru szył bo ha ter, 
by osta te cz nie do trzeć do sie bie sa me go oraz Pa te ra. Ku bin, po przez
za wiłą sym bo li kę i od wołania in ter te ksto we, wska zu je na zma ga nia
z własną pod świa do mo ścią i pró bę do ta r cia do swo jej ja ź ni. Głów ny
bo ha ter to tak na pra wdę al ter ego Ku bi na. Błądząc po uli cach Perły,
błądzi on po za ka mar kach pod świa do mo ści pi sa rza, którą od zwie rcie -
d la w po wie ści po stać Pa te ry – zmien ne go, nie do stęp ne go, nie zna ne -
go wład cy. Sym bo lem ja ź ni jest na to miast w utwo rze wie l ki ze gar i je -
go czar. Wej ście do nie go i pod da nie się „Wie l kie mu Cza ro wi Ze ga ro -
we mu” oz na cza w rze czy wi sto ści roz po czę cie pro ce su indy widua li -
za cji, do cie ra nia do ja ź ni. Po niekąd po twier dzają to słowa sa me go au -
to ra przed sta wio ne w osta t nim cy ta cie z po wie ści i sta no wią klucz do
jej zro zu mie nia. Pod kre ślają dwo i stość na tu ry człowie ka, a co za tym
idzie je go po zy ty w ne i ne ga ty w ne ob li cze. Ta wie dza roz cza ro wu je
głów ne go bo ha te ra, dla sa me go Ku bi na jest zaś od kry ciem, kończą-
cym etap ini cja cy j ny, po zwa lającym po ko nać mu etap prze j ścio wy –
li mi na l ny i przejść do sfe ry ar che ty pów, któ re tak czę sto są wi do cz ne
w twó r czo ści ar ty sty cz nej te go au to ra.

Jan Weiss Mul ler dom ma tysiąc pięter – rze czy wi stość
na granicy jawy i snu

W ana li zo wa nej wcze ś niej po wie ści A. Ku bi na za uwa ża l na była
dys to pia ucie cz ki i cza su, na to miast utwór Ja na We is sa mo ż na za li -
czyć prze de wszy stkim do dys to pii po li ty ki, którą ce chują opis sy ste -
mów tota li ta r nych oraz ob ra zy społecz no ści opa r tych na sy ste mach
po li cyj ne go nad zo ru i ter ro ru (Sza cki 2000, s. 62–63). Jedną z cech
chara ktery sty cz nych dla anty uto pii i dys to pii jest po za tym to, że ob -

ra zują one nie ty l ko za gro że nie tota lita ry z mem, ale rów nież zwra cają
uwa gę na ne ga ty w ne stro ny po stę pu tech ni cz ne go, któ ry spy cha czło-
wie ka do ro li ma rio ne t ki. Na tle tak zdo mino wa ne go społecze ń stwa
(zdo mino wa ne go bądź przez wład cę ab so lut ne go, bądź przez po stęp
te ch ni cz ny i cywi liza cy j ny) za wsze stoi wy bi t na jed no stka (naj częś-
ciej głów ny bo ha ter) ob na żająca ma chi nę na pę dzającą rze czy wi stość, 
w któ rej przyszło jej żyć. Te go ro dza ju po sta cią jest w tym wy pa d ku
Piotr Brok, głów ny bo ha ter po wie ści We is sa, którą Jo an na Cza p li ń ska 
na zy wa pierwszą dys to pią w li te ra tu rze cze skiej (Cza p li ń ska 2001,
s. 49).

Tak jak u A. Ku bi na ob ra zy na gra ni cy snu i ja wy wy ni kały z pe w -
nych pro ble mów psy chi cz nych au to ra, tak w przy pa d ku We is sa ich
źródła mo ż na upa try wać w prze ży ciach wo jen nych. Za raz po wy bu -
chu pie r wszej wo j ny świa to wej We iss zna lazł się na fron cie ro sy j -
skim, w 1915 ro ku zo stał wzię ty do nie wo li i osa dzo ny w obo zie To c -
ko je na zy wa nym obo zem śmie r ci (Kmuníček 2012, s. 22–23). Prze -
by wał tam do ro ku 1916. W obo zie był świa d kiem co dzien nej śmie r ci
współwię ź niów, tak w wy ni ku wy cie ń czającej pra cy, jak i na sku tek
nie do ży wie nia i cho rób – prze de wszy stkim ty fu su. Ma ja cze nia i sny,
któ re wy woływała cho ro ba, stały się rów nież je go udziałem w mo -
men cie, kie dy sam na nią za padł. Wi zje cho re go umysłu tak bar dzo
wbiły się w psy chi kę i pa mięć We is sa, że przez całe pó ź nie j sze ży cie
twó r cze były stałym mo ty wem je go utwo rów. W 1917 ro ku pi sarz
wstąpił do Le gii Cze chosłowa c kiej, na stę p nie przez Włady wo stok,
a po tem Ukra i nę i wschód Eu ro py udało mu się szczę śli wie wró cić do
kra ju (w 1920 ro ku). Od mo men tu po wro tu do Cze chosłowa cji We iss
zaczął za bie gać o ró ż ne go ro dza ju kon ta kty li te ra c kie, co za owo co -
wało wy da niem pie r wszych opo wia dań do tyczących głów nie prze żyć 
wo jen nych i le gio no wych. Ten pie r wszy etap twó r czo ści, nie ja ko
pod su mo wujący do świa d cze nia wo jen ne, zwłasz cza te psy chi cz ne,
za mknęła po wieść Mul ler dom ma ty siąc pię ter. Jak pod kre śla w swo -
jej książce o We is sie Vilém Kmuníček, po wieść ta łączy w so bie ele -
men ty da da i z mu i po ety z mu, jest grą z kon wencją po wie ści dete -
ktywi sty cz nej i fan ta sty cz nej, jed no cze ś nie nie sie nie po kojące wi zje
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przyszłości związa ne z drugą wojną świa tową (Kmuníček 2012,
s. 151). Mo ż na w niej rów nież do strzec mo ty wy związa ne z sur rea li z -
mem i psy cho a na lizą. We iss ska r żył się, pi sze da lej Kmuníček, iż wy -
daną w 1929 ro ku po wieść kry ty ka ode brała zbyt po wie rz chow nie,
a jej głów na część kom pozy cy j na do tycząca kon fron ta cji snu i ja wy
po zo stała przez wię kszość nie zro zu mia na i po mi nię ta (Kmuníček
2012, s. 36). 

Podobnie jak w powieści Kubina, tak i tu można zauważyć pew-
nego rodzaju chwyt autora polegający na odwróceniu rzeczywistości.
W po wie ści Po ta m tej stro nie od wró co ny zo sta je sens ale gory cz ne go
i sym boli cz ne go Hy mnu o per le, na to miast We iss gra m. in. z sym bo -
liką re li gijną. Mul ler dom, bu do w la o ty siącu pię ter, jest swo i stym
pań stwem - mia stem, któ rym rządzi bez względ ny Ohi s ver Mul ler. Ten
gi gan ty cz ny dom wy ra sta z re a l ne go świa ta, nie mając z nim jed nak
żad nych po wiązań. Po zba wio ny drzwi i okien, na roz kaz je go wład cy,
wciąż pnie się gó rę. Bu dy nek po dzie lo ny jest na stre fy za mie szki wa ne 
przez lu dzi umie sz cza nych w nim według sche ma tów na rzu ca nych
przez je go twó r cę. Są tu in sty tu cje uży te cz no ści pu b li cz nej, ad mi ni -
stra cja, po li cja i Ge do nia – zna j dująca się w ni ż szych pa r tiach do mu
część prze zna czo na ty l ko dla wy bra ń ców. Jest to mie j s ce roz ry w ki
i ucie chy, tu zna j dują się te a try, ko ścioły i lu ksu so we pałace. W Ge do -
nii zna j du je się ponad to giełda i targ nie wo l ni ków, któ rzy wzno sić
będą ko le j ne pię tra Mul ler do mu. Ano ni mo wi ro bo t ni cy wy cie ń cze ni
stra sz liwą pracą w kró t kim cza sie ślepną i są wy syłani na osta t nie, naj -
wy ższe pię tra – żyją, pragnąc śmie r ci. Nad ni mi mieszczą się już ty l ko 
wię zie nia. 

Nad Gedonią zna j du je się stu pię tro wy oddział Wes t-We ster, dzie l ni ca kupców,
skle pi ka rzy, prze ku p niów handlujących czym się da […]. Tu wolno przepić pół
pensji, tu szuka szczę ścia zbio ro wi sko oszustów, złodziei, pro wo ka to rów, szpiegów,
zdra j ców, spe ku lan tów ulo ko wa nych wedle majątku (im niżej, tym większy do bro -
byt). […] Na samym dole zaś tego wspaniałego gmachu prze by wa Ohisver Muller,
a w fun da men tach mieści się gi gan ty cz ny skarbiec […] (Ma g nu sze wski 1995,
s. 186–187). 

Mul ler dom jest za tem wy soką wieżą ciągle pnącą się w gó rę. Jest
to swe go ro dza ju na wiąza niem do bi b li j nej wie ży Ba bel, któ rej bu do -
w ni czy chcie li zbli żyć się do Bo ga, sta wiając jej ko le j ne kon dy g na cje. 
W po wie ści We is sa wi dać jej od wró co ny ob raz. Naj wy ższe pię tra sta-
ją się piekłem dla ich mie sz ka ń ców, na to miast uo so bie nie Bo ga/De -
miu r ga – Ohi s ver Mul ler za mie sz ku je dół bu dyn ku. Wie ża w sym bo li -
ce bi b li j nej mo że oz na czać sym bol zba wie nia (ta ki ob raz jest za wa r ty
w 2 Ks. Sa mu e la, wer set 22: 44–51, Bi b lia Gda ń ska: „On [Bóg] jest
wieżą zba wie nia”), ale wiąże się też ze zna kiem py chy, po gar dy i bra -
kiem po ro zu mie nia. Na to miast w Bo skiej Ko me dii Dan te go prze czy -
tać mo ż na w pie ś ni V na kaz: „Mo c ny jak wie ża bądź, co się nie ze g -
nie, cho ciaż się wi cher na jej szczy ty wa li”. Te po zy ty w ne i ne ga ty w -
ne od wołania do sym bo li ki wie ży mają swój od dźwięk w po wie ści
We is sa. Oto au tor kre śli przed czy te l ni kiem ob raz wład cy ab so lut ne -
go, któ re go po czy na niom to wa rzy szy prze moc, agre sja i całko wi ty
brak em pa tii. Jest on, wraz ze swo im two rem – Mul ler do mem, uo so -
bie niem py chy i po gar dy. To on, ja ko je dy ny pra wo da w ca w swo im
pa ń stwie, ska zu je lu dzi al bo na śmierć, al bo na zba wie nie. Jed no cze ś -
nie je go prze ciw ie ń stwem jest de te ktyw Piotr Brok, któ ry dąży do za -
bi cia te go samo zwa ń cze go wład cy. Brok jest za tem w po wie ści po sta -
cią niosącą zba wie nie, od wro t no ścią dia boli cz ne go Ohi s ve ra. Jed nak
rów nież on w pe w nym mo men cie ule ga cza ro wi wład zy i przy pi su je
so bie bo skie właści wo ści. Kon te stując swą nie wi dzia l ność, z pychą
wy krzy ku je: 

Jak jsem mocný…! – Jako bůh! – Mohu učinit vše! – Stvořím zázraky, o jakých se 
ne s ni lo ani Kristu! Svět, zakletý do tohoto nebetyčného baráku, uvedu v úžas! – Mul -
ler dóm – teď patří mně! (Weiss 1964, s. 24). 

Brok, uzu r pując so bie boską siłę, zna j du je się bar dzo bli sko gra ni -
cy mię dzy rolą zba wi cie la a de spo ty. 

Ohi s ver Mul ler na kre ślo ny jest przez au to ra po wie ści ja ko po stać
skra j nie ne ga ty w na. Nikt z lu dzi za mie sz kujących Mul ler dom nie
wie, jak na pra wdę wygląda. Wśród bo ha te rów krążą opo wie ści, że
jest on sta rym Żydem, młodym ary sto kratą lub sta ru sz kiem tracącym
kon takt z rze czy wi sto ścią. W osta te cz nym spo t ka niu Bro ka z Ohi s ve -
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rem oka zu je się jed nak, że bez względ ny wład ca jest małym, za kom-
p le ksio nym człowie cz kiem, au to rem książki o tor tu ro wa niu kwia tów.
Po do b nie jak w po wie ści Ku bi na, wie l ki uzu r pa tor oka zu je się cie -
niem człowie ka, kukłą, którą kie ru je je dy nie nie na wiść i roz pacz.
Ohi s ver, uwa ża ny przez mie sz ka ń ców Mul ler do mu za Bo ga, jest po -
sta cią de miu r giczną, któ rej do sko nały, w za my śle, twór przy no si śmierć
i zagładę. In te re sujące, pod wzglę dem oma wia nej tu sym bo li ki, jest
ta k że je go imię. Ohi s ver przy wo dzi na myśl in ne go bo ha te ra, mia no -
wi cie Aha s ve ra – Żyda Wie cz ne go Tułacza zmu szo ne go za ka rę po
wieczność wę dro wać świa tem. Według le gen dy, pra wdo podo b nie śred- 
niowie cz nej, Aha s ver po pę dzał Je zu sa idące go na ukrzy żo wa nie. Za
ka rę miał wie cz nie wę dro wać w ubó stwie i bo ja ź ni bo żej, ce cho wał
się po za tym wielką mądro ścią, którą zdo by wał, przez wie ki wę drując 
świa tem. W po wie ści imię Ohi s ver sta no wi ja k by grę słowną, od wro t -
ność imie nia Aha s ver i jest je go nieza prze cza l nym ne ga ty w nym od bi -
ciem, któ re mu da le ko do mądro ści i bo ja ź ni bo żej. 

Mo ty wem, któ ry rów nież w pe wien spo sób łączy po wieść We is sa
i Ku bi na jest mo tyw snu, chy ba naj waż nie j szy mo tyw tej po wie ści; za
je go po mocą We iss stwo rzył całą mul le rowską rze czy wi stość. Sam
au tor nie jed no krot nie, mó wiąc o po wie ści, zwra cał uwa gę na wa ż ny
ele ment ko m po zy cji, któ rym były płyn ne prze j ścia przez dwie płasz -
czy z ny – re a l no ści i snu. Ta k że w tym wy pa d ku mo ż na mó wić o kon -
we ncji lu strza ne go od bi cia. Piotr Brok rze czy wi stość Mul ler do mu
tra ktu je ja ko ja wę, na to miast kró t kie chwi le om d le nia, utra ty świa do -
mo ści czy wi zje za pa da nia w głębo ki sen sta no wią według nie go prze -
j ście w świat ilu zji - sta nu w połowie sen ne go i ko sz mar ne go. Po wieść 
ko ń czy jed nak sce na wy ja ś niająca: oto oka zu je się, iż cały Mul ler dom 
z je go władcą i społecz no ścią był two rem wy ob ra ź ni cho re go na ty fus
żołnie rza. Wy ko rzy stując ele men ty po wie ści fan ta sty cz nej, We iss tak
na pra wdę po wta rza zna ne już od wie ków li te ra tu rze i fi lo zo fii py ta -
nie: czym jest ja wa, a czym sen? Czy ży cie nie jest snem, a je śli tak, to
kto go śni? Pro ble ma ty kę ży cia ja ko snu po ru szało przed We is sem
wie lu twó r ców, wy sta r czy wspo mnieć E. A. Po ego, No va li sa, C. de la
Ba r cę, czy te ksty gno sty ków. Rów nież w li te ra tu rze cze skiej pi sa rze

wcze ś nie j si za sta na wia li się nad kon cepcją rze czy wi sto ści ja ko snu
(np. L. Klíma, K. H. Mácha itd.). We iss, po przez fan ta styczną fa bułę,
do da t ko wo za da je czy tel ni ko wi py ta nie o pra wdę i fałsz, o re la cję
między iluzją i dez iluzją, rze czy wi sto ścią taką, jaką zna my, a tą, two -
rzoną przez nasz umysł. Po stać Bro ka sta je się łączni kiem mię dzy ty -
mi dwo ma sfe ra mi. Jest on bo wiem za rów no bie r nym obse r wa to rem
sen nej rze czy wi sto ści (ja ko cho ry żołnierz, któ re mu wszy stko się śni), 
jak i jej głów nym, dy na mi cz nym akto rem od gry wającym ro lę zba w cy. 

Mo tyw snu We iss wy ko rzy stał, kre ując rów nież prze strzeń po wie -
ści. W du żej mie rze przy po mi na ona este ty kę sur rea li z mu. Prze de
wszy stkim chara ktery sty cz nym ry sem świa ta przed sta wio ne go w po -
wie ści We is sa jest dy na mizm i ogra ni czo ność. Brok, jak i po zo sta li
bo ha te ro wie po ru szają się w gó rę, bądź w dół ty l ko i wyłącz nie po pię -
trach Mul ler do mu. Chara ktery sty cz ne są (utrzy ma ne w kon we ncji
snu) nagłe zmia ny akcji i od po wia dające im zmia ny oto cze nia, de fo r -
ma cja rze czy wi sto ści, zmia ny kształtów itp. Nad całością świa ta
przed sta wio ne go uno si się au ra ab sur dal no ści i gro te ski, co je sz cze
bar dziej pod kre śla cha os rze czy wi sto ści i zło ce chujące po czy na nia
mie sz ka ń ców te go świa ta. Ma g nu sze wski pi sze o kon we ncji fi l mu
ekspre sjoni stycz ne go: 

Weiss, pisząc Mul ler dom, świa do mie i wiele sko rzy stał, po do b nie jak w innych
swoich utworach, z te ch ni ki ekspre sjoni stycz ne go filmu. Wyprawy Piotra Broka i to -
wa rzyszące im pe ry pe tie, błyska wi cz ne jazdy windami przez ki l ka set pięter, gonitwy
po ko ry ta rzach, ucie cz ki przed nie bez pie czeń stwami, prze pla ta ne mniej dy na mi cz -
nym epi zo da mi, składają się na se k wen cje obrazów szybko po sobie na stę pujących
bądź zwo l nio nych, ale zawsze trzymających w na pię ciu i wi zu a l nie przyciągających
(Ma g nu sze wski 1995, s. 193). 

W prze strzeń dy na miczną, re pre zen tującą ruch po sta ci, wkra da się
mo men ta mi ta k że prze strzeń sta ty cz na, któ rej za da niem jest za trzy -
mać uwa gę czy te l ni ka na pe w nych niu an sach fa buły. Jed na i dru ga
jest na ce cho wa na ne ga ty w nie. Co isto t ne, obie prze strze nie mo ż na
do da t ko wo po dzie lić na prze strzeń we wnętrzną i ze w nętrzną. We -
wnę trz na do ty czy rze czy wi sto ści Mul ler do mu (ce chu je ją umiar ko -
wa na sta ty cz ność i du ża dy na mi cz ność), na to miast ze w nę trz na (cał-
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kowi cie sta ty cz na) od no si się do sy tu a cji żołnie rza zna j dujące go się
w szpi ta lu, ma jaczące go w ty fu so wej gorączce. Ta ka kon stru k cja prze-
strze ni wpływa bez po śred nio na czas po wie ści.

Mi mo, iż czas bie g nie w utwo rze li ne a r nie, to w ze sta wie niu z pew-
ną wer tyka l no ścią ru chu po sta ci, o któ rym była mo wa już wcze ś niej,
spra wia wra że nie chao ty cz no ści. Po za warstwą od noszącą się do cza -
su snu i ja wy, mo ż na wy od rę b nić ta k że ta kie ro dza je cza su, jak czas
przy by cia bo ha te ra i czas je go ode jścia, czas ocze ki wa nia i czas dzia-
łania. Kon we n cja snu bu rzy mo men ta mi tę li ne a r ność (cho ć by wów -
czas, kie dy We iss przed sta wia przebłyski świa do mo ści Bro ka zna j -
dujące go się w szpi ta lu wo j sko wym). To w pe wien spo sób do okre śla
po stać Bro ka, jak i roz wa r stwie nia na po zio mie fa buły. Ponad to za bu -
rzo na jest li ne a r ność te kstu (czy li se ria zdań), na co wska zują li cz ne
od nie sie nia do tre ści re klam, pla ka ty, ogłosze nia, któ re w sa mej tre ści
dzieła są wyod rę b nio ne gra fi cz nie. Po przez tre ści za wa r te w te go ty pu 
wsta w kach, czy te l nik mo że so bie wy ro bić dokład niejszą wi zję ży cia
w kró le stwie Ohi s ve ra Mul le ra. Ten swo i sty me ta czas po wie ści pod -
kre śla abs tra kcję fa buły i ści śle na wiązu je do oma wia nej wcze ś niej
kon ce pcji snu.

De miur gi cz ne wy mia ry rze czy wi sto ści przed sta wio ne przez obu
twó r ców opie rają się za tem prze de wszy stkim na pe w nej grze z czy -
telni kiem po le gającej na li cz nych od wołaniach do te kstów filo zo fi cz -
nych, re li gi j nych i osiągnięć psy choa na li zy. Este ty ka ana li zo wa nych
po wie ści w du żej mie rze łączy się z sur rea li z mem, eks pre sjo niz mem
i psy cho logi z mem. Owa in ter te ksto wość po niekąd za cie ra ślad naj -
waż nie j szy pod czas ana li zo wa nia tych utwo rów, łatwo bo wiem prze -
oczyć od wołania do sfe ry głęb szej niż świa do mość – do sfe ry te go, co
ukry te w pod świa do mo ści, a co w du żym sto p niu wpływało na po czy -
na nia bo ha te rów i było swe go ro dza ju re pre zen tacją sta nu umysłu Ja -
na We is sa i Al fre da Ku bi na. Obaj bo ha te ro wie ich po wie ści, przy by -
sze z zewnątrz, wrzu ce ni w ob ce im śro do wi sko, wę drując zaułka mi
i uli cz ka mi, do cie rają osta te cz nie do ce lu swo ich po szu ki wań – po -
znają pra wdzi we ob li cza wład ców tych kra in – ob li cza zmien ne, dwo -
i ste, wy my kające się pe w nym usta lo nym no r mom. Ku bin i We iss

kreślą ponad to ob raz społecze ń stwa pod porządko wa ne go wład cy ab -
so lut ne mu, od zwie rcie d la to rze czy wi stość świa ta przed sta wio ne go –
ogra ni czo na, za mknię ta, odi zo lo wa na, w któ rej cen trum zna j du je się
perła – twó r ca te go świa ta na opak, w pie r wo t nym za mie rze niu mają-
cym być świa tem do sko nałym. Od kry cie i zro zu mie nie na tu ry tej
„perły” wiąże się z po czu ciem roz cza ro wa nia, nie ze wzglę du na za -
ko ń cze nie owej eks cy tującej wy pra wy w ce lu jej od na le zie nia, ale ra -
czej ze wzglę du na nie mo ż li wość jej kon kre t ne go opi sa nia, ze wzglę -
du na od kry cie jej nie jedno znacz no ści i dwo i sto ści, co osta te cz nie do -
pro wa dza do kon klu zji, że mie j s ca akcji obu po wie ści to nie Pa ń stwo
Snu i Mul ler dom, ale psy chi ka i pod świa do mość au to rów oma wia -
nych tu dzieł. 

Literatura

B a l  M., 2012, Na rra to lo gia. Wprowadzenie do teorii narracji, tłum. A. Szwatoński
i in., Kraków.

B l u m e n b e r g  H., 2009, Praca nad mitem, tłum. K. Najdek, M. Herer, Z. Zwo-
liński, Warszawa.

C z a p l i ń s k a  J., 2001, Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka
naukowa, Szczecin.

D o l e ž e l  L., 2008, Studie z české literatury a poetiky, tłum. B. Fořt, Praha.

H o d r o v á  D., 2011, Chvála schoulení, Praha.

K m u n í č e k  V., 2012, Hledání Jana Weisse, Liberec.

K u b i n  A., 2008, Po tamtej stronie, tłum. A. M. Linke, Kraków.

K u r o w i c k i  J., 1996, Idealna biblioteka. Poradnik konesera, Zielona Góra.

M a g n u s z e w s k i  J., 1995, Słowiańszczyzna zachodnia i południowa. Studia
i szkice literackie, Warszawa.

N i e t z s c h e  F., 1911, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (studia
i fragmenty), tłum. K. Drzewiecki, Warszawa.

P i r ó g  M., 1999, Psyche i symbol. Teoria symbolu Carla Gustava Junga na tle ujęć
porównawczych rze czy wi sto ści symbolicznej, Kraków.

S z a c k i  J., 2000, Spotkania z utopią, Warszawa.

W e i s s  J., 1964, Dům o tisíci patrech, Praha.

Z w e i f f e l  Ł., 2008, Utopia, idealna odpowiedź na nieidealną rze czy wi stość,
Kraków.

3837



Fran tišek VŠETIČKA 

Olo mouc

Bezručův Kovkop

Ke y words: Bezruč, ba sic verb, enu me ra ti ve li sting, qu e stions, mi ni - sto ries, a pi c tu re
of blo od, re fra in, a ti t le of the po em.

Klíčová slo va: Bezruč, základní slo ve so, enumerativní výčet, otázky, minipříběhy,
ob raz krve, refrén, ti tul básně. 

Abs tract

Composing the poem Metal Digger (Kovkop) Petr Bezruč used those tectonic
means: repe ti tion of a basic verb, enu mera tive listing, asked questions and mini-
 stories. A picture of blood takes an important role as well as the refrain and the title of
the poem.

Petr Bezruč použil při výstavbě básně Kovkop těchto tek tonických prostředků:
opakování zák ladního slovesa, enu mera tiv ního výčtu, kladených otázek a minipříbě-
hů. Závažnou roli má v básni rovněž obraz krve, refrén a titul skladby.

Roku 1903 vyšlo knižní Slez ské číslo, jež jeho vy da vatel Jan Her -
ben rozdělil do šesti oddílů. Každý z těchto oddílů opatřil náz vem,
skupinu básní s os travskou te ma tikou naz val Mezi kovkopy. Jmeno-
vaný oddíl dostal ti tul podle jedné z nejznámějších Bezručových bás-
ní, kterou však Her ben do Slez ského čísla nezařa dil. Spolu s autorem
se domníval, že by byl Kovkop – po dobně jako jiné básník ovy verše –
zkon fisk ován. Tak se stalo, že jedna z nejstarších Bezručových básní
(starší než Den Palackého a Škaredý zjev) byla po prvé pub lik ována te -
prve v únoru 1904 v „Os travském deníku”. Ji nou otáz kou zůstává,
v jaké po době ji re dakce otiskla.

Bezruč rozvrhl v ru kopise báseň Kovkop do dvou od stavců, z nichž 
v každém použil poněkud jiných stavebných prostředků. Volba od liš-
ných prostředků byla mimo jiné dána nes tejným roz sa hem obou od -

stavců, neboť první z nich zahr no val 37 veršů, kdežto druhý pouze
sedm.

Stěžejní kom poziční prostředky prvního od stavce jsou celkem čty- 
ři, z nichž první tvoří zák ladní slovesný tvar kopu. Na tomto slovese
Bezruč celý od stavec vys tavěl. Pokud používá básník ve spo ji to sti
s kovko pem jiných slovesných tvarů, jsou to pak větši nou syno nyma
téhož slovesa:

široké kladivo do štoly vrážím
já mo tyku zdvihám

V básni je, byť letmo, zachycena také druhá so ciální skupina –
pan stvo:

gróf jede dědinou, komtesa ručkou
pohání koně a směje se růžovou tváří.

Mezi zák ladním slovesem spjatým s kovko pem a slovesy spo jený-
mi s panstvem spočívá zjevný kon trast.

Druhým stavebným prostřed kem prvního od stavce je enu mera tiv-
ní výčet:

já kopu, já pod zemí kopu,
srší to ze štoly, srší to z očí,
já v Dombrové kopu, já v Orlové kopu,
na Porembě kopu a pod Lazy kopu.

Je to kom poziční prostře dek častý v Bezručově poezii, neo byčejně
roz vitý např. v básni Já:

Za ploty hrál jsem a pod okny hrál jsem,
jedi nou strunu jen mají mé skřipky,
těžký dech sedm desáti tisíců,
co ha sli pod Ly sou, při Bohumíně,
v borových ur vaných hájích co ha sli,
v ur vaných Be skydách po malu has nou,
v Šum barku zha sli a v Lu tyni zha sli,
v Datyních has nou a v Dět ma ro vicích,
v Porembě zha sli a v Dom brové has nou.
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Enu mera tivní výčet je v Bezručově poezii na to lik zřejmý, že se stal 
dok once i předmětem něko lik erého výkladu. Jedni jej spo jo vali s vli-
vem Whit ma novým (jako první tak učinil Mi lo slav Hýsek; viz Hýsek
1934, s. 11–12), jiní zase považovali za básníkův vzor poezii Homé -
rovu (Šalda 1935, s. 28).

Třetím stavebným prostřed kem jsou neustálé a naléhavé otázky:

Co bude z mých synků, co bude z mých děvuch,
až mne raz ze štoly vytáhnou mrtva?

Otázky se ob je vují až v závěrečné části prvního od stavce a v ce lém
druhém od stavci. Po dobně jako enu mera tivní výčet patří i otázky k ty- 
pickým prostřed kům Pe tra Bezruče.

Poslední stavebný prostře dek tvoří zárodky epických příběhů,
jakési minipříběhy. Nejroz sáh lejším z nich jsou verše o kovko pově
ženě:

Já kopu, já motyku zdvihám,
má žena zsinalá do zámku jde,
chleba chce, v prsu když vyschlo jí mléko.
Dobrého srdce je pán,
z žultého kamene jest jeho zámek,
pod zámkem hučí a láme se Ostra vi ce.
Před branou černé dvě suky se mračí.
Hleď, mé ženě rubíny stékají z ruky – 
na co šla do zámku prosit a žebrat?
Roste rež na poli panském pro horníka robu?

Verše to hoto druhu jsou ne roz vitými baladickými lát kami, jež na-
značují, že Bezruč je také autorem so ciálních balad.

Všechny uve dené stavebné prostředky se v textu Kovkopa pravi -
delně ryt micky střídají. Nejúžeji jsou spjaty první dva, neboť zák ladní
sloveso a enu mera tivní výčet se vyskytují po spolu – viz ci tovaný pří-
k lad nebo verše:

já kopu, já pod zemí kopu,
široké kladivo do štoly vrážím,
na Salmovci kopu,
já v Rychvaldě kopu a v Pětvaldě kopu.

Zce la ji nak vy bu do val Bezruč druhý od sta vec: pro ti jed no mu zá-
kladnímu slo ve su v prvním od sta v ci po sta vil řadu odlišných slo ves,
celý od sta vec proměnil v jed nu je di nou otázku, enumerativního výčtu
ani minipříběhů zde ne použil.

Me zi základním slo ve sem prvního od sta v ce a slo ve sy druhého od -
sta v ce exi stu je kon trast, ne boť základní slo ve so vyjadřuje shrbe nou
otro c kou práci, kdežto slo ve sa druhého od sta v ce vyslovují hrdi no vo
napřímení a je ho vzdo r nou akci: mrštil, na ro v nal, zaťal, vykročil, zdvihl.
Základní slo ve so prvního od sta v ce se v druhém od sta v ci ne vy sky tu je.

Kon trast me zi slo ve sy doprovází Bezruč pro ti kla dem pro sto ro-
vým, ne boť první od sta vec se odehrává pod zemí, kdežto druhý od sta -
vec tam pod božím slun cem. Druhý z těchto prostorů je ovšem je nom
potenciální, ne boť je to li ko součástí sociálního snu, po ložené otázky.
V obou případech je prostorová di men ze vyjádřena na nejcitlivějších
místech te x tu – v in ci pi tu a ex p li ci tu.

Celý druhý od sta vec tvoří jed nu je di nou otázku. Básně končící
otázkou mají u Bezruče umocněnější dy na mi ku, která je dána zejména 
naléhavostí a otevřeností te x tu – viz např. báseň Kdo na mo je místo?
a Li go t ka Ka me ra l na.

Rozvržení te x tu do dvou odstavců je rozvržení rukopisné, ne boť
v prvním časopiseckém oti sku (v „Ostravském deníku”) měl Ko v kop
sedm odstavců a ve Slezských písních (ve všech vydáních za básníko-
va živo ta) do kon ce jedenáct. Za původce to ho to uspořádání jsou po-
važováni Ad olf Ku bis a Vojtěch Martínek,1 Bezruč však to to rozvrže-
ní (přesněji řečeno druhé z nich) pasívně akce p to val. Návrat k původ-
ní architektonické podobě je nezbytný mi mo jiné z důvodů kompozič- 
ních, ne boť syžet básně se zce la zjevně rozpadá do dvou celků.

Od začátku až do kon ce se celá báseň zaměřuje na po sta vu ko v ko-
pa, který se v jejím závěru mění v titánský zjev:

sehnutou do výše narovnal šíji
…..
půlkruhem od země k obloze vzhůru
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kladivo zdvihl a jiskřící oči
tam pod božím sluncem?

Stejným způsobem pojímá Bezruč ústřední po sta vu také v básních
Já („sevřenou pěstí se k azu ru rozmách”) a Le o ni das („já stojím před
Těšínem, probodnutými bo ky o Gi gu lu opřen”). Ve všech případech
jde o pojetí ovlivněné sym bo li s mem.

Po sta vu ko v ko pa stejně tak ja ko po sta vu je ho ženy do pro vo dil
Bezruč ob ra zem krve. U ko v ko pa:

zpod nehtů červená lije se krev

Po dobně u jeho ženy:

Před branou černé dvě suky se mračí.
Hleď, mé ženě rubíny stékají s ruky –

Rubíny jsou v to m to případě me ta fo rou pro ka p ky krve. Poněkud
zvláštní je na to m to po eti s mu ta skutečnost, že v celém dalším te x tu se
ne vy sky tu je jiný básnický ob raz, který by s ním ko re spon do val; ji nak
řečeno jde o po eti s mus, který nemá v ostatním te x tu básně ob do bu. Je -
ho exi sten ce v básni není však nelogická, ne boť plně zapadá do Bez-
ručovy po eti ky. Nenachází-li se příbuzný básnický ob raz v Ko v ko po -
vi, nachází se na opak stejný ob raz např. v Ostravě: rubíny ze rtů mi
uhly. Poetická „osa mo ce nost” básnického ob ra zu v te x tu Ko v ko pa
mo hla být také důvodem, proč jej Ku bis ne byl scho pen z Bezručova
ru ko pi su přečíst a proč jej pro to ve svém opi su vy ne chal.2 Následkem
to ho sazeč verš nevysázel, takže zmíněný verš vy padl ne jen z oti sku
v „Ostravském deníku”, ale také ze všech vydání Slezských písní za
au to ro va živo ta. Bezručovy rubíny jsou v předcházejícím verši do pro- 
vázeny syn ta g ma tem černé su ky (= fe ny), s nímž spoluvytvářejí ba-
revný kon trast. Ten to dílčí pro ti klad se ústrojně připojuje k ostatním
kontrastům, které se podílejí na výstavbě básně.

Mo tiv ický prvek tekoucí krve je u Bezruče častý – obrazným způ-
so bem vy jadřuje míru utr pení a ur put nost společen ského zápasu. Vy-

skytuje se v básních Leo ni das, Kdo na moje místo?, Osud. V poslední
z nich má mo tiv ický prvek tako vouto po dobu:

Umdlenou šíjí o sosnu jsem opřen,
obě dvě ruce mi do pasu padly,
kouří se, utíká poskokem krev z nich,
mech Lysé hory ji pije a pije…

Ce lek Kovkopa je pros tou pen také re fré nem, který se po prvé ob je -
vuje v in cipitu: „Já kopu, já pod zemí kopu”. Re frén ryt micky člení
text básně, přesněji řečeno jeho první dvě třet iny, neboť se vyskytuje
ve verši 1., 9., 15. a 22. Re fré nové verše jsou od sebe poměrně pravi -
delně vzdáleny, neboť se opa kují vždy po šesti až osmi verších. V 22.
verši re frén končí, náznak uk ončení se promítá do jeho modi fik ované
po doby: 

Já kopu, já motyku zdvihám.

V Kovko povi použil Bezruč verše o proměn livém počtu slabik,
rým v této básni ne uplat nil. Pos tu po val v ní tedy stejně jako např.
v básni Leo ni das. Volba jed noho prostředku a opomenutí druhého od -
povídá při tom (po dobně jako v Leo ni dovi) vzdorné výpovědi hrdi -
nově.

Původní ti tul básně zněl Kovkop, od vydání Slezských písní z roku
1930 jej však Bezruč změnil na Horník. Z hle diska obsa hového je
pozdější název přesnější, neboť hrdina ne kope kov, ale uhlí. Z hle -
diska básnického je však op timální ti tul původní, což je dáno pře -
devším zvukovými kvali tami textu – na název zahr nu jící dvakrát
slabiku ko (popřípadě slabiky ko a kop) totiž na va zuje ne jen 1. verš,
ale v pod statě všechny ty verše, jež jsou pros toupeny zák ladním
slovesem kopu. Věcná stránka, která Bezruče vedla ke změně, musí
v tomto případě us tou pit před básnickou.

Z Bezručových listů Janu Herbe novi a An tonínu Pírkovi víme, že
básník si Kovkopa (stejně jako básně Vrbice) ni jak zvlášť nevážil.3
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1950, s. 72.

3 Slezské písně v ko re spon den ci 1898-1918, re di go val J. Dvořák, Praha, Odeon
1967, s. 51, 104, 303. 



Adrian PILARSKI

Poznań

Er bena cza rodziejskie kwie cie
– mo tyw magic znych roślin w zbiorze Kytice

Ke y words: Czech li te ra tu re, K.J. Er ben, sla vic my t ho lo gy, sla vic gods, ma gi cal
plants, ma gi cal flo wers 

Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska, K.J. Er ben, mi to lo gia słowia ń ska, słowia ń s cy bo -
go wie, ma gi cz ne ro śli ny, ma gi cz ne kwia ty

Abs tract

In this article author discloses world of magical flowers in the poetic works of
Karel Jaromír Erben, par ticu larly in the poetic volume Kytice. Erben in his ballads
rep re sents nature not only as a work domaine of gods of the Slavs, but also as a way to
control mortal ones and impact on their life. Nature is therefore an emanation of
divinity and the divine world is a theater in which the role of the di rec tor's play
countless slavic gods.

W artykule autor opisuje świat magic znych kwiatów w dziełach poe tyckich Karla 
Jaromíra Erbena, szczegól nie w tomiku Kytice. W swoich balladach czeski poeta uka- 
zuje przyrodę nie tylko jako zakres działania bogów słowiańskich, ale także jako
sposób kon trolow ania istot śmiertelnych oraz oddziaływania na ich życie. Zatem
przyroda jest emanacją bóstwa, a boski świat to teatr, w którym rolę reżyserów niezli-
czonych zabaw pełnią słowiańscy bogowie.

O jednym z najsłynniejszych czeskich twórców Odrodzenia Na ro -
do we go, Karlu Jaromirze Erbenie, powiedziano i pisano już wiele.
Znany jako romantyczny miłośnik folkloru i folkloryzmu z pasją
umieszczał słowiańskie wątki w swojej poetyckiej twórczości. Przy -
ro da stanowi tło większości ballad zawartych w tomiku Kytice, jed nak 
w niektórych z nich, nie tylko pełni rolę scenerii, ale jest terenem
fantastycznej działalności słowiańskich bóstw. Erben w swoich bal la -
dach przedstawia naturę nie tylko jako dzieło i dziedzinę bogów Sło-
wia ńsz czy z ny, ale także jako ich sposób na kontrolowanie śmie rte l ni -
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Po mi ne me- li Bezručův vyhrocený kri ti ci s mus, pak hlavním důvodem 
je ho výhrad by la nepochybně základní sdělovací ro vi na básně, která
za hrnu je řadu monotónních prvků. Monotónní ráz básně byl nesporně
vědomý, ne boť odpovídal to mu, o čem verše pojednávaly – me cha nic- 
ké, stereotypní a ubíjející práci horníkově. Bezručovou ve li kou před-
ností zůstává, jak do vedl všechny ty to vysloveně nebásnické hod no ty
proměnit v hod no ty zce la opačné. Základní slo ve so a enumerativní
výčet zce la nepochybně přispěly k monotónní podobě básně, avšak
všechny ostatní prostředky, o nichž by la řeč, tu to mo no tón nost po tla-
čily, popřípadě jí vti skly úplně jiný smysl. Naléhavé otázky, zárodky
epických příběhů, prostorová di men ze, závěrečná proměna hrdi ny
v titána a refrén monotónní ro vi nu básně ne je nom pozměnily, ale ná-
ležitě ji také zdy nami zo va ly. Je jich přispěním se v te x tu vytvořilo
zvláštní a nečekané napětí me zi statickým způsobem sdělování a dy-
namickým ko re kti vem v podobě zmíněných tektonických prostředků.
Výsledné napětí, umocněné v závěru předpokládaným činem hrdi no-
vým, se pro to rozhodným způsobem podílí na emotivním do sa hu Bez- 
ručovy básně.
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ków i oddziaływanie na ich żywot. Każdy ptak, drzewo, tajemnicze
ziele, kamień mogło być świadectwem boskiej interwencji w ludzkie
życie, niosącym za sobą odpowiednie symboliczne znaczenie. Erben
swoją koncepcją świata fauny i flory nawiązywał także do ro man tycz -
ne go rozu mie nia natury, która nie miała już pozostawać tylko tłem
dzieł literackich, ale być czymś więcej, stać się oddzielnie egzystują-
cym bytem. Status natury w dziełach literackich zmieniał się na prze-
strzeni wieków, ale to dopiero sentymentalizm oraz romantyzm jawił
się, jak mówi to Maria Janion, jako

[…] wi do cz ny przełom, nowa cezura, nadanie naturze jeszcze innego sensu niż dotąd
to miało mie j s ce. Była „natura ma gi cz na„, była natura „cudu gre c kie go„, była natura
re ne san so wa i była natura mi sty ków i al che mi ków[…]. Ale teraz pojawia się jeszcze
coś innego: ob da rze nie natury oso b li wy mi atry bu ta mi głębokiej, pełnej eg zy sten cji
oraz wpro wa dze nie jej w obręb niesłychanie doniosłej dla teorii i hi sto rii ku l tu ry no -
wo ży t nej anty no mii, anty no mii natury i ku l tu ry. Gdy przy stę pu je my do roz wa ża nia
prero manty cz ne go i ro man tycz ne go sposobu ist nie nia natury, to po wie dz my od razu,
nie idzie nam tu by na j mniej o antro pomor fizo wa nie przy ro dy – idzie o udzie le nie jej
prawa do własnego, szcze gó l ne go, od rę b ne go i od mien ne go życia (Janion 1989,
s. 89).

Słowa te na zy wają wie le prawd do tyczących na tu ry w ro man ty z -
mie, jed nak zda nie o od rę b nym ży ciu przy ro dy wy da je się wyjątko wo
wa ż ne w kon te k ście dzieła Er be na. De mo ny są prze cież na tu ra l nym
ele men tem słowia ń skiej fa u ny, jej nie odłącznym ele men tem, któ ry
w ro man ty z mie zy sku je właś nie to  s z c z e  g ó  l  n e,  o d  r ę  b  n e
i  o d m i e n  n e  ż y  c i e.  Po ja wia niu się w ro man ty cz nych wie r szach
mi ty cz nych stwo rów i de mo nów to wa rzy szyło ta k że opi sy wa nie ich
le go wisk – pie czar, mi sty cz nych je zior, gę s tych bo rów czy ta je mni -
czych ko t lin. Słowia ń ski be stia riusz i ota czająca go flo ra, zy skały
więc sta tus ży we go two ru, do da t ko wo pod sy canego przez rodzący się
ro man ty cz ny re gio na lizm.

 Przy ro da w er be no wskim uję ciu jest za rów no ży cio da j na, jak nie -
bez pie cz na, a jej do bra i zła stro na ist nie je rów no le gle – po le jest źród- 
łem po ży w ne go zia r na, ale też po po lach wę dru je po lująca na dzie ci
połud ni ca. Po do b nie las, mie j s ce pełne grzy bów i ja gód, jest sie d li -

skiem nie przy ja z nych dla lu dzi du chów i stwo rzeń, w tym wił czy ru -
sałek. Pa ra le l nie in ne mie j s ca – rze cz ne wy brze ża, je zio ra, gó ry, do li -
ny a na wet lu dz kie osa dy – są na ce cho wa ne raz po zy ty w nie, a in nym
ra zem ne ga ty w nie. Na to na ce cho wa nie ma du ży wpływ cykl dnia
i no cy oraz prze ciw sta w ne do sie bie po sta ci Słoń ca i Księ ży ca. W sło-
wia ń skiej mi to lo gii, tak jak w wię kszo ści wie rzeń in nych lu dów, te
dwie siły były re pre zen towa ne przez od po wied nie bó stwa czy gru py
bóstw, np. Księ życ był ana lo gi cz nie do bo gi ni Dia ny przy pi sy wa ny
le ś nej pan nie Dzie wan nie czy ina czej Dzie wi cy. Obie bo gi nie były
ści śle związa ne z la sem i leśną zwie rzyną, uwa ża no je ta k że za wie cz -
nie nie ska la ne. Jed nak Dzie wan na nie ty le była bo gi nią księ ży ca, co
je go pa r t nerką, ro lę jej pa r t ne ra pełnił uo so biający Księ życ Ja sień,
Nie bie ski Dzie dzic (Nie dzie l ski 2000, s. 4). Na to miast moc słoneczną 
w mi to lo gii słowia ń skiej re pre zen to wały bó stwa og nio we i słone cz ne, 
ta kie jak Swa róg czy Da dź bóg, któ re – według A. Gie y szto ra – miały
na wiązy wać do we dy j skiej tria dy bóstw og nio wych: Su r ji, In dry i Ag -
nie go, władających od po wie d nio og niem zie m skim, atmo sfe ry cz nym
i nie bia ń skim, czy li Słoń cem (Gie y sztor 1982, s. 132). Ana lo gi cz nie
to, co w bo skim świe t le dnia wy da wało się miłe i ra do s ne, po zba wio -
ne go i oświe t lo ne światłem księ ży ca mogło być prze ra żające i de mo -
ni cz ne.

Ten ob raz na tu ry w dzie le Er be na nie jest oczy wi ście przy pa d ko -
wy, a wy ni ka z sze ro ko za kro jo nych stu diów au to ra nad re li gij ny mi
i ludo wy mi zwy cza ja mi Słowian. Świat słowia ń ski był prze pełnio ny
czczo ny mi przez lu dzi isto ta mi, któ re za mie sz ki wały prze ró ż ne mie j -
s ca: od sto doły czy chałupy po nie zdo by te gó ry i chmu ry biegnące po
nie bie. Mie j s ca ku l tu były po pro stu tak zróż ni co wa ne, jak po trze by
re li gi j ne (Gie y sztor 1982, s. 168). Wyjątko wo ważną ro lę od gry wały
ka mie nie, wo da oraz świę te ga je i drze wa – wię ksze mie j s ca ku l tu
często obe j mo wały wszy stkie te ele men ty, mnie j sze – cho ć by jed no,
po je dyn czy głaz czy drze wo mogły sta no wić mie j s cową świąty nię da -
ne go bó stwa. W tym przy pa d ku trud no mó wić o kon kre t nych przed -
sta wie niach bo gów, w prze ciw ie ń stwie do wie lu in nych mi to lo gii, np.
uczłowie czającej bo gów mi to lo gii gre c kiej czy ani mi zującej wia ry
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sta ro ży t nych Egi pcjan. Oczy wi ście ist nieją ró ż ne przykłady to te mów
i dre w nia nych fi gur, jed nak są one o wie le rza d sze, a wię kszość z nich
zo stała zni sz czo na w cza sach chry stia ni za cji te re nów słowia ń skich.
Dla te go też wie lu obse r wa to rom chrze ści ja ń skim i nie któ rym uczo -
nym za mierzchłych cza sów mogło się wy da wać, że Słowia nie czczą
kon kre t ne drze wa czy ka mie nie (Gie y sztor 1982, s. 172), gdy tak na -
pra wdę po syłali oni swo je modły do bo gów repre zen to wa nych przez
da ny ga tu nek drze wa czy kształt i ro dzaj ka mie nia.

Wy da je się, że spo śród trój cy ma gi cz nych miejsc Słowia nie naj -
większą cześć od da wa li jed nak la som i kon kre t nym drze wom, nie ka -
mie niom czy wo dzie, choć połącze nie ich wszy stkich sta no wiło roz -
wiąza nie naj le p sze, np. stru myk, któ ry wypływał z ko rze ni świę tych
drzew, uwa ża ny był przez Słowian za źródło ży cia i zdro wia. Ja ko
święte tra kto wa no ró ż ne ga tun ki drzew, w tym dąb, li pę, ja wor, wiąz
i je sion, któ re ota cza no od po wied nią ochroną oraz przy pi sy wa no im
le cz ni cze działanie (Gie y sztor 1982, s. 172). Do ko le kcji świę tych
drzew na le żała ta k że wie rz ba, szcze gó l nie biała, w któ rej do strze ga-
no zdo l no ści le cz ni cze1 oraz po mo c ni cze w uzy ski wa niu pro roctw
i wieszczb (Ma cio ti 1998, s. 48–49). Ist niały ta k że drze wa na ce cho -
wa ne ne ga ty w nie, o któ rych wie rzo no, że są źródłem złej ene r gii
i skrywają w so bie de mo ny i cza r ty. Naj mrocz niej szy mi drze wa mi by- 
ły cza r na ol cha oraz trujący cis (Ma cio ti 1998, s. 254). Oba czę sto spo -
ty ka no ra zem, co two rzyło prze ra żający de mo ni cz ny du et – drze wa
nie szczęść i owo ców śmie r ci. Jak pi sze włoska so cjo log, Ma ria Ma -
cio ti:

Z racji chara ktery stycz ne go dlań, głębo kie go cienia, obok czarnej olszy stoi cis,
w którego pniu może skryć się ja ka ko l wiek istota. Wydaje owoce cmen ta r ne, jest
jawnie związany ze światem po za gro bo wym, do tego stopnia, że według sta ro ży t nych 
prze by wa nie w jego cieniu groziło śmiercią (Macioti 1998, s. 49).

Drze wa przy noszące śmierć i te, któ re uz dra wiają, dają pro fe ty cz -
ne wi zje. Ten bo ga ty świat świę tych drzew jest obe c ny ta k że w ki l ku

bal la dach Er be na. Wy da je się na wet, że po eta przełamu je dość ka no -
ni cz ne dla re fle ksji Od ro dze nia Na ro do we go prze ciw sta wie nie pa ry
dąb – li pa, w któ rych pie r wsze drze wo, sym bol siły, uto ż sa mia no
prze de wszy stkim z ple mie niem Ge r ma nów, a dru gie, iden tyfi ko wa no 
z łagod no ścią, z ple mie niem Słowian (Ma cu ra 1995, s. 92). Er ben do -
cie ra tym spo so bem do głęb szych pokładów słowia ń sko ści, ig no rując
nad daną przez bu dzi cie li sym bo li kę li py, któ ra do dziś jest em b le ma -
tem cze sko ści, chę t nie wyko rzy sty wa nym w me diach i ka m pa niach
wy bo r czych.

W świe cie po ety c kim bal lad za mie sz czo nych w zbio rze Ky ti ce nie
mo że ta k że za braknąć ma gi cz nych ro ślin zie l nych i kwia tów, któ rym
przy pi sy wa no ró ż no rod ne działania, od le cz ni czych po wy wołujące
za uro cze nie czy szał. Wie le z tych ro ślin ma rze czy wi ście te ra pe u -
tyczne działanie, jed nak czę ści z nich Słowia nie na da wa li ra czej fan -
ta sty cz ne właści wo ści, opa r te na krążących wo kół nich mi tach. Wie le
z tych mi tów ob rosłych wo kół ro ślin ma swo je ko rze nie w wie rze -
niach wcze ś nie j szych niż słowia ń skie, cze go do wo dzi ich obe cność
w ró ż nych ku l tu rach opa r tych na ku l tu rze grec ko rzy m skiej. Nie dzi wi 
więc, że po ja wiają się one w mi to lo gii i lu do wo ści słowia ń skiej, któ re
część z owych wie rzeń w pe w nym sto p niu zmo dy fi ko wały, jed nak ich 
ko rzeń sym bo li cz ny naj czę ściej po zo stał ta ki sam.

Sa ma na zwa zbio ru bal lad – Ky ti ce, czy li bu kiet lub wiąza nka,
pod kre śla ważną ro lę kwia tów i ziół w to mi ku. Na zwa od wołuje się
także do mno go ści te ma tów, któ re po ru sza po eta, po do b nie jak w bu -
kie cie zna j dzie my wie le ró ż nych od mian kwia tów, ka ż dy in ny, o in nej 
sym bo li ce. W tym przy pa d ku Er ben z całą pe w no ścią na wiązy wał do
mod nej wów czas w Cze chach, ale ta k że w całej Eu ro pie, mo wy kwia -
tów. Obe c ne ro zu mie nie te go te r mi nu naj czę ściej ogra ni cza się do te -
ma tów związa nych z flo ry styką, ale w cza sach Er be na mo wa kwia -
tów, po cze sku květomluva, była pe w ne go ro dza ju formą ku l tu ro wej
ko mu ni ka cji. Sym bo li kę kwia tom za czę to na da wać już w ara b skich
ha re mach, wy ko rzy stując ją wów czas do ta je mnej wy mia ny in fo r ma -
cji. Jed nak, jak za zna cza cze ski ba dacz Vladimír Ma cu ra, sym bo li kę
tę w cza sach Od ro dze nia Na ro do we go wzbo ga ciły prę ż nie roz wi -
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jające się kie run ki li te ra c kie, ta kie jak sen ty men ta lizm, ro man tyzm
czy bie de r me ier (Ma cu ra 1995, s. 20–21). Szcze gólną ran gę wśród
cze skich bu dzi cie li zy skały ró ża i li lia, któ re stały na szczy cie hie ra r -
chii kwia to wej sym bo li ki, jed na ja ko sym bol pię k na, dru ga ja ko sym -
bol czy sto ści i nie win no ści. Obok kwia tów uwa ża nych za szla che t ne
i kró le wskie w cze skiej sztu ce mo wy kwia tów za czę to zwra cać uwa gę 
też na ro śli ny po mnie j sze, o słabiej za ry so wa nym „po ten cja le ku l tu ro -
wym” (Ma cu ra 1995, s. 20–21). Te „pro ste” kwia ty były czę sto uto ż -
sa mia ne z cze sko ścią oraz z do ce nia niem te go, co swo j skie, choć drob-
 ne i mało efe kto w ne. Z cza sem za czę to uży wać tej prze ciw sta w nej pa -
ry w ty tułach, i nie ty l ko, dzieł li te ra c kich, tam, gdzie po ja wiał się
kwiat „szla che t ny”, tam też ocze ki wa no li te ra tu ry wy so kiej i wznios-
łej. Na to miast gdy w dzie le przy woływa no wie le „pro s tych”, swo j -
skich ro ślin, to ta kie dzieło uto ż sa mia ne było z czymś su ro wym i skro -
mnym (Ma cu ra 1995, s. 24). Dla te go też w ty tułach „swo j skich” to mi -
ków po ezji po wra cały fiołki, kon wa lie czy żon ki le, na to miast w dzie-
łach mierzących wy żej – ró że lub li lie. Z cza sem te dwie ro śli ny zy -
skały je sz cze wię ksze uz na nie, za sprawą swo ich ko lo rów – cze r wo -
ne go, białego oraz nie kie dy nie bie skie go. Ba r wy te są uwa ża ne za na -
ro do we u Cze chów, więc kwia ty te, obok cze skiej li py, two rzyły ra -
zem ide a l ne pa trio ty cz ne trio (Ma cu ra 1995, s. 29).

1. Wi sie l czy sznur a mi ty cz ny kwiat paproci – Dceřina kletba

Bal la da Dceřina kle t ba sta no wi przykład dzieła po zo r nie nie opa r -
te go na źródłach mito lo gi cz nych, a ra czej od wołujące go się do lu do -
wej mo ra l no ści i jed nej z odsłon li te ra c kiej re pre zen ta cji ma t czy nej
miłości. Jed nak w utwo rze obe c ny jest, dość mo c no za zna czo ny, mo -
tyw po szu ki wa nia kwia tu, i to nie ja kie goko l wiek, ale po sia dające go
ma giczną moc, czy niące go cu da. Ma gi cz nym kwia tem Słowiańszczyz- 
ny jest prze de wszy stkim kwiat pa pro ci, na zy wa ny też kwia tem Pe ru -
na, jed nak dużą moc w lu do wej ma gii przy pi sy wa no ta k że  t r o  j  n i -
k o w i,  któ ry w za le ż no ści od re gio nu na zy wał się dziu ra wiec, dzie -
wan na lub krwa w ni ca (Nie dzie l ski 2016, s. 18). Sa ma na zwa pa proć

była na te re nach Słowia ńsz czy z ny uży wa na do opi sy wa nia wie lu ró ż -
nych ro ślin, dla te go, choć Er ben w bal la dzie wspo mi na ty l ko o „kwie -
cie”, mo ż na się do my ślać, że ma na my śli jedną z wy żej wspo mnia -
nych bylin:

Půjdu hledat květu toho,
               matko má!
půjdu hledat květu toho,
kterýž snímá viny mnoho
a zbouřenou chladí krev.
            (Erben 2012, s. 141)

Wy da je się to je sz cze bar dziej oczy wi ste, je że li we źmie my pod
uwa gę fakt, iż w słowia ń skich wie rze niach za sób zna czeń mi ty cz -
nych, któ ry mi ob rosły wspo mnia ne ma gi cz ne ro śli ny, jest na pra wdę
po ka ź ny i na wiązu je do wie lu in nych mi tów:

Opo wia da nie o kwiecie paproci jest często tra kto wa ne jako odmiana wschod nich
legend o ma gi cz nym zielu czy ma gi cz nym dia men cie króla Sa lo mo na „Sza mi rze”
(http://www.zwo je- s c rolls.com/zwoje17/text18.htm, dostęp: 15.04.2016).

Po szu ki wa nie kwia tu pa pro ci było prze de wszy stkim związa ne
ze słowia ń skim ob rzę dem no cy świę to ja ń skiej, pod czas któ rej za ko -
cha ni wy pa try wa li w la sach wspo mnia nej ro śli ny, aby przy niosła im
szczę ście i po my śl ność w miłości. Jed nak sym bo li ka sa me go kwia tu
pa pro ci jest o wie le sze r sza, o czym mo ż na się prze ko nać w er be no -
wskim uję ciu te ma tu.

Trzon fa buły bal la dy Dceřina kle t ba sta no wi hi sto ria ko bie ty,
mor de r czy ni swe go dzie cka, któ ra wy zna je wi nę ma t ce. Czyn wy da je
się z początku nie wyba cza l ny, jed nak po zo sta je ja kiś cień szan sy na
od ku pie nie grze chów, uza le ż nio ny od zna le zie nia ma gi cz ne go kwia -
tu. W tym przy pa d ku sym bo li cz ny kwiat pa pro ci op la ta wi sie l czy
sznur, na któ rym ma po wie sić się dzie w czy na, aby zma zać swoją
winę:

Tam, za branou nad vršíkem,
                   matko má!
tam za branou nad vršíkem
na tom sloupu se hřebíkem,
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na konopné oprátce!
           (Erben 2012, s. 142)

Kwiat w tym przy pa d ku sta je się sym bo lem osta te cz nej ka ry –
śmie r ci, naj wię ksze go po świę ce nia, któ re jest po trze b ne, aby przy -
wró cić ko s miczną ha r mo nię2. Nim dzie w czy na ode jdzie z te go świa -
ta, rzu ca na ma t kę klątwę za to, że wy cho wała ją na lek ko duszną i nie -
rozsądną:

Kletbu zůstavuji tobě,
             matko má!
kletbu zůstavuji tobě,
bys nenašla místa v hrobě,
žes mi zvůli dávala!
           (Erben 2012, s. 142)

Według ba dań An ny En ge l king rzu ce nie klątwy przez dzie c ko na
ro dzi cie la jest w wię kszo ści przy pa d ków uwa ża ne za grzech, lu do wa
ety ka wy da je się kate go ry cz nie za ka zy wać dzie ciom prze kli na nia ro -
dzi ców, a złama nie te go za ka zu pro wa dzi do zasłużo nej ka ry. Je dy -
nym wyjątkiem, któ ry po da je ba da czka, mogłaby być krzy w da, jaką
za dała ma t ka swo je mu dzie c ku. Klątwa w tym przy pa d ku była uza sa -
d nio na, po nie waż pro wa dziła do wy mie rze nia spra wied li wo ści przez
bo skie siły (En ge l king 2010, s. 185–199). Sy tu a cja przed sta wio na
w bal la dzie z pe w no ścią do ty czy „klątw z po czu cia krzy w dy”, prze -

cież rów nież ma t ka dzie w czy ny sym bo li cz nie za biła swe dzie c ko, nie
dając jej od po wied nie go wy cho wa nia i do pro wa dzając do za bó j stwa
wnu ka.

Na początku bal la dy po ja wia się też świę te zwie rzę, w tym przy pa -
d ku me ta fo ra nie win no ści, biały gołąb, któ ry sym bo li zu je nie ska la ne
grze chem dzie ciątko dzie w czy ny. Młoda ko bie ta wma wia ma t ce, że
za biła gołębia, a nie włas ne dzie c ko. Jed nak pó ź niej, w tra kcie roz mo -
wy z matką, prze ra żająca pra wda wy cho dzi na jaw. Er ben łączy w tej
bal la dzie dość wątłą nić lu do wych wie rzeń ze zwykłym lu dz kim dra -
ma tem i związa ny mi z nim emo cja mi. Kwiat pa pro ci jest tu taj sym bo -
lem wy zwo le nia młod ej du szy, któ ra po pełniła grzech z włas nej
głupo ty i z po wo du złego wy cho wa nia przez ma t kę. Kwiat pa pro ci
przeista cza się w wi sielczą pę t lę, dzię ki któ rej du sza dzie w czy ny
oczyści się z do ko na nej zbrod ni. 

2. Ma gi cz ne ziele wróżek – ballada Kytice

Do gru py bal lad opo wia dających o ma gi cz nych kwia tach i po da -
niach z ni mi związa ny mi, na le ży też utwór Ky ti ce. Jest to kró t ka bal la -
da otwie rająca cały to mik. Mo ty wem głów nym utwo ru po zo sta je mi-
łość, któ rej nie stra sz ne są na wet oko wy śmie r ci. I nie jest to miłość
ko chan ków, jak czę sto zda rza się w przy pa d ku te go mo ty wu, lecz mi-
łość ma cie rzy ń ska, któ ra oka zu je się tak wszech mo c na, że na zie mi,
gdzie po cho wa no zmarłą ma t kę, wy rosło całe po le t ko kwia tów ma -
cie rzan ki:

I zželelo se matce milých dítek;
duše její se vrátila
a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jímž mohylu svou pokryla
              (Erben 2012, s. 44)

Zioło to uwa ża ne było za ochron ne i po tę ż ne nie ty l ko w mi to lo gii
słowia ń skiej, da rzo ne by wało ta k że czcią w sta ro ży t nej Gre cji i Egip-
cie. Uz na je się je za ulu bio ny kwiat wró żek i ich wysłan ni czek –
pszczół. Na par z ty mian ku, do pra wio ny szczyptą in ne go ma gi cz ne go

2 U Słowian istnieją odwieczne, kos mogo ni cz ne, binarne prze ciw ie ń stwa dobra
i zła, ognia i wody, śmierci i życia. Pomimo mieszania się obu sił, chwilowej prze-
wagi jednej strony nad drugą, w osta te cz nym roz ra chun ku zawsze udaje się zacho-
wać boski i kosmiczny ład. Badacz mitologii słowia ń skiej, Ale ksan der Gieysztor,
mówi o wielu mitach kos mogo ni cz nych u Słowian, ale zaznacza, że w każdym
z nich istnieje prze ciw sta w na para, na której po szcze gó l ne mity są zbudowane. Ba-
dacz podkreśla, że „Prze ciw sta wie nie binarne, rozkładające zespół mo ż li wo ści na
pary i należące do pod sta wo wych, ar cha i cz nych sposobów poznania rze czy wi sto -
ści, służyło nie tylko do budowania fun da men tów systemu etycznego, ale i do wi-
dzenia całokształtu świata” (Gieysztor 1982, s. 162). Dualizm świata więc wyma-
gał od Słowian dążenia do wy rów na nia udziału sił dobra i ciemności w swoim ży-
ciu, niekiedy nawet bez ich świa do mo ści i wbrew ich woli.
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zie la, miał być spo so bem na zo ba cze nie kró le stwa wró żek (Ma cio ti
1998, s. 49). Kwitnący ty mia nek jest więc zie lem, któ re po zwa la na
uj rze nie do brych i złych du sz ków, któż wie, mo że zmarła ma t ka prze -
isto czyła się w ka pryśną wró ż kę, by móc spo ty kać się ze swo i mi dzieć-
mi. Na zwa w ję zy ku cze skim je sz cze bar dziej pod kre śla fun kcję, jaką
zie le ma cie rzan ki pełni w tej bal la dzie: mateřídouška. W wo l nym tłu-
ma cze niu oz na cza ona „du szę ma t ki”, czy li bez po śred nio na wiązu je
do swej ro li, jaką pełni w bal la dzie: ro śli na sta je się bo wiem je dyną
formą kon ta ktu mię dzy świa tem rze czy wi stym a świa tem ba j ko wym,
mię dzy świa tem ży wych a świa tem pod zie mnym. Du sza ma t ki dzię ki
swo im po cie chom bę dzie miała ta k że oka zję zo ba czyć po zo stałych
człon ków swo jej ro dzi ny, za sprawą ty tułowe go bu kie ci ku z kwia tów
ma cie rzan ki:

Ve skro v nou já tě kytici zavážu,
ozdobně stužkou ovinu;
do širých zemí cestu ti ukážu,
kde příbuznou máš rodinu
              (Erben 2012, s. 44) 

Moc zie la ty mian ku działa na le ś ne du sz ki na wet po ścię ciu, dla te -
go ma t ka bę dzie mogła być ze swy mi dzie ć mi wszę dzie i przy po mi -
nać im o swej ma t czy nej miłości.

3. Wiła ukryta w drzewie – ballada Lilie

Rów nie „kwie cistą” bal ladą jest bal la da Li lie, opo wia dająca hi sto -
rię na po zór we sołą, ale z dość go rz kim za ko ń cze niem. Er ben sięgnął
tu taj po mo tyw kwia tu li lii, w któ ry po swej śmie r ci za mie nia się
młoda dzie w czy na:

Neminul ještě ani rok a den,
hrob její drobným vřesem povlečen; 
nepřišlo ještě ani do tří let, 
na jejím hrobě vzácný květe květ.

Lilie bílá – kdo ji uviděl, 
každého divný pojal srdce žel; 

lilie vonná – kdo ji pocítil, 

v každém se touhy plamen roznítil
                (Erben 2012, s. 136)

Ma się wra że nie, że po stać dzie w czy ny, a na stę p nie kwiat, prze ra -
dza się w du szę uwię zioną w po sta ci li lii - wiły. Wiły były o wie le bar -
dziej zna ne na te re nach połud nio wej Słowia ńsz czy z ny, jed nak ich
obe cność po świa d czo na jest rów nież u Słowian za chod nich i wschod -
nich, zna no je tam pod na zwa mi dzi wo żo ny lub ro dzia ni ce. Ich po sta -
cie przed sta wia no ja ko pię k ne, na gie ko bie ty, któ re po tra fiły prze mie -
niać się w ró ż ne zwie rzę ta i ro śli ny (por. hasło wiły w: Strze l czyk
1998, s. 230–231). Były od po wied ni kiem gre c kich nimf le ś nych,
tańczących do upadłego w „wi l nym ko le” (Brückner 1985, s. 305).
Miały jed nak dość ka pryśną na tu rę, po tra fiły za rów no po ma gać, jak i
szko dzić. Czę sto spro wa dzały na lu dzi sza le ń stwo, a nie kie dy po ry -
wały nie świa do mych za gro że nia młod zie ń ców do la su i, rzu cając na
nich urok, ka zały im za ta ń czyć się na śmierć (Brückner 1985, s. 6).
Mo tyw de mo ni cz nych ko biet nie jest oczy wi ście zna ny ty l ko w mi to -
lo gii słowia ń skiej, ist nie je w ka ż dej ku l tu rze od cza sów sta roży t no ści, 
wy sta r czy na przykład przy po mnieć żo nę Lu cy fe ra Li lith czy ma -
miące mę ż czyzn śred nio wie cz ne Su ku by.

W bal la dzie Li lie młod zie niec przy wołuje wiłę po przez dba nie
o lilię, w któ rej za mknię ta zo stała du sza zmarłej uko cha nej. De mo nica 
po wo li prze ko nu je do sie bie młod zie ń ca, ka że mu opie ko wać się li lią,
by w ko ń cu za mie sz kać z nim i uro dzić mu dzie c ko. Trud no stwier -
dzić, ile pod stę pu jest w za cho wa niu dzi wo żo ny, po nie waż prze ma -
wia przez nią miłość zmarłej uko cha nej. Wia ry god no ści wi le do da je
kwiat, w któ rym się scho wała, czy li li lia. To białe kwie cie uwa ża ne
jest za sym bol nie win no ści i bra ku złych za mia rów. Wy da je się więc,
że w tym przy pa d ku, po do b nie jak w wy żej opi sa nej bal la dzie Ky ti ce,
du sza w po sta ci wiły po zwa la na prze trwa nie miłości po za ra ma mi ży -
cia zie m skie go. Jed nak w prze ciw ie ń stwie do wcze ś niej wspo mnia ne -
go utwo ru, tym ra zem Er ben po tra kto wał te mat bar dziej iro ni cz nie
i stwo rzył ty l ko po zo ry do bre go wpływu świa ta dzi wów na świat rze -
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czy wi sty. W bal la dzie młody mę ż czy z na, za ko cha ny w wi le, nie spo -
dzie wa nie zmu szo ny jest je chać na wo j nę:

„Můj věrný milý!” tak mu píše král, 
„chci, abys zejtra ke službě mi stál; 
chci, aby přijel každý věrný lech, 
potřeba velká – všeho doma nech”.
                  (Erben 2012, s. 138)

Pod czas nie obe cno ści sy na, uko chaną opie ko wać się ma ma t ka
mę ż czy z ny. Jed nak jej działania do pro wa dzają do zwięd nię cia li lii
i śmie r ci uwię zio nej w niej du szy:

Špatně mu matka vůli plnila, 
špatně manželku jeho střežila; 
na nebi slunce – pobořena síň: 
„Zhyn, paní noční, zhyn, obludo, zhyn!”
                  (Erben 2012, s. 138)

Wyjątko wo in te re sujący jest osta t ni wers te go czte ro wie r szu,
w którym ma t ka prze kli na „pa nią no cy”. Czy ż by znała ona pod stępną
na tu rę wił i pró bo wała ochro nić sy na przed zgu b nym związkiem?
Choć syn prze kli na ma t kę po po wro cie z wo j ny, to mo że właś nie
śmierć wiły wy rwała go z sza le ń czej, to ksy cz nej re la cji – prze cież
szale ń stwo to do me na ro dzie nic. Er ben wy ra ź nie po ka zu je tu taj groź-
ną re la cję po mię dzy ko chan kiem a wiłą, któ ra do pro wa dziłaby naj -
pra wdopo dob niej do całko wi te go prze ję cia kon tro li nad mę ż czyzną
przez de mo na ukry te go w nie win nie wyglądającej li lii.

Po ety cki świat to mi ku Ky ti ce ofe ru je wie le ob licz „ma gi cz ne go
kwie cia”, od gwa ran tującej kon takt ze zmarłymi ma cie rzan ki, po
ukrytą w białym kwie ciu nie bez pie cz nej wiły. Er ben z mi strzo stwem
wy ko rzy stu je swoją wie dzę mi to lo giczną i fo l klo ry styczną, by uka zać 
emo cjo na l ne i społecz ne roz ter ki mie sz ka ń ców dzie więtna stowie cz -
nej cze skiej wsi.
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Poznań

„Wydobyć z siebie to, co po ludzku najcenniejsze”
– przypadek Oto Mádra (1968–1989)
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Abs tract

The article presents a profile of Oto Mádr in the period from the Prague Spring till
the Velvet Revolution, and is based on memories and documents. During the Prague
Spring he conducted lectures on ethics at the Catholic Theological Faculty in Prague.
From the 70s of the twentieth century till the Velvet Revolution, Mádr was a spiritus
movens of the catholic samizdat, he also organized independent theological lectures.
From 1978, he started  publishing the ”Teologické texty” in the samizdat. Mádr was
one of the most important advisers to the cardinal František Tomášek, and
collaborated on the work of spiritual revival of the Chech nation. In the years
1990–2005, he was an editor-in-chief of the ”Teologické texty”. Until the end of his
life, Mádr cooperated with the Catholic Theological Faculty at the Charles University
in Prague, and co-edited of the ”Teologické texty”.

Artykuł przed stawia sylwetkę Oto Mádra, szarej eminencji czeskiego Kościoła
ka tol ick iego w latach 1968–1989. W czasie praskiej wiosny Mádr wykładał etykę na
Katolickim Wydziale Teologicznym w Pradze. Od lat siedemdziesiątych XX wieku
do aksamitnej rewolucji był spiritus movens samizdatu katolickiego, organizator nie-
zależnych wykładów teologicznych. Od 1978 roku wydawał w samizdacie „Teologic- 
ké texty”. Był jednym z najważniejszych doradców kardynała Františka Tomáška
i współtworzył dzieło duchowej odnowy narodu czeskiego. Od roku 1990 do 2005
roku pełnił funkcję redaktora naczelnego „Teologických textů”. Do końca życia
współpracował z Katolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Karola w Pra-
dze oraz współredagował „Teologické texty”.

Oto Mádra należy nazwać świadkiem historii Kościoła kato li c kie -
go w Czechosłowacji i Republice Czeskiej XX wieku, ponieważ jego

młodzieńcze i dorosłe lata przypadają na czasy Republiki Czechosło-
wackiej (również za rządów komunistów po vítězným únoru) i Re-
publiki Czeskiej (zmarł 27 lutego 2011 roku).

Życie i dzieło Mádra miało znaczący wpływ na losy czeskiego
Kościoła katolickiego w czasach komunizmu. 5 stycznia 1968 roku
pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii 
Czechosłowacji został Ale ksandr Dubček, który z okazji dwu dzie stej
rocznicy dojścia komunistów do władzy zapowiedział reformy życia
społecznego i politycznego. Została zniesiona cenzura. Roz po częło to 
proces praskiej wiosny. Pod koniec lutego Mádr postanowił napisać
list do Dubčeka w imieniu więźniów katolickich, informując, że chcą
oni również brać udział we wszelkich dobrych zmianach, któ re się
odbywają, i proszą o „miejsce dla siebie” (na te mat sy tu a cji Kościoła
w tym cza sie por. m.in. Gra je wski 1999, s. 38–43; Vaško 1994, s. 285– 
–286; Opatrný 2002, s. 116–147). Podzielił się tą wia do mo ścią z Václa- 
vem Vaško. Wraz z innymi więźniami sformułowali Dopis katolíků
vězněných pro víru prvnímu tajemníku ÚV KSČ Ale xandru Dubčekovi
(Do pis katolíků... 1968; por. też: Mádr 1992, s. 212–214). Były pod
nim podpisane 83 osoby1, m.in. Josef Zvěřina i Růžena Vacková2.

Dwunastego marca z inicjatywy Jiřího Němce i Vladimíra Rudolfa 
w mieszkaniu Jiřího i Marie Kaplanových spotkało się 70 katolików
z różnych grup i pokoleń, aby w duchu II soboru watykańskiego od no -
wić działania czechosłowackiego Kościoła (Vaško 1994, s. 285–286).
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1 Tak podaje Vaško 1994, s. 286; 2001, s. 281. Natomiast Opatrný (2002, s. 121) 
wskazuje na 84 osoby.

2 O historii listu patrz: Mádr 2007, s. 49–50; Vaško 2001, s. 280–282; 2002a,
s. 79–80; Cuhra 2000, s. 112; Novotný 2013, s. 393. Powstał drugi list, wzywający do
rozmów między państwem a Kościołem, za ko ń cze nia represji Kościoła, powrotu
biskupów, odnowy życia zakonnego. W ciągu kilku tygodni list podpisało od 100 do
336 tysięcy osób (różne dane; por. m.in. Mádr 2007, s. 50; Vaško 1994, s. 286; Vaško
2001, s. 283–284). 27 marca biskupi wy sto so wa li do władz memorandum, 11 kwiet-
nia zakonnicy domagali się powrotu życia zakonnego i zwrócenia klasztorów. W ma-
ju bp Tomášek zażądał zmiany władz Českiej ka to li c kiej charity (czeskiego Caritasu)
(Vaško 1994, s. 286).
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Tomáš Halík tak wspomina to spotkanie:

Po raz pierwszy spotkałem Otę Madra w marcu 1968 roku na pamiętnym zebraniu 
kil ku dzie się ciu inte lektu a li stów ka to li c kich w mie sz ka niu u Kaplanów. Od tego
spotkania zaczęła się pra kty cz nie praska wiosna. Tam katolicy po wie dzie li sobie, że
postęp społeczny to nie tylko kwestia zmian w partii komu ni sty cz nej, ale że dotyczy
on także całego społeczeństwa i Kościół nie może stać z boku. Było to również
pierwsze większe zgro ma dze nie, na którym ludzie mogli się razem spotkać, poznać
się nawzajem i rozważyć potrzeby, siły i mo ż li wo ści (Halík 2001, s. 102, por. Halík
2012).

W tym czasie nadal biskupstwa pozostawały bez pasterzy, Fran ti-
šek Tomášek był izolowany, działało jeszcze kolaborujące z ko mu ni -
stami Mírové hnutí katolického duchovenstva (Pokojowy Ruch Du -
cho wie ń stwa Katolickiego), mające w swoim władaniu katolickie
wydaw ni c twa i czasopisma. Postanowiono doprowadzić do li k wi da -
cji MHKD i powołać nowe katolickie wydawnictwo. Delegacja
dwóch księży: Vladimír Rudolf i Oto Mádr oraz dwóch świeckich: Jiří 
Němec (1968, s. 1) i Václav Vaško jr została posłana następnego dnia
do kard. Tomáška, aby zgodnie z postanowieniami soboru zwołał radę 
duszpasterską. 15 marca 1968 roku arcybiskup mianował ich człon ka -
mi Arcidiecézní pastorační rady (Archidiecezjalnej Rady Dusz pa ste r -
skiej; por. Vaško 2001, s. 283 i Opatrný 2002, s. 125). Spotykali się co
najmniej raz w tygodniu, do ich grona szybko dołączyli Josef Zvěřina, 
Jiří Reinsberg, Karel Pilík, Václav Vaško sen., Josef Plocek, Ivan Me -
dek, Václav Frei, Jiřina Křížková, Václav Chytrý, Josef Bláha i inni.
Rada duszpasterska służyła całemu czechosłowackiemu Kościołowi.
Doprowadzono do zwołania zjazdu MHKD, które 21 marca za ko ń -
czyło swoją działalność. Na jego miejsce powstało Dílo koncilové ob -
novy (Dzieło odnowy soborowej). Trzynastego maja odbył się na Ve le -
hra dzie zjazd, na który przybyło czternastu biskupów (by li nie obe c ni
tyl ko abp. Jo sef Beran3 i dwóch innych chorych) i cztery tysiące wier-
nych. Przewodniczącym DKO został kard. Tomášek, Mádr został wy -

brany jednym z członków prezydium (Mádr 2007, s. 51–54; Opatrný
2002, s. 132–142; Cuhra 2000, s. 112–124; Vaško 2002, s. 75–89; Ba-
lík, Hanuš 2007, s. 47). Zrezygnowano z wy da wa nia „Duchovního
pastýře” na jego miejscu zaczęło się ukazywać cza so pi s mo „Via” wy -
kon cypo wa ne w czasach uwięzienia przez Josefa Zvěřinę, którego
pierwszy numer wyszedł w czerwcu 1968 ro ku. „Katolické no vi ny”
popro wa dził najpierw Vladimír Rudolf, a następnie František Mikulá- 
šek SJ. Ich nakład z 30 tysięcy zwiększył się do 160 tysięcy (por. Pa u-
las, Šebek 2009, s. 86–158).

Wyzwa niem był ta k że Wy dział Teo lo gi cz ny w Litoměřicích. Kar-
dy nał Tomášek po wie rzył je go reor ga ni za cję Mádrowi, któ ry 1 kwie t -
nia 1969 ro ku roz począł pra cę na wy dzia le. Wiosną ze brał sześć osób
mających upra w nie nia do na ucza nia na wy ższej ucze l ni, sam wykła-
dał tam te o lo gię mo ralną; aby pod nieść po ziom na ucza nia, za pra szał
ta k że go ści, m.in. Ka r la Ra h ne ra. Tomáš Halík tak pod su mo wał je go
działania:

Był jednym z pie r wszych, którzy ostrożnie i dyp loma ty cz nie, a przy tym całkiem
przekonująco i sy ste maty cz nie zaczęli kan dy da tom na księży wbijać do głów nowy
styl myślenia teo logi cz ne go i całe bogactwo nowych akcentów teologii po so bo ro wej
(Halík 2001, s. 102–103, por. Halík 2012). 

Na wy dział wra ca li stu den ci, któ rzy ode szli w la tach pię ć dzie sią-
tych. Mádr przy go to wał ta k że dla księ ży pro gram czte rod nio we go ku -
r su teo lo gi cz no-dusz paste r skie go, któ ry roz począł się 20 sie r p nia,
przybyło na nie go do Pra gi około 400 kapłanów z całej Cze chosłowa -
cji. Dru gi dzień ku r su już się nie od był. Do Cze chosłowa cji wkro czy-
ły wo j ska so wie c kie.

Jak mo ż na za uwa żyć, we wszy stkich działaniach w okre sie pras-
kiej wio s ny trud no prze ce nić ro lę ojca Oto:

Ksiądz Mádr był żołnierzem Kościoła, urodzonym generałem, orga ni za to rem
i kon spi ra to rem. […] Jego pasją, jak również cha ry z ma tem, było orga ni zo wa nie
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Beran wygłosił na II soborze wa ty ka ń skim O svobodě svědomí. Zmarł 17 maja
1969 roku. Komuniści nie pozwolili na jego pogrzeb w ojczyźnie, został pochowa-
ny w Bazylice Wa ty ka ń skiej. 2 kwietnia 1998 roku rozpoczął się jego proces bea -
tyfi kacy j ny.

3 Abp Josef Beran przebywał już w tym czasie w Rzymie. 25 lutego 1965 roku
Paweł VI mianował go kardynałem. Władze zgodziły się na jego wyjazd do Święte- 
go Miasta, nie pozwoliły mu jednak z niego powrócić. 20 wrze ś nia 1965 roku kard.



i przyciąganie ludzi. Ciągle tkał sieci kon spi racy j ne, ciągle coś przy go to wy wał i pla-
nował, zbierał i oceniał in fo r ma cje. […] Podczas praskiej wiosny okazało się, że jest
pra kty cz nie jedynym, który ma doskonałe roze zna nie w sytuacji i „rezerwach kadro-
wych”, który sam jest przy go to wa ny i ma wszystko prze my śla ne w szczegółach.
Włączył się w orga ni zo wa nie działalności wy da w ni czej i edu ka cy j nej, stał się głów-
nym doradcą epi sko pa tu, jako szara eminencja ko or dy no wał pra kty cz nie wszelkie
działania w Kościele (Halík 2001, s. 102–103, por. Halík 2012)4.

Ważne świadectwo dalekowzroczności czeskich teologów daje
Václav Malý:

Jakmile se objevila v roce 19685 možnost, začali tito teologové pořádat cyklus
přednášek pod názvem Živá teologie6. Lidé jako Oto Mádr, Josef Zvěřina, Antonín
Mandl a Bo na ven tu ra Bouše se nezabývali jenom tím, co protrpěli, ale pochopili
důležitost koncilu. Bylo pro ně překvapením, že to, o čem snili a mluvili ve vězení,
bylo nyní koncilem potvrzeno (Synek 2013, s. 22)7.

Na wykłady zapraszano również gości z zagranicy – przybyli m.in. 
prof. Klostermann, prof. Klemens Tilmann, prof. Karl Rahner, prof.
Bernhard Häring. Zajmowano się dokumentami soborowymi i po so -
bo rową teologią. Kursy te trwały do 1970 roku. W tym czasie także
Mádr był sekretarzem komisji teologicznej episkopatu czeskiego

(CDČT, f. Mádr Oto – Teologická komise)8. Po tzw. normalizacji
DKO musiało przestać działać, ruch nie został zalegalizowany. Znów
do katolickich gazet i wydawnictw wrócili księża współpracujący
z komunistami, niebawem (31 sierpnia 1971 roku) została przez pa ń -
stwo powołana nowa organizacja: Sdružení katolických duchovních
Pacem in terris (Stowarzyszenie Duchownych Katolickich Pacem in
terris).

W połowie 1970 ro ku Mádr zo stał wez wa ny do Mi ni ste r stwa ku l -
tu ry, oz na j mio no mu, że nie bę dzie mógł wykładać w no wym ro ku
aka de mi c kim. Ra zem z nim ode szli z Wy działu Teo logi cz ne go Bo na -
ven tu ra Bouše i Jo sef Zvěřina. 

Pie r wsze go li sto pa da 1970 ro ku oj ciec Oto do stał zgo dę pa ń -
stwową na wy ko ny wa nie czyn no ści kapłań skich, pra co wał na pa ra fii
w pra skich Modřanech, „wspa niałomy śl nie za pro po no wał po sa dę or -
ga ni sty prze śla dowa ne mu Mi la no vi Ma cho v co vi9, nie gdyś głów ne mu 
eks per to wi w spra wach chrze ści ja ń stwa. Chy ba właś nie ten fakt ko -
szto wał go prze nie sie nie do od ległej pa ra fii w Žan do ve” (Halík 2001,
s. 102–103; por. Halík 2012, Mádr 2007, s. 66–70; Vlček 2006, s. 260)10.
Mádr po świę cił ten czas na pra ce nad re wizją cze skie go przekładu
doku men tów II so bo ru waty ka ń skie go11, wte dy ta k że doj rze wał w nim
tekst Mo dus mo rien di cir k ve12. Jak pi sze Tomáš Halík:
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8 Komisja działała od lipca 1970 roku, ostatnie, ósme, posiedzenie miało miejsce
17 lutego 1973 roku, kolejne, zaplanowane na 9 czerwca już się nie odbyło, gdyż
działania Komisji zostały zawieszone. Komisja wznowiła działania 24 czerwca 1975
roku, ale spotykała się już w innym składzie (CDČT, f. Mádr Oto – Teologická
komise).

9 W 1968 roku stracił pracę na Katedrze Filozofii Wydziału Filo zofi cz ne go Uni -
wer sy te tu Karola w Pradze. 

10 Mádr we wspomnieniach pisał, że był w parafii na Modřanech sześć lat,
następnie wspomina, że w Dolním Žandově był od 1974 roku. W Biografickým
přehledu przygotowanym przez Jolanę Polákovą znajduje się informacja, że był tam
od 1975 roku (Mádr 1992, s. 293).

11 Przekład ukazał się w 1995 roku ze wstępem Karla Rahnera i przedmową Mádra
wydany w Pradze przez Wydawnictwo Zvon. 

12 Artykuł pierwotnie ukazał się w austriackim czasopiśmie „Diakonia” pod ty-
tułem Modus moriendi der Kirche. Oto Mádr opublikował go pod pseudonimem

4 Jaroslav Cuchra dodaje: „Všechny tyto aktivity patřily k nejcennějším plodům
pražského jara, protože právě v nich na stu po val do katolické církve reformní duch
II. vatikánského koncilu. Zvláště přednášky předních českých teologů v cyklu »Ži-
vá teologie« na hra zo va ly těžko dostupnou li te ra tu ru o koncilu a jeho závěrech
a vedle teologicko-pastoračního kurzu pro kněze umožňovaly rozšiřování ducha
koncilu mezi širší obec věřících. I ostatními kurzy, duchovními cvičeními a dalšími
akti vi ta mi církev znovu ožila, konečně již pro věřící nebyla jen místem nedělní ná-
vštěvy kostela, ale i prostorem pro rozšiřování znalostí a prohlubování vlastní víry.
Každá věková i společenská vrstva věřících si mohla nalézt své místo a aktivně se
do něj zapojit. Podle státu však takové působení církve bylo »v rozporu s posláním
církví a náboženských společností, jimž taková kulturní a osvětová činnost nepří-
sluší«” (Cuhra 1999, s. 40).

5 Seminarium powstało rok później, w 1969 roku (Halík 1995, s. 34).
6 Por. Vlček 2006, s. 259 i Novotný 2013, s. 22–23.
7 Na temat oddziaływania II soboru watykańskiego w Kościele w Czechosłowacji

patrz: Balík, Hanuš 2007, s. 285–310.



Tekst Mádra, który niełatwo jest zrozumieć, re pre zen tu je prawdziwą perłę the o -
lo giae crucis, teologię, która dojrzała w momencie ogromnego poniżenia Kościoła
i która ra dy ka l nie re fle ktu je własne hi sto ry cz ne do świa d cze nie (Halík 1995, s. 117;
por. też Halík 1995, s. 117–128; Opatrný 2002, s. 157–158 i „Teologické texty”
2012).

1 stycznia 1977 roku grupa czeskich intelektualistów podpisała
Kartę 77 (Vaško 1994, s. 288). Sygnatariuszami Karty było wiele osób 
związanych z Kościołem katolickim. Karta odwoływała się do praw
człowieka i traktatów międzynarodowych ratyfikowanych przez Cze-
chosłowację. Státní bezpečnost, grożąc represjami, zmusiła przedsta-
wicieli Kościoła do odcięcia się od dokumentu. Josef Zvěřina napisał
list do kard. Tomáška krytykujący taką postawę (Grajewski 1999,
s. 46–47). Mádr, będąc poza Pragą, nie włączył się w te działania
(Mádr 2003b; Vlček 2006, s. 265).

Za radą Josefa Zvěřiny w lipcu 1978 roku Mádr odszedł na eme ry -
tu rę (Mádr 2003b; Vlček 2006, s. 260–261; Novotný 2013, s. 17) i od
1 sierpnia mógł wrócić do Pragi.

Ko mu ni ści chcie li skłócić opo zy cję z arcy bi sku pem Františkiem
Tomáškiem (Cu hra 2000b, s. 17–25). Plan ten miał od wro t ny sku tek.
Mię dzy in ny mi Jo sef Zvěřina, Oto Mádr, pó ź niej Tomáš Halík sta li się 
naj bli ż szy mi współpra cow ni ka mi Tomáška (Vaško 1994, s. 288; Gra -
je wski 1999, s. 47). Wpływ na po sta wę kar dy nała miało też wy bra nie
Ka ro la Wo j tyły na pa pie ża13. Zmie niła się wte dy po li ty ka Wa ty ka nu
wo bec ko mu ni stów. Mádr, mając do sko nałe zdo l no ści orga niza cy j ne

i znając po ten cjał cze skie go Ko ścioła, stwo rzył przy kar dy na le sieć
fa cho wych grup do ra d czych złożo nych za rów no z kapłanów, jak
i świeckich14. 

Ojciec Oto stwierdził, że potrzebny jest dobrze redagowany ka to li -
cki samizdat. Przez kolejne dziesięciolecie Mádr

[...] już całkiem poza strukturą kościelną, stał się głównym orga ni za to rem i duszą
szeroko roz wi nię te go kato li c kie go samizdatu i jednym z głównych rea li za to rów pod -
zie mnych kursów i se mi na riów. Z wielką odwagą troszczył się o to, aby czeski Koś-
ciół nie stracił żywych związków z myśleniem teo lo gi cz nym na zachodzie i żeby ko -
mu ni stom nie udało się izolować go od Kościoła po wszech ne go, gdyż w prze ciw nym
razie utknąłby w pro win cjona liz mie i uległ stagnacji. Przede wszystkim dzięki Mádro-
wi udało się nawet w naj go r szych latach hu sa ko wskiej nor ma li za cji w sposób wręcz
nie wia ry god ny zor ga ni zo wać w praskich i po za pra skich mie sz ka niach serię wykła-
dów czołowych teologów z różnych stron świata, którzy przy je ż dża li incognito jako
turyści – w kon spi ra cji, często narażając się na różne perypetie, prze no si li się z miej-
sca na miejsce (Halík 2001, s. 105; por. też Tajovský 2001, s. 395).

Wydawał następujące edycje: „Duch a život”, „Přátelé”, „Alfa Ome-
ga”, „Theologica”, Katechetická řada K, serie publicystyczne „Orien -
ta ce”, czasopisma: dla psychologów „Psí”, dla lekarzy „Salus”, dla
przyrod ni ków „Universum”. Dziełem jego życia były „Teologické
texty”, których w samizdacie ukazało się 17 numerów15 (Vlček 2006,
s. 261–262; Mádr 2007, s. 69–70; Rázek 2012, s. 45; Halík 1995,
s. 36–37; Holečková 2009, s. 77–80; Opatrný 2002, s. 161–162).
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14 „Było to przede wszystkim zasługą nie stru dzo nej dy p lo ma cji Mádra (oraz au -
to ry te tu moralnego Zvěřiny), że Tomášek w ostatnich latach z żałośnie asekuran-
ckiej figury zmienił się w uznawany na arenie mię dzy naro do wej symbol moralnego 
oporu przeciw tota lita ryz mo wi komu ni sty czne mu. Mádr był naj wa ż niejszą z trzech
osób, które w decydujących chwilach stały najbliżej kardynała Tomáška, i właśnie
jemu należy przypisać naj wię ksze zasługi w owym niebywałym wzroście au to ry te -
tu moralnego Kościoła pod koniec lat 80., co było zja wi skiem nie po wta rzal nym,
niepo równy wa l nym w całej no wo cze s nej historii czeskiego ka to li cyz mu" (Halík
2001, s. 105–106).

15 Opatrný pisze o 22 numerach (2002, s. 162). Na stronie internetowej czasopisma 
(http://www.teo logi cke tex ty.cz/casopis) znajduje się 17 samizdatowych numerów.

Franz Markus (por. „Diakonia” 1977, nr 2, s. 115–119). Następnie w 1980 roku
wydrukowało go emi gra cy j ne pismo „Studie” wychodzące w Rzymie (por. Markus
1980, s. 265–269). W wolnych Czechach tekst wydano już pod pra wdzi wym na -
zwi skiem autora w 1992 roku (por. Mádr 1992, s. 237–243).

13 Jan Paweł II utrzymywał regularne kontakty z kardynałem Tomáškiem. Rozpo-
częto prace nad uporządkowaniem spraw związanych z Pacem in terris. Kongregacja
do spraw Du cho wie ń stwa w dekrecie Qiudam episcopi wydanym w 1982 roku za-
broniła du cho wie ń stwu działalności w or ga ni za cjach po li ty cz nych. Tomášek napi-
sał do władz pismo, w którym się domagał zlik wi do wa nia ruchu, na co nie otrzymał
zgody. Władze starały się utrzymać Pacem in terris, jednak było to coraz bardziej
trudne.



V temné době konce sedmdesátých let, kdy šeď a beznaděj pronikala do morku
kostí svobodymilovných občanů, byly Teologické texty jakýmsi majákem či světýl-
kem v temnotě. […] Kontakt s vývojem teologického myšlení za hranicemi je možný,
ale velmi omezený. Teologické texty prolamují tuto zeď a otevírají tak vstup do
svobody. Kněží i nekněží se těšili na každé další číslo. Podíváme–li se pozorně na
témata, pak se ukáže, že Texty vlastně byly (a snad nepřestaly být) jakousi formou
uni ve rzi ty. Studie zahraničních i domácích teologů jsou psanými přednáškami a dia-
logem se čtenáři, mají informativní, ale ještě více formativní charakter. Snaží se dát
určitý tvar českému myšlení víry a životu z víry (Ventura 2004, s. VI).

Státní bezpečnost po sta no wiła ukró cić działania kato li c kie go sa -
mi z da tu. Halík uka zu je po sta wę Mádra w tej sy tu a cji:

V době, kdy policie provedla velikou razii proti katolickému samizdatu a zavřela
řadu lidí, jsme mnozí byli stísněni a v šoku. Čekali jsme, co bude dál. Druhý den se
objevil Oto Mádr ve velmi dobré náladě. Pravil: „Jsme na frontě, takže jsou i ztráty.
Pokračujeme dál. Nejdůležitější je dát jim signál, že nás nezastrašili. Jsi ochoten se
něčeho dalšího ujmout? Za ty lidi, co jsou ve vězení, se budeme modlit. Ono to ale
není tak špatné, jistě jim to prospěje a bude k něčemu dobre”. Když jsem si uvědomil,
že to říká člověk, který ve vězení očekával trest smrti, byl odsouzen na doživotí
a strávil v kriminále mnohá léta, bylo mi jasné, že z jeho per spe kti vy vypadá svět
úplně jinak. Jeho odvaha a porozumění byly velkou pomocí a povzbuzením (Halík
2012).

Po uka za niu się w Pol sce ar ty kułu prof. Ste fa na Swie ża wskie go
Jan Hus – he re tyk czy pre ku r sor Va ti ca num Se cun dum16 („Tygo dnik
Po wszech ny” 1986, nr 6) Mádr za ini cjo wał spo t ka nia fi lo zo fów, te o -
lo gów i hi sto ry ków na te mat dzie dzi c twa Hu sa (Halík 1995, s. 35;
Halík, Jan do u rek 2001, s. 240–243). Po wołał ta k że gru pę księ ży
i świe c kich, któ rzy w la tach 1987–1989 za j mo wa li się aktu alną sy tu a-
cją Ko ścioła i pa ń stwa, przy goto wy wa li pro je kty wa ż nie j szych do ku -
men tów czy li stów17. Gru pa ta współpra co wała z kapłańską grupą
„Se nior”, któ ra do ra dzała kar dy nałowi Františkowi Tomaškowi.
Mádr pro wa dził rów nież gru pę gru pę młodych te o lo gów i fi lo zo fów

„Ju nior” (Halík 1995, s. 35–36; Halík, Jan do u rek 2001, s. 230–240;
Opatrný 2002, s. 167–168).

15 sierpnia 1987 roku Tomašek zapowiedział przygotowane m.in.
przez Tomaša Halíka Dzieło dziesięciolecia odnowy duchowej, które
rozpoczęło się w pierwszą niedzielę adwentu, 29 listopada. Dwa lata
później, 12 listopada 1989 roku Jan Paweł II kanonizował św. Ag nie -
sz kę Czeską (Vaško 1994, s. 290; 2001, s. 360–364; Opatrný 2002,
s. 186–189). 17 listopada doszło do aksamitnej rewolucji. Zaraz po
powrocie z Rzymu kardynała Františka Tomaška z uroczystości ka no- 
nizacyjnych 21 listopada na Václavském náměstí Václav Malý ogłosił 
jego list otwarty dotyczący sytuacji w kraju i praw obywateli przy go -
to wa ny przez Mádra (Vlček 2006, s. 265; Vaško 2001, s. 364–365;
Opatrný 2002, s. 187–188, 230; Balík, Hanuš 2007, s. 106–107; Hav-
líčková 2002, s. 380–381). Stwierdził m.in., że „Prawa do wiary nie da 
się odłączyć od innych praw demokratycznych” (Vaško 1994, s. 290–
–291). Dwudziestego piątego listopada w katedrze św. Wita na Hra d -
cza nach odbyły się uroczystości pokanonizacyjne. Kardynał po wtó -
rzył słowa swego orędzia, prosił, aby Czesi „w tych dniach połączyli
od wa gę z mądrością, a odrzucili drogę przemocy”, oświadczył, że
Kościół katolicki stoi po stronie narodu18 (Vaško 1994, s. 291; Vlček
2006, s. 265–266; Hartmann, Svoboda, Vaško 2003, s. 148, 291; Halík,
Jan do u rek 2001, s. 287). 15 grudnia 1989 roku episkopat Czech i Mo -
raw poparł aksamitną rewolucję, dwa dni później zakończyły swe
rządy komunistyczne władze. Po jedenastu dniach Czechosłowacja na 
nowo nawiązała kontakt z Watykanem, zniesiono dozór państwa nad
Kościołem. Dwudziestego dziewiątego grudnia Václav Havel został
wy bra ny prezydentem. Václav Malý wspomina:

Vztah mezi disentem a církví se postupně měnil a kardinál Tomášek se překvapi-
vě – i pro nevěřící část společnosti – stal symbolem odporu vůči reżimu […]. Když
mluvíme o změně, nesmíme opomíjet dva velké muže: Oto Mádra a Josefa Zvěřinu.
Oni měli lví podíl na postoji kardinála Tomáška a na překonání nedůvěry mezi
disidenty a katolíky (Malý, Palán 2014, s. 12).
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18 Tekst tego prze mó wie nia napisał Tomáš Halík (Vlček 2006, s. 265–266).

16 Artykuł powstał z ini cja ty wy Jana Pawła II i wznowił debatę na temat reha -
bili ta cji Jana Husa. Tekst ten został prze dru ko wa ny przez rzymskie „Studie” (1986, 
nr 107, s. 346–354).

17 O tej grupie w swoich wspomnieniach pisze Vaško (2001, s. 359–360).



W 1990 ro ku Mádr po wró cił na Ka to li cki Wy dział Teo lo gi cz ny
UK, ale z po wo du kon fli ktu wśród władz wy działu zo stał usu nię ty.
Po ja wił się tam znów w 2002 ro ku, pro wa dził se mi na rium z te o lo gii
mo ra l nej. Do ko ń ca swe go ży cia re da go wał „Teologické te x ty”19. 

Při svých dlouhých, už stářím poznamenaných pro slo vech na společných
schůzkách, stále opakoval jedno téma: držme v teologii „zlatý střed” mezi konze rvati -
vi s mem a pro gre si s mem. Připomínalo mi to tenkrát stařičkého apoštola Jana, který
v závěru svého života stále jen opakoval „miláčkové, milujte se”. To, co někteří
u apoštola hodnotili jako projev stařecké slabosti, bylo ve skutečnosti jádrem
apoštolova celoživotního poselství. A tak dnes vidím i toto volání starého přítele Oty
po zlatém středu jako výzvu k lásce, lásce k církvi a lásce i v církvi, přes všechny
hranice neporozumění a různost akcentů. A právě této jeho výzvě bychom rozhodně
měli být věrní. Mádr si zaslouží, aby česká církev a česká společnost na něho nikdy
nezapomněla (Halík 2012)20.
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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

Seul

Šel do světa na zkuše nou

Ke y words: no un, ad je c ti ve, gen der, de clen sion
Klíčová slo va: podstatné jméno, přídavné jméno, jmenný rod, skloňování

Abs tract

In Czech, so called noun (sub stan tive) ad jec tives belong to sub stan tives. Con -
cern ing their forms, they are declined as ad jec tives, relating to one of the noun
genders. Some of these noun ad jec tives are similar to real ad jec tives question – they
can occur in all gram mati cal cases in com mu ni ca tion. The other noun ad jec tives lost
their adjective features. Some of these former ad jec tives, es pe cially those feminine
ones, occur in different adverbial meanings and are connected with a par ticu lar gram -
mati cal case only.

V češtině se mezi sub stan tiva řadí i tzv. sub stan tivi zovaná přídavná jména. Po
formální stránce se skloňují jako adjektiva, náležejí vždy k jednomu z jmenných rodů. 
Některá z těchto po jme nování se blíží reálným přídavným jménům; v komu nikaci se
mohou vysky to vat ve všech pádech. Jiná sub stan tivi zovaná adjektiva už svoji ad jek -
tivní povahu ztratila. Část těchto původních adjektiv, hlavně ženského rodu, se v řečo- 
vé praxi vyskytuje v různých ad ver biálních významech a jsou vázána pouze na určitý
pád.

K sub stan tivům se v če ské gra matice řadí i tzv. zpod stat nělá přídavná jména (sub -
stan tivi zovaná ad jek tiva)1. Po nechávají si ad jek tivní (tedy složenou) dek li naci, ať
tvrdou, nebo měkkou (máme na mysli jejich systémové sklonění podle vzoru mladý,
mladá, mladé; jarní), v komu nikaci však vys tu pují v roli pod statných jmen.

Zmíněná jména náležejí po formální stránce k jed nomu ze tří mluv nických rodů2,
tedy k maskulinům (ne mocný, známý, raněný, zemřelý, obžalovaný, slepý, po rybný,
hajný, pocestný, mluvčí, ces tu jící, pracu jící, ve doucí, výpravčí, vrchní, roz hodčí,
výběrčí, přednášející aj.), k femininům3 (do vo lená, poko jská, příbuzná, šva grová,
šéfová, vrátná, zo tavená, re cepční, pok ladní, účetní, radní, do zorčí, přís edící,
průvodčí aj.) nebo k neu trům4 (vstupné, spro pitné, před platné, star tovné, školné,
mýtné, stravné, ces tovné, výživné, poštovné, nájemné, kapesné, výkupné, po jistné,
vodné, stočné, kur zovné, kilo metrovné, porodné, pohřebné, bolestné, uzené, výpalné,
od stupné, šam paňské, port ské, od lučné, kuřecí, hovězí, telecí, jehněčí aj.5).

V od borné lit era tuře se někdy ro zlišují dva zák ladní druhy sub stan tivi zovaných
ad jek tiv. Do první skupiny se řadí výrazy do sud zře telně mo ti vované, tzn. tak ové,
které vys tu pují skladebně i jako reálná přídavná jména a která se z toho důvodu stále
pociťují jako mor fologická ad jek tiva pře ne sená do syn tak tické funkce sub stan tiv,
kupř. bílé (= víno), hluchý (= člověk), škodná (= zvěř), „ať již se chápou na po zadí
dvoučlenných syn tak tických spo jení ad jek ti vum + sub stan ti vum jako prosté výpustky
určovaného sub stan tiv ního členu, či niko liv“ (Mluv nice češt iny 2 1986, s. 302).

Do druhé množiny výrazů náleží hlavně ta původní zpod stat nělá přídavná jména,
která již svou ad jek tivní mo ti vaci ztra tila a stala se plně pod stat nými jmény: „K této
trans pozici do chází buď proto, že původní ad jek tiva za nikla nebo na byla jiné po doby,
popř. ji ného významu (např. vrátný, ponocný, mluvčí), nebo proto, že tato sub stan tiva 
s ad jek tiv ním skloňováním byla ut vořena na zák ladě ho tového mod elu (např. rotný,
blok ový)“ (Mluv nice češt iny 2 1986, s. 302).

V příspěvku se stručně zas tavíme u sub stan tivi zovaných ad jek tiv rodu žen ského,
která jsou v urči tém směru spe ci fická. Mezi zmíněné výrazy (srov. i výše) patří
poměrně početná označení pro osoby (např. známá, krejčová, mis trová, milá, ko -
morná, ko jná), jídla (svíčk ová, vepřová, sekaná, roštěná aj.), sporty a hry (házená,
vybíjená, ko paná, od bíjená, košík ová, honěná, schovávaná) i řada dalších po jme -
nování, z nichž něk terá ne musí být všem zah ra ničním bo hem istům srozu mitelná6.

7675

čeledí, např. psovití, lososovití, rovnokřídlí aj., v singuláru pak některá historická kompozita
jako falckrabí, markrabí, purkrabí (Mluvnice češtiny 2 1986, s. 303). Pokud jde o feminina,
uvádíme jako spe ci fi kum názvy botanických čeledí pyskaté, hluchavkovité, jednoděložné,
nahosemenné atd., které jsou opět v plurálu.

2 V některých případech mají společný tvar pro rod mužský i ženský, srov. vedoucí, průvodčí, 
recepční apod.

3 Nejfrekventovanějšími jsou ženská, dovolená a proměnná (Cvrček a kol. 2010, s. 182).
4 Někdy mají výrazy dobově omezenou platnost. Za minulého režimu se kupř. říkalo všimné,

což znamenalo eufemistické označení úplatku.
5 Substantivizovanými adjektivy jsou rovněž všechna jména adjektivní povahy, kupř. Dolej-

ší, Hoření, Kočí, Veselý, Nováková, jména typu Jiří, René, některé domácké podoby jmen jako
Hančí, Máří, Ančí, lexém paní, pojmenování paní doktorová, učitelová, ředitelová, starostová
apod. Výjimečně mohou být v plurálu – drobné.

1 V rámci substantivizovaných adjektiv lze vyčlenit některé specifické skupiny pojmeno-
vání. Co se maskulin týče, pouze v plurálu se vyskytují poměrně četné názvy zoologických



Uve deme něko lik vy braných případů: trvalá (druh žen ské úpravy vlasů), prod lou-
žená (delší slav nostní ho dina ta nečních kurzů za účasti ro dičů mladých ta nečníků),
zu batá (smrt), vy soká (druh zvěře), černá (druh zvěře), čekaná (čekání lovícího
myslivce v úkrytu na příchod zvěře), podívaná (před stavení, poh led na zajíma vou
událost), dočesná (slav nost při zak ončení sběru chmele), malá domů (přihrávka hráče
fot balu svému brankáři), rychlá (záchranná služba, sanitka), skočná (druh lidového
tance) apod.

Tyto i jiné výrazy se v komu nikaci vyskytují ve všech pádech, jejich řečová dis -
tribuce není omezena na pouze určité formy (resp. pády), srov. Od vezla ho rychlá; Za -
vo lej okamžitě rychlou! Nebýt rychlé, nevím, jak by to s ním do padlo! aj. V jiných
případech, v nichž do mi nují sub stan tivi zovaná ad jek tiva rodu žen ského7, je ovšem
situace od lišná: jejich forma je uzuálně vázána na určitý pád. Velmi často se v nich
jedná o vy jádření ad ver biálních významů (viz dále), z nichž něk teré si mo hou pokro-
čilí zah ra niční bohemisté os vo jit pro ak tivní užívání.

V ojedinělých případech jsou ona sub stan tivi zovaná ad jek tiva v nomi na tivu:
Honila ho mlsná (Do tyčný měl velkou chuť na nějakou de likatesu); Zmýlená ne platí
(Chy bování se netole ruje, není přípustné). Set káme se i s užitím aku za tivu, např.
Chodí na vy sokou (na vy sokou školu); Měl žra vou (Měl velký hlad a chtěl se hodně
najíst); Už zase měl tou la vou (Už zase se po nocích toulá, flámuje). Mezi přík lady
přímého ob jektu řadíme rovněž známá spo jení typu na shledanou, na viděnou, na
slyše nou, do brou (chuť, noc).

Pa trně nejčastější jsou spo jení vy jadřu jící účel (viz i Grepl, Karlík, 1986). Jako
přík lad uvádíme násle du jící výpovědi: Řekl to na uvítanou, na ro zlouče nou, na vy-
světlenou, na usmíře nou (Řekl to, aby do tyčné uvítal, aby se s nimi ro zloučil, aby
něco vys vět lil, aby situaci uk lid nil / aby kon flikt zažehnal); Dostal týden na roz -
myšlenou (Zís kal určitý čas na konečné roz hod nutí); Odešel do světa na zkuše nou
(Odešel, aby zís kal v ciz ině zkuše nosti); Dostal to na přilepše nou (Dostal urči tou fi -
nanční, ma teriální po moc).

Jindy se prostřed nict vím sub stan tivi zovaných ad jek tiv vy jadřuje způsob, srov.
Nap sala dik tát na výbor nou (Dostala z dik tátu nejlepší známku), Vedli si tam na
výbor nou (Počín ali si skvěle); Odešel s nepoříze nou / s prázd nou (Do padl špatně, vedl 
si neúspěšně); Přišli jako na za vola nou (Do stavili se v pravý čas, velmi vhod).

V řečové komu nikaci se však set káváme i s dalšími významy, např. Dala mu
jasně na srozuměnou, že… (Dala mu jasně na jevo určitý pos toj); Dostal pořádně za

vyuče nou (Dostal tvrdou lekci, pon aučení); Neměl moc na vy bra nou (Neměl možnost
jiné volby); Bylo to celé na pováženou (Záležitost byla po dezřelá, na hran ici při jatel -
nosti).

Sub stan tivi zovaná ad jek tiva před sta vují početně sice nev elkou, avšak z komu ni -
kačního hle diska do sti význam nou a frekven tova nou množinu výrazů. Pro pokro-
čilejší úrovně komu ni kační kom pe tence ji no ja zyčného mluvčího v češt ině by měla
být ak tivní zna lost ale spoň části zmíněných po jme nování sa mozřejmo stí.
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6 Řadí se sem rovněž některé výrazy z oblasti ma te ma ti ky (pět na druhou, na ntou, na
xtou), výrazy tabuové povahy (jít na malou, na velkou, tzn. na toaletu), kolokviální obraty (mít 
povídavou, hádavou) pro označení rozpoložení jisté osoby po požití alkoholu, dále pojmeno-
vání alkoholických nápojů, kupř. žitná, režná (vodka), skotská, irská (whisky) aj.

7 Není tak tomu vždy, srov. případy jako Sytý hladovému nevěří; Chytrému napověz,
hloupého trkni; Odříkaného největší krajíc atd.



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

Nowy słownik ter minów lit er ackich dla bo hem istów1

W pra cy Słow ni ki i en cy klo pe die. Ich ro dza je i uży te cz ność, au to r stwa Sta nisła-
wa Ur ba ń czy ka (Kra ków–Kato wi ce 1991), czy ta my: 

Słownik to cie r p li wy i nie znu żo ny doradca, towarzysz kształcenia się i kul tura l ne go życia,
kul tura l ne go ob co wa nia z jaki m ko l wiek językiem, tak obcym, jak bodaj w większym stopniu
własnym, z li te ra turą piękną i naukową (Ur ba ń czyk 1991, s. 7). 

Trud no się z ty mi słowa mi nie zgo dzić. Do pełnić je mo ż na stwier dze niem, iż
szcze gó l nie cen ne są pra ce, słow ni ki bądź też in ne ro dza je pu b li ka cji, po wstałe na
ma te ria le dwu lub wię cej ję zy ków, szcze gółowo cha ra kte ry zujące da ne za gad nie nie,
wska zując na ana lo gie i/lub dy fe ren cje za ist niałe na okre ślo nej płasz czy ź nie te ma ty -
cz nej. W cze skiej i pol skiej li te ra tu rze wska zać mo ż na wie le opra co wań, rów nież
tych o cha ra kte rze kom para ty w nym, za rów no w po sta ci kla sy cz nych ar ty kułów, mo -
no gra fii, to mów pokon feren cy j nych, jak i ob szer nie j szych – prac leksy kogra fi cz -
nych. 

Oma wiając pol sko - cze skie źródła leksy kogra fi cz ne, ró ż ne go ro dza ju słow ni ki,
uwa gę zwra ca fakt, że zde cy do wa na ich wię kszość ma pro fil języ koz na w czy. Oprócz
słow ni ków ję zy ko wych (w tym wy pa d ku dwu ję zy cz nych), z któ rych naj li cz niej re -
pre zen towa ne są słow ni ki fra zeo logi cz ne, np. Wie l ki cze sko- po l ski słow nik fra zeo -
logi cz ny / Velký česko-polský frazeologický slovník pod red. T. Z. Orłoś (Kra ków
2009)2, słow ni ki po dej mujące te ma ty kę „złud nej ek wi wa len cji”, „fałszy wych przy ja -
ciół tłuma cza”, „ho mo ni mii mię dzy języ ko wej” czy też pre cy zy j nie uj mując za gad -

nie nia „apro ksy ma cji”, np.: Cze sko- po l ska ho mo ni mia (Nečas, Poznań 1992)3, wska -
zać mo ż na, choć nie li cz nie, s ł o w  n i  k i  s p e  c j a  l i  s t y  c z n e, któ re już nie mają
cha ra kte ru stri c te języ koz naw cze go, a do ty kają ta k że in nych dys cy p lin na uki, np. te -
ch ni cz nych Polsko-český technický slovník (Radvanovský, Kašová, Academia 2004),
Słow nik te ch ni cz ny cze sko- po l ski (E. Ta ba cz kie wicz, Kraków, 2007) wy da ny fo r mie
CD, mate ma ty cz nych, np.: Česko-polský polsko-český ma te ma tický slovník (I. Krech, 
P. Tlustý, M. Vošmiková, České Budějovice 2009) lub in nych ob sza rów działal no ści,
np. związa nych z Unią Eu ro pejską – Česko-polský a pol sko-český slovník ter mi no lo -
gie evropské unie (I. Burešová-Wania, I. Dobrotová, P. Bureš, Olomouc 2014). W tej
gru pie mieszczą się ta k że słow ni ki, a ra czej in ter ne to we słow ni cz ki, ter mi no lo gii me -
dy cz nej i pra wnej, ogra ni czające się do wy ka zu ki l ku na stu bądź kil ku dzie się ciu ha seł
te ma ty cz nych4.

Je śli zaś cho dzi o dwu ję zy cz ne słow ni ki spe cja li sty czne z za kre su sze ro ko po ję te -
go  języ koz na w stwa czy lite ratu rozna w stwa po rów naw cze go, to do pie ro w ro ku 2016 
wy cho dzi dru kiem jed no z ta kich ko m pen diów wie dzy za ty tułowa ne Cze sko- po l ski
słow nik te r mi nów li te ra ckich, wy da ne nakładem Wy daw ni c twa Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go. Pra ca ta bez dys kusy j nie wy pełnia lu kę w cze sko- po l skich ba da niach kom -
para ty w nych z za kre su lite ratu rozna w stwa.

Au to ra mi te go le ksy ko nu są prof. dr hab. Ja cek Ba luch – sla wi sta, lite ratu rozna w -
ca, tłumacz i dr Piotr Gie ro wski – hi sto ryk li te ra tu ry, bo he mi sta. Sam pro jekt Słow -
nika, opub li ko wa ny w ro ku  2002 w „Pa mię t ni ku Słowia ń skim”, po wstał wie le lat
wcześ niej, a je go cel i założe nia za pre zen towa ne zo stały m.in. na po sie dze niu Pra co -
w ni Po ety ki Hi sto ry cz nej In sty tu tu Ba dań Li te ra c kich oraz w In sty tu cie Li te ra tu ry
Cze skiej Cze skiej Aka de mii Na uk w Pra dze. 

Pu b li ka cja ta jest słow ni kiem dwu ję zy cz nym, spe cjali sty cz nym, któ ry nie ty l ko
spełnia swo je pod sta wo we założe nia, fun kcje, po dając ek wi wa len ty ję zy ko we, opa -
trzo ne wy ja ś nie niem lub te go ob ja ś nie nia po zba wio ne, ale rów nież po za nie wy kra -
cza, wie lo kro t nie od nosząc się w ar ty kułach hasłowych do tra dy cji li te ra c kiej, do pol -
sko - cze skich re la cji li te ra c kich.

Nie bez po wo du w od nie sie niu do oma wia ne go słow ni ka uży to okre śle nia le ksy -
kon. Oprócz wcze ś niej wspo mnia ne go spe cjali stycz ne go pro fi lu, jest to słow nik
ency klo pedy cz ny, w któ rym obok ek wi wa len tów ję zy ko wych po szcze gó l nych ha seł
zna leźć mo ż na rów nież wy ja ś nie nia do tyczące po cho dze nia, uży cia czy też od nie sie -
nie da ne go hasła, „osa dze nie” go w tra dy cji termi nolo gi cz nej ję zy ka cze skie go. 
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3 Zob. również: Zrádná slova v polštině a češtině (E. Lotko, Ostrava 1992), Cze sko- po l ski
słownik skrzy d la tych słów (T.Z. Orłoś, Kraków 1996) etc.

4 Zob. np.: http://www.czeskie.com.pl/specjalisty czny-medycz ny-slownik- czesko-pol ski,
http://www.czeskie.com.pl/specjalisty czny-prawny- slownik-cze sko-pol ski).

1Ja cek Baluch, Pi otr Gierowski, Czesko- polski słownik ter minów lit er ackich, Kraków: Wy -
dawnictwo Uniwer sytetu Jagiel lońskiego, 2016, 492 s., ISBN 978–83–233–4066–9.       

2 Można tu wymienić również słowniki autorstwa  E. Mrhačovej, podejmujące kolejno tema-
ty: zwierząt, części ludzkiego ciała oraz przyrody w polskiej i czeskiej fra ze o lo gii (Názvy zvířat
v české fra ze o lo gii a idiomatice: Tematický frazeologický slovník, 1996; Lidské tělo v české fra -
ze o lo gii a idiomatyce: Tematický frazeologický slovník), II, 2002; Příroda v české fra ze o lo gii
a idiomatice: země, vesmír, život, smrt, barvy, prostor, čas: Tematický frazeologický slovník, III,
2011), pracę Z. T. Orłoś Cze sko- po l ski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek fraze olo gi cz nych
(2006) czy też słownik opracowany przez wspomnianą czeską badaczkę i polskiego języko- z -
nawcę M. Balowskiego Česko-polský frazeologický slovník (Ostrava 2009).



Uwie ń cze niem kilku nasto le t nich prac jest słow nik za wie rający ponad 1500 ha seł
ułożo nych w cze skim porządku alfa be ty cz nym. Pu b li ka cja li czy so bie 492 stro ny.
Pra cę roz po czy na Wstęp na pi sa ny przez prof. J. Ba lu cha, w któ rym mo wa o założe -
niach ni nie j sze go słow ni ka i je go ce lu, o cze skiej ter mi no lo gii li te ra c kiej, o kon struk-
cji ha seł. Teo re ty cz ny wykład ilu strują li cz ne przykłady. Wstęp za wie ra rów nież uwa -
gi orto gra fi cz ne oraz no tę edy torską i po dzię ko wa nia. Na stę p nie zna j du je my wy kaz
skró tów i zna ków spe cja l nych oraz wy kaz cy to wa nych prac. 

Właści wa część opra co wa nia – czy li słow nik – roz po czy na się od stro ny 29, pre -
zen tując roz ma i te hasła na pra wie 400 stro nach. Przed mio tem opi su Au to rzy uczy ni li
ter mi no lo gię współczesną, ter mi no lo gię przełomu XX i XXI wie ku, jed no cze ś nie
zwra cając uwa gę, że w nie któ rych wy pa d kach słow nik cze r pie rów nież ze sta r szej
trady cji, uw z ględ niając wte dy „ty l ko te r mi ny ist niejące alte rna ty w nie wo bec współ-
czesnych al bo też in te re sujące z in nych po wo dów, teo re ty cz nych lub histo ryczno -
litera c kich” (s. 8). 

W słow ni ku pre zen to wa ne są trzy ro dza je ha seł, pie r wsze – hasła o pro we nie ncji
gre c kiej al bo łaci ń skiej na leżące do sta r sze go za so bu termi nolo gicz ne go, nie wy ma -
gają one szcze gółowe go ob ja ś nie nia, dru gie – mają cha ra kter ha seł ency klope dy cz -
nych, na to miast trze cie – to hasła od noszące się do krę gu pra skie go stru ktu rali z mu,
w któ rych eks pli ka cji po mo c ne były pol skie tłuma cze nia cze skich prac pra żan. W tej
czę ści słow ni ka – do tyczącej ter mi no lo gii pra skie go stru ktu rali z mu – wzo rem dla
Au to rów był słow nik te r mi nów ling wi sty cz nych Szkoły Pra skiej Jo se fa Va ch ka.

W opra co wa niu oprócz ha seł stri c te lite ratu rozna w czych, zna j du je my rów nież,
co cen ne i za pe w ne pod no si me ry to ryczną wa r tość słow ni ka, hasła języ koz na w cze.
Co pra wda są to pod sta wo we te r mi ny z za kre su języ koz na w stwa, jed nak ich wpro wa -
dze nie na da je słow ni ko wi no wy pro fil – słow ni ka dyfe ren cyj ne go, pre zen tując okre -
śle nia, któ rych po stać od mien na jest od po jęć zna nych w ję zy ku pol skim oraz czes-
kim. Źródłami, z któ rych Au to rzy ko rzy sta li pod czas eks ce r pcji ma te riału do tej częś- 
ci słow ni ka były: Slovník lingvistických termínů pro fi lo lo gy (Lo t ko 2005) oraz in deks 
te r mi nów zna j dujący się w pra cy zbio ro wej Příruční mlu v ni ce češtiny (2001).

Po ob sze r nej czę ści słow ni ko wej za mie sz czo nych zo stało 51 bio gra mów. Przy
prezen ta cji sy l we tek wy bi t nych po sta ci, Au to rzy rów nież nie ogra ni cza li się ty l ko do
przed sta wie nia ży cio ry sów i do ko nań na uko wych pi sa rzy, hi sto ry ków, te o re ty ków li -
te ra tu ry, fi lo zo fów, np.: Bo hu s la va Balbína, Jo se fa Hrabáka, Ja na Amo sa Ko men skie -
go, Ja na Mukařovskiego, Ja ro s la va Vlčka, Fe li xa Vodički, ale opra co wa li ta k że bio -
gra my języ koz na w ców, sla wi stów, np.: Ja na Do bro v skie go, Bo hu s la va Havránka, Jo -
se fa Jun g man na etc.

Ko le j na część słow ni ka to 20-stron ni co wy pol sko - cze ski in deks te r mi nów. 

Pra ca opa trzo na jest posłowiem na pi sa nym przez dra P. Gie ro wskie go Stru ktu ra -
lizm cze ski w Pol sce. Ten nie spełna 15-stron ni co wy fra g ment sta no wi omó wie nie re -
ce pcji pra skie go stru ktu rali z mu w Pol sce. 

Osta t nim ele men tem słow ni ka jest bi b lio gra fia. 
Cze sko- po l ski słow nik te r mi nów li te ra ckich sta no wi do sko nałe ko m pen dium

wie dzy z za kre su lite ratu rozna w stwa, któ re przy da t ne bę dzie nie ty l ko do świa d czo -
nym ba da czom, te o re ty kom li te ra tu ry, bo he mi stom, ale rów nież młod szym na uko w -
com, stu den tom, fi lo lo gom in nych spe cja li za cji ję zy ko wych pro wadzących ba da nia
o cha ra kte rze kom para ty w nym. Pra ca ta mo że posłużyć ja ko do sko nały punkt od nie -
sie nia, ja ko wzór dla in nych słow ni ków spe cjali sty cz nych, pre zen tujących roz ma i te
dys cy p li ny na uko we. Umie ję t ność na da nia dziełu ró ż nych pro fi li, uczy nie nia go
„nie za le ż nym”, dzię ki wzbo ga ce niu o ob ja ś nie nia w spo sób wy sta r czający pre zen -
tujące czy tel ni ko wi zna cze nie hasła, bu dzi naj wię kszy sza cu nek.

Po zo sta je mieć nad zie ję, iż ba da nia o cha ra kte rze po rów na w czym będą spo ty kały 
się z co raz wię kszym zain tere so wa niem, a pra ce nad ni mi roz wi jać się będą co raz
pręż niej, co rów nież bę dzie miało swo je od zwier cied le nie w ja ko ści i li cz bie no wych
pu b li ka cji, prze de wszy stkim w słow ni kach spe cjali sty cz nych pre zen tujących ró ż ne
dzie dzi ny na uki, ku l tu ry i sztu ki.

Ag nie sz ka Kołod ziej, Wrocław

Medi tace a mod litba v lit era tuře raného no vověku
z pera Jana Ma lury

Jedinečnou mono gra fic kou práci Ja na Ma lu ry Me di ta ce a mo d li t ba v literatuře
raného novověku vy da la Filozofická fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ty v Ostravě v ro ce
20155. Jan Ma lu ra (*1971) je literární hi sto rik, kri tik a edi tor. Působí na FF OU
v Ostravě na katedře české li te ra tu ry a literární vědy a v Cen tru regionálních studií.
Ba da te l sky se zabývá starší českou li te ra tu rou, zejména obdobím středověku a ba ro -
ka. Spo lu pra cu je s časopisem Česká li te ra tu ra. S lin g vi stou Pa v lem Ko skem připravil
k vydání tři edi ce literárních děl barokního období: Jan Jo sef Božan - Slaviček rájský
(1999); Matěj Tan ner: Ho ra Olivetská (2001) a Čistý pla men lásky. Výbor z písní po-
bělohorských exulantů ze Sle z ska (2004). Mo no gra fie Písně pobělohorských exulantů 
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5 Jan Malura, Meditace a modlitba v literatuře raného novověku, Ostrava:  Filozofická
fakulta Ostravská uni ve rzi ta, 2015, 278 s., ISBN 978–80–7464–698–0.



(1670–1750) (2010) má zakladatelský význam ve zkoumání li te ra tu ry to ho to období,
zejména v ob la sti žánrové. Je vůbec prvním uceleným po hle dem na písňovou tvor bu
českého pobělohorského exi lu. V období let 2006–2009 pra co val J. Ma lu ra v Ústavu
pro českou li te ra tu ru AV ČR a au to rsky se podílel na vzni ku Le xi ko nu české li te ra tu ry
IV. (2008) i pro je ktu Myšlení o literatuře.

V mo no gra fii Me di ta ce a mo d li t ba v literatuře raného novověku věnuje Ma lu ra
po zo r nost knihám mo d li teb a rozjímání, které měly vést člověka k duchovnímu po -
vzbuzení, útěše a k prohlubování osobní zbožno sti. Práce je prvním souhrnnějším
zhodnocením této tvor by, re fle ktu je oba žánry od vrcholného hu ma ni s mu až do ob-
dobí pozdního ba ro ka v nadkonfesijní perspektivě – po zo r nost je věnována ka to lic-
kým i protestantským pramenům. Literárněvědný přístup je doplňován po hle dem
kulturních dějin, au tor věnuje po zo r nost rétorické rovině textů, žánrovým typům, ci -
zojazyčným předlohám, předpokládaným recipientům (měšťan, žena, člen nábožen-
ského bra tr st va) i dobovým způsobům četby (pomalé, soustředěné čtení o samotě,
ukládání do paměti, rozvržení četby do pravidelných cyklů v rámci dne, týdne, měsíce 
a ro ku).

Ma lu ro va práce je lo gi c ky rozčleněna do tří rozsáhlých ka pi tol – Mo d li t ba, Me di -
ta ce, Místo a čas. V první ka pi to le Mo d li t ba sle du je au tor postavení mo d li t by me zi
literární historií a dějinami zbožno sti. Kon sta tu je, že modlitební kni hy představují
rozsáhlou ob last české duchovní ku l tu ry od 16. do 18. století, jsou pro je vem li te ra tu ry
tištěné a rukopisné a jsou psány česky, německy a la tin sky. Na mo d li t bu je nazíráno
zejména literárněteoreticky a literárněhistoricky. Za mo d li t bu je po važován nedějový
text s duchovním tématem, ve kterém se realizují mluvní akty poděkování a pro sby,
vyznání víry a vin. Jedná se o pro mlu vu s žánrově příznakovým začátkem (in vo ka ce)
a kon cem (akla ma ce amen). Ma lu ra rovněž objasňuje po j my kolektivní a osobní mo d -
li t by, zajímá ho rétorika mo d li t by, pro tože zesílená rétorická sty li za ce je jedním
z hlavních příznakových rysů barokní li te ra tu ry. Rétorická ten den ce je dle au to ra
patrná zejména v ob la sti označované pod le klasické te o rie řečnictví ja ko elo cu tio,
která za hrnu je sty li za ci řeči pomocí fi gur a tropů. Z rétorických fi gur je vzpo me nu ta
apo stro fa (in vo ka ce), jež je těžištěm modlitební pro mlu vy. Typickým ry sem mo d li t by 
období ba ro ka je ku mu la ce oslovení božské by to sti. Dlouhé řetězce invokací by ly
typické především pro mariánské te x ty. Z dalších důležitých prostředků barokní mo d -
li t by je připomenut epi te ton, je hož nahromaděním se vyjadřuje barokní emo cio na li ta
a ex pre si vi ta. Emo cio na li tu vnášejí do mo d li teb také ex kla ma ce, kladoucí velký důraz 
na silné afektové působení. Některé modlitební te x ty se blíží me di ta ci, což dokládá
přítomnost rétorických elementů označovaných ja ko tzv. fi gu rae sen ten tiae (myšlen-
kové fi gu ry). Mno h dy jde o prostředky za ložené na otázce (in ter ro ga tio a su bie ctio).
Ty pi c kou fi gu rou pro meditativní či traktátovou pro mlu vu je řetězec kontrastních
spojení. Dalším výrazným ry sem mo d li t by je její sty li za ce na základě biblických

pretextů. Výrazným textovým zdro jem protestantských mo d li teb jsou starozákonní
žal my. Oblíbenou fo r mou staršího písemnictví byl tzv. cen ton, v ní je text se sta ven
výhradně z biblických citátů. Ja na Ma lu ru také v první ka pi to le zajímají vývojové ten -
den ce žánru mo d li t by v českém prostředí. Důraz je po ložen na výzkum raně novově-
kých modlitebních knih v českém ja zy ce, registrovány jsou i některé širší, vícejazyč-
né sou vi s lo sti. Au tor vychází z vlastního pramenného výzkumu české náboženské li -
te ra tu ry 16.-18. století a současně syn te ti zu je dosavadní domácí a zahraniční bádání. 

Ze středověkých modlitebních textů jsou připomenuty následující: latinský ru ko -
pis Sca la ce li (Žebřík do ne be) kartuziána Al be r ta Pra gen si se, veršované me di ta tiv-
ně-modlitební skla d by 14. století Ach na sto j te na mé hřiechy, Vzývání Pan ny Ma rie,
Kun hu ti na mo d li t ba, sborník tzv. Milíčovských mo d li teb, české mo d li t by v pró ze
Život Kri sta Pána, tzv. kni hy ho di nek, např. Kni ha ho di nek knížete Ro ha na. Klíčovou
ka to lic kou modlitební kni hou před tridentským kon ci lem byl latinský so u bor Ho r tu -
lus ani mae (1494), který byl v ro ce 1520 přeložen do češtiny pod názvem Zahrádka
duše. Těžiště kni hy tvoří mo d li t by ho di nek doplněné o kalendář svatých, součástí jsou 
i krátké mo d li t by k božským osobám, Panně Ma rii a svatým. Luteráni pod le J. Ma lu ry 
používali po jem mo d li t ba ve ve l mi širokém smy s lu, za hrno va li pod něj rovněž po -
slouchání a čtení Božího slo va, přemýšlení o něm a zpívání duchovních písní. Ve
2. polovině 16. století se v luterském prostředí začínají vydávat modlitební kni hy,
např. německý modlitební so u bor Jo han na Ha be r man na, který přeložil do češtiny Jan
Stráněnský pod názvem Mo d li t by nábožné a křesťanské za všeliké věci člověku
každého věku, sta vu a povolání potřebné. Z dalších děl jsou vzpo me nu ty modlitební
so u bo ry Jiřího Třanovského Phia la odo ra men to rum (1635) a Sa mu e la Ma r ti nia
z Dražova (např. Mo d li t by k časům těmto posledním zarmouceným, 1630). V prostře-
dí jed no ty bratrské vznikl v ro ce 1618 obsáhlý modlitební so u bor určený pro společná 
chrámová shromáždění. Z dalších prací je připomenut Ka za tel domovní (1618) bi sku -
pa jed no ty bratrské Matouše Konečného. Z literárních děl českých utrakvistů uvádí
Jan Ma lu ra Mo d li t by při mši Tiskaře Pražské bi b le (1503), Mo d li t by nábožné od po -
božných mužův z svatých Písem sebrané (1564), sestavené a vydané Jiřím Me lan tri -
chem z Aven ti na, dále pak Po sti lu každodenní Jiřího Di ka sta Mířkovského a Perličku
dítek božích Si x ta Pa l ma Močidlanského.

Katolické ba ro ko se na základě au to ro va tvrzení snažilo přiblížit mo d li t bu me di -
ta ci a došlo také k prohloubení úzkého sepětí mo d li t by s konkrétními si tu a ce mi
člověka a je ho sociálními ro le mi. Z klíčových katolických modlitebních knih jsou
připomenuty např. Truchlivá hrdlička (1703) Ja na F. Beckovského a Ko ru na česká
a Věnec nezvadlý z listí bobkového a z kvítí rozmanitého vyvitý (1675). V barokním
období jsme rovněž svědky zvýšeného zájmu o náboženské poutě. K těmto účelům
vzni ka la mnohá syntetická díla, která kombinují historická pojednání, písně, mo d li t -
by a me di ta ce, např. Ho ra Olivetská (1666) Matěje Tan ne ra a Svatá ce sta z Pra hy do
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Staré Boleslavě (1692) Jan na Tan ne ra. V českém katolickém prostředí by ly ve li ce
oblíbené so u bo ry mo d li teb německého kapucína Ma r ti na z Ko che mu, např. Velký
život Kri sta Pána (1698) či Zlatý nebeklíč (1701). Protestantské modlitební kni hy se
v mno ha případech nelišily od katolických svazků. Z významných protestantských
modlitebních souborů uvádí Jan Ma lu ra Mo d li t by nábožné (1728) Mi cha e la Lániho,
jenž je au to rem české ve rze německého díla Jo han na Ei ch ho r na, kte rou vy dal pod
názvem Duchovní zbraně i pokladův věčný pokojík plný překrásných mo d li teb
(1683), z dalších prací pak Hůl pocestného (1708) Da nie la Stránského a Vroucné
a nábožné mo d li t by pro oso by ženského pohlaví (1720) Václava Kle j cha, Ar ma pio -
rum. Zbro je po božných On dre je Lu ce ho, Ne u er Kern wa hren Gei stes -Ge be te Got t -
frie da Ar no l da či Lipský kancionál Jiřího Sa r ga ne ka. 

Druhá rozsáhlá ka pi to la Ma lu ro vy mo no gra fie se zabývá meditací. Zprvu se au tor 
za sta vu je u samotného po j mu me di ta ce a zajímá ho je ho de fi ni ce v mi nu lo sti i součas- 
nosti. Ma lu ra si uvědomuje, že me di ta ce nebývá po každé po važována za samostatný
text, její de fi ni ce bývají nejasné a splývají s některými fo r ma mi mo d li t by. Důraz je
po ložen na stu dium me di ta ce v literatuře raného novověku. V to m to období je me di ta -
ce zto tožňována s mod li t bou my s li či srdce, ale je rovněž reflektována ja ko ko m p lex-
ní pro ces, do kterého vstu pu je paměť, ro zum a vůle, tradované už od dob sv. Au gu sti -
na. Česky psaná díla pracují s po j my rozjímání a přemyšlování. Me di ta ce se často
stává vyústěním četby modlitebního, hagiografického, moralistního či traktátového
te x tu. Ma lu ra uvažuje o me di ta ci ja ko o literárním ty pu. Vychází z názorů německé
ba da te l ky Kláry Erdeiové, která za hlavní cíl me di ta ce po važuje pozvedávání duše
k Bohu prostřednictvím sebepoznání. Me di ta ce spo ju je in te lekt s afe kty i vůlí a so u-
časně in te gru je individuální zbožnost s do gma tic kou teologií. Kon sta tu je rovněž pro-
línání s dalšími útvary, jakými jsou mo d li t ba, komentář, ka te chi s mus, so li lo qu ium
(ho vo ry k sobě). Pod le tvrzení Ja na Ma lu ry mají mnohá rozjímavá díla tón nabádavý
a výchovný. Rozpětí me zi rozjímáním, didaktickým a katechetickým traktátem je
někdy přítomno už v názvech děl. Z klíčových prací období ba ro ka, které mají prvky
me di ta ce, au tor uvádí např. Uz du duchovní (1675) Vojtěcha Mar ti ne de se, Ctihodného
Pátera Ludvíka de Pon te…Rozjímání neb myslí-modliteb (1668–1675), spis španěl-
ského je zu i ty, který do češtiny přeložili Jiří Kon stanc a Matěj Václac Šteyer. Dále jsou 
vzpo me nu ta díla Rozjímání o věčnosti (1635), text bavorského je zu i ty Je re mia se Dre -
xe lia, Knížka zlatá o přemyšlování a du cha modlení (1713) – práce sv. Pe tra z Al kan -
ta ry v překladu Da ma s ce na Mar ka, Kvítí Ho ry Sionské Hie ro ny ma Hir n ha i ma, Usus,
tj. Nábožná rozjímání (1666) Mi kołaje Lęczyckého v překladu Fe li xe Kadlinského.
Ty to te x ty mají žánrově ry sy traktátu, me di ta ce a kázání. V některých rozjímavých
textech se dle J. Ma lu ry uplatňuje mo del platonského dia lo gu, např. u J. A. Ko men-
ského či Jiřího Di ka sta. 

Jan Ma lu ra si na základě stu dia pramenného materiálu uvědomuje, že me di ta ce je
„artistněji stylizovaný text”, je silně orientována na afektové působení, má vy vo lat
hnutí duše, prudké citové zážit ky. Pro me di ta ci jsou charakteristické zejména fi gu ry
za ložené na otázkách, které napomáhají pro ce su zahloubání a přemítání. Ve l mi časté
jsou řetězce rétorických otázek (in ter ro ga tio) a fi gu ra su bie ctio (textové úseky vy sta-
věné na sle du otázek a odpovědí). K dalším důležitým prvkům me di ta ce pod le Ma lu -
ro va konstatování patří prin cip opakování, který je základním pro je vem hlavního úče- 
lu to ho to žánru, ten den ce setrvávat u určitých témat, ponořit se do nich a vstřebávat je
„přemíláním” a „přežvykováním”. Variační a amplifikační me to dy přinášejí ana fo ry,
syntaktické pa ra le lis my, zřetězené i na rozsáhlejších textových plochách. Ty pak čas-
to vnášejí do te x tu ry t mi za ci, pomocí níž se rozjímavá pró za těsně přibližuje k veršo-
vaným textům. Ty pi c kou slo ve s nou me to dou rozjímání je práce s příměrem a přirov-
náním (co m pa ra tio, si mi li tu do), s prostředky, jež jsou s to zasáhnout smy s lo vou strán- 
ku re ci pien ta. Pro rozjímavé te x ty i mo d li t by je charakteristické vrstvení me ta fo ric-
kých apo strof a in ter tex tua lita.

J. Ma lu ru dále ve druhé ka pi to le zajímají jednotlivé žánrové ty py me di ta ce. Ja ko
první uvádí introspektivní pro mlu vu, jejímž vzo rem jsou augustinovské textové mo -
de ly a Čtyři kni hy o následování Kri sta Tomáše Kempenského. Jiný typ představují
takové te x ty meditací, které ne j sou orientovány na mluvčího, ale na externí svět, jsou
označovány ja ko příležitostné me di ta ce, např. Rozjímání o ne bi v no ci na jitřní Božího 
narození (1658) Fri dri cha Bri de la či Veliký život Kri sta Ježíše Ma r ti na z Ko che mu.
Jan Ma lu ra mluví také o eschatologické me di ta ci (rozjímání o smrti, pe kle, ne bi a věč- 
nosti), a o pašijových rozjímáních, v je jichž středu je tajemství Kri sto va kříže a je ho
lidství. Au tor dále věnuje po zo r nost re ce pci německé rozjímavé li te ra tu ry v českém
protestantském prostředí. Předmětem je ho zájmu jsou díla Ma r ti na Mol le ra, Jo han na
Ge r har da, Jo han na Ar n d ta, Phi li pa Ke ge lia a Ka r la He in ri cha von Bo ga t z ky.

V poslední části ka pi to ly o me di ta ci věnuje literární hi sto rik po zo r nost je zu itské-
mu mo de lu me di ta ce, jenž vychází ze slavné kni hy Exe r ci tia spi ri tu a lia (1548) sv.
Ignáce z Lo y o ly. Ma lu ra kla de důraz na historické oko l no sti, sle du je, jak me to da ig -
naciánských duchovních cvičení souvisí s rekatolizační literární produkcí, jež vyrůstá 
z idejí tridentského kon ci lu. Au tor pregnantně připomíná, že klíčovým požada v kem
duchovních cvičení je ap li ca tio sen sum (použití smyslů), přímo v Ignácových cvičení
se mluví o uplatnění všech pěti smyslů při modlitbě. Důležitou te ch ni kou je co m po si -
tio lo ci (sestavení místa), jež spočívá ve sna ze promítnout si vnitřním zra kem pro stor,
scénu, o které se me di tu je. Meditující by měl dle to ho to návodu vidět událost vnitřní-
ma očima a za po jit všechny smy s ly.

V třetí ka pi to le, Místo a čas, jsou předmětem ba da te lo va zájmu re ci pien ti výše
vzpomenutých děl a dobové způsoby četby. Pod le Ma lu ry zamýšleným adresátem
knih mo d li teb a meditací li te ra tu ry raného novověku by lo zejména měšťan stvo. Ten to 

85 86



typ li te ra tu ry po sky to val re ci pien to vi ce stu soukromého sebezdokonalení, „se be po-
svěcení“, u níž mohl člověk prožívat po ci ty naděje na vlastní spásu. Soukromá četba
v českém ja zy ce spojená se sebevzděláváním vy ho vo va la nejvíce měšťanům (katolí-
kům i protestantům), nábožen sky vzdělavatelná pro du kce by la četbou lékárníků,
obchodníků a řemeslníků. Ideálním adresátem této li te ra tu ry se stávaly rovněž ženy
z aristokratického prostředí, jimž by ly modlitební a rozjímavé kni hy dedikovány.
Soubo ry cyklů ho di nek a další laické ad ap ta ce duchovních cvičení se snažily ry t mi zo -
vat, sa kra li zo vat a kon tro lo vat každodenní čas člověka. Li te ra tu ra pro laická nábožen- 
ská bra tr st va a další katolické kni hy jsou koncipovány tak, aby zbožné te x ty prová-
zely každý úsek dne. Protestantská li te ra tu ra se od to ho to mo de lu odklání. I ona ob sa -
hu je metodické po ky ny, především pro pěstování po božno sti v rodinném kru hu (spi -
ritu ali za ce domácnosti).

Naše zamyšlení nad kni hou Ja na Ma lu ry Me di ta ce a mo d li t ba v literatuře raného
novověku můžeme uzavřít slo vy samotného au to ra, jenž o reflektované literární tvor-
bě na psal: 

Tento druh literární pro du kce ku l ti vo val široké vrstvy čtenářů, ale vyžadoval zároveň speci-
fický způsob vnímání textu, zejména v případě rozjímání. Bylo jím soustředěné, pomalé, opako-
vané čtení, vyjadřované v mnoha dílech gastronomickými me ta fo ra mi přežvykování, popíjení
a trávení. Podstatné je připomenout, že dobová nábožensky vzdělavatelná li te ra tu ra nepo sky to -
va la jen četbu a návod k četbě, ale také návod k jednání a chování. Přinášela texty s per fo r ma tiv-
ním nábojem, které chtěly dát čtenáři jasnou in stru kci ke správnému užití knihy a vést ho po
předepsané duchovní cestě, snažily se člověka emocionálně a este ti c ky upoutat a proměnit jeho
život.

Mo no gra fie literárního hi sto ri ka, kri ti ka a edi to ra Ja na Ma lu ry je první pod ro b -
nou syn te tic kou prací v české literární hi sto rio gra fii, která se věnuje žánrům mo d li t by
a me di ta ce v písemnictví raného novověku. Je přínosná ne jen pro české i světové li te-
rární hi sto ri ky, lin g vi sty, vysokoškolské učitele a stu den ty, ale i pro odborníky v obo -
rech hi sto rie, te o lo gie, so cio kul tu ry a an tro po lo gie.

Lukáš Průša, Ostra va

Polskie sztuki teatralne w interpretacji czeskiego reżysera

Książka He le ny Spu r nej, tea tro lo ż ki z Uni wer sy te tu Pa la c kie go w Ołomu ń cu,
przy no si po rtret Oldřicha Sti bo ra (1901–1943), jed nej z naj waż nie j szych po sta ci cze -
skie go te a tru lat 30 XX wieku. Pu b li ka cja nie bez przy czy ny za ty tułowa na zo stała

Divádelní režisér a člověk Oldřich Sti bor (1901–1943)6, bo wiem da je ona wgląd nie
ty l ko w za wo do we ży cie bo ha te ra, ale odsłania ku li sy je go ży cia pry wa t ne go. Wpro -
wa dze nie in tym nych szcze gółów z bio gra fii Oldřicha Sti bo ra nie służy tu je dy nie za -
spo ko je niu czczej czy te l ni czej cie ka wo ści ale ma na ce lu uspó j nie nie ry sun ku oso bo -
we go bo ha te ra, w któ re go bio gra fii mo ty wa cje oso bi ste i za wo do we spla tały się, pro -
wadząc do chara ktery sty cz nych dlań wy bo rów ar ty sty cz nych. 

Książka Spu r nej ma am bi cję prze -pi sa nia i prze warto ścio wa nia doty ch cza so wej
re ce pcji po sta ci i do ro b ku Oldřicha Sti bo ra. W mi nio nym ustro ju so cja l nie zaan ga żo -
wa na twó r czość przy niosła mu silną po zy cję w pan te o nie cze skich au to rów. Po 1989
roku O. Štibor, ze wzglę du na swoją przy na le ż ność do pa r tii komu ni sty cz nej, zna lazł
się w gro nie twó r ców nie wy god nych, a je go utwo ry popadały w co raz wię ksze za -
pomnie nie. 

Pol skie go czy te l ni ka z pe w no ścią zain te re su je wątek związków Sti bo ra z Polską.
Au to rka na wiązu je do nich w wie lu mie j s cach pra cy, widząc zain tere so wa nie Sti bo ra
twó r czo ścią pol skich dra ma tu r gów w kon te k ście je go wra ż li wo ści społecz nej. Sti bor
znał ję zyk pol ski i in te re so wał się ku l turą swo ich sąsia dów, wy stę po wał ta k że pu b li -
cz nie ja ko rze cz nik zbli że nia na szych kra jów. Na łamach cza so pi s ma
„Moravskoslezské di va d lo” ape lo wał o li cz nie j sze włącza nie sztuk pol skich do re per -
tu a rów cze skich te a trów, wy mie niając na zwi ska re pre zen tan tów ro man ty z mu: Mi c -
kie wi cza, Kra si ń skie go, Słowa c kie go a z pó ź nie j szych Przy by sze wskie go, Ki sie le -
wskie go, Za polską, Wy spia ń skie go, Te t ma je ra, Żero m skie go, Re y mon ta, Ka spro wi -
cza, Pe rzy ń skie go, Nowa czy ń skie go, Ro stwo ro wskie go, Hu le wi cza, Krzy wo sze -
wskie go, Słoni m skie go. Gru bi ń skie go, Ze gadłowi cza, Wi na we ra i Sza nia wskie go.
Po an ga żu w te a trze osta wskim ja ko „spe cja li sty do spraw współpra cy inte le ktua l nej” 
Sti bor de fa c to pełnił ro lę do ra d cy dy re kto ra Nového, wy wie rając nie baga te l ny
wpływ na dra ma tu r gię pla ców ki. W kon se k wen cji sztu ki nie któ rych z wy mie nio nych
au to rów zna lazły się w pro gra mie te a tru w Ostra wie.

Ko le j ne in fo r macje o zain tere so wa niu Sti bo ra pol ski mi dra ma ta mi, szcze gó l nie
o cha ra kte rze eks pre sjoni stycz nym, po chodzą z okre su je go działal no ści w Te a trze
Dra ma ty cz nym w Osta wie (1929). W za cho wa nej ko re spon den cja z Jindřichem Hon -
z lem z lat 1929–1930, z któ rym Sti bor wy mie niał się utwo ra mi sce ni cz ny mi, zna j du je 
się sze reg sztuk au to rów pol skich przesłanych mu przez Sti bo ra, np. pol ski ory gi nał
dra ma tów Je rze go Hu le wi cza Aru na i Wia no oraz mi ste ria Emi la Ze gadłowi cza Noc

6 Helena Spurná, Divádelní režisér a člověk Oldřich Stibor (1901–1943), Olomouc:
Vydavatelství Filozofické fa ku l ty Uni ve rzi ty Palackého v Olo mo u ci, 2015, Edice Konvikt,
480 s. ISBN 978–80–87895–44–3; ISBN (iPDF): 978–80–87895–42–9; ISBN (epub):
978–80–87895–43–6.
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K R O N I K A

Vzpomínka na pro fe sora Ed varda Lotka

Počátek letošního ro ku je do brou příležitostí připomenout si oso b nost prof. PhDr.
Ed var da Lo t ka, CSc., (18. 1. 1932 – 9. 12. 2011), který by se v led nu dožil pětaosm-
desátých na roze nin. Pro fe sor Lo t ko se na ro dil v Komorní Lho t ce, te dy v ob la sti, která
v důsledku historických událostí přináležela k českým zemím, ale také k Pol sku (Li -
go t ka Ka me ra l na) ne bo Německu (Ca me ral El got). To to národnostně i jazykově pes-
tré prostředí představovalo inspirující zázemí pro budoucího fi lo lo ga. Ed vard Lo t ko
vy stu do val bo he mi sti ku a po lo ni sti ku na Univerzitě Palackého v Olo mo u ci, po ab so -
lu to riu působil na Filozofické fakultě UP ja ko pedagogický a vědecký pracovník,
tamtéž se v ro ce 1990 ha bi li to val a v ro ce 1992 byl jmenován pro fe so rem. Kromě to ho 
byl v le tech 1990–1994 proděkanem Filozofické fa ku l ty UP a an gažoval se v nejrůz-
nějších vědeckých kolegiích a odborných organizacích, např. v Jazykovědném sdru-
žení při Aka de mii věd ČR ne bo ve Sdružení přátel polského ja zy ka. Kromě olo mo uc-
ké uni ve rzi ty působil také na univerzitách v Katovicích, Krakově a Po zna ni, v němec- 
kém Li p sku ne bo dánské Ko da ni. Byl také členem redakční ra dy časopisu „Bo he mi -
sty ka”.

 Na katedře bo he mi sti ky FF UP se pro fe sor Ed vard Lo t ko věnoval především le -
xi ko lo gii a rétorice, dlo u hou do bu vedl také přednášky a semináře z obecné ja zy ko-
vědy. Byl au to rem monografií Lexikální ne ga ce v současné češtině (1973), Ka pi to ly
ze současné rétoriky (1997) a také mno ha studijních příruček. Opakovaně by lo vy-
dáváno např. skri p tum Ja zyk a jazykověda (první vydání 1974), které se p sal spo lu
s Mirkem Čejkou, ne bo Slovník lingvistických termínů pro fi lo lo gy (první vydání
1999). Přirozeně byl au to rem celé řady časopiseckých příspěvků a konferenčních
referátů, z nichž některé by ly souborně vydány zásluhou Ondřeje Bláhy a Ka r la
Komárka pod ti tu lem Srovnávací a bohemistické stu die, k nimž je připojen také so u -
pis prací publikovaných od ro ku 1954 do ro ku 2007.

Předmětem badatelského zájmu pro fe so ra Ed var da Lo t ka však ne by la je nom
čeština, sy ste mati c ky se věnoval také polštině a slovenštině i je jich kontrastivnímu
výzkumu. V této sou vi s lo sti je třeba zmínit práce Čeština a polština v překladatelské
a tlumočnické pra xi (1986), Zrádná slo va v polštině a češtině. Lexikologický po hled
a slovník (1992) ne bo Synchronní kon fron ta ce češtiny a polštiny (1997). Akti vi ty pro -
fe so ra Ed var da Lo t ka v této ob la sti podnítily mj. i vznik Česko-polského
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świę te go Ja na Ewan ge li sty i Na wie dze ni: mi ste rium bal la do we w trzech aktach.
Honzl otrzy mał ta k że od Sti bo ra przekład Pa pie ro we go ko chan ka Je rze go Sza niaw-
skie go. Wkró t ce Sti bor miał przesłać ta k że Ka i na Je rze go Hu le wi cza, jak rów nież
dra ma ty Ste fa na Kie drzy ń skie go i Ka ro la Ro stwo ro wskie go. 

Choć je dy nie część za mia rów związa nych z ad ap ta cja mi pol skich dra ma tów zo -
stała zrea li zo wa na to zain tere so wa nie Sti bo ra pol ski mi sztu ka mi prze trwało ta k że po
wy pro wa dz ce z Ostra wy. W Te a trze Ar ty sty cz nym w Pra dze w 1931 ro ku udało mi
się prze nieść na sce nę Pa pie ro we go ko chan ka a w ro ku 1933 Nie trze ba się ni cze mu
dzi wić Ste fa na Kie drzy ń skie go. Wkró t ce po pre mie rach w Te a trze Na ro do wym
w Pradze za sprawą Sti bo ra sztu ki pol skie po ja wiły się ta k że w Ołomu ń cu. Była to
m.in. Ro dzi na An to nie go Słoni m skie go (se zon 1934/1935), któ ra zain te re so wała Sti -
bo ra przez wzgląd na aktu a l ność do tyczącą re zo nujących kwe stii ra so wych. Re cen -
zent Moravského večerníku za uwa żył, że sztu ka Słoni m skie go jest zwie r ciadłem dzi -
sie j szej trud nej sy tu a cji po li ty cz nej oraz ze ude rza w rów niej mie rze w na cjo na li -
stycz ne ten den cje Nie mców, jak i dy kta to r skie za pę dy Ro sjan. Co cie ka we, w sztu ce
tej Sti bor za grał jedną z po sta ci epi zo dy cz nych – poli ty cz ne go apa ra t czy ka Kola si ń -
skie go. Sztu ka Słoni m skie go oka zała się w Ołomu ń cu su kce sem, z fre k wencją dwa
ra zy wyższą niż w Pra dze. 

Pa ra do ksem po sta ci Oldřicha Sti bo ra było to, że chara ktero logi cz nie re pre zen -
tując bar dzo ba r w ny, ty po wy dla bo he my typ oso bo wo ścio wy, pó ź niej zaś zaan gażo -
wa ne go le wi co wo ar ty sty, pełnił fun kcję urzęd ni ka po li cyj ne go. Pod ko niec ży cia
Stibor brał udział w ru chu anty fa szy sto wskim, a do ku men ty i świa de c twa do wodzą
o je go niezłom nym cha ra kte rze w osta t nich chwi lach ży cia – are szto wa niu, po by cie
w wię zie niu i śmie r ci w obo zie pra cy. 

Ce lem au to rki było przed sta wie nie całego spe ktrum te a tra l nych akty w no ści
Oldřicha Sti bo ra i pod ję cie pró by oce ny zna cze nia je go dzieł dla hi sto rii cze skie go
tea tru. Bar dziej zna ne aspe kty je go ży cia za wo do we go – jak wpro wa dza nie do re per -
tu a ru au to rów so wie c kich czy otwa r te po dpi sy wa nie się pod dy re kty wa mi re a li z mu
socja listy cz ne go – sąsia dują z akty w no ścia mi mniej oczy wi sty mi sze ro kiej pub li cz -
no ści, jak re a li za cja udo cho wio nych przed sta wień czy reży se ro wa nie oper. W swo jej
pra cy au to rka mu siała wy ka zać się kom pe ten cja mi hi sto ry ka wy szu kujące go in te re -
sujące go ma te riały w ar chi wach te a trów i in sty tu cji, ale ta k że dbające go o ich ade k -
watną in ter pre ta cję. 

Ewa Ci sze wska, Łódź



lexikografického cen tra, v je hož rámci spo lu pra cu je se kce polské fi lo lo gie ka te dry
sla vi sti ky Uni ve rzi ty Palackého a Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo do wa v Ratiboři.

Pro fe sor Ed vard Lo t ko byl vynikajícím lin g vi stou a skvělým pe da go gem.  Byl
osobností ob di vo va nou a ctěnou ne jen pro svůj odborný přehled, ale především pro
scho p nost nad hle du i pro no b le su, s níž přistupoval ke všemu a ke všem, ke kolegům
i ke studentům. Na pro fe so ra Lo t ka vzpomínáme s úctou a s nadějí, že jsme si ja ko je -
ho žáci os vo ji li alespoň část je ho filologických dovedností a též velkorysého
džentlmenství.

Darina Hradilová, Olomouc

XX Międzynaro dowa i Ogól no pol ska Kon fer encja
Ono mastyc zna Ono mastyka – Neohu man istyka – Nauki

Społec zne, Kraków 21–23 września 2016 r.

Chre ma to ni mia ja ko fe no men współcze s no ści, Mikro to po ni mia i makro to po ni -
mia, Fun kcje nazw włas nych w ku l tu rze i ko mu ni ka cji to ty l ko nie któ re te ma ty prze -
wod nie Mię dzy naro do wej i Ogól no po l skiej Kon fe ren cji Ono ma stycznej. Dwu dzie -
ste, jubi le u szo we spo t ka nie ono ma sty cz ne, któ re go przed mio tem uczy nio no m.in.:
po zy cję ono ma sty ki w na ukach huma ni sty cz nych i społecz nych, jej inter dyscy plina r -
ny cha ra kter, ewo lu cję na prze strze ni wie ków, okre śle nie ten den cji roz wo jo wych,
a prze de wszy stkim ro lę i mie j s ce nazw włas nych w kre o wa niu przestrze ni, ku l tu ry,
od było się w dniach 21–23 wrze ś nia 2016 ro ku w Kra ko wie, w Do mu Go ścin nym
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go „Prze go rzały”.

Or ga ni za cji te go mię dzyna rodo we go przed się w zię cia pod ję li się: Pra co w nia
Ono ma sty ki In sty tu tu Ję zy ka Pol skie go Pol skiej Aka de mii Na uk, Wy dział Po lo ni sty- 
ki Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, To wa rzy stwo Miłoś ni ków Ję zy ka Pol skie go oraz
Pol ska Aka de mia Umie ję t no ści. Ho no ro wy Pa tro nat nad wy da rze niem ob ję li Pre zy -
dent Mia sta Kra ko wa prof. dr hab. Ja cek Ma j chro wski i Je go Mag ni fi cen cja Re ktor
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go prof. dr hab. Wo j ciech No wak. 

Ubiegłoro cz na edy cja kon fe ren cji miała szcze gó l ne zna cze nie, nie ty l ko ze
względu na jej dwu dzie sto le cie, ale m.in. na przy pa dający ju bi le usz osiem dzie sięcio -
le cia uro dzin prof. Ale ksan dry Cie śli ko wej, wy bi t nej języ koz naw czy ni, oraz sze ś ć -
dzie siątą ro cz ni cę opub li ko wa nia pie r wsze go nu me ru cza so pi s ma „Ono ma sti ca”,
któ re go ini cja to rem był prof. Wi told Ta szy cki.

W XX Mię dzy naro do wej i Ogól no po l skiej Kon fe ren cji Ono masty cz nej wzięło
udział pra wie 120 pre le gen tów, re pre zen tujących za rów no pol skie ośro d ki na uko we
i ba da w cze: Kra ków, Lu b lin, Rze szów, Wrocław, Ol sztyn, Wa r sza wę, Łódź, Po znań,
By d goszcz, Ka to wi ce, Gdańsk, Lu b lin, Białystok, Szcze cin, Gnie z no, Czę sto cho wę,
jak i za gra ni cz ne: Cze chy, Wi l no, Włochy, Za grzeb, Bułga rię, Ma ce do nię, Ro sję,
Ukra i nę, USA, Słowa cję, Słowe nię, Nie mcy. Pod czas trzy dnio wych ob rad wygłoszo -
no 111 re fe ra tów. Z za pro pono wa nych przez Orga ni za to rów blo ków te ma ty cz nych
wyod rę b nio no 20 se kcji, m.in.: oni my w po zna wa niu i post rze ga niu świa ta, naj sta r -
sze, za pi sa ne oni my i ich zna cze nie dla roz wo ju pa ń stwa pol skie go i ję zy ka na ro do -
we go, per spe kty wy roz wo ju ono ma sty ki na tle in nych na uk huma ni sty cz nych i spo-
łecznych, na zwy włas ne w ró ż nych sy ste mach po li ty cz nych, ono ma sty ka a se mio ty -
ka, pod su mo wa nie do ro b ku pol skiej i słowia ń skiej ono ma sty ki etc.

Po wystąpie niach jubi le u szo wych przystąpio no do ob rad ple na r nych, pod czas
któ rych wygłoszo no re fe ra ty: Imię bo ga. Pra kty ki magicz no-per forma tyw ne (Z. P a  -
s e k), K po pi su gramatické stránky proprií v češtině (J.M.  T u š k o v á), So me pra cti -
cal ap p li ca tions of com mu ni ca tion the o ry (G.W.  S m i t h) i Na zwy na gród współcze -
ś nie w Pol sce przy zna wa nych (R .  P r z y  b y  l  s k a).

W dru giej czę ści dnia roz po częły się ob ra dy w se kcjach. O na zwach włas nych
w li te ra tu rze re fe ro wa li: A.  R e  j  t e r  (Na zwy włas ne w li te ra tu rze a pa mięć ku l tu ro -
wa), I.  D a m a  c i u k -C z a  r  n y (Inter te kstua l ność na zew ni c twa świa ta fan ta sy w li -
te ra tu rze i te kstach cRPG), M.  N o  w a k  (Od da w ne go do współcze s ne go Po zna nia
w kry mi na l ne), M.  K r e  s a  (Ci cho, sze p tem i na ucho – li te ra c kie, ra dio we i fi l mo we
ide o ni my An drze ja Mu la r czy ka), G.  S a  l e  (Le tra i te ment du nom das De nier du rę ve
(1934): la cu l tu re ono ma sti que ita lien ne de Mar gu e ri te Yo u r ce nar) i A.  G a ł k o w -
s k i  (Kate gory zo wa nie za dań i po wiązań »ono ma sty ki trans lato ry cz nej« i »trans la -
to ry ki ono ma sty cz nej«). „Oni my na po gra ni czu ję zy ków i ku l tur” oraz „To po ni my na
po gra ni czu ję zy ków i ku l tur” do ko le j ne dwie se kcje. W pie r wszej z nich uwa ga zo -
stała po świę co na sta ro pru skim oni mom w pol szczy ź nie (G.  B l a ž i e n ë), pol skim
na zwom ple mien nym w sy ste mie słowia ń skiej de ry wa cji (L.  B e d  n a  r  c z u k), na -
zwom o ce chach pol skich w zie mi ha li c kiej (A.  C z a  p  l a), w dru giej zaś po dej mo -
wa no te ma ty po pu la r nych to po ni mów na cze skim po gra ni czu w po wie cie Je sio nik
( T .  K l e m e n s o v á) oraz cech ję zy ko wych, ukra i ń skich czy też ogó l nie wscho d -
niosłowia ń skich, w mi kro topo ni mii po wia tu to ma szo wskie go (M.  K o  p e r) i po wia -
tu Biała Pod la ska (A.  M i  k i  c i u k). 

Ko le j na se k cja te ma ty cz na przy pa dająca w pie r wszym dniu kon fe ren cji to „Te o -
ria i me to do lo gia nazw włas nych”. W tej czę ści ob rad za pre zen towa no re fe ra ty: Dy -
na mi ka a tradícia ono ma sti c kej ter mi no ló gie a ter mi no ló gia ono ma stických škôl
( P.  O d a l o š), No ch mals zu sla wi s chen Per so nen na men in Or t s na men (I.  B i  l y),
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Po li cza l ne i nie poli cza l ne w ono ma sty ce (P. T o  m a  s i k), Trans oni mi za cja w na -
zwach geo gra fi cz nych (U.  B i  j a k), Kry te ria endo nimi cz no ści. Aspe kty teo re ty cz ne
a de fi ni cja eg zo ni mu (W.  W ł o s k i e  w i c z). Rów no le gle ob ra do wa no w se kcji
„Ob raz świa ta w na zwach włas nych”. O ob ra zie świa ta w oni mach re fe ro wała
D.  K a č i n a i t ë - V r u b l i a u s k i e n ë, A.  J u  r  c z y  ń  s k a - K ł o s o k  pod jęła
pró bę re kon stru kcji ob ra zu Tatr za wa r te go w wy bra nych to po ni mach, o naze w ni c twie 
mie j skim Bo ch ni i Wie li cz ki opo wia dała E.  H o  r y ń. Na to miast S.  S p a  s o v  zajął
się po rów na niem bułga r skich i pol skich na zwisk mo ty wo wa nych na zwa mi zwierząt
i ro ślin, o wielo kultu ro wo ści w ono ma sty ce re fe ro wała A.  Z á b o r s k á, na to miast
o na zwach włas nych w Słow ni ku po lo ni z mów w ję zy ku li te wskim mó wił R.  K r e g -
ž d y s. W ko le j nej se kcji te ma ty cz nej – „Z za gad nień hy dro ni mii” – te mat hy dro ni mii 
Pol ski północno - ws chod niej po ru szyła M.  B i o  l i k, K.  B í l k o v á  zaś przed sta wiła 
ana li zę hy dro ni mów do rze cza Ostra wi cy. O na zwach włas nych w prze strze ni tu ry sty -
cz nej re fe ro wa li: H.  G r o  c h a l a -S z  c z e p a  n e k  (Na zwy obie któw tu ry sty cz nych
na te re nie gmi ny Bu ko wi na Ta trza ń ska), M. K.  G i  b  k a  (Ve ni Vi ci, Ju - huu: czy o na -
zwach par ków li no wych w Pol sce) i J.  K r š k o  (Onymické pro ce sy tvo re nia
skalolezeckých ciest).

Pie r wszy dzień kon fe ren cji za ko ń czyły po sie dze nia Se kcji Ono ma sty cz nej Ko -
mi te tu Języ koz na w stwa Pol skiej Aka de mii Na uk oraz Ko mi sji Ono ma sty ki Słowia ń -
skiej przy Mię dzy naro do wym Ko mi te cie Sla wi stów.

Ob ra dy w dru gim dniu kon fe ren cji przed sta wiały się rów nie cie ka wie. 
W se kcji „Na zwy włas ne ja ko świa de c two lo ka l nej to ż sa mo ści” re fe ro wało 7 pre -

le gen tów. W krę gu zain tere so wa nia zna lazły się an tro po ni mia, któ rej uwa gę po świę -
ci li: A.  K l i  m a s  (Pio tro wskie w pe spe kty wie hi sto ry cz nych na zwisk mie sz ka ń ców
re gio nu), H.  D u s z y  ń s k i- K a  r a  b a s z  (An tro po ni mia cmen ta rza ko mu nal ne go
przy ulic Kcy ń skiej w By d go sz czy (la ta 30. XX wie ku), M. K.  F r ą c k i e  w i c z  (Na -
zwi ska mie sz czan łom ży ń skich (XV–XIX w.) w per spe kty wie języ kowo- kultu ro wej,
B .  Ya  n e v  (Bułga r skie antro pocen try cz ne po rów na nia za wie rające co m pa ra tum
an tro poni micz ne), oraz to po ni mia, którą za ję li się: J.  R a u s o v á  (Živá to po ny mie
v ob ci Ru sa va, Česká Re pu b li ka), G.  R o ž a i  (Vplyv multikultúrnosti na pod obu
a vývin lokálnej to po ny mie na príklade pia tich východogemerských obcí), M.  K l i n  -
k o s z  zaś wygłosiła re fe rat Fun k cja toż sa mo ścio wa ka szu b skich nazw włas nych.
„War to ścio wa nie w na zwach włas nych” to te mat ko le j nej se kcji dru gie go dnia kon fe -
ren cji. W tym blo ku te ma ty cz nym wysłucha no 7 re fe ra tów: Ter re stra nie re nell’ono-
mastica dei ven tu ri ni tra Ri vo lu zio ne e Re stau ra zio ne (A.  R o s  s e  b a  s t i a  n o),
Prze zwi ska i przy do mki wład ców bi zan ty j skich (L.  P a  c a n- B o  n a  r e k), Pie kie l ny
czy Pie kie l na? Ko no ta cja na zwisk przy miot ni ko wych a wy bór przez ko bie ty ich mę -
skiej po sta ci (J.B.  W a  l  k o  w i a k), L’onomastica dei tro va tel li in Emi lia Ro ma g na

nei se co li XVIII e XIX. (D.  C a  c i a), Prze zwi ska od wad wy mo wy w per spe kty wie
aksjo lo gi cz nej (I.  M a t u  s i a k  - K e  m  p a), Da re un no me a chi non ce l’ha: l’ono-
mastica de gli espo sti in area sub al pi na tra Set te cen to e Ot to cen to (E.  P a  p a) oraz
Epo ni my w ję zy ku stu den tów Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go (M.  S a  b a ł a). W se kcji
„Na zwy oso bo we w do ku men tach hi sto ry cz nych” wygłoszo no rów nież 7 re fe ra tów.
M.  T r a  w i  ń  s k a  swo je wystąpie nie po świę ciła za gad nie niu na zy wa nia lu dzi
w wielko po l skich księ gach zie m skich, L.  D a  c e  w i c z  sku piła uwa gę na imio nach
chrze st nych na da wa nych w De ka na cie Białystok, o ge ne zie pa tro nimi cz nych nazw
włas nych re fe ro wała A.  D ą b r o  w s k a -  K a m i  ń  s k a, oni my w prze strze ni no ta -
ria l nej stały się przed mio tem ana li zy J.  K u ć, o śred nio wie cz nych an tro po ni mach
włoskich re fe ro wała E.  R o s  s i, o imio nach chrze st nych bie l skich ka to li ków i pra -
wosław nych mó wił M.  M o r  d a ń, re fe rat pt. Hei li gen na men in den Ta u fre gi stern der 
Po len, De ut s chen, Niederländer Und Fla men im 20. Ja hr hun dert wygłosiła E.  M a  -
j e  w s k a.  Ba da cze biorący udział w se kcji po świę co nej naj sta r szy oni mom w hi sto -
rii i ku l tu rze Pol ski za pre zen towa li na stę pujące re fe ra ty: Kra ków jak pra- i sta ro pol -
ska na zwa to po gra ficzna – przegląd ma te riału na ze w ni cze i na wiązań ape la ty w nych
(Z.  B a  b i k), Imię chrze st ne Mie sz ka I (K.T.  W i  t  c z a k), Przed chrze ścija ń skie dzie -
dzi c two imien ni cze utrwa lo ne w naj sta r szych pol skich to po ni mach (H.  G ó  r  n y), Ex -
pan sion sla vi s cher Stämme aus na men kund li cher und bo den kund li cher Sicht
( J .  U d o l p h), Chre ma to ni mia Ja s nej Gó ry i jej uwa run ko wa nia ku l tu ro we (V.  J a  -
r o s), Aspekt społecz ny i re li gi j ny naj sta r szych imion mie sz ka ń ców By d go sz czy w no -
wym uję ciu an tro po ni mii mia sta (M.  C z a p l i  c k a - J e  d l i  k o  w s k a) i (Nie)za le ż -
ność imion za kon nych od imion chrze st nych na przykład zie imion ka r me li tów bo sych
pro win cji pol skiej (E. Z m u d a). W se kcji „An tro po ni mia na po gra ni czu ję zy ków
i ku l tur” po ru szo no in te re sujące i isto t ne kwe stie. Omó wie nia wpływu ję zy ków za -
cho d niosłowia ń skich na ma ce do ń ski sy stem an tro poni micz ny do ko nała M.  J o s i  -
f o v k a  - M o  m i  r o v s k a, aspe ktem wielo kultu ro wo ści an tro po ni mii po gra ni cza
cze sko- pol skie go zajął się M.  B a  l o  w s k i, o in ter fe ren cjach ku l tu ro wych wi do cz -
nych w imio nach Po la ków mie sz kających w Ki jo wskim Okrę gu Kon su la r nym mó -
wiła M. K u ł a k  o w s k a , wyzna niowo- kultu ro wym i hi sto ry cz nym aspe ktem imion
chrze st nych za jęła się E.  R u d  n i c  k a -  F i  r a, o an tro po ni mii pol skiej w Cze chach
na przełomie XIX i XX w. opo wia dała L.  O s t a s z, na to miast oj ko ni my po wstałe od
nazw ko lo rów stały się przed mio tem roz wa żań E.  Z a j ą c. Ob ra dy po połud nio we
kon tynu o wa no w se kcjach, roz po czę tych już w pie r wszej połowie dnia, „Na zwy oso -
bo we w do ku men tach hi sto ry cz nych” oraz „Na zwy włas ne na po gra ni czu ję zy ków
i ku l tur”, jak rów nież w no wych blo kach te ma ty cz nych: „Chre ma to ni mia”, „Na zwy
włas ne a po li ty ka”, „Na zwy włas ne a re li gia”, „Neuro ling wisty cz ne i teo re ty cz ne
aspe kty nazw włas nych”. Wśród re fe ra tów w se kcji „Na zwy oso bo we w do ku men -
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tach hi sto ry cz nych” wy mie nić na le ży: Na zwi ska mie sz ka ń ców Za mo ścia w księ gach
mie j skich, la ta 1643–1700 (I.  M y  t  n i k), Ki r s ch spiels Gu r nen (Pa ra fia Gó r ne)
w do ku men ta cji Wol f gan ga Ro t he go i zgro ma dzo ne tam da ne onoma styczno -socjo -
logicz ne (K.  S z e  ś   n  i  a  k), Iden ty fi ka cja »chłopiąt« w księ gach po zna ń skie go ce -
chu złot ni ków ja ko świa de c two rze mie śl ni czej ku l tu ry oni mi cz nej w XVI wie ku
( E .  N o w a  k - P a  s t e  r  s k a), An tro po ni mi fem mi ni li tre cen te s chi i una val le fran -
co- pro venza le pie mon te se, la Val le di Lan zo (S.C.  R o  v a  n o), Zna cze nie hi sto ry cz -
nych źró deł dla ba dań pru skich nazw miej s co wo ści na kre sach tera ź nie j szej Pol ski
i Ob wo du Kali nin gradz kie go (D.  I v o š k a), Na zwi ska mie sz ka ń ców pa ra fii Osie na
pod sta wie księ gi chrztu z lat 1751–1760 (K.  C z e  m  p  l i k). Za gad nie nie nazw włas -
nych na po gra ni czu ję zy ków i ku l tur kon tynu o wa li: Z.  L i  c a  z re fe ra tem Współcze s -
ne na zwi ska Po la ków ge ne ty cz nie nie mie c kie de ry wo wa ne od nazw za wo dów oraz
P.  Z ł o t  k o  w s k i  z wy- stąpie niem De ry wa ty na -ski, -cki, ja ko po pu la r ny mo del
na zwi sko twó r czy na śro d ko wym Pod la siu. „Na zwy włas ne a po li ty ka” to se k cja, pod -
czas któ rej uwa gę po świę co no naj no wszym zmia nom w ur ba no ni mii Ki jo wa
( M .  K o  j  d e r), na zwom ko mi te tów wy bo r czych (A.  N a r u  s z e w i  c z -  D u  -
c h l i ń s k a ), od działywaniu prze mian ustro jo wych na ukra i ń ski sy stem urba noni mi -
cz ny (M.  O l e  j  n i k), pra kty kom na ze w ni czym w prze strze ni społeczno -poli ty cz nej
(M.  R u  t  k o  w s k i), fun kcji, stru ktu rze, wa rian tyw no ści nazw wo je wództw
( M .  S a  g a n -  B i e  l a  w a) i ro li nazw włas nych w kształto wa niu rze czy wi sto ści
( E .  U m i ń  s k a  -  T y  t o ń,  R. Zarę b ski). Za gad nie nia mi związa ny mi z jedną
z najmłod szych dys cy p lin ono ma sty ki – chre ma to ni mią – za ję li się E.  O r o  n o -
w i c z -  K i  d a, któ ra omó wiła fo r ma cje po ten cja l ne we współcze s nym naze w ni c twie
pol skim, M.  G r a f  re fe ro wała o pie r wia stkach glo ba l nych, et ni cz nych, lo ka l nych
w na zwach al ko ho li, o na zwach wó d ki po wstałych od to po ni mów w ję zy kach pol -
skim i ro sy j skim opo wia da li J.  K r i  w i s h  c h a  p o  w a  i  S.  G o  r y  a  e v, o ga li cy j -
skich na zwach przed się biorstw mó wiła A.  M y  s z  k a, P.  B o  r o  w i a k  omó wił naj -
bar dziej po zna ń skie gru py fi r mo ni mów, zaś fo r malną stru kturą ty tułów pol skich
słow ni ków jed noję zy cz nych za jęła się K.  K o w a  l i k. O re li gi j nym aspe kcie nazw
włas nych dys ku to wa li Z.  S p a  s o  s k i  (The in flu en ce of the re li gion over the per so -
nal na mes in Ma ce do nia du ring the Ot to man Em pi re), A.  C h l u  d z i  ń  s k i  (Mo ty wy
bi b li j ne w naze w ni c twie geo gra fi cz nym Po mo rza Wschod nie go, Gda ń skie go),
L .  B i  l  k i s  (Lite wsko- po l skie sto sun ki ję zy ko we w bi- b li j nych li te wskich to po ni -
mach), I.  K a ł u ż y  ń  s k a  (Chi ń skie na zwy re li gi j ne i za bo bon ne), A.  Č i l a š  Š i m -  
p r a g a  i  B .  B r g l e s  (Pod sta wa imien na bóg w an tro po ni mii cho r wa c kiej) oraz
T .  P i a  s e  c k i  (Isis, Asta re, Dia na. Te o ni mia we współ- cze s nych ry tuałach ma gi cz -
nych). W se kcji „Neuro ling wisty cz ne i teo re ty cz ne aspekty nazw włas nych” wygło-
szo no trzy re fe ra ty. M.  R u t k i e  w i c z -  H a n  c z e  w s k a  pod jęła za gad nie nie neu -

ro bio lo gii na zy wa nia, o na zwach włas nych i otę pie niu w uję ciu neu rolo gi cz nym mó -
wiła R.  G l i  w a, na to miast I.  Va l e n t o v á  omó wiła słowa c kie na zwy te re no we
zna j dujące się na po gra ni czu apela tywno- pro prial nym.

Po całod nio wych ob ra dach kon fe ren cyj nych od była się uro czy sta ko la cja, którą
uświe t nił kon cert ze społu Cra cov Go l den Qu in tet. 

W trze cim, osta t nim dniu kon fe ren cji dys ku sje trwały w czte rech se kcjach. W sek-
cji „Ten den cje na ze w ni cze” omó wio no na zew ni c two urbo zoo nimi cz ne w ję zy kach
za cho d nio- i połud nio wosłowia ń skich (A.  K o ł o d  z i e j) oraz wpływ naj no wszych
pro ce sów demo gra fi cz nych w po bli żu Plo v di vu (K. G.  K o  i  l o v). W se kcji „prze-
szłości i przyszłość ono ma sty ki” za gad nie nie „Słowia ń skie go At la su Ono ma sty czne -
go” pod jęła R.  Ł o b o  d z i  ń  s k a, sy l we t kę prof. Ale ksan dry Be l ch ne row- skiej ja ko
ba da cz ki to po ni mii zacho dnio pomo r skiej za pre zen to wała B.  A f e  l  t o  w i c z, na to -
miast o słowach te ma ty cz nych w cza so pi śmie „Ono ma sti ca” re fe ro wała E.  Wo l  n i  -
c z  -  P a w ł o w s k a.  Na zwa mi włas ny mi w przekład zie i me diach za ję li się M.  Z e  -
k i ć  (Pro ble ma ty ka przekładu że ń skich w dra ma cie Wszy stko o ko bie tach Mi ro Go v -
ra na), N.  M i  l e  t i ć  i  M .  P e  r i ć  (En do ny me Und Exo ny me in tu ri sti s chen Bro-
schüren und Reisenführern von Za dar), S.  T o  m a  s i k  (Edu ka cja me dy cz na w re kla -
mach le ków) i A.  S i  w i e c  (O na ce cho wa nych dys kur sy w nie uży ciach nazw włas -
nych w me mach in ter ne to wych). W se kcji „To po ni my na tle histo ryczno -kultu ro -
wym” dys ku to wa no na te mat ty po wych zmian mor fe mi cz nych i fonolo giczno-
 fonety cz nych w to po ni mii słowe ń skiej (S.  T o r  k a r), nazw prze nie sio nych na Ma zo -
wszu pod ko niec XIV i XV w. (E.  K o w a l  c z y k -  H a  y  m a n,  M.  G o  c h  n a). 

W se kcji topo ni mi cz nej swo je re fe ra ty za pre zen towa li rów nież mgr T. Związek,
T .  P a  n e  c k i  (To po ni my ja ko isto t ne na rzę dzie me to dy re tro gre syw nej w kon te k ście
ba dań nad zmia na mi śro dowi sko wy mi na te re nie Rów ni ny No wo to my skiej od XV do
XVIII wie ku) i U.  W ó  j  c i k  (Na zwy służe b ne w per spe kty wie języ koz na w czej w hi -
sto ry cz nej, czy li ono ma sty cz nej (re fle ksje ba da w cze).

Pod czas ob rad ple na r nych wysłucha no 4 re fe ra tów. I.  S a r n o  w s k a  -  G i e  -
f i n g  po ru szyła za gad nie nie ono ma sty ki li te ra c kiej (Ono ma sty ka li te ra cka – py ta nia 
o to ż sa mość dys cy p li ny i mo ż li wość jej da l sze go upra wia nia), R.  Š r á m e k  wygłosił 
re fe rat Slo vo t vor ba a na zvo t vor ba, na to miast B.  W a  l  c z a k  Na zwy włas ne a gra ni -
ce ję zy ko we. Osta t nie z wystąpień, przy go to wa ne przez M.  H a r v a l í k a  Ono ma -
stické dílo Iva na Lut te re ra, sta no wiło pre zen ta cję sy l we t ki na uko wej zmarłego
w stycz niu 2016 ro ku prof. Iva na Lut te re ra, zna ko mi te go cze skie go języ koz na w cy,
jed ne go z czołowych przed sta wi cie li cze skiej lin g wi sty ki i cze skiej szkoły ono ma sty -
cz nej. Było to wystąpie nie pod su mo wujące pra cę Pro fe so ra, jak rów nież będące wy -
ra zem po dzię ko wa nia za wkład włożo ny w roz wój słowia ń skie go języ koz na w stwa,
słowia ń skiej ono ma sty ki. 
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Słowa uz na nia i po dzię ko wa nia na leżą się Orga ni za to rom te go przed się w zię cia
na uko we go, dające go mo ż li wość wy mia ny poglądów do tyczących ró ż nych aspe któw 
ono ma sty ki, jak rów nież na wiąza nia no wych kon ta któw. Pokłosiem te go ro cz nej kon -
fe ren cji ono ma sty cz nej bę dzie tom z wygłoszo ny mi re fe ra ta mi. Ucze st ni kom i wie l -
bi cie lom ono ma sty ki po zo sta je ocze ki wa nie na ko le j ne spo t ka nie ono ma sty cz ne, któ -
re od bę dzie się za dwa la ta, w 2018 ro ku.

Agnieszka Kołodziej, Wrocław
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