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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Czy Czesi są naro dem tchórzy?
Jo sefa Škvoreck iego dyskusja z tra dycją he roiczną

Keywords: pa trio tism, he ro ic pa ra digm, na tio nal tra di tion, co war di ce, Na tio nal Re -
vi val, Pra gue upri sing

Słowa klu czo we: pa trio tyzm, bo ha te r stwo, tra dy cje na ro do we, tchó rzo stwo, Od ro -
dze nie Na ro do we, Po wsta nie pra skie 

Abs tract

In Czech cultural tradition the heroic paradigm based on re spect ing the im pera tive 
of sacrifice lives for the homeland is often replaced by different identity patterns in
which pa tri ot ism is not the matter of „great” and spec tacu lar gestures but it is mani -
fested itself through daily routine and the idea of the organic work. The heroes of this
work are mostly writers, jour nal ists, sci en tists or – sometimes – busi ness men, but it is
hard to find among them soldiers and in sur gents fighting for ideals in heroic way. This 
situation, which some poets and prose writers (f. e. Viktor Dyk or Julius Zeyer)
consider as a dis ad van tage, is com pre hen sively shown in famous novel of Josef
Škvorecký Cowards. 

W czeskiej tradycji kul tu rowej para dyg mat bo hat er ski, bazujący na re spek towa-
niu ab so lut nego im per atywu poświęce nia życia za ojczyznę zastępow any bywa przez
wzorce odmienne, w których postawa patrio tyc zna przejawia się nie w „wielkich”
jedno ra zowych i spek ta ku larnych gestach, ale w sumie codzi en nych, ru ty nowych
nierzadko działań bliskich idei pracy or ganic znej. Bo hat erami tej pracy stawali się
w pierwszym rzędzie pisarze, dzi en ni karze, uczeni, niekiedy też przed siębiorcy, trud- 
no wśród nich za to poszuki wać żołnierzy czy bo jowników walczących i umierają-
cych w imię ideałów z bronią w ręku. Na tę swoistą ułomność czy nie do statek czes-
kiego para dyg matu tożsa mościowego uwagę zwracali pisarze, na przykład Viktor
Dyk czy Julius Zeyer, kom plek sową wypowiedź na ten temat stanowi też sławna
powieść Josefa Škvoreck iego Zbabělci.

Čeho ses bál?
Co je to smrt?
Smrt znamená jít ke mně.
Tvá matka země

otvírá náruč: mono bys jí zhrd?
Pojď, poznáš, jak je náruč země měkká
pro toho, který splnil, co čeká.
Prosím tě, matka tvá: Braň si mne, synu!

Jdi, třeba k smrti těko jdeš.
Opustíš-li mne, nezahynu.
Opustíš-li mne, zahyneš! 
                  (Dyk 1973, s. 77)

Na pi sa ny w 1916 ro ku, choć opub li ko wa ny do pie ro po pię ciu la -
tach, wiersz Vi kto ra Dy ka Země mluví, z któ re go wy ję te zo stały cy to -
wa ne słowa, przy na le ży do naj ści ślej sze go ka no nu cze skiej po ezji pa -
trio ty cz nej, za j mując w niej jed nak mie j s ce wy eks pono wa ne co praw- 
da, ale do pe w ne go sto p nia odo so b nio ne. Pro kla mo wa ny tu ab so lu t ny
im pe ra tyw po świę ce nia ży cia za oj czy z nę nie uw z ględ niający pra wa
do jaki ch ko l wiek ustępstw i rela ty wi za cji i czy niący zie mię ro dzinną
nie kwe stio no waną wa r to ścią naj wyższą, rza d ko bo wiem do mi nu je
w cze skim dys ku r sie toż sa mo ścio wym. Za stę po wa ny, czy ra czej wy -
pie ra ny by wa przez wzo r ce od mien ne, w któ rych po sta wa pa trio ty cz -
na (cze skie vlastenectví czy li „oj czy ź nia ność”) prze ja wia się nie
w „wie l kich” jed no ra zo wych i spe kta kula r nych ge stach, wy ma gają-
cych ponad prze cię t nej od wa gi i dete r mi na cji, ale w su mie co dzien -
nych, ru ty no wych bez mała działań, któ re w oczach kody fi ka to rów
pro gra mu Od ro dze nia Na ro do we go owo co wać miały re sty tucją i stop-
nio wym uma c nia niem cze skiej (prze de wszy stkim w sen sie ję zy ko -
wym) wspól no ty, po wo li, ale sku te cz nie za mie rającej (jak wów czas
po wszech nie uwa ża no) pod prze mo ż nym wpływem fun kcjo no wa nia
ste ro wa nych przez au stria cki apa rat pa ń stwo wy ten den cji germa niza -
cy j nych. W efe kcie, jak nie co iro ni cz nie kon sta tu je Jo sef Jedlička: 

To, čemu jsme obvykle přiznávali hodnotu a úctu vlasteneckého konání, byla
právě ona drobná zlepšovatelská práce, čím klopotnější, tím úctyhodnější, to jaré
a důvěřivé spění k cílům komunálně občanským. […] Ta přemíra úkolů nás vdycky
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vedla k tomu, e jsme do své představy o vlastenectví za hrno va li i ja ko u si po vin nou
spo ko je nost s málem, snadno se smiřovali s tím, e nejsme původní, a kdy se
z dopuštění osudu stalo, e u nás vy ro st la světová oso b nost, jakou byl třeba Purkyně,
ho no si li jsme se tím sice, ale za jeho hlavní zásluhu jsme přece jen pokládali, e si
občas zašel na pivo k Tomášovi. Uprostřed toho shonu a kutění – z něho, abychom
byli spravedliví, posléze přece jen vznikla naše občanská kado de nnost – nám byl na
obtí kadý, kdo se nechtěl podřídit této vlastenecké disciplíně (Jedlička 2009, s. 17)1.

Bo ha te ra mi tej pra cy sta wa li się w pie r wszym rzę dzie pi sa rze,
dzienni ka rze, cza sem ucze ni (o ile zde cy do wa li się wy ni ki swych ba -
dań pu b li ko wać w ję zy ku cze skim), nie kie dy też przed się bio r cy, trud -
no wśród nich za to po szu ki wać żołnie rzy czy bo jo w ni ków walczą-
cych i umie rających w imię ideałów z bro nią w rę ku. Syn kre ty cz ny
chara kter bu dzi cie l skiej re fle ksji po le gający na swo i stej wy mie nial -
no ści je go po szcze gó l nych ko m po nen tów i charakteryzujący się
„splýváním celých velkých oblastí ku l tu ry” (Ma cu ra 1995, s. 14) oraz
dzie więtna stowie cz na eks pan sja tra dy cy j nych dys ku r sów pa trio tycz-
no- heroi cz nych po wo dują jed nak, że mi li ta r ne me ta fo ry wspo ma gają
od ro dze niową re to ry kę prze kształcając w wy po wie dziach publi cy sty -
cz nych li te ra tu rę (czy sze rzej mó wiąc: pi śmien ni c two) w po le bi twy,
gdzie pió ro sta je się orę żem, a wy bór pre fe ro wa nych kon we ncji (na
przykład od rzu ce nie ro man ty z mu na rzecz biede rmeie ro wskie go mo -
de lu ku l tu ry) sta ran nie prze my ślaną stra te gią i ta ktyką. 

„Boj národů” – pisze Vladimír Macura – byl ostatně oblíbenou představou čes-
kých obrozenců. Proti „vzájemnému hubení” v minulých staletích nabízela tato před-
stava nekrvavé zapolení o „palmu skutečné osvěty” (Macura 1995, s. 108)2.

Jed no cze ś nie wy ra ź nie akcen to wa ne po szu ki wa nie le gi ty ma cji dla 
eman cypa cy j nych dążeń w ro dzi mej „wie l kiej” hi sto rii sprzy jało
aktuali za cji ko dów he ro i cz nych. Du ma ze zna nych z kro ni ka r skich
za pi sów do ko nań mi li ta r nych, po woływa nie się na wa le cz ne czy ny
hu sy tów czy pod kre śla nie ry ce r skie go sta tu su św. Wacława – wszyst-
ko, co bu du je „he ro i cz ny pa ra dy g mat” – mie ści się w ra mach od ro -
dzenio we go kon ce p tu toż samo ścio we go, od gry wając w na ro do wym
ima gi na rium ro lę in te gra cyjną czy kon so li da cyjną i bu dując fun da -
men ty ko le kty w nej pa mię ci ku l tu ro wej i hi sto ry cz nej, nie wpi su je się
jed nak w od ro dze nio wy pro jekt w tym sen sie, że nie sta no wi re a l ne go
i ukie run kowa ne go na przyszłość pro gra mu działania. Pra gma ty cz ne
na sta wie nie na osiąga nie do ra ź nych ce lów, ide o lo gia samo ogra ni cze -
nia, po li ty ka dro b nych kro ków, zdro wy rozsądek w za ro d ku tłumiący
wsze l kie ponad prze cię t ność wy ra stające indy widu a l ne am bi cje –
wszy stkie te hasła ze słow ni ka „fi lo zo fii po prze sta wa nia na małym”
i „mie rze nia za mia ru podług sił” nie ty l ko przy na leżą do „że la z ne go
re per tu a ru” cze skie go (au to)ste reo ty pu na ro do we go, lecz ta k że de cy -
dują o pery fe ry j nej i ob wa ro wa nej wie lo ma za strze że nia mi po zy cji
po staw he ro i cz nych, któ re ste reo typ ten mogłyby pod ko pać i po dać
w wątpli wość. O si le ta kich po to cz nych i opa r tych na – nie spra wied li -
wych nie rza d ko – ahi sto ry cz nych przesłan kach prze ko nań świa d czy
mię dzy in ny mi oczy wi stość, z jaką ope rują ni mi ba da cze, uży wający
ich w fun kcji ar gu men tu po twier dzające go z gó ry przy ję te te zy. 

Musíme kon sta to vat – pisze na przykład ro sy j ska cze choz naw czy ni, Jelena Se ra -
pio no wa – e určitou svoji roli zde hraje specifičnost české men ta li ty. Snad díky ra -
cio nali s mu, praktičnosti, poměrně vysoké úrovni vzdělání nebylo hrdinství za kadou 
cenu v české společnosti nikdy vítané a nestalo se předmětem národní hrdosti. Vdy
se kladla otázka po ceně hrdinství. Důleité bylo nejen vykonat hrdinský skutek, ale
zároveň přeít a splnit úkol, kvůli němu měl být hrdinský skutek vykonán (Se ra pio -
no va 2008, s. 41).
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1 Por. też: „Myślałem wtedy często o okresie czeskiego od ro dze nia na ro do we go
– od ro dze nia, które pośrodku wzbu rzo nej Europy sypało swój mały kopczyk pias-
ku; od ro dze nia, które swym oświa to wym batem smagało Máchę; od ro dze nia nie -
zdo l ne go do stwo rze nia wartości ogól no lu dz kich; od ro dze nia wypełnionego drobną 
działalnością i wypranego z wielkich czynów. Myślałem o dzie dzi c twie tej »prze -
cię t no ści«, którą Czesi wnieśli w wiek XX” (Kundera 1990, s. 103).               

2 Jak podkreśla Hana Šmahelová: „Náznakový děj, ivený hlavně fi kcio nali tou ré-
torických prostředků, ustavuje několik základních atributů a konfigurací: jde o osudo- 
vý zápas, v něm se napravují křivdy minulosti, ale přede vším se rozhoduje o bytí či

nebytí národa; přitom stojí proti sobě na jedné straně cizí a nepřátelští nositelé zla,
na straně druhé hrdinové Bohem vyvolení, obdaření nadpozemskými vla st no st mi,
bojovníci za pravdu a spra ve d l nost” (Šmahelová 2011, s. 19).                 



Wsze l kie stra ce ń cze ge sty za tem, bez sen so w ne i nie po trze b ne ry -
zy ko, służące je dy nie ma ni fe sta cji włas nych ety cz nych pre dy spo zy -
cji, ale nie pro wadzące do osiągnię cia re a l nych – do sko nalących lo sy
zbio ro wo ści – re zu l ta tów, nie zna j dują prze wa ż nie apro ba ty w oczach
po to mnych (wy sta r czy przy wołać po stać nie zna ne go, przy pad ko we -
go naj pra wdopo dob niej, strze l ca, któ ry w cze r w cu 1848 ro ku mi mo
ro ze j mu śmie r te l nie ra nił księ ż nę Ma rię Ele o no rę Windischgrätz, wy -
wołując w od we cie bom bar do wa nie Pra gi), choć nie bra ku je oczy wi -
ście „sta no wisk od rę b nych”, wy ra zów nie po ko ju i nie zado wo le nia,
oska r żających cze skie społecze ń stwo o wro dzo ny i nie ule cza l ny kon -
fo r mizm czy opo r tu nizm3. 

Na tę swo istą ułomność czy nie do sta tek cze skie go pa ra dyg ma tu
toż samo ścio we go zwra cał bo wiem uwa gę nie ty l ko Vi ktor Dyk w swym
sztan da ro wym wier szu -ode z wie. W la tach osiem dzie siątych XIX
wieku neo ro man tyk Ju lius Ze y er przy po mi nał w epo sie Karolinská
epo pe ja lo sy mi ty cz nych (w uję ciu pi sa rza) ry ce rzy Ka ro la Wie l kie -
go, o jed nym z nich mó wiąc:

Ty vyzval’s muně, háje právo své,
Moc proti sobě v světě největší

A nedbal jsi, e není naděje,
Bys zvítězil! A proto jméno tvé 

vdy bude slaveno. 
            (Zeyer 1905, s. 158) 

Cho ciaż Karolinská epo pe ja – w płasz czy ź nie inter te kstua l nej –
sta no wi pa ra fra zę chan son de ge ste i opo wia da o fran cu skim (fran -
końskim) śred nio wie czu, to jed nak, co za uwa ża Zdeněk Hrba ta, 

[…] tato slova […] měla znít v Čechách na samém konci 19. století jako výzva

a program, e s ojedinělou restitucí rytířských ideálů a s příběhy buřičů-bohatýrů

Zeyer mířil i do sféry národního a politického ivota, kde postrádal don qui joto vskou
odvahu i ušlechtilou energií (Hrbata 1999, s. 62–63). 

La di s lav Klíma zaś chę t nie wy po wia dający ude rzające rady ka l no -
ścią i czę sto nie wy god ne, rów nież dla cze skiej wspól no to wej au to afir- 
ma cji, sądy, de kla ro wał, że „Hle dat do bro je absurdní; nalézti štěstí
ne mono; nejcennější v to m to světě jest he ro i s mus” (Klíma 1990,
s. 173)4 i uty skując nad małością (skle pi ka r skim, jak to okre ślał, cha -
ra kte rem) włas ne go na ro du, stwier dzał, że 

[…] nic tu nelze učinit. Kadý boj předem tu proklet; všechny střely padají na střelce
zpět; kadý meč, jeho se chápe, je neviditelně zlomený; kadý zdánlivý východ z La -
by rin tu je jen branou do nových, hroznějších jeho kli ka tin. Opak všeho je pravdou:
toto strašidlo vy v sta ne před kadým domnělým vítězstvím a balvan Sisyfův řítí se
s vrcholu zase do hlubiny (Klíma 2005, s. 149)5.
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3 Por.: „Za mie sz kujący monarchię habsburską Słowianie, mimo swych po li ty cz -
nych aspiracji, nie współtworzyli w owym czasie – w dosłownym ro zu mie niu –
struktur władzy na jej naj wy ższym szczeblu. Nie re pre zen towa li nawet wspólnego
sta no wi ska. Badając stosunek środowisk pery fe ry j nych do obu centrów pa ń stwo -
wych – Wiednia i Pesztu – i skupiając się na postawach wybranych elit słowia ń -
skich narodów monarchii hab s bu r skiej, można rów no cze ś nie za sta no wić się nad ich 
postawami wobec własnej dominującej narracji toż sa mo ścio wej” (Fi li po wicz 2015,
s. 10–11).

4 Zdaniem Vítězslava Jinocha: „Smysl národa musí být podle Klímy naplněn
heroismem, který jako jediný národu zajistí fyzické přeití: národ, kterému tento
smysl chybí, je národ »nekulturní«, dávno mrtvý. Odpověď ivotu po smyslu exis-
tence je pro Klímu však původu individuálního: z masy nevzešlo nikdy nic. Masa
vdy spíše tíhne ke komfortu, jedinec však můe volit smělost a hrdost a tím ukazo- 
vat národu směr. To jedinec konající ze své vůle (»subjektivní heroismus«), zde
vystupuje jako duše kultury národa či zákonodárce hodnot. Jedinec svou vůlí a činy 
mění své subjektivní postoje v objektivní realitu, která se stává národu smyslem,
stává se obecnou kulturou. Největším představením na jevišti »divadla dějin« je tak
pro Klímu boj o něco, boj za rozmach, který naplní ivot heroizmem” (http://
astraea.cz/vitezslav-ji noch-filoso fie-cesstvi- ladislava-kli my; dostęp: 21.09.2017).

5 W dziele Traktáty a diktáty Klíma diagnozował też: „Český národ kráčel dosud
po cestách prostřednosti. Musí se rozhodnout pro Vznešenost. Není proň obstojně
zdařilého zevního ivota bez velikosti vnitřní. Neo dvrhne me - li svou malost, na mrzké 
ivoření a hnusné doivoření jen otevírá se mu vyhlídka. Politicky – bezmoc a faktic-
ké otroctví pod velmocemi; hospodářsky v nejlepším případě snesitelná existence.
Ale snesitelná existence je nesnesitelný pojem; všemu vyššímu je pouhá snesitelnost
nes nesi tel nou.  V š e,  c o  v y š š í ,  c h ř a d n e  v  n í z k ý c h  p o m ě r e c h  a  k a z í
s e,  h n i j e  z a  i v a  a  d o h n i j e.  A jen to je »vyšší«, co chce nejvyšší;  k d o
n e j v y š š í  n e c h c e,  j e  č e r v.  Čech má v sobě látku k výši, nevědomě chce se stát
prvým mezi národy: a v zadních řadách zůstane vdy, i kdyby napnul síly co nejvíce.



Mi mo po do bnych dia g noz i ape li, po pa r tych do da t ko wo i po twier -
dzo nych popu la r no ścią ba zujące go na mili tary sty cz nych założe niach
ru chu so ko l skie go, któ re go twó r cy zda wa li so bie spra wę, że „drogą
doty ch cza sowe go od ro dze nia litera cko-po litycz ne go nie osiągnęłoby
się ideału na ro du nie pod ległego, wo l ne go” (Fe lix 1913, s. 10)6, re pre -
zen ta cje po staw he ro i cz nych, zwłasz cza w ich afir ma cy j nym, „wy so -
kim” wa rian cie, rza d ko po wra cają na ka r tach cze skiej li te ra tu ry, co
Jo sef Jedlička w ese ju dość pro woka cy j nie za ty tułowa nym O hrdin-
ství aneb Hloupý Hon za uza sad nia kon sty tuty wny mi ce cha mi bo ha-
te r skie go ze społu tema ty cz ne go, gdyż to wa rzyszące mu

[…] vznešená gesta a slavnostní průběh, ušlechtilé výroky, jimi musí být naplněn,

i re k vi zi ty, bez nich se neo be j de, lze uskutečnit jenom za pomocí materiálu – který

u nás jakoto společenská re a li ta vlastně nikdy ne e xi sto val. Jestlie se mělo vyhovět

poptávce, která po něm u nás ovšem nebyla o nic menší ne kdekoli jinde, musel být
z historických souvislostí vyňat, umístěn do neutrálního pro sto ru pohádky – a takto
folklorizován musel být i jeho hrdina. Princ, rytíř, důstojník či intelektuál se proměnil

v Hloupého Honzu. No si te lem rekovního syetu se stal – abychom se vyjádřili jed-
noduchým sa mo zna kem – Sancho Panza, který zatlačil Dona Qu i jo ta na místo figury

podruné a pomocné (Jedlička 2009, s. 11)7.

Od wra cając kie ru nek wnio sko wa nia i przy pi sując roz ma i tym stra -
te giom arty sty cz ne go zapo śred ni cze nia rze czy wi sto ści ro lę sprawczą
w kre o wa niu zbio ro wych wy ob ra żeń, mo ż na za ry zy ko wać twier dze -
nie, że właś nie nie obe cność „wzo r co wych” bo ha te rów wa l ki na ro do -
wej w świe cie li te ra tu ry (i oczy wi ście: in nych me diów) zna cz nie
ograni cza za sięg od działywa nia pa ra dyg ma tu he roi cz ne go w prze -
strze ni au ten ty cz nie wy zna wa nych poglądów i mo ty wo wa nych ni mi
kon kre t nych za cho wań.

Ran ga i zna cze nie owe go pa ra dyg ma tu wzra sta nie po mie r nie
w cza sach, gdy spo ry na sce nie po li ty cz nej prze ra dzają się w kon fli kty 
zbro j ne, a re a l ny cha ra kter egzy sten cja l nych (indy widu a l nych i wspól-
no to wych) za gro żeń z jed nej stro ny zmu sza ucze st ni ków wy da rzeń do 
prze warto ścio wa nia dotąd wy zna wa nych pe w ni ków toż sa mo ścio -
wych i aksjo lo gi cz nych, z dru giej stro ny na to miast – oży wia na mysł
nad wy mo ga mi, ja kie no wa i nie ocze ki wa na sy tu a cja sta wia przed
jed nostką i zbio ro wo ścią. Re jestr tych wy mo gów za pi sa ny jest zaś
w kon sty tuty w nych wy zna cz ni kach da nej ku l tu ry na ro do wej, któ ra,
dzię ki prze ka zo wi tra dy cji czy tzw. ka no nu hi sto rycz ne go, do sta r cza
go to wych nie ja ko mo de li po stę po wa nia i re a kcji na dzie jo we prze-
łomy i ka ta stro fy. Wia do mo bo wiem, że

Kształtowanie się kanonów w nie wie l kim stopniu jest pro ce sem spon ta ni cz nym.
Ich po wsta wa nie zawsze ma związek z działalnością insty tucji -auto ryte tów, które
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dechu se účastnili jejich podivuhodných dobrodruství... Nicméně figury rekovního 
raení prostě ne pro duku je me, a kdykoli jsme se o to pokusili, dopadlo to vdycky
nevalně” (Jedlička 2009, s. 9). Jedlička nie zwraca jednak uwagi na rolę postaci
głupiego Honzy w para bo li cz nych ba ś nio wych dramatach (np. znanych w Polsce
Igra sz kach z diabłem Jana Drdy), które w czasie drugiej wojny światowej awan-
sowały do rangi narzędzia ko mu ni ka cji pa trio ty cz nej i których „prvořadým úkolem
bylo in ter pre to vat, pokud mono co nejjednoznačněji, roky nacistické okupace
a především pak vyz dvi h no ut roli českého národa v boji proti fašistickému útlaku.
Černobíle rozvrený pohádkový svět toti dokáe jasně narýsovat hranici mezi říší
zla a silami dobra, v jejich centru stojí aktivní hrdina reprezentující národní cha-
rakter a jeho hodnoty […]. Na scéně se tak opět objevuje postava českého Honzy,
člověka z lidu, o něm víme, e si dokáe poradit s kadým, byť sebemocnějším
nepřítelem” (Merenus 2016, s. 135).

A právě element vysokosti, ještě více ne nečetnost a špatná situace, způsobí, e
v nízkém materiálním shonu nedosáhne Čech toho, čeho by bez něj při svých talen-

tech dosáhnout mohl. Vyšší vla st no sti Čecha nejene učiní mu nemoným spokojit

se s materiální malostí, ale budou činit ji ještě menší a stále ebráčtější a nesnesi-
telnější a hnilobnější a absurdnější. Svůdně kyne mu smrt z ma lo mo cenství, psy -
cho logi c ky neodvratná, — n e b u d e - l i  n a  s t o  u  p e  n a  j e d n a  j e d i n á, z c e l a
n o v á  c e s t a” (https://sarmatia.wordpress.com/2011/11/18/ladis lav- klima- k-ce ske
mu-narodu; dostęp: 20.09.2017).

6 Przełożył Marcin Filipowicz. Cyt. za: M. Filipowicz 2013, s. 159. 
7 W innym miejscu eseju autor podkreśla też, że „Marně budeme obracet české

písemnictví z rubu na líc – Rolanda, Parsifala, Robina Hooda, Tři mušketýry, Tarase
Bulbu, Dona Quijota, prince Bedřicha Homburského, ale ani Sardinského bubeníka
anebo Roberta Jordana tu nenajdeme. Alexandr středověkého eposu je import právě
tak jako Bruncvík anebo Rinaldo Rinaldini našich prababiček. Ne e by nebyly tyto
postavy u nas zdomácněly a e bychom je z nějaké vrozené úzkoprsosti neměli
v oblibě: kluci i mui nesčetných generací se vzrušovali jejich rekovními činy, bez



dokonują swo i ste go aktu no mi na cji, a na stę p nie upo wsze ch niają we wspól no cie
wiedzę o kanonie (Szpo ci ń ski, Mar ko wski 2014, s. 182).

W ku l tu rze cze skiej fun kcję owych insty tucji -auto ryte tów spra wo -
wa li prze de wszy stkim ide o wi spad ko bie r cy Od ro dze nia Na ro do we -
go (na przykład Ka rel Čapek do strze gający w „mę skim” dąże niu do
bo ha te r skich czy nów nie ma l że nie bez pie czeń stwo zagłady lu dz koś-
ci8), co spo wo do wało, że re pe r tu ar owych re a kcji na mi li tarną agre sję
z zewnątrz obe j mo wał bar dzo si l ny na kaz za kon ser wowa nia i prze-
cho wa nia mate ria l ne go i du cho we go dzie dzi c twa (z obo wiązkiem ra -
to wa nia ję zy ka na ro do we go na cze le), ale nie ofe ro wał zbyt wie lu
prze ko nujących wzo r ców afi r mujących mi li ta r ne bo ha te r stwo. 

W efe kcie, jak kon sta tu je cy to wa na już wcze ś niej Je le na Se ra pio -
no va, pisząc o ty po wych, jej zda niem, po sta wach Cze chów w cza sie
dru giej wo j ny świa to wej: 

Víme o hrdinství českých letců na Západě, známý je atentát na He y dri cha, ale
mnozí hi sto ri ci včetně českých správně poukazují na ja ko u si paralýzu, která
zachvátila českou společnost v době protektorátu. […] Hovořit o národní zbabělosti
Čechů v letech druhé světové války je samozřejmě nesprávné. Ale skutečnost, e
Československo, které mělo na konci 30. let výborně vyz bro je nou a te ch ni c ky vy ba -
ve nou mi lio no vou armádu, se ne po sta vi lo na obranu své územní ce li st vo sti, podřídilo
se mnichovskému diktátu a posléze nebránilo ani svoji státní su ve re ni tu během
rozpádu státu a vzniku Protektorátu Čechy a Morava, vyvolává značné po chy b no sti
o hrdinských náladách, kdy ne u celé české společnosti, pak alespoň u její politické
elity (Se ra pio no va 2008, s. 39–40).

Opi nia ta, za pe w ne krzywdząca i ba zująca na da le ko po su nię tej
gene ra li za cji, zda je się za tem całko wi cie za prze czać aktu a l no ści i za -
sad no ści Dy ko wskie go ape lu po stu lujące go bez wa run ko wość obo -
wiązku ob ro ny oj czy z ny. Na le ży jed nak pa mię tać, że żąda nie po ety,
by „z tru dem iść na (nie uchronną) śmierć”, nie wy cze r pu je wszyst-

kich de fi ni cji he ro i z mu fun kcjo nujących w re fle ksji współcze s nej i że
„czy ste” – nie ska żo ne do mie sz ka mi rela ty wi za cji, psy cholo gizo wa -
nia czy sy g nałami re wi zji na ro do wych mi tów – po sta wy i fi gu ry bo -
ha te rów po wra cają dziś już wyłącz nie w prze strze ni ku l tu ry ma so -
wej9. In ny mi słowy, re pe r tu ar ewen tu a l nych wzo r ców do na śla do wa -
nia i li te ra c kiej re pre zen ta cji za cho wań he ro i cz nych jest zróż ni co wa -
ny i roz po ście ra się mię dzy pełnym re spe kto wa niem od zie dzi czo nych 
po anty cznych je sz cze an te na tach fa buło- i posta cio twó r czych roz -
wiązań a ich zakwe stio no wa niem lub na wet: de gra dacją10. 

V současné […] české próze – dowodzi Katica Ivan ko vić – je vnímání války a vá-
lečníků, dobrých a zlých, naších a jejich, zcela podřazeno vypravěčské manýře a vy-
hýbá se, nikoliv absolutně, ale ve velké míře, tradičnímu vnímání oprávněnosti a spra -
ved l no sti válečného boje. Fašismus moná představuje démonizovanou ide o lo gii
a fašistům nikdy ne bu de me fandit. I oni jsou však lidmi se vším všudy. Nesou v sobě
jak dobro, tak zlo uprostřed války jakoto výjimečné si tu a ce, ve které se stupeň zla
všeobecně zvyšuje (Ivan ko vić 2015, s. 400).

9 Por.: „Antyczne po j mo wa nie świata wprowadziło kanon człowieka boha te r -
skie go, który przetrwał setki lat, by osiągnąć apogeum w zmie nio nym kon te k ście
jako bohater roman tyczno -naro do wej śmierci za ojczyznę. […] Nowość w po j mo -
wa niu bohaterów wprowadziła psy cho lo gia, która pozwoliła zwrócić uwagę na ich
cechy indy widu a l ne i nie za le ż ne od pełnionych funkcji. W ten sposób bo ha te ro wie
utracili swoje maski, które utrwalały ich tożsamość, sprawiając, że zastyga ona
w jakimś cha ra kte rze czy roli. Dzisiaj […] bo ha te ro wie wysokonakładowych po-
wieści szpie go wskich czy komiksów miewają czysto mityczny charakter; nie mają
żadnej psychiki, a jedynie zarys nie zmie niającej się sylwetki, ich losem zaś jest nie -
ustan nie ponawiana przygoda” (Cza p li ń ski, Obirek 2014, s. 68).

10 Por.: „Można uznać, że dotychczasowe funkcje pamięci w odniesieniu do boha-
tera – służenie pamięci zbiorowej, utrwalanie doświadczenia indy widu al ne go, kon -
sty tuo wa nie tożsamości jednostkowej, poszerzanie człowieczeństwa przez ekstensję
pamięci – zostały za kwe stio nowa ne. Pamięć po de kon stru kcji nie służy bohaterowi
współczesnemu ani do budowania związków ze zbiorowością, ani do budowania
podstaw własnej tożsamości. Przeciwnie: bohater doświadczając utraty pewności epi -
stemo logi cz nej, rezygnuje z odwołań do pamięci i próbuje oswoić doświadczenie
nierealności, charakteryzujące świat, który przypomina sen zaszczepiony mu przez
nieznane siły w niewiadomym celu” (Czapliński, Obirek 2014, s. 70). 

8 Por.: „V Matce se střetá element muský s elementem enským jednou z mno-
ha věčných obdob tée lidské tragédie. Element muský se vyznačuje tím, e stále
jde za něčím mimo sebe, stále musí za něco bojovat, stále pro něco padá. Element
enský tomu přihlíí, trpí a doplácí vdycky, ať se bojuje za cokoli, a ena sama bo- 
juje jen za udrení samotného ivota” (Čapek 1986, s. 795).
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Wy po wiedź ta od no si się do postmo derni sty cz nych ujęć te ma ty ki
wo jen nej, osten ta cy j nie de mon strujących utra tę na iw nych złudzeń
i nie chęć do uro sz czeń auto ry ta r nych „wie l kich na rra cji”. Na długo
jed nak przed ogłosze niem Kon dy cji pono wo cze s nej Jean-François
Ly o tar da (1979) Jo sef Škvorecký zde cy do wał się za pre zen to wać swo- 
ją wi zję i oce nę cze skie go skom pli kowa ne go po dej ścia do eto su he -
roi cz ne go, de biu tując w 1958 ro ku po wie ścią opa trzoną zna mien nym
ty tułem: Zbabělci a opo wia dającą – w wy ra ź nie syg nali zo wa nym au -
tobio grafi cz nym du chu – o za ko ń cze niu dru giej wo j ny świa to wej
z perspe kty wy mie sz ka ń ców pery fe ry j nej po gra ni cz nej mie j s co woś-
ci. Z pun ktu wi dze nia ro li, jaką li te ra tu ra od gry wa w kre o wa niu zbio -
ro wych wy ob ra żeń, po wieść ta sta no wi ko lejną i bez wątpie nia od bi -
jającą się głoś nym echem re p li kę w dys ku sji ota czającej ni m bem bo -
ha te r skiej le gen dy wy buch i dzie je po wsta nia pra skie go, któ re szy b -
ko, mię dzy in ny mi dzię ki zbio ro wi opo wia dań Ja na Drdy Němá ba ri-
káda (1946), włączo ne zo stało (czy ra czej: zawłasz czo ne) w ob ręb
komu ni sty cz nej tra dy cji wa l ki zbro j nej z oku pan tem. 

Za ko ń cze nie wo j ny otwie ra sze roką prze strzeń dla wie lowątko -
wych reka pi tu la cji, do ko ny wa nia wstę p nych ewa lu a cji i czę sto – ła-
twe go fe ro wa nia wy ro ków, przysądzających po szcze gó l nym jed nost-
kom i całym gru pom społecz nym sta tus bo ha te ra lub tchó rza/zdra j cy.
W sy tu a cji cze skiej o wy ro kach tych szy b ko zaczął de cy do wać nie ty -
le cha ra kter do ko ny wa nych czy nów, ile przy na le ż ność po li ty cz na,
ewen tu a l nie poglądy tych, któ rych po stę po wa nie i po sta wy owym
osądom zo stały pod da ne. Po sta li no wskim pu czu z lu te go 1948 ro ku
zaś ro le zda wały się rozkładać już osta te cz nie: za je dy nych spad ko -
bie r ców i kon tynu a to rów he roi cz ne go ko de ksu uz na no ko mu ni stów11, 

wszy stkich in nych spy chając na po zy cje wro gów pa ń stwa i ustro ju,
w cza sie oku pa cji mniej lub bar dziej ja w nie ko la bo rujących z na -
jeźdźcą12.

Choć po wieść Škvoreckiego po wstała je sz cze w la tach czter dzie s -
tych, co oz na cza: w cza sie, gdy sta li no wski pro jekt prze bu do wy
całego po la kul tu ro we go do pie ro za czy nał być wdra ża ny w ży cie, to
je go opub li ko wa nie pod ko niec na stę p nej de ka dy wpłynęło na spo sób
od czy ta nia te kstu i okre śliło kie run ki inter preta cy j nych po szu ki wań.
Na tle do mi nujące go na dal soc rea li z mu me to da, którą pi sarz sto su je,
pre zen tując małomia ste cz ko we po wsta ń cze działania, wy da je się za -
rów no obra zo bu r cza, jak i całko wi cie nie zgod na z do ktry nalną wy-
kładnią pro ce su hi sto rycz ne go. Nie ty l ko bo wiem nie eks po nu je
„wiodącej ro li ko mu ni stów” i ośmie sza samą ideę wznie ca nia akcji
po wsta ń czej w ma ju 1945 ro ku oraz jej – po zba wio ny spre cy zo wa -
nych i kon sek wen t nie rea li zo wa nych ce lów – prze bieg, lecz ta k że
pro po nu je czy tel ni ko wi ob raz Ar mii Cze r wo nej dia me tra l nie od bie -
gający od czy te l ni czych przy zwy cza jeń, usta lo nych na pod sta wie lek- 
tu ry nie zli czo nych pane gi ry cz nych te kstów li te ra c kich i publi cy sty cz -
nych:

Vzduch se naplnil jejich zápachem, zápachem nějaké tundry nebo tajgy, a já ho
začal do sebe sát i koukal jsem po těch ošlehaných tvářích a připadalo mi neuvěřitelné, 
e opravdu existují, tihle lidé, kteří nevěděli nic o jazzu a asi ani o dívkách, jen se
valili s re vo l ve ry na zamaštěných zadnicích, zarostlí, s la h ve ma vodky v kalhotech,
rozjaření, opilí, vítězní, nemyslící na věci, na které jsem myslel já, úplně jiní ne já
a strašně cizí, a přece přitaliví, ob di vo val jsem se jim, tak tohle byla Rudá armáda,

12 Por.: „Zájem lidské společnosti, ji podle Fučíka mohou za stu po vat pouze
přívrenci komunismu a Sovětského svazu, odlišuje »pravé hrdiny« od těch, kteří
v »pravý okamik« sice také jednají, ovšem třeba se zlým vědomím a cíli. Jako pří-
klad jmenuje »ka pi ta li stu«, jen při hrozícím krachu burzy včasným prodejem akcií 
zachrání svůj zisk, nebo takové lidí, kteří v »imperialistické válce« těmto »kapita-
listům« slouí. […] Tato teze znamenala sebepotvrzení komunistického sta no vi ska.
Pokud má správné vědomí takový význam, kva li fi ku je k tomu »dělat správně«
a soudruh se nemusí zdrovat po chyb no st mi nebo výčitkami svědomí” (Zwicker
2008, s. 382, 383).

11 Jak bowiem przy po mi na Pavel Večeřa: „Tota lita ri s my uvaující v mentální
rovině černobílým schématem zápasu »dobra versus zla« – ony samy vdy jako re -
pre zen tan ti »absolutního dobra« a jejich odpůrci »absolutního zla« – produkují
mimořádně příhodné prostředí vyostřující sub je kti vi tu hodnocení objektivních lid-
ských činů na škále mezi hrdinstvím a zbabělostí; hodnocení kvality individua i ko-
lektivu tu primárně podléhá v kontextu strategie panujícímu dogmatu, v taktickém
ohledu momentálně uti lita ri stic ky výhodnějšímu či instrumentálně dovednějšímu
vyuití” (Večeřa 2008, s. 271–272). 
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hnala se vpřed, zaprášená, divoká, bez za sta ve ni, smradlavá, barbarská, a já na ní
čuměl a nevěděl jsem, jestli tady opravdu něco nezačíná, nějaká re vo lu ce, a jestli tohle 
má co dělat se mnou a s mým světem. Ale ne. [...] Tohle všechno se hnalo mimo mě
a já byl pro to ztracen (Škvorecký 1991, s. 597–598).

Am bi wa len cja, z jaką pro ta go ni sta po wie ści, Dan ny Smiřický, trak- 
tu je żołnie rzy so wie c kich, owo prze ni ka nie się fa s cy na cji i po dzi wu
z nie skry wa nym po czu ciem alie na cji i znie chę ce nia, to wa rzy szy mu
nie ustan nie i wiąże się z ten dencją do „zagląda nia pod pod sze w kę
zda rzeń”, wy naj dy wa nia ich śmie sz nych, gro te sko wych czy je dy nie
kłopo t li wych dla ucze st ni ków aspe któw i ob na ża nia kryjących się za
po zo r nie szczy t ny mi po bu d ka mi po stę po wa nia pra wdzi wych, nie rzad-
ko ni skich, mo ty wa cji. Wra że nie swo i stej ety cz nej migo t li wo ści prze -
ka zu, je go budzącą aksjo lo gi cz ny nie po kój nie okre ślo ność, po wieść
za wdzię cza psy cho logi cz nej kon stru kcji bo ha te ra, któ re mu nic nie
jest bar dziej ob ce niż re wo lu cyj ny en tu zjazm czy pa trio ty cz ny pa tos
i któ ry nie wa ha się uja w niać swych na pie r wszy rzut oka cy ni cz nych
i do pe w ne go sto p nia blu ź nie r czych prze my śleń:

Byly v tom ty různé monosti ohledně Ireny. Hrdinství. […] A tak jsem proti re -
vo lu ci nebyl. Ale tohle byl taky jediný důvod, který se mi zdál dobry, aby byla re vo lu -
ce. […] Nechtělo se mi bojovat z nějakých vlasteneckých důvodů. Němci u byli
stejně nahráni, take to nemělo smysl. Chtěl jsem do toho jít jen kvůli Ireně
(Škvorecký 1991, s. 259).

Jed noz na cz nie su bie kty w na per spe kty wa spo j rze nia na rze czy wi -
stość, po zba wio na ko re kty ze stro ny na rra cji au kto ria l nej (chara ktery -
sty cz nej dla socre ali sty cz nej me to dy mo de lo wa nia rze czy wi sto ści)
zmu sza od bio r cę, przy zwy czajo ne go do te go, że li te ra tu ra do sta r cza
go to wych wska zó wek inter preta cy j nych, by sa mo dzie l nie wy ra biał
so bie pogląd na te mat wia ry god no ści pre zen towa ne go mu w po wieś-
ci, „su ro we go” i nie pod da ne go żad nym za bie gom porządkującym czy 
syn te ty zującym spra wo z da nia z na stę pujących po so bie w błyska wicz-
nym te m pie wy da rzeń. Po dobną te ch ni kę twórczą Pa weł Ro dak na zy -
wa „po etyką za pi su” i wiąże ją z per so na li zacją i hi sto ry cy zacją
(w sen sie pre fe ro wa nia pro zy do ku men tu oso bi ste go) ję zy ka li te ra tu -
ry wo jen nej oraz z ten dencją do frag menta ryzo wa nia przed sta wio ne -

go w niej świa ta (por. Ro dak 2004, s. 219). W przy pa d ku Tchó rzy, jak
pi sze Pa vel Trenský: 

Tento nezkalený přístup přinesl nový obraz re vo lu ce, která, oproštěna od vzlet-
ných ideologických interpretací, vy pa da la jako směsice sebezáchovných aktů vypo-
čitavých oportunistů a horkokrevných, občas bezhlavě jednajících nadšenců. Ačkoliv
hrdinství v románu nechybí, v popisu událostí nepřevládá. Je to spíše zbabělost, pom-
stych ti vost a samoúčelná bru ta li ta, čím se revoluční dny vyznačují. Z popisu re vo lu ce
vy stu pu je pocit ab sur di ty, pocit, jen přesahuje prvoplánový význam a stává se obec-
ným odsouzením válek, násilí a koneckonců i ideologických systému. Významnou
sloku románu tvoří hledání autentické zkušenosti mimo politické, vlastenecké, a jiné
do gma ti c ky zabarvené zájmy (Trenský 1995, s. 19).

Nie chęć do wsze l kich ide o lo gii, nie ty l ko zresztą tota li ta r nych,
wtłaczających spon ta ni cz ność eg zy sten cji w szty w ne ra my nie zgod -
nych z na turą i za prze czających zdro we mu rozsądko wi re guł i na ka -
zów, nie po zwa la Danny‘emu na przy ję cie za dobrą mo ne tę pa trio -
tycz ne go en tu zja z mu, któ re go ma ni fe sta cje w po sta ci okoli cz no ścio -
wych prze mó wień, wy staw po wsta ń czych fo to gra fii czy cze chosło-
wackich i ra dzie c kich flag na prze mian wy wie sza nych i na stę p nie
w pa ni ce cho wa nych w chwi lach, gdy przez Ko ste lec prze je ż dżają
uciekające przed Ar mią Cze r woną od działy SS, stają się głów nym
przed mio tem na rra to r skich ob se r wa cji i zja d li wych uwag13. Upo do -
banie Danny’ego do kon fron to wa nia „na ro do we go pu stosłowia” z prze-
 ja wa mi stra chu i stojącej za nim podłości czy per fi dii (jak w przy pa d -
ku zbez cze sz cze nia ciała młod ego Nie mca za strze lo ne go przez so -

13 Por.: „Třeba nás chtějí vy z na me nat. V duchu se mi objevil ten obraz. Náměstí
a kutálka a sláva, pan doktor Bohadlo, Berta s leicou a vzadu kluci z orchestru s po- 
známkama. Ne. Hlavně ta kutálka ne. Najednou jsem viděl, že takhle to bylo prima, 
noc a střelba a tanky a Rusáci, ale potom že by z toho byly slavnostní projevy a člán-
ky v místních novinách a pan Macháček a Dějiny kosteleckého povstání, ne, to ne.
Jenže zas, blesklo mi hlavou, takhle se o tom nedoví Irena […], ale pak mi napadlo, 
že Irena se to stejně doví, protože se to stejně rozkřikne […] v Kostelci se nikdy
nic, co svět světem stojí, neutajilo, a nakonec to bude tím lepší, protože ujdu té ku-
tálce a tomu dekorování panem starostou, a přitom se to brzo rozkřikne a já budu
mít ten nimbus hrdiny […], na chvilku jsem sice dostal strach, co kdyby se to neroz-
křiklo, ale houby, řek jsem si, něco se riskovat musi” (Škvorecký 1991, s. 554–555).
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wie c kie go sna j pe ra), naj pełniej być mo że uza sad nia mia ro da j ność
aktu oska r że nia, któ re przed czeską wspól notą Škvorecký sta wia
w swej de biu tan c kiej po wie ści. Pro fa na cja zwłok, znę ca nie się nad
jeń ca mi i wy zwi ska z jed nej stro ny oraz tchó rz li we ukry wa nie się
przed ka ż dym uz bro jo nym na zistą ze stro ny dru giej nie są tu tra kto -
wa ne w ka te go riach wyjątku po twier dzające go re gułę. Prze ciw nie:
re gułę tę usta na wiają, nie zwykłość do strze gając w przykładach za -
cho wań niezłomnych, od wa ż nych czy po pro stu: ety cz nych. W prze -
strze ni wo j ny bo wiem, jak za Jo se p hem Con ra dem przy po mi na Pa weł 
Ro dak, 

[…] sąsiaduje ze sobą to, co naj bar dziej he ro i cz ne i wzniosłe w człowieku, z tym, co
naj bar dziej podłe i okrutne. A do świa d cze nia wojenne są tak ważne dlatego, że to
właśnie w ich obrębie nastąpiło dojście do „kresu” na obu kra ń cach con ti nu um wy -
zna czającego obszar tego, co ludzkie. I – co równie ważne – do ko ny wało się to
zarazem w wy mia rze indy widu a l nym (jed no stko wych do świa d czeń), w wy mia rze
społecznym, na ro do wym, wspól no to wym (losu narodów i grup społecznych) oraz
w wy mia rze uni wer sa l nym (kon dy cji człowieka i kształtu nowo cze s ne go świata)
(Rodak 2004, s. 2013).

Škvorecký z obu bie gu nów człowie cze ń stwa de cy du je się wy eks -
po no wać ten cie m ny, je mu po świę cając wię cej zain tere so wa nia i o nim
opo wia dając bez osz czę dza nia czy tel ni ko wi dra sty cz nych czy ma ka -
bry cz nych szcze gółów. Dla bie gu na ja s ne go po zo sta wia zaś je dy nie
śmiech i po dej rzli wość na ka zującą od naj dy wać w ka ż dej, zwłasz cza
wer ba l nej, ma ni fe sta cji uczuć pa trio ty cz nych na iw ność, fałsz lub za-
kłama nie. 

He le na Kosková twier dzi, że w Tchó rzach pi sarz po le mi zu je z he -
ro i cz nym mo de lem li te ra tu ry, któ re go „východisko spočívá buď v so u-
středění na rozhodující okamiky, kdy je di nec ustu po val do pozadí,
ne bo v rozšiřovaní kontextů, v panoramatickém kronikářství” (Kos-
ková 2004, s. 32)14. Te zę tę wy pa da jed nak do pre cy zo wać. O ile bo -

wiem rze czy wi ście ce lem pi sa rza po zo sta je spór z ten dencją do na rzu -
ca nia li te ra tu rze fun kcji na rzę dzia pro pa go wa nia „czy tan ko we go” bo -
ha te r stwa, to z jed nej stro ny kon te kstem dla tej po le mi ki czy ni on soc -
rea li sty czne uj mo wa nie hi sto rii z jej jed noz na cz nie roz gra ni czo nymi
prze strze niami światła i cie nia, z dru giej stro ny zaś ude rza, choć ra -
czej in tui cy j nie, w „post budzi cie l ski” dys kurs pa trio ty cz ny, bez rad ny
wo bec ko nie cz no ści bez po śred niej wa l ki z bro nią w rę ku: 

Vzpomněl jsem si zas na chudáka Hroba, jak stál poslušný a nadšený ve frontě
k zápisu do armády a jak pak zůstal nehybně leet v trávě. Jestli někdo, tak tenhle za
něco stál. Ale nechtělo se mi říct o něm, třeba jen v duchu, vla ste nec. To si nezaslou-
il. Vla sten ci byli pan Jun g wirth a Macháček a Ka l do un a ti. Ti na to měli patent
a docela jsem jim to schva lo val. Ale Hrob nebyl, Hrob byl něco lepšího (Škvorecký
1991, s. 596).

Nie przy pad ko wo Dan ny uży wa tu – i to w sen sie de pre cjo nującym 
– okre śle nia „vla sten ci” na za sa dzie naty ch mia sto wej kultu rowo-
 histo rycz nej aso cja cji od syłające go do „pozy tywi stycz ne go” pro je ktu 
Od ro dze nia Na ro do we go. W myśl najgłębiej za ko rze nio nej ro dzi mej
tra dy cji toż sa mo ścio wej, quasi -rewo lucy j ne działania owych pan ów
Macháčków i Ka l do u nów ogra ni czają się do za pro wa dze nia ładu
w mie ście i przy wró ce nia – mo ż li wie bez bo le ś nie – cze skiej ad mi ni -
stra cji. To, że sy tu a cja wy my ka się spod ich kon tro li i że w Ko ste l cu
do cho dzi do sze re gu po ty czek (nie ty l ko zresztą z Nie mca mi, ale ta k -
że mię dzy ście rający mi się odłama mi na prę d ce orga nizo wa ne go ru -
chu opo ru), wypływa ze splo tu oko li cz no ści, któ re w osta t nich dniach
wo j ny nie spo dzie wa nie uczy niły senną górską mie j s co wość swe go
ro dza ju the a trum bel li – sceną spo t ka nia wszy stkich ucze st ni ków
i ofiar kon fli ktu. Przez mia ste cz ko prze wi jają się w kró t kim cza sie
bry ty j s cy ofi ce ro wie i ra dziec cy żołnie rze, ży do ws cy wię ź nio wie wy -

50. let. Šlo o střetnutí s modelem, reprezentovaným v jednoduché čisté podobě prá-
vě Drdovou povídkou. S modelem, pro jehož zastánce nutně musel být nepřijatelný
postoj hrdiny i subjektivní forma v Zbabělcích: protože nepřijatelný byl vůbec zde
obsažený vztah člověka a dějin, který stál v opozici proti tomu modelu – modelu,
který bychom mohli nazvat heroickým” (Jedličková 1992, s. 179).                  

14 Badaczka powołuje się tu na roz wa ża nia Alice Jedličkovej, która, zestawiając
Tchórzy z Niemą barykadą Jana Drdy, dowodzi, że: „Ar gu men tem pro oprávněnost
tohoto srovnání je střetnutí  Zbabělců s většinou oficiální kritiky druhé poloviny
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zwo le ni z obo zów kon cen tracy j nych i ma ru de rzy z ar mii hi t le row-
skiej, od gry wając swe a prio ri roz pi sa ne w ku l tu ro wym ima gi na rium
ro le: gen t l ema na, wy zwo li cie la, mę czen ni ka czy opra w cy.

Te a tra l ne me ta fo ry po wra cają zresztą nie jed no krot nie w histo -
ryczno litera c kich wy po wie dziach do tyczących de biu tan c kiej po wie -
ści Škvoreckiego. Od noszą się jed nak naj czę ściej do po sta wy pro ta -
go ni sty, któ ry z jed nej stro ny ogląda wy da rze nia jak in te re sujący spek-
takl, z dru giej stro ny zaś – w mia rę po trze by i za le ż nie od sy tu a cji wy -
mie nia za da nia i po zy cje wi dza i akto ra. W przy pa d ku pie r wszym pa -
trzy i oce nia, kon fron tując wy ni ki swych ob se r wa cji z wyob ra że nia mi 
na by ty mi dzię ki re ce pcji an glo języ cz nej li te ra tu ry i ame ry ka ń skich
filmów. Ja ko ucze st nik wy da rzeń na to miast sta ra się wy ob ra że nia te
wcie lać w ży cie, na śla dując pe w ne za cho wa nia, ge sty, na wet od po -
wied ni wy raz twa rzy, któ re, je go zda niem, „przy stoją” fi gu rze boha te -
ra. Dan ny „przy mie rza” za tem he ro i cz ne ma ski, po szu kując dla nich
wzo r ców w ku l tu rze ma so wej, od rzu ca bo wiem na rzu ca ne mu przez
małomia ste cz kową społecz ność pe w ni ki aksjo lo gi cz ne. Jak sądzi Ali -
ce Jedličková: 

Toto odhalení tea tra li za ce či vnášení schématu pokleslé li te ra tu ry do ivota se
ovšem dotýkalo patetických gest všeho druhu ve světě li te ra tu ry i mimo něj; moná
proto se autor zprvu dost nezavděčil zesměšněním „měšťácké hry na re vo lu ci” –
protoe na tomto konkrétním příkladě předvedl obecné mo ti va ce a me cha ni s my
vnějškové hero i za ce činů a my ti za ce událostí (Jedličková 1992, s. 184).

Ową za ba wę w re wo lu cję ba da czka wiąże z całym za pre zen towa -
nym w po wie ści ze społem za cho wań, za rów no indy widu a l nych, jak
i zbio ro wych. Pier wszo oso bo wa per spe kty wa na rra cji po wo du je jed -
nak, że pro ta go ni sta, prze ni kli wie de ma skując ka bo ty ń skie po stę p ki
swych współmie sz ka ń ców, nie ja ko mi mo cho dem i wbrew wo li przy -
zna je też, że wszy stkie je go po czy na nia mo ty wo wa ne są chę cią uzy -
ska nia apro ba ty w oczach in nych. Dla te go też zdo l ny jest do he ro i cz -
nych (a na wet stra ce ń czych) i pra wdę mó wiąc, nie po trze b nych i bez -
sen so w nych ge stów, o ile to wa rzy szy im pe w ność, że zo staną one za -
uwa żo ne i spo t kają się z po zy tywną oceną. Nic bo wiem, na wet blis-
kość śmie r ci, nie prze ra ża go tak, jak mo ż li wość ośmie sze nia się: 

„Šatap!” řekl jsem a přimhouřil jsem oči. Nechtěl jsem to říct an gli c ky, aby drel
hubu, to mi vy klo u z lo z huby nějak samo. […] „Was?” zařval oficír. „Šatap,” řekl
jsem zcela lo gi c ky. Stál jsem proti němu s rukama zase v kapsách. „Na warte, du
Schwein, du!” zařval oficír a chytil mě levačkou za kabát na prsou. V pravé ruce drel
re vo l ver. Uchopil jsem ho za ruku. […] Chtěl jsem se vzepřít, ale ujely mi nohy. […]
Musel jsem vypadat blbě. A Irena ko u ka la. […] Ztratil jsem rovnováhu a upadl jsem.
Cítil jsem, jak červenám. Ó boe! Ó sakra! To bylo blbé. Byl jsem shozen. Do pa d li
mě. Chytili mě. Jako kdy chytne hlídač chlapečka na hruškách. [...] Sakra. Na smrt se 
mělo jít alespoň s elegancí (Škvorecký 1991, s. 297–298).

Po trze ba za cho wa nia de co rum za wszelką ce nę po wo du je, że Dan -
ny chce być ja ko bo ha ter post rze ga ny, choć nie ko nie cz nie pra g nie
rze czy wi s tych od wa ż nych czy nów do ko ny wać. Skłon ność do po-
święca nia się, po do b nie jak głębo kie prze ży wa nie pa trio ty cz nych
emo cji nie mieszczą się w gra ni cach je go sto sun ku do świa ta. Wy sta r -
cza mu „na ma ca l ny do wód” w fo r mie zdję cia uwie cz niające go go na
tle ty po we go „bi te w ne go” krajo bra zu. Fo to gra fia po zwa la bo wiem
su ge ro wać, z cze go zresztą pro ta go ni sta do sko na le zda je so bie spra -
wę, kryjące się za nią ciągi wy da rze nio we, a upo zo wa ne uję cie prze ra -
dza się w przy pa d ko wy kadr wy rwa ny z se k wen cji działań:

Byly to skvělé fotky. Na první pohled bylo vidět, e bylo špatné počasí, a tak byly
šedivé a skličující a já na nich stal s au to ma tem přes rameno a s vlasy trochu do čela.
Automat byl dobře zaostřen, take šlo rozeznat všechny šroubečky, a vypadal hodně
kovově, jak se leskl. […] Od mého těla nalevo vy ku ko va lo několik bílých hlavic
panzerfaustů. Vzadu bylo všechno nejasné a šedivé, ale já jsem z toho vylézal pla sti c -
ky, byl jsem si docela podobný s těmi vlasy do čela, s rukou na au to ma tu. [...] Ó, fotky
byly skvělá věc. Nevykládaly, jak to všechno bylo kolem toho, co bylo na nich, a tak
to byl vdycky nezkalený efekt. […] A zrovna tak ta fotka s au to ma tem. Na ni nebude
vidět, e mi ho pak sebrali. (Škvorecký 1991, s. 463, 465)15.

15 Marek Zaleski, powołując się na Rolanda Barthesa, przy po mi na, że „niektóre
fo to gra fie pozwalają przeżyć się jako punctum, to jest jako »ukłucie«, »sztych«:
nieocze ki wa nie uru cho mio ne zostają w pamięci i wyobraźni pokłady prywatnej
symboliki, patrzący na fo to gra fię prze kra cza poziom czystej refe ren cyj no ści przed -
sta wie nia, dokonuje teraz jej »lektury« li te ra c kiej. Obraz przestaje być przy pa d ko -
wy, dosłowny, cząstkowy, banalnie prze zro czy sty, odsłania tę część znaczącego,
która do tej pory na po wie rz ch ni obrazu pozostawała nie wi do cz na. Zaczyna stawiać 
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Po do b ne opi nie oz na czać mogą, że Dan ny przed sta wio ny zo stał
przez Škvoreckiego ja ko na iw ny, choć błysko t li wy młod zie niec, ma -
skujący ide o lo giczną in dy fe ren cję, na rcy sty cz ny ego izm, na iw ność
i brak do świa d cze nia cy niczną pozą i szy de r czym uśmie chem à la je -
go ki no wy idol, Clar ke Ga b le. Wnio sek ta ki wy da je się jed nak zbyt
łatwy, przed wcze s ny i nie spra wied li wy16. Ist nie je bo wiem po rę cz na
ka te go ria in ter pre tacy jna, głębo ko za ko rze nio na we współcze s nej re -
fle ksji antro polo gi cz nej i po zwa lająca na bar dziej wie lo stron ne przy j -
rze nie się pro ta go ni ście Tchó rzy, a mia no wi cie: fi gu ra anty bo ha te ra,
któ ry, jak do wo dzi Mi chał Ja nu sz kie wicz, 

[…] nie jest po prostu po zba wio nym zasad łaj da kiem czy ni kcze mni kiem. […] jeżeli
anty bo ha ter jest anty hero i cz ny, to ów heroizm okazuje się nie tylko ne go wa ny, ale
i afi r mo wa ny. Brak cech he ro i cz nych ujawnia w tym przy pa d ku tę sk no tę do he ro i z -
mu; pod wa ża nie ogólnie przy ję tych zasad mo ra l nych ukazuje zarazem tę sk no tę za
tymi za sa da mi. Jako człowiek świa do my i sa mo świa do my anty bo ha ter odkrywa
jedynie ilu zy j ność czy fi kcjo na l ność porządku społecznego, obnaża jego nie sta bi l -
ność, nietrwałość i zakłamanie. Jest ni hi listą – owszem. Ale właśnie z tego powodu
jest również – mo ra listą (Ja nu sz kie wicz 2010, s. 63).

Posłuże nie się tą ka te go rią da je za tem szan sę na swo istą reha bi li ta -
cję Danny’ego, któ ra w je go swo i stym, „ety cz nym nie do roz wo ju”
umo ż li wia do strzec świa de c two bun tu, a w od mo wie pod porządko -
wa nia się „stad nym re gułom gry” od na leźć zna ki po szu ki wa nia włas -
nej, auto no mi cz nej to ż sa mo ści, bu do wa nej na za sa dzie prze ciw sta -
wie nia się opre sy j nym uro sz cze niom nor ma ty w nych sy ste mów spo-
łecz nych, zwłasz cza, gdy po szu ki wa niom tym to wa rzy szy świa do -
mość, że no r my te prze strze ga ne by wają je dy nie po zo r nie, naj czę ściej 
do wodząc hi po kry zji ra czej niż ich au ten ty cz nej in ter iory za cji. 

Oska r że nie sfo r mułowa ne w ty tu le po wie ści mo ż na oczy wi ście
przy pi sać śro do wi sku drobno miesz czań skie mu, jak to pró bo wała,
ma ni pu lując opi nią czy te l ni ków, pre cy zo wać re żi mo wa kry ty ka li te -
ra cka, za sko czo na po niekąd sa mym fa ktem opub li ko wa nia te kstu17,
mo ż na jed nak też po sze rzyć je go za kres i za rzu tem tchó rzo stwa objąć
nie ty l ko czeską na ro dową zbio ro wość, ale i całą, naj ogó l niej po j mo -
waną, kon dy cję ludzką. Sam au tor w jed nym ze swych li cz nych auto -
ko men ta rzy przy zna je się do swo i stej se man ty cz nej po ra ż ki i na za da -
ne sa me mu so bie py ta nie: „Proč Zbabělci? A kdo jsou zbabělci?”, od -
po wia da: „No na mou duši, já nevím. Já nevím proč a nevím kdo. Na -
pa d lo mi to prostě. Snad je to výzva k zamyšlení nad pravdivostí pa to -
su velkých slov (ja ko je slo vo zbabělci)” (Škvorecký 1996, s. 283).
Po zo sta wiając na ma r gi ne sie roz wa żań na mysł nad zasy gna li zo waną
w tej wy po wie dzi pi sarską ka pi tu lacją, kwe stio nującą do pe w ne go
sto p nia ro lę in ten tio au c to ris w kre o wa niu zna cze nio we go prze ka zu

17 Por. Škvorecký, Salivarová 1991, s. 124–129. W ofi cja l nie pub li ko wa nych
opraco wa niach histo ryczno litera c kich in ter pre ta cje Tchórzy, o ile w ogóle egzegezy 
takie miały szansę się pojawić, podkreślały polityczną „nie prawo my śl ność” autora:
„Mladého intelektuála z měšťáckého prostředí zobrazil ve svém románu Zbabělci
(1958) debutující Josef Škvorecký. Autor, kritizující způsob měšťáckého taky od-
boje, však dostatečně nerozlišil mezi alibistickým a vlastní ko la bo ra ci mnohdy za-
stírajícím postojem českého maloměšťáka s skutečným hrdinstvím, které prokázal
v boji proti fašismu prostý člověk. Jeho nerozlišující pohled, často úmyslně zamě-
ňující lid za měšťáky, nevypovídá o pohnuté době hi sto ri c ky věrně, obraz odboje
znevauje a zkresluje” (Vlašínová, Blahynka 1987, s. 151–152).                  

opór, przestaje bowiem być »ko mu ni ka tem bez kodu«: daje się usytuować w kon -
tekście nadającym mu pełniejsze znaczenie” (Zaleski 2004, s. 43). Marianne Hirsch 
i Leo Spitzer w fo to gra fiach do strze gają zaś „silné »paměťové body«, které spojují
minulost a přítomnost, paměť a postpaměť či individuální vzpomínky a kulturní

tradici […]. Zároveň však fo to gra fie můeme chápat jako omezené a problematické 

historické dokumenty slibující mnohem víc, ne opravdu odhalují” (Hirschová,
Spitzer 2015, s. 207).

16 Trudno bowiem w pełni zgodzić się z Robertem Kulmińskim, iż „W umyśle
głównego bohatera pozostaje jedynie wrażenie bez gra nicz ne go lęku przed śmiercią,
nie prze zwy ciężo nego przez żadną ideologię, pomimo wielu poszukiwań. Dany
próbuje zostać bohaterem. Jednak żeby tego dokonać, musi narazić się na śmierć.
Poszukuje więc motywu, który mógłby zniwelować paraliżujący strach przed
umieraniem. Wydaje się, że źródłem siły w walce z lękiem może być idea ojczyzny.
Jednak narażenie się na śmierć w imię państwa nic dla niego nie znaczy. To nie jest
myśl, która pomaga pozbyć mu się strachu przed śmiercią i prowadzi go do walki
z wrogiem. […] Źródłem siły w starciu z przeciwnikiem i zarazem strachem przed
śmiercią jest miłość do kobiety, chęć zaim po no wa nia jej i zdobycia – przede wszyst-
kim fizycznego” (Kulmiński 2008, s. 58–59). 
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dzieła, trud no nie za uwa żyć, że in ten tio ope ris po twier dza za su ge ro -
waną w tej wy po wie dzi wykład nię, i że za rów no za rzut tchó rzo stwa,
jak i przy zna nie ko mu ko l wiek atry bu tów he ro i cz nych za le ży wyłącz -
nie od insty tucjo na l nej (nie wa ż ne, czy w sen sie ku l tu ro wym, czy
admi ni stra cyj nym) de cy zji, co oz na cza, że ma cha ra kter względ ny i że 
za wsze pod le ga pra wom hi sto ry cz nej tym cza so wo ści. Jak bo wiem
przy po mi nają Jan Randák i Petr Ko u ra: „»Hrdinství« a »zbabělost«
[…] v mnohém vypovídá především o době, která ty to te r mí ny po-
uívá” (Ko u ra, Jandák 2008, s. 9)18. Ro bert Ku l mi ń ski zaś, na wią-
zując do zna nej książki Tra dy cja wy na le zio na, pod kre śla, że: 

W od nie sie niu do masowej pro du kcji tra dy cji […] istnieją dwie za sad ni cze drogi. 
Pie r wsza to ofi cja l na, którą Eric Ho b s bawm nazywa też po li tyczną, gdyż roz gry wa
się „w ramach i za sprawą państwa lub zor gani zo wa nych ruchów społecznych i po li -
ty cz nych”, na to miast druga jest od do l na, w od nie sie niu do której Ho b s bawm używa
okre śle nia „twó r czość społeczna” (Ku l mi ń ski 2016, s. 140)19.

W wa run kach insty tucjo na l nie re gla men towa nej po li ty ki hi sto -
rycznej oce na i post rze ga nie cze skie go mi li tar ne go zry wu to wa rzy-
szące go wy co fy wa niu się wojsk nie mie c kich w osta t nich dniach wo j -
ny zy skały jed no z naczną in ter pre ta cję. Škvorecký prze ciw sta wia jej
ową dro gę „od dolną” kształtującą się po za ofi cja l ny mi dys ku r sa mi,
bar dziej być mo że au ten tyczną, ale sta no wiącą trudną pod wie lo ma
wzglę da mi do po wszech ne go za akce pto wa nia kontr pro po zy cję. 
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Od biorca ma znac zenie,
czyli jak snuć opow ieść o his to rii powojennej

Czechosłowacji

Ke y words:  Mi chal Vie wegh, Li buše Moníková, li te ra tu re in exi le, lan gu a ge con ve r -
sion of wri ter

Słowa klu czo we: Mi chal Vie wegh, Li buše Moníková, li te ra tu ra emi gra cy j na, kon -
wer sja ję zy ko wa pi sa rza

Abs tract

The article focuses on a role of recipient in creating world depicted by authors
writing in different con di tions: as a domicile writer and as a writer in exile. As an
example three novels were used: Báječná léta pod psa (1992) by Michal Viewegh,
Ledová tříšť (Treibeis, 1992) and Zjasněná noc (Verklärte Nacht, 1997) by Libuše
Moníková. Pascale Casa no va’s meth od ol ogy of dividing lit era tures and languages
into two groups: „weak” and „strong” or „small” and „large” was applied. Author’s
different cir cum stances lead to different styles of com po si tion  of literary text: a domi- 
cile author is more intimate with their readers, uses mental leaps, irony and metaphors
whereas an author in exile has to explain eve ry thing about their homeland, which
results in com pre hen sive nearly essay- like passages of text. Re flec tions lead to a con -
clu sion that writing is an act of pa tri ot ism for Moníková, who wants to fa mil iar ise her
readers with the history of her moth er land. On the other hand Vieweg’s writing is an
act of self- expression.

Artykuł dotyczy roli odbiorcy w kreowaniu świata przed stawionego przez pisarzy 
w dwóch od mien nych sytuacjach: pisarza krajowego oraz emi gra cy jnego. Jako
przykład posłużyły trzy powieści: krajowa Báječná léta pod psa (1992) Michala
Viewegha  oraz emi gra cy jne Ledová tříšť (Treibeis, 1992) i Zjasněná noc (Verklärte
Nacht, 1997) Libušy Moníkovej. Podczas analizy zas tosowano me todolo gię Pascale
Cassanovy, dzielącą lit era tury na dwie grupy: lit era tury „słabe” i „mocne” lub, stoso-
wane zamiennie, „małe” i  „duże”. Oko lic zności, w których tworzy autor, de ter mi nują 
środki wyrazu, jakich używa: pisarz krajowy jest w bardziej osobistym kontakcie
z czytel nikiem, używa skrótów myślowych, ironii czy metafor, natomiast pisarz emi -
gra cy jny jest zmuszony do wy jaśni ania szczegółów dotyczącyh ich ojczyzny, co
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skutkuje stosowaniem w tekście niemal esei styc znych pasaży.  Roz ważania te do -
prowadziły do konkluzji, że dla Moníkovej pisanie jest aktem patrio tyzmu, poprzez
który pragnie zapoznać swych niemiecko języc znych czytel ników z historią swojej
ojczyzny, dla Viewegha zaś pisanie jest aktem ekspresji.

Pro ces twó r czy, acz ko l wiek był już opi sa ny cho ć by przez He r -
mana Lu d wiga Fer di nanda Hel m ho l za, Ju le sa Henri’ego Poincaré,
Gra ha ma Wal la sa czy psy cho lo gów współcze s nych, po zo sta je w sfe -
rze akty w no ści lu dz kiej naj bar dziej zindy widua lizo wa nej. Mo ż na, na
pod sta wie ró ż nych ba dań, okre ślić oso bo wo ści kre a ty w ne, jed nak
pro ces po wsta wa nia dzieła lite ra c kie go jest in tymną i niewątpli wie
nie dającą się ująć w na uko we, prze li cza l ne ra my, sprawą ka ż de go pi -
sa rza. Łączy ich jed nak je den wspó l ny mia no w nik – piszą dla ko goś,
dla okre ślo ne go czy te l ni ka, re pre zen tujące go pewną gru pę do ce lową,
któ rej wra ż li wość bę dzie ją bar dziej pre de sty no wać do się g nię cia po
ta kie, a nie in ne dzieło li te ra c kie. 

W swo ich roz wa ża niach pra gnę zwró cić uwa gę na fakt, jak po ten -
cja l ny od bio r ca  wpływa na kon stru o wa nie opo wie ści, w któ rej isto t -
nym ele men tem są wy da rze nia hi sto ry cz ne. Po zwo lę so bie więc roz -
począć dłuż szy mi cy ta ta mi, gdyż będą one pun ktem wyj ścia do mo ich 
re fle ksji:

„Jak to?!” vykřikl dědeček. „Jak to?! Poněvač nám soudruh Brežněv vyhlásil
válku!” […]
   „Dědeček blázní,” řekla a políbila ho na tvář. Ucítil příjem nou vůni jejího mand -
lového krému. „Natáčej tu válečnej film a dědek si hned myslí, že je válka!” (Viewegh 
1997, s. 33).

Od Karlova náměstí přijížděly dva zelenohnědé kolové transportéry, v poměru
k zaparkovaným automobilům se zdály chlapci hrozivě veliké. Dědeček zůstal strnule 
sedět, avšak Kvido, který odjakživa považoval divadelní a filmové herce za své dobré
přátele, vyskočil a vesele na ně mával (Viewegh 1997, s. 35).

Není to ani na té větší  [mapě – przyp. J.Cz.]. Otec řekl, že přinese jednu ještě
větší. Matka se hy ste ri c ky smála a na vrho va la mu, ať si půjčí od vojáků. Pokud vůbec
ještě nějakou mají, dodala (Viewegh 1997, s. 40). 

Z in ne go utwo ru po cho dzi ko le j ny cy tat:

„Kolemjdoucí se dokonce pokusili po atentátu výsadkáře zadržet, česká dodávka
odvezla He y dr icha do ne mo c ni ce, a někdo poslušně odevzdal aktovku s tajnými do -
ku men ty s rozervaného auta vrátnému.”
   „Ale parašutistům někdo pomoh?”
   Ano, měli štěstí. I když kvůli sněhové vánici přistáli u Prahy, a ne u Plzně. Gabčík
si po ra nil nohu, chtěli vyčkat v nějaké je skyni, než bude znovu chodit. [...]
   „Tu zatáčku v Libni znám”, říká Karla.
   „Heydrich jezdil trasu od svého domu na Hrad pokaždé velmi rychle, v zatáčce ale 
musel při brzdit. To oni po chopi telně věděli, znali ce lou štreku i časy”  (Moník ová
2001, s. 160–161).

I na stę p ny: 

Skupina mužů v civilu a třicet důstojníků v hodnosti generála a plukovníka proti
patnácti vyjednavačům české strany, většinou civilistů: právníků a techniků.
   Hned na začátku vojáci odmítli jakékoliv konkrétní vymezení tématu jednání
s tím, že k tomu nemají mandát. Nejdříve se jednalo o tom, o čem se bude jednat. Vět-
šina z nich se zdála překvapená tím, že jsou vnímání jako okupační armáda a že je
v zemi nikdo nevidí. Nebyli ochotní přistoupit na víc než „postupné snižování
ozbrojených sil ve střední Evropě”, závislé na jednání ve Vídni, které se táhlo už dva
roky. Češi trvali na tom, že jde o bilaterální roz ho vo ry bez ohledu na lavírování
velmocí ve Vídni, o revizi smluv z roku 1968, které nám byly vnucené po invazi,
o jejich ne p la t nost [...] (Moníková 2009, s. 36).

Przy to czo ne cy ta ty po chodzą z trzech po wie ści, pie r wsza z nich to
Báječná léta pod psa (1992) Mi cha la Vie we g ha, ko le j ne dwie są au -
torstwa Libušy Moníkovej, od po wie d nio Ledová tříšt’ (Tre i be is, 1992) 
i Zjasněná noc (Verklärte Nacht, 1997). Wszy stkie trzy utwo ry nie-
wątpli wie łączy wy stę pująca w tle hi sto ria, za zwy czaj naj no wsza,
Czechosłowa cji, jed nak właści wie na tym po do bie ń stwo się ko ń czy
i owym ró ż ni com i ich przy czy nom po świę cam swo je re fle ksje. 

Utwór Vie we g ha  po wstał na przełomie lat 80 i 90 mi nio ne go stu -
le cia ja ko po wieść ge ne ra cyj na, od dająca prze ży cia rów no la t ków uro -
dzo ne go w 1962 ro ku au to ra, a za ra zem ja ko swo i sta tra we sta cja Por-
tre tu ar ty sty z cza sów młodo ści Ja me sa Joyce’a.  Po wie ści Moníko-
vej zo stały na pi sa ne po nie mie c ku, wy da ne od po wie d nio w 1992
i 1996 ro ku. Pie r wsza tra ktu je o spo t ka niu dwo j ga emi gran tów z Cze -
chosłowa cji – pięć dzie się ciola tka Ja na, na leżące go do emi gra cji po
1948 ro ku, i dwu dzie stopa rolat ki Ka r li, któ ra wy emi gro wała  w ro ku
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1969. Spo t ka nie to, z to wa rzyszącym mu bu rz li wym ro man sem, jest
dla au to rki w wie l kim sto p niu pre te kstem do uka za nia prze pa ści
dzielącej ro da ków, któ rzy opu ści li kraj w ró ż nym cza sie. Dru gi utwór, 
Zjasněná noc, jest opo wie ścią o po wro cie do kra ju w la tach 90 XX
wie ku słyn nej tan cerki -emi gran tki, dla któ rej przy jazd sta je się bo dź -
cem do przy wołania fa li wspo mnień związa nych z oj czyzną, a za ra -
zem do kry ty cz nej oce ny prze mian, do ko nująccych się po aksa mi t nej
re wo lu cji.

Nie bez przy czy ny swo je re fle ksje roz po częłam od cy ta tów, w ich
tre ści bo wiem naj pełniej ry su je się ro la od bio r cy, któ ra za wa żyła na
spo so bie kon stru o wa nia oma wia nych te kstów li te ra c kich. Po wieść
Vie we g ha, któ ra spo t kała się nie ty l ko z ży wym przy ję ciem przez czy -
te l ni ków i kry ty kę (zo stała uho no ro wa na na grodą Jiřego Or te na, przy -
zna waną za naj le p sze de biu ty li te ra c kie), jest ewi den t nie po wie ścią
czeską, osa dzoną w re a liach kra ju. Uka zu je dzie ci ń stwo i do ra sta nie
postmo derni stycz ne go wcie le nia Ste fa na De da lu sa – młod ego Kvi do,
a ta k że nie ba ga telną ro lę, jaką w ży ciu bo ha te ra i je go ro dzi ny, zwła-
szcza oj ca – od gry wała rze czy wi stość cze chosłowa cka lat 60, 70 i 80
XX wie ku. Wsze l kie wyda rze nia po li ty cz ne pre zen to wa ne są jed nak
w tle, ja ko czyn ni ki spra w cze, na to miast na plan pie r wszy au tor wy su -
wa lo sy po szcze gó l nych po sta ci: ofiar bądź be ne fi cjen tów za chodzą-
cych zmian. Vie wegh, pisząc dla swo ich ro da ków, od woływał się do
ko le kty w nej wie dzy hi sto ry cz nej – do da j my, do tyczącej hi sto rii nie -
da w nej. Ta kie po dej ście wyj ścio we po zwo liło mu na stwo rze nie dys -
tan su wo bec za rów no po wie ścio wych po sta ci, jak i sa mej hi sto rii. In -
wa zja  na Cze chosłowa cję  21 sie r p nia 1968 ro ku uzy sku je w utwo rze
paro dy sty cz ny wy miar, po nie waż ni cze go nie trze ba wy ja ś niać. Jak
twier dzi Lin da Hu t che on w swej Te o rii pa ro dii, do od czy ta nia pa ro dii
nie zbęd na jest zna jo mość ko du wyko rzy sta ne go przez na da w cę: 

[…] parodia jest wyra fi no wa nym ga tun kiem za sprawą wymagań sta wia nych tym,
którzy się nią posługują i którzy ją in ter pre tują. Enkoder, a następnie dekoder muszą
dokonać stru ktu ral ne go nałożenia tekstów, które wciela to, co stare w to, co nowe
(Hutcheon 2007, s. 66). 

W przy pa d ku po wie ści Vie we g ha ko dem tym jest wie dza o re a -
liach hi sto ry cz nych, cze r pa na ze źró deł bez po śred nich (na przykład
re la cji człon ków ro dzi ny), bądź z oso bi s tych prze żyć. Dzię ki te mu au -
tor nie mu si owych re a liów wpro wa dzać bez po śred nio do tre ści, mo że 
na to miast, zakładając ich bez wa run kową zna jo mość przez od bio r cę,
się gać po  do da t ko we śro d ki sty li sty cz ne: alu zję, me ta fo rę czy eu fe -
mizm. Za bie gi te po zwa lają na bu do wa nie ko mi z mu sytu acy j ne go,
two rze nie at mo s fe ry dys tan su wo bec mi nio nych zda rzeń, przy od da -
niu jed nak pe w nych aspe któw tra giko mi cz nych, wy eks pono wa nych
cho ć by w wątku śmie r ci i po grze bu dzia d ka Kvi da. Vie wegh po ru sza
się nie ustan nie na włas nym, do brze zna nym grun cie, mó wi ję zy kiem,
do któ re go cze s cy czy te l ni cy są przy zwy cza je ni: skró ta mi my ślo wy -
mi, ję zy kiem prze sa dy, iro nii, hiper bo li, hu mo ru, po zo r ne go le kce wa -
że nia spraw isto t nych, za ra zem owe isto t ne spra wy po ru szając, gdyż
Báječná léta pod psa mo ż na uz nać za pierwszą li te racką dia g no zę
czeskie go społecze ń stwa trzech de kad: od lat sze ś ć dzie siątych do
koń ca osiem dzie siątych XX wie ku. Przy chy lam się tym sa mym do
spo strze że nia Ja na Čulíka, upa trujące go w twó r czo ści Vie we g ha za -
sa dy za ba wy, gry z czy te l ni kiem: 

Prostřednictvím odkazů na odkazy a rovin vážících se na me ta ro vi ny Viewegh
shazuje to, co říká (Čulík 2007, s. 681). 

Vie wegh od wołuje się nie ty l ko do rze czy wi sto ści i nie da w nej hi -
sto rii, ale też do swo ich li te ra c kich po prze dni ków, cho ć by przy woła-
nego już  Ja me sa Joyce’a, któ ry na kre ślił dro gę na ro dzin pi sa rza, czy
te a tru ab sur du Sa mu e la Be c ket ta, ale też au to rów ro dzi mych: Jo se fa
Škvoreckiego, któ ry w Tchó rzach rów nież przed sta wił sy l we t kę po-
czątkujące go li te ra ta, któ ry nie ja ko anty cy pu je swój przyszły los czy
Vladimíra Párala, któ ry pa rę de kad wcze ś niej dia g no zo wał społeczeń-
stwo so cja li sty cznej Cze chosłowa cji.

W całko wi cie in nej re la cji na li nii nadaw ca-od bio r ca działała
Moníková, któ ra de cy zję o pi sa niu po nie mie c ku pod jęła już przy
swoim de biu cie li te ra c kim i w pi sa r stwie w ję zy ku in nym, niż oj czy -
sty, od na lazła spo sób na wy ra ża nie sie bie ja ko Cze sz ki. Na le ży się za -
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tem bli żej przy j rzeć jej dwóm po wie ściom, któ rych fra g men ty cy to -
wałam we wstę pie. W utwo rze Ledová tříšt’ kan wę sta no wi spo t ka nie
dwo j ga cze skich emi gran tów i kon fron ta cja ich do świa d czeń z ży cia
w oj czy ź nie. Jan nie prze żył rze czy wi sto ści lat sze ś ć dzie siątych
w Cze chach, praską wio s nę i in wa zję wojsk Układu Wa r sza wskie go
zna je dy nie z prze ka zów me dia l nych bądź re la cji osób trze cich.
W Pra dze, z któ rej obo je pro ta go ni ści po chodzą, trud no im wska zać
wspó l nie zna ne mie j s ca, gdyż te zmie niły swo je na zwy; po wo jen ne
ki no „Ame ri can” jest obe c nie „Se va sto po lem”, Náměstí Říjnové re-
volu ce Jan pa mię ta za pe w ne ja ko Náměstí dr. Ed var da Beneše. Po -
wieść tę czy ta ina czej czy te l nik cze ski, ina czej zaś czy te l nik nie obe -
zna ny z cze ski mi, cza sa mi wręcz pra ski mi, re a lia mi. Dla od bio r cy do -
ce lo we go jed nak, czy li nie miec koję zycz nego, te dro bia z gi sta no wią
je dy nie sy g nał w sy tu a cji fa bu la r nej, iż bo ha te ro wie nie mogą zna leźć
ni ci po ro zu mie nia, gdyż mó wiąc o tym sa mym, mó wią o czymś in -
nym1. Moníková sta ra się wpro wa dzić ład w sy tu a cji komu nika cy j nej
auto r-od bio r ca po przez wy ja ś nia nie prze bie gu wszy stkich wy da rzeń
hi sto ry cz nych, któ re miały mie j s ce w prze ciągu osta t nich ki l ku wie -
ków. Pra g nie przy bli żyć czeską hi sto rię (cy to wa ny we wstę pie fra g -
ment do ty czy za ma chu na He y dri cha, jed nak owe przy wołania się gają 
od cza sów Ja na Hu sa po la ta sie dem dzie siąte XX wie ku), chcąc wy-
tłuma czyć uwa run ko wa nia roz wo ju na ro du wy ni kające z sy tu a cji po -
li ty cz nej Czech na prze strze ni stu le ci. Na płasz czy ź nie info rma cy j nej
po wieść sta je się więc swo i stym prze wod ni kiem, sta wiającym so bie
za cel przed sta wie nie spe cy fi ki cze skiej hi sto rii i cze skiej men ta l -
ności.

O ile jed nak w po wie ści Ledová tříšt’ te re la cje i roz wa ża nia są
wple cio ne w dia lo gi, stwa rzając po zo r nie sy tu a cję na tu ra l nej wy mia -

ny zdań po mię dzy bo ha te ra mi dzielący mi się swo i mi do świa d cze -
niami i spo strze że niami, w osta t niej do ko ń czo nej po wie ści pi sar ki,
Zjasněná noc, przy bie rają fo r mę wręcz ese ju, rze te l nie re la cjo nujące -
go prze bieg wy da rzeń, za ra zem nie po zba wio ne go włas ne go odau to r -
skie go ko men ta rza do post socja listy cz nej rze czy wistości ro da ków,
w któ rym wątek fabula r ny zo stał zre du ko wa ny do mi ni mum. Wspom- 
nie nia pro ta go ni stki z młodo ści do tyczące spa r ta kiad czy przy nale ż -
no ści oj ca do pa r tii komu ni sty cz nej, którą ten orto do ksy j nie tra kto wał 
ja ko nową wia rę, stają się pre te kstem do uka za nia ży cia w tota li ta r -
nym pa ń stwie, a ob se r wa cje do tyczące współczesno ści okazją do
przeka za nia in fo r ma cji o ku li sach aksa mi t nej re wo lu cji i zmia nach
tuż po niej – jak cho ć by ob sze r ny pa saż (cy to wa ny fra g ment to je dy -
nie wy ci nek) o ne go cja cjach w spra wie opu sz cze nia Cze chosłowa cji
przez wo j ska ra dzie c kie. 

Niewątpli wie na tak du żych ró ż ni cach w kon stru o wa niu swo ich
te kstów przez oboje au to rów za wa żył nie ty l ko ich od mien ny te m pe -
ra ment twó r czy, ale właś nie syg nali zo wa na in na sy tu a cja komu nika -
cy j na, w któ rej pi sa rze się zna le ź li. Moníková pisząc o swo ich ro da -
kach dla od bio r cy niemie c ko języ cz ne go nie mogła ich nie wpro wa -
dzić w wie dzę o Cze chosłowa cji, lub, od wra cając tę te zę, pro za fa bu -
la r na była dla niej pre te kstem do edu ko wa nia swo ich czy te l ni ków,
popu lary zo wa nia wie dzy o re a liach swo jej oj czy z ny, wre sz cie – czy -
te l ne go uka zy wa nia, czym jest ustrój so cja li sty czny czy komu ni sty cz -
ny. Nie za po mi naj my bo wiem, że ży cie za „że lazną ku r tyną” było dla
za chod nich czytel ni ków pe w nym ma g ne sem, przy ciągającym do li te -
ra tu ry pi sa rzy z Eu ro py Śro d ko wej. Pi sa r stwo Vie we g ha osa dzo ne
jest w we wnę trz nej sy tu a cji komu nika cy j nej, któ ra nie wy ma ga od pi -
sa rza prze wi dy wa nia, czy ad re sat bę dzie w sta nie roz szy fro wać kod –
au tor zwra ca się do swo ich czy te l ni ków jak do do brych zna jo mych,
zakładając jed nak, że mają oni po do b ne prze ży cia, do świa d cze nia
i prze my śle nia. Na ten swo i sty flirt pi sa rza w swo ich po wie ściach
z od bio r ca mi zwró ciła uwa gę Ale na Příbáňová, kon sta tując:

Čtenář se tu ob je vu je v různých podobách a na různých vyprávěcích rovinách. Jak 
jsme viděli, vypravěč se snaží počítat s nejrůznějšími typy čtenářů a předem odhaduje
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wariacje na temat języka pry wa t ne go, czyli, według Witt gen ste i na, utwo rzo ne go do 
komu ni ko wa nia się z samym sobą. 



jejich reakci; čtenáři vznikajícího textu se kromě toho stávají také některé postavy
příběhu. Simultánně s „otevřenou” komunikací se však v textu odvíjí pásmo tichých
nároků a předpokladů, jimž by měl čtenář během recepce textu vyjít vstříc a které jsou 
nezřídka v rozporu s vypravěčovou hla si tou vstřícností. Role čtenáře je ve Viewegho-
vých románech jednoznačně nepominutelná […] (Příbáňová 2007, s. 455).

W pró bie za sta no wie nia się nad mo ty wa cja mi, któ ry mi kie ro wa li
się au to rzy w do bo rze ta kich, a nie in nych sty lów ko mu ni ka cji, mo ż na 
sięgnąć do do ko na ne go przez Stefanię Skwa r czyńską zna ne go po -
działu li te ra tu ry na dwa działy uw z ględ niające kry te rium ce lu: na li te -
ra tu rę czystą, któ rej przy świe ca cel li ty l ko este ty cz ny (Vie wegh),
oraz na  li te ra tu rę sto so waną, któ ra kie ru je się ce lem pra kty cz nym
(Moníková). Jak w ko men ta rzu do te go po działu twier dzi Wo j ciech
Głowa la, „cel pra kty cz ny jest tu ce lem pier wszop la no wym i wszyst-
kie ele men ty tej li te ra tu ry będą fun kcjo no wały w służ bie te go ce lu”
(Głowa la 1983, s. 479). Ba da cze pod kre ślają też su bie kty w ność obe -
cnych w dru gim z tych dwóch ty pów li te ra tu ry form ese i sty cz nych,
ro zu mianych ja ko od woływa nie się do swo ich od czuć i do świa d czeń
oso bi s tych, co do strze ga l ne jest ta k że w pod szy tych auto bio grafi z -
mem po wie ściach nie miec ko- cze skiej au to rki. Przy czym za uwa żyć
na le ży, że obe cność roz bu do wa nych ese i sty cz nych pa sa ży nie  pod -
wa ża ani nie umnie j sza wa r to ści este ty cz nej utwo rów Moníkovej,
a ra czej wska zu je na  mi strzo wskie opano wa nie wa r szta tu pi sa r skie -
go. Jak bo wiem twier dzi Da na Pfeiferová:

[…] každé autorčino dílo se vyznačuje jinými formálními a kompozičními postupy.
Po postmoderně-pikareskní Fasádě a dramatických dialozích Ledové tříšti tentokrát
spi sova te l ka zvolila ese ji stic kou formu prokládanou snovými mytickými se k ven ce mi 
a citáty z „mého života a díla” vlastní i cizí pro ve nien ce (Pfeiferová 2009, s. 96). 

Cze ska ba da czka za uwa ża też, że frag menta ry cz ność te kstu, re du -
k cja pod miotu i du ża obe cność śred ni ków „formálně zdůrazňuje pro -
blema ti ku in te gri ty kosmopolitní a zároveň osamělé intelektuálky
v posttotalitní společnosti krátce před roz pa dem Československa”
(Pfe iferová 2009, s. 97). Info rma cy j ne za ba r wie nie po wie ści Moníko- 
vej nie ma więc ce lu je dy nie info rma cyj ne go, lecz jest od sko cz nią do
snu cia oso bi s tych roz wa żań i wy ra ża nia włas nych poglądów.

Mo ż na jed nak po szu kać mo ty wa cji nad od mien nym po dej ściem
do hi sto rii włas ne go na ro du w in nych roz wa ża niach – o ro li li te ra tur
„wie l kich” i „małych”, czy też ję zy ków „mo c nych i słabych” – twó r -
czy ni te go po działu, Pa s ca le Ca sa no va uży wa ich za mien nie (zob. Ca -
sa no va 2002, s. 208), mając jed nak na my śli te sa me za sa dy, któ re po -
dział ta ki ge ne rują. Według fran cu skiej ba da cz ki ję zy ki „słabe” cha -
rakte ry zują się po sia da niem isto t nej hi sto rii i po wa ż ne go za ple cza
kul tu ro we go, lecz nie wie lo ma użyt kow ni ka mi te go ję zy ka, są mało
roz po zna wa ne po za gra ni ca mi a tym sa mym ich wpływ na li te ra tu rę
świa tową jest nie wie l ki (Ca sa no va 2002, s. 9). Ca sa no va zwra ca bacz- 
ną uwa gę na dy le mat, przed ja kim sta je przed sta wi ciel ta kiej „nie roz -
wi nię tej li te ra tu ry”:

Po sta ve ni před an ti no mii, která náleží (která se ukazuje) pouze jim samým, je na
nich, aby provedli „volbu”, nez by t nou a bo le sti vou: buďto potvrdit svou odlišnost
a „odsoudit se” k obtížné a nejisté cestě národních (regionálních, lidových atd.)
spisovatelů v jazycích „malých” li te ra tur, více či méně uznávaných v mezinárodním
literárním univerzu, nebo „zradit” svou příslušnost a přizpůsobit se některému velké-
mu literárnímu centru popřením své „odlišnosti” (Casanova 2012, s. 221).

Zgod nie z tym kry te rium po wieść Vie we g ha roz pa try wać mo ż na
w ka te go rii li te ra tu ry „małej”, do cie rającej do nie wie l kiej li cz by od -
bio r ców, zaś do ro bek li te ra cki Moníkovej in ter pre to wać na le żałoby
ja ko pró bę, po przez zmia nę ję zy ka twó r czo ści, wej ścia do li te ra tu ry
o za się gu świa to wym. Jed nak pi sar ka cze skie go po cho dze nia nie do
ko ń ca wpi su je się w de fi ni cję Ca sa no vy – nie od rzu ca bo wiem swo jej
od rę b no ści, ba, pod kre śla ją w ka ż dym pa sa żu swych utwo rów. Stra -
te gia ta umie sz cza ją w sy tu a cji „by cia po mię dzy”, czy, jak ce l nie uj -
mo wał to Mi lan Kun de ra pisząc o twó r czo ści Věry Lin ha r to vej, któ ra, 
pisząc po fran cu sku, jest „gdzieś in dziej”: nie jest pi sarką ani czeską,
ani fran cuską. Po do b nie Moníková (choć kie rująca się in ny mi po bu d -
ka mi, niż po szu ki wa nie naj bar dziej ade k wa t nych śro d ków wy ra zu, by 
wy ra zić ota czającą rze czy wi stość, co przy świe cało Lin ha r to vej przy
ko le j nych pró bach pi sa r stwa w ję zy kach in nych, niż oj czy sty) usiłuje
– nie bez po wo dze nia, cze go do wodzą li cz ne zdo by te nie mie c kie na -
gro dy li te ra c kie – być pi sarką świa tową piszącą o spra wach małego,
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środko woeuro pej skie go na ro du. Taką stra te gię do strze ga też Ca sa no -
va, kon sta tując, że „Neodbytné vnímání světové kulturní hie ra r chie
v těchto zemích a potřeba ty to »malé« země bránit a pro sla vit po uka -
zu je na tra gi c kou apo rii, v níž jsou národní spisovatelé  po la pe ni kvůli
této neúprosné sounáležito sti s národem” (Ca sa no va 2012, s. 228).
Uwa ga ta nie sie bar dziej dale ko się ż ne kon se k wen cje, pro wa dzić mo -
że bo wiem do re fle ksji, że pi sa nie dla od bio ry „krajo we go” jest aktem
twó r czym oba r czo nym o wie le mniejszą odpo wie dzial no ścią, niż kie -
ro wa nie swo ich re fle ksji na te mat ży cia ro da ków do od bio r ców inno -
ję zy cz nych. Dla pi sa rza emi gra cyj ne go li te ra tu ra jest aktem po li ty cz -
nym – w ten spo sób  zresztą tra kto wał twó r czość Moníkovej Frie drich 
Chri stian De lius, twierdząc, iż Moníková to au to rka pisząca po nie -
mie c ku, myśląca po cze sku i bömisch marząca (De lius 1998, s. 9). 

Po rów nując pi sa r stwo Vie we g ha i Moníkovej mo ż na też dojść do
wnio sku, iż ten pie r wszy pi sze w ska li mi kro, w cen trum zain tere so -
wa nia sta wiając jed no stkę i jej ży cio we pe ry pe tie (ten nurt no ta be ne
co raz bar dziej do mi nu je w ko le j nych utwo rach cze skie go pi sa rza),
kwe stie po li ty cz ne czy naro do wo ścio we tra ktując zda w ko wo, ja ko
wa ru nek si ne qua non ist nie nia człowie ka w świe cie.  Moníková zaś
sto su je op ty kę ma kro a lo sy jej fi kcy j nych bo ha te rów sta no wią pre -
tekst do uka za nia dzie jów swo je go kra ju. W jej twó r czo ści do strzec
mo ż na po stu lo wa ne przez Ed war da Sa i da by cie- w- świe cie2, gdyż, jak 
twier dzi ame ry ka ń ski kry tyk, „ka ż dy tekst li te ra cki jest w ja kiś spo -
sób oba r czo ny oko licz no ścia mi swe go po wsta nia, zwy czajną em pi -
ryczną rze czy wi sto ścią, z któ rej się wyłonił” (Sa id 2004, s. 26). Tekst
li te ra cki jest ta k że efe ktem zaan ga żo wa nia pi sa rza w pro ble my ota -
czające go go świa ta, je go wra ż li wo ści na za gro że nia czy nie pra widło- 
wo ści.  Kon ce p cja Sa i da zakłada też, iż pi sarz „by tujący- w - świe cie”
po czu wa się do obo wiązku zwra ca nia szcze gó l nej uwa gi na pro ble my
czy zja wi ska, któ re według nie go na uwa gę taką zasługują. Jest to do -
strze ga l ne zwłasz cza w przy pa d ku pi sa rzy emi gra cy j nych, dla któ -

rych pi sa nie o swo im kra ju dla inno języ cz ne go od bio r cy sta je się
aktem pa trio ty z mu.

Przy wołane przykłady dwo j ga pi sa rzy tworzących w od mien nej
sy tu a cji komu nika cy j nej mo ż na by było zastąpić in ny mi pa ra mi au to -
rów, na przykład utwo ra mi Ha li ny Pa w lo v skiej (zwłasz cza jej po -
wieść Díky za každé nové ráno) i po wie ścia mi po chodzącej ze Słowa -
cji, a mie sz kającej w Au strii Zden ki Be c ke ro vej, do chodząc do ana lo -
gi cz nych wnio sków.
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Abs tract

The main aim of the paper is to present Jára Cimrman, a forgotten and un der es ti -
mated Czech genius, the fictional literary character which has become very popular in
Czech culture in the second half of XX century. The paper is an attempt to re con struct
the genesis of the character and to describe its role and function in the Czech culture.
The study analyses the literary tra di tions connected with Cimrman (such as the
writings of Karel Havlíček- Borovský or Jaroslav Hašek, es pe cially in the context of
the anecdote as a literary material), the role of the political context in Czecho slo va kia
in the second half of the 20th century is also em pha sized. The author also describes
Cimrman as an em bodi ment and per soni fi ca tion one of the Czech self- stereotypes and 
focuses on his con nec tion with myths and nar ra tives from the period of Czech
national revival.

Celem artykułu jest prezen tacja postaci Járy Cimrmana, za pom nia nego i nie do -
cenionego czeskiego geniusza, postaci lit er ack iej bardzo popu lar nej w Czechach
w drugiej połowy XX w. Tekst stanowi próbę re kon struk cji genezy tej postaci oraz
opisania jej miejsca i roli w czeskiej kulturze. Analizie poddane zostają między
innymi czeskie tradycje literackie związane z Cimrmanem (takie jak twórczość
Karela Havlíčka- Borovskiego oraz Jaroslava Haška, roz pa try wane zwłaszcza w kon -
tekście anegdoty jako ich zasad nic zego tworzywa lit er ack iego), a także kontekst poli -
tyc zny Czechosłowacji w drugiej połowie XX w. Autor opisuje wreszcie Cimrmana
jako uo so bi enie i per soni fikację jednego z czeskich autostereo typów i zajmuje się
jego związkami z mitami i nar racjami czasów czeskiego odrodzenia naro dowego.

Jára Ci m r man nie jest po sta cią li te racką w Pol sce zu pełnie nie zna -
na, do cze kał się on ki l ku na uko wych i popu larno nau ko wych ana liz
(Fi r lej 2008, 2010, Kar dyni - Pe likánová 2008, 2009, Cza p li ń ska 2009, 
Balík 2010), a Cim r ma no wskie sztu ki były przekłada ne na ję zyk pol -
ski i w Pol sce wy sta wia ne1. Trud no jed nak po rów ny wać to z popu la r -
no ścią, którą cie szy się on w Cze chach: gdy w 2005 ro ku Cze ska Te le -
wi zja zor ga ni zo wała an kie tę do tyczącą najwy bit nie j szej cze skiej oso -
bi sto ści, Ci m r man pra wdo podo b nie wy grał, po ko nując m.in. Ka ro la
IV, Tomáša Garrique’a Ma sa ry ka, Václava Ha v la, Ja na Amo sa Ko -
men skie go, Ja na ižkę czy Ja na Hu sa, pra wdo podo b nie, po nie waż
orga ni za to rzy osta te cz nie nie do pu ści li do udziału w kon ku r sie oso by
fi kcy j nej, a li cz by od da nej na nią głosów nie uja w ni li.

Ci m r man to żyjący na przełomie XIX i XX wie ku cze ski ge niusz
i wy na la z ca, fi lo zof, ar ty sta, pi sarz, aktor, kon stru ktor (po ja wia się też 
ja ko Jára da Ci m r man na wzór Le o nar da da Vin ci). To człowiek, któ ry 
wy na lazł (na przykład) jo gurt czy pro to typ pra lki ele ktry cz nej, ja ko
pie r wszy wpadł na po mysł prze ko pa nia Ka nału Pa na m skie go, od krył
śnie ż ne go człowie ka w Ar kty ce, re fo r mo wał ga li cy j skie szko l ni c two,
udo sko na lał te ch ni ki de nty sty cz ne, pró bo wał stwo rzyć te atr bez akto -
rów i do ko nał te a tra l nej ad ap ta cji Sze kspi ro wskie go Ha m le ta bez Ham-
le ta. Po ma gał Fer dy nan do wi von Zep pe li no wi w udo sko na le niu ste -
ro w ca. Współpra co wał z Ma rią Skłodowską-Cu rie. Ko re spon do wał
i u trzy my wał kon ta kty z czołowy mi przed stawi cie la mi na uki i sztu ki
w Cze chach (Jo sef Václav Sládek, La di s lav Stro u pežnický) i na świe -
cie (To masz Edi son, Ale xan dre Gu sta ve Eif fel, Ge o r ge Be r nard Shaw, 
An to ni Cze chow). Był twórcą fi lo zo fii eks ter ni z mu (któ ry miał być
prze ciw ie ń stwem so lip sy z mu, a więc „ist nie je ota czający świat, ale
nie ist nie ję ja”2; por. Ci m r man, Smo l jak, Svěrák 2010, s. 32). Był ta k -
że pod ró ż ni kiem i obie ży świa tem, któ ry za pu sz czał się w naj odle gle j -
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1 Wystawiała je krakowska grupa teatralna Teatr Tra dy cy j ny (Balík 2010,
s. 258).

2 Cytaty z publikacji i opracowań cze skoję zy cz nych podaję we własnym prze-
kładzie.
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sze zakątki ku li zie m skiej (Afry ka, wspo mi na na An tar kty ka, Ja po nia,
Pe ru), wszę dzie po zo sta wiając śla dy swo jej by t no ści i swe go ge niu szu. 

Na to miast w cze skiej ku l tu rze i li te ra tu rze Ci m r man po ja wił się po 
raz pie r wszy w ro ku 1966: Ra dio Pra ga w au dy cji Bez alko ho lo wa Wi -
nia r nia pod Pająkiem po dało in fo r ma cję o od na le zie niu rę ko pi su nie -
zna ne go wcze ś niej cze skie go ge niu sza (Fi r lej 2008, s. 37). Po stać tę
wy my śli li Zdeněk Svěrák, La di s lav Smo l jak i Jiří Šebánek (trze ci
z wy mie nio nych tu twó r ców po rzu cił na stę p nie pro jekt, a zna ko mitą
wię kszość wy sta wia nych w Te a trze Ci m r ma na sztuk na pi sał du et
Svěrák–Smo l jak3). W ten spo sób za częła się za ba wa, któ ra trwa już
ponad pół wie ku.

Po stać Ci m r ma na jest oczy wi ście mi sty fi kacją li te racką, ma ona
jed nak spe cy fi cz ny cha ra kter. Ba da cze te go fe no me nu (mię dzy in ny -
mi Sy l vie Richterová, a za nią Jo an na Cza p li ń ska) zwra ca li uwa gę, że
„mi sty fi ka cja Smo l ja ka i Svěráka nie po le ga na oszu ki wa niu od bio r -
cy, ale na za wa r ciu z nim nie pi sa nej umo wy, w któ rej obie stro ny są
świa do me po dej mo wa nej gry” (Cza p li ń ska 2009, s. 10). Jest to więc
mi sty fi ka cja ja w na, ta ka, któ ra nie ustan nie ob na ża (na ró ż nych po zio -
mach) swój włas ny kod, a jej za sad niczą funkcją jest w związku z tym
od działywa nie demi styfi kacy j ne i anty ilu zy j ne; zresztą według wy bi -
t ne go cze skie go se mio ty ka Vladimíra Ma cu ry wszy stkie mi sty fi ka cje
pełnią za sad ni czo taką właś nie ro lę (Ma cu ra 1993, s. 19).

Sens, zna cze nie i mie j s ce Cim r ma no wskiej za ba wy w cze skiej kul-
tu rze oce nia no ró ż nie. Jak pi sze Aga ta Fi r lej, w oso bie Ci m r ma na do -
pa try wa no się „ka ry ka tu ry cze skich aspi ra cji” (Fi r lej 2010, s. 9), dla
niej sa mej na to miast cze ski ge niusz był do wo dem cze skiej samo świa -
do mo ści i au to iro nii. Pol ska ba da czka pi sze: 

Jára Ci m r man ucie le ś nia ma rze nie małego narodu o byciu wielkim, a jed no cze ś -
nie oczy sz cza poprzez śmiech. Ukryte ma rze nia i ambicje, które nie mają szans na re -

a li za cję, zostają wy po wie dzia ne głośno, więcej: za mie nio ne w ra do s ny ka r na wał. Nie 
bę dzie my wielcy, ale możemy po ża r to wać sobie na ten temat – pod po wia dają twórcy
Járy Ci m r ma na. W nie po wa ż nej formie zadają to samo pytanie, które dręczyło
czeskich inte lektu a li stów spod znaku Hu be r ta Gordona Scha u e ra: „i na cóż Czesi
Europie?”. Od takiego pytania może zacząć się me sja nizm: legenda Járy Ci m r ma na
stanowi swoistą parodię me sja ni z mu. Pra gnie nie misji i wie l ko ści, które tak łatwo
może prze isto czyć się w eg za l ta cję i ego cen tryzm (a w przy pa d ku narodu – w na cjo -
na lizm), tutaj zmienia się w chó ra l ny śmiech. (Firlej 2010, s. 10).

In ni ba da cze zwra ca li też uwa gę na hi sto ry cz ny kon tekst, w któ -
rym po wsta je Te atr Járy Ci m r ma na (okres komu ni sty cz ny), i z tym
faktem łączo no za sad ni czy wy dźwięk i zna cze nie te go pro je ktu. Kry -
sty na Kar dyni - Pe likánová stwier dza:

Powołanie do ist nie nia Teatru Járy Ci m r ma na spo wo do wa ne było przez – praw-
do podo b nie ogól no na ro dową – po trze bę do zna nia ko mi z mu w obliczu od czu wa nej
i stwier dza nej mi sty fi ka cji, nie tylko już li te ra c kiej, w obliczu ma ne w rów ide o lo gii,
mi sty fi ka cji po li ty cz nej i me dia l nej. Wtedy to objawiła się w pełni nie tylko ab sur da l -
ność lu dz kiej eg zy sten cji, ale rów no cze ś nie za ist niała ko nie cz ność wywołania
śmiechu tera peu tycz ne go (Kar dyni - Pe likánová 2009, s. 86).

Nie jest to pogląd odo so b nio ny, ze współcze s nym kon te kstem po -
li ty cz nym po wsta nie Te a tru Járy Ci m r mana łączył też na przykład Jan
Kebr, któ ry uwa żał, że „okru cie ń stwo obu tota li ta r nych re żi mów XX
wie ku w na szym re gio nie wy wołuje rów nież re tro- sen ty ment” (Kebr
1994, s. 88), i przy pi sy wał mu eska pizm. Dla przy woływa nej już Sy l -
vii Ri ch te ro vej był on z ko lei zja wi skiem opo zy cy j nym wo bec wład zy 
(po da ję za: Cza p li ń ska 2009, s. 10). Spo strze że nia te mo ż na do pre cy -
zo wać – niewątpli wie nie da się w od nie sie niu do oma wia ne go tu fe -
no me nu zi g no ro wać cze skiej sy tu a cji społeczno -poli ty cz nej: rok
1966 to mo ment zna cz ne go oży wie nia w cze skiej ku l tu rze (tzw. zlatá
šedesátá, złote la ta sze ś ć dzie siąte, któ rych apo ge um sta nie się Pra ska
Wio s na), oży wie nia związa ne go ze znaczącym uwo l nie niem at mo s fe -
ry po li ty cz nej po okre sie soc rea li z mu, któ ry w Cze chosłowa cji trwał
dłużej, niż w Pol sce (na le ży pa mię tać, że w cze skim kon te k ście od -
wilż po ro ku 1956 w za sa dzie się nie po ja wia). La ta 70. i 80., kie dy po -
wsta je wię kszość sce na riu szy du e tu Svěrák-Smoljak, to z ko lei okres
tak zwa nej nor ma li za cji i w za sa dzie po wro tu do wa run ków sprzed
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3 W zasadzie wszystkie poza utworem Domácí zabijačka autorstwa Šebánka,
która zresztą nie była w Teatrze Járy Cimrmana długo wy sta wia na, nie znalazła się
również w całościowym wydaniu Cim r ma no wskich sztuk z roku 2010 (Cimrman,
Smoljak, Svěrák 2010).



Pra skiej Wio s ny (dwu dzie sto le cie to by wa nie kie dy na zy wa ne okre -
sem neo sta lini z mu, Lehár [et al.] 2000, s. 845). Bez po śred nich na -
wiązań do te go okre su w Cim r ma no wskich sztu kach nie zna j dzie my,
ale za sym pto maty cz ne na le ży uz nać fakt, że w du żym sto p niu na -
wiązują one do epo ki cze skie go od ro dze nia na ro do we go (ich ak cja
roz gry wa się co pra wda u schyłku XIX wie ku, ale wie le bio gra fi cz -
nych ry sów Ci m r ma na – aktor te a tru ob wo ź ne go, zbie racz lu do we go
fo l klo ru – na wiązu je do akty w no ści cze skich bu dzi cie li z pie r wszej
połowy stu le cia4). Oba te okre sy, od ro dze nio wy i soc rea li sty czny, ma- 
ją pe wien rys wspó l ny (do pa try wał się go i ana li zo wał przy woływa ny
już po wy żej Vladimír Ma cu ra): były to bo wiem w cze skiej ku l tu rze
dwa przy pa d ki świa do me go aktu kul tu ra l nej kre a cji, aktu kon stru o -
wa nia cze skiej ku l tu ry, ar bitr a l ne go okre śle nia jej cha ra kte ru, do bra -
nia od po wied nich do mi nant, od po wied nich tra dy cji założy cie l skich,
któ re w prze ko na niu jej ów cze s nych kre a to rów były dla niej isto t ne,
oraz od rzu ce niu in nych – nie prawo my śl nych, he re ty c kich, sprze cz -
nych z ów cze s nym ro zu mie niem na ro do we go ducha5. Po do b ny, sztucz-  
ny cha ra kter ma świat Cim r ma no wski, to świat na swój spo sób wy ma -
rzo ny, z tym, że pro ces je go kre a cji po tra kto wa ny zo stał w spo sób
paro dy sty cz ny, kary katu ra l ny i iro ni cz ny. Ci m r man pod wa ża „po wa -
gę uświę co ne go za da nia”, wy śmie wa „ge niusz na ro du”, jest swe go
ro dza ju od trutką na bu do wa ny raj, ne gu je ofi cja l ność, hie rar chi cz -
ność, po stę po wość. Istotą te go zja wi ska, jak była już mo wa, jest demi -
sty fi ka cja i anty ilu zy j ność, i nie cho dzi tu ty l ko o paro dy sty cz ne po -
tra kto wa nie na ro do wych mi tów – w sztu kach Te a tru Járy Ci m r mana
de kon stru owa ne i pod wa ża ne są wsze l kie go ro dza ju tra dy cy j ne re -
guły, dy re kty wy i no r my: ideo lo gi cz ne (wspo mi na ne na ro do we mi ty:
po sta cie, zda rze nia), ję zy ko we (pa ro dia dys ku r su na uko we go czy lite -

ra c kie go, zwłasz cza odro dze nio we go), ga tun ko we (pa ra fra zy i tra we -
sta cje ró ż nych tra dy cy j nych, XIX - wie cz nych form ga tun ko wych, to -
wa rzyszą im też nie kie dy me ta te ksto we pa sa że na ich te mat6). Cha -
rakter anty ilu zy j ny w Cim r ma no wskim te a trze ma już sa ma cha rak-
tery sty cz na dwu czę ścio wa bu do wa tych przed sta wień: tra dy cy j nie
część pierwszą tworzy qua si- nau ko we se mi na rium, któ re sta no wi
wpro wa dze nie do sztu ki te a tra l nej, któ rej au to rem ma być Ci m r man.
Owa dru ga część przed sta wie nia (wspo mnia na sztu ka te a tra l na)
utrzy ma na jest w kon we ncji te a tru ama to r skie go – świa do mie pod kre -
śla na jest tu umo w ność te a tra l nych kon we ncji, wpro wa dzo ny i wy -
eks pono wa ny zo sta je ich ja ko by nie profe sjona l ny, pro wizo ry cz ny czy 
wręcz dy le tan cki cha ra kter, po ja wiają się też chwy ty ta kie jak mo tyw
te a tru w te a trze (zwłasz cza wi do cz ne w sztu ce Záskok, w któ rej mo że -
my mó wić wręcz o wy ko rzy sta niu za bie gu mi se en aby me, nie koń-
czące go się po wtó rze nia), nie kie dy w tok przed sta wie nia wpro wa dza -
ne są meta ko men ta rze do tyczące tre ści da nej sztu ki (por. np. w utwo -
rze Dlouhý, široký a krátkozraký uwa gi o pra kty cz nym zna cze niu fi -
nałowej uczty, kończącej od gry waną hi sto rię, któ rej ce lem było za -
spo ko je nie głodu przez wy stę pujących w niej akto rów, Ci m r man,
Smo l jak, Svěrák 2010, s. 246). Jak już pod kre ślałem, te atr ten nie -
ustan nie od kry wa swój własną te a tra l ność, sy tu u je się na pe w nym po -
zio mie „me ta”, ob na ża me cha ni z my, re guły i za sa dy nim rządzące.
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6 Można tu dla przykładu przy to czyć uwagi Cimrmana dotyczące bajki:
„Poglądy Cimrmana na temat bajki były dość spe cy fi cz ne. W swoim studium Zbie -
ra j cie bajki […] pisze: »Jak właściwie przy goto wu je my nasze dzieci na to, co przy -
nie sie życie? Czytamy im przed za śnię ciem opowieści, w których najmłodszy
i poniżany książę dostanie naj pię k niejszą księ ż ni cz kę, głupi Honza prze chy trzy
wszy stkich spry cia rzy a Smolíčka Pacholíčka w ostatniej chwili uratuje jeleń.
Kiedy jednak dzieci dorosną poznają życie, w którym ten poniżany zostanie z ni-
czym, naiwny da się wystawić do wiatru spry cia rzo wi, a kiedy nad człowiekiem
znęca się jakaś hołota, jelenie pasą się w spokoju. Taka literatur według mego
osądu jest dla dzieci bardziej nie bez pie cz na niż alkohol i zapałki«” (Cimrman,
Smoljak, Svěrák 2010, s. 217).

4 Zauważ to również Agata Firlej, pisząc o „kpiarskim po tra kto wa niu idei Od ro -
dze nia Na ro do we go” (Firlej 2008, s. 37), kil ka kro t nie wspomina o tym fakcie także 
Přemysl Rut (Cimrman, Smoljak, Svěrák 2010, s. 7, 9).

5 Opisywałem to szerzej w artykule Czeskie sny Vladimíra Macury (Gierowski
2012).



Owo dąże nie do ne ga cji i pod wa ża nia ró ż ne go ro dza ju norm i za -
sad połączo ne zo sta je z lu dy cz nym śmie chem. Po zwa la to roz pa try -
wać Te atr Járy Ci m r ma na rów nież w kon te k ście Bach ti no wskie go te r -
mi nu kar nawa li za cji. Jest to niewątpli wie swe go ro dza ju świat na
opak, ści śle związa ny z ku l turą lu do we go śmie chu, opo zy cy j ny w sto -
sun ku do świa ta ku l tu ry wy so kiej (czy też mo że le piej ofi cja l nej), któ -
ry za wie sza i zno si pa nujące w niej pra wdy, sto sun ki społecz ne, ist -
niejący ustrój, no r my, za ka zy. I w tym sen sie jest to świat wo l ny i an-
tytota lita r ny – jak pi sał Ba ch tin: „W cza sie ka r na wału mo ż na żyć ty l -
ko we dle je go praw, to zna czy praw ka r na wałowej wol no ści” (Ba ch tin 
1975, s. 64)7. 

Zwłasz cza do brze wi dać to w od nie sie niu do wspo mi na nych paro -
dy sty cz nych qua si- nau ko wych se mi na riów. Pełnią one ro lę szcze -
gólną (choć po ja wiły się w za sa dzie przez przy pa dek, gdy przed sta -
wie nie oka zało się być zbyt kró t kie i trze ba było wy my ślić ja kiś do da -
tek). Składają się na nie qua si- nau ko we re fe ra ty, w któ rych wy bi t ni
cimr ma no lo dzy pre zen tują ko le j ne aspe kty i szcze góły z ży cia i twó r -
czo ści cze skie go ge niu sza. Są one w isto cie pa ro dią na uko we go dys -
ku r su, z po zo ro waną dbałością o ścisłość, o naj drob nie j sze, pe dan -
tycz nie gro ma dzo ne qua si - fa kty, z prze ryso wa ny mi po sta cia mi pseu -
do u czo nych. To właś nie ten ele ment pełni za sad niczą fun kcję w kon -
stru o wa niu (i de kon stru owa niu) Cimr ma no wskie go mi tu, w ko le j -
nych utwo rach kon sek wen t nie bu dując coś na kształt Ci m r ma now-
skiej se mio s fe ry. Se mi na ria te prze pla ta ne są ta k że pre zen ta cja mi ró ż -
ne go ro dza ju Cim r ma no wskich do ku men tów – je go utwo ra mi, dzieła- 

mi sztu ki, wy na laz ka mi, ko re spon dencją, ce chu je je swo i sta wie loję -
zy cz ność – na ró ż ne spo so by aktu a li zują one (głów nie za po mocą pa -
ro dii, pa sti szu, tra we sta cji) tra dy cy j ne li te ra c kie i te a tra l ne fo r my ga -
tun ko we i ję zy ko we, chara ktery sty cz ne zwłasz cza dla cze skiej ku l tu -
ry XIX wie ku, ta kie jak na przykład pie ś ni jar ma r cz ne, ró ż ne go ro dza -
ju de kla mo wan ki, pio sen ki, ga tun ki li te ra tu ry po pu la r nej (hor ror), ży -
we ob ra zy. Dru gim ele men tem składo wym owych se mi na riów, któ ry
rów nież de cy du je o ich cha ra kte rze, fun kcji i aktu a l no ści jest ane g do -
ta – składają się one w za sa dzie z ko m pi la cji ró ż ne go ro dza ju hi sto ry -
jek i opo wia stek o Ci m r ma nie. Przy to cz my tu mały, przykłado wy
fragment po świę co ny Cim r ma no wi ja ko de nty ście:

Jego ma rze niem była doskonała proteza zębowa. Problem stanowił materiał.
Pier wsze próby Ci m r man podjął ze stalą. Stalowe uzę bie nie gryzło dobrze, było
jednak ciężkie, żelazo uwalniało do ust nie przy je m ne w smaku sub stan cje, a stalowy
uśmiech sprawiał wra że nie mało przy ja z ne. Lepsze wyniki osiągnął Ci m r man sto-
sując alu mi nium, którego miękkość ko m pen so wał za pomocą alpaki na powierz ch -
niach gryzących. Proteza ta miała lepszy wygląd, była lżejsza, dobrze roz dra b niała
potrawę, nie ste ty alu mi nium połączone z alpaką stwarzało ogniwo ele ktry cz ne.
W ustach wywoływało to nie przy je m ne drę twie nie, a w nocy takie zęby wręcz
świeciły. Było to z jednej strony pra kty cz ne, bowiem wy sta r czyło, że uży t ko w nik
takiej protezy otworzył usta i bez pro ble mu mógł czytać, z drugiej strony czy te l ni cy
tacy budzili u pozostałych członków rodziny, a zwłaszcza u dzieci, strach. Wnu czę ta
wołały: Babciu, już nie czytaj. Albo: Dziadku, zgaś już… i tym po do b ne. (Ci m r man,
Smoljak, Svěrák 2010, s. 446).

Przykładów ta kich wska zać mo ż na oczy wi ście du żo wię cej, aneg -
do ty cz ne dy kte ry j ki, jak stwier dzo no już po wy żej, sta no wią za sad -
niczą czę ścią składową Cim r ma no wskich se mi na riów. Mają one przy
tym pe w ne ele men ty chara ktery sty cz ne, któ re wa r te są pod kre śle nia
w kon te k ście roz wa ża ne go tu pro ble mu – jak pi sał Jo sef Kro u t vor
ane g do ta:

[…] pie r wo t nie oznaczała nie pub li ko wa ne, bo za kwe stio nowa ne przez cenzurę
teksty dotyczące wy da rzeń hi sto ry cz nych. Pojęcie ane g do ty obe j mo wało wszystko
co mar gi na l ne, nie isto t ne, ale jed no cze ś nie wa d li we, nie przy stające do ofi cja l nej in -
ter pre ta cji. W tym pie r wo t nym zna cze niu ane g do ta jest hi sto ryjką wydaloną z wie l -
kiej hi sto rii. (Kro u t vor 1998, s. 70). 
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7 Dodajmy, że ów ludyczny śmiech w okresie komu ni sty cz nym nie był zja wi -
skiem ideo lo gi cz nie ne u tra l nym – J. J. Szcze pa ń ski tak np. wspominał jeden wie-
czór autorski S. Lema, na którym ten pre zen to wał swoje humo ry sty cz ne opo wia da -
nia: „Było kilku młodych krytyków z „Życia”. Śmieli się bardzo, ale w pewnej
chwili zaczęli spoglądać po sobie i coraz bardziej sztywnieć i surowieć. W dyskusji 
napadli zgodnie na Lema, że taki bez przed mio to wy humor to zjawisko społecznie
groźne. Gdzie dydaktyka postępowa? My się tu śmiejemy, ale co z tego? Jednak to
nie frazes, że śmiech po dej rze wa ny jest o kontr rewo lucy j ność” (cyt. za: Orliński
2017, s. 126).



Za sym pto maty cz ny mo ż na tu uz nać zwłasz cza wska zy wa ny
aspekt wy klu cze nia, któ ry cha ra kte ryzo wać ma ane g do tę (do te go
pro ble mu je sz cze po wró cę). Według Kro u t vo ra jest ona za ra zem
formą cha ra kte ry styczną dla re gio nu Eu ro py Śro d ko wej, sta no wi lu -
dową re a kcję na ab sur da l ność hi sto rii, na środ kowoe urope j ski brak
hi sto rii – stwier dza on: 

Typ ludowy re a gu je nieco inaczej: za stę pu je hi sto rię hi sto ryjką. Z ab sur da l nej sy -
tu a cji rodzi się typowy ludowy zmysł aneg do ty cz ny (Kro u t vor 1998, s. 37) 

czy w in nym mie j s cu: 

Dla Europy Śro d ko wej ane g do ta jest klasyczną postawą wobec wsze l kich spraw.
Z lu do wych po gwa rek ane g do ta prze cho dzi do li te ra tu ry, hi sto ry j ka staje do kon fron -
ta cji z historią (Kro u t vor 1998, s. 66). 

Pi sa rzem, któ ry ucie le ś nia to zja wi sko i któ re go twó r czość jest
wręcz ar che typi cz nym przykładem wy ko rzy sta nia ane g do ty w li te ra -
tu rze jest Ja ro s lav Hašek. Na le ży tu za zna czyć, że w roz ma i tych ana li -
zach i in ter pre ta cjach po stać Ci m r ma na czę sto umie sz cza no w kon -
tek ście je go twó r czo ści, choć za zwy czaj pun ktem od nie sie nie dla ba -
da czy były mi sty fika cyj ne za ba wy cze skie go pi sa rza (ar ty kuły o nie -
ist niejących stwo rze niach dla „Świa ta Zwierząt”, hi sto ria Pa r tii Umiar-
ko wa ne go Po stę pu w Gra ni cach Pra wa)8. Na to miast spe cy fi cz ny sta -
tus ane g do ty ja ko lite ra c kie go two rzy wa bar dzo wy ra ź nie łączy po -
stać cze skie go ge niu sza z do brym wo ja kiem Szwe j kiem9. 

Ale sięgnąć mo ż na rów nież do cze skiej tra dy cji li te ra c kiej nie co
sta r szej: do sa ty ry cz nej twó r czo ści Ka re la Havlíčka-Borovskiego
z połowy XIX wie ku, któ ra si l nie za ko rze nio na była w fo l klo rze mie j -
skim, aktu a l nym, re pre zen towa nym właś nie przez ane g do tę – tak pi -
sał o je go epi gra ma tach na przykład Ale xan der Stich (Stich 1990,
s. 275). Cechą cha ra kte ry styczną twó r czo ści Havlíčka, którą ta k że na -
le ży pod kre ślić, jest rów nież spe cy fi cz na wie loję zy cz ność i dia lo go -
wość: wyko rzy sty wa nie i mie sza nie ró ż nych ga tun ków li te ra c kich
czy ga tun ków mo wy, ró ż nych sty lów ję zy ko wych, ró ż nych ję zy ków
(ma ka ro niz my w hero iko mi cz nym po ema cie Křest svatého Vladimí-
ra), nie ustan na kon fron ta cja przeszłości i tera źnie j szo ści, sfe ry sa c rum
i pro fa num (por. Červenka [et al.] 1990, s. 113–115). Są to niewątpli -
wie ele men ty i za bie gi, któ re od na leźć mo ż na ta k że w Te a trze Járy
Cim r ma na. Pa mię tać na le ży ta k że o kon te k ście, w ja kim po wsta wała
twó r czość Havlíčka-Borovskiego, o jej wy mia rze aktu a l nym i po li -
tycz nym, związa nym z na si lający mi się prze ślado wa nia mi cze skiej
in te li gen cji epo ki od ro dze nia na ro do we go przez apa rat po li cy j ny pa ń -
stwa Hab s bu r gów – tu rów nież od no to wać mo ż na pewną pa ra le lę do
sy tu a cji cze skiej w dru giej połowie XX wie ku, kie dy po wstała po stać
Ci m r ma na. Utwo ry Haška i Havlíčka-Borovskiego nie są oczywiście
je dy ny mi kon te ksta mi li te rac ki mi, z któ ry mi łączo no to zja wi sko10,
przy wołuję je tu ze wzglę du na spe cy fi cz ny sta tus ane g do ty w ich
twó r czo ści.

który nazywa „drogą do nikąd” – wszelkie ocze ki wa nia, cele i dążenia głównego
bohatera spełazają na niczym, prowadzą w próżnię, Cimrman, Smoljak, Svěrák
2010, s. 8, 14); z kolei ze w nę trz ny wygląd Szwejka wy kre o wa ny został nie tyle
przez Haška, co przez ilu stra to ra jego dzieła, Josefa Ladę (jak pisze Jacek Baluch,
stworzony przez niego pla sty cz ny wizerunek dobrego wojaka „utrwalił się w
szerokim odbiorze w kraju i za granicą i z równą siłą narzucił się także wyobraźni
reżyserów te a tra l nych i filmowych oraz aktorów wcielających się w rolę Szwejka”,
Baluch 2018, s. VII).

10 W kontekście Cimr ma no wskie go fenomenu wspomina się np. tradycję czeskiej
awangardy i Devětsilu, Teatru Wyzwolonego Wericha i Voskovca, Semaforu,
przywołuje się też nazwiska takich twórców jak Alfred Jarry czy André Breton (Firlej
2008, s. 37; Kardyni-Pelikánová 2009, s. 86; Czaplińska 2009, s. 9).

8 Švejka i Cimrmana porównuje w swoim artykule Dva géniové českého
literárního humoru 20. století: Josef Švejk a Jára da Cimrman Bohuslav Hoffmann
(Hoffmann 2001).

9 Przywoływany już Kroutvor pisał o Szwejku: „Jest niezborny, rozproszony,
podzielony na niezliczoną ilość banalnych faktów lub historyjek. Nie da się go ująć w
konkretne ramy – jego byt to mistyfikacja” (Kroutvor 1998, s. 47) – zdanie to pasuje
również doskonale do postaci Cimrmana. Ową niezborność, rozproszenie, swoistą
nieuchwytność i nie do okre ślo ność obu bohaterów współtworzy i podkreśla także
brak bliższych informacji o ich wyglądzie: w przypadku Cimrmana wyraźnie i wie lo -
kro t nie syg nali zo wa ny jest fakt, iż nie zachowała się żadna jego podobizna (zaznacza
to m.in. Přemysl Rut i łączy to z głównym chwytem Cim r ma no wskiej mistyfikacji,
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Za zna czyć wre sz cie na le ży, że by li i ta cy cze s cy kry ty cy i in ter pre -
tato rzy, któ rzy spogląda li na Ci m r ma na z pewną nie uf no ścią i wy su -
wa li wo bec tej po sta ci dość za sad ni cze za strze że nia. Jak podaje Kry -
sty na Kar dyni - Pe likánová, np. cze ski kry tyk te a tra l ny Vladimír Just 

[…] wyraził obawę, że droga, jaką poszedł teatr Járy Ci m r ma na, jest w rze czy wi sto ści 
drogą donikąd. W sztukach po ka zu je się przecież (…), że cel, rzecz, wynik,
rozwiązanie – nie istnieją. Ci m r man jest ikoną człowieka zre duko wa ne go i bez rad ne -
go. Wy ra ź na i nie od pa r cie śmie sz na w przed sta wie niach „wu l ga r ność brzucha”,
związana ze sztuką naiwną, z czystym lu dy z mem, ma więc i swoją odwrotną stronę:
pustkę duchową (Kar dyni - Pe likánová 2009, s. 87).

Czy rze czy wi ście mo ż na tu mó wić o „du cho wej pu st ce”? Za nim
od po wiem na to py ta nie chciałbym je sz cze po kró t ce przed sta wić ge -
ne zę tej po sta ci i wspo mnieć o oso bach, któ re uz na wa ne są za jej pier-
wo w zo ry. Są to: Alo is Be er11, Václav Svo bo da Plu m lovský12, Ja kub
Hron Metánovský13 i Jan Esky mo Welzl14 (w wię kszo ści są to przed -

sta wi cie le cze skiej sztu ki i li te ra tu ry na iw nej – związki fe no me nu Ci -
m r ma na z tą tra dycją pod kre śla Kar dyni - Pe likánová 2008, s. 133).
Wspó l nym ry sem łączącym te po sta cie jest fakt, że w cze skiej ku l tu -
rze wszy s cy oni by li swe go ro dza ju out si de ra mi – ich za sad niczą ce -
chę kon sty tu tywną sta no wi atry but wy klu cze nia, któ ry wy zna cza ich
ku l tu rową „treść” w cze skim kon te k ście (oso by te tra ktu ję w tym mo -
men cie ja ko spe cy fi cz ne te ksty ku l tu ry, swe go ro dza ju indy widu a l ne
mi ty fun kcjo nujące w ra mach cze skiej świa do mo ści kul tu ra l nej).
Atry but ten w spo sób wyjątko wo wy ra zi sty za ktua lizo wa ny zo stał
rów nież w oso bie Ci m r ma na – za po mnia ne go i od rzu co ne go cze skie -
go ge niu sza. De cy du je on o je go swo i sto ści, jest jed nym z za sad ni -
czych źró deł ory gina l ne go ko mi z mu te go bo ha te ra lite ra c kie go. Przy -
po mni j my też aspekt syg nali zo wa ny już po wy żej, że i fo r ma po da w -
cza chara ktery sty cz na dla oma wia ne go tu fe no me nu – ane g do ta – jest
z wy klu cze niem ści śle związa na, jest, za cy tu j my je sz cze raz Kro u t vo -
ra, „hi sto ryjką wy da loną z wie l kiej hi sto rii”. Ci m r man niewątpli wie
łączy w so bie ce chy chara ktery sty cz ne dla po sta ci sta no wiących iko -
ny (cze skiej) hi sto rii i ku l tu ry (wie l ki, na ro do wy ge niusz) z lo ka l -
nością, pro win cjona lno ścią oraz związa nym z ni mi wy klu cze niem;
jest mitem rów no cze ś nie two rzo nym i de kon stru owa nym. Mo ż na od -
wołać się w tym mo men cie do cha ra kte ry styki związku mi tu i ba j ki
ma gi cz nej do ko na nej przez Ele a za ra Miele tinskie go, według któ re go
ba j ka sta no wi mit pod da ny dery tua li za cji i desa kra li za cji (Mie le tin ski
1981, s. 326). Postać Ci m r ma na w ta kim uję ciu uz nać mo ż na niewąt-
pli wie za „ba j ko wy” od po wied nik na ro do wych bo ha te rów (a więc
uja w nia on związek z mi tem lecz za ra zem związa ny jest z ty pową dla
ba j ki demi to lo gi zacją, syg na li zu je prze j ście od re li gii do li te ra tu ry, od
pra wdy do mi sty fi ka cji); bo hatero wie ba jek, jak pi sze Mie le tinski, to
bar dzo czę sto oso by społecz nie upo śle dzo ne, prze śla do wa ni i po ni ża -
ni człon ko wie ro dzi ny czy ro du (Mie le tin ski 1981, s. 329) – wy klu -
cze nie sta je się tu jedną z ich cech swo i s tych. 

opra co wa ne najpierw przez R. Těsnohlídka (Eskymo Welzl, Paměti českého polár-
ního lovce a zlatokopa), potem przez B. Golombka i E. Valentę (Třicet let na zla-
tém severu oraz Po stopách polárních pokladů).

11 Alois Beer (1833–1897), czeski pisarz i malarz (z zawodu rze mie śl nik,
tokarz), jeden z naj waż nie j szych przed sta wi cie li czeskiej sztuki i li te ra tu ry naiwnej, 
odkryty w latach 30. XX w. przez czeską awangardę: w 1937 r. w Uměleckiej bese- 
dzie w Pradze odbyła się wystawa jego rysunków, przy okazji której prelekcję
wygłosił Vítězslav Nezval (Nezval 1974), wydany został też katalog ze wstępem
Josefa Čapka (Alois Beer: kresby 1937).

12 Václava Svoboda Plumlovský (1872–1956), czeski pisarz i poeta, jeden z głów-
nych przed sta wi cie li czeskiej literatury naiwnej. Życie spędził w Plumlovie na Mora-
wach, w dość ciężkich warunkach, utrzymywał się z niewielkiej renty i darowizn,
zmarł w szpitalu psy chia try cz nym w Kromieryżu. Był twórcą oryginalnej koncepcji
Lamezonu – instytucji, która stanowić miała połączenie kościoła i gospody. W pol-
skiej literaturze bohe mi sty cz nej wspomina o nim Zofia Tarajło-Lipowska (2014).

13 Jakub Hron Metánovský (1840–1921), czeski uczony, wynalzca, nauczyciel,
filozof i pisarz, autor prac naukowych, których cechą cha ra kte ry styczną był specy-
ficzny, groteskowy język, pełen oryginalnych neologizmów tworzonych przez Hro-
na, co nadawało im nie za mie rzo ny efekt komiczny. Autor poezji naiwnej. Uznawany
jest za prekursora patafizyki, dadaizmu, happeningu (Borecký 2007).

14 Jan Eskymo Welzl (1868–1948), czeski podróżnik, polarnik, poszukiwacz złota, 
łowca przygód, eskimoski naczelnik, „pabitel”, który znaczną część życia spędził na
Wyspach Nowo sybe ry sj kich. Dużą popularnością cieszyły się jego wspomnienia
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Rów no cze ś nie – i to mo że w kon te k ście roz pa try wane go tu pro ble -
mu bar dziej isto t ne – Ci m r ma na po tra kto wać mo ż na ja ko swe go ro -
dza ju spe cy ficzną kwin te sen cję cze sko ści, ja ko aktu a li za cję jed ne go
z cze skich (au to)ste reo ty pów. Prze cho dzi my tu więc od po zio mu jed -
no stko we go, indy widu al ne go do po zio mu bar dziej ogó l ne go, spo-
łeczne go, a wy klu cze nie sta je się w tym wy pa d ku atry bu tem czy ce-
chą przy pi sy waną całemu na ro do wi i je go ku l tu rze. Na ile uza sa d nio -
ny jest ta ki wnio sek? Wy da je się, że w pe w nym sto p niu mo ż na mó wić
o ku l tu rze cze skiej ja ko ku l tu rze na zna czo nej wy klu cze niem (a przy -
naj mniej w ten spo sób się post rze gającej), ku l tu rze o to ż sa mo ści
chwie jnej i nie pe w nej. Histo ry cz nym świa de c twem te go sta nu są ró ż -
ne go ro dza ju na ro do we dys ku sje ta kie jak np.: spór o sens cze skich
dzie jów15 (po szu ki wa nie sen su włas nej eg zy sten cji jest ze swej na tu ry 
uwa run ko wa ne świa do mo ścią je go bra ku, wy ob co wa niem), py ta nia
o mie j s ce i zna cze nia małego na ro du oraz o je go kul tu ra l ny wkład
w ku l tu rę eu ro pejską, XX-wie cz ne dys ku sje o Eu ro pie Śro d ko wej,
z któ rych prze bi ja się wy ra ź ne po czu cie alie na cji, ‘by cia po za’ (hi sto -
rią, Eu ropą) – np. słyn ne ese je: Mi la na Kun de ry Za chód po rwa ny al bo 
tra ge dia Eu ro py Śro d ko wej (Kun de ra 1984) czy przy woływa ny już
tekst Jo se fa Kro u t vo ra Eu ro pa śro d ko wa, ane g do ta i hi sto ria (Kro u t -
vor 1998); czy też ró ż ne go ro dza ju na ro do we mi ty i wy ob ra że nia
o XIX - wie cz nej, od ro dze nio wej pro we nie ncji, np. ana li zo wa ny przez
Vladimíra Ma cu rę mit o na ro dzie zro dzo nym w chałupce, mit o cze -
skim zdro wym ro zu mie prze ciw sta wia nym fi lo zo fii i Nie mcom ja ko
na ro do wi fi lo zo fów, itp. (Ma cu ra 1998b). Jak pi sał wspo mi na ny Ma -
cu ra:

Cechą szcze gólną cze skie go post rze ga nia własnej to ż sa mo ści od czasów od ro -
dze nia na ro do we go jest spe cy fi cz ne, nie oczy wi ste spo j rze nia na narodową eg zy sten -
cję. O ile świa do mość własnej to ż sa mo ści jest ge ne ra l nie dla innych narodów świa do -

mo ścią na tu ral ne go za ko rze nie nia, re spe kto wa nia danego stanu, u Czechów często
bywa inaczej. (Macura 1993, s. 11)16.

Rów no cze ś nie owo wy klu cze nie sta je się kon sty tuty w nym skład -
ni kiem cze skie go me sja ni z mu (dość spe cyfi cz ne go, bo związa ne go
głów nie ze sferą działal no ści li te ra c kiej, Ma cu ra 1998a, s. 144), któ -
rego jed nym z prze ja wów był od ro dze nio wy mit o na ro dzie, „któ ry
po wstał z dołów, z cha t ki, ana lo gii sta jen ki bet le je m skiej”, na ro dzie
biednym, „ale tym bar dziej wa r to ścio wym, po nie waż nie ska la nym
mate ria li z mem te go świa ta” (Ma cu ra 1998a, s. 145). Atry but wy klu -
cze nia tra ci tu więc w za sa dzie swój wy dźwięk ne ga ty w ny stając się
spe cy ficzną wa r to ścią – trwałym, po zy ty w nym i kon sty tuty w nym
ele men tem składo wym cze skiej to ż sa mo ści.

Wy da je się więc, że po stać Ci m r man nie ty l ko uo sa bia „du chową
pu stkę”, ale ma ona rów nież pe wien aspekt po zy ty w ny, bu dujący.
Two rzy fun da ment cze skiej to ż sa mo ści w opa r ciu o przy wołany po -
wy żej mit „na ro du ze sta jen ki” – jest nie ty le (bądź nie ty l ko) pa ro dią
me sja ni z mu, ale w isto cie wpi su je się w pe w nym sto p niu w je go
pewną szcze gólną, czeską od mia nę; za sad ni czo pod wa ża mi ty i ma -
rze nia epo ki od ro dze nia na ro do we go, ale za ra zem, po ci chu, nie któ re
z nich aktu a li zu je. Przy woływa ny już wie lo kro t nie Ma cu ra wska zy -
wał na pe wien chara ktery sty cz ny rys ku l tu ry cze skiej, któ ry wy ra ziś-
cie uja w nił się w okre sie od ro dze nia na ro do we go: koe g zy sten cji ma -
rzeń i snów o na ro do wej po tę dze i wie l ko ści oraz to wa rzyszących im
sce p ty cz nych i iro ni cz nych spo j rzeń na owe dąże nia. Cze ski ba dacz
pi sał:

15 Terminem tym określa się dyskusję toczoną w czeskiej kulturze od lat 80.
XIX w., której za sad ni czym problemem była kwestia istoty i celu istnienia Cze-
chów jako samo dzie l ne go i auto nomi cz ne go narodu (głównymi pro tago ni sta mi byli 
Tomáš Garrique Masaryk i Josef Pekař). Historię sporu szczegółowo reka pi tu lu je
Ale ksan dra Pająk (2006, s. 15–52).

16 Źródłem tego poczucia jest według czeskiego semiotyka dokonany w XIX
wieku świadomy akt wyboru czeskiej tożsamości (Macura 1993, s. 12) – nie była
ona dana, ale świadomie stworzona i wybrana, a więc w efekcie nie do końca natu-
ralna i oczywista. Podkreślał to również Milan Kundera pisząc: „W siedemnastym
i osiemnastym wieku naród czeski znajdował się na granicy unicestwienia. Czesi
wiedzą, że z łatwością mogli byli pogodzić się z całkowitym pochłonięciem ich
narodu przez Niemców, i że jeśli istnieją, to dlatego, że istnienie wybrali. I tu
trzecia, paradoksalna uwaga: ich istnienie dziś jest wyborem, zadaniem, lub też,
posługując się wyrażeniem Pascala, zakładem” (Kundera 1983, s. 26).
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Pa te ty cz nym ma rze niom o sławnej czeskiej przeszłości i sławnej przyszłości to -
wa rzy szyło nie kie dy auto iro ni cz ne po dej rze nie o ma r no ści tego wie l kie go i w zna cz -
nym stopniu sztu cz ne go zadania. Apo te o zy czeskiej wie l ko ści – a obok nich, naj czę -
ściej w pry wa t nych, nie pub li cz nych tekstach – prze ja wy sce pty cy z mu. Nie kie dy
utrzy ma ne są w tonie tra gi cz nej powagi, kiedy indziej wyróżniają się do wci pem i au -
to pa ro dią (Macura 1993, s.18).

Ów dru gi, iro ni cz ny bie gun cze ski se mio tyk uwa ża za ży cio da j ny
i uz dra wiający, choć początko wo sta no wił je dy nie „ukry ty pod ton od -
ro dze nio wej eu fo rii”. Te atr Járy Ci m r mana od wra ca te pro po rcje:
głoś no i wprost wy śmie wa owe „sny o po tę dze”, kre ując za ra zem,
w tle, pe wien uta jo ny wzór po zy ty w ny – małego cze skie go człowie ka, 
ma rzy cie la, ide a li sty i indy widu a li sty, po szu ki wa cza przy gód, któ ry
nie stru dze nie re a li zu je swe ko le j ne (nie uda ne i od rzu ca ne) pro je kty
i po mysły, kon sek wen t nie dążąc do ob ra ne go przez sie bie (choć, jak
wska zy wa no, nie moż li we go do osiągnię cia) ce lu; człowie ka, dla któ -
re go cze s cy wi dzo wie mają bez wątpie nia mnó stwo sym pa tii i w któ -
rym niewątpli wie od kry wają cząstkę sa mych sie bie.
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Trans gresja jako klucz do odczy ta nia lit er ack iego
dia logu Egona Bon dy’ego i Honzy Krejca rovej
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Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska, sa mi z dat, Egon Bon dy, Hon za Krejca rová

Abs tract

The article attemp ts to analyse the literary dialogue between two rep re sen ta tives
of Czech un der ground Culture: Egon Bondy and Honza Krejca rová. The authors were 
inspired by ideas and subjects which were forbidden in the countries of Eastern
Europe under communism. Their focus was eroticism and liberated sexuality, mixing
kitsch and tran scen dency, with use of the Bakhtin’s aes thet ics of lower stratum of the
body. For Bondy and Krejca rová art was a way to find refuge and seek freedom. In my 
opinion the key to interpret their work is trans gres sion, es pe cially as described in the
philo sophic work of Georges Bataille. It turns out, that ‘to go beyond’ is for the
authors a way to break free from the bonds of so cre al is tic art. The dialogue held in the
so called samizdat, by clan des tine copying and dis tri bu tion, has not lost its scan dal ous 
undertone in the course of time. 

Artykuł stanowi próbę analizy lit er ack iego dialogu dwojga przed stawi cieli
czeskiego un der groundu: Egona Bondy’ego i Honzy Krejca rovej. Twórcy ci in spi -
row ali się ideami oraz tematyką zakazaną w krajach Bloku Wschod niego. W centrum
zaint er esowania stawiali erotyzm oraz wyzwoloną sek su al ność, mieszając kicz i tran -
scen dencję i wyk orzys tując Bachti nowską estetykę „cie lesnego dołu”. Właśnie
w sztuce Bondy i Krejca rová od najdy wali swój azyl oraz wolność. Kluczem do
odczy ta nia poszc zególnych utworów jest, moim zdaniem, trans gresja – zwłaszcza ta,
o której w swojej filozofii pisze Georges Bataille. Okazuje się, że „przek roc zenie”
stanowi dla twórców metodę wyz wolenia z okowów sztuki so cre al istyc znej. Lite-
racki dialog prowad zony w tak zwanym sam izda cie, a więc poza oficjalnym obie-
giem, do dziś nie stracił swego skan dalic znego wydźwięku.

Li te ra cki dialog Egona Bondy’ego i Honzy Kre j ca ro vej

Spe cy fi ka lite ra c kie go dia lo gu Ego na Bondy’ego i Hon zy Kre j ca -
ro vej wy ra ża się w nie ustan nym prze kra cza niu gra nic. Nie ba ga telną
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ro lę w tym pro ce sie od gry wa fe no men se ksua l no ści. W oma wia nych
utwo rach ma my do czy nie nia z fo r ma mi prze kro cze nia, któ re – jak
uwa żam – wpi sują się w Bataille’owską fo r mułę trans gre sji. Właś nie
trans gre sja sta no wi klucz do od czy ta nia i zro zu mie nia sen su zmysło-
wo ści po ezji Ego na Bondy’ego z okre su zna jo mo ści z Kre j ca rovą.
Ge o r ges Ba ta il le wiąże owo po ję cie z prze kra cza niem za ka zów, wy -
zna czających porządek ży cia społecz ne go (Ba ta il le 2007, s. 18).
„Przekro cze nie” jest według nie go sta nem tym cza so wym, fazą prze -
chod nią, dzię ki któ rej mo ż li we jest do strze że nie sa mej isto ty za ka zu,
jak rów nież okre śle nie przez jed no stkę swo je go mie j s ca w prze strze ni 
„po mię dzy” społecze ń stwem a własną au to no mią. 

Pro ces trans gre sji roz gry wa się za rów no w „fa bu la r nym” ob sza rze 
oma wia nych twó r czo ści, jak i na płasz czy ź nie ję zy ko wej. W in tym ny
świat opi su re la cji dwo j ga bo ha te rów li ry cz nych wkra czają ele men ty
czę sto dra sty cz nej wul ga ry za cji i ob sce nicz no ści, fun kcjo nujące obok 
czułości. Ce lem oma wia nej twó r czo ści – o ile w ogó le mo ż na po zwo -
lić so bie na taką gene ra li za cję – w tym przy pa d ku jest uwy da t nie nie
skom pli ko wa nia lu dz kich re la cji oraz pró ba uwo l nie nia ję zy ka z oko -
wów sztu ki „po pra wnej”, ta k że socre ali sty cz nej fo r muły po pra wno -
ści, a w efe kcie od na le zie nie włas nej eks pre sji, me to dy twó r czej, któ -
ra umo ż li wi uka za nie złożo no ści re la cji dwóch pod mio tów. Re la cji,
któ ra, wbrew po zo rom, jest nie ty l ko fi zy cz nym, ale prze de wszy -
stkim egzy sten cja l nym związkiem lu dzi, nie po tra fiących od na leźć
dla sie bie mie j s ca w społecze ń stwie, walczących z je go kon we na nsa -
mi. Nie za le ż nie od te go bun tu po zo staną oni jed nak uwikłani w sy tu a -
cję po li tyczną, któ ra od biła się na ży ciu co dzien nym oby wa te la Cze -
chosłowa cji wkró t ce po za ko ń cze niu II wo j ny świa to wej. Choć prze -
wrót po li ty cz ny przytłoczył in ne tre ści wy nikłe ze zmia ny ustro ju, już
wte dy do strzec mo ż na mię dzy in ny mi zmia nę w ku l tu ro wym po dej -
ściu do ciała. Zmia na owa do ty czy szcze gó l nie spo so bu post rze ga nia
ero ty ki.

Jak pi sze Ra dim Kopač, zain tere so wa nie „ciałem” w li te ra tu rze po
ro ku 1948 zmie niło swoją fun kcję este tyczną: do sfe ry ży cia pry wa t -
ne go przed ostała się po li ty ka, na to miast za da niem ku l tu ry (ofi cja l nej) 

stała się służ ba ide o lo gii1. Po dej ście do do świa d czeń ciała w okre sie
po wo jen nym stało się przed mio tem cen zu ry, sa mo zaś ciało re gla -
men towa no. Kopač do strze ga iro ni cz ny, a wręcz cy ni cz ny cha ra kter
ero ty cz nej twó r czo ści Ja ny Kre j ca ro vej i Ego na Bondy’ego. Związa -
na z nią ska to lo gia, po li ga mia, in cest czy so do mia sta no wią je dy nie
dra sty cz ne i rzu cające się w oczy śro d ki w li te ra c kich roz gry w kach
owych twó r ców z obo wiązującą w li te ra tu rze ofi cja l nej ten dencją tra -
kto wa nia cie le s no ści. Hiper bo li za cja do świa d cze nia ero ty z mu na bie -
ra cech ko mi cz nych. Jed na k że w mo jej in ter pre ta cji głów nym ce lem
tych prze ry so wań jest trans gre sja, któ rej skom pli ko wa ny sta tus tłu-
maczy wsze l kie śro d ki, ja kich zwy kli w swej „ko re spon den cji” uży -
wać oma wia ni twó r cy2. 

Bon dy po z nał Kre j ca rovą pod ko niec ro ku 1948. In tym na re la cja
trwała z prze rwa mi mniej wię cej do ro ku 1962. Na kształt ro man su
miała wpływ nie po ko r na oso bo wość Kre j ca ro vej, któ ra, jak pod kre śla 
Ra dim Kopač, pa ra fra zując słowa z po ema tu Zbyňka Havlíčka: žila
báseň a psa la život (Kopač 2011, s. 15). Egon Bon dy opi sał tę zna jo -
mość w po ema tach Zby t ky epo su z przełomu lat 1954–1955 oraz Ap -
pen dix 62. i Kádrový dotazník z ro ku 1962. Ponad to, re fle ksje z je go
związku po ja wiają się w po je dyn czych utwo rach ze zbio ru Karibské
moře z lat 1949–1951: Do pis Hon ze K. a Evropě i Báseň pro Hon zu
Kre jco ro vou. Do oso by Kre j ca ro vej Bon dy od wołuje się rów nież
w jed nym ze swo ich naj waż nie j szych po ema tów pt. Deník dívky, která 
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1 Por. „K intimnímu přibylo politikum, funkční sublimační rozvinul prvek
protestu, který mířil nikoli k obecnému, ale ke konkrétnímu: od surrealistické vize
komplexně osvobozeného člověka k vymezení se vůči aktuálnímu mocenskému
diskurzu, v němž de val vo va la oficiální kultura na ideo logi c kou služku” (Kopač
2011, s. 8)

2 Honza Krejcarová wcześniej prowadziła literacki dialog z innym przed sta wi cie -
lem lite ra c kie go podziemia, Zbyňkiem Havlíčkiem, z którym poznała się pod koniec
roku 1947. W przypadku tych dwojga ów dialog dotyczy utworów Levou rukou
neboli Lyrické příspěvky k Emilii (Havlíček) oraz V zahrádce otce mého (Krejcarová.) 
Jak pisze Radim Kopač, „devět básní sbírky Levou rukou [...] napsal [Havlíček] 13.
února 1948, během jediného dne. Krejcarová odpověděla 21. prosince téhož roku
šesti texty, které nazvala V zahrádce otce mého” (Kopač 2011, s.11).



hledá Ego na Bon dy ho. Czas po wsta nia po ema tu to przełom lat 1970
i 1971, a za tem po wstał on już z per spe kty wy roz sta nia. W utwo rze to
Kre j ca rová sta je się ty tułową dívką. Au to r-po e ta prze ista cza się na to -
miast w mi tyczną po stać ze snu bo ha ter ki. W Deníku… Bon dy od syła
bez po śred nio do swo jej twó r czo ści z lat 50. oraz zna jo mo ści z po etką.

Naj wię cej jed nak kon tro we r sji za wie ra w so bie list, ja ki Hon za
Krejcarová na pi sała do Bondy’ego, da to wa ny na rok 1962. Do pis jest
dość spe cy fi cz nym li te ra c kim zja wi skiem. Zo stał on wy do by ty z pry -
wa t ne go ar chi wum Bondy’ego i opub li ko wa ny w po śmie r t nym zbio -
rze utwo rów Hon zy Kre j ca ro vej Cla ris sa a jiné te x ty w ro ku 1990.
List ob fi tu je w sce ny, w któ rych au to rka do ko nu je dra sty cz ne go ze r -
wa nia z oby cza jo wy mi kon we na nsa mi, a w re zu l ta cie ofe ru je inną
for mułę ży cia i miłości. Mo ż na wy ró ż nić w nim ki l ka po zio mów na -
rra cji. Pie r wszy z nich skon cen tro wa ny jest na ana li zie inte le ktua lne -
go związku z Bon dym, współod czu wa nia przez ko chan ków świa ta
i współmy śle nia arty sty cz ne go. Dru gi po ziom jest związa ny z ar ty stycz-
 nym auto tema ty z mem. Krejcarová do ko nu je re fle ksji nad wa r to ścią
sztu ki i jej łączno ści z ży cio wa pra ktyką, nad spo so bem two rze nia
sztu ki, a w ko ń cu: nad klu czo wym dla niej po ję ciem wol no ści. Wol -
ność od naj du je ona właś nie w twó r czo ści, w tym ta k że w wy zwo le niu
ję zy ka oraz prze kra cza niu przy ję tych norm wy po wie dzi. Ja ko trze ci
po ziom wy ró ż niam sa me opi sy se ksua l no ści oraz przed sta wie nia in -
tym nych sy tu a cji mię dzy Bon dym a Kre j ca rovą. Osta te cz nie Do pis
jest wy zna niem, a za ra zem zo bra zo wa niem miłości to ta l nej, wy kra -
czającej po za po dział na ro zum i ciało, fi zyczną czułość i bru ta l ność
se ksu al ne go do świa d cze nia. Zna cz na część wy po wie dzi, któ ra od no si 
się bez po śred nio do se ksu a l nej re la cji Bon dy–Kre j ca rová, utrzy ma na
jest w sty li sty ce bli skiej po rno gra ficz nej dosłow no ści: jedną z li cz -
nych egze mpli fi ka cji sta no wi po ni ż szy fra g ment, opi sujący po czu cie
bra ku bli sko ści ciała ko chan ka:

Prosím Tě, co je to za nesmysl, že tu nejsi? Co je to za vo lo vi nu, že Tě teď nemohu 
políbit, že si k Tobě nemohu le h no ut, že Tě nemohu hladit, vzrušovat a vzrušovat se
Tebou […].že Ti nemohu dát v plen celé tělo od koz a kundy až po prdel k úplnému
zmrdání a přinutit Tě jazykem u mně vhrouženým do prdele, abys stříkal s tváří

křečovitě zrůzněnou, že Tě nemohu v sobě cítit téměř bez pohybu v palčivé něze
milostné až k sen ti men tu, že Ti nemohu skřípnout ocas kozama a pyšně z nich potom
utírat lepkavé sperma? (Kre j ca rová 2016, s. 364–365)

Czy te l nik – któ ry nie jest prze cież to ż sa my z od biorcą li stu – wkra -
cza w in tymną prze strzeń dwo j ga ko chan ków. Na sa mym po zio mie
ję zy ka list szo ku je, prze kra czając wsze l kie za sa dy de co rum, od czu -
wa ne na wet dziś. De ta li cz ne opi sy or ga nów płcio wych oraz czyn no ści 
zo stają na zwa ne nie ty l ko w spo sób dosłow ny, lecz wręcz w spo sób,
któ ry je prze no si, ko rzy stając z okre śle nia Ba ch ti na, w sfe rę „cie le s -
ne go dołu”, do ty kając w ten spo sób naj ni ż szej sfe ry lu dz kie go by tu.
Au to rka nie boi się przed sta wia nia nie ty l ko or ga nów, ale też lu dz kich
wy dzie lin tak kon sek wen t nie – co po ka zał Fre ud – spy cha nych w sfe -
rę id. Jak się oka że w da l szej czę ści te goż ar ty kułu, este ty ka brzy do ty
od gry wa w li te ra c kiej ko re spon den cji oma wia nych twó r ców ro lę nie -
ba ga telną.

Po wró ć my jed nak do sa mej fo r my „wy zna nia” Kre j ca ro vej. Do pis
to bo wiem li te ra cka „ko re spon den cja”, któ ra na bie ra cech pro zy po -
ety c kiej, zaś je go fo r ma jest jed nym z klu czy do zro zu mie nia sta tu su
re la cji Kre j ca rová-Bon dy. Re la cja ta opie rała się na prze ni ka niu się
dwóch prze strze ni eg zy sten cji: pry wa t nej oraz ar ty sty cz nej. Sfe ry te – 
jak się oka zu je – są ze sobą ści śle związa ne. 

Od po wie dzią Bondy’ego na list Kre j ca ro vej jest Ap pen dix 62
(z dopi skiem Pro Hon zu Kre jca ro vou). Jest on, jak sa ma na zwa wska -
zu je, do da t kiem, „załączni kiem”. Sta no wi li te ra cki za pis sy tu a cji, ja -
ka miała mie j s ce u schyłku ro man su. Pod miot li ry cz ny opi su je w nim
oko li cz no ści, w ja kich czy tał ów list:

XI.
Už dlouho jsem od tebe ne do stal zprávu
Venku se dělá krásně
ale já bych chtěl aby ještě zůstal ten sychravý čas
kdy jsem dostal tvůj dopis
četl jej v hospodě
pil
a chodil po studených ulicích
rozpálen pivem a nadšením

381 382



nad tebou nad tvou nádherou
a nad svou úžasnou budoucností 
            (Ap pen dix, s.118–119)

Utwór Bondy’ego składa się z pię t na stu czę ści, któ re łączy ze sobą
wątek mie j skiej tułacz ki i tę sk no ty za utra coną ko chanką. Jej nie obe -
cność pod miot li ry cz ny reko m pen su je so bie, po wra cając do „wspó l -
nych miejsc” w to po gra fii mia sta. Patrząc w ok no jej mie sz ka nia, czy
też przy wołując w fan ta zjach jej ciało, przy wołuje da w ny czas. Po-
dobnie jak list Kre j ca ro vej, rów nież i Ap pen dix cha ra kte ryzu je spe cy -
fi cz na, wie lopo zio mo wa na rra cja. Fra g men ty, opi sujące sen ty men -
talną wę drów kę pod mio tu li ry cz ne go, prze pla ta ne są z re fleksją o cha -
ra kte rze filo zo fi cz nym, ści ślej rzecz biorąc: onto lo gi cz nym. Ap pen -
dix... jest bo wiem utwo rem – jak się oka że w da l szej czę ści ana li zy –
wie lowy mia ro wym.

Wie lowy mia ro wy jest bo wiem li te ra cki dia log Bondy’ego z Kra j -
ca rovą. Je go klu czową rolą jest nie ty le miłos ne wy zna nie, ile za ry so -
wa nie swo i ste go „pro je ktu miłości” wpi sa ne go w ideę fi lo zo fii i sztu -
ki. 

Miłość jako fi lo zo fia życia oraz projekt miłości to ta l nej

W li te ra c kim dia lo gu wy ra żo ny zo stał swo i sty filo zo fi cz ny pro jekt 
miłości. Po wsta je on nie w bi b lio te ce czy w pra co w ni, po śród stert
książek po kry tych ku rzem, lecz w pra kty cz nym ży ciu, w „szcze li -
nach” co dzien no ści, w sy tu a cjach pro za icz nych lub in tym nych, pod
wpływem emo cji, a na wet uży wek. Fi lo zo fia nie mo że bo wiem być
ode rwa na od ży cia. Jak pi sze Krejcarová do Bondy’ego: 

Jenomže ve skutečnosti každý filozofický postulát má smysl sám o sobě a každá
básnická de fi ni ce je ceninou, kterou není třeba domněle zvyšovat účelností. A to jsem
u toho, co chci říci, že totiž skutečné šarlatánství není to, co provozuješ Ty, skutečné
šarlatánství jsou školy, ze kterých vycházejí promovaní filozofové, lidé s pa ten tem na
filozofické myšlení – co to je za hrůzný a nelidský nesmysl,vyzkoušet někoho ze zna -
lo sti x-počtu učebnic, a tím ho pro mo vat na fi lo zo fa, co to je proboha živého jediného
ze fan tas ma go rii, která člověku bere dech a nutí ho se svíjet v histerických křečích
smíchu a zoufalého úděsu a strachu! (Kre j ca rová 2016, s. 354–355).

Fi lo zo fia aka de mi cka, uz na na wręcz za scho la styczną, suchą i bez -
duszną, zo sta je przez Kre j ca rovą wzgar d li wie od rzu co na. Ta ka na uka
na zwa na jest wręcz „szar la ta ń stwem”. Mar gina li za cja teo re ty cz nej fi -
lo zo fii wy ni ka u Kre j ca ro vej ze spe cyfi cz ne go try bu ży cia oraz „intu -
icy j ne go” pro gra mu twó r cze go, któ ry kon te stu je wsze l kie wa r to ści,
związa ne z sy ste mem, a wręcz z cy wi li zacją, je śli ro zu mieć przez nią
do mi na cję szty w nej fo r my nad ży wiołową ma te rią. Wa r tość ma fi lo -
zo fia ty l ko wte dy, gdy po wsta je w pra kty ce, w ży ciu i pod je go
wpływem. Po stu la ty Hon zy od naj dują po twier dze nie w utwo rze Ap -
pen dix 62 Ego na Bondy’ego, gdy pi sze on pro woka cy j nie: 

[…] písi kon stru u ji rozbírám
Útěchu z on to lo gie
a ta to ho va di na
je mi důležitější než já sám 
          (Ap pen dix 62, s.117)

 Gest wzgar dy mie sza się z ge stem apro ba ty, a w ko ń cu ta k że po -
ko ry, gdyż to, co two rzy pod miot, jest wa ż nie j sze niż on sam. Mi mo to 
do ko nu je się de stru k cja filo zofi cz ne go pa to su i prze ko na nia, że to, co
po wsta je w za ci szu aka de mi c kich pra co w ni, jest wa ż nie j sze od sa me -
go ży cia.

Upra wia nie sztu ki oraz „ży cie sztuką” sta no wi nie od zo w ny ele -
ment pro je ktu Kre j ca ro vej, któ ry ma na ce lu umo ż li wie nie osiągnię -
cia we wnę trz nej su we ren no ści. Owa su we ren ność oz na cza sy tu a cję,
w któ rej jed no stka od ci na się od społecz nych na ka zów oraz kon wen-
cji, jej działania nie są skon cen tro wa ne na pra cy czy rea li zo wa niu
okre ślo nych, se pa ro wa nych ról. Pełna su we ren ność nie jest jed na k że
mo ż li wa do osiągnię cia, po zo sta je po za za się giem jed no stki.

W li te ra c kim dia lo gu Bondy’ego z Kre j ca rovą oprócz pro je ktu
filo zofi cz ne go, wy ró ż nić na le ży pro jekt „miłości to ta l nej”, któ ry da je
o so bie znać w ki l ku sfe rach: pożąda nia i se ksua l no ści, prze kra cza nia
gra nic ciała oraz w wi zji ab so lut ne go po ro zu mie nia du cho wo -in te-
lektual nego. Miłość ja wi się ja ko „to ta l na”, prze kra cza bo wiem gra ni -
cę ży cia i śmie r ci:
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[…] A tak tě miluji znova
a vím že to nemůže mít konce
ani když zemřeš
            (Ap pen dix, s. 120) 

Pro jekt miłości „to ta l nej” opie ra się za tem na wyj ściu po za cie le s -
ność. Jiří Bystřický, pod su mo wując myśl Bataille’a, pi sze: 

Trans gre se a zákaz jsou tak dvě formy využití energetického prin ci pu, na nichž
lze te sto vat jak své osobní založení a dispoziční právo subjektivního rozvrhu světa,
tak i scho p nost míry spojení své vlastní exi sten ce ve vším ostatním (Bystřický 2004,
s. 343). 

Pa ra doks owej po sta wy po le ga na jed no cze s nym pra gnie niu prze -
kro cze nia oraz je go ogra ni cze niu. Eks ta za wiąże się z osiągnię ciem
te go, co osta te cz ne, ale naj bar dziej osta te cz nym fa ktem jest śmierć.
Ero tyzm sta je się więc „po chwałą ży cia, na wet w śmie r ci” (Ba ta il le
2007, s. 15)3. Je śli jed nak idea „miłości to ta l nej” łączy ze sobą dwa
aspe kty: cie le s ny i nie -cie le s ny, to prze ży wa nie miłości w remi ni s cen -
cji scen z ko chanką też jest dla pod mio tu re a l ne: prze kra cza po działy
cza su, re a l no ści i wspo mnie nia.

Krejcarová w swo im li ście pod kre śla seksua lno-me tafizy cz ny wy -
miar re la cji z Bon dym. Egze mpli fi ka cję sta no wi cho cia ż by ten fra g -
ment Do pi su, w któ rym po raz pie r wszy mó wi o miłości w kon te k ście
zna cz nie sze r szym niż se ksu a l ny:

Opravdu tě nesmírně miluji – slovo miluji je tady trochu nesmyslné, protože to je
něco ještě jiného, souvisím s Tebou vším, co je mi vlastní a to je ještě něco jiného než
milovat – ale právě proto jsem v tomto vztahu na pro sto svobodná a mohu ho ne zli k vi -
do vat, ale zli k vi do vat jeho re a li za ci, ja k mi le by se touto realizací měl dostat do banál-
ní roviny manželských zvěrstev, páchaných na duchu i na těle (Kre j ca rová 2016, s. 360).

 Pa ra doks miłości „to ta l nej” od no si się do sy tu a cji, w któ rej ko -
chan ko wie, żyjąc w swo i stej sym bio zie, nie za tra cają swo jej wol no ści 

i indy widu ali z mu. Pe w ność taką da je nie for ma l ność re la cji, jej nie -
okre ślo ny, nie pe w ny sta tus i fun kcjo no wa nie w prze strze ni wy izo lo -
wa nej od ży cia społecz ne go, od rzu ce nie je go na ci sków. Jest to re la cja, 
któ rej nie spo sób pojąć ty l ko in te le ktem, ale jed no cze ś nie opa r ta na
inte le ktua l nym po ro zu mie niu. Kre j ca rová pró bu je prze rzu cić po most
po mię dzy dwie ma lu dz ki mi dys po zy cja mi – ro zu mem i cie le s no ścią,
któ re Ba ta il le sta wiał w alte r na ty wie. „Myśl”, jak twier dzi Ba ta il le,
zro dziła się do pie ro „w świe cie wy zu tym ze zmysłowo ści, ogra ni czo -
nym przez za ka zy” (Ba ta il le 2008, s. 23). Z ko lei „prze klę ta część eg -
zy sten cji”, będąca obie ktem fa s cy na cji, nie mo że być w ża den spo sób
przez in te li gen cję po ję ta. In te li gen cja po no si za tem po ra ż kę w kon -
fron ta cji z na mię t no ścią: „Ty l ko ero tyzm, spo wi ty w mi l cze nie trans -
gre sji, zdo l ny jest wpro wa dzać ko chan ków w ową pu stkę, gdzie za -
mie ra na wet szept, gdzie nie mo ż li we sta je się wsze l kie słowo i gdzie
złącze nie cie le s ne wska zu je nie ty l ko na Dru gie go, ale i na brak dna
i gra nic wszech świa ta” (Ba ta il le 2008, s. 223). Te atry bu ty do świa d -
cze nia ciała wpi sują się w ka te go rie miłości, tak jak jest ona po j mo wa -
na przez Kre j ca rovą:

Ani nevíš, jak jsem pyšná (…), ale ani nevíš, jak nesmírně jsem pyšná na to, že Tě
mám, že mě miluješ (myslím si totiž, žě mě miluješ), na to, že Tě miluji já, na to, jaký
jsi a kdo jsi. To myslím velmi vážně, Zbyňku vážněji, než si snad dovedeš představit
[…]. Je to ještě něco jiného, je to jistota Tvé neopakovatelné výjimečnosti, ze které
prameni moje pýcha. Neo bdi vu ji se Tvému in te le ktu, považuji ho za samozřejmý, to
je v pořádku. Ale co mě vzrušuje téměř tělesně je fantastická sloučenina in te le ktu
s úplně nepříčetné lo gi c kou ira cio nali tou, ona filozofická poezie, o které jsme dnes
trochu hovořili, ale která ve svém dosahu jde ještě daleko za meze toho, o čem byla řeč 
(Kre j ca rová 2016, s. 352).

Od cie leś nie nia

Tam, gdzie w oma wia nych te kstach po zo r nie brak ciała, po ja wia
się ono „mię dzy wer sa mi”. Dla te go nie baga te l ne zna cze nie w oma -
wia nej miłos nej „ko re spon den cji” od gry wa ka te go ria nie obe cno ści,
na któ rej za rów no Kre j ca rová, jak i Bon dy bu dują na rra cję. Oka zu je
się, że tę sk no ta jest czymś wzbu dzającym w pod mio cie gro zę większą 
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3 Bataille powołuje się w tym cytacie na twier dze nie de Sade’a, uza sad niając, iż
naj le p szym sposobem na oswojenie się z myślą o śmierci jest sko ja rze nie jej z roz-
pustą. Związek erotyzmu ze śmiercią jest jednym z głównych zagadnień, jakie
porusza francuski filozof (Bataille 2007, s. 15).



niż śmierć, co po twier dzają za rów no przy to czo ne prze ze mnie na
początku słowa z li stu Kre j ca ro vej: Prosím Tě, co je to za ne s mysl, že
tu ne j si... (Kre j ca rová 2016, s. 97), jak i po ety cki fra g ment Ap pen di xu
62:

„Podzvedněte se hlístové
a sežerte mě!”
Ted’ jsem už od nich sežraný
a zbývá ze mě jen slupka
nevolám: Přestaňte! -
ostatně sami přestali
ne za ste sklo se mi po lu z no stech života
ale vidím
že jako slupka mohu žít a nucen jsem žít
a ještě na mě přišla touha! 
                 (Ap pen dix 62, s. 118)

Ma my do czy nie nia z wizją pod mio tu, któ ry po rów nu je się do
owo cu, zże ra ne go od śro d ka przez ro ba c two4. Tę sk no ta jest jed nak
tak si l na, iż na wet gdy pod miot wewnątrz ob umarł – po zba wio ny zo -
stał za tem uczuć – tę sk no ta trwa na dal.

Z nie co in nym przykładem, od noszącym się bez po śred nio do ka te -
go rii nie obe cno ści, ma my do czy nie nia w zbio rze Zby t ky epo su z lat
1954–1955:

Milá moje milá
co bys si počal kdybys nebyla
komu bych si stýskal
s kým bych kundu pískal
kdyby tě bomba zabila 
                 (Zbytky eposu, s. 554)

Słowa Milá mo je milá... są po wta rza ne w całym utwo rze jak re -
fren. Spe cy fi ka tej po ety ki po le ga na prze mie sza niu ró ż nych porząd-
ków. Sub te l ność słów mie sza się z wul ga r no ścią. Ete ry cz ność zmy-

słów jest wy pie ra na przez bru ta l ne opi sy cie le s no ści. Słowa w oby d -
wu te kstach okre ślają sto su nek pod mio tu li ry cz ne go do ko chan ki
(i od wro t nie). Z jed nej stro ny ową re la cję ce chu je czułość i emo cjo -
nal na bli skość, z dru giej zaś dzi ki i nie po skro mio ny po pęd, któ ry pcha 
ko chan ków ku nie ustającej trans gre sji zmysłów, do znań, ro zu mo we -
go opa no wa nia te go, co się im przy tra fiło. 

Nie obe cność ciała ko chan ki zmu sza pod miot do kon cen tra cji na
włas nej wy ob ra ź ni, uru cha mia w niej me cha ni z my, mające na ce lu re -
tro spe kcję bądź wy twa rza nie no wych hi sto rii, ba zujących na pa mię ci
ciała. W po szcze gó l nych utwo rach Kre j ca ro vej i Bondy’ego stwo rzo -
ne zo stają swe go ro dza ju ma py ciała ko chan ki. Bon dy pi sze: 

Tvá záda 
jsou pro mne úplna záhada
Na jejich žebrech počítám
máš-li mne rada
někdy jsou jako dno jezera
vysypané hrubým pískem […]
[…] jsou pla sti c kou mapou pražského okolí
[…] jsou palubou lodi
usedám si na ni když mi to hodí 
                  (Zbytky eposu, s. 553)

Ciało jest roz pa try wa ne nie ty l ko ja ko przed miot, będący śro d kiem 
do zna nia przy je mno ści, lecz rów nież ja ko prze strzeń po zna nia. Jest
za gadką. Po zna nie ciała pod miot łączy ze stwo rze niem je go ma py,
którą od twa rza on na stę p nie w pa mię ci pod czas nie obe cno ści ko chan -
ki. Ciało sta je się w związku z tym fan ta z ma tem. Nie jest też ni g dy
ana li zo wa ne ja ko całość. W po ezji Bondy’ego składa się ono z ró ż -
nych ele men tów o kon kre t nych właści wo ściach. Twó r ca mó wi o fra g -
men tach ciała: narządach płcio wych, o ple cach, że brach, bio drach.
Nie spo sób jed nak z owych fra g men tów stwo rzyć pełne go ob ra zu ko -
bie ty, zu pełnie ja k by jej „isto ta” da na była ty l ko cząstko wo pod mio to -
wi, ja k by pragnął ją so bie przywłasz czyć, lecz uzy skać mógł ty l ko
drobną cząstkę.

Nie ba ga telną ro lę od gry wa też brak w owych przed sta wie niach
i opi sach twa rzy ko chan ki czy jaki ch ko l wiek ele men tów jej ob li cza.
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4 Czeskiego słowa slupka nie sposób dosłownie odnieść do ludzkiego ciała.
Pojawia się w kon te kstach takich, jak pomerančové slupky (skórka po ma ra ń czy)
czy też bramborové slupky (obierki z ziemniaka).



Twarz sta no wi o indy widu ali z mie i to ż sa mo ści. Brak twa rzy w li ry ce
Bondy’ego z jed nej stro ny od bie ra ko chan ce oso bo wość, re i fi ku je ją,
ogra ni cza do cie le s no ści, z dru giej zaś stro ny za wie ra się w tym swo i -
sty ma ni fest. Jest to ja k by re wo l ta pod mio tu, chcące go pro woka cy j nie 
wznieść ro lę cie le s no ści ponad du cho wość, a tym sa mym zdemi tolo -
gi zo wać samą przy jętą społecz nie fo r mułę miłości. 

Cie le s ny hnus i este ty ka brzy do ty

Świat ero ty z mu w po ezji Ego na Bondy’ego jest pełen sprze cz -
ności. „Hnus” mie sza się z opi sa mi nace cho wa ny mi sub te l no ścią.
W trans gre sy j nych ob ra zach zbli że nia se ksu al ne go do głosu do cho dzi 
rów nież po wściągli wość li ry cz na. W in tym nej sy tu a cji pod miot ob na -
ża się nie ty l ko w sen sie fi zy cz nym, ale i emo cjo na l nym. Przykładem
jest fra g ment utwo ru Zby t ky epo su: 

Mám tak rád když spíš a nevíš ani
že hlídám tvé usínání
u postele sedím
na tebe hledím
            (Zbytky eposu, s.554)

i da lej: 

Z vlasů tvých upletu strun
protáhnu je do srpečku luny
a zatímco kolem nás/ padá sníh 
            (Zbytky eposu, s. 560)

Kie dy ko chan ka śpi, w pod mio cie uru cha miają się me cha ni z my
szcze gó l nej czułości. Wów czas też na stę pu je zmia na na stro ju w utwo-
rze. Za bieg ten nie jest jed nak sto so wa ny czę sto. Wi zja śpiącej ko -
chan ki ko no to wać też mo że wi zję jej śmie r ci. Taką mo ż li wość in ter -
pre ta cji przy wołuję nie bez po wo du.

W przy pa d ku po ezji Ego na Bondy’ego ma my do czy nie nia z tak
zwaną „trudną ero tyką”. Jak twier dzi Ba ta il le, nie odłącznym ele men -
tem ero ty z mu jest trwo ga: 

[...] otwierająca nas na uni ce stwie nie i śmierć […]; nasza akty w ność se ksu a l na koniec 
końców związuje nas mocno z prze ra żającym wi ze run kiem śmierci, po zna nie zaś
śmierci pogłębia otchłań ero ty z mu (Ba ta il le 2008, s. 108). 

Ero tyzm, podążając za myślą Bataille’a, nie sie ze sobą pie r wia stek 
śmie r ci. Ta z ko lei na pięt no wa na jest dra ma ty z mem na stępstw ta kich
jak: rozkład ciała, je go de gra da cja, odór wy do stający się z gnijących
zwłok5. Wszy stkie te czyn ni ki budzą ob rzy dze nie, ale i cie ka wość.
Chara ktery sty cz nym wy zna cz ni kiem wstrę tu jest bo wiem am bi wa -
len cja, któ ra mu to wa rzy szy. Jak twier dzi Ju lia Kri ste va, roz po czy -
nając swój głoś ny esej: 

We wstręcie prze ja wia się jeden z owych gwałtownych i mro cz nych buntów bytu
przeciw temu, co mu zagraża i co, jak się zdaje, nad cho dzi z zewnątrz lub roz sa dza od
wewnątrz, zawsze obok tego, co dopu sz cza l ne, to le ro wa ne, mo ż li we do po my śle nia
(Kri ste va 2007, s 7). 

Wstręt jest tym, co od rzu ca. Tym, cze go moc, po mi mo fa s cy na cji,
nie po zwa la się do sie bie zbli żyć. Pro jekt miłości ewo ko wa ny za rów -
no przez Bondy’ego jak i przez Hon zę wie lo kro t nie na ra ża czy te l ni ka
na kon fron ta cję ze wstrę tem, a za ra zem po ka zu je prze kra cza nie gra ni -
cy te go wstrę tu.

W tra kcie ana li zy kon kre t nych mo ty wów oka zu je się, jak bar dzo
ade k wa t ne są słowa, po chodzące z utwo ru Zby t ky epo su Bondy’ego:
Po kud hnu sem se dřív člověk nezalýká/ není to pravá ero ti ka (Zby t ky
epo su, s. 544). Ową po ety kę cha ra kte ryzu je obe cność am bi wa len cji
oraz sty li sty cz nych „me za lian sów”. Ję zyk po to cz ny mie sza się z wy -
sub limo wa nym, cie le s ny „dół” z me ta fi zyką miłości, opa r tej na inte -
le ktua l nej „wspól no cie dusz i umysłów”. To, co u Bondy’ego od py -
cha, jed no cze ś nie zwra ca uwa gę, to, co przy wołuje ko no ta cje z ob -
rzyd li wo ścią, wzbu dzać mo że rów nież pożąda nie. Kie dy mo wa o cie -
le s no ści, mo ż na wy ró ż nić wie lość pa ra do ksów. Sam spo sób przed sta -

5 Por. „Prze kle ń stwo zgnilizny nie ustan nie kładzie się cieniem na se ksua l no ści,
którą usiłuje przekształcić w erotykę. W trwodze se ksu a l nej kryje się smutek śmier- 
ci, jakaś obawa przed śmiercią, dość mglista, ale od której nigdy nie potrafimy
uwolnić się całkowicie” (Bataille 2008, s. 108).                                   
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wie nia se ksua l no ści jest ty l ko jed nym z nich. Przy to czo ne prze ze
mnie słowa Bondy’ego, do tyczące „hnu su”, sta no wią do sko nałe od -
zwier cied le nie pro je ktu „se ksua l no ści” w tej po ety ce. Bru ta l ne, na ce -
cho wa ne trans gresją opi sy se ksu a l nych unie sień do sko na le wpi sują
się w po ety kę twó r czo ści Mar ki za de Sade’a czy też w opo wia da nia
Ge o r ge sa Bataille’a lub – tak bli skie go po ety ce unde r gro un du – La di -
s la va Klímy. 

„Hnus” w oma wia nej twó r czo ści wzbu dzać mo że sko ja rze nia
z po rno gra fią, tym cza sem po ja wia się w kon te k ście bar dziej skom pli -
kowa ne go ro zu mie nia ero ty ki. Stawką ero ty z mu jest unie sie nie, po -
rów nywa l ne ze sta nem mi sty cz nym. Sen sem pożąda nia, zda niem
Bataille’a, jest roz kosz, ży cie człowie ka wy wo dzi się bo wiem z dzie -
dzi ny wy klę tej, „za ka za nej”, nie zaś do zwo lo nej (Ba ta il le 2007,
s. 42). Ba ta il le pod kre śla du a lizm isto ty lu dz kiej, któ re go do meną jest
nie ustan ne za prze cza nie oraz os cy lo wa nie mię dzy tym, co pię k ne
a tym, co ohyd ne. Nie czy stość jest, jak po twier dza Ba ta il le, „ska żo -
nym ele men tem”, budzącym aso cja cje ze zwie rzę co ścią bar dziej niż
cy wi li zacją, któ ra pra g nie z ko lei ukryć w cie niu to, co związa ne jest
ze wsty d liwą, brudną czę ścią eg zy sten cji” (Ba ta il le 2008, s. 73–76). 

Prze kro cze nie gra nic ta bu w pi sa niu o se ksua l no ści związa ne jest
ta k że z wpro wa dze niem do po ezji te ma tu se ksua l no ści ana lnej. Mo -
tyw ten w szcze gó l ny spo sób zo stał uwy da t nio ny w li ście Kre j ca ro -
vej6. Cie m na stro na cie le s no ści łączy ze sobą dwie sfe ry: se ksu a l ność
i wy da la nie. Bli skie bądź nie kie dy to ż sa me są narządy płcio we, na -
leżące do owych sfer. Wstręt jest po ję ciem skom pli ko wa nym, tak jak
nie wia do mo, czy od py chający za pach eks kre men tów jest spo wo do -

wa ny ich obie kty w ny mi właści wo ścia mi, czy wy ni ka z za szcze pio ne -
go ku l tu ro wo wstrę tu, ja ki jest do nich ży wio ny: 

Nigdy się nie dowiemy, czy nie czy sto ści, spośród których się wy nu rza my, same
w sobie są dla nas wstrę t ne, czy też wydają nam się wstrę t ne dlatego właśnie, że z nich 
wy cho dzi my […] Ob rzy dze nie atoli, domagające się od nas tego nie ustan ne go od rzu -
ca nia, nie jest na tu ra l ne; prze ciw nie, jego sens zawiera się w negacji natury (Ba ta il le
2008, s. 75–76). 

Ję zyk, któ rym posługu je się Kre j ca rová, okre ślić mo ż na nie ty l ko
ja ko wu l ga r ny, ale wręcz plu ga wy. Anty -e ste ty ka opi su aktu płcio we -
go związa na jest ze zgrozą pe ne tro wa nia ko le j nych pokładów emo -
cjo nal no ści, ja ka po ja wia się wraz z naj bar dziej wzniosłymi uczu cia -
mi. Wu l ga r ność słów ściąga li ryzm uczu cia do świa ta „plu ga we go”,
upadłego (Ba ta il le 2007, s. 136). Mię dzy owym świa tem a świa tem
po to cz nie uto ż sa mia nym z „no r ma l noścą” ist nie je nie prze kra czal na
prze paść. Z ta kim jed na k że świa tem „anty -mo ra l nym” swoją re la cję
uto ż sa miają za rów no Kre j ca rová, jak i Bon dy. 

Jak już wspo mniałam, w oma wia nej po ezji mó wi się prze wa ż nie
o ró ż nych fra g men tach ciała, nie zaś o cie le tra kto wa nym ja ko całość.
Ciało „uko cha nej” oso by opi sa ne zo sta je w spo sób po zba wio ny indy -
widua li za cji. Składa się ono ra czej z kon kre t nych ele men tów, któ re
od gry wają ro lę w miłos nym te a trze. Ten mo tyw po wra ca, kie dy mo wa 
o mo ty wie „hnu su”. Wa r to pod kre ślić fakt, iż ża den z pod mio tów nie
okre śla ciała ko chan ka/ko chan ki ja ko pię k ne, nie glo ry fi ku je este ty -
cz nie owe go ciała. In te re sującym za gad nie niem jest na to miast obe c na 
w po ety ce Kre j ca ro vej i Bondy’ego este ty ka brzy do ty, któ ra to wa rzy -
szy głów nie przed sta wie niom sto sun ku se ksu al ne go. Nie ma tu taj
mie j s ca na ide a li za cję, ciało nie re pre zen tu je pię k na, lecz ułomność
i słabość. Tak zwa ny cie le s ny „dół” wiąże się ze spe cy fi cz nym za rów -
no dla Kre j ca ro vej, jak i Bondy’ego bru ta l nym natu ra li z mem, czy
wręcz hiper bo li zacją te go, co w cie le wzbu dzać mo że uczu cie od ra zy. 

Według Ma in xa fa s cy na cja este tyką brzy do ty u Bondy’ego wy ni -
ka z zain tere so wa nia „tématem lidské svo bo dy, s otázkami po smy s lu
lidského živo ta a s možno sti umělecké tvor by vyjádřit fo r mou pro te -
stu svůj ne so u hlas se sta vem společnosti a vůbec uni ve rza” (Ma inx
2007, s. 180). Isto t ne są w tym kon te k ście rów nież ele men ty li te ra c -
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6 Krejcarová powraca do motywu erotyzmu w pojęciu sadowskim w krótkiej
prozie, zatytułowanej Clarissa, która bez po śred nio odnosi się do To od nie sie nie
podkreśla również Radim Kopáč: „Titulní Clarissa, která je osou následujícího pří-
běhu, vykazuje – přes literární stylizaci, čerpající vedle [...] dekadentního idealismu 
také ze sentimentalistické prózy Samuela Ri char d so na (Clarissa, or, The History of
a Young Lady,1748) a z temné erotiky, která prorůstá dílem markýze de Sade –
blízkou příbuznost s charakterovým profilem i osobní historii Krejcarové” (Kopač
2011, s. 20).



kiej pro wo ka cji, ja kiej do pu sz cza się Bon dy. W ko re spon den cji
miłos nej mo ż na do strzec na wiąza nia do Pie ś ni nad Pie ś nia mi i wy stę -
pującej tam afi r ma cji ciała Ob lu bie ni cy. To od nie sie nie stwa rza pre -
tekst dla swe go ro dza ju lite ra c kie go wy zwa nia. Do cho dzi tu taj do
spe cyfi cz ne go za drwie nia z ka te go rii „sa c rum” w po ezji miłos nej. 

W tym kon te k ście na le ży umie ścić natu rali sty cz ne opi sy:

[…] s neučesanými vlasy
s hubou kterou dávno nepláchla si
špinavá a nemytá
jako díra určitá
roztažená jako svině
jen se pro ta hu je líně
zapocená na špinavém prostřeradle
málokdy se prostře v čístém prádle
                (Zbytky eposu, s. 544)

Nie czy stość po sia da dwa wy mia ry. Pie r wszy do ty czy sfe ry sym -
bo li cz nej, mo ra l nej, dru gi na to miast w spo sób bo le ś nie dosłow ny od -
no si się do sa mej fi zjo lo gii ko chan ki. Nie ty l ko w tym fra g men cie bo -
ha ter ka li ry cz na wzbu dza sko ja rze nia z anty -he ro iną, a nie z Ob lu bie -
nicą. Sto su nek pod mio tu do brzy do ty ciała jest za tem ambi wa len t ny.
Jest ono jed no cze ś nie od py chające i ob rzy d li we w swo jej nie kon -
trolo wa nej fi zjo lo gii oraz po ciągające właś nie ze wzglę du na przy to -
czo ne czyn ni ki. Dla Bondy’ego, jak po twier dza Ji ro us, nie ist niało
żad ne ta bu, któ re go nie mo ż na by było oba lić. Bon dy nie ko lo ru je rze -
czy wi sto ści ani też nie upię ksza obie ktu swo je go pożąda nia, ale też
nie na rzu ca w swo jej twó r czo ści este ty ki brzy do ty w spo sób sztu cz ny. 
Nie cho dzi tu o kon we ncję, ale o uja w nie nie „pełni człowie ka”: fi zjo -
logi cz na nie czy stość wy ni ka z isto ty człowie ka, je go właści wo ści.
Este ty kę brzy do ty wiąże Bon dy ta k że z py ta nia mi o gra ni ce lu dz kiej
wol no ści, sens eg zy sten cji. Wre sz cie, jej za sto so wa nie wiąże się z pro-
te stem prze ciw ko zakłama niu społecze ń stwa. Dla Bondy’ego jest ona
nie ce lem, lecz jed nym ze śro d ków w owym pro te ście7.

Przy j rzy j my się je sz cze jed ne mu fra g men to wi z utwo ru Zby t ky
epo su, któ ry sta no wić mo że istotną wska zów kę – a być mo że jest na -
wet klu czem – do zro zu mie nia in ten cji pod mio tu, sta wiające go ciało
„ko cha nej” przez sie bie ko bie ty w świe t le anty este ty ki:

Na tvém těle
od nosu až do prdele
vypadá všechno hned vesele
Třeba když na tebe položím Camuse
tak hned ve Švejka změní se
i infinitezimální počet
jsem jen díky tvým prstům na nohou dočet
však na tvoji zahradu černou
patří jen Dantovo In fe r no 
                 (Zbytky eposu, s. 552)

Ciało w ty ch że, pod su mo wujących wer sach, sta je się po no w nie
stry wia lizo wa ne, ob da r te z meta fi zy cz nej wzniosłości, włożo ne w kon- 
 we ncję sa ty ry. Po no w nie ciało ja wi się ja ko frag men tary cz ne, co uwy -
da t nia je sz cze bar dziej je go sur rea li sty czny cha ra kter. Pod miot zwra -
ca uwa gę od bio r cy dokład nie na te ele men ty, któ re zda niem Ba ch ti na
tworzą „ciało gro te sko we”, prze kra czające włas ne gra ni ce (Ba ch tin
1975, s. 87–91). Pod miot sto su je me to dę bru talną i bez li tosną w sto -
sun ku do opi sy wa ne go ciała, kla sy fi kując je ja ko „śmie sz ne”. Śmiech
po ja wia się tam, gdzie gra ni ca zo sta je prze kro czo na. Tam, gdzie mi-
łość nie jest już połącze niem dwóch ciał i dusz, gdzie pró bu je do -
sięgnąć cze goś wię cej. Te go ty pu demi tolo gi za cja ciała nie jest w ka ż -
dym wy pa d ku połączo na z upa d kiem czy też de gra dacją zna cze nia
miłości fi zy cz nej. W twó r czo ści Ego na Bondy’ego i Hon zy Kre j ca ro -
vej ciało ero ty cz ne jest otwa r te na wszech świat, chce we wszech świe -

estetiky. Bondy tzv. estetiku ošklivosti přímo spojuje s tématem lidské svobody,
s otázkami po smyslu lidského života a s možností umělecké tvorby vyjádřit for-
mou protestu svůj nesouhlas se stavem společnosti a vůbec univerza […] tato vize
krásy [může] nabýt formy vzpoury, jež se esteticky vyjádří objevem „krásy oškli-
vého či obludného” (Jirous 1999, s. 185).
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7 Jak pisze Ivan Martin Jirous, „Fenomén ošklivosti, při jehož koncipování nepo- 
chybně Krejcarová sehrály pod sta t nou úlohu, Bondy označuje za specifický druh
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Abs tract

The author of the study deals with two literary- historical mono graphs of Libor
Martinek. This Czech literary scientist is known above all as an expert in Silesian
(Teschen) literary re gion al ism. This context is also based on the study of two dis tin -
guished per son ali ties of Czech lit era ture writing in another (Polish, Lachian) langua-
ge. For Martinka there is an important thorough knowledge of facts or fa mili ar ity with 
the texts of primary and secondary lit era ture. Fa mili ar ity with world literary theory
also allows him to make adequate in ter pre ta tions of artistic texts. So he can pronounce 
a fair trial about the place of a per son al ity in literary history or the debt that Czech lite-
ra ture has so far.

Autor práce se zabývá dvěma literárně-historickými monografiemi Libora Mar-
tinka. Tento český literární vědec je znám především jako odborník na slezský literár-
ní regionalismus. Tento kontext je také založen na studiu dvou významných osobnos-
tí, které tvoří českou literaturu v jiném (polském, lašském) jazyce. Pro Martinka je dů- 
ležitá důkladná znalost faktů a znalost textů primární a sekundární literatury. Znalost
světové literární teorie mu také umožňuje provést přiměřené interpretace uměleckých
textů. Takže může doložit místo dané osobnosti v literární historii nebo také dluh,
který má vůči ní česká literatura.

Možná je to místo méně bez pečné, neboť na ně bývá dobře vidět
a tro chu tam táhne, ale zase nám mnohé nabízí: lepší přeh led o věcech
sto jících uv nitř (které se při cházejícím světlem zdají zře telnějšími)
stejně jako širší, ničím neprostředkovaný rozhled ven. Stát u něj přece
jen vyžaduje urči tou roz vahu stejně jako od vahu: aby chom nevy padli, 
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aby chom (v pře kot ném stra chu o sebe či náš byt) neubližovali
domácím ani cizím. Od vahu a také otužilost; správné odění i vědomí
přesné míry věcí.

 Jedním z těch, kdož si prostřed ku jící role otevřených oken jsou
vědomi na to lik, že se roz hodli u jed noho z nich setrvat, je také opav-
ský lit erární vědec (teo re tik, his to rik; ale také přek la datel – zejména
z polšt iny – a básník)  L i b o r  M a r  t i  n e k.  Tímto ok nem je mu širší
pros tor če ského (a také pol ského) Slez ska a zejména Těšín ska: v němž 
se set kávají a mísí vlivy z obou stran hranic. Navíc jde o terén, na
němž se – často jakoby pod zvětšo vacím sklem – splétají uzlové
okamžiky národních dějin. Ačli řekněme raději a přesněji, že v tomto
daném případě a re gionu vlastně dějin psaných něko lik erým náro dem
v ro zličných ja zycích (...tedy také německy, slov en sky, he brejsky či
v jidiš – anebo „po naszymu”).1 Přijmeme- li tezi, že dějiny známe
a poznáváme jedině jako psaní o dějinách, tedy i dějin čas tokráte si
protiřečících.

Pokud se pak lit erární his to rik chce věno vat určitým osob nostem
tyto (ale spoň kul turní) dějiny ut vářejícím, nezbývá, než aby připus til
něko lik erý možný úhel poh ledu na zkou maný předmět (úhel daný
často tím, ze které strany – i ja zyk ových – hranic je na něj pohlíženo),
aby se mu sa mozřejmo stí stala jak proměna prostředků a me tod,
s nimiž ku zkoumání přis tu puje a jimiž nazírá, tak také pevná zák ladna 
teo re tická / me todologická. Te prve pak mu jed not livá fakta neza cloní
hloubku, pro dílčí pro blémy se nes tane stran ickým. Ba – právě pro ně
– dokáže v úhrn ném poh ledu vyzd vih nout ono spo ju jící. Aby pak
otevřené okno ne skýtalo ne bez pečí pádu, ale čistý vzduch a volný
poh led.

 Před tím, než se začal věno vat nepřehléd nutelným osob nostem re -
gionálního kul turního, lit erárního dění ve 20. století, snaží se Mar ti -

nek o zevrubné zma pování terénu a jeho spe ci fik (Mar ti nek 2015).
Tedy toho, co by chom mohli naz vat re gionální, skupi no vou či in di -
viduální iden ti tou (vy me zu jící se ve vztahu k ro zličným celkům
vyšším i nižším), jejími as pekty / pro jevy a jejími proměnami. Sa -
mozřejmo stí je mu teo re tické poučení u autorů domácích i cizích
(zejména polských), na jehož zák ladě buduje me todologickou zák -
ladnu svých výzkumů: jíž je zejména her me neu tická kom para tis tika a
re cepční es tetika. Je den z jeho re cen zentů si navíc povšiml post mod -
erních as pektů Martinkova zkoumání, to zna mená setrvalé „nedůvěry
vůči me tanar acím” (Horký 2017, s. 184). Právě vědomí celku mu pak
umožňuje náležitě ocenit místo, jež v něm zau jímají jed not liví (lit -
erární) tvůrci: 

Na Ma r tin ko vo kritické myšlení usu zu je me i ze skutečnosti, že je schopen vidět
spi sova te lo vo dílo [...] v širších sou vi s lo stech, soustředit se na jeho vývoj v delším
časovém ho ri zon tu, ne u pa dat do stereotypů a škatulkování (Horký 2017, s. 185). 

Z to hoto poh ledu se nám zdá, jako by Libor Mar ti nek psal jedi nou
knihu, obsáhlou mono grafii kul turních ak tivit a lit erárních tvůrců
Slezska či spíše Těšín ska mi nulého století. Do níž se velké dějiny pro-
mítají na plátno konkrét ních osudů, poli tické, ekonomické, národ ností 
(ja zyk ové) pro blémy zůstávají přítomny na to lik, nako lik ov liv nily
vnější pro jevy lit erárního živ ota a pře devším ge nezi, re cepci a konec-
k onců také konk re ti zaci lit erárních děl.

To nás opravňuje, aby chom dva námi zkou mané ti tuly po jaly jako
její součásti: které se vzájemně do plňují, třebaže každá z nich zdán livě 
cílí k ji nému tématu.  Hen ryk Ja sic zek (Mar ti nek 2016) je knižní mo-
no grafií zas věce nou básník ovi ja zyk ově i cítěním pol skému (žijícímu
ovšem na území dnešní Če ské re pub liky) a svázanému s vývo jem čes-
ké a pol ské lit era tury od druhé světové války do 70. let XX. století,
Lašsko- evropský básník Ón dra Łyso hor sky (Mar ti nek 2017) mono -
grafií věnova nou živ otu a dílu své rázného frýdeckého rodáka známé-
ho více za hrani cemi než doma, totiž tvůrce píšícího od 30. let XX.
století až do své smrti ne jen če sky (málo a je nom epi gramy), ale ze-
jména německy a lašsky.
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1 Místní romská kultura na někoho, kdo ji zmapuje, zatím čeká. Doufejme, že jej 
nalezne – stejně jako jej nalezli zde žijící Řekové (nalezli – jak příznačně –
v Liboru Ma r tin ko vi); řečtí básnící odcházející „na sever” před politickými poměry
ve své vlasti.



Pokud byl Mar ti nek dříve – a možná tro chu nespraved livě – pova-
žován za jakéhosi pozdního pozitiv istu, často se tak dálo pro to, čím
současná lit erární věda ku své škodě přes míru opovr huje: tedy pro
jeho zevrub nou heu ris tickou práci v kni hov nách i ar chivech, pro ono
často ne vid itelné fak to grafické, ma teriálové zázemí, na němž staví.
Ku pro spěchu věci a svého čtenáře tak nyní bezezbytku činí s vazbou
na texty či tvůrce, o nichž prom louvá a jež in ter pre tuje. Snad dok once
můžeme ho vořit o jakémsi vzájemném zrcad lení a do plňování – text
je lo gicky svázán s ok ol nostmi svého vzniku či cesty ke čtenáři (a ok -
ol nostmi své re cepce kritické), osobní ne dorozumění jsou os větlena
rozdíly v po etice (napřík lad jistá zdvořilá dis tance mezi tra di cion al is -
tou Ja siczkem a více novátor skými tvůrci Prvního ro zletu či Lit erární
skupiny ´63). Ar chivní bádání navíc Martinkovi umožnilo upřesnit či
opravit řadu (lit erární) his to ri ografií do sud tra dovaných soudů (na-
přík lad stran Łyso horskeho dopisu Sta li novi; Mar ti nek 2017, s. 219–
–221). Právě potřeba ma teriálového ukot vení vede Martinka k tomu,
že před ro zle tem mýtu dává před nost svěšeným křídlům pravdy.

 Bádání v do pro vodných tex tech nebývá ovšem prosto pův abu.
Tedy pokud tyto sve deme jak mezi se bou kom pa ro vat – tak také vidět
v širším kon textu dějin ne jen osob ních či re gionálních. Jes tliže jsme
tedy v první z obou zkou maných knih četli o dáv ném Ja siczkově roz -
ho voru s Gomułkou stran možného povstání pol sky se cítících a ho -
vořících oby vatel če ského Slez ska (viděno z Pol ska: Zaolží) proti
tamní státní moci (zbraně že by už byly z Pol sky dodány), v té druhé
nalezneme na něko lika mís tech zmíněn Łyso horskeho spor s Ne -
jedlým a Ko peckým, kteří chtěli část pol ského Slez ska po válce rov -
nou zabrat za po moci armády. Aby chom si uvědomili, o ko lik více
měli zdravého rozumu básníci než poli tici – takto před sta vi telé pro -
letářského in ter na cion al ismu (jehož praxi můžeme díky Martinkovi
nahléd nout in nuce). Aby chom po chopili, kdo lidi rozděluje – a co je
umí spo jo vat.

Pokud nás výše uve dené vede k tomu, že poznání se nesmí vy hýbat 
ani ožehavým tématům a prob lema tickým místům, vězme, že právě
tak si Libor Mar ti nek počíná: jako by ho pro blémy přímo při ta ho valy.

Pokud pře dešle obsáhle po jed nal otázku (kra jové) iden tity, která
v prostředí bo hatě navštíveném dějinnými a národ nost ními různi cemi
roz hodně není něčím jed noznačným a nasnadě jsoucím, volí nyní
osob nosti jed nak pro po chopení re gionálního lit erárního dění klíčové,
jed nak – jak už to u výrazných tvůrců bývá – vše li jak os trohranné.
Prob lema tické. Nes nadno uchopi telné. Ne bezezbytku zatím vylože-
né. Tedy tak ové, k nimž má zatím (ne jen) če ská lit era tura a lit erární
věda ne malý dluh. A když už jsme v názvu práce použili oné sym bo -
liky: Osob nosti, jimiž se lit erární dění re gionální otevírá širšímu vý-
voji lit era tury národní (nebo snad státní) a ev rop ské a v nichž se dané
ok ol nosti zrcadlí; osob nosti, které – pře sa hu jíce hranice – vyt vářejí
mo sty. Jak pravil další z Martinkových re cen zentů: je důležité, aby se
tak ovýchto tvůrců chopil „kom pe tentní autor” (Malý 2010, s. 21).

Už je nom proto, že je den z prvních (po P. Kubiszovi2) tvůrců
skutečné pol sky psané lit era tury na če ském území, tedy lit era tury,
která snese srov nání s vrcholnými opusy psanými v téže době buď
týmž ja zykem nebo v témže státě, lit era tury, pro niž se re gion al is mus
nestává zástěr kou po hodlného pro vin cion al ismu (podle hesla: do bré
to není – ale je to naše), Hen ryk Ja sic zek (1919–1976) ne jenže není
zatím če sky vydán v reprezen ta tiv ním výboru mapu jícím jeho tvůrčí
vrcholy (obsa hu jícím tedy a zejména Ja siczkovu pozdní, ex is ten ciál-
ně laděnou ly riku), ale není v úpl nosti (která by zahr nula také pečli vou 
edici jeho zatím ru kopisných pamětí) vydán ani v polšt ině. Snad ani
ne musím dodávat, že Martinkova práce je vůbec první knižní mono -
grafií tomuto tvůrci, „jed nomu z nejvýznamnějších poválečných pol-
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2 Jehož poezii ovšem takový D. Šajtar staví níže než tvorbu Ja si cz ko vu (viz
Šajtar 1960, s. 117–118).

3 Martinek 2016, s. 174: „básník pozdněstaffovské poetiky;” Martinek si všímá
také J. vazeb k poetice skupiny skamandritů.

4 Martinek 2016, s. 72: „působil v rámci minoritní polské a majoritní české
kultury” (k otázce teorie dvou vlastí viz dále Plačková 1997).

5 Martinek 2016, s. 106: „Jasiczek přes svůj navenek deklarovaný ateismus zůstal
zakořeněný v evropské křesťanské kultuře”.



ských básníků z če ského Těšín ska” (Mar ti nek 2016, s. 62), zas věce -
nou.

Kom pe tent nost jejího autora můžeme doložit napřík lad už je nom
z toho, že Ja siczkův tvůrčí pro fil (včetně jeho proměn) črtá na plátno
lit era tury pol sko ja zyčné3 (re gionální i zem ské) a če ské4 (včetně širší-
ho kul turního kon textu5) – se zna lostí řady i těžko dostupných textů
sekundární lit era tury. A také celé řady prací přítomných jen v ru -
kopise: jako jsou Ja siczkovy paměti (jejich vydání by si vyžádalo
pečli vou ediční přípravu – domnívám se, že by se náročnost po dobné
práce poněkud zmírnila, pokud by bylo zvo leno zrcad lové/dvo jja -
zyčné vydání česko- polské, jež by umožnilo spo lu práci na obou stra-
nách hranice) nebo jakou je jeho ko re spon dence (z níž zejména ta
s pol skou poválečnou k a n  o n i c k o u  autorkou A. Ka mieńskou os -
vět luje rozdíly v kul turním kli matu obou zemí na počátku 70. let). Dí-
ky svým ja zyk ovým kom pe tencím se může Mar ti nek věno vat vy -
mezení Ja siczkova místa v lit era tuře pol ské a v pol sky psané lit era tuře
če ského Těšín ska (viz také Ros ner 1995). Přičemž pravdivě zazna -
menává nepoměr mezi oh lasem jeho tvorby v zemi jeho lit erárního ja -
zyka (v tomto oh ledu dříve často užívá termín: pol ská zájmová kri -
tika6) nebo v rámci pol sko ja zyčné lit erární kri tiky daného re gionu
(případně i če sko ja zyčné re gionální kri tiky dis po nu jícími pol skými
ja zyk ovými kom pe tencemi) – a jejím oh lasem v rámci nadre gionální
lit erární kri tiky če ské. „Mar ti nek vy chází z výborné zna losti vešk -
erých ja sicz- kovských reálií...” (No votný 2016, s. 200).

Což bylo zaviněno prob lema tickou dostup ností Ja siczkova díla če -
skému čtenáři; oba výbory7 z jeho tvorby vy cházejí v průběhu 60. let
a nezachycují tudíž, jak jsme výše naznačili, závěrečnou, ex is ten -
ciálně laděnou fázi básník ovy tvorby. Básník je navíc od roku 1969 až

do své předčasné (na jeho zdra vot ním stavu se po dep salo to, že byl
poli ticky pronásle dován) smrti v Čechách „na in dexu”. Ovšem ani lis -
to pad 1989 toho příliš nez měnil: Ja siczkovy básně totiž v českých pře- 
k ladech příliš vydávány nejsou – a pokud už jsou, tedy to liko v ča sopi- 
sech.

Nicméně ani v Pol sku neměl je den z prvních autorů, který z těšín -
ského re gionu (pol ského Zaolží) vyk ročil směrem k ce lonárodnímu
kon textu a významu, vždycky us tláno na růžích. Tady se sluší rozšířit
náš záběr o zna lost ji ného z „nepo hodlných” pol sky píšících tvůrců
zpoza hranic (významem srov natelného s Ja siczkem), totiž o Wil -
helma Przec zka. Toho s Ja siczkem spo juje také od por proti „nor mali -
zaci”. Przec zek je ovšem v Pol sku (na rozdíl od Ja sic zka) od konce 70. 
let vydáván, čten a re flek tován (zatím co se o něm v Čechách nu ceně
mlčí)8. Pro Ja sic zka zna mená ob dobí nor mali zace dobu téměř úplné
jeho nepřítom nosti na stránkách ofi ciálně vydávané lit era tury na obou
stranách řeky Olše (Olzy).9

Prav ili jsme však, že kon text slouží tu textu – rozumějme: an alýze
a in ter pre taci textů lit erárních. Zde spočívá těžiště Martin kovy práce.
Sledujeme- li čin nost to hoto slez ského ba datele po drobně a dlouho -
době, povšim neme si, kterak s ros toucím in ter pre tačním mis trovst vím 
roste také od vaha; čili ji nak: jak se stále většího pros toru do stává ukot -
veným, přesným a in venčním rozborům lit erárních textů zkou maných 
autorů. Jak rozbor pro zo dický a najmě mo tiv ický dokládá proměn livé
i setrvalé, vztahy k jiným autorům / lit era turám – a také proměny kva-
li ta tivní. Podle Mar tina Pi laře jsou právě  l i t e r á r n ě -  a n a l y t i c -
k é  t e x t y  (které tvoří ú s t ř e d n í  č á s t  Martinkovy  m o n o  g r a -
f  i  e) „nejvíce původní a ne job jev nější” (Pi lař 2016. s. 202). Mar ti nek 
v posledních svých lit erárněhis torických opusech: 
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8 Dodávám nicméně, že pro Przeczka ovšem neplatí Ma r tin ko vo nad Jasiczkem
vyslovené: „Jasiczek nikdy nebyl experimentátorem” (Martinek 2016, s. 29). Že jej
tedy polská literární kritika i tamní čtenářská veřejnost mohla více vnímat jako
autora současného.

9 Ještě v roce 1990 Tadeusz Kijonka píše, že nejen polsky psaná, ale také česká
poezie „na úplný, reprezentativní výbor stále ještě čeká” (Kijonka 1990, s. 11).

6 Jako jeden z prvních včleňuje Jasiczka do celonárodního (=polskojazyčného)
literárního kontextu Stefan Lichański (1962). 

7 Krásné jak housle v překladu Oldřicha Rafaje a Ericha Sojky v ostravském
Krásném nakladatelství v roce 1962; Pokus o smír v překladu Jana Pilaře, Oldřicha
Rafaje a Ericha Sojky v prestižním pražském Československém spisovateli v roce
1967.



Dovede poukázat na komplexní účinek autorových veršů [...], aniž by o této
komp le x no sti přímo mluvil, jednoduše ji kon sta to val. Naopak z jeho analýzy,
doplněné o vhodně vybrané citace z básní, se před citlivým čtenářem otevírá to, co by
v horším případě bylo možné shrnout do několika rozvedených frází. Důkladná
obeznámenost s kon te x tem Ma r tin ko vi umožňují, aby při in ter pre ta ci odhalil až
přílišnou závislost na poetice jiného spi so va te le. [...] Lze sle do vat, jak je řada
badatelových interpretačních zjištění podána jazykem literární kritiky, tento fakt ale
rozhodně nechápeme negativně, naopak – je důkazem skutečného zaujetí pro
zkoumaná literární díla, která nejsou chápána pouze jako materiál pro výhradně
racionální rozbor, ale na základě předkládaných ukázek jsme z pozice čtenáře schopni 
naladit se i na jejich emocionální působení (Horký 2017, s. 185).

Do dejme, že – a ne jen zde – Mar ti nek ce lou řadu textů primární
i sekundární lit era tury – (zejména z polšt iny) do češt iny překládá.

Jako přík lad za mnohé uveďme přítom nost a frekvenci sakrálních
mo tivů v Ja siczkově poezii (včetně jejich  l o k á l n í h o  k o l o  r i t u): 
ty se stávají navíc součástí způsobu vnímání a dek la rování básník ovy
(osobní, skupi nové, re gionální a konečně také – směrem ke kul tuře
pol ské – nadre gionální iden tity). Sle du jeme, jak kříž ne do spělé ještě
víry i kra jového zvyko sloví „ustu po val do bovému sym bolu rudé hvěz-
dy” (Mar ti nek 2016, s. 52); básník ovo pos tupné sklánění se k „polní
trávě”10 a následné hledání „hlubiny bez pečnosti” ale spoň v hor ské
přírodě11 – v čase, o němž Ros ner (1995), Ja wor ski (2002) i Mar ti nek
(2016, s. 26) shodně kon sta tují, že se našemu básník ovi zhrou til svět
ideálů, ve které věřil v době války a so cial is tické ex panze ve střední
Ev ropě. Z ru kopisného ego- dokumentu k tomu Mar ti nek z Ja sic zka
cituje: 

Protože když jsem ztratil téměř vše, co mi zůstalo: čisté ruce a čisté svědomí
(Marti nek 2016, s. 114). 

Ane bo jin de – z do pi su A. Kamieńské: 

Řeznický pomocník chytil vrabce a po ma lo val ho žlutou barvičkou. Hejno vrabců 
s velkým křikem napadlo oběť a uklo va lo ji k smrti. Není do vo le no být jiný (Ma r ti nek
2016, s. 134).

– připomene-li nám výše uvedená pasáž exe m p lum (i s krátkým
výkladem), ne bu de me jistě da le ko od pra vdy. Po kud byl te dy H. Ja si -
cz ko vi po je ho předčasném úmrtí (za hluboké nor ma li za ce) vy stro jen
katolický pohřeb, jistě to ne byl jen výraz politického pro te stu pro ti
panující mo ci či so li da ri ty církve s těmi, kdož by li vyhnáni na okraj
společnosti.

Z Ja sic zka nám ovšem zůstává ne jen morální od kaz; který je
možná dnes opět ak tuální: tedy pře devším ona potřeba upřed nost nění
mrav nosti před osob ním pro spěchem či karié rou, její postavení nad
občas příliš úče lové výzvy poli tické nebo na cionální. Z Ja sic zka nám
totiž zůstává také a zejména jeho dílo; které se od Jasmínových nocí
(1959) pos tupně zba vuje social is ticko re al is tických nánosů směrem
k lyrice in timní a přírodní a nak onec k ex is ten ciálnímu uchopení lid -
ské ex is tence v osu dovém prol nutí malých dějin s těmi velkými. Po-
kud je velká část Ja siczkovy tvorby do sud netištěna dok once v jeho
rodném ja zyce, co říci o přek ladech do češt iny? Snad jedině, že vydání 
Martinkovy mono grafie je ale spoň ma lou splát kou velkého dluhu
člověku, který se za války účastní pro ti fašis tického od boje a po srpnu
1968 statečně vys tu puje proti účasti svých kra janů z Pol ska v oku -
pačním vo jsku zemí Varšavského paktu a proti této oku paci vůbec.12

Na jejích kval itách tedy nic ne mo hou změnit ani drobné chyby
(„protěžov aným” místo protežov aným; Mar ti nek 2016, s. 13) či ne-
přesnosti (Abrahám není pro ro kem, ale pa tri ar chou; v židovské sta -
rozákonní exe gezi přís luší Mojžíšovi kromě hod nosti pro rocké to likéž 
označení náboženský a vo jenský vůdce a vyk la dač tóry; Mar ti nek
2016, s. 76); ostatně nepod statné při vědomí roz sahu pros tu dovaného
ma teriálu a pře devším vlast ního původního Martinkova textu.

12 Srpnová okupace byla některými v Čechách žijícími Poláky vnímána jako
možnost násilného připojení tzv. Zaolží k Polsku (k tomu viz Martinek 2016, s. 94).

10 Martinek 2016, s. 54–55; Tento motiv může značit jak opětovné sblížení se
s duchovním rozměrem bytí (v aluzi na sbírku próz Jana Čepa Polní tráva z roku
1947), tak také postupné zcivilnění druhdy budovatelské dikce (s vazbou například
na Ja si cz ko vi dobře známého Viléma Závadu a jeho sbírku Polní kvítí z r. 1954).

11 Martinek 2016, s. 58; Spinozovské Deus sive natura (Bůh čili příroda) budiž zde 
zmíněno v daném kontextu poprvé.

403 404



Nezbývá než si přát, aby od sekundární lit era tury bylo lze přis tou -
pit k lit era tuře primární. Tedy od čtení o Ja siczkovi k četbě sa mot ného
Ja sic zka. Arci míním, že ten, kdo bude tak ovýto výbor pořádat, musí
míti kritické oko i pev nou ruku. Vždyť i sám Mar ti nek podává ne je den 
dok lad, ko lik toho z Ja sic zka zas taralo: zejména pokud bylo poplatné
dobovým estetickým normám a ideologickým tlakům. Skoro se mi až
chce zvolat: ...tedy už vím, kdo by se na jeho pořádání měl určitě po-
dílet! Jen aby mu zůstaly čas a síly; vždyť to, že do sud neznámé není
prázdné či nepotřebné, nám při pomíná pravi delně stejně jako zře telně. 
Čehož je svědect vím také násle du jící (z „kra jových spe ci fik” opět vy-
těžená) mono grafie.

Jí te ma ti zovaný autor sdílí s Ja siczkem ne jen „přes vědčení o od -
lišnosti to hoto koutku světa,” (Mar ti nek 2016, s. 121), ale také jis tou
osobní nesklad nost, postavení uměleckého soli téra – a ob dobí dlouho- 
letého zam lčování v luzích a hájích české lit era tury. Ervín Goj (1905–
–1989) byl zkrátka „svým způso bem kon tro verzní spi so vatel” (Mar ti -
nek 2017, s. 8) Ón dra Łyso hor sky. Vždyť tuto „mi moběžnost” sig nali -
zo val ne jen vol bou pseu do nymu, v němž se scházejí va lašský rebel
(Sivek 1959) se sig ni fiku jícím kra jovým sym bo lem, nad to ovšem
vědo mou vol bou lit erárního ja zyka: 

Ve své snaze o probuzení i po li tic kou a kulturní eman ci pa ci lašského národa
Łyso ho r sky vytvořil na základě frýdeckého (hornoostravického) nářečí s použitím
některých prvků nářečí opavských a prostředků spisovné češtiny i polštiny literární
jazyk, jímž psal sociální poezii, ale také přírodní a mi lo st nou lyriku (Ma r ti nek 2017,
s. 17).

Vzhle dem k autorovým ja zyk ovým kompe tencím  (epigramy psal
česky a sám pochází z jazykově indiferentního prostředí s kořeny čes-
kými; básně také německy a po 2. světové válce u něj dokonce němec- 
ky psané literární texty převažují – koneckonců absolvoval i německé
školy a němčině posléze sám vyučuje; od 30. let učí na středních ško-
lách a nakonec na univerzitě na Slovensku a slovensky byla napsána
řada jeho dopisů; za války pobývá v tehdejším Sovětském svazu) není
volba lit erárního ja zyka dána to liko mís tem tvůr cova narození, leč
vědo mou vol bou. Domníváme se, že jeho kořeny „v nářečí, které bylo

ja zyk ově nejvzdálenější spi sovné češt ině” (Křivánek 2017, s. 205),
nevyrůstají jen (při pomeňme Martinkovu skepsi vůči me tanar aci)
z Łyso hor skym v řadě pro gramních stejně jako apolo getických textů
dek la rované potřeby upo zor nit na prob lema tické so ciální postavení
ne privi le gov aných vrstev re gionu či ze snahy otu pit ostří na cion aliz-
mu če ského, pol ského a německého – ku prospěchu národnostnímu
a jazykovému sebeurčení lašskému.

Přestože je národ nostní a zejména so ciální re volta (pod zjev nou
pa tronací Bezručo vou; ostatně Bezruč se pozdními úpra vami svých
textů Łyso hor skemu při bližuje i ja zyk ově) v Łyso hor skeho prvot ině
velmi zře telně přítomná a ve druhé básnické sbírce jen jemně překryta
in timní a přírodní ly rikou, nejsou tyto opusy psány „řečí lidu”13 ani
v konkrét ním míst ním nářečí. Mar ti nek totiž něko likráte dokládá, jaké 
pro blémy měli s porozuměním textu či jeho re ci tací dok once Łyso hor -
skeho spo lu rodáci. Lašt ina zkrátka není to, co „po naszymu”, Lach
v před stavách Ł. není Šlonzákem (tedy zastáncem místní autono mie
teritoriálně- politické), Łyso hor sky sám pak Koždoněm.14

Ve shodě s Martinkem se domníváme, že se tu set kává něko lik erý
kul turní kon text, jenž na básníka působí, s in di viduálním ges tem niko- 
li primárně poli tickým, ale es tetickým. Tedy tak ovým, které je tvůr -
cem i součástí autor ské styli zace, umělecké řeči in terního autora –
mluvčího Łyso hor skeho textů. Vezmeme- li v po taz te ma tické zaměře- 
ní počáteční fáze Ł. tvorby, můžeme jej vřa dit do takz vané druhé vlny
če ské pro letářské poezie (tedy mezi če sky píšící autory jako Jan Noha, 
Jiří Taufer či Ilja Bart – s při po dot knutím, že Goj, ač výrazně le vi -
cového smýšlení, nikdy ne byl komu nis tou). Go jovým příte lem a vy-
k la dačem poezie Ón dry Łyso hor skeho byl ostatně sám Bedřich Vác-

13 Od nějž našeho tvůrce mj. vzdaluje také jeho vzdělání; jako jej z jeho rodného 
kraje odvádí dlouholeté působení v Bratislavě (či válečný exil v SSSR).

14 Josef Koždoň (1873–1949) byl slezský politik, předseda Slezské lidové
strany (Śląska Partia Ludowa), propagátor slezské autonomie a nezávislosti,
slezský národní buditel a v letech 1923 až 1938 starosta Českého Těšína. Jeho úsilí o
teritoriální nezávislost Slezska jej za 2. světové války přivádí až na pokraj kolaborace
s Němci. Na rozdíl od Łysohorskeho pochází ze sociálně privilegované vrstvy.
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lavek. Z německy píšících autorů mu jistě byl blízký R. M. Rilke, o ně- 
mž píše svoji dok tor skou diz ertaci. In timnější, mé ličtější vrstvy bás-
nění se u Ł. zře telně ob je vují od druhé sbírky. Rilkův zjev navíc může
být signálem Łyso hor skeho zájmu o básnickou mod ernu (jíž je Rilke
pozdním výhon kem): a dobře víme, že se u něk terých mod ern istů ob -
je vuje zájem o in di viduální básnický ja zyk, jehož vyvázání ze stávají-
cích struk tur by bylo záru kou širší přís tup nosti bez nut nosti přek ladu
a nezastřeného emočního půso bení (Mor gen stern, Car roll, Schwit -
ters). Dodáváme, že po doba tak ového idio lektu byla začasto modifi-
kována tvůr covým ukot vením i dalšími jeho (ne jen ja zyk ovými, leč
napřík lad také mate ma tickými) kom pe tencemi. Navíc je mod erna ob -
dobím, kdy jsou jako lit erární ja zyky využívány re gionální dia lekty
(Mis tra lova prov ensálšt ina) či socio lekty (Rictus ve svých básních
užívá argotu).

Zájem o novátor ství v řeči básnické se znovu ob je vuje s nás tu pem
post mod erny (napřík lad u La dislava Nováka) v poezii fónické. Potře-
ba vnímat ev rop skou kul turu jako kul turu mi norit re ha bili tuje navíc
básníky píšící kra jovým dia lek tem či socio lek tem. Básnická řeč je
vnímána nik oli jako (závazný) způsob přihlášení se ke skupi nové po -
etice či lit erární tra dici, k ideolo gii nábožen ské, poli tické, národ nostní 
či státní; ale jako konkrétní pro jev tvůrčí in di vidu al ity, jímž se vy me -
zuje vůči in di vidu al itám ostat ním a stává nezaměnitelným orig iná-
lem.

Nicméně Łyso hor sky se svým ja zyk ovým ex peri men tem při chází
v časech avant gardy, navíc v době poli ticky vyostřené. Není jistě ná-
ho dou, že prob lema tického přijetí se mu do stává (a to až do časů nor -
mali začních) zejména od kri tiky če sko- a pol sko ja zyčné; a to tak ové,
která krite ria čistě es tetická směšuje s ide ovým po souzením (užiteč-
nosti) básnického díla v poli tickém boji (viz např. Gorovský 1935
nebo Kiełsz 1947). Teo rie lašského národa a domnělý lašský ja zyk
vadí zkrátka tam, kde se tím nejlepším řešením zdá teri to riální ex -
panze na tu neb onu stranu (anebo ale spoň zře telné pre ferování jedné
z národ ností). A náho dou není ani to, že pozitivní hod no cení při chází
tehdy, je- li Łyso hor skeho lašt ina chápána jako zajímavé (z jeho vnitř-

ních dis pozic vy cházející) ozvlášt nění textu primárně vnímaného co
posel ství umělecké. V počáteční fázi Łyso hor skeho tvorby se jí vstříc -
ného hod no cení do stává napřík lad od Jo sefa Hory (1933, 1935),
předm luvu k jeho prvot ině píše F. X. Šalda (1932, s. 8–9) (který nadále 
tomuto básník ovi věnuje po zor nost ve svém Zápisníku). Poněkud od -
lišné je přijetí Łyso hor skeho tam, kde od padá bez prostřední možnost
využití jeho textů v rámci boje poli tického či národ nost ního (anebo
pokud je lze využíti při stupňování požadavků autono mis tických): 

Na Slo ven sku bylo Łyso ho r ske ho dílo přijato mnohem příznivěji než v českých
zemích (Ma r ti nek 2017, s. 80).

Velmi důmyslně vys vět luje Mar ti nek příznivý oh las Łyso hor skeho 
tvorby v něk dejším Sovět ském svazu; kde mezi jeho přek la datele patří 
napřík lad M. Cvěta jeva či B. Paster nak (jejž Łyso hor sky pokládá za
svého přítele). Poli ticky tehdy pronásle dovaní básníci nacházejí v pře- 
k ladech jednu z možností, jak se tvůrčím způso bem reali zo vat (také
možnost obživy: přežití, aniž obětují svědomí nebo život). Básně psa-
né slo vanským ale poměrně neznámým ja zykem jim po skytují pros tor 
pro vlastní umělecký vklad: což lze poznat z „vy lepšení”, k nimž
v přek ladech oproti orig inálu do chází (Mar ti nek ve své mono grafii
tiskne ruské přek lady vedle textů v lašt ině). Básník le vi cového smýš-
lení se za 2. světové války stalin ské kul turní po li tice hodí jako vítaná
zástěrka její skutečné po vahy (nezištná po moc malému národu či úcta

15 Łyso ho r ske ho laština není vlastně so cio le ktem (tedy národní, teritoriální mlu-
vou) s ambicemi idiolektu (...která se u konkrétního tvůrce stala řečí básnickou), ale 
idio le ktem (tedy uměle vytvořeným básnickým jazykem) s ambicemi so cio le ktu.
Ty se však přes Łyso ho r ske ho snahu nikdy nepodařilo naplnit: jím na konci 30. let
vytvořená politicko-literární skupina Lašsko per spe kty wa je v uplatnění laštiny ne-
jednotná a její členové nedodržují Łysohorskeho pravopisné zásady; dokonce čtená- 
ři a recitátoři z regionu mají s Łyso ho r ske ho texty problémy; pro svoji teorii lašské- 
ho národa Łysohorsky nezískává žádnou po li tic kou podporu a on sám nakonec na
tvorbu v laštině postupně rezignuje a místo toho píše v němčině (jíž jako literát
kdysi začínal).

16 Malý 2017, s. 21: „V tomto ohledu se jako nejpronikavější jeví analýzy týkající
se Łysohorskeho recepce v Rusku”.
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k jeho kul tuře byla do za jista vhod nou vějičkou pro časy pokvět nové).
A Łyso hor skemu po skytují ruská vydání jeho nových sbírek sat is fakci 
při neúspěších poli tických (trvalá snaha o jazyko vou, kul turní a pří-
padně také teri to riální autonomii lašského národa15) a tedy ale spoň
nějakou záštitu před hrozícím pronásle dováním.16

Pokud je Ón dra Łyso hor sky „nejpřekládanější básník v dějinách
Če sko slov en ska” (Mar van 2009, s. 7–17); a pokud se mu nak onec
dostalo vlídnějšího přijetí také v Čechách a Pol sku, stalo se tak díky
změně uvažování o lit era tuře, jejím tvůrci a jejích funk cích, k němuž
do chází v post mod ern ismu, který před kolek tivi zu jící dok tríny staví
prin cip tvůrčí in di vidu al ity a ja zyk ové hry. A také díky proměně poli -
tických systémů ve střední Ev ropě (sám Łyso hor sky umírá, aniž se
dočkal výsledku těchto změn). Vždyť in spirátory změněného poh ledu
na Łyso hor skeho jsou – ještě před ní – v An glii žijící básník a přek la -
datel (s vazbami na Čechy) E. Os ers a tehdy v ex ilu žijící lit erární his -
to rik Pavel Gan a ja zyk ovědec Jiří Mar van. Také jejich zás luhou vyšel 
téměř úplný soubor Łyso hor skeho lašských básní Lašsko poezyja
1931–1977 v roce 1988 v SRN. Už předtím „byl roku 1970 ve Švýcar -
sku dok once nomi nován na No be lovu cenu za lit era turu” (Malý 2017,
s. 21). Přesto nadále platí: 

Łyso ho r sky je typickou ukázkou oso b no sti, která se těžko vejde do domácích
kulturních schémat, ale v zahraničních odborných kruzích se setkává s porozuměním
(Pilař 2017, s. 204).

Dvě osob nosti je za potřebí zmínit jako – pro současný stav poznání 
o Łyso hor skem – klíčové. Nedávno zesnulého něk dejšího emi granta
a pozdějšího váženého kolegu pi satele této práce, výše zmíněného Ji-
řího Mar vana. Ten byl také ini ciátorem vcelku reprezen ta tiv ního
výboru z Łyso hor skeho poezie (v če ském přebásnění Z. Ber grové;
Łyso hor sky 2005)17. Na druhé straně Olše (Olzy) mu zdárně sekun -
duje G. Ba lowská, z jejíhož trvalého zájmu o danou prob lema tiku

zmiňme ale spoň dvě (v roce 2008 a 2013 vy dané) mono grafie (Ba -
lowska 2008, 2013); z nichž Mar ti nek vy chází pro zjištění: 

Lašsko [...] v tvůrčím procesu se stává básnickou fikcí (Ma r ti nek 2017, s. 144).

Přestože fikcí, je pevně usazeno – spolu s Łyso hor skeho dílem –
v ev rop ském kon textu autorů ja zyk ových mi norit. Můžeme se sa -
mozřejmě tázat, zdali a nako lik by k upřesnění Ł. místa v rámci lit era -
tury (teri to riálně) če ské přispělo vydání v teh dejší Spolk ové re publice
Německo tištěného souboru v českém převodu.18 Do za jista by k tomu
však po mohla zna lost a kritická reflexe Łyso hor skeho poezie „psané
německy” (Malý 2017, s. 21) – možná by chom pak směli upřesnit
rozvažování Radka Malého nad poměrem mezi kvali tou Łyso hor -
skeho díla a mírou básník ovy auto styli zace: 

Není snadné rozlišit, kde se míra Łyso ho r ske ho sebe sty li za ce a přesvědčení
o vlastní roli barda střetá s ne do sta t kem se be re fle xe (Malý 2017, s. 21).

Už nyní můžeme ovšem nad povzde chem Pavla Horkého – „umě-
lecká omezení lit erárního re gion al ismu nejsou do sud pře konána”
(Horký 2017, s. 186) – říci, že, pokud nak onec pře konána bu dou, vel-
mi k tomu svojí prací přispěje právě Libor Mar ti nek. Nesmírně plodný 
přek la datel a stále výraznější před sta vi tel oné lit erární his to ri ografie,
pro kterou je konkrétní re gion nik oli do sebe a v sobě uzavřeným cel-
kem, ale pros torem, jímž se národní lit era tura otevírá mezinárodnímu
kon textu. Otevřeným ok nem. Do bro družstvím poznání. 
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Ja kub Nie mo jewski i jego bio grafia Jana Husa,
czyli o przekształcaniu się tek stu po lemic znego

w his to ri ografic zny*

Ke y words: 16th cen tu ry, re li gio us po le mics, re fo r ma tion, Ja kub Nie mo je wski, Jan
Hus

Słowa klu czo we: XVI wiek, po le mi ki re li gi j ne, refo r ma cja, Ja kub Nie mo je wski, Jan
Hus

Abs tract

In this paper I focus on Jakub Nie mo jewski’s book Odpowiedź na książki… które
pisał przeciwko Conffe siej bracie naszej krześciańskiej… Przy tym odpowiedź na
historią kac erz stwa Hussowego, którego ten pobożny człowiek nigdy nie by winien in
which Nie mo jewski tries to present Jan Hus biography in context of early modern
con fes sional discusses between Catholics and Prot es tants. Nie mo jewski’s book is one 
of the first attempts to construct Prot es tant his to ri og ra phy in Polish language, yet it
remains a typical example of hu man is tic historic writing. It leads to con clu sion that
Nie mo jewski is in ter est ing but almost com pletely forgotten author, who played
important role in Polish Ref or ma tion. 

W artykule niniejszym staram się przed stawić niemal zapomnianą postać Jakuba
Nie mo jewskiego, ważnego przed stawi ciela polskich ruchów re for ma cy jnych z poło-
wy XVI wieku. Skupiam się na polemice re li gijnej zatytułowanej Odpowiedź na
książki… które pisał przeciwko Conffe siej bracie naszej krześciańskiej… Przy tym
odpowiedź na historią kac erz stwa Hussowego, którego ten pobożny człowiek nigdy
nie by winien, w której Nie mo jewski przed stawia biografię Jana Husa. W efekcie Nie -
mo jewski tworzy podstawy pro tes tanck iej pamięci his to ryc znej, przy równoc zesnym
odwoływaniu się do hu man istyc znych wartości.
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Jan Hus nie na le ży do tych spo śród po sta ci li te ra c kich, któ re
wyjątko wo czę sto po ja wiałyby się w pol skiej li te ra tu rze. Echa hu sy -
ty z mu na le ży na zie miach pol skich w ogó le uz nać za efe me ry dy, któ re 
nie miały wię ksze go zna cze nia dla pol skiej ku l tu ry ani w mo men cie,
gdy hu sy tyzm roz sze rzał się w Cze chach, ani w epo kach pó ź nie jszych,
w czym hi sto ry cy uwo l nie ni od ideo lo gi cz nych zo bo wiązań wy dają
się dość zgod ni (por. Kras 1998). Słabe od działywa nie hu sy ty z mu
przekłada się nie wielką ilość te kstów, któ re z Hu sa czy nią isto t ny te -
mat li te ra cki. Od tej re guły ist nieją jed nak pe w ne wyjątki. 

W epo ce wczes nono woży t nej ta kim właś nie wyjątkiem jest z całą
pe w no ścią po le mi ka wy zna nio wa to czo na przez Be ne dy kta Her be sta
i Ja ku ba Nie mo je wskie go. W ro ku 1567 Be ne dykt Her best opu b li ko -
wał w Kra ko wie książkę Chrze ści ja ń ska porządna od po wiedź na tę
Con f fe sią, w któ rej za warł mię dzy in ny mi Hi sto rię ka ce r stwa Hus so -
we go. W dwa la ta pó ź niej, rów nież w Kra ko wie, Ja kub Nie mo je wski
wy dał Od po wiedź na książki… któ re pi sał prze ciw ko Con f fe siej bra -
cie na szej krze ścia ń skiej… Przy tym od po wiedź na hi sto rią ka ce rz -
stwa Hus so we go, któ re go ten po bo ż ny człowiek ni g dy nie był wi nien.
Oba te utwo ry tworzą nie zwy kle cie kawą całość, ilu strującą sto su nek
Po la ków – za rów no ka to li ków jak i pro te stan tów – do po sta ci Ja na
Hu sa, po zo stają zaś pra kty cz nie nie zna ne za rów no w pol skiej jak
i cze skiej hi sto rii li te ra tu ry. W ni nie j szym te k ście spró bu je my przy bli -
żyć tekst Nie mo je wskie go, sku piając się prze de wszystkim na tym,
w ja ki spo sób po stać hi sto ry cz na zo sta je wy ko rzy sta na przez pol skie -
go pi sa rza do pre zen ta cji ar gu men tów w to czo nym spo rze kon fe sy j -
nym.

Au to ra Od po wiedź na książki… któ re pi sał prze ciw ko Con f fe siej
bra cie na szej krze ścia ń skiej… Przy tym od po wiedź na hi sto rią ka ce rz -
stwa Hus so we go, któ re go ten po bo ż ny człowiek ni g dy nie by wi nien
na le ży wiązać z pol ski mi spo ra mi wy zna nio wy mi połowy XVI wie -
ku, kie dy nie było je sz cze ja s ne, ja ki bę dzie osta te cz ny kształt do ktry -
na l ny pol skiej re fo r ma cji. Ja kub Nie mo je wski związał się w okre sie
stu diów w Kró le w cu i Wit ten ber dze z lute ra ni z mem, po to by sto sun -
ko wo szy b ko przejść na po zy cje kal wini sty cz ne (por. Ta z bir 1978,

s. 12), z któ rych sto sun ko wo bli sko było do do ktry ny bra ci cze skich,
co za uwa żał wie lo kro t nie Hen ryk Gmi te rek za rów no w od nie sie niu
do kwe stii do ktry na l nych (por. Gmi te rek 1987), jak i orga niza cy j nych
(por. Gmi te rek 1984). Nie bez zna cze nia po zo sta wał za pe w ne rów -
nież fakt na tu ry bar dziej oso bi stej – otóż Wo j ciech, je den z bra ci Ja ku -
ba, na le żał do zbo ru bra ci cze skich. Pa mię tać w tym mie j s cu wa r to, że
– jak do wo dził Oskar Ha le cki – związki łączące ka l wi ni stów i bra ci
cze skich ode grały ważną ro lę w kształto wa niu się zgo dy san do mie r -
skiej (por. Ha le cki 1915).

Au tor in te re sującej nas książki otwa r cie an ga żo wał się rów nież
w działal ność pu b liczną. Ta z bir za li cza Nie mo je wskie go do ini cja to -
rów kon fe de ra cji wa r sza wskiej z 1573 (Ta z bir 1978, s. 12). Po li ty cz ne 
zaan ga żo wa nie Nie mo je wskie go w działal ność anty kró lewską za pa -
no wa nia Ba to re go spra wiło, że stał się on zresztą bar dziej sym bo lem
ob ro ny wol no ści szla che c kiej niż ob rońcą róż no wie r ców (por. Ta z bir
1978, s. 12), cze go do wo dzi cho ć by kró t ka wzmian ka o nim w Her -
bach ry ce r stwa pol skie go Pa pro c kie go, w któ rym – zwo len nik ka to li -
cyz mu nie mający po wo dów da rzyć sym pa tią róż no wier cze go po le -
mi sty – pi sze:

Jakub Nie mo jo wski w wymowie a w obronie R[zecz] P[ospo li tej] drugi Cycero.
Okazuje to wiele pisma oczom ludzkim i sejmy koronne głośno o nim po wia dają (Pa -
pro cki 1584, s. 291; w tej edycji błędna pa gi na cja i oz na cze nie karty jako 289).

Mi mo tych zasług Nie mo je wski nie na le ży do naj le piej zna nych
po sta ci pol skie go ru chu refo rma cyj ne go, ani też do gro na osób po -
wszech nie zna nych. Dziś ra czej mo ż na o nim po wie dzieć, że jest po -
sta cią nie mal za po mnianą, co przy naj mniej czę ścio wo tłuma czy nie -
zbyt po chle b na oce na je go do ro b ku pi sa r skie go. Jak za uwa ża Ja nusz
Ta z bir

[...] utwory po le mi cz ne Nie mo je wskie go nie należały do naj prze dnie j szych […].
Pisał za po spie sz nie, po wta rzał się w ar gu men ta cji, mylił teksty i często dawał się
ponosić emocjom. Mimo to dzieła Nie mo je wskie go stanowiły przez długo czas obo-
wiązkową lekturę duchowną braci czeskich (Tazbir 1978, 12). 
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Spo śród li cz nych po le mik pro wa dzo nych przez Nie mo je wskie go
to właś nie ta pro wa dzo na z Be ne dy ktem Her be stem zy skała sto sun ko -
wo naj sze r szy od dźwięk, wy kra czający po za gra ni ce sa mej Rze czpo -
spo li tej, o czym świa d czyć mają przekłady nie mie cki (An twort auf
das Buch Herrn Be ne di c ti Her be sti, 1580–1583) i cze ski (do kwe stii
cze skie go przekładu wy pad nie nam je sz cze wró cić w ni nie j szym te k -
ście).

Twó r czość Ja ku ba Nie mo je wskie go nie do cze kała się do tej po ry
sze r szych omó wień – brak w je go wy pa d ku cho ć by ta kich prac, jak
w wy pa d ku je go bra ta Ja na, któ re mu po świę co no cały zbiór prac
z oka zji kon fe ren cji ro cz ni co wej (choć fa ktem jest, że prac po świę co -
nych Ja no wi Nie mo je wskie mu w tym to mie nie ma zbyt wie le – pod
tym wzglę dem po zy ty w nie wy ró ż nia się tekst Han ny Dzie ch ci ń skiej
ze sta wiający te ch ni ki per swa zy j ne pro te stan ckie go po le mi sty z ka to -
li c kim ka z no dzieją – Fa bia nem Bir ko wskim; por. Dzie ch ci ń ska
2000). Je dy nym wyjątkiem w no wszych ba da niach nad twó r czo ścią
Ja ku ba Nie mo je wskie go jest nie zwy kle cie ka wy tekst Ka ta rzy ny
Mel ler, któ ry jed nak do ty czy póź nie j sze go epi zo du, ja kim była dru ko -
wa na po le mi ka z po zna ń ski mi je zu i ta mi (Mel ler 2016).

Sa ma po le mi ka Her be sta i Nie mo je wskie go stała się dotąd przed -
mio tem bli ż sze go oglądu współcze s nych ba da czy za le d wie raz, kie dy
to Lu cie To man po sta no wiła prze ana li zo wać re la cję po mię dzy fa kta -
mi hi sto rycz ny mi związa ny mi z so bo rem w Kon stan cji a ich li te racką
re pre zen tacją. To man za jęła się rów nież spo so ba mi do sto sowy wa nia
re pre zen ta cji hi sto ry cz nej do te kstu pole mi cz ne go (por. To man 2013). 
W uję ciu To man Nie mo je wski jest pi sa rzem, któ ry w mnie j szym sto p -
niu niż ka to li cki prze ciw nik sku pia się na źródłach hi sto ry cz nych: 

Niemojewský na rozdíl od Her be sta své zdroje de fi nu je velmi obecně (Toman
2013, s. 18). 

Wy da je się to współgrać z cy to waną już opi nią Ta z bi ra o po śpie -
chu, z ja kim swo je te ksty Nie mo je wski two rzył. To man zwra ca też
uwa gę na fakt, że roz wa ża nia Nie mo je wskie go o Hu sie mają bu do wać 
ne ga ty w ny ob raz stro ny ka to li c kiej, któ rej je dy nym spo so bem po le -

mi ki jest po stu lo wa nie ka ra nia za słusz ne poglądy. W od czu ciu To -
man po le mi cz ny cha ra kter całego wy wo du Nie mo je wskie go jest bo -
daj naj większą słabo ścią te kstu, któ ry bar dziej sku pia się na re fu ta cji
poglądów Her be sta niż na fa bu la r nie cie ka wym wy ob ra że niu po sta ci
Ja na Hu sa (por. To man 2013, s. 19). 

Przy naj mniej czę ścio wo za rzut ten na le ży uz nać za chy bio ny, bo -
wiem głów nym ce lem te kstu Nie mo je wskie go jest wej ście w po le mi -
kę z Her be stem, o czym czy te l nik in for mo wa ny jest już na początku:

Ale mam za to, że iż kto się naszym sporom i dowodom z obudwu stron pilnie
przy pa trzy, zna j dzie to przez wszystki artykuły nauki krze ścia ń skiej, że my grunt
wiary naszej s podania Kry stu sa Pana i apostołów jego bie rze my, a tego pewnym
świa de c twem pro ro c kie go i apo sto l skie go pisma do wo dzi my, nie jako księża rzy m s -
cy na de kre tach pa pie skich i pismach ko ście l nych do kto rów różnych fun da ment swój
zakładają. Wszakże jednak Bracie miły wy zna wa my szczyre dary miłego Boga w ko -
ście le po wszech nym, iż zawsze dawał Pan Bóg pa ste rze i doktory pra wdzi we
kościołowi swojemu, chociaż mocą i czcią świata tego bywali od stolice rzy m skiej
potłumieni. Z których liczby był też Jan Hus w Czechach, człowiek dobry i uczony
(jako o nim świadczą hi sto ry ko wie), którego iż k. kanonik [B. Herbest] ka ce rzem
zowie, musi to czynić rad nie rad i przeciw swemu su mie niu, bo przysiągł rzy m skim
de kre tom wierzyć, jakie takie są (k. 842).

Bio gra fia Hu sa tra kto wa na za tem jest świa do mie przez Nie mo -
jewskie go ja ko in stru ment w teo lo gi cz nej wa l ce. Nie mo je wski nie
mógł zresztą ry zy ko wać stwo rze nia pełnej opo wie ści bio gra fi cz nej
do tyczącej Ja na Hu sa i z te go po wo du, by nie zo stać oska r żo nym
o upra wia nie pro te stan c kiej ha gio gra fii. Za rzut ta ki sfo r mułowa ny
pod ad re sem wy znań pro te stan c kich po ja wił się po śred nio w te k ście
Her be sta, co zmu siło Nie mo je wskie go do na stę pującej uwa gi:

Lecz my pa mię ta my w tym prze stro gę Pana swego, który po wie dzieć raczył,
abyśmy tu sobie nie mia no wa li ojców w wierze swojej, gdyż jedenże jest Ojciec nasz
nie bie ski, od którego pra wdzi wa wiara po cho dzi: Nolite vobis vocare patres in terra
etc. Przetoż nie przy wię zu je my się do żadnych osób, ani do Husa, ani do Lutra, ano do 
inszych, jedno tych słuchamy w Ko ście le po wszech nym, którzy do nas głos Chry stu -
so wy przynoszą (k. 863).

W od nie sie niu do kry ty cz nej uwa gi Lu cie To man naj waż nie j sze
wy da je się za tem to, że pol ski pi sarz nie mógł po pro stu so bie po zwo -
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lić na two rze nie na rra cji, któ ra ogra ni czałaby się ty l ko do wątków bio -
gra fi cz nych. Dzię ki te mu włas nym te kstem Nie mo je wski jest w sta nie 
udo wod nić, że do ktry na pro te stan cka od ró ż nia się od ka to li c kiej. Ce -
lem utwo ru jest przy tym ob na że nie kłamstw B. Her be sta a nie bu do -
wa nie prze ka zu hagio grafi cz ne go po świę co ne go Hu so wu, co oczy wi -
ście z dzi sie j szej per spe kty wy czy te l ni czej mo że bu dzić żal, stra co na
bo wiem zo stała oka zja na stwo rze nie cie ka we go ob ra zu lite ra c kie go
Ja na Hu sa. Z dru giej jed nak stro ny pa mię tać trze ba, że w epo ce sta ro -
pol skiej bio gra fi sty ka miała spe cy fi cz ne fun kcje, któ re nie ko re spon -
dują z dzi sie j szym po j mo wa niem bio gra fii w te k ście li te ra c kim.
Utwór Nie mo je wskie go nie wpi su je się zresztą spe cja l nie w ża den
z trzech pod sta wo wych ty pów sta ro pol skiej bio gra fii, w opa r ciu
o które swą kla sy fi ka cję bu do wała Han na Dzie ch ci ń ska, nie ma my
bo wiem w tym wy pa d ku do czy nie nia ani z ele men tem re ne san so wej
czy pro te stan c kiej pa re ne zy, ani ele men tem uw z nio ślającym na rra cję
hi sto ryczną, ani też z pa ne gi ry kiem (por. Dzie ch ci ń ska 1971). W efek-
cie wy pa da wy ra ź nie pod kre ślić, że oma wia ny tekst w za mie rze niu
au to rskim nie miał być te kstem bio gra fi cz nym, trud no za tem czy nić
au to ro wi wy rzu ty, że nie wy wiązał się z za da nia cie ka we go przed sta -
wie nia ży cio ry su Hu sa. 

Co za tem, je śli nie na kre śle nie wia ry god ne go (czy też w ka te go -
riach ów cze s nej re to ry ki pra wdo podo bne go) ob raz Ja na Hu sa, było
ce lem au to ra? Ów cel pre zen to wa ny jest dosłow nie we wstę pie i jest
on nie zmie r nie bli ski wa r to ściom wy zna wa nym przez Jed no tę za rów -
no w Cze chach jak i na te re nie Rze czpo spo li tej. Nie mo je wski de fi niu -
je go ja ko sta nię cie po stro nie pra wdy, co przy wo dzi zna ne z li stu Ja na
Hu sa sfo r mułowa nie Su per omnia vin cit ve ri tas. W czę ści eg zor dia l -
nej te kstu od naj du je my ja s no sfo r mułowaną ca u sam scri ben di: 

A iżeśmy powinni przeciw takim fałszywym świa d kom pod po ma gać prawdy,
położę krótką sprawę okoła Jana Husa przed oczy twoje, tak jakom z pewnej a czasów 
onych hi sto riej znaleźć mógł (k. 842–843). 

Sfo r mułowa nie to ro dzi oczy wi ście py ta nie, o ja kim źró d le mo że
tu być mo wa – ja kie hi sto rie ma na my śli Nie mo je wski? W chwi li
obe cnej mu szę po zo sta wić je bez od po wie dzi i po tra kto wać je tym sa -

mym ja ko po stu lat ba da w czy, któ ry naj pe w niej nie bę dzie łatwy do re -
a li za cji biorąc pod uwa gę nie zbyt ob sze r ny ma te riał do dzie jów hi sto -
rio gra fii pro te stan c kiej w Pol sce.

Nie jest to zresztą je dy ny wątek tej po le mi ki, któ ry w od nie sie niu
do bohe mi sty cz nych kon te kstów do ma ga się głęb szych stu diów. Ist -
nie nie wspo mnia ne go wy żej przekładu po le mi ki Nie mo je wskie go
z Her be stem na ję zyk cze ski jest bo wiem co naj mniej wątpli we. Dru -
ku ta kie go nie udało mi się do tej pory od na leźć w żad nych cze skich
ka ta lo gach ani ze sta wie niach bib lio grafi cz nych, a miałoby prze cież
cho dzić o przekład książki liczącej ponad 800 kart, co jak na wa run ki
ów cze s nych po le mik jest ol brzy mią ilo ścią. O ile za tem nie mie cki
przekład jest do brze udo ku men towa nym i ist niejącym dru kiem, o ty le
sta tus onto lo gi cz ny cze skie go przekładu jest bar dziej chwie j ny. Wspo-
mi na go wpra w dzie Estre i cher i za nim Ta z bir, ale Ta z bir w wy ra ź ny
spo sób za wie rza Estre i che ro wi, nie po da je bo wiem ani da ty wy da nia,
ani ewen tua l ne go tłuma cza. Estre i cher zaś po wołuje się dość enig ma -
ty cz nie na Do bro v skie go, za zna czając, że przekład uka zał się w ro ku
1586. Wątpli wo ści te pogłębia do da t ko wo fakt, że żad ne ze źró deł, na
któ re po wołuje się Estre i che ra – czy li ani Pi śmien ni c two pol skie od
cza sów naj daw nie j szych aż do ro ku 1830 Ale ksan dra Ma cie jo wskie -
go, ani ze sta wie nie Ada ma Jo che ra – cze skie go przekładu nie ewi du je. 

Wra cając zaś do ory gi na l nej wer sji te kstu Nie mo je wskie go, mo ż -
na po wie dzieć, że po wstę p nych uwa gach pre cy zujących sta no wi sko
au to ra wzglę dem sa me go Be ne dy kta Her be sta, jak i ogó l nie w sto sun -
ku do ka to li c kich ad wer sa rzy na stę pu je część, którą mo ż na okre ślić
mia nem na rra tio. Przy po mnieć w tym mie j s cu wy pa da, że w układ zie 
tra dy cy j nej re to ry ki, którą Nie mo je wski znał bar dzo do brze, owo
narra tio pełniło fun kcję roz budo wa ne go ar gu men tu. Pol ski au tor
chęt nie posługu je się po sta cią Hu sa do bu do wa nia łączno ści mię dzy
przeszłością a tera źnie j szo ścią. Fun k cja ta kiej ar gu men ta cji jest oczy -
wi sta w at mo s fe rze spo rów pro wa dzo nych wo kół re fo r ma cji. Hi sto ria 
po wta rza się – wy da rze nia, któ re do pro wa dziły do śmie r ci Hu sa mogą 
się po wtó rzyć, wpi sują się one bo wiem w mo dus ope ran di ka to li c kiej
stro ny:
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Ale ta zawsze była stolice rzy m skiej pra kty ka, która i dziś jest: kto ko l wiek rzy m -
skie go papieża nagani abo przeciw ju ri s di ciej panów du cho w nych namniej co powie,
już jest pewny heretyk i może go zgładzić z świata sine per fas, sine per nephas
(k. 844).

Lecz reve ren dis si mi patres kardynałowie kości[ołów] rzy m skich nic się dalej
w rzecz z Husem nie wdając, ani o duszy jego pracując, ciało opa trzy li zbro j ne mi
zastępy, żeby im nie uciekł a potym do wię zie nia cię ż kie go i smro d li we go s po śmie -
wa niem u mnichów wsadzon był. Takci obłedliwe na wra cają, ta ko we mi ar gu men ty
że la z ny mi na świę t sza stolica rzymska mocno do tych czasów stoi (k. 850).

W to po do bie ń stwo za cho wań ka to li ków za cza sów Nie mo je -
wskie go i za cza sów Hu sa wpi su je się rów nież sam Be ne dykt Her best, 
któ ry w swo im te k ście stwo rzył wy li cze nie poglądów Hu sa lub Hu so -
wi przy pi sy wa nych. W efe kcie zło in sty tu cjo nalne uczy nio ne Hu so wi
w ro ku 1415 zna j du je od zwier cied le nie we współcze s nym świe cie
w za cho wa niu kato li c kie go po le mi sty:

[Husa] accu sa to ro wie w Rzymie widząc naukę o grzechom od pu sz cze niu jasną,
że pa pie skich pie nie ż nych a nie wsty d li wych od pu stów obronić aperto marte nie
mogli, na pi sa li rejestr artykułów obłęd li wych na Husa (co i ks. Herbest uczynił),
chociaż on do wszy t kich nie przy zna wał (k. 844).

Jed nym z głów nych ele men tów na rra cy j nych w opo wie ści o Ja nie
Hu sie po zo sta je w uję ciu Nie mo je wskie go kwe stia gwa ran cji nie ty -
kalno ści, ja kie miał dać pra skie mu uczo ne mu list że la z ny pod pi sa ny
przez ce sa rza Zy g mun ta. W po le mi cz nej na rra cji bu do wa nej przez
pol skie go pi sa rza część wi ny za ha nie b ne – zda niem au to ra – wy da -
rze nia w Kon stan cji po no si pa pież, któ ry miał obie cać ho no ro wa nie
li stu że la z ne go. Łatwo do pa trzeć się w tym ko le j ne go ar gu men tu
prze ciw ko in sty tu cji pa pie stwa, jak bo wiem mo ż na wie rzyć wia -
rołomnej in sty tu cji:

Na co papież na do b nie od po wie dział, iż chocia by mi Hus ro dzo ne go brata zabił
tedy jednak Boże uchowaj, abym ja czego do pu ścić się miał przeciw niemu i przeciw
gle j to wi. Którym słowam jako od naj świę t sze go wierzył Hus, ale się barzo omylił
(k. 850).

A wedla prawa wszech narodów glejty mają być mocno a sta te cz nie chowane, nie
tylko dobrym, ale i na wię t szym złoczy ń com […]. By też dobrze Hus był he re ty kiem,

czego prawdą nikt dowieść nań nie może, tedy jednak glejtu ce sa r skie go łamać się nie
godziło (k. 851).

Kwe stia ce sa r skie go gle j tu i po sza no wa nia pra wa była w at mo s fe -
rze ów cze s nej Rzeczypospolitej szcze gó l nie isto t na. To le ran cja re li gi j -
na nie miała je sz cze wów czas w Pol sce gwa ran cji sy ste mo wych – te
przy niosła do pie ro uchwa lo na ki l ka lat pó ź niej kon fe de ra cja wa r -
szawska. W cza sie, gdy Nie mo je wski przy go to wy wał swą po le micz-
ną pu b li ka cję obo wiązy wały kil ku kro t nie od na wia ne przez Zy g mun ta 
Au gu sta man da ty prze ciw he re ty kom, któ re mię dzy in ny mi ogra ni -
czały działal ność Jed no ty w Pol sce (Dwo rza cz ko wa 1997, s. 21), ale
rów nież wpływały ogó l nie na ha mo wa nie po stę pów pol skiej re fo r ma -
cji i przekładały się na wzmo c nie nie obo zu kato li c kie go ze szcze gó l -
nym uw z ględ nie niem je zu i tów, do któ rych miał Her best przystąpić
kil ka lat pó ź niej. W tej at mo s fe rze pro te stan ci ze szcze gó l nym uwzglę-
dnie niem bra ci cze skich działających w Wiel kopo l s ce, nie czu li się
bez pie cz nie. Ja nusz Ta z bir ja s no do wo dzi, że cho ciaż usta wo da w stwo 
anty here ty c kie nie niosło ze sobą gro ź by po zba wie nia ży cia (przy naj -
mniej w sto sun ku do szla ch ty), to jed nak ude rzały w in no wie r ców na
płasz czy ź nie fi nan so wej, a wy ro ki ska zujące – choć za ocz nie – to jed -
nak za pa dały sy ste maty cz nie (Ta z bir, 2009, loc. 926). W tym sen sie
kwe stia pra worządne go po stę po wa nia w przy pa d ku spra wy Hu sa była 
na za sa dzie ana lo gii palącym pro ble mem dla pol skich pro te stan tów. 

Według pro te stan ckie go po le mi sty za ufa niem nie da się ob da rzyć
ani władz ko ście l nych ze szcze gó l nym uw z ględ nie niem pa pie ża, ani
całego Ko ścioła ro zu mia ne go ja ko wspól no ta. Pod tym wzglę dem
ana lo gia hi sto ry cz na wy da je się być czy te l na – nie mo że my ufać ka to -
li kom, tak jak Hus nie mógł ufać pa pie żo wi i so bo ro wi po wszech ne -
mu: 

Takowe zawsze bywały kon cy lia święte po wszech ne rzy m skie, aby nikomu nie
wolno wiary swojej przeciw de kre tom pa pie skim apo sto l skim pismem po świa d czyć.
Toć jest sąd pa pie ski spra wie d li wy, gdzie pirwej osądzą aniż przesłuchają. Toć są
prawi ojcowie, którzy dziatek swoich płacz żelazem tulą, aby tego więcej nie czyniły
(k. 850).
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Sam Jan Hus ja wi się Nie mo je wskie mu ja ko nie win na ofia ra, któ -
rej nie ty ka l ność była na ru szo na wbrew wszy stkim no r mom cywi liza -
cy j nym czy pra wnym, co wa ż nie j sze jed nak Hus zo stał uci szo ny, po -
nie waż chciał otwa r cie dys ku to wać o swo ich poglądach. To wy ra ź ny
rys wpi sujący hi sto rię Hu sa w huma ni sty cz ny pa ra dy g mat po zna w -
czy, któ re go ab so lutną pod stawą była otwa r tość na dys ku sję. W tym
sen sie pol ski przed sta wi ciel re fo r ma cji sta ra się połączyć dwa prze -
ciw sta w ne sta no wi ska, spo śród któ rych jed no wy ra sta z do świa d czeń
rene san so we go hu ma ni z mu, dru gie zaś z do świa d cze nia re fo r ma cji.
Jak za uwa żyła Mi rosława Hanu siewi cz-La vallee w opa r ciu o te ksty
Era z ma, to właś nie nie prze kra czal na ró ż ni ca po mię dzy za pro po no -
waną przez hu ma ni stów po stawą pod da wa nia w wątpli wość a pre fe -
ro waną przez Ma r ci na Lu tra po stawą su bie kty w nej pe w no ści wy wie -
dzio nej z Pi s ma do pro wa dziła do na ro dzin ba ro ku (por. Ha nu sie wicz
2009, s. 405). Był to po pro stu nie roz strzy gal ny spór epi stemo logi cz -
ny przekładający po mię dzy dwie ma skra j ny mi po sta wa mi, któ ry
przełożył się z cza sem rów nież na ka te go rie ety cz ne. U Nie mo jew-
skie go nie ma je sz cze śla du ta kie go na pię cia – re fo r ma cja jest nie ty le
po szu ki wa niem in ne go niż rzy m ski au to ry te tu, ale właś nie hu ma ni -
styczną w swej isto cie otwa r to ścią na dys ku sję:

Al bo wiem wedle Boga nie mógł być Hus he re ty kiem, jedno jeśli by się był Bogu i 
za ko no wi Jego sprze ci wił upornie. Lecz chciał i prosił, aby go kon ci lium nauczyło.
Wedle spra wied li wo ści nie mógł Hus być ka ce rzem zna le zio ny, ażby pirwej był
dobrze i do sta te cz nie przesłyszan. Lecz i mówić mu nie do pu sz czo no, ani słuchać
chciano (k. 850–851).

Tę samą myśl w in nym mie j s cu Nie mo je wski wy ra ża w fo r mie
pro zo po pei, w któ rej Jan Hus w na stę pujący spo sób prze ma wia do
kar dy nałów:

Reve ren dis si mi patres, wie dz cie o tym, żebym wolał umrzeć aniż upornie błądzić
i dla te gom chu t li wie, abym się dał nauczyć, al bo wiem jeśli w którym błędzie prze -
świa d czo ny będę, gotowem cie r p li wie po ku to wać i po le p szyć się (k. 848–849).

Uwa gę w obu cy ta tach zwra ca po wtó rze nie słowa upo r nie. W świe-
cie ów cze s nych wa r to ści kształto wa nych już przez hu ma ni styczną pa -

i de ię, to nie ra cjo nal ny upór de cy du je o tym, czy czy jeś poglądy mogą
zo stać po tę pio ne. Sta no wi sko Hu sa jest jed nak od mien ne – jest on go -
tów w opa r ciu o me ry to ryczną dys ku sję przy znać się do błędu, co
przy bli ża go w achro nolo gi cz ny spo sób do XVI - wie cz nych hu ma ni -
stów, pa mię tać jed nak na le ży, że wy po wiedź Nie mo je wskie go nie ma
być te kstem histo rio grafi cz nym – jej ży wiołem jest tera ź nie j szość,
a nie przeszłość. Naj waż nie j sze jest za tem, że Hus ocze ku je wręcz
dys ku sji na te mat swo ich poglądów i wie rzy, że mo że ona być po mo c -
na obu stro nom. Nie za mie rza trwać w swo im upo rze, je śli ktoś prze -
ko na go do fałszy wo ści głoszo nych tez. 

Dra mat Hu sa w uję ciu Nie mo je wskie go roz gry wa się za tem na
płasz czy ź nie epi stemo logi cz nej – ów cze s ny ko ściół ocze ku je bez wa -
run kowe go posłusze ń stwa. Ka ż da oso ba ina czej myśląca zo sta je oce -
nio na ja ko „upo r na” i w ro zu mie niu stro ny ka to li c kiej ja wi się ja ko
ktoś, kto nie jest skłon ny do ko m pro mi su. Dla te go też za rów no ko -
ściół cza sów Hu sa, jak i ko ściół współcze s ny Nie mo je wskie mu są in -
sty tu cja mi, któ rym nie wol no ufać. Dla Nie mo je wskie go bo wiem
otwa r ta dys ku sja jest nie ty l ko wa r to ścią wy ni kającą z przy ro dzo nych
praw jed no stki, ale rów nież wa run kiem ko nie cz nym do te go, by śmy
sta wa li się le p si. Dy da kty ka ka to li cka bu do wa na zaś jest na kłam li wej 
ar gu men ta cji, wy mu sza niu zgo dy i fi zy cz nej eks ter mi na cji prze ciw -
ni ków, cze go los Ja na Hu sa jest do wo dem. 

Mę cze ń ska śmierć Ja na Hu sa w Kon stan cji zo sta je czy tel ni ko wi
przed sta wio na ja ko pre fi gu ra cja prze śla do wań, ja kich do świa d czają
wy zna w cy ko ściołów zre for mo wa nych. W tym uję ciu Hus jest za tem
nie ty l ko pre ku r so rem Ma r ci na Lu tra, ale rów nież pierwszą ofiarą
prze śla do wań re li gi j nych związa nych z re fo r macją:

Co się żałośnie przez ty wszytki wieki w Ko ście le rzy m skim działo i dziś dzieje,
że to głupie a nie zbo ż ne plewidło – ksiądz papież – nad za ka za nie Pańskie sprawując
nie inaczej jedno jako ślepa baba miasto kąkolu psze ni cę Pańską wyrywa, a kąkol zo -
sta wu je, czego świeże przykłady i dobrze znaczne mamy już za pamięci naszej, nie
sięgając przeszłych hi sto rii. Zna j dziesz we Francjej, w Angliej i w Ni de r lan dzie wiele 
tysięcy ma r ty rów Chry stu so wych od stolice rzy m skiej nie zbo ż nie a okru t nie po mor -
do wa nych dla tej samej przy czy ny, iż się do Pisma apo sto l skie go od zy wa li, a błędów
pa pie skich nie przy j mo wa li (k. 853–854).
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Tak ro zu mia na eg ze ku cja Hu sa ma według Nie mo je wskie go mieć
siłę bu do wa nia no wej wspól no ty ko ście l nej:

Nauka wiary po wszech nej krze ści ja ń skiej jest apo sto l ska i pra wdzi wa, której Jan
Hus przeciw ustawam nie po bo ż nym papieża rzy m skie go broniąc, krew swoję wolał
przelać, aniżeli jej przeciw su mie niu za prze czać i odstąpić, którą i dziś wszyscy
zgodnie z apo sto l skim Pismem wy zna wa my i dla niej umrzeć go to wi śmy (k. 857).

Hi sto ria Ja na Hu sa w uję ciu Ja ku ba Nie mo je wskie go sta je się za -
tem hi sto rią, na po wtó rze nie któ rej win ni być go to wi rów nież zwo len -
ni cy ów cze ś nie roz wi jającej się re fo r ma cji. Do te go zaś, by by li go to -
wi do aktów po świę ca nia się za wia rę, po trze b na jest pa mięć hi sto-
rycz na. Dla pol skie go au to ra nie ja ko oczy wi stym sta je się re li gi j ny
i sa kra l ny cha ra kter za rów no sa mej hi sto rii, jak i hi sto rio gra fii. W tym 
sen sie oma wia ny tekst jest ty po wym przykładem rodzącej się hi sto -
rio gra fii pro te stan c kiej, o któ rej Ig na cy Le wan do wski pi sał w spo sób
na stę pujący: 

[…] jeśli huma ni sty cz na wizja dziejów pod kre ślała coraz bardziej czynnik ludzki
w dziejach i re du ko wała działanie Bóstwa, to re fo r ma cja uznawała naczelną rolę
Boga w hi sto rii i odcinała się od czysto zie m skie go tra kto wa nia dziejów w wydaniu
nie któ rych włoskich autorów (Le wan do wski 2014, 79). 

Mo del człowie ka za tem i sa mej po le mi ki wy zna nio wej byłby w uję- 
ciu Nie mo je wskie go re ne san so wy, ale sens lu dz kich działań byłby już 
osa dzo ny w kon te k ście sa kra l nym, po zwa lającym na bu do wa nie no -
wej wspól no ty chrze ści ja ń skiej. Wspól no ta ta po trze bo wała swo jej
włas nej to ż sa mo ści hi sto ry cz nej i włas nej pa mię ci.

Kwe stia zaś pa mię ci hi sto ry cz nej pro wa dzi w kon te k ście pol sko -
 -cze skim do ki l ku cie ka wych kon sta ta cji, wa r to więc się jej w tym
mie j s cu przy j rzeć, wy kra czając po za sa me ty l ko teo re ty cz ne spo strze -
że nia do tyczące re ne san so wej hi sto rio gra fii.

W łaci ń skim wie r szu skie ro wa nym do Pio tra Wa che niu sa Ma ciej
Bo rze s la win, bli żej nie zna ny pi sarz wy wodzący się ze śro do wi ska
bra ci cze skich, tak oto przed sta wia re la cję mię dzy przeszłością a te -
raźnie j szo ścią:

Pamięci po wie rzyć trzeba wspó l nie zno szo ne 
Tego metalu rdza we go brze mio na albo raczej
Nie tęsknić już więcej za ojczystą ziemią.

Wa ż nie j sza cnota. W ciężkim trudzie zdobyte

Cnoty imiona – nie po m ne śmierci – try u m fują.
Chrystus, źródło życia, zba wie nia naszego nad zie ja,
Dla ciebie wieczną, pa tro nie łaskawy, niech będzie ozdobą 
                                 (Rott 2002, s. 180)

W te k ście tym za sta na wia apel o to, by za po mnieć o oj czy ź nie
i skupić się na cno t li wym ży ciu, w mie j s cu, w któ rym wy padło żyć.
W kon te k ście ad re sa ta wie r sza – ce sa r skie go po bo r cy po da t ków na
Śląsku, wy wodzące go się pra wdo podo b nie ze śro do wi ska bra ci czes-
kich (por. Rott 2002, s. 31–32) – uwa ga ta wy da je się szcze gó l nie
znacząca. Cie ka we jest też w wie r szu tym obse rwo wa l ne wcze ś niej
u Niemo je wskie go połącze nie po jęć ty po wych dla my śle nia huma ni -
sty czne go i refo rma cyj ne go. Do brze zna ne z pie ś ni Ko cha no wskie go
po ję cie cno ty, ma zo stać w tym pro te stan c kim uję ciu pod porządko wa -
ne porządko wi sa kra l ne mu, czy li Chry stu so wi. Cno ta i wia ra mają być
oz dobą człowie ka, py ta nie jed nak, ja ka ma być wia ra, za którą – we -
dle słów Nie mo je wskie go – wspól no ta refo rma cy j na „um rzeć go to wa”.

Tekst Nie mo je wskie go wska zu je, że hi sto ria no wej wspól no ty ma
być łączo na z po sta cią Ja na Hu sa. To je den z po wo dów, dla któ rych
Nie mo je wski de cy du je się wystąpić w ob ro nie pa mię ci cze skie go re -
for ma to ra. Jed na k że je sz cze w połowie XVI wie ku kwe stia tra dy cji
hu sy c kiej nie była jed noz na cz nie de fi nio wa na w ob rę bie ko ścioła Jed -
no ty. Jak za uwa ża Hen ryk Gmi te rek do pie ro w tra kcie słyn nej dys pu -
ty teo lo gi cz nej przed sta wi cie li Jed no ty i te o lo gów lu te ra ń skich, któ ra
od była się w Kró le w cu ja ko wy nik po ja wie nia się w Pru sach przed sta -
wi cie li cze skiej emi gra cji z ro ku 1548, wy ar ty kułowa na zo stała przez
Ur ba na He r mo na myśl za li cze nia Hu sa w po czet wy bi t nych refo r ma -
to rów Ko ścioła. Był to pie r wszy raz, kie dy tak ja s no sfo r mułowa no
de kla ra cję ide o we go na wiąza nia Jed no ty do spu ści z ny hu sy c kiej (por. 
Gmi te rek, br. 5). Nie wie le zresztą wcze ś niej swój związek z na ucza -
niem Hu sa od kryła roz sze rzająca się re fo r ma cja spod zna ku Lu tra,
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któ ra do pie ro od kry wała swo je hi sto ry cz ne ko rze nie. Wy sta r czy przy -
po mnieć, że Ma r cin Lu ter ty l ko przez przy pa dek do wie dział się
o swo im po prze dni ku z Czech, kie dy to po słyn nej Dys pu cie Li p skiej
z 1519, otrzy mał od pra skie go mi strza Václava Rožďalovskiego eg -
zemp larz De ec c le sia Hu sa. To właś nie po le ktu rze te go tekstu Lu ter
miał na pi sać w jed nym ze swych li stów słowa: 

Nie wiedząc o tym, nauczałem już dotąd po myśli Husa. […]. Krótko – my
wszyscy je ste śmy hu sy ta mi, nie będąc tego świa do mi (Jaskóła 2017, s. 6). 

Tekst Nie mo je wskie go w tym kon te k ście byłby nie ty l ko przy-
kładem XVI - wie cz nej po le mi ki kon fe sy j nej, ale rów nież jed nym
z pier wszych w pol skiej li te ra tu rze przykładów bu do wa nia pro te stanc-
kiej świa do mo ści hi sto ry cz nej, a po śred nio rów nież pro te stan c kiej hi -
sto rio gra fii, choć po kre ślić wy pa da raz je sz cze, że to nie przeszłość
jest głów nym te ma tem oma wia ne go te kstu. Przy ta kiej in ter pre ta cji
kwe stia pra wdy, którą tak si l nie pod kre śla au tor we wstę p nej czę ści
swe go wy wo du, na bie ra do dat ko we go wa lo ru. Pra wdzi wość prze sta je 
być bo wiem wyłącz nie spo so bem na dys kre dy ta cję prze ciw ni ka, ale
sta je się rów nież fun da men tem no wej to ż sa mo ści. Owa to ż sa mość hi -
sto ry cz na sta r sza jest niż sa mo wystąpie nie Lu tra, po nie waż się ga
wstecz o do da t ko we sto lat i na wiązu je do na ucza nia Ja na Hu sa. Je go
bio gra fia w tym kon te k ście na bie ra za tem no we go kon stru ktyw ne go
cha ra kte ru, o któ rym do tej po ry w my śli pol skie go ru chu refo rma cyj -
ne go nie było mo wy.

Ten po zy ty w ny aspekt ma jed nak zna cze nie dru gop la no we. Tekst
Nie mo je wskie go po zo sta je wciąż po le miką kon fe syjną i w tym sen sie
wpi su je się w to, co Ka ta rzy na Mel ler na zwała kon fron tacy j nym mo -
de lem po le mi cz nym, opa r tym na pro stej anty te zie „pra wdzi we go”
Ko ścioła repre zento wa ne go przez refo r ma to rów i „fałszy we go” Ko -
ścioła pa pie skie go Anty chry sta (Mel ler 2016, s. 87).
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R E C E N Z J E,  O M Ó W I E N I A,  N O T Y

Lit erární kra jiny Mar tina Tomáška

Motto:
Přítomnou literárněvědnou knihou bych
rád přispěl do rozvíjející se mezioborové
diskuse o přírodně-kulturním prostoru, je- 
hož jsme součástí.
                   (Martin Tomášek)

Mar tin Tomášek (*1969) je lit erárním his to rikem, lit erárním kri tikem a vy soko-
šk olským peda go gem. Vys tu do val bo hemis tiku a fi lo zofii na FF UP v Olo mouci, ně-
kolik let učil na gymnáziu, v součas nosti působí jako od borný asis tent na kat edře čes-
ké lit era tury a lit erární vědy FF OU, kde se ba datel sky spe ciali zuje na dějiny če ské
litera tury 19. století a na di dak tiku lit era tury. Je autorem práce Laby rin tem díla K.M.
Čapka- Choda (2006). Společně s prof. Janem Ma lu rou uspořádali os travská sym -
pozia zkou mající lit erární pros tor, ze kterých vzešly mono grafie Město (2011), Kra -
jina (2012) a Příroda vs. in dus triál (2016). Ak tuálně je fasci nován žán rem ces topisu,
vzta hem filmu a lit era tury, prob lema tikou lit erárních učeb nic a me to dami výuky lite-
ra tury. Pravi delně spo lu pracuje s Českým rozhlasem Vltava a nev ládními or gan iza-
cemi. 

Pub lik ace Mar tina Tomáška Kra jiny tvořené slovy1 je kom pozičně rozčleněna na
dvě části. První část je me todologická, lit erárněteo re tická, druhá in ter pre tační a ana -
lyzační, ve které lit erární his to rik sle duje ztvárnění lit erární kra jiny kan onickými
i méně známými autory, a to od konce 18. do počátku 20. století. Autor v ediční po-
známce knihy uvádí, že většina kapi tol pub lik ace je tvořena texty, jež byly v po době
tezí nejprve před staveny na kon fer encích a sym poziích a následně pub lik ovány ve
sbornících.

V teo re tickém úvodu nabízí Tomášek za myšlení nad smys lo vou per cepcí světa,
pod sta tou lit erárního ztvárnění pros toru i nad fe nomé nem kra jiny. Tvůrce vy chází
zejména z od borných prací českých i světových fi lo zofů a lit erárních vědců, jež re -
flek tují obraz pros toru a kra jiny. Můžeme při pome nout Po etiku pros toru (1957) Gas -
tona Bache larda, v níž autor volí per spek tivu fe nome nolo gie a zaměřuje se „na fe -

nome nologické určení obrazů”, z domácích autorů vy chází Mar tin Tomášek pře -
devším z prací Dan iely Ho drové, Jana Mu kařovského, Karla Krejčího a Karla Hau-
sen blase. V závěru úvodní kapi toly do chází k násle du jícímu zjištění. „Je- li kra jina
v díle, epickém či lyrickém, te ma ti zována, stává se in te grální součástí jeho význa -
mové výstavby, a tudíž bez ní nelze dílo vnímat jako kom pletní” (s. 33).

Druhá část Tomášk ovy knihy Kra jiny tvořené slovy má charak ter in ter pre tační
a ana lyzační, me todologicky vy chází z výše vzpomenutých od borných textů a je roz-
členěna do šest nácti pod kapi tol. V  p r v n í  p o d  k a p i  t o l e,  Obrazy no voče ské lite- 
rární kra jiny, re flek tuje Mar tin Tomášek umělecké ztvárnění lit erární kra jiny v raně
obrozen ské době, pře devším v tvorbě Jo sefa Jung manna, autorů sdružených kolem
Václava Tháma a An tonína Ja ro slava Puchma jera, dále v básnickém díle Mi loty Zdi -
rada Poláka, Jo sefa Lindy, Jána Kollára a v básnických tex tech RKZ. Ve  d r u h é
p o d  k a p i  t o l e  se autor věnuje če ské společnosti a jižním Slovanům v per spekti-
vách obrozen ského ces topisu. Všímá si ros toucího protiněmeckého na cion al ismu
a pod pory idey slo van ské vzájem nosti, re flek tuje tvorbu ces topisů, deník ových zá-
znamů a ko re spon dence pub lik ova nou ča sopisecky a po cházející z pera Václava Sva -
to pluka Štulce, Jana Zdeňka Vese lého, Jo sefa Do brovského, Václava Al oise Vi nařic-
kého, Karla Hynka Máchy (Deník na cestě do Itálie), Karla Fritsche, Mořice Fi alky
a Václava Staňka. Ces topisem J. Kollára z roku 1843 (návštěva Mezi muří, Štýrska,
Hor vat ska a Po moří) vstu puje dle M. Tomáška do če ského písem nictví typ úva hového 
a fi lo zo fu jícího ces topisu. „Zostřené vidění světa, jehož svorníkem je myšlenka slo -
van ství, je zároveň provázeno silnými, čtenáře pro voku jícími emo cemi” (s. 77), kon -
sta tuje autor knihy. Lit erární his to rik se ztotožňuje s názory Zdeňka Vašíčka a Mi ro -
slava Hro cha a do chází k závěrečné syntéze. „Kollárem pro sa zovaná ide olo gie
národních kra jin usi lu jící pro po jit čas a pros tor, dějiny a zemi, kořeny, krev a půdu se
rodí z potřeby promít nout národ do pros toru a v pod statě pot vrzuje chápání kra jiny
jako kul turního pro duktu” (s. 79).

Ve  t ř e t í  p o d  k a p i  t o l e  se Tomášek zas ta vuje u „Máchovy cesty k lit erární
kra jině”, ve  č t  v r t é  pak re flek tuje Máchovo zo bra zení kra jiny v Máji. Kra ji no pisně
laděné texty nalézá autor pub lik ace v Máchově Zápisníku z roku 1833, v ru kopisných
An merkun gen z let 1829–1831, považov aných za zlo mek Máchova nejstaršího zápis-
níku, v Deníku na cestě do Itálie (1834), dále pak v pozdějších deník ových zázna-
mech z roku 1835, v básni Svatý Ivan (1831) a v baladě Syn mlynářův, jejíž první verze 
byla s největší pravděpo dob ností in spi rována bala dou Dcera mlynáře Jo sefa Vlas ti -
mila Ka marýta z roku 1820. Na zák ladě stu dia 3. svazku Spisů K. H. Máchy (Lit erární 
zápisníky – Deníky – Dopisy) z roku 1972 při pomíná Mar tin Tomášek skutečnost, že
v této edici nalézáme přírodně- krajinné par tie vyp sané z umělecké lit era tury, geo -
graficky zaměřených textů a ces topisů. Současně se stud iem lit erárních pos tupů se
K.H. Mácha dle Tomáška věno val úvahám o bu doucích poutích. V závěru třetí pod -
kapi toly autor kon sta tuje, že Máchou zpo dob něná kra jina „ať už to po nymicky kon-
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kre ti zovaná, nebo charak teru spíše obec ného či sym bol ického, tvoří téměř ob ligátní
výcho disko Máchova básnického textu” (s. 99).

V  p á t é  p o d  k a p i  t o l e  se Tomášek zas ta vuje u his torického vývoje re flexe
Erbe novy kra jiny, a to od 90. let 19. století. Vy chází z kom parace erbe novského
a máchovského obrazu če ské kra jiny, opírá se o tvrzení Arne Nováka, Jana Ja kubce,
An tonína Grunda, Ro mana Jakob sona, Fran tiška Xav era Šaldy, Jana Mu kařovského,
Vo jtěcha Jiráta i Fe lixe Vo dičky. Mar tin Tomášek na zák ladě stu dia prací s erbe nov-
skou te ma tikou tvrdí, že K. J. Er ben ve srov nání s K. H. Máchou ink linuje k bieder -
meieru, je os tražitý vůči přírodě. Svým důrazem na kra ji no pisný mini mal is mus nabízí 
čtenáři vyt voření před stavy, která dok on ale souzní s charak terem če ské kra jiny.
V  š e s t é  p o d  k a p i  t o l e  re flek tuje Tomášek pro zaické obrazy Šu mavy z pera
příro dovědců a lékařů (Jan Krejčí, Emanuel Purkyně, Jo sef Tho mayer) i spi so vatelů
(Jan Neruda, Bohu mil Hav lasa, Servác Heller, Eliška Krás no hor ská, Karel Kloster -
mann). Kloster man novi je věnována celá  o s m á  p o d  k a p i  t o l a,  v níž se autor
knihy zabývá my tologickými as pekty lit erární kra jiny v pro zaik ových raných pra-
cích. Výše vzpomenutí tvůrci vy cházejí z kriticko- realistické po etiky a jejich texty
jsou výrazem re al is tické es tetiky, Kloster mann je nahlížen jako „stvořitel šu mav-
ského ge nia loci”.

Těžištěm Tomášk ova zájmu v  s e d m é  p o d  k a p i  t o l e  je obraz kra jiny ve fe -
je ton is tice Vítězslava Hálka. In ter pre tuje a ana lyzuje Hálkův lyrický Ces topis na Ou -
por, v němž básník vy jadřuje vztah ke své rodné kra jině. Jed notu v textu tvoří láska
a příroda, vidíme kon trast města a venkova. No vost ces topisného textu V. Hálka spat-
řuje Mar tin Tomášek v po etickém a střízlivém obrazu Hálk ovy rodné kra jiny a ve
schopnosti „vy jádřit es tetické uspoko jení z míst kul ti vovaných člověkem i těch, která
[…] do sud odolávají jeho vlivu. Hálek tím vys tihl pod statu i kouzlo če ské venkovské
kra jiny spočívající v har monickém smíru lid ské a ne lid ské přírody” (s. 144). Dle li-
terárního his to rika můžeme Hálkův Ou por zařa dit „do kon textu proamer ických textů
in spi rovaných chůzí. Přestože téměř za pomenut stal se nak onec […] jedním ze zřídel
če ské en vi ron mentální es tetiky” (s. 147).

V  d e v á t é  p o d  k a p i  t o l e  Tomášek re flek tuje ces tování Německem v če ské
lit era tuře 19. století. Tato te ma tika je demon strována na tex tech Jo sefa Vo jtěcha Sed-
láčka, Jána Kollára, Ka rola Kuz mányho, Ĺu dovíta Štúra, Jana Palackého, Jana Krej-
čího, Ja ro slava Golla, Karla Adámka, Jana Nerudy, Jo sefa Wün sche, Jo sefa Štolby a
Jo sefa Kořen ského. Obraz va lašské kra jiny je demon strován v  d e s á t é  p o d  k a p i  -
t o l e,  a to na dílech Jo sefa Heřmana Agapita Gal laše, Jana Era zima Vo cla, Dan iela
Slo body, An tonína Vaška, ro dilého Va la cha Fran tiška Bayera, Sva to pluka Čecha,
Františka Here tise, Fran tiška Slámy a Me toděje Jahna.

V  j e  d e n á c t é  p o d  k a p i  t o l e  se autor knihy zas ta vuje u „mytické kra jiny
Zey erova Vyše hradu”. Tomášek tvrdí, a s ním plně souh lasíme, že při četbě „Vyše -
hradu si zře telně uvědo mu jeme, jak se v této skladbě mísí autorova pok ora vůči příro-
dě s vlas te necky mo ti vova nou touhou evoko vat klíčové okamžiky národní pre his to -

rie, stejně jako se v ní set kává poh led no vo dobého hu man isty s fas cinací příběhy”
(s. 199). Proto můžeme dílo Julia Zey era považovat za no vo ro man tické, i když dle
Mar tina Tomáška Zey erův Vyše hrad vy chází „z básník ovy am bice při pome nout by -
tostné spo jení člověka s příro dou” (s. 211).  D v a n á c t á  p o d  k a p i  t o l a  je vě-
nována kra ji no pisu Viléma Mrštíka. Lit erární his to rik re flek tuje pro zaik ovo dílo žán -
rově – Mrštík ovy poznámky a postřehy, kratší prózy, ces topisné prózy a romány.
Tomášek souh lasí s názorem Mi lo slava Hýska, že V. Mrštík byl výji mečným „malí-
řem přírody, přírodních do jmů a nálad”, jenž ve svých pracích omezil dějo vou složku
na mini mum. A současně při chází Tomášek se zcela novátorským poh le dem na Vilé-
ma Mrštíka, když pozna menává:

Z hlediska dnešních snah o obnovu ci t li vo sti vůči ne-lidské přírodě, od níž se vlivná část
moderny snažila os vo bo dit, vytvářel Vilém Mrštík díky své výjimečné povaze již před více než
stoletím texty nikoliv nepodobné těm, jimiž dnes eko lo gi c ky zaměření filozofové a antropo-
logové iniciují obnovu toho základního, existenciálního vztahu člověka a přírody (s. 250–251). 

Stejně by tostným kra ji no pis cem jako Vilém Mrštík byl Karel Václav Rais, jemuž
je věnována  p a t  n á c t á  p o d  k a p i  t o l a.  Obraz velkoměsta coby kra jiny civi li -
zace v tvorbě Karla Matěje Čapka- Choda je podán ve  t ř i n á c t é  p o d  k a p i  t o l e.

Roli kra jiny v tak zvané hra ničářské próze je vy mezena  č t r n á c t á  p o d  k a p i  -
t o l a.  Tomášek ob jasňuje po jem hra ničářská próza. Jedná se o tak ové lit erární texty,
jež umělecky zo bra zují „pnutí na česko- jazykovém pomezí”. Ono směřování Tomá-
šek in ter pre tuje a ana lyzuje na pracích Ka ro liny Světlé, Sva to pluka Čecha, Fran tiška
Here tise, Al oise Jiráska, Václava Beneše- Šumavského, An tala Staška, Otakara Čer -
vinky, Jana Kle candy a An tonína Nečáska. Poh led na přírodu i kra jinu z pera autorů
90. let 19. století (Jo sef Karel Šlejhar, Fran tišek Xaver Šalda) je re flek tován v š e s t  -
n á c t é  p o d  k a p i  t o l e.

O knize Kra jiny tvořené slovy, která vzešla z tvůrčí dílny lit erárního his to rika
Mar tina Tomáška, můžeme kon sta to vat, že je novátor ská a nadča sová. Texty svazku
ve dou čtenáře ke kritickému přemýšlení o vztahu člověka a přírody, o vztahu člověka
a venkova, o vztahu člověka a města. Tomášek nepřináší jediný možný poh led na da-
nou prob lema tiku, sám si v procesu tvůrčího aktu ujasňuje, „co lit erární kra jina vlast-
ně je a jak jako součást konkrét ního textu fun guje” (s. 327). Re cipi ent textu má tak je -
di nečnou možnost vstou pit do tvůrčího dia logu s autorem knihy. A to je velmi sym pa -
tické.

Pub lik ace Mar tina Tomáška je mno hos tranně in spi ru jící. Můžeme ji do po ručit
ne jen lit erárním věd cům, stu dentům fi lol ogických oborů, ale také fi lo zofům, an tro -
pologům, příro dověd cům, ek ologům a geo grafům.  

Lukáš Průša, Ostra va
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K R O N I K A

Ju bile usz Pro fe sor Jo anny Goszc zyńskiej

Rok 2018 ob fi tu je w znaczące ro cz ni ce i ju bi le u sze1. Z tych, któ re łączą hi sto rię
czeską, słowacką i polską, na uwa gę zasługują z pe w no ścią co naj mniej dwa wy da -
rze nia: ra do s ne stu le cie nie pod ległości przy pa dające na te go roczną je sień oraz bar -
dziej trau ma ty cz ne wspo mnie nie hi sto rii ro ku 1968. Sym pto maty cz ny jest za tem
w tym kon te k ście fakt, że bieżący rok przy no si ta k że ju bi le usz 70-le cia Pani Pro fe sor
Do ktor Habi li to wa nej Jo an ny Go sz czy ń skiej – sla wi stki, bo he mi sty ki i słowa cy stki,
zna w czy ni obu li te ra tur XIX i XX wie ku, związa nej od lat z Uni wer sy te tem Warszaw-
skim.

Ju bi la t ka naj pierw stu dio wała na UW, na stę p nie przeszła tam ko le j ne szcze b le
ka rie ry na uko wej, począwszy od do kto ra tu w 1983 ro ku aż do pro fe su ry w 2010.
Przy po mni j my, że pie r wszy znaczący sto pień w ka rie rze za wo do wej zo stał na da ny za 
pra cę po świę coną no we li sty ce słowa c kie go pro za ika Františka Švantnera, któ ra po -
wstała pod kie run kiem ne sto ra pol skiej sla wi sty ki profe so ra Jó ze fa Mag nu sze wskie go.

Na stę p nym kro kiem w ka rie rze na uko wej Ju bi la t ki było uzy ska nie ha bi li ta cji na
pod sta wie mo no gra fii Mit Ja no si ka w fo l klo rze i li te ra tu rze słowa c kiej XIX wie ku
(Wa r sza wa 2001). Książka od biła się sze ro kim echem w śro do wi sku sla wi sty cz nym,
o czym świadczą li cz ne re cenzje pub li ko wa ne w ta kich cza so pi s mach, jak „Pa mię t nik 
Słowia ń ski”, „Slovenská li te ratúra”, „Sla via”, „Kon ta kty” i in ne. No wa to r skie czy
mo że ści ślej pio nie r skie uję cie te ma tu wy wołało ogro m ne zain tere so wa nie pu b li -
kacją, a to z ko lei dwa la ta pó ź niej za owo co wało rów nież tłuma cze niem na ję zyk
słowa cki.

Śledząc ko le j ne mo no gra fie, nie spo sób nie za uwa żyć, iż Au to rka w na stę p nej po -
sta wiła na obie li te ra tu ry, któ re uczy niła przed mio tem swo ich eks plo ra cji na uko -
wych. W to mie Sław ni i za po mnia ni. Stu dia z li te ra tu ry cze skiej i słowa c kiej (Wa r sza -
wa 2004) ze brane zo stały ar ty kuły wcze ś niej za mie sz czo ne w czaso pi s mach i pracach 
zbio ro wych, za rów no pol skich, jak i za gra ni cz nych. Część pie r wsza, najob szer nie j -
sza, po świę co na jest słowa c kie mu ro man tyz mo wi (na zwa nu r tu sta no wi jed no cze ś nie 
jej ty tuł), ale w ko le j nych: Eks pre sjo nizm i Współcze s ność uwa ga Uczo nej skon cen -
tro wa na jest ta k że na li te ra tu rze cze skiej. Po wni kli wym omó wie niu fe no me nu
słowa c kie go me sja ni z mu (je den z po wra cających te ma tów Uczonej) w epo ce ro man -

ty z mu, w ko le j nych ese jach Au to rka przygląda się te mu, jak fun kcjo no wał eks pre sjo -
nizm na grun cie li te ra tu ry cze skiej i słowa c kiej oraz od po wia da na py ta nie, dla cze go
czę sto od ma wia no mu pra wa do obe cno ści, po le mi zując nie raz z wcze śnie j szy mi uję -
cia mi tej pro ble ma ty ki. Część osta t nią sta no wi cze sko-słowa cki dwugłos de dy ko wa -
ny twó r czo ści Ru do l fa Slo bo dy i Mi la na Kun de ry. 

Pod ję cie jed ne go z da l szych nu r tujących Ju bi la t kę zagadnień przy niosło efekt
w po sta ci to mu  Sy no wie słowa. Myśl me sja ni sty czna w słowa c kiej li te ra tu rze ro man -
ty cz nej (Wa r sza wa 2008). Za rów no me sja nizm, jak i słowia ń ski ro man tyzm kon sek -
wen t nie po wra cają w ba da niach Pa ni Pro fe sor. W pre zen to wa nym to mie naj wię cej
roz wa żań zo stało po świę co nych kla sy cz nym au to rom: Sa mo wi Bo h da no wi Hro bo-
ňowi, Mi cha lo wi Mi los la vo wi Hodžy czy wre sz cie Ľudovítowi Štúrowi, tworząc ko -
he ren t ny ob raz te go fe no me nu w co raz bar dziej upo mi nającym się o głos pi śmien ni c -
twie.  

Pro ble ma ty ka słowa cka po wró ciła rów nież w pu b li ka cji Wie l kie spo ry małego
na ro du (Wa r sza wa 2015). Au to rka z per spe kty wy hi sto rii idei przygląda się w niej
XIX - wie cz nym słowa c kim dy le ma tom toż sa mo ścio wym. Z pasją po ka zu je i eks po -
nu je la ta kształto wa nia się no wo cze s nej idei na ro do wej Słowa ków roz da r tych w XIX
wie ku po mię dzy ku l turą czeską, słowacką, do mi nacją au stro - wę gierską czy wre sz cie
tych, któ rzy szan sy upa try wa li w pan sla wi z mie. 

Z te go kró t kie go wy li cze nia, nie roszczące go so bie am bi cji do zre fe ro wa nia
całokształtu do ro b ku na uko we go Ju bi la t ki (Au to rki bar dzo wie lu ar ty kułów na uko -
wych, re cen zji, wystąpień), wy ra ź nie wi dać, iż w krę gu Jej zain te re so wań na uko wych 
po zo sta je hi sto ria, ku l tu ra, li te ra tu ra dwóch na ro dów, któ re czę sto okre śla się przy -
mio t ni kiem „mały”. Zaan ga żo wa nie, z ja kim Pro fe sor Jo an na Go sz czy ń ska po chy la
się nad wy bra ny mi aspe kta mi XIX- i XX-wie cz nej to ż sa mo ści obu tych zbio ro wo ści,
prze ko nu je, iż to, co małe, wca le nie mu si być mało in te re sujące. 

Do ro bek na uko wy do pełniają re da go wa ne przez Ju bi la t kę to my zbio ro we, któ re
są z re guły efe ktem spo t ka nia (dosłow nie i meta fo ry cz nie rzecz uj mując) wie lu ba da -
czy z ró ż nych ośro d ków. Ka ż dy, kto choć raz podjął się spro sta nia wy zwa niu, ja kim
jest rze te l na re da k cja, wie, jak żmud na i cza sochłon na jest to pra ca. Tym bar dziej na -
le ży przy po mnieć se rię wy da waną w pie r wszej de ka dzie XXI wie ku pod wspó l nym
ty tułem Pro ble my to ż sa mo ści ku l tu ro wej w kra jach słowia ń skich. Dwie pie r wsze czę -
ści eks plo ro wały klu czo we za gad nie nie pod kątem fo r mo wa nia się i prze mian (Wa r -
sza wa 2003, 2004), w trze cim au to rzy po chy li li się nad iko ni cz no ścią, ba dając zna ki
i sym bo le (Wa r sza wa 2005). Trzy la ta pó ź niej uka zała się pra ca Pro ce sy auto iden tyfi -
ka cji na ob sza rze ku l tur środko woeuro pe j skich po ro ku 1918 (Wa r sza wa 2008),
będąca wy nikiem otrzy ma ne go gran tu z Fun du szu Wy sze hra dz kiego.

Wspo mnieć przy naj mniej z ty tułu w tym mie j s cu na le ży to my współre dagowa ne
przez Ju bi la t kę: Prze mi l cze nia w re la cjach mię dzyku ltu ro wych (z G. Szwa t - Gyłybo-
wą; Wa r sza wa 2008), Znaczące prze strze nie Słowia ńsz czy z ny (z G. Szwa t - Gyłybową, 
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Wa r sza wa 2010; Res sla vi sti ce (z Z. Gre niem; Wa r sza wa 2010),  Cza r ny ro man tyzm.
Przy pa dek słowa cki (z A. Ko by lińską; Wa r sza wa 2011), Do świa d cze nie i dzie dzi c two 
tota lita ry z mu na ob sza rze ku l tur środko woeuro pe j skich. (współred. J. Kró lak, R. Ku l -
mi ń ski; Wa r sza wa 2011). Osta t nim bo da j że opra co wa niem zbio ro wym była pu b li ka -
cja Wo j na – re to ry ka wa l ki (Wa r sza wa 2015). Ka ż da z tych prac odsłania ko le j ne ob -
sza ry, któ re nie są ob ce Ba da cz ce i któ re dzię ki Jej pra cy i zaan ga żo wa niu stają się
mniej ob ce ta k że dla czy te l ni ków.

Po wy ższe wy li cze nie ilu stru je jed no cze ś nie re o rien ta cję me to do lo giczną ma cie -
rzy ste go ośro d ka ba da w cze go, w któ rym od 2005 ro ku rea li zo wa ny był pro gram
dwu sto p nio wych kultu roz na w czych stu diów sla wi sty cz nych. War to więc do dać, iż
Pro fe sor Jo an na Go sz czy ń ska w la tach 2008–2016 kie ro wała In sty tu tem Sla wi sty ki
Za chod niej i Połud nio wej, jed no cze ś nie ko or dy nując współpra cę ba dawczą z praską
bo he mi styką nad te ma tem Li te ra tu ry słowia ń skie wo bec pro ce sów ku l tu ro wych
w XIX i XX wie ku. 

Do ro bek na uko wy do pełnia in fo r ma cja, iż Ju bi la t ka jest re da kto rem na cze l nym
pol sko-słowa c kie go pi s ma „Kon ta kty”, za sia da w ko mi te cie re da kcy j nym „Prac Filo -
lo gi cz nych” oraz ra dach na uko wych słowa c kich pe rio dy ków: Slovenská literatúra”
i „Rak”. Uz na nie bu dzi ta k że wy pro mo wa nie czwo r ga do kto rów, gdyż po ka zu je, iż
ba da cze bo he mi sty ki i słowa cy sty ki mogą li czyć na wspa r cie i inte le ktua l ny dia log.

Pro fe sor Jo an na Go sz czy ń ska od da je się rów nież sztu ce tłuma cze nia z ję zy ka
słowa c kie go i cze skie go. Wśród uczonych, któ rych pra ce zo stały przez Nią przetłu-
ma czone, wy mie nić mo ż na na zwi ska Vladimíra Ma cu ry, Pe tra Za ja ca (te ksty uka zały 
się na łamach „Pa mię t ni ka Słowia ń skie go”). Z ko lei w „Li te ra tu rze na Świe cie” od -
na leźć mo ż na przekłady o cha ra kte rze popu larno nau ko wym czy pub licy sty cz nym
m.in. au to r stwa Jo se fa Škvoreckiego czy po no w nie Ma cu ry. Wa r to też przy po mnieć,
iż wcze ś niej, ta k że po za ofi cjalnym obie giem, Ju bi la t ka (pod pse u do ni mem Adam
Ra j ski) pu b li ko wała tłuma cze nia znaczących ese jów Jiřego Le de re ra czy Pe te ra Lip -
to v skie go. W bi b lio gra fii zna j dzie my ponad to przekłady li te ra c kie (tu taj ta kie na zwi -
ska, jak La di s lav Ťažký, Ivan Křesadlo, Pa vel Ko ho ut, Pa vel Vilikovský, Dušan Mi ta -
na, Ota Fi lip) i pub licy sty cz ne, któ re uka zy wały się w cza so pi s mach (po no w nie „Li -
te ra tu ra na Świe cie”, ponad to „Kre sy” czy np. „Do da tek Środko woeu rope j ski” do
„Gaze ty Wy bo r czej”), an to lo giach czy ja ko pu b li ka cje zwa r te (Ma r ta Staňková, Jo zef 
Cíger Hronský, Edu ard Petiška). 

Przekłady z li te ra tur ob cych są za wsze zna ko mi tym przy czyn kiem do pro mo wa -
nia ich na grun cie ro dzi mym, sta no wiąc jedną z mo ż li wych form trans fe ru kul tu ro we -
go. Inną drogą jest przy bli ża nie ob cej ku l tu ry w ró ż no ra kich le ksy ko nach czy wy -
dawni c twach ency klope dy cz nych. Spod pió ra Pro fe sor Jo an ny Go sz czy ń skiej wyszło 
wie le ha seł oso bo wych, przed mio to wych, mono gra fi cz nych głów nie z za kre su li te ra -
tu ry słowa c kiej w pre sti żo wych pol skich wyda w ni c twach o tym cha ra kte rze.

Tekst ni nie j szy zaczął się od przy po mnie nia ju bi le u szy, ale wa r to pod kre ślić, iż
sa ma Ju bi la t ka rów nież śle dzi roz ma i te ro cz ni ce, by się gając po nie, móc pro pa go wać 
ku l tu rę obu małych na ro dów. Nie spo sób w tym mie j s cu nie przy po mnieć osta t nich
te go ty pu pu b li ka cji, któ re uka zały się dzię ki Pa ni Pro fe sor. Ja ko re da ktor do pro wa -
dziła do po wsta nia i wy da nia nie da w no dwóch to mów sta no wiących od bi cie obu Jej
pa sji na uko wych. W stu le cie uro dzin Bo hu mi la Hra ba la, jak głosi pod ty tuł, uka zała
się zbio ro wa pra ca W po szu ki wa niu przerw w za bu do wie (Wa r sza wa 2015). Twó r -
czość jed ne go z naj bar dziej roz po zna wal nych pi sa rzy cze skich XX wie ku stała się
wy zwa niem dla ró ż nych po ko leń bo he mi stów pol skich i cze skich. Z pe w no ścią te go
ty pu inicja ty wy pro wadzą do kon so li da cji śro do wi ska, ale też są swe go ro dza ju  wie -
lopoko le nio wym dia lo giem ba da w czym, do któ re go za pro sze nie prze ję li za rów no
zna w cy twó r czo ści au to ra Le kcji dla sta r szych i za awan so wa nych, jak i ci, którzy
spogląda li na je go dzieło świe żym okiem. Z to ż sa mych przesłanek, po trze by do ce nie -
nia wie l kich oso bi sto ści ku l tu ry sta no wiącej cen trum zain te re so wań, wy ra sta za pe w -
ne współudział przy wy bo rze te kstów Oby wa tel ku l tu ry (Wa r sza wa 2016),  wy da nych 
z oka zji piątej ro cz ni cy śmie r ci Václava Ha v la, gdzie zna j dzie my ta k że tłuma cze nie
jed ne go z ese jów au to ra.

W tym sa mym ro ku (2016) przy pa dała dwu se t na ro cz ni ca uro dzin Ľudovíta
Štúra, a to z ko lei za owo co wało wy da niem pu b li ka cji pod ty tułem Po wro ty do źró deł.
Zgod nie z za po wie dzianą w ty tu le za sadą ad fon tes za pro sze ni ba da cze po chy li li się
nad budzący mi naj wię cej py tań dzie dzi na mi działal no ści i twó r czo ści jed ne go z czo-
łowych przed sta wi cie li słowa c kie go od ro dze nia na ro do we go. 

Do ce nie nie wie lo le t niej działal no ści Ju bila t ki na rzecz pro pa ga cji ku l tu ry słowa -
c kiej nie ty l ko w Pol sce zna j do wało nie raz rów nież swój kon kre t ny wy miar. Pro fe sor
Jo an na Go sz czy ń ska była od zna czo na przy zna wa nym z rąk Mi ni stra Szko l ni c twa Re -
pu b li ki Słowa c kiej Me da lem świę te go Go ra z da. W osta t nim cza sie co naj m niej dwu -
kro t nie za uwa żo no i uho no ro wa no zaan ga żo wa nie Pa ni Pro fe sor, któ ra stała się la u re -
atką pre sti żo wej Mię dzy naro do wej Na gro dy Słowa c kiej Aka de mii Na uk. Wrę cze nie
od było się 8 wrze ś nia 2017 ro ku w Sa li Lu strza nej Pałacu Pry ma so wskie go w Bra -
tysławie. Dru gim wy da rze niem było prze ka za nie Dy p lo mu Uz na nia Mi ni stra Spraw
Za gra ni cz nych i Eu ro pe j skich Re pu b li ki Słowa c kiej. Uro czy stość miała mie j s ce
8 stycznia 2018 w am ba sa dzie Re pu b li ki Słowa c kiej na przy ję ciu w Dniu Po wsta nia
Re pu b li ki Słowa c kiej. Pod kre ślo no szcze gó l ne zasługi Uho no ro wa nej na rzecz roz -
wo ju przy ja cie l skich re la cji słowac ko- po l skich na po lu aka de mi c kim, trans la to r skim, 
a zwłasz cza wie lo le t nią pra cę ba dawczą na grun cie słowa cy sty ki. 

Ob raz Pa ni Pro fe sor byłby nie pełny bez kró t kiej oso bi stej re fle ksji. Miałam oka -
zję spo t kać Ją kil ka kro t nie na ró ż nych sympozjach, kon fe ren cjach i kon gre sach (co
cie ka we za wsze w któ rejś ze sto lic: Wa r sza wie, Pra dze czy osta t nio w „sto li cy pol -
skiej pio sen ki”) i za ka ż dym ra zem mogłam li czyć na ży cz li wość, uśmiech i zain tere -
so wa nie. My ślę, iż to rów nież jest wa r te pod kre śle nia oprócz oczy wi s tych i nie pod -
waża l nych do ko nań na po lu naukowym.
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W imie niu nie ty l ko opo l skiej sla wi sty ki  ży czy my Pa ni Pro fe sor wie lu cen nych
in spi ra cji oraz po ry wających te ma tów do da l szej pra cy, ene r gii do od kry wa nia ko le j -
nych me an drów ku l tu ry cze skiej, słowa c kiej i pol skiej w trud nych cza sach „płyn nej
nowo cze s no ści” oraz  – po pro stu – lu dz kiej ży cz li wo ści i zdro wia. 

Ale ksan dra Pająk, Opo le

Je di nečné a nadča sové dílo Vla dimíra Holana v Německu

Motto: 
Můj život byl fantastický, pro-
tože byl všední… 
            (Vladimír Holan)

Dílo Vladimíra Ho la na (1905–1980) je i na počátku 21. století mnohostranně
inspirující a inspirativní. V kon te x tu české i světové li te ra tu ry 20. století je Ho lan pre-
zentován ja ko básník meditativního ty pu, ja ko tvůrce intelektuálně náročné reflexivní 
ly ri ky a epi ky i ja ko kongeniální překladatel po ezie.

Vladimír Ho lan vstu pu je do české li te ra tu ry na kon ci 20. let 20. století pod silným 
vli vem po eti s mu, jak je znát ze sbírky Blouznivý vějíř (1926), kte rou později označil
za hřích svého mládí. Současně na va zu je přátelství s Jo se fem Ho rou, Františkem Ha -
la sem, Jo se fem Flo ria nem, Bo hu s la vem Re yn kem, Ja ku bem De mlem a Jo se fem Vaši- 
cou. Ho la no va po ezie je posedlá zvu kem i tva rem slo va, patří k to mu nejtajemnějšímu 
v české literatuře. Ho lan je básníkem introvertním a meditativním, jak jsme vzpom-
něli výše. Vše ja ko by přetváří a me ta mor fu je, díky své jedinečné ima gi na ci nalézá
krásu v nadrealitě, jež je zbavená romantické ob ra z no sti. Umělec posouvá své básně
do ro vi ny, kde je svět zašifrován, kde ztrácí své logické kon tu ry. Slo va a je jich význa-
my uvádí do různých vztahů a výsledný význam ta kto vzniklých kombinací již ne l ze
spo jit s jakýmkoliv prvkem jevové a psychické skutečnosti. Umělcův básnický ja zyk
se svými tajemnými me ta fo ra mi a no vo t va ry spěje k abs tra kci. Tvůrce expe ri men tu je
s verši, kříží slo va, původní význam slov je znejasněn, někde se zašifrovanost blíží až
kryptogramům. Vladimír Ho lan došel do pomyslné jeskyně slov a ona ce sta hledání
vlastního básnického tva ru je úzce spja ta s tajemstvím je ho živo ta.

Třicátá léta 20. století chápal Vladimír Ho lan ja ko začátek své vlastní umělecké
tvor by. Te x ty jsou plné abs tra kce, verše překvapují re ci pien ty svou metafyzičností
a mnohovýznamovostí. Au to ro vy básně jsou za loženy na du a li s mu do bra a zla, bytí
a ni co ty, věčnosti a konečnosti živo ta a vycházejí z tzv. čisté po ezie Ra i ne ra Ma rii Ri l -
ka a Pa u la Valéryho, jak se mi mo jiné můžeme přesvědčit z konstatování Františka
Xa ve ra Šaldy, Ar na Nováka a Václava Černého. Ono směřování je znatelné u sbírek

Triumf smrti (1930), Vanutí (1932), Ob lo uk (1934) a Ka me ni, přicházíš…(1937). Pod
vli vem společenských a politických událostí 2. po lo vi ny 30. let 20. století se tvor ba
Vladimíra Ho la na začíná proměňovat. Odklání se od abs tra kce, po ezie se stává kon-
krétní. Te x ty reagují na události Mni cho va 1938 a druhé světové války ve sbírkách
Září 1938 (1938), Sen (1939), jež se posléze ob je vi ly v kni ze Havraním brkem (1946). 
Ten to sva zek ob sa hu je i básně Odpověď Fran cii a Zpěv tříkrálový.

Současně v těchto le tech psal Ho lan básně s te ma ti kou mi lo st nou, ro din nou a pří-
rodní (sbírka Záhřmotí, 1940) a lyrickoepické příběhy První te sta ment (1940), Te rez-
ka Planetová (1943) a Ce stou mra ku (1945). Ony tři kni hy tvoří ja ko u si vo l nou tri lo -
gii, která bývá po važována za zakladatelské dílo českého básnického exi sten cia lis mu.

Rovněž Vladimír Ho lan, stejně ja ko František Ha las, Vítězslav Ne z val, František
Hrubín, Vilém Závada a jiní, re a go val ve své básnické tvorbě na historický mo ment
osvobození, a to ve sbírkách Dík Sovětskému sva zu (1945), Pan ychi da (1945), Ru do-
armějci (1947) a Tobě (1947), shrnuté v poválečném sva z ku Do ku ment (1949). Básní- 
ko vy te x ty by ly z uměleckého hle di ska nadprůměrnými počiny, jež se vesměs doká-
za ly opro stit od dobových schémat. Poté se mu sel Vladimír Ho lan odmlčet až do ro ku
1962, kdy komunistické úřady do vo li ly vy dat výbor básnických překladů ve sva z ku
Ce stou, připraveném Oldřichem Králíkem. Po tom následovala in va ze Holanových
knih, ve kterých můžeme sle do vat dvě li nie. Předně píše básně silně expresivní,
navazující na je ho meziválečnou tvor bu, shrnuté ve sbírkách Bez názvu (1963), Bo lest
(1965), Na sotnách (1967), Sbo hem? (1982). Do druhé sku pi ny můžeme zařadit
lyrickoepická díla Příběhy (1963), Noc s Ha m le tem (1964) a Noc s Ofélií (1973).
Literární hi sto rik Ja ro s lav Med kon sta tu je, že básníkův „metafyzický du a li s mus” 30.
let 20. století má ráz „chladné racionalistické kon stru kce”, Ho la no va ly ri ka 60. a 70.
let téhož století pak ro st la „z účastného so u ci tu nad ta je mnou nedokonalostí lidského
bytí”. Dle Me da poslední čtyři umělcovy kni hy veršů, Na sotnách, Asklépiovi ko ho u-
ta, Předposlední, Sbo hem?, „představují je den myšlenkový i tvarový ce lek. Jsou ja-
kýmsi deníkem, v němž se Ho lan téměř zřekl me ta fo ry a výraz opro stil až k lapidární
gnómičnosti; zno vu kladl nejzákladnější otázky člověka, v čemž viděl hlavní smysl
své básnické tvor by” . Dlužno po zna me nat, že se Vladimír Ho lan v ro ce 1967 stal la u- 
reátem sedmého ročníku italské mezinárodní ce ny za po ezii Et na Ta o r mi na. Ce nu
v Itálii převzala manžel ka Věra v do pro vo du Vladimíra Ju st la. Ro ku 1968 je jme-
nován národním umělcem, následující rok byl navržen Sva zem československých
spisovatelů za kandidáta na No be lo vu ce nu za li te ra tu ru.

Vladimír Ho lan byl rovněž geniálním překladatelem. S ja zy ko vou precizností
a bra vu rou přeložil do češtiny díla více než sto dva ce ti básníků, například te x ty Ra i ne- 
ra Ma rii Ri l ka, Chri stia na Mor gen ste r na, Ni ko la u se Le na ua, Cha r le se Bau de la i ra,
Cha r le se Vi l dra ca, Lu i se de Gón go ry y Ar go te, Mi cha i la Jurjeviče Le r mon to va, Bo ri -
se Pa ste r na ka.
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Největší zna lec díla Vladimíra Ho la na Vladimír Justl (1928–2010) edi to val v ob-
dobí let 1965–1988 Sebrané spi sy Vladimíra Ho la na (11 svazků). Revidované a roz-
šířené vydání pod názvem Spi sy Vladimíra Ho la na je rozvrženo do 14 svazků. Jed-
notlivé sva z ky vydává od ro ku 1999 nakladatelství Pa se ka pod editorským vedením
Vladimíra Ju st la a Pa v la Cha lu py.

Spi sy Vladimíra Ho la na začaly rovněž vycházet od ro ku 2003 v Německu. Ze 14
svazků souborného vydání vyšlo prozatím šest svazků. V období let 2003–2005 by ly
vydávány v Nakladatelství Mu ta be ne v Kolíně nad Rýnem, od ro ku 2009 vycházejí
v univerzitním nakladatelství Win ter v Hei del be r gu. Záštitu nad německo-českým
vydáním Holanových Spisů mají prof. Urs He f trich1 a doc. Mi cha el Špirit2.

Do po sud by ly vydány ty to sva z ky:
1. Lyrika I: 1932–1937: Vanutí, Oblouk, Kameni, přicházíš…Přeloženo Ursem He f -

tri chem (Köln: Nakladatelství Mu ta be ne, 2005).
2. Lyrika II: 1937–1954: Záhřmotí, Bez názvu, Mo za r tia na. Přeloženo Ursem He f tri -

chem (He i de l berg: Nakladatelství Winter, 2012).
6. Lyrika V: 1949–1955: Víno, Strach, Bolest. Přeloženo Viktorií Funk-Nešić (He i -

delberg: Nakladatelství Winter, 2009).
8. Epické básně III: Noc s Ha m le tem a jiné poemy. Přeloženo Reinerem Kunzem

a Franzem Wurmem (Köln: Nakladatelství Mu ta be ne, 2003).
10. Lyrika VII: 1966–1967: Asklépiovi kohouta. Přeloženo Věrou Koubovou (He i de l -

berg: Nakladatelství Winter, 2015).

11. Lyrika VIII: 1968–1971: Předposlední. Přeloženo Věrou Koubovou (Heidelberg:
Nakladatelství Winter, 2018).

Na závěr našeho zamyšlení nad dílem Vladimíra Ho la na můžeme připomenout
významné práce s ho la nov skou te ma ti kou, jež by ly vydány v českém prostředí za
posledních patnáct let. Tím chce me de mon stro vat naše vstupní konstatování, že
Vladimír Ho lan i na počátku 21. století fa s ci nu je čtenáře, literární kri ti ky i literární hi -
sto ri ky. V ro ce 2003 vychází Exi sten ciona li ta. Malé ese je k Holanově sbírce »před-
poslední« Zdeňka Kožmína. Interpretační stu die Jiřího Opelíka Holanovské nápovědy
by ly primárně určeny německým recipientům. Au tor kni hy byl požádán Ur sem He f -
tri chem o to, aby na psal uvedení do díla V. Ho la na u příležito sti velkého edičního
počinu – vydávání Spisů V. Ho la na v Německu. Rok 2005 byl ro kem, kdy si česká
kulturní scéna připomínala 100. výročí básníkova narození. Památník národního pí-
semnictví připravil v prostorách Letohrádku Hvězda výstavu Vladimír Ho lan – Noční
hlídka srdce, jejíž scénář i ka ta log připravila Ale na Pe truželková. Vernisáž výstavy
otevírala III. kon gres světové literárněvědné bo he mi sti ky Hod no ty a hra ni ce – Svět
v české literatuře, česká li te ra tu ra ve světě. Z to ho to kon gre su vzešel sborník Vladimír 
Ho lan a je ho souputníci (2006) editovaný Vra ti s la vem Färberem. Vzpomínková kni -
ha na V. Ho la na Oféliin hlas (2008) pochází z tvůrčí dílny španělské básnířky a pře-
kla da te l ky Cla ry Janésové. 

Monumentální mo no gra fii na psal Vladimír Křivánek. Ne se název Vladimír Ho -
lan básník (2010). V ro ce 2012 by la vydána mo no gra fie francouzského bo he mi sty
Xa vie ra Ga l mi che Vladimír Ho lan, bibliotékář Bo ha (Pra ha 1905–1980). Cílem kni -
hy je nastínit jed no t nou vývojovou dy na mi ku básníkova díla v žánrových promě-
nách. Au tor Ho la no vo dílo za sa zu je do společensko-historického kon te x tu a ve svých
interpretacích uka zu je, jak se dílo konfrontované s dějinnými událostmi 20. století
proměňovalo od avantgardních počátků ve 30. le tech 20. století přes po ezii -do ku ment 
až k metafyzickému exi sten cia lis mu No ci s Ha m le tem 60. let. Xa vier Ga l mi che půso- 
bí ja ko pro fe sor české li te ra tu ry na pařížské Sorbonně Pa ris IV při katedře slo van-
ských studií a věnuje se rovněž překladatelské činnosti. Francouzští čtenáři díky ně-
mu mo hli po znat ne jen dílo Vladimíra Ho la na, ale také umělecké te x ty Ja na Amo se
Komenského, Ka r la Hyn ka Máchy, Antonína So vy, Bo hu s la va Re yn ka, Jiřího We ila
a Bo hu mi la Hra ba la.

So u bor studií Vladimíra Ju st la Ho la nia na vyšel v ro ce 2010. Jádro výboru tvoří
te x ty z 60. let 20. století, uveřejňované časopisecky ne bo ja ko do slo vy ve výborech
z básníkova díla. Při četbě kni hy jsme s to si uvědomit, že V. Justl ja ko první po ro ce
1948 podává zasvěcené komentáře celé dosavadní tvor by Vladimíra Ho la na a součas- 
ně i ucelený po hled na proměnu básníkovy po eti ky. Součástí kni hy jsou i te x ty týkají-
cí se pro ble ma ti ky přednesu Ho la no vy po ezie a umělcovy tvor by pro děti. Kni hu uza-
vírají Ju st lo vy syntetizující stu die napsané po ro ce 1989.

Lukáš Průša, Ostra va

1 U r s  H e f t r i c h  (*1961) vy stu do val slovanské li te ra tu ry, německou li te ra tu ru a fi lo zo -
fii na Univerzitě v Hei del be r gu. Od roku 2001 tam působí jako vedoucí katedry slovanské
literární vědy na In sti tu tu sla vi sti ky. Je překladatelem ruské a české lyriky do němčiny. V roce 
2012 vyšel poprvé kompletní překlad Ho la no vy Mo za r tia ny. Za přebásnění díla Josefa Čapka
Básně z koncentračního tábora obdržel v roce 2016 Medaili Karla Čapka. Je autorem mono-
grafií věnovaných Otokaru Březinovi, Frie dri chu Nie tzsche mu, Nikolaji Vasiljeviči Gogolovi
a nacistické genocidě Romů v české literatuře. V českém prostředí byly vydány tyto He f tri -
cho vy knihy: Nie tzsche v Čechách (1999) a Smutek na vedlejší koleji – Nacistická genocida
Romů v české literatuře (2010).

2 M i c h a e l  Š p i r i t  (*1965) je editorem, literárním vědcem, kritikem a publicistou. Vy-
studoval bohemistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od počátku 90. let
20. století působí v Ústavu české literatury a literární vědy Univerzity Karlovy. Své texty publi-
koval na stránkách „Literárních novin” a „Kritického sborníku”. V letech 1995–2001 byl redak-
torem „Revolver Revue” a Kritické přílohy „Revolver Revue”. Je členem výboru Společnosti
F.X. Šaldy a redakční rady časopisu pro bohemistická studia „Slovo a smysl”. Od roku 2008 je
členem poroty pro udělování Ceny Jaroslava Seiferta a Ceny Magnesia Litera. V období let
2001–2006 působil ve Slovanském ústavu Ru pre chts - Karls Universität v Heidelbergu. Ve spo-
lupráci s prof. Ursem Heftrichem uspořádal antologii české lyriky od roku 1930 do současnosti.
Je editorem knih Přemysla Blažíčka, Antonína Brouska, Růženy Grebeníčkové, Jana Hanče,
Zbyňka Hejdy, Václava Havla, Ivana Martina Jirouse, Andreje Stankoviče, Josefa Vohryzka.
Výbor ze svých kritických úvah, recenzí a glos z let 1991–2005 vydal ve svazku Počátky potíží
(2006). Samostatně vyšel jeho Komentář k edici románu Josefa Škvoreckého Zbabělci (2009).

437 438



INFORMACJA O AUTORACH

JOANNA CZAPLI ŃSKA, dr hab., profesor nadzwyczajny UO, dziekan Wydziału Fi lol ogicz-
nego, kierownik Zakładu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Opolskiego.
Główne zainteresowania naukowe: słowiańskie literatury emigracyjne, fantastyka naukowa.
Ostatnio opublikowane prace: Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové próze po roku 1968
(České Budějovice 2014); Karnawał i karnawalizacja w prozie Hrabala (na przykładzie
wybranych utworów), [w:] W poszukiwaniu przerw w zabudowie: w stulecie urodzin Bohumila
Hrabala (Warszawa 2015), My – kobieta, pisarka. Metafora kobiecego losu w utworze Knižka
s červeným obalem Alexandry Berkovej („Prace Filologiczne. Lit era tu rozn aw stwo” 2016, nr 6).
Adres e-mailowy: jczaplinska@uni.opole.pl.

ANNA GA WARECKA, dr hab., profesor nadzwyczajny UAM, bohemistka, lit era tu roznaw-
ca, wicedyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Główne zainteresowania naukowe: czeska literatura i kultura: imaginarium narodowe,
modernizm, postmodernizm, procesy umasowienia kultury, geografia kulturowa, inter semio -
tyczność. Ostatnio opublikowane prace: Wygnańcy ze światów minionych (Poznań 2007), Mar-
gines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia mię-
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w dyskursach kulturowych Słowiańszczyzny (Kraków 2017), Praski strukturalizm: przekroje,
miejsca, tożsamości (Kraków 2018). Ad res e- mailowy: piotr.gierowski@uj.edu.pl.

MI CHAŁ HANC ZAKOWSKI, dr, po lo nista,  lit era tu rozn awca, adiunkt w Kate drze Slawisty-
ki Wydziału Fi lo zofic znego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Zainteresowania badawcze: 
polsko-czeskie związki kulturowe w epokach dawnych, literatura epoki wczesnonowożytnej ze
szczególnym uwzględnieniem historiografii, ego doku menty. Ostatnio opublikowane prace: Pa-
miętniki Pavla Korky z Korkyně jako polonicum – metodologiczny konserwatyzm a interpretacja 
tekstu dawnego („Studia Slavica” 2017), Problemy z His torią – czy można mówić o polskiej
i czeskiej polityce his to ryc znej?, [w:] Trans- fuzje. Spotkania polskiej i czeskiej kultury w XX
i XXI wieku), Hus, anniversaries and Opráski. Around the comic image of John Hus and the
Hussites („Per spek tywy kultury” 2016). Ad res e- mailowy: hanczakowski.michal@gmail.com.

IVO HARÁK, PaedDr., Ph.D., bo hem ista, lit era tu rozn awca, adi unkt w Katedrze Bo hemis -
tyki Wydziału Peda gogic znego Uniwer sytetu im. Jana Evangelisty Purkyně w Ústí nad La bem.
Główne zaint er esowania: współczesna lit era tura czeska, wer so lo giea, kry tyka lit er acka. Ostat-
nio opublikowane prace: Básník a jeho čas (Printia: Praha 2012); Básník Josef Suchý (UJEP:
Ústí nad Labem 2014); Bůh píše přímo křivými čarami (Josef Suchý a literatura Lužických Srbů)
(„Re lig ious and Sacred Poetry” 2014);  Pro pana Krále aneb Kniha, která nemohla vyhrát, [w:]

Ce nová bilance 2015 (Olo mouc 2018); Podruhé pro pana Krále, [w:] Ce nová bilance 2016
(Olo mouc 2018). Ad res e- mailowy: harak@post.cz.

JUSTYNA KI JANKA, mgr, dok to rantka w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej
Uniwersytetu Warszawskiego. Główne zainteresowania naukowe: literatura i kultura nieoficjal-
na w Czechosłowacji w latach 1945–1989, antropologia cielesności. Ostatnie opublikowane
artykuły: Obsceniczna płciowość w twórczości fotograficznej Jana Saudka, [w:] Media XXI
wieku. Studia interdyscyplinarne (Wrocław 2016), Gesty ciał nieobec nych. »Stok rotki« Věry
Chytilovej jako przykład eksperymentu z cielesnością w kinie czechosłowackiej Nowej Fali
(Warszawa 2018). Ad res e- mailowy: justyna.kijanka@gmail.com.

ALEK SAN DRA PAJĄK, dr hab., bohemistka, literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie
Slawistyki Zac hod niej i Południowej Uniwersytetu Opolskiego. Główne zainteresowania:
relacje między literaturą a historią oraz między literaturą a religią, obraz XIX wieku w czeskiej
prozie współczesnej, kultura czeska. Ostatnio opublikowane prace: Reflexe české minulosti
v historické próze 2. poloviny 20. století (na příkladu vybraných děl Jana Žáčka), [w:] Rozumíme 
si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce
a kultuře 20. století (Opava–Opole 2011), Polskie echa w powieści Jana Žáčka »Nesklopím očí
svých«, [w:] Svět kreslený slovem (Ústí nad Labem 2011), Gry z historią w prozie Vladimíra
Macury („Studia Slavica” 2011), Krytyka na usługach władzy (Uwagi na marginesie recepcji
czeskiej prozy historycznej), [w:] Kontexty propagandy v interdisciplinární perspektivě
(Pardubice 2012), Josef Václav Frič i starcie pokoleń w powieści Komendant Vladimíra Macury, 
[w:] Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej (Poznań 2012). Ad -
res e- mailowy: olpaz@wp.pl.

LUKÁŠ PRŮŠA, PhDr, Ph.D., bohemista, literaturoznawca, współpracuje z Centrum Stu -
diów Re gion alnych Wydziału Folo zofic znego Uniwer sytetu Os trawskiego. Główne zaint er eso-
wania: literatura piękna – piśmiennictwo i literatura religijna, literatura piękna na Śląsku i pół-
nocnowschodnich Morawach, wie loko dowość przekazu (słowo i obraz, dźwięk), fi lo zofia.
Ostatnio opublikowane prace: hasła słownikowe z zakresu literatury w Kulturně-historické
encyklopedii českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2013) oraz w Biografickém
slovníku Slezska a severní Moravy (Os trava 2018), a także w Literárním slovníku severní
Moravy a Slezska (1945–1989) (Os trava 2001), Alois Deutsch – básník ticha a kontemplace –
posłowie w tomiku poetyckim Aloisego Deutscha Opuštěné stavení (Praha 2014), Prorocký hlas 
vsetínského spisovatele Karla Vysloužila. Osobnost umělce na stránkách autorského periodika
Hlas z pasínku,  [w:] Va lašsko – historie a kultura (2014). Adres e-mailowy: lukas.prusa@
seznam.cz.
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