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Niniejsza praca jest 10 publikacj¹ serii wydawniczej Bohemica Posnaniensia,
wydanej przez Instytut Filologii S³owiañskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Redaktorem recenzowanej pracy oraz ca³ej serii jest Mieczys³aw Ba-
lowski. Seria Bohemica Posnaniensia sk³ada siê z dwóch edycji: Translatologica oraz
Commentationes. Poniewa¿ w tej serii ukaza³o siê ju¿ 10 publikacji, warto przypom-
nieæ wcze�niejsze prace, które zosta³y wydane w latach 2008�2012, a s¹ nimi:
Edycja Translatologica1

1. Jan Werich, Fimfarum, Poznañ 2008.
2. Jan Sobotka, Aforyzmy o was, o nich i o nas, Poznañ 2009.
3. Jan Sobotka, Aforyzmy z wtedy, z teraz a mo¿e i na przysz³o�æ, Poznañ 2010.
4. Jan Skácel, Dobre rzeczy. Wybór poezji, Poznañ 2010.
8. Jan Sobotka, Aforyzmy � my�li i zmy�lenia, Poznañ 2011.

Edycja Commentationes
5. Odbicie wa¿nych wydarzeñ historycznych w jêzyku i w literaturze czeskiej,

red. M. Balowski, Poznañ 2010.
6. Agata Firlej, Czarny kruk. O Janie Sácelu i jego poezji, Poznañ 2010.
7.Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacja, inspiracje, red.

M. Balowski, Poznañ 2011.
9. Jaroslav Hubáèek, Kapitoly o sociolektech a sociolektologii, Poznañ 2012.
10.Konflikt pokoleñ a ró¿nice cywilizacyjne w jêzyku i w literaturze czeskiej, red.

M. Balowski, Poznañ 2012.
Omawiana monografia sk³ada siê z wprowadzenia oraz piêciu czê�ci: I: Literack-

ie spotkania pokoleñ, II: Bunt m³odego pokolenia a motywy i pr¹dy literackie,
III: »Pokoleniowy« rozwój jêzyka czeskiego w aktach mowy, IV: Tradycja a wspó³-
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czesno�æ w odmianach i stylach jêzyka czeskiego oraz V: Konflikt pokoleñ a ró¿nice
cywilizacyjne w przesz³o�ci. Ksi¹¿kê zamyka indeks nazwisk, który opracowa³a
Gra¿yna Balowska. Pracê stanowi zbiór artyku³ów, wyg³oszone na konferencji nt.:
Konflikt pokoleñ a ró¿nice cywilizacyjne w jêzyku i w literaturze czeskiej, która zos-
ta³a zorganizowana w Raciborzu w dniach 1�2 wrze�nia 2011 roku. Praca zawiera 43
artyku³y. Poni¿ej zostan¹ omówione najciekawsze z nich ze wzglêdu na poruszon¹ te-
matykê, zastosowan¹ metodologiê oraz ujêcie problemu.

Pracê otwiera wprowadzenie (s. 9�26), na które sk³adaj¹ siê dwa artyku³y: Mie-
czys³awa Balowskiego oraz Marii Èechovej. M . B a l o w s k i w pracy otwieraj¹cej
monografiê Konflikt pokoleñ i ró¿nice cywilizacyjne w jêzyku czeskim. Zarys pro-
blemu, definiuje takie pojêcia jak: pokolenie, konflikt, warto�æ, cywilizacja. Ma to za-
sadnicze znaczenie dla dalszych rozwa¿añ, jakie bêd¹ podejmowane w ca³ej ksi¹¿ce.
Rozpoczêcie tej obszernej pracy od ustaleñ definicyjnych wprowadza porz¹dek men-
talny oraz metodologiczny. Natomiast M. È e c h o v á ukazuje powi¹zania, jakie
wystêpuj¹ miêdzy pojêciem pokolenia a wspó³czesno�ci¹. Autorka próbuje z jêzyko-
znawczego punktu widzenia okre�liæ, ile musi up³yn¹æ lat, aby mo¿na powiedzieæ, ¿e
narodzi³o siê nowe pokolenie. Ukazuje ona, jak ró¿nie jest definiowane pojêcie poko-
lenia, uwzglêdniaj¹c kontekst kulturowy.

Czê�æ pierwsza, najobszerniejsza, zatytu³owana jest Literackie spotkania poko-
leñ (s. 29�241). Sk³ada siê na ni¹ 19 artyku³ów, które poruszaj¹ zagadnienie pokole-
nia, analizowane z punktu widzenia literaturoznawstwa. Autorzy dostrzegaj¹ trop po-
kolenia w wielu utworach czeskiej literatury, których twórcami s¹: Ivan Matou�ek,
Emil Hakl, Jan Balabán, Milo� Marten, Franti�ek �alda, Stanislav Kostka Neumann,
Helena Èapková, Kamil Bednaø, Milan Kundera, Ludvík Vaculík, Konstantin Biebl,
Kosmas, Eli�ka Krásnohorská. W tej czê�ci znajduj¹ siê tak¿e prace o charakterze
syntetycznym, które staraj¹ siê podaæ ogólne cechy dla okre�lonego pokolenia liter-
ackiego. A l e � H a m a n w swym artykule Promìny narativních hlasù v souèasné
èeské próze stara siê nie tylko dok³adnie okre�liæ, czym jest literackie pokolenie, ale
tak¿e jakimi obecnie problemami zajmuje siê wspó³czesna czeska proza, powsta³a na
prze³omie XX i XXI wieku.

Czê�æ druga monografii (s. 255�319), na któr¹ z³o¿y³y siê 4 artyku³y, podejmuje
literaturoznawcz¹ analizê zagadnienia buntu m³odego pokolenia.

Interesuj¹ce poznawczo wiadomo�ci zawarte s¹ w kolejnej czê�ci pracy, po�wiê-
conej rozwojowi jêzyka czeskiego (s. 323�381). W piêciu artyku³ach opisano naj-
nowsze tendencje. W tej czê�ci chcia³bym wspomnieæ o artykule D i a n y S v o b o -
d o v e j Cizojazyèné prvky a jej ich formy v oèích mládé�e a dospìlých. Praca jest wy-
nikiem prowadzonych przez Autorkê badañ w ramach projektu Fenomén spisovnosti
v souèasné èeské jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize (GAÈR nr
405/09/0113). Svobodová zebra³a materia³ badawczy za pomoc¹ opracowanego

kwestionariusza wywiadu, którym przebada³a 1511 respondentów doros³ych oraz
1419 osób z grupy m³odzie¿owej (uczniowie i studenci). Kwestionariusz sk³ada³ siê
z 17 pytañ, które porusza³y problematykê s³ów anglojêzycznych, pojawiaj¹cych siê
w jêzyku czeskim. Tymi s³owami by³y m.in.: mítink, mejlovat, mejlnout, pírsink,
spíkr, lídr, zabukovat, esemeska, �oubyznyz, dívídíèko. Badania pokazuj¹, ¿e jêzyk
m³odzie¿y ucz¹cej siê jest nasycony s³ownictwem anglojêzycznym. Autorka propo-
nuje, aby wariantywno�æ tych leksemów stale �ledziæ i odnotowywaæ kolejne, które
s¹ pochodzenia angielskiego.

Czê�æ czwarta, o charakterze jêzykoznawczym, pt. Tradycja a wspó³czesno�æ
w odmianach i stylach jêzyka czeskiego (s. 385�467) sk³ada siê z 7 artyku³ów. Proble-
matyka tej czê�ci oscyluje wokó³: pokolenia �starych� i �m³odych�, synonimów, no-
welistyki Otakara Bystøiny, powie�ci Jaroslava Rudi�a Konec punktu v Helsinkách,
terminologii komputerowej w jêzyku potocznym Czechów i Polaków oraz prezen-
tacji konfliktu pokoleniowego zawartego w czasopismach dziewczêcych. Moj¹
uwagê przyku³ przede wszystkim artyku³ Evy Jandíkovéj Prezentace generaèního
konfliktu v dívèích èasopisech. Materia³em badawczym Autorka uczyni³a listy, które
pisa³y dziewczêta do czasopism: �Bravo Girl�, �Dívka�, �Top dívky�. Listy zosta³y
opublikowane w wymienionych czasopismach w latach 2009�2011. J a n d í k o v á
zauwa¿y³a, ¿e m³ode dziewczêta porusza³y w tych listach problemy dotycz¹ce:matki,
ojca, rodziców. Autorki tych listów omawia³y te kwestie najczê�ciej w opozycji do
czego� lub kogo�. W przypadku kategorii MATKA m³ode dziewczyny pos³ugiwa³y
siê leksemem mama lub mamka. Matka w analizowanych listach okre�lana jest jako
osoba o bogatym do�wiadczeniu, godna szacunku, partnerka w dialogu, jednak¿e
ukazuj¹ tak¿e skomplikowane relacje rodzinne, gdy: mama ma nowego przyjaciela,
córka zaczyna mieæ problemy w szkole, chce uprawiaæ sport (rugby). Kategoria
OJCIEC poruszana w listach dotyczy k³ótni córki z rodzicem oraz konfliktów wy-
wo³anych przezma³e zaanga¿owanie ojca w obowi¹zki rodzinno-domowe. Jandíková
wyró¿ni³a tak¿e kategoriê RODZICE, która w listach reprezentowana jest przez k³ót-
niê w relacji: ojciec � matka, rodzice � córka, rodzice � inne grupy spo³eczne. Autor-
ka koñczy swoje badania stwierdzeniem, ¿e dorastaj¹ce dziewczêta maj¹ potrzebê
konsultowania z doros³ymi swoich problemów. Poniewa¿ nie maj¹ takiej mo¿liwo�ci
w domu, dlatego decyduj¹ siê na opisanie swojej trudnej sytuacji w li�cie, który
nastêpnie jest publikowany na ³amach czasopisma a redaktor zajmuj¹cy siê t¹ czê�ci¹
periodyku zamieszcza rozwi¹zanie opisanego problemu.

Ostatnia czê�æ monografii, sk³adaj¹ca siê z 5 artyku³ów (s. 471�504), zawiera
prace, które analizuj¹ konflikt pokoleñ oraz ró¿nice cywilizacyjne z punktu widzenia
przesz³o�ci.

Monografia jest bardzo warto�ciow¹ publikacj¹, poniewa¿ sk³adaj¹ siê na ni¹ ar-
tyku³y, które zosta³y opracowane przez czeskich i polskich bohemistów. Polscy nau-
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kowcy reprezentowali nastêpuj¹ce o�rodki naukowe: Uniwersytet im. Adama Mick-
iewicza w Poznaniu, PañstwowaWy¿sza Szko³a Zawodowa w Raciborzu, Uniwersy-
tet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloñski. Czescy bohemi�ci
reprezentowali nastêpuj¹ce uczelnie wy¿sze: Uniwersytet im. Jana Purkynì w Ústí
nad Labem, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Pardubicki, Uniwersytet Os-
trawski, Uniwersytet �l¹ski w Opavie, Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach,
Uniwersytet w Pil�nie, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Uniwersytet Palackiego w
O³omuñcu, Uniwersytet w Hradec Králové.

Po zapoznaniu siê z zawarto�ci¹ tej obszernej pracy czytelnik bêdzie móg³ uzu-
pe³niæ swoj¹ wiedzê o aktualne dane, dotycz¹ce wspó³czesnego jêzyka i literatury
czeskiej. Wielo�æ ujêæ konfliku pokoleñ oraz ró¿nic cywilizacyjnych wystêpuj¹cych
w jêzyku i literaturze czeskiej na pewno zaciekawi ka¿dego czytalnika, który ¿ywo
interesuje siê czeszczyzn¹ oraz �ledzi tendencje rozwojowe literatury czeskiej.

Sebastian Tabo³, Warszawa

„Czech and Slovak Journal of Humanities” 2012, nr 2,
red. nacz. Marek Perùtka, ISSN 1805–3742.

Wydawany dwa razy do roku �Czech and Slovak Journal of Humanities� jest be-
niaminkiem w�ród czeskich czasopism naukowych. Inicjatywa jego powstania zro-
dzi³a siê naWydziale FilologicznymUniwersytetu im. Palackiego wO³omuñcu (w�ród
pracowników katedr: Katedry historii, Katedry muzikologii, Katedry filozofii, Ka-
tedry dìjin umìní i Katedry filmových, mediálních a divadelních studií Wydzia³u Fi-
lozoficznego Uniwersytetu im. F. Palackiego w O³omuñcu). Koncept czasopisma po-
lega na tworzeniu numerów tematycznych, za które odpowiedzialne s¹ poszczególne
katedry. Idea dwujêzycznego periodyku (teksty s¹ publikowane w jêzyku angielskim
b¹d� niemieckim) zak³ada, ¿e ma ono pe³niæ funkcjê platformy popularyzuj¹cej doro-
bek naukowy pracowników Wydzia³u. St¹d w�ród autorów pierwszych tomów
znajduj¹ siê niemal wy³¹cznie badacze zwi¹zani z Uniwersytetem w O³omuñcu, jed-
nak kolejne numery � jak nr 5/2013, który po�wiêcony bêdzie muzyce � posiadaj¹
Call for Papers dla uczonych z ca³ego �wiata. Okre�lenie �Czech and Slovak Journal
of Humanities� wy³¹cznie mianem platformy dla promocji rodzimych badaczy
by³oby krzywdz¹ce zarówno dla redaktorów, jak i autorów poszczególnych tekstów.
Kryterium przyjêcia rozpraw zak³ada jeden wa¿ny czynnik � musz¹ to byæ rozwa¿a-
nia o charakterze komparatystycznym, porównuj¹ce i zestawiaj¹ce teksty kultury

z ró¿nych krêgów kulturowych i okresów historycznych lub uwypuklaj¹ce in-
terdyscyplinarny charakter omawianych zagadnieñ.

Bêd¹cy przedmiotem niniejszej recenzji numer 2/2012 sk³ada siê wy³¹cznie
z tekstów w jêzyku angielskim. Zosta³ on zredagowany przez Evê Chlumsk¹, dokto-
rantkê w Katedrze Studiów Teatralnych, Filmowych i Medialnych (Katedra diva-
delních, filmových a mediálních studií) i dedykowany jest teatrowi, radiu i telewizji.
Czasopismo sk³ada siê z siedmiu tekstów: czterech w dziale �Teatr� i trzech w sekcji
�Film i Radio� oraz trzech recenzji ksi¹¿ek. Rozprawy zosta³y u³o¿one w sposób
chronologiczny � od tych po�wiêconych zagadnieniom najstarszym, do oma-
wiaj¹cych zjawiska najnowsze.

Na pocz¹tku nale¿y stwierdziæ, ¿e komparatystyczn¹ ideê czasopisma najpe³niej
uzewnêtrzniaj¹ teksty zgromadzone w dedykowanej teatrowi czê�ci pierwszej.
Znajdziemy tam rozprawy o pocz¹tkach O�wiecenia w niemieckim Teatrze Miejskim
w Brnie (M a r g i t a H a v l í è k o v á), wspó³pracy i rywalizacji czeskich i niemiec-
kich teatrów w Opawie w latach 1918�1938 (S y l v a P r a c n á), sylwetkê ostraw-
skiego re¿ysera Oldøicha Stibora (H e l e n a S p u r n á) oraz tekst omawiaj¹cy wp³yw
polskich konceptów teatralnych z drugiej po³owy XX wieku na teatry morawskie
i �l¹skie (Ta t j a n a L a z o r è á k o v á). Rozprawy z czê�ci drugiej, po�wiêcone ra-
diu i filmowi, posiadaj¹ wspólny mianownik w postaci zakresu czasowego, którego
dotycz¹ artyku³y. Wszystkie omawiaj¹ postaci i dzie³a zakotwiczone w okresie �nor-
malizacji�, czyli dwóch dekad po st³umieniu Praskiej Wiosny, kiedy to d¹¿ono do
�przywrócenia porz¹dku� po erupcji wolno�ci przypadaj¹cej na lata sze�ædziesi¹te
XX wieku. Przedmiotem rozwa¿añ sta³y siê zarówno zjawiska bêd¹ce wówczas
w nie³asce (radiowe feature, czyli reporta¿e, promowane przez teoretyka radia Josefa
Bran�ovskiego � tekst A n d r e i H a n á è k o v e j), a tak¿e te, które cieszy³y siê
wielk¹ przychylno�ci¹ w³adz � jak propagandowe superprodukcje Otakara Vávry (pi-
sze o nich L u b o � P t á è e k). Z kolei V l a d i m í r S u c h á n e k przypomina dwa
nies³usznie zapomniane filmy Franti�ka Vláèila powsta³e w latach siedemdziesi¹tych.

Teksty po�wiêcone teatrowi wskazuj¹ na silne zainteresowania ostrawskich ba-
daczy histori¹ w³asnego regionu. Wszystkie powsta³y w ramach projektu Minis-
terstwa Szkolnictwa, M³odzie¿y i Wychowania Fizycznego �Moravia and the World:
Art in an open multicultural space�, wpisuj¹ siê wiêc w szerszy projekt podkre�lania
ponadlokalnego charakteru rodzimych zjawisk i umieszczania ich w �wiatowym kon-
tek�cie. Zadanie to w przypadku morawskich teatrów jest o tyle u³atwione, ¿e � co
przypominaj¹ i uwypuklaj¹ zamieszczone w tomie teksty � ze wzglêdu na uwarunko-
wania historyczne ¿ycie teatralne tego regionu z natury rzeczy posiada³o wielokultu-
rowy charakter.

Niejednorodny rys brneñskich scen teatralnych ujawnia tekst M a r g i t y H a v -
l í è k o v e j The Spreading of the Enlightenment on the Stage of the German Munici-
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