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Publikacja Manueli Macio³ek To¿samo�æ narodowa Czechów w �wietle
pi�miennictwa czeskiego do XVIII wieku jest wynikiem badañ literaturoznawczych
prowadzonych przez Autorkê w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Filologii
S³owiañskiej na Uniwersytecie Wroc³awskim. Badaczka ju¿ wcze�niej publikowa³a
artyku³y na ten temat m.in.: Apologie jêzyka ojczystego w twórczo�ci Jana Evange-
listy Kosiny, Slavica Wratislaviensia, Acta Universitatis Wratislaviensis, t. CXXIII,
Wroc³aw 2003, Slezské motivy v tvorbì a zivotì Bohuslava Balbína a Jana ze Støedy,
Schlesische Gelehrtenrepublik, Slezská vedecká obec, red. M. Ha³ub, A. Mañko-Ma-
tysiak, Wroc³aw 2012.

Przedmiotem badañ oraz zamierzeniem Autorki jest szerokie ukazanie procesów
autoidentyfikacji na obszarze kultury czeskiej do XVIII wieku. W tek�cie Manuela
Macio³ek �ledzi przemiany w rozumieniu to¿samo�ci narodowej na czeskim mate-
riale literackim. Du¿¹ zalet¹ tej publikacji jest wykorzystanie pi�miennictwa staro-
czeskiego (zw³aszcza doby baroku), bowiem do tej pory, jak wspomina w swojej
recenzji zamieszczonej na ok³adce ksi¹¿ki Józef Zarek, �istniej¹ce ujêcia polskie
i dostêpne w polskim przek³adzie [�] rozpoczynaj¹ analizê lub omówienie pro-
blematyki narodowej w Czechach od momentu, w którymManuela Macio³ek j¹ koñ-
czy�.

Na ca³o�æ omawianej publikacji sk³adaj¹ siê: wstêp, piêæ rozdzia³ów g³ównych
(z podzia³em na podrozdzia³y), zakoñczenie, streszczenie w jêzyku angielskim,
dziesiêciostronicowy spis publikacji oraz indeks osób.

Rozdzia³ I Apologia jêzyka ojczystego � brakuj¹cy element czeskiego S³ownika
terminów literackich? stanowi historyczne i teoretyczne wprowadzenie do omawia-
nego problemu. Autorka rozwa¿ania na temat czeskiej to¿samo�ci narodowej opiera
na apologiach jêzyka czeskiego, które stanowi¹ dla niej materia³ �ród³owy. W dalszej
czê�ci rozprawy Autorka skrupulatnie prezentuje dotychczasowy stan badañ nad
apologetyk¹ zaznaczaj¹c, ¿e od XVI wieku rozpoczyna siê jej rozkwit w wielu
nurtach. Niezwyk³e o¿ywienie pi�miennictwa chrze�cijañskiego trwaæ bêdzie do
XVIII wieku, poniewa¿ nastêpuje konieczno�æ obrony prawd wiary katolickiej przed

has³ami reformacji. Badaczka prezentuje najwa¿niejsze zasady wypracowane przez
apologetów chrze�cijañskich, z których korzysta³a m³odsza dziedzina apologetyki
skoncentrowanej narodowo (nazwana w pracy apologetyk¹ �wieck¹). Zaznacza, ¿e w
czeskiej tradycji literackiej i literaturoznawczej synonimem apologii jêzyka sta³ siê
termin �jazyková obrana� (�obrona jêzykowa�). Za podstawowy ³¹cznik �obron�
uznaje tematykê i cel, dla którego zosta³y napisane, czyli obrona narodu i jêzyka
ojczystego, jako jednego z podstawowych no�ników to¿samo�ci narodowej w obliczu
realnego zagro¿enia egzystencji narodowej.

W rozdziale II W krêgu pojêcia to¿samo�ci narodowej pog³êbia teoretyczne
wprowadzenie do zasadniczej czê�ci tematu ksi¹¿ki o liczne opracowania dotycz¹ce
kwestii to¿samo�ci narodowej i kulturowej. Autorka, definiuj¹c pojêcie to¿samo�ci,
za adekwatne do opisywanej przez siebie sytuacji uznaje propozycje Antoniego Fur-
dala i Mieczys³awa Porêbskiego, poniewa¿ m.in. w warstwie symbolicznej kultury na
pierwsze miejsce w ich dociekaniach wysuwa siê jêzyk ojczysty, rozumiany jako
najbardziej podstawowy system symboliczny i symbolotwórczy. Przywo³ane zostaj¹
tutaj tak¿e pogl¹dy Gottfrieda Herdera, który uwa¿a³, ¿e system jêzykowy danego
narodu kszta³tuje �wiatopogl¹d cz³onków tego narodu. Pogl¹dy Herdera s³usznie
zosta³y przez Autorkê wspomniane ze wzglêdu na ich czeski kontekst. Dalsze
rozwa¿ania nad zagadnieniem ojczyzny, patriotyzmu, nacjonalizmu, fenomenu
narodu, �wiadomo�ci narodowej, to¿samo�ci narodowej w kulturze doprowadzaj¹
Autorkê do konkluzji, ¿e �czeska to¿samo�æ to �wiadomo�æ czesko�ci, w³asnej
odrêbno�ci, po³¹czona z dum¹, która z tej »inno�ci« wynika� (s. 60). Jêzyk uznaje za
spoiwo oraz �przetrwalnik� narodu. Zatem jak najbardziej w³a�ciwym wydaje siê
wybór apologii jêzyka czeskiego na materia³ badawczy, bowiem bezpo�rednim
przedmiotem obrony w czeskich apologiach jêzykowych jest w³a�nie jêzyk ojczysty.
Autorka nazywa to zjawisko apologiami czesko�ci, poniewa¿ stanowi¹ one zbiór
warto�ci, które na czesko�æ siê sk³adaj¹, w tym równie¿ jêzyk czeski.

Problematyka czeskiej to¿samo�ci podjêta zostaje jeszcze w rozdziale III
To¿samo�æ narodowa w czasach burz narodowych (przypadek czeski), w którym
Autorka zwraca uwagê na stosunek Czechów do �innych� (zw³aszcza Niemców
zamieszkuj¹cych terytorium Czech). Zdaniem Manueli Macio³ek relacje z �innymi�
w znacznym stopniu wyznacza³y czesk¹ to¿samo�æ.

Najistotniejsz¹ a zarazem najcenniejsza czê�ci¹ ksi¹¿ki s¹ rozdzia³y IV i Vbêd¹ce
gruntown¹ analiz¹ obszernego materia³u literackiego. Autorka w rozdziale IV
Dojrzewanie czeskiej to¿samo�ci narodowej. Apologie jêzykowe od �redniowiecza do
baroku przeprowadza analizê zjawiska od pocz¹tków pi�miennictwa s³owiañskiego
do 1620 roku. Przypomina tutaj istotne fakty historyczne, które pozwoli³y wielu
badaczom traktowaæ okres kultury staros³owiañskiej w Czechach jako etap przygo-
towawczy dla rozwoju literatury pisanej ju¿ w jêzyku narodowym. Za najwa¿niejsze
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uznane zosta³o przejêcie schedy kulturowej po Wielkich Morawach przez Czechów
oraz rozwój pi�miennictwa w jêzyku cerkiewno-s³owiañskim na ziemiach czeskich.
Autorka podkre�la, ¿e w czeskich apologiach jêzykowych nawi¹zania do �w. Cyryla
i �w. Metodego s¹ �ci�le po³¹czone z ide¹ pras³owiañskiej jedno�ci. �W zabytkach
literackich IX wieku pisze siê o s³owiañskim jêzyku, o s³owiañskich ksi¹¿kach,
o bardzo »rozga³êzionym« narodzie s³owiañskim� (s. 79). W pracy za podstawow¹
przes³ankê emancypacji kulturowej uznane zosta³y wydarzenia XIII wieku, kiedy to
na ziemiach czeskich mamy do czynienia z procesem rozwoju gospodarczego
powi¹zanego z nasilon¹ fal¹ migracji ludno�ci. W dalszej czê�ci pracy mo¿emy
przeczytaæ o tym, jak ten spo³eczno-polityczny ferment oddzia³ywa³ o¿ywczo na
politykê oraz literaturê i kulturê. Autorka podda analizie i interpretacji liczne zabytki
pi�miennictwa XIII, XIV i XV-wiecznego, uznaj¹c Kronikê tzw. Dalimila
(Dalimilova Kronika lub Kronika tak øeèeného Dalimila) za jeden z najwa¿niejszych
w dyskusji nad czesk¹ to¿samo�ci¹ narodow¹, o którym nie mo¿na zapominaæ pisz¹c
o apologetyce jêzykowej w czeskim pi�miennictwie. Autorka pracy przytacza tu
wiele trafnych cytatów zaczerpniêtych z pi�miennictwa czeskiego tego okresu,
których tre�æ potwierdza tezê badaczki, ¿e historycznych korzeni zjawiska nale¿y
poszukiwaæ u pocz¹tków czeskiej pañstwowo�ci. W dalszej czê�ci rozdzia³u
badaczka przechodzi od okresu, który we wstêpie nazywa okresem przed Bohu-
slavem Balbínem, po czasy Balbína i okres po Balbínie, poniewa¿ w dziejach czes-
kiego pi�miennictwa jego twórczo�æ zajmuje bardzo wa¿ne miejsce, a na tle literatury
czeskiej doby baroku jest to twórczo�æ wybitna.Wnastêpnym podrozdzialeBohuslav
Balbín i jego Dissertatio apologetica pro lingua slavonica, praecipue bohemica
bêd¹cym najbardziej empiryczn¹ czê�ci¹ pracy Autorka interesuj¹co prowadzi
wywód badawczy, którego celem jest prezentacja ¿ycia i twórczo�ci tego jezuity
epoki baroku. Zdaniem Manueli Macio³ek rozumienie to¿samo�ci narodowej pre-
zentowane przez Bohuslava Balbína stanowi pomost do czasów czeskiego odrodze-
nia narodowego, a tym samym jest decyduj¹ce dla zrozumienia nowoczesnej
czesko�ci. Jego dzie³o Obrona jêzyka i narodu czeskiego zdaniem badaczki mo¿na
uznaæ za swego rodzaju kanon apologii jêzykowych.

W ostatnim rozdziale V Na drodze ku nowoczesnej to¿samo�ci narodowej.
Apologie jêzyka ojczystego pierwszej fazy czeskiego odrodzenia narodowego (XVII
wiek) przedstawione zosta³y �obrony� jêzykowe pierwszego etapu odrodzenia
narodowego, które Autorka potraktowa³a jako ilustracjê fazy przej�cia od �starego�
do nowoczesnego pojmowania czesko�ci.

Publikacja Manueli Macio³ek znacznie wzbogaca wiedzê polskich czytelników o
to, kim s¹ Czesi, prezentuj¹c polemiki towarzysz¹ce narodzinom i procesowi
dojrzewania to¿samo�ci czeskiej. Analizowany przez Autorkê ksi¹¿ki materia³
badawczy, który mog³a wykorzystaæ (w czeskiej my�li literaturoznawczej niewiele

jest opracowañ), bezspornie dowodzi obecno�ci, a co za tym idzie konieczno�ci
potraktowania zagadnienia apologetyki jêzykowej w szerszym spektrum badaw-
czym. Jak pisze Autorka ksi¹¿ki �O wyborze materia³u analitycznego zdecydowa³a
skomplikowana, a przez to interesuj¹ca sytuacja jêzykowa i narodowo�ciowa na
ziemiach czeskich do koñca XVIII wieku, która zwiêkszy³a zapotrzebowanie na
�obrony� jêzyka i narodu. S³owem pisanym apologeci jêzykowi przekazywali
rodakom wyobra¿enie o narodzie i pañstwie, historii narodowej i jêzyku ojczystym�
(s.13). Wa¿ny, urozmaicony i dobrze wykorzystany materia³ badawczy zgromadzony
przez badaczkê, pozwoli³ na wprowadzenie kontekstów szerszych, do których
zaliczyæ nale¿y chocia¿by historiê czy politykê. Ksi¹¿ka autorstwaManueliMacio³ek
stanowi interesuj¹ce i warto�ciowe �ród³o wiedzy nie tylko dla historyków literatury
oraz bohemistów, ale równie¿ dla wszystkich zainteresowanych tematyk¹ to¿samo�ci
narodowej ma³ych narodów Europy.

Dorota ¯ygad³o-Czopnik, Wroc³aw
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�ivotní osudy a tvorba Fridricha Bridelia, èeského jezuity, významného literáta,
poøadatele kancionálu, správce tiskárny, hudebního prefekta, uèitele, knìze, kazatele,
duchovního vùdce nábo�enských bratrstev a misionáøe je i na poèátku 21. století stále
aktuální. Je toho dokladem interdisciplinárnì koncipovaný soubor studií Omnibus
fiebat omnia. Kontexty �ivota a díla Fridricha Bridelia SJ (1619�1680), který byl
roku 2010 vydán jako ètvrtý svazek periodika Antiqua Cuthna Státním oblastním
archivem v Praze, Státním okresním archivem v Kutné Hoøe a pra�ským naklada-
telstvím Koniasch Latin Press se zámìrem pokraèovat v edièním zpøístupòování èes-
ké barokní hymnografie. Sborník k vydání pøipravili: Marie �karpová, Pavel Kosek,
Tomá� Slavický a Petra Bìlohlávková. Název svazku odkazuje k výroku sv. Pavla:
�Stal jsem se slabým se slabými, abych získal slabé. V � e m j s e m s e s t a l v � í m,
abych tím za ka�dou cenu zachránil nìkteré� (1 Kor 9,22).
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