
Uwieñczeniem kilkunastoletnich prac jest s³ownik zawieraj¹cy ponad 1500 hase³
u³o¿onych w czeskim porz¹dku alfabetycznym. Publikacja liczy sobie 492 strony.
Pracê rozpoczyna Wstêp napisany przez prof. J. Balucha, w którym mowa o za³o¿e-
niach niniejszego s³ownika i jego celu, o czeskiej terminologii literackiej, o konstruk-
cji hase³. Teoretyczny wyk³ad ilustruj¹ liczne przyk³ady. Wstêp zawiera równie¿ uwa-
gi ortograficzne oraz notê edytorsk¹ i podziêkowania. Nastêpnie znajdujemy wykaz
skrótów i znaków specjalnych oraz wykaz cytowanych prac.

W³aœciwa czêœæ opracowania – czyli s³ownik – rozpoczyna siê od strony 29, pre-
zentuj¹c rozmaite has³a na prawie 400 stronach. Przedmiotem opisu Autorzy uczynili
terminologiê wspó³czesn¹, terminologiê prze³omu XX i XXI wieku, jednoczeœnie
zwracaj¹c uwagê, ¿e w niektórych wypadkach s³ownik czerpie równie¿ ze starszej
tradycji, uwzglêdniaj¹c wtedy „tylko terminy istniej¹ce alternatywnie wobec wspó³-
czesnych albo te¿ interesuj¹ce z innych powodów, teoretycznych lub historyczno-
literackich” (s. 8).

W s³owniku prezentowane s¹ trzy rodzaje hase³, pierwsze – has³a o proweniencji
greckiej albo ³aciñskiej nale¿¹ce do starszego zasobu terminologicznego, nie wyma-
gaj¹ one szczegó³owego objaœnienia, drugie – maj¹ charakter hase³ encyklopedycz-
nych, natomiast trzecie – to has³a odnosz¹ce siê do krêgu praskiego strukturalizmu,
w których eksplikacji pomocne by³y polskie t³umaczenia czeskich prac pra¿an. W tej
czêœci s³ownika – dotycz¹cej terminologii praskiego strukturalizmu – wzorem dla
Autorów by³ s³ownik terminów lingwistycznych Szko³y Praskiej Josefa Vachka.

W opracowaniu oprócz hase³ stricte literaturoznawczych, znajdujemy równie¿,
co cenne i zapewne podnosi merytoryczn¹ wartoœæ s³ownika, has³a jêzykoznawcze.
Co prawda s¹ to podstawowe terminy z zakresu jêzykoznawstwa, jednak ich wprowa-
dzenie nadaje s³ownikowi nowy profil – s³ownika dyferencyjnego, prezentuj¹c okre-
œlenia, których postaæ odmienna jest od pojêæ znanych w jêzyku polskim oraz czes-
kim. �ród³ami, z których Autorzy korzystali podczas ekscerpcji materia³u do tej czêœ-
ci s³ownika by³y: Slovník lingvistických termínù pro filology (Lotko 2005) oraz indeks
terminów znajduj¹cy siê w pracy zbiorowej Pøíruèní mluvnice èeštiny (2001).

Po obszernej czêœci s³ownikowej zamieszczonych zosta³o 51 biogramów. Przy
prezentacji sylwetek wybitnych postaci, Autorzy równie¿ nie ograniczali siê tylko do
przedstawienia ¿yciorysów i dokonañ naukowych pisarzy, historyków, teoretyków li-
teratury, filozofów, np.: Bohuslava Balbína, Josefa Hrabáka, Jana Amosa Komenskie-
go, Jana Mukaøovskiego, Jaroslava Vlèka, Felixa Vodièki, ale opracowali tak¿e bio-
gramy jêzykoznawców, slawistów, np.: Jana Dobrovskiego, Bohuslava Havránka, Jo-
sefa Jungmanna etc.

Kolejna czêœæ s³ownika to 20-stronnicowy polsko-czeski indeks terminów.

Praca opatrzona jest pos³owiem napisanym przez dra P. Gierowskiego Struktura-
lizm czeski w Polsce. Ten niespe³na 15-stronnicowy fragment stanowi omówienie re-
cepcji praskiego strukturalizmu w Polsce.

Ostatnim elementem s³ownika jest bibliografia.
Czesko-polski s³ownik terminów literackich stanowi doskona³e kompendium

wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, które przydatne bêdzie nie tylko doœwiadczo-
nym badaczom, teoretykom literatury, bohemistom, ale równie¿ m³odszym naukow-
com, studentom, filologom innych specjalizacji jêzykowych prowadz¹cych badania
o charakterze komparatywnym. Praca ta mo¿e pos³u¿yæ jako doskona³y punkt odnie-
sienia, jako wzór dla innych s³owników specjalistycznych, prezentuj¹cych rozmaite
dyscypliny naukowe. Umiejêtnoœæ nadania dzie³u ró¿nych profili, uczynienia go
„niezale¿nym”, dziêki wzbogaceniu o objaœnienia w sposób wystarczaj¹cy prezen-
tuj¹ce czytelnikowi znaczenie has³a, budzi najwiêkszy szacunek.

Pozostaje mieæ nadziejê, i¿ badania o charakterze porównawczym bêd¹ spotyka³y
siê z coraz wiêkszym zainteresowaniem, a prace nad nimi rozwijaæ siê bêd¹ coraz
prê¿niej, co równie¿ bêdzie mia³o swoje odzwierciedlenie w jakoœci i liczbie nowych
publikacji, przede wszystkim w s³ownikach specjalistycznych prezentuj¹cych ró¿ne
dziedziny nauki, kultury i sztuki.

Agnieszka Ko³odziej, Wroc³aw

Meditace a modlitba v literatuøe raného novovìku

z pera Jana Malury

Jedineènou monografickou práci Jana Malury Meditace a modlitba v literatuøe
raného novovìku vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì v roce
20155. Jan Malura (*1971) je literární historik, kritik a editor. Pùsobí na FF OU
v Ostravì na katedøe èeské literatury a literární vìdy a v Centru regionálních studií.
Badatelsky se zabývá starší èeskou literaturou, zejména obdobím støedovìku a baro-
ka. Spolupracuje s èasopisem Èeská literatura. S lingvistou Pavlem Koskem pøipravil
k vydání tøi edice literárních dìl barokního období: Jan Josef Bo�an - Slavièek rájský
(1999); Matìj Tanner: Hora Olivetská (2001) a Èistý plamen lásky. Výbor z písní po-
bìlohorských exulantù ze Slezska (2004). Monografie Písnì pobìlohorských exulantù
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(1670–1750) (2010) má zakladatelský význam ve zkoumání literatury tohoto období,
zejména v oblasti �ánrové. Je vùbec prvním uceleným pohledem na písòovou tvorbu
èeského pobìlohorského exilu. V období let 2006–2009 pracoval J. Malura v Ústavu
pro èeskou literaturu AV ÈR a autorsky se podílel na vzniku Lexikonu èeské literatury
IV. (2008) i projektu Myšlení o literatuøe.

V monografii Meditace a modlitba v literatuøe raného novovìku vìnuje Malura
pozornost knihám modliteb a rozjímání, které mìly vést èlovìka k duchovnímu po-
vzbuzení, útìše a k prohlubování osobní zbo�nosti. Práce je prvním souhrnnìjším
zhodnocením této tvorby, reflektuje oba �ánry od vrcholného humanismu a� do ob-
dobí pozdního baroka v nadkonfesijní perspektivì – pozornost je vìnována katolic-
kým i protestantským pramenùm. Literárnìvìdný pøístup je doplòován pohledem
kulturních dìjin, autor vìnuje pozornost rétorické rovinì textù, �ánrovým typùm, ci-
zojazyèným pøedlohám, pøedpokládaným recipientùm (mìš�an, �ena, èlen nábo�en-
ského bratrstva) i dobovým zpùsobùm èetby (pomalé, soustøedìné ètení o samotì,
ukládání do pamìti, rozvr�ení èetby do pravidelných cyklù v rámci dne, týdne, mìsíce
a roku).

Malurova práce je logicky rozèlenìna do tøí rozsáhlých kapitol – Modlitba, Medi-
tace, Místo a èas. V první kapitole Modlitba sleduje autor postavení modlitby mezi
literární historií a dìjinami zbo�nosti. Konstatuje, �e modlitební knihy pøedstavují
rozsáhlou oblast èeské duchovní kultury od 16. do 18. století, jsou projevem literatury
tištìné a rukopisné a jsou psány èesky, nìmecky a latinsky. Na modlitbu je nazíráno
zejména literárnìteoreticky a literárnìhistoricky. Za modlitbu je pova�ován nedìjový
text s duchovním tématem, ve kterém se realizují mluvní akty podìkování a prosby,
vyznání víry a vin. Jedná se o promluvu s �ánrovì pøíznakovým zaèátkem (invokace)
a koncem (aklamace amen). Malura rovnì� objasòuje pojmy kolektivní a osobní mod-
litby, zajímá ho rétorika modlitby, proto�e zesílená rétorická stylizace je jedním
z hlavních pøíznakových rysù barokní literatury. Rétorická tendence je dle autora
patrná zejména v oblasti oznaèované podle klasické teorie øeènictví jako elocutio,
která zahrnuje stylizaci øeèi pomocí figur a tropù. Z rétorických figur je vzpomenuta
apostrofa (invokace), je� je tì�ištìm modlitební promluvy. Typickým rysem modlitby
období baroka je kumulace oslovení bo�ské bytosti. Dlouhé øetìzce invokací byly
typické pøedevším pro mariánské texty. Z dalších dùle�itých prostøedkù barokní mod-
litby je pøipomenut epiteton, jeho� nahromadìním se vyjadøuje barokní emocionalita
a expresivita. Emocionalitu vnášejí do modliteb také exklamace, kladoucí velký dùraz
na silné afektové pùsobení. Nìkteré modlitební texty se blí�í meditaci, co� dokládá
pøítomnost rétorických elementù oznaèovaných jako tzv. figurae sententiae (myšlen-
kové figury). Mnohdy jde o prostøedky zalo�ené na otázce (interrogatio a subiectio).
Typickou figurou pro meditativní èi traktátovou promluvu je øetìzec kontrastních
spojení. Dalším výrazným rysem modlitby je její stylizace na základì biblických

pretextù. Výrazným textovým zdrojem protestantských modliteb jsou starozákonní
�almy. Oblíbenou formou staršího písemnictví byl tzv. centon, v ní je text sestaven
výhradnì z biblických citátù. Jana Maluru také v první kapitole zajímají vývojové ten-
dence �ánru modlitby v èeském prostøedí. Dùraz je polo�en na výzkum ranì novovì-
kých modlitebních knih v èeském jazyce, registrovány jsou i nìkteré širší, vícejazyè-
né souvislosti. Autor vychází z vlastního pramenného výzkumu èeské nábo�enské li-
teratury 16.-18. století a souèasnì syntetizuje dosavadní domácí a zahranièní bádání.

Ze støedovìkých modlitebních textù jsou pøipomenuty následující: latinský ruko-
pis Scala celi (�ebøík do nebe) kartuziána Alberta Pragensise, veršované meditativ-
nì-modlitební skladby 14. století Ach nastojte na mé høiechy, Vzývání Panny Marie,
Kunhutina modlitba, sborník tzv. Milíèovských modliteb, èeské modlitby v próze
�ivot Krista Pána, tzv. knihy hodinek, napø. Kniha hodinek kní�ete Rohana. Klíèovou
katolickou modlitební knihou pøed tridentským koncilem byl latinský soubor Hortu-
lus animae (1494), který byl v roce 1520 pøelo�en do èeštiny pod názvem Zahrádka
duše. Tì�ištì knihy tvoøí modlitby hodinek doplnìné o kalendáø svatých, souèástí jsou
i krátké modlitby k bo�ským osobám, Pannì Marii a svatým. Luteráni podle J. Malury
pou�ívali pojem modlitba ve velmi širokém smyslu, zahrnovali pod nìj rovnì� po-
slouchání a ètení Bo�ího slova, pøemýšlení o nìm a zpívání duchovních písní. Ve
2. polovinì 16. století se v luterském prostøedí zaèínají vydávat modlitební knihy,
napø. nìmecký modlitební soubor Johanna Habermanna, který pøelo�il do èeštiny Jan
Stránìnský pod názvem Modlitby nábo�né a køes�anské za všeliké vìci èlovìku
ka�dého vìku, stavu a povolání potøebné. Z dalších dìl jsou vzpomenuty modlitební
soubory Jiøího Tøanovského Phiala odoramentorum (1635) a Samuela Martinia
z Dra�ova (napø. Modlitby k èasùm tìmto posledním zarmouceným, 1630). V prostøe-
dí jednoty bratrské vznikl v roce 1618 obsáhlý modlitební soubor urèený pro spoleèná
chrámová shromá�dìní. Z dalších prací je pøipomenut Kazatel domovní (1618) bisku-
pa jednoty bratrské Matouše Koneèného. Z literárních dìl èeských utrakvistù uvádí
Jan Malura Modlitby pøi mši Tiskaøe Pra�ské bible (1503), Modlitby nábo�né od po-
bo�ných mu�ùv z svatých Písem sebrané (1564), sestavené a vydané Jiøím Melantri-
chem z Aventina, dále pak Postilu ka�dodenní Jiøího Dikasta Míøkovského a Perlièku
dítek bo�ích Sixta Palma Moèidlanského.

Katolické baroko se na základì autorova tvrzení sna�ilo pøiblí�it modlitbu medi-
taci a došlo také k prohloubení úzkého sepìtí modlitby s konkrétními situacemi
èlovìka a jeho sociálními rolemi. Z klíèových katolických modlitebních knih jsou
pøipomenuty napø. Truchlivá hrdlièka (1703) Jana F. Beckovského a Koruna èeská
a Vìnec nezvadlý z listí bobkového a z kvítí rozmanitého vyvitý (1675). V barokním
období jsme rovnì� svìdky zvýšeného zájmu o nábo�enské poutì. K tìmto úèelùm
vznikala mnohá syntetická díla, která kombinují historická pojednání, písnì, modlit-
by a meditace, napø. Hora Olivetská (1666) Matìje Tannera a Svatá cesta z Prahy do
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Staré Boleslavì (1692) Janna Tannera. V èeském katolickém prostøedí byly velice
oblíbené soubory modliteb nìmeckého kapucína Martina z Kochemu, napø. Velký
�ivot Krista Pána (1698) èi Zlatý nebeklíè (1701). Protestantské modlitební knihy se
v mnoha pøípadech nelišily od katolických svazkù. Z významných protestantských
modlitebních souborù uvádí Jan Malura Modlitby nábo�né (1728) Michaela Lániho,
jen� je autorem èeské verze nìmeckého díla Johanna Eichhorna, kterou vydal pod
názvem Duchovní zbranì i pokladùv vìèný pokojík plný pøekrásných modliteb
(1683), z dalších prací pak Hùl pocestného (1708) Daniela Stránského a Vroucné
a nábo�né modlitby pro osoby �enského pohlaví (1720) Václava Klejcha, Arma pio-
rum. Zbroje pobo�ných Ondreje Luceho, Neuer Kern wahren Geistes-Gebete Gott-
frieda Arnolda èi Lipský kancionál Jiøího Sarganeka.

Druhá rozsáhlá kapitola Malurovy monografie se zabývá meditací. Zprvu se autor
zastavuje u samotného pojmu meditace a zajímá ho jeho definice v minulosti i souèas-
nosti. Malura si uvìdomuje, �e meditace nebývá poka�dé pova�ována za samostatný
text, její definice bývají nejasné a splývají s nìkterými formami modlitby. Dùraz je
polo�en na studium meditace v literatuøe raného novovìku. V tomto období je medita-
ce ztoto�òována s modlitbou mysli èi srdce, ale je rovnì� reflektována jako komplex-
ní proces, do kterého vstupuje pamì�, rozum a vùle, tradované u� od dob sv. Augusti-
na. Èesky psaná díla pracují s pojmy rozjímání a pøemyšlování. Meditace se èasto
stává vyústìním èetby modlitebního, hagiografického, moralistního èi traktátového
textu. Malura uva�uje o meditaci jako o literárním typu. Vychází z názorù nìmecké
badatelky Kláry Erdeiové, která za hlavní cíl meditace pova�uje pozvedávání duše
k Bohu prostøednictvím sebepoznání. Meditace spojuje intelekt s afekty i vùlí a sou-
èasnì integruje individuální zbo�nost s dogmatickou teologií. Konstatuje rovnì� pro-
línání s dalšími útvary, jakými jsou modlitba, komentáø, katechismus, soliloquium
(hovory k sobì). Podle tvrzení Jana Malury mají mnohá rozjímavá díla tón nabádavý
a výchovný. Rozpìtí mezi rozjímáním, didaktickým a katechetickým traktátem je
nìkdy pøítomno u� v názvech dìl. Z klíèových prací období baroka, které mají prvky
meditace, autor uvádí napø. Uzdu duchovní (1675) Vojtìcha Martinedese, Ctihodného
Pátera Ludvíka de Ponte…Rozjímání neb myslí-modliteb (1668–1675), spis španìl-
ského jezuity, který do èeštiny pøelo�ili Jiøí Konstanc a Matìj Václac Šteyer. Dále jsou
vzpomenuta díla Rozjímání o vìènosti (1635), text bavorského jezuity Jeremiase Dre-
xelia, Kní�ka zlatá o pøemyšlování a ducha modlení (1713) – práce sv. Petra z Alkan-
tary v pøekladu Damascena Marka, Kvítí Hory Sionské Hieronyma Hirnhaima, Usus,
tj. Nábo�ná rozjímání (1666) Miko³aje Lêczyckého v pøekladu Felixe Kadlinského.
Tyto texty mají �ánrovì rysy traktátu, meditace a kázání. V nìkterých rozjímavých
textech se dle J. Malury uplatòuje model platonského dialogu, napø. u J. A. Komen-
ského èi Jiøího Dikasta.

Jan Malura si na základì studia pramenného materiálu uvìdomuje, �e meditace je
„artistnìji stylizovaný text”, je silnì orientována na afektové pùsobení, má vyvolat
hnutí duše, prudké citové zá�itky. Pro meditaci jsou charakteristické zejména figury
zalo�ené na otázkách, které napomáhají procesu zahloubání a pøemítání. Velmi èasté
jsou øetìzce rétorických otázek (interrogatio) a figura subiectio (textové úseky vysta-
vìné na sledu otázek a odpovìdí). K dalším dùle�itým prvkùm meditace podle Malu-
rova konstatování patøí princip opakování, který je základním projevem hlavního úèe-
lu tohoto �ánru, tendence setrvávat u urèitých témat, ponoøit se do nich a vstøebávat je
„pøemíláním” a „pøe�vykováním”. Variaèní a amplifikaèní metody pøinášejí anafory,
syntaktické paralelismy, zøetìzené i na rozsáhlejších textových plochách. Ty pak èas-
to vnášejí do textu rytmizaci, pomocí ní� se rozjímavá próza tìsnì pøibli�uje k veršo-
vaným textùm. Typickou slovesnou metodou rozjímání je práce s pøímìrem a pøirov-
náním (comparatio, similitudo), s prostøedky, je� jsou s to zasáhnout smyslovou strán-
ku recipienta. Pro rozjímavé texty i modlitby je charakteristické vrstvení metaforic-
kých apostrof a intertextualita.

J. Maluru dále ve druhé kapitole zajímají jednotlivé �ánrové typy meditace. Jako
první uvádí introspektivní promluvu, jejím� vzorem jsou augustinovské textové mo-
dely a Ètyøi knihy o následování Krista Tomáše Kempenského. Jiný typ pøedstavují
takové texty meditací, které nejsou orientovány na mluvèího, ale na externí svìt, jsou
oznaèovány jako pøíle�itostné meditace, napø. Rozjímání o nebi v noci na jitøní Bo�ího
narození (1658) Fridricha Bridela èi Veliký �ivot Krista Je�íše Martina z Kochemu.
Jan Malura mluví také o eschatologické meditaci (rozjímání o smrti, pekle, nebi a vìè-
nosti), a o pašijových rozjímáních, v jejich� støedu je tajemství Kristova køí�e a jeho
lidství. Autor dále vìnuje pozornost recepci nìmecké rozjímavé literatury v èeském
protestantském prostøedí. Pøedmìtem jeho zájmu jsou díla Martina Mollera, Johanna
Gerharda, Johanna Arndta, Philipa Kegelia a Karla Heinricha von Bogatzky.

V poslední èásti kapitoly o meditaci vìnuje literární historik pozornost jezuitské-
mu modelu meditace, jen� vychází ze slavné knihy Exercitia spiritualia (1548) sv.
Ignáce z Loyoly. Malura klade dùraz na historické okolnosti, sleduje, jak metoda ig-
naciánských duchovních cvièení souvisí s rekatolizaèní literární produkcí, je� vyrùstá
z idejí tridentského koncilu. Autor pregnantnì pøipomíná, �e klíèovým po�adavkem
duchovních cvièení je aplicatio sensum (pou�ití smyslù), pøímo v Ignácových cvièení
se mluví o uplatnìní všech pìti smyslù pøi modlitbì. Dùle�itou technikou je composi-
tio loci (sestavení místa), je� spoèívá ve snaze promítnout si vnitøním zrakem prostor,
scénu, o které se medituje. Meditující by mìl dle tohoto návodu vidìt událost vnitøní-
ma oèima a zapojit všechny smysly.

V tøetí kapitole, Místo a èas, jsou pøedmìtem badatelova zájmu recipienti výše
vzpomenutých dìl a dobové zpùsoby èetby. Podle Malury zamýšleným adresátem
knih modliteb a meditací literatury raného novovìku bylo zejména mìš�anstvo. Tento
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typ literatury poskytoval recipientovi cestu soukromého sebezdokonalení, „sebepo-
svìcení“, u ní� mohl èlovìk pro�ívat pocity nadìje na vlastní spásu. Soukromá èetba
v èeském jazyce spojená se sebevzdìláváním vyhovovala nejvíce mìš�anùm (katolí-
kùm i protestantùm), nábo�ensky vzdìlavatelná produkce byla èetbou lékárníkù,
obchodníkù a øemeslníkù. Ideálním adresátem této literatury se stávaly rovnì� �eny
z aristokratického prostøedí, jim� byly modlitební a rozjímavé knihy dedikovány.
Soubory cyklù hodinek a další laické adaptace duchovních cvièení se sna�ily rytmizo-
vat, sakralizovat a kontrolovat ka�dodenní èas èlovìka. Literatura pro laická nábo�en-
ská bratrstva a další katolické knihy jsou koncipovány tak, aby zbo�né texty prová-
zely ka�dý úsek dne. Protestantská literatura se od tohoto modelu odklání. I ona obsa-
huje metodické pokyny, pøedevším pro pìstování pobo�nosti v rodinném kruhu (spi-
ritualizace domácnosti).

Naše zamyšlení nad knihou Jana Malury Meditace a modlitba v literatuøe raného
novovìku mù�eme uzavøít slovy samotného autora, jen� o reflektované literární tvor-
bì napsal:

Tento druh literární produkce kultivoval široké vrstvy ètenáøù, ale vy�adoval zároveò speci-
fický zpùsob vnímání textu, zejména v pøípadì rozjímání. Bylo jím soustøedìné, pomalé, opako-
vané ètení, vyjadøované v mnoha dílech gastronomickými metaforami pøe�vykování, popíjení
a trávení. Podstatné je pøipomenout, �e dobová nábo�ensky vzdìlavatelná literatura neposkyto-
vala jen èetbu a návod k èetbì, ale také návod k jednání a chování. Pøinášela texty s performativ-
ním nábojem, které chtìly dát ètenáøi jasnou instrukci ke správnému u�ití knihy a vést ho po
pøedepsané duchovní cestì, sna�ily se èlovìka emocionálnì a esteticky upoutat a promìnit jeho
�ivot.

Monografie literárního historika, kritika a editora Jana Malury je první podrob-
nou syntetickou prací v èeské literární historiografii, která se vìnuje �ánrùm modlitby
a meditace v písemnictví raného novovìku. Je pøínosná nejen pro èeské i svìtové lite-
rární historiky, lingvisty, vysokoškolské uèitele a studenty, ale i pro odborníky v obo-
rech historie, teologie, sociokultury a antropologie.

Lukáš Prùša, Ostrava

Polskie sztuki teatralne w interpretacji czeskiego re¿ysera

Ksi¹¿ka Heleny Spurnej, teatrolo¿ki z Uniwersytetu Palackiego w O³omuñcu,
przynosi portret Oldøicha Stibora (1901–1943), jednej z najwa¿niejszych postaci cze-
skiego teatru lat 30 XX wieku. Publikacja nie bez przyczyny zatytu³owana zosta³a

Divádelní re�isér a èlovìk Oldøich Stibor (1901–1943)6, bowiem daje ona wgl¹d nie
tylko w zawodowe ¿ycie bohatera, ale ods³ania kulisy jego ¿ycia prywatnego. Wpro-
wadzenie intymnych szczegó³ów z biografii Oldøicha Stibora nie s³u¿y tu jedynie za-
spokojeniu czczej czytelniczej ciekawoœci ale ma na celu uspójnienie rysunku osobo-
wego bohatera, w którego biografii motywacje osobiste i zawodowe splata³y siê, pro-
wadz¹c do charakterystycznych dlañ wyborów artystycznych.

Ksi¹¿ka Spurnej ma ambicjê prze-pisania i przewartoœciowania dotychczasowej
recepcji postaci i dorobku Oldøicha Stibora. W minionym ustroju socjalnie zaanga¿o-
wana twórczoœæ przynios³a mu siln¹ pozycjê w panteonie czeskich autorów. Po 1989
roku O. Štibor, ze wzglêdu na swoj¹ przynale¿noœæ do partii komunistycznej, znalaz³
siê w gronie twórców niewygodnych, a jego utwory popada³y w coraz wiêksze za-
pomnienie.

Polskiego czytelnika z pewnoœci¹ zainteresuje w¹tek zwi¹zków Stibora z Polsk¹.
Autorka nawi¹zuje do nich w wielu miejscach pracy, widz¹c zainteresowanie Stibora
twórczoœci¹ polskich dramaturgów w kontekœcie jego wra¿liwoœci spo³ecznej. Stibor
zna³ jêzyk polski i interesowa³ siê kultur¹ swoich s¹siadów, wystêpowa³ tak¿e publi-
cznie jako rzecznik zbli¿enia naszych krajów. Na ³amach czasopisma
„Moravskoslezské divadlo” apelowa³ o liczniejsze w³¹czanie sztuk polskich do reper-
tuarów czeskich teatrów, wymieniaj¹c nazwiska reprezentantów romantyzmu: Mic-
kiewicza, Krasiñskiego, S³owackiego a z póŸniejszych Przybyszewskiego, Kisiele-
wskiego, Zapolsk¹, Wyspiañskiego, Tetmajera, ¯eromskiego, Reymonta, Kasprowi-
cza, Perzyñskiego, Nowaczyñskiego, Rostworowskiego, Hulewicza, Krzywosze-
wskiego, S³onimskiego. Grubiñskiego, Zegad³owicza, Winawera i Szaniawskiego.
Po anga¿u w teatrze ostawskim jako „specjalisty do spraw wspó³pracy intelektualnej”
Stibor de facto pe³ni³ rolê doradcy dyrektora Nového, wywieraj¹c niebagatelny
wp³yw na dramaturgiê placówki. W konsekwencji sztuki niektórych z wymienionych
autorów znalaz³y siê w programie teatru w Ostrawie.

Kolejne informacje o zainteresowaniu Stibora polskimi dramatami, szczególnie
o charakterze ekspresjonistycznym, pochodz¹ z okresu jego dzia³alnoœci w Teatrze
Dramatycznym w Ostawie (1929). W zachowanej korespondencja z Jindøichem Hon-
zlem z lat 1929–1930, z którym Stibor wymienia³ siê utworami scenicznymi, znajduje
siê szereg sztuk autorów polskich przes³anych mu przez Stibora, np. polski orygina³
dramatów Jerzego Hulewicza Aruna i Wiano oraz misteria Emila Zegad³owicza Noc
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