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Ist ván VÖRÖS

Bu da pešť

The Spec tres of Mácha
or Mul ti lin gual ism as a Lit er ary Canon

For Tibor Žilka

This es say is writ ten for those who some times con sider it their duty 
to be em bar rassed.1 Em bar rass ment, ig no rance and doubt are very im -
por tant ele ments of un der stand ing – they com ple ment self- confidence 
and knowl edge; like salt to flour, they are added in gre di ents, to make
the dough tasty. The un der stand ing that is reached in this way is, if we
are to be lieve our own sim ile, tasty, en joy able. It is en joy ment it self.

Are we be ing picky about our read ers? Not at all, only about our
ad dress ees; as if this were an open let ter. We are ad dress ing those who
would like per haps to shift the co or di nates of aca demic think ing about 
lit era ture, or at least to find new sup port ing pil lars for them. Or even,
per haps, our ex peri ment in tends to tempt our read ers to a more fun da -
men tal re con sid era tion. And the means of temp ta tion will be en joy -
ment it self, in tel lec tual en joy ment – at least as hoped by this nar ra tor.

Ever since the be gin ning of the 19th cen tury, we have been liv ing
in the para digm of mono lin gual ism. The na tion lives through its lan -
guage, as many have claimed2, and this im plies mono lin gual ism. Yet
this is far from be ing self- evident. I do not claim that be fore the birth

of 19th- century na tion al ism peo ple, or even the ma jor ity of peo ple,
were plurilin gual. But the con struc tion of so ci ety and the world was
plurilin gual. Or is it sim ply that, be cause of the lack of mo bil ity, all the 
mono lin gual isms in their cheek- by- jowel ex is tence gave the im pres -
sion of plurilin gual worlds?

Pres ently we are liv ing in a mono lin gual cultural- historical para -
digm3; we talk about the his tory of Czech lit era ture, the his tory of
Hun gar ian lit era ture, yet these ex pres sions are hardly self- evident and
can be main tained only as work ing hy pothe ses. Why do we con sider
Ano ny mus or Janus Pan nonius, both writ ing in Latin, as part of Hun -
gar ian lit era ture, or why do we con sider Kos mas’s chroni cle, also
writ ten in Latin, as part of Czech lit era ture? Why is Ist ván Szé chenyi’s 
Di ary part of Hun gar ian cul ture or why are Franz Kafka’s works part
of Czech cul ture? Is Ján Kollár’s po etry, writ ten in Czech, part of
Czech or Slo vak lit era ture; do Pa vol Országh Hviezdo slav’s po ems,
writ ten in Hun gar ian, form part of Hun gar ian or Slo vak cul ture?

Could it be that the na tional para digm of lit era ture that has be come
fa mil iar to us in the last 150–200 years has be come out dated? Or per -
haps it would be bet ter to leave aside the ques tion of time, as it is hard
to say what time has (and has not) passed by. How ever, with some em -
bar rass ment (in the Der rid ean sense) we may ven ture the thought that
fam ily trees sim pli fy ing lit er ary in flu ence to one sin gle lan guage and
cul ture are in ade quate for the un der stand ing of great works. 

At this his tori cal point, it seems that in our re gion, one of the most
im por tant chal lenges of the 21st cen tury is the re evalu ation of our
self- image. Which should not nec es sar ily mean the re nounce ment of
our former val ues – but rather their sup ple men ta tion with new ones.
How ever, we can not main tain a Euro pean con scious ness if we re main
within the para digm of mono lin gual ism. Re nounc ing our pro vin cial -
ism will per haps be the im pe tus that is needed to push Europe into
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3 „One can, of course, speak several languages. There are speakers who are
competent in more than one language. […] But do they not always do it with a view 
to an absolute idiom?” (Derrida 1998, p. 67).

1 As Jacques Derrida says in Mono lin gu a lism of the Other, trans. Patrick
Mensah. Stanford: Stanford Uni ve r si ty Press, 1998. 

2 „Nejtesnější spojení pojmu národnosti s jazykem, vyjádřené lakonickým
Jungmannovým »V jazyku naše národnost« nutně položilo krajní důraz na jazykovou
stránku” (Macura 1995, p. 61). (Jungmann’s laconic statement which draws a very
tight connection between national self-identity and language, claiming that ’our
nationality lies in language’, puts extreme emphasis on the linguistic aspect.)



a new di rec tion, into a nec es sary de tour from that seem ingly in es cap -
able path lead ing to wards pro vin cial ism. In or der to pre pare for a dif -
fer ent fu ture, from the stand point of the pres ent, a new un der stand ing
of the al ready un der stood past must be ac quired.

The dis cov ery and ac cep tance of, as well as the re flec tion on the
oeu vre of Karel Hy nek Mácha proved an ex tremely hard task for
Czech lit er ary his to ri ans and schol ars. Ini tially, pro fes sion als and
ama teurs alike had to strug gle with a broad cur rent of re jec tion and
mis un der stand ing; then a Mácha cult burst forth in a pro lif era tion of
in ter pre ta tions, to such an ex tent that even fu ture gen era tions could be
sub ject to its bur den. How ever, as far as I can see, this is not the case.
Mácha’s po etry is a para dig matic ques tion for Czech lit er ary his tory
and self- understanding, with ar gu ments both for and against. The
oeuvre it self has been trans formed as a con se quence of its be com ing
para dig matic. As Jo sef Jed lička has pointed out, this pro cess has made 
this highly varie gated po etry, which stems from sev eral sources, more
Czech: ’Again, it was our pa tri ot ism that made us lo cate the nar ra tive
of May at a fish pond in north ern Bo he mia, even though the lo ca tion is
un doubt edly a pond in It aly.’4 

Mácha ad vanced the pro cess of Czech lit era ture pre cisely by cut -
ting it off from its freshly ac quired pro vin cial ism – even though this
pro vin cial ism was its es sence. Is this too high a price for the sur vival
of a na tion? Is the cost of pro vin cial ism really worth na tional ex is -
tence? And does this nec es sar ily en tail a ver dict? If East ern Euro pean
na tions have cho sen sur vival by lock ing them selves up in lan guage,
have they doomed them selves nec es sar ily and for ever to pro vin cial -
ism? These ques tions were raised in 1967 by Mi lan Kun dera in his
key note ad dress to the con gress of the Czecho slo vak Writ ers’ Un ion.5

His an swer to this ques tion in this in stance was nega tive. This doom is
not in evi ta ble, nor is it for ever; ways can be sought lead ing out of pro -
vin cial ism. How ever, Kun dera gave a dif fer ent an swer to this ques tion 
through his own life. When he started writ ing es says in French in the
80s, and when af ter Im mor tal ity he stopped writ ing even nov els in
Czech, he es poused the cause of mul ti lin gual ism and of a Eu ro pe an -
ness which in volves mul ti ple iden ti ties.

How ever, it is not cer tain that Mácha’s de ci sion to write po ems in
Czech rather than Ger man is the op po site of Kun dera’s. These two de -
ci sions are only op posed from the per spec tive of the Czech lan guage.
From the point of view of the authors they in di cate, in both cases,
a shift ing into multi- traditionalism, or an af firma tion or con fir ma tion
of their place there. An ar tis tic ad vance, or at least an ex pan sion of ho -
ri zons which makes this ad vance pos si ble.6 All the more so as this de -
ci sion means free dom for both of them – lin guis tic, ar tis tic free dom
and free dom of thought. It is not the Czech ques tion that Kun dera
wants to leave be hind; he poses this ques tion very ar dently in his
works writ ten in French. The Czech ques tion, of course, is not one
ques tion, but sev eral ques tions at once, with the first ac cu rately posed
ques tion nec es sar ily evok ing the next. We tread the same path, be -
cause for a Hun gar ian Bo hem ist the Czech ques tion in evi ta bly opens
the Hun gar ian ques tion, and if we take both to gether, that is al ready
a Euro pean ques tion.

On the other hand, Mácha’s choice is not merely a shift from the
lan guage of a greater cul ture to that of a smaller one, since at that time
Ger man was con sid ered the lan guage of op pres sion at least as much as 
it was con sid ered a lin gua franca. It was al ready be gin ning to su per -
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4 „Jen právě zase naše vlastenectví nás přimělo k tomu, abychom děj Máje
situovali k doksánskému rybníku, když je přece nade vši po chy b nost zřejmé […],
že scenerií Máje je italské jezero” (Jedlička 1992. 24. o.).

5 IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Československý spisovatel, Praha
1968, pp. 22–28.

6 „Mácha básnil česky, protože v češtině objevil řeč, která má moc vyslovit
dosud nevyslovené, po j me no vat dosud nepojmenované, vynést na světlo dosud
skryté” (Kosík 1997, p. 84). [Mácha wrote poetry in Czech because in Czech he
found the language that has the power to tell what has not been told so far, to name
what has not been named so far, to bring to light that which has been hidden so far.]



sede Latin7, a de vel op ment that was part of the same lin guis tic
awaken ing that brought the Czech lan guage into play. It was not as
a lan guage of mul ti lin gual ism that Ger man be gan to stir; it at tempted
to in tro duce its own mono lin gual ism, and moreo ver, with sup port
from the authori ties of the state; that is why it was un able to take over
the role of Latin as a sec ond lan guage in the pro cess of Czech na tional
awak en ing.

For Mácha, the ques tion of lan guage ap pears as a ques tion of free -
dom, or rather – and this is al ready the aes thetic side of the is sue –
free dom ap pears as a ques tion of lan guage. There is no greater free -
dom for a writer than to be able to choose his or her lan guage.8 One
could ob ject that it is not the proper sense of free dom if there is only
the choice of two al ter na tives. Yet this is the ba sic for mula of choice.
The qual ity of a choice is not en hanced in pro por tion to the range of
pos si bili ties: there are ei ther so many that it is im pos si ble to de cide, or
the ques tion can ba si cally be re duced to yes and no. ’For many peo ple
free dom means that the mas ter builder has the right to un der mine the
build ing that he had erected and the fish has the right to swim out to the 
shore from the wa ter. Those who think like that re gard ne ces sity as
con straint; or der as dep ri va tion. In this case even the fact of life is of -
fen sively fa tal, a state that is equal to cap tiv ity and that clashes with
that per son’s need to choose. Yet it is in her ent in the na ture of choice
that it does not take place in a vac uum. One can only choose be tween

al ter na tives.’9 Of course, the al ter na tives fac ing a na tion are not com -
pletely iden ti cal with the al ter na tives fac ing an in di vid ual, yet there
must be some con nec tion be tween the two. As for our re gion, this pro -
cess can be de scribed as fol lows: 

[...] we usually di stin gu ish two great stages of forming a nation from an ethnic group.
[...] The stage of cu l tu ral self -orga ni za tion usually co in ci des with the initial phase of
eco no mic mode r ni za tion, and it strongly cor re la tes with the conflict of in te rests
between the local elite and the foreign power or between the local elites (Romsics
2004, p. 13). 

The se op po si tio nal ci r c les and strug gles of the eli te are ou t si de the
ho ri zon of Mácha’s cho i ce; at most, they pro vi de a ba c k drop for it. His 
cho i ce is cu l tu ral, and it fits in with se ve ral ot her cho i ces he ma kes. He 
cho o ses the Czech lan gu a ge, and with it fre e dom, and with fre e dom he 
cho o ses cu l tu ral at ten tion with a Eu ro pe an ho ri zon, ma de po ssi b le by
his kno w le d ge of Ge r man. He re ad By ron in Ge r man trans la tion, as
con fi r med by the co pies of Byron’s texts that ha ve su r vi ved in his own
han d w ri ting (Do da t ky k literárním zápisníkům), and we can re ad in his 
col le c ted works, in a so me w hat Bo r ge sian fa s hion: Stel len aus By rons
Ko r sar (Mácha 1986, pp. 312–313). And it is part of the ove rall pi c tu -
re that Mácha’s cho i ce of Czech do es not end at the ho ri zon of this lan -
gu a ge and cu l tu re in the ma king, but, as for ma ny of his con tem po ra -
ries, Sla vic mu tu a li ty is ve ry im po r tant for him – he le arns Po lish; in
his no te bo ok (Zápisník) he qu o tes Adam Mi c kie wicz in the ori gi nal
(Mácha 1986, pp. 295–296), he shows an in te rest in Slo ve nian lan gu a -
ge and li te ra tu re and du ring his tra vels he me ets Fran ce Prešeren in
Lju b ja na (see Ja ku bec 1934, p. 778).

In the hin d sight of the 21st cen tu ry it is not eno ugh to po int out that
cho o sing the Czech lan gu a ge was the right de ci sion; we al so ha ve to
no ti ce that the act of cho o sing it self was right. We can de light not on ly
in the high le vel of the Czech he uses, but al so in the po ssi bi li ty of cho -
i ce. Mácha is the po et of alte r na ti ves in a mi lieu which ra i ses the lan d -
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7 ”Ústup latiny před němčinou ve vědeckých spisech možno pozorovat na
spisovné řeči nejstarší generace buditelské” (Jakubec 1934, p. 136). [The retreat of
Latin in the face of German within scholarly treatises can be observed in the literary 
di s cu r sion of the earliest ge ne ra tion of Czech “national awakeners”.]

8 But this freedom was not evident always and everywhere. Mácha is the poet of
freedom in the same way as his Hungarian con tem po ra ry Sándor Petőfi, born a bit
later, and what they both suc ces s ful ly achieve is exactly what a third con tem po ra ry
does not: ”And who knows how many works remained only potentially written by
Prešeren, because they could only have been written in German, despite his linguistic
and poetic innovations” (Fried 1989, p. 47). 9 Andrei Plesu: Minima Moralia.



marks of na tio nal iden ti ty in the de lu so ry ori gi na li ty of fo r ged ma nu s -
c ripts10 – in no ne xi stent things that con vul si ve ly are cla i med to exist.
So per haps we sho uld then talk abo ut the spe c tre ra t her than the spi rit
of Czech na tio nal awa ke ning? 

The specter is a pa ra do xi cal inco r po ra tion. [...] It is so me t hing that one does not
know, pre ci se ly, and one does not know if pre ci se ly it is, if it exists, if it responds to
a name and cor re sponds to an essence. One does not know; not out of ig no ran ce, but
because this non -o b ject, this non - pre sent present, this be ing -t he re of an absent or
departed one no longer belongs to kno w le d ge. At least no longer to that which one
thinks one knows by the name of knowledge (Derrida 1994, p. 6). 

Lit er ary self- understanding in the era of nas cent na tion al ism was
in deed spec tral in this sense; it had to make its ac com mo da tions with
the spec tre of a res ur rect ing spiri tu al ity as a lit er ary and cul tural back -
ground. ’For lack of a lit er ary lan guage Cen tral and East ern Euro pean
en light en ment could only pro duce a ’pre -literature’ – works of in es ti -
ma ble value from the point of view of cul tural his tory, the his tory of
ideas or the so ci ety of the na tion, but which ex ist in a stage of ’pre -
-literariness’, if by lit era ture we mean read ings that con tinue to give us 
’aes thetic pleas ure’ (Bo jtár 1986, p. 76). To be pre cise, these spec tres
are not the after- images of some thing that no longer ex ists, but rather
the pre- images of some thing that has hardly come into ex is tence. Thus 
Mácha’s wildly ro man tic spec tral world is not so much the ad ap ta tion
of the style of an age to the Czech lan guage; in a spiri tual sense it is
very much a re al ism. As Hra bal would say, to tal re al ism, though it is
per haps less anach ro nis tic (less spectre- like) if we stick to our pre vi -
ous ex pres sion, or even ele vate it to the rank of a tech ni cal term: very-

 much- realism. Of course, we do not mean to use this con cept as an
all- purpose tool, in the in ter est of avoid ing a re duc tive in ter pre ta tion
of the con cept of re al ism. What we call re al ism in this con text is when
the struc ture of the rep re sented world and the method of rep re sen ta -
tion show a simi lar ity, are of one sub stance with each other. In other
words the scan ning of deep lay ers: we could call this method of ex am -
in ing re al ity ’u ltr asonic re al ism’ or, to push our im age fur ther and re -
turn it to Mácha, ’bat re al ism’, since in na ture it is bats who use ul tra -
sound for ori en ta tion. And in the dark, for that mat ter. So if we want to
find our way in situa tions of ob scu rity, we al ways have to use ul tra -
sonic re al ism to de ter mine our bear ings in the un clear sec tions of re al -
ity. Thus, what later on seems char ac ter is tic for a whole age may at
first sight or at first hear ing ap pear im pos si ble to un der stand, be cause
it does not show what is visi ble but what lurks be hind the visi ble. For
Euro pean lit era ture, Mácha may be one of the most sig nifi cant fig ures
of Ro man ti cism, but within the Czech con text he is the most typi cal
(and per haps the only?) ex am ple of bat re al ism – the ul tra sonic sig nal -
ling that al lowed him to find his way in an age that was haunted, in the
spiri tual sense. And thus we can also un der stand the na ive op po si tion
of his con tem po rar ies who wanted to ex pel the bat from the hall of lit -
era ture, re served for much more ele vated11 and no ble beasts. The
spirits and spec tres ac knowl edged by Mácha as such had a bru tal ef -
fect in an in tel lec tual mi lieu which cher ished spec tres and yet did not
treat them as such. Der rida calls this di lemma the vi sor ef fect, mean ing 
that ’we do not see who looks at us’ (Der rida 1995, p. 7). In this sense,
is it per haps af ter all Mácha who is really the spec tre of the age? Does
he see the others while they do not see him? 

Mácha’s gre a t ness lies in the fact that he dared to be brave and strong even in de -
spe ra tion: he did not close his eyes before such con trasts as those between the world
and the inner world, life and desire, reality and the ideal; he did not make them ar ti fi -
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10 ”Mýtus neříká ani pravdu ani lež. Obecně řečeno je to vyprávění, kterým
mýtotvůrce vyjadřuje aktivní vztah ke společnosti, jejímž je členem, čí za jejíhož
člena se považuje” (Pynsent 1996. 67. o.). [Myth neither tells the truth nor lies.
Generally stated, it is a tale whereby the myt h - spin ner expresses an active re la tion s -
hip to the society to which he belongs, or to which he regards himself as
belonging.] Mindezt Pynsent a 19. század eleji cseh nemzeti mitológia
létrehozásáról mondja.

11 ”…dobová obraznost [...] staví svět idejí „nad” svět reálný” (Macura 1995, pp. 
102–103. o.). […the ima gi na tion of the age.... places the world of ideality “above”
the real world”.] 



cial ly smaller, did not try to tint with pink what was black, did not fill the abysses with
fog and haze, did not delude himself with illusions and did not delude others.12 

And the rea son why he did not need such things was pre cisely that
he could and dared to see where his con tem po rar ies did not no tice any -
thing or in dulged in the beauty of their lies.

But the ques tion still re mains if we our selves are not lost be hind
the spec tres of our ex pla na tions and ideas, if we can see the ac tual
work it self. Is it really like that? Ha ven’t we, like so many be fore us,
got our selves en tan gled in a spi ral of in ter pre ta tion that only chases
itself around and around? The same di lemma is for mu lated and
answered by Stan ley Fish as fol lows: 

By as se r ting, as I did at the close of my last lecture, that in ter pre ta tion is the only
game in town, I may have seemed only to confirm the fears of those who argue for the
ne ces si ty of de ter mi na te meaning: for, one might say, if in ter pre ta tion covers the
field, there is nothing to con stra in its ac ti vi ties [...]. The mistake is to think of in ter pre -
ta tion as an ac ti vi ty in need of con stra ints, when in fact in ter pre ta tion is a stru c tu re of
con stra ints (Fish 1980, p. 356). 

But what are these re stric tions? There are sev eral, and they nec es -
sar ily emerge in the course of in ter pre ta tion. What is im por tant at this
junc ture is to ask pre cise ques tions, which are es sen tial in lit er ary in -
ves ti ga tions, but – un like in phi loso phy – no less es sen tial than the
abil ity to give an swers that are al most as pre cise. There may be some
room for un cer tainty – but there is no al ter na tive for those who an swer
the wrong ques tion. Our in ten tion here is not to ana lyse Mácha’s
oeuvre, or at least not on the level of tex tual in ter pre ta tion (since he is
in any event the most in ter preted fig ure of Czech lit era ture, and these
in ter pre ta tions will con tinue to pro lif er ate on the 200th an ni ver sary of
his birth, the spi ral will be un stop pa ble even with out us) – but to put
him into con text. Or rather to free him from a con text so that his

figures should not roam about like spec tres in lit er ary his tory, in the
read ers’ con science, in the space of in ter pre ta tions; so that we should
see his im pre cisely known face nei ther as an ide al ized fairy- tale
charac ter nor as a mon ster.

Are we right when we de nounce his age as an in tel lec tu ally rigid
one? No, we are not. We would cer tainly be wrong to sum ma rize all
the pre vi ous re flec tions with this phrase. The age was no ta bly flexi ble, 
and Mácha’s spectre- like choice of lan guage is not at all a unique ges -
ture, yet the flexi bil ity of the age has a dif fer ent di rec tion from
Mácha’s. ’We play a pi ano that may not yet even have its strings,’13

Jan Kollár writes. There is an es say of a few pages in Kafka’s di ary in
which he analy ses the beauty and mis ery of small East ern Euro pean
lit era tures on the ba sis of his knowl edge of Yid dish lit era ture in Po -
land and es pe cially of Czech lit era ture. It is also apt for the Czech lit -
era ture of the be gin ning of the 19th cen tury; moreo ver, one of ten feels
that it de scribes the con vul sions of mod ern Hun gar ian lit er ary de vel -
op ment as well: 

The creative and be ne fi cent force exerted in these di re c tions by a li te ra tu re poor in 
its co m po nent parts14 proves espe cial ly ef fe c ti ve when it begins to create a li te ra ry
history out of the records of its dead writers. These writers’ un de nia b le in flu en ce, past
and present, becomes so matter of fact that it can take the place of their writings. [...]
Eve ry t hing is done very honestly, only within a bias that is never resolved, that refuses 
to co un te nan ce any we ari ness, and is spread for miles around when a skilful hand is
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13 ”Hráme klavír, jenž snad strun v sobě ještě nemá” (Kollár 1952, p. 351).
14 Perhaps Kafka is being too summary here. Con tem po ra ry Czech literature was

not bad, and I definitely do not think that this judgment is true for modern Hungarian
literature. So why do I quote it? Because it is impossible to omit from this train of
thought, which after all has a certain cha rac te ri zing force. Indeed, this statement is
probably true for the literature of Mácha’s age. What they achieved then was
marvellous, and the great Czech literature after Kafka is ini magi na b le without it, yet
the Czech literature of the first half of the 19th century as a whole is not so great. And
perhaps it is not unre aso na b le to make this claim for other ages as well. So after all,
should we ask the question whether the Czech literature of the beginning of the 20th
century is good? The debate is not about whether there are good works, but whether
there is a unified literature. Which is possible only if the existence of the nation does

12 ”Velikostí Máchovou jest a bude jíž, že byl statečný a silný i v zoufalství:
nezavíral očí před rozpory nitra a světa, života a touhy, skutečnosti a ideálu;
neumenšoval jich umělé, nebarvil na růžovo, co bylo černé; nevyplňoval parami
a mlhami propastí; neklamal sebe a neklamal ani druhých” (Šalda 1947, p. 44). 



lifted up. But in the end bias in ter fe res not only with a broad view but with a close
insight as well – so that all these ob se r va tions are can cel led out. Since people lack
a sense of context, their li te ra ry ac ti vi ties are out of context too. They de pre cia te
some t hing in order to be able to look down upon it from above, or they praise it to the
skies in order to have a place up there beside it. (Wrong.) (Kafka 1988; Diary entry
De ce m ber 25, 1911). 

For all the in jus tice, this text is just; for all its strict ness, it is ex act;
for all the ex ag gera tions, it is mod er ate; for all the gen er ali za tions, it is 
par ticu lar. We can rec og nize our selves in it, if we are brave enough.
Be cause the real spec tre that Mácha let loose is not one of the spec tres
roam ing in his works, and nei ther is it him self, as one of the most im -
por tant spec tre these works have to of fer15, but rather the spec tre of
our own lit era ture as the spec tre of some thing evil; the idea that the
his tory of Czech or Hun gar ian lit era ture is not an un am bi gu ous suc -

cess story; that in these lit era tures there is not so much spirit as there is
spec tre. We should not take fright at this ex pres sion. It is not at all our
aim to re vile ei ther Czech or Hun gar ian lit era ture as is now the
fashion; to im pose a scorn ful global cri tique on it. We should de fine its 
form of ex is tence more pre cisely, so that our self- understanding
should be more pre cise, and our tasks clearer. If we are aware that even 
in this mo ment as we are writ ing we are locked in the body of a spec tre
and we are feed ing this spec tre, this is a good start ing point. We must
make world lit era ture haunted.

Let us add that this ne ces sity was rec og nized by the lit era ture
around and pre ced ing Mácha. The mak ing of the na tional lan guage
was a Euro pean act, but its adop tion was pro vin cial. The mak ing of the 
na tional lit era ture was a Euro pean act, but its cul ti va tion pro vin cial.
The in tro duc tion of the iam bic verse based on word stress was a Euro -
pean act, but re lin quish ing the met ri cal verse was pro vin cial.16 In any
case, Mácha did not sim ply switch over to the Czech lan guage, but
rather to a Czech lan guage placed in side a con scious po etic space by
Do brovský. Could we imag ine May, for in stance, in met ric verse?
Could a poet of Mácha’s stat ure choose the Czech lan guage if the iam -
bic shift had not been al ready made? Not be cause that de ci sion was
ab so lutely right – it was made ab so lutely right by the first great works
that were sounded in this new po etic lan guage; that is, some son nets
by Kollár and, as a mat ter of fact, by Mácha’s po etry. It is not the de ci -
sion that is right, but the act of the de ci sion: that this lan guage now be -
longs among con sciously cul ti vated lan guages not only in its vo cabu -
lary and its gram mar, but in its pros ody as well. This re sults in the
clear sound of the Czech lan guage, be cause some kind of fil ter

not depend on it. In the 19th century the question was whether li te ra tu re is capable
of su sta i ning language and li te ra tu re like some seed-leaf. The answer was positive
then. In that pa r ti cu lar con stel la tion this li te ra tu re was not only good; it was far
above the average. But this con stel la tion was one within the nation – not li te ra tu re,
but politics. It was this literary hi sto ri cal situation that Mácha haunted. And they
were scared ac cor din gly. But today there is no reason to be afraid of Mácha. Yet the 
problem is that if we wake ourselves up from this fear, then we might eradicate
devotion for his poetry together with the cult. So let’s say: Today it would be good
to be afraid of Mácha. It would be good to be afraid only of him. It would be good
to be afraid of him again.

15 ”Vidiš-li poutníka, an dlouhou lučinou | spěchá ku cíli, než červánky pohy- nou?
| Tohoto poutníka jíž zrak neuzří tvůj,  | jak zajde za onou v obzoru sklaninou” (Karel
Hynek Mácha: May). In English translation, by Edith Pargeter: ”See you the pilgrim
there, hastening on his quest | Through the long, sunset fields, beneath the dimming
west? | Strain your eyes as you will, the end you cannot see, | As over the edge of
vision he falters and finds no rest.” (http://www.lupomesky.cz/maj/ may.html). These 
four lines are from the fourth part of May. In fact, the poet changes the genre of his
work in this part and transforms it into a giant lyric poem, a confession summing up
the whole of existence. It turns out that basically what we were reading is not an epic
poem, but a poem of astonishing range in which he depicts the nightmares of his own
fate in an exciting series of visions. The previous parts in fact set out one great simile
about the lyrical I who appears in the fourth part, creating perhaps the longest poetic
simile ever.

16 ”První revoluci je přírozeně obrat Dobrovského a puchmajerovců k přízvuč-
nému verši. [...] Nikdy – snad výjimkou surrealistů – nebyli básníci tak ochotní řídit 
se pokynem autoritativního odborníka jako při výkonu této revoluce” (Červenka
2006, pp. 283–284). [The first re vo lu tion was of course the turn of Dobrovský and
the Pu ch ma je rists towards stres s - ba sed ver si fi ca tion. Poets – perhaps with the
exception of the Sur re a lists – were never so willing to follow the advice of an
authority as in this re vo lu tion.]
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emerges; by vir tue of the con scious shap ing, the lan guage it self starts
to sound like a poem. In Mácha’s po etry, the Czech lan guage has
a new sound. When I re ferred above to the ab surd ity of May in me tre,
I did not mean to hor rify, only to evoke a lost, but less clear sound. The 
more im por tant of Mácha’s choices is not the one be tween Ger man
and Czech, but the one be tween fil tered and un fil tered Czech. The
first, more spec tacu lar one would be im pos si ble with out this sec ond,
more ob scured choice. Only al ter na tives can make other al ter na tives
pos si ble. Choice is only pos si ble as part of a se ries of choices, that is,
in an in se cure ex is ten tial situa tion. And let us add that only such ex is -
ten tial situa tions are real. One can only choose in an ex is ten tial situa -
tion. There are no se cure situa tions. And if there are, there are no
choices in volved.

The Czech lan guage can not be the prop erty of some one. But it can
be the prop erty of some thing. It can not be Mácha’s, but it can be that
of Do brovský’s choice. It can not be the po et’s, but it can be that of the
poem born in the cho sen lan guage. Mácha chose one of the po ten tial
pro so dies of the Czech lan guage for him self, but not on the ba sis of his 
own de ci sion. He can not choose a lan guage, but he can choose
a sound, even though it may seem that he chooses a lan guage as well,
yet it is from our own lan guage that we are the most sepa rated, but the
poem does not know this abyss. Or rather, it does know it, but it is no
ob sta cle for it. For it is per haps born in that abyss. Mácha’s po etry cer -
tainly is.

It is not merely bi lin gual ism that Mácha grasps, but a new, non-
 metric sound for the Czech lan guage. He stands in sev eral tra di tions
and sev eral lan guages at the same time, but it is a less as ser tive, less
gro tesque pros ody, made more mod ern and Euro pean, that makes this
choice pos si ble. We could say that real mul ti lin gual ism is only pos si -
ble be tween lan guages that are each other’s equals. Of course, two lan -
guages are never equal; they al ways pic ture the to tal ity of the world.
The ques tion is whether these two worlds are iden ti cal in es sence. If
some one di vides him self or her self be tween lan guages that do not
have iden ti cal worlds, then this di vi sion may lead to an un avoid able

split or breach. If they di vide them selves be tween lan guages that have
iden ti cal worlds, then the two lan guages tend to strengthen each other
in ex pe ri enc ing and cre at ing the unity of the world. Mácha opts for
Ro man ti cism, not only in his im ages and com po si tions but first and
fore most in his pros ody. With out this sound, his po etry would be im -
pos si ble. It is not a sim ple imi ta tion of a model, be cause his most im -
por tant model is not By ron, but Euro pean forms of verse. Not that
there is no po ten tial in the Czech lan guage for met ric po etry – at least
it seems so for an out sider – but this is a mat ter of a later choice, and
not at all a re treat to the lin guis tic, pro sodic and po etic world be fore
Mácha and Do brovský. A new de ci sion mak ing it pos si ble to choose
Eu ro pe an ness not sim ply as a set pack age tied up with the na tional
lan guage, but nei ther against it, at last17. Mácha’s and Do brovský’s
deci sion is ba si cally a lin guis tic turn, which changed the com pe tences
of the Czech lan guage – the in tel lec tual space at its dis posal. It put
forth the pos si bil ity to ma neu vre into the space of an other lan guage
and an other lit era ture be sides our non- chosen (in other words, mother) 
lan guage – by choice, by in heri tance, by learn ing or by for get ting.18 If
one can not move around in a (mother) lan guage com pletely at ease,
then one can not be a com plete stranger in the space of an other lan -
guage ei ther, and if we move around in two such spaces, then lan -
guages and lit era tures al low us to ex pe ri ence the role of the one who
re mains at home and of the one who emi grates; of the im mi grant and
of the one who wants to ex clude oth ers; of the host and the self- hater;

17 ”…the past (tradition) is in ter pre ted as re gres si ve, so it must be rejected, an ni -
hi la ted, its existence te r mi na ted. But only until the myths of old can be projected
into more modern utopias” (Žilka 2006, p. 285).

18 Yes, because with Mácha, the choice is the other way round: he chooses German
as long as he thinks that he is forced to choose, and by renouncing his mother tongue
he can write or must write poetry in the language of the spirit. His choice is precisely
the abdication of this choice. Or even more precisely, the abdication of the potential
results of the choice. For the alternative is: If it cannot be Czech, then it is inevitably
German. The same spectre-like quality appears in texts written much earlier than
May. The poem that starts with the words Die kühle Nacht (Rozprostřelá chladná noc) 
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of the one who de sires to know and the one who gazes at the un known. 
And then the ex pres sion ’Eur opean lit era ture’ will have a mean ing
again. This no tion has been threat ened with ex tinc tion ever since the
no tion of ’world lit era ture’, in vented by Go ethe for this par ticu lar phe -
nome non, has started to be come com mon place across the en tire
world. Of course, world lit era ture can even be un der stood as more
spa cious than its origi nal des ig na tion, po ten tially con tain ing the truly
un bounded lit era ture of cul tures not yet dis cov ered as well as ex tra ter -
res trial cul tures, or even lit era ture that is born be yond our world (and
is at tested, though in a quite puz zling man ner, by the Bi ble and other
sa cred texts, or cer tain pray ers). Euro pean lit era ture can not live with -
out mul ti lin gual ism, yet it must set tle for bi lin gual ism and one-
 world- ism. Europe, how ever col our ful, is one world. And yet, lan -
guages and lit era tures are lay ered; how ever much these lay ers ig nore
each other, their fu ture is only guar an teed if they are open to each
other. To the ex tent, of course, that fu ture can be guar an teed at all. It
can not, but luck ily it can not be de stroyed ei ther. There is no rea son to
be afraid of Mácha any more, but nor is there any rea son to fear his
con tem po rar ies who re jected him. The spec tre of the fu ture that haunts 
the past is the pres ent.

Trans la ted from the Hun ga rian by Ágnes Orzóy
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is only one example. Its closing lines pra cti cal ly give voice to the con fes sion of
a spectre: ”Meine Heimat is der dunkle Wald, | Mein Freund is mir das Schwert von 
Stahl, | und mein liebchen ist die finstre Nacht.” [Vlastí mou jest temný les, |
druhem meč můj ocelivý, | a mou milenkou černá noc] (Mácha 1985, p. 109 and
111). – It is not only the images and the spiritual world (of ghosts) that are identical 
to those in later works by Mácha, but even the ver si fi ca tion, the rejection of
metrical verse in favour of stress! How could it be otherwise in German... In any
case, there is no change in the prosodic sense, Mácha turned from one an ti - me tric
poetry to another.



Vi ktor VIKTO RA

Plzeň

K eu fo nii německých básní Ka r la Hyn ka Máchy

Německy psanými básněmi Ka r la Hyn ka Máchy se obsáhle zabý-
val Pa vel Ei s ner. Sle do val je jich inspirativní vzo ry, cha ra kte rizo val je -
jich němčinu. Zmínil se také o Máchově hu de b no sti. Tu v německých
verších ne na lezl. Za to hu de b nost v českých verších působí pod le něho 
nevšedně: 

Není to hu de b nost, která by záleela jen v eufonické or ga ni sa ci veršů a vět, je to
něco jiného a hlubšího […] hudební invence a […] hudební formy jsou nerozlučně
vázány na češtinu […] Proto je Karel Hynek Mácha nepřeloitelný: zklamaně odkládá 
i nejlepší překlad z Máchy cizinec, který slyšel horovat o Máchově básnické ve li ko sti. 
Nejen to: ani cizinec znalý češtiny nechápe obdiv čtenářů českých. Vdy  i po su zo va -
tel k českým kulturním hodnotám tak vlídný jako Maryan (!) Zdie cho wski usoudil, e
Mácha je dnes přeceňován […] Je to dojem, který se u cizince dostaví nezbytně, nebo
nemá sluch, nemá notový klíč pro tuto jedinečnou hudbu (Eisner 1956, s. 120–121).

Zmíněnou jedinečnou hu d bu ana ly zo val se sy ste mati ckou důsled-
ností Jan Mukařovský (Mukařovský 1948, s. 7–202). K je ho zevrubné
a monumentální analýze zvukosledné, sémantické, motivické ja ko by
ne by lo mono více do dat. Lze se však ponořit ještě hlouběji do Má-
chovy práce s ja zy kem – to není konstatování „mělkosti” roz bo ru
J. Mukařovského, to je svědectví téměř nevyčerpatelné máchovské in -
ven ce. Dovolím si připomenout dva příklady, o nich jsem se pod rob-
něji zmiňoval ve stu dii Poznámky k in ter pre ta ci Máchova »Máje«
(Vikto ra 2003, s. 239–244). Stěí se naj de taková ukázka dokonalého
průniku významových a formálních prvků ja ko u Máchy.

Pro tkli vou, ni ko li tra gi c kou atmosféru ex po zi ce prvního zpěvu
Máje je charakteristická absolutní převaha pouití minulého času. Ten 
významově vyjadřuje něco minulého, byvšího, nenávratného, ale so u- 
časně ji nevyvratitelného. Nejvíce frekventované je v této části sub -

stan ti vum láska a spo lu s ní konotační významy souvisící s představou 
lásky – slavík, hrdlička, růe, mi len ci, břeh objímající je ze ro, sblio-
vání a splývání krajinných motivů (stro my se vi nou ke stromům, dvo -
ry jdou k sobě blí a blí…). Pro minulý čas jsou charakteristické sla -
bi ky al, la. Sla bi ka la je však charakteristická i pro sub stan ti vum
láska. Představy proit ku lásky i je jich ko no ta ce jsou spo je ny mi nu-
lostí – jsou nevratné. A dále – charakteristická kon co v ka minulého
času prolíná do dalších slov – slavík, hlas, blankytný, hladký, vzpla-
nout, stálá, dálka, hladi na, al, pláč… Zdůrazňovaná představa lásky
se tak zvukově promítá do významových okruhů řady slov, prolíná
světem a ve spojení s charakteristickými sla bi ka mi minulého času
získává elegický nádech pomíjivosti, nenávratnosti, kon ce. Do druhé-
ho zpěvu ve vertikalizovaném pro sto ru významově proniká představa
po kle su, pádu. Pád evo ku je po cit nekonečna podobně ja ko Vilémovy
vi ze o nekonečnu po onom hrozném „pak”. Představa pádu a ne ko-
nečné hlo u b ky jsou modelovány pro sto rem vesmíru (věčně padající
hvězda), nocí (hluboká noc). Ale představou pádu je modelován i pro -
stor aláře („hlu bo ko u věi”, padající ka p ka měřící čas, po lo z hro u-
cený Vilém, sklánějící se alářník). Pád je spo jen i s oblastí morální
(zvadlá růe, zvadlý ama rant – padlá dívka), s oblastí reflexívní (hlu-
boké myšlenky, srdce topící se v ci tech). V české literatuře lze jen
výjimečně nalézt ta ko vou ko m pa kt nost formálních a obsahových
komponentů.

To by lo připomenutí vrcholného Máchova díla. Jak se z to ho to hle -
di ska jeví je ho raná tvor ba, německy psané básně? Výrazné zárodky
jsou patrné na básni Poustevník. Předpokládá se, e s němčinou ja ko
básnickým ja zy kem pra co val Mácha především v le tech 1829–1830
s menším přesahem do ro ku 1833. Ne l ze v ní hle dat hlo u b ku reflexí
ani sugestivní prostorové scenérie, ani do ko na lou hláskovou in stru -
men ta ci prolínající s významovými kon sek ven ce mi. Přesto udi vu je,
jak se v Máchově němčině objevují výrazné náznaky zmíněných
postupů. Báseň Poustevník se skládá z pěti nestejně rozsáhlých částí.
Ex po zi ci, její scenérie – temná průrva (die dun kle Kluft), chmurný
svit měsíce (des Mon des düsterm Sche i ne), temně zvučící hlas výra
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(dumpf der Uhu ruft), nízký kří z šedého ka me ne tyčící se ve strašli-
vé osamělosti (ein Kreuz aus grauem Ste i ne, nie drig nur gebaut, steht 
es schaurig), malá, nízká chýše pokrytá sla mou (nie drig nur und kle -
in, ei ne strohbe de c kte Hütte) – působí tísnivě, téměř úděsně, in stru -
men tu je Mácha temnými samohláskami u, ü, dvojhláskami eu, au,
dlouhým o, je nabývá temný ti m bre. 

Pro zajímavost – podobně ja ko je nepřeloitelná Máchova čeština,
lze toté kon sta to vat o němčině Poustevníka. Část Máchovy první
stro fy:

Wo im Tal im grünen Haine
  aus der dunkeln Kluft
bei des Mon des düsterm Scheine
  dumpf der Uhu ruft,
steht ein Kreuz aus grauem Steine,
             (Mácha 1997, s. 222) 

Překlad Pa v la Ei s ne ra:

V háji, kde jen aluplný
  Stůně sejčkův hlas(,)
Z ro kle, kdy se plné Lůny
  Prostře mutný jas,
Kří tam kamenný a šedý
  Z země vyniká, 
           (Mácha 1997, s. 134)

I kdy se překladatel přizpůsoboval Máchově di kci a hle dal va rian -
ty slov se samohláskou u (aluplný, stůně, Lůna, sejčkův, mutný), ne -
dala se vystihno ut su ge s ce temného, váného či děsivého tó nu Má-
chova. Například jen je ho verš „dumpf der Uhu ruft” – „stůně sejčkův
hlas” ztrácí v překladu svůj temný valér. Podobně je to mu při po rov-
nání sub stan tiv Kre uz – kří, kde v češtině vokál í přímo zajásá.

Scenérie i hlásková in stru men ta ce se mění, kdy na scénu vstu pu je 
poustevník. Začne převládat jasnější samohláska e a ve fascinující do -
ko na lo sti prolínají významově i zvukově blízká slo va obsahující sla -
bi ku er. Především se opa ku je zájmeno er (on), dále Eremit (po u-
stevník), Herr (Pán – Bůh), Herz (srdce), za po zo r nost stojí i blízkost

sla bik her, ale jsou tu i další slo va se sla bi kou er. Třetí část –
poustevníkova to u ha po věčném kli du – se v rozmluvě s Bo hem pro -
jasňuje převahou vysokých a jasných samohlásek i, ie s fre k ven to va-
nými slo vy ich (já), mich (mně), dir (tobě), hier (zde). Poustevníkův
skon se vrací samohlásce e a závěr se opět noří do hlo u bi úvodních
tónů s vokály u, ü (Vi kto ra 2009, s. 209–220).

Báseň Poustevník má v Máchově německé tvorbě výjimečné po -
stavení. Existují její dvě va rian ty, v první mo ti vy cypřišů míří k ji hu,
břeč an, jím poustevník denně věnčí kří, připomíná pre ro man tic kou 
zdo b nost. V básni lze hle dat širší sou vi s lo sti s Máchovým Svatým
Ivanem, který si ce má své tematické předchůdce ve Fri dri chu Bri de lo -
vi, Františku Ale xan dru Ro ko so vi a Ka r lu Sudimíru Šnajdrovi, ovšem 
máchovské zpracování tématu je na pro sto originální. Rovně zmíně-
ná hlásková in stru men ta ce nemá v ostatních německých básních Má-
chových ob do by. 

V ostatních německy psaných básních tak výrazné po stu py ne j sou
patrné. Přesto v nich lze kon sta to vat ji stou ten den ci. Tam, kde Mácha
upřel po hled na exteriér, si ce nedospěl ke členění pro sto ru do hlo u b ky, 
k je ho ver tika li za ci, ba re v no sti. Cha ra kte rizo val jej za to zvukově, jed -
no du chou hláskovou instrumentací. Vyuíval k to mu pro ti kla du ti m -
bru jasných a temných samohlásek (e, i – o, u) a je jich va rian ty bohatší 
v němčině.

V básni Procítající den (Der er wa chen de Tag) se z mizících noč-
ních mlh ne zadritelně prodírá slun ce, ozařuje ho ry, mohutně mu se -
kun du je ptačí sbor. Příroda plesá. In stru men ta ce vybírá jasné, zvučné
samohlásky e, [é], i, ie, dvouhlásku ei. Temné u, ü jednoznačně ustu-
pují. S hláskovou instrumentací názvu korespondují frekventované
sla bi ky ne-, -en, -ent, -end, -er. Souhláska n vytváří v některých
verších i ji stou zvu kos led nou řadu.

Die Nebel der Nacht nun schnell entschweben
  und die Sterne weichen. 
Au ro ra bringt uns ein neues leben,
  und auf strahlend reichen
prächtig schimmernden Wogen
  kömmt Phöbus angezo gen.
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[…]

Von der Sonne die Berge erglänzen.
  die Sänger erwachen,
und die heimischen Bäume umkränzen.
  Die Na tu ren lachen
dem Menschen froh entgegen
  des Unnennba ren Segen.1 

Pro ti to mu v básni Skle s la noc (Nacht wird es und dun kle Ne bel
wal len) klesá noc s příkrovem mlh, dopadá na hřbitov. Dutě zaznívá
ozvěna houkání výra. Závoj mlh se protrhává, oívají přízraky, za re je
mraků na ob lo ze a alostného svi stu větrů se dávají do tan ce. Ten zry -
chlu je své te m po do hrůzného víru, a úderem jedné ho di ny s půlnoci
vše utichá, jen temné dálky vzdy ch nou ozvěnou. V první strofě je
vyrovnaný poměr temných a jasných samohlásek. Po zi ce temných
vokálů v prvních slabikách zvyšuje su ge s ci je jich ti m bru. V dalších
strofách nabývají převahu jasné samohlásky, výrazně doprovázejí dy -
na mi ku re je větru a přízraků. Odbíjí první ho di na nového dne, vrací se
klid a doména temných samohlásek

Nacht wird es, und dunkle Nebel wallen,
  über je nes Ki r hofs schauri ges Tal,

dumpf hört man des Uhu Ruf er s chal len,
  dumpfer tönet er im Wi de r hall.
Und in schauri gen Ge sta l ten ja gen
  Wolken an des Him mels schwa rzer Bahn
und der Er de ble i che Ge i ster ra gen,
  starrend bis zu die sen noch hi nan.
Man erblicket durch den Nebel Schleier
  matt erle u ch tet, wie im Schwefe l glanz(.)
Drohnde, to desbleiche Ungehe ur,
  sich ve r sam melnd zu dem Schat ten tanz. 
Jetzt erhebt sich mit al len Schauern
  diese drohnde, bleiche Geiste r s char,
Winde he u len wie das klagend Trauern
  einer Bra ut an des Geliebten Bahr´!2

Obvyklejším je vem v básních je zvu ko s led. Setkáme se s je ho čet-
nými náznaky a ty py, ovšem také s mno ha nepra videl no st mi. Jde o zá-
leitost formální, zdo b nou:
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1 Překlad P. Ei s ne ra (1956, s. 160): 

Noční mlhy teď pryč se řítí
A hvězdy blednou.
Jitřena nese nám nové ítí
A nad září ne do hled nou
Vln rozňatých růohavě
Jasoň vozataj jede v slávě. 
…
Sluncem se hory třpýtí.
Zpěvci se budí ze sna
A kladou kol rodných stromů kvítí.
Příroda nese plesná
Člověku na potkání
Jeho, jen jména nemá, poehnání. 
      (německý text Mácha 1997, s. 239)

2 Překlad P. Ei s ne ra (1956, s. 157): 

Sklesla noc a temná mlha se válí
Nad hřbitova pustopustý dol,
Dutě stůně sejčkův hlas ze skály,
Dutě ozvěnou zaznívá kol.
Strašlivými po sta va mi temně
Mraky letí v černém pro sto ru,
Zdola duchové ubledlí země
Čnějí ztuhle k nim a nahoru.
Rouškou mlh teď bledě prokmitává
V světle sinavém jak sirný svit
Přístrachů zbor plouivých a vstává
V stínový ko l ko lem rej a kmit.
U se zvedá, ledné šíře chvění,
Duchů dav a splítá do věnce,
Větry vyjí jako alostnění
Mílky u mrtvolu milence. 
         (německý text Mácha 1997, s. 250)



Lange lebt er hier so, lange,
lange strebt er zu vergessen 
            (Der Eremit)3

in tie fer Ru he fe iert die Na tur. 
           (in ve rze, Ele gie)4

 … silbern rings die stille Flur.
die durch den Wald den gan zen Tag ge sun gen; 
  dort um den Berg; der hebt se in Haupt …
Hier sitze ich in deinen … Hallen
  ergötzte sich in dir beim vol len Be cher klang

[Nimme r mehr erneut] die Zeit sich wieder! Nimer kehrt   
                                       zurück, 
So war es einst in de iner Berge Kre isen,
die durch den Wald den gan zen Tag ge sun gen; 

Na zvu ko s le du je za loena celá báseň:

Sie trauern; – – denn des Ewigen einz´ger Sohn
Er schläft im Grabe, welcher die Menschen schuf,

und den die Menschen töteten, welcher an
dem drit ten Tage von den Toten
wie der erstehen wird, schläft im Grabe.
Er schläft im Grabe, welcher am Jüngsten Tag,
In jenem strengen, schreckli chen Weltgericht
die Menschen alle vor des Ri ch ters
Stuhle ve r sam meln wird, schläft im Grabe. 
              (Der Fre i tag in der Ka r wo che)5

durch die dun keln Tan nen wi p fel 
(násloví, znělá a neznělá souhláska)

… er spricht die stillen Wo r te 
(Die Kühle Nacht ihr ste r nen los ge wand)6

Konečně lze spo ra di c ky nalézt i verše organizované pod le prin ci pu 
aliteračního. V německé po ezii má hluboké kořeny takzvaný Sta bre im
(hláskový rým), kdy plně významová slo va (podstatná jména, slo ve sa,
popřípadě přídavná jména, řidčeji číslovky) jsou k sobě vázána
aliterací. V Máchově uití se ji samozřejmě ztrácí původní smysl to -
ho to rýmu – monu men ta li ta, výjimečnost, osu do vost:
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3 (Mácha 1997, s. 223). Překlad P. Ei s ne ra: 

Dlouho il tam po čas dlouhý,
…
Dlo u ho chtěl on za po me no ut. 
       (Ei s ner 1956, s. 135)

4 (Mácha 1997, s. 241, 242). Překlad P. Eisnera: 

příroda dřímá v míru hlubokém; 

stříbří se vůkol utichlá zem; 
co háji stinnými své písně pěli; 
tam na pahorku, který ční tak bled; 
Zde dlím v tvých síních; 
Zasedli k pohárům a v číší třesk;

[Nikdy nevrátí se zas] ten čas! Ach, nevrátí se; 
Tak bylo druhdy v hor tvých čarokruhu 
                (Eisner 1956, s. 165, 166)

5 (Mácha 1997, s. 245). Překlad P. Ei s ne ra: 

Ach, truchlí; –– Jediného Syn a jediný
Spí v hrobě On, jen stvořil jest člověka;
A jej pak lidé zabili, On, jen třetí
A přijde den, zas iv nám z lůna smrti
Po vsta ne vzkříšen, On spí teď v hrobě
Spí v hrobě On, jen všechny nás v soudný den,
A bude přísný, strašlivý světa soud,
Lid všecken před soudcovým stolcem
Shromádí, dřímá teď ve svém hrobě. 
                  (Eisner 1956, s. 172, 173) 

6 (Mácha 1997, s. 243). Překlad P. Eisnera: 

Ve vrcholcích tmavých jedlí
… odhovoří jemu tíše. 
                  (Eisner 1956, s. 172, 173) 



führtest mich an der Schwermut Schauerschlünde, 
                           (Mein Wunsch)

 Dort wo ve r s chlun gen Dorn und Disteln tra u ern, 
                                 (Ele gie)

und er spricht die stil len Wo r te: 
          (Die Kühle Nacht hat ihr ste r nen los ge wand)7

Dosavadní závěry o průpravné Máchově tvorbě v němčině si pla t -
nost podrují. Básník pro ni kal do tajů, zákonitostí ne bo pra xe tvor by,
re a go val také na in spi ra ci německou poezií. Za vrchol této tvor by
bych po vaoval Poustevníka. Ten především do ka zu je, e Máchovy
básnické počátky by ly snad obdobím učednickým, ale v práci s ja zy -
kem do ve d ly ob je vo vat je ho este ti c kou hod no tu a do ve d ly ji nalézat
i v němčině. Ještě jed na poznámka: Zabýval ji se někdo otázkou, zda
oso b no sti, ja ko jsou Ge o r ge Gor don Noël By ron ne bo Adam Mi c kie -
wicz, pra co va ly podobně s angličtinou či polštinou ne bo zda někdo
z romantických básníků tak pra co val se svým mateřským ja zy kem? 
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Sum ma ry

Karel Hynek Mácha (1810–1836) became famous as an ou t stan ding ro man tic
poetic per so na li ty in re fle c tions and de scri p tion. He manager Czech poetic sordiny
per fe c t ly. These abi li ties also started to appear at the be gin ning of his poetic pro du c -
tion written in German. The poem Poustevník is con si de red the top of that. Not only
this poem but also the others use eup ho ni cal ly means of German ma ste r ful ly and with
the em p ha sis on their ae st he tic fun c tion and meaning.
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7 (Mácha 1997, s. 242, 234, 243). Překlad P. Eisnera:

k jícnům vedouc mě citů alonosných; 

Kde trn se splítá, bodlák sklání hlavu 
            (Eisner 1956, s. 48, 166, 173)

Na první dva případy upo zo r nil Pavel Ei s ner. Další případ Sta bre i mu – odhovoří

je mu tíše (Ei s ner 1956, s. 173).



Gra ży na BA LO WSKA

Opo le

Świat ma lo wa ny słowem. 
Ana li za po la se man tycz ne go nazw barw

w Máju Ka r la Hyn ka Máchy1

Po uka za niu się dru kiem pod ko niec kwie t nia 1836 ro ku po ema tu
Máj roz go rzała dru z gocząca kry ty ka po ety i je go dzieła. Głów ny mi
kry ty ka mi Máchy by li mię dzy in ny mi Jo sef Chmelenský, Jan Tomí-
ček, Jo sef Kajetán Tyl, Jo sef Palacký, Jo sef Jun g mann czy František
Čelakovský. Za rzu ca li oni po ecie prze de wszy stkim to, że wpro wa dza 
do cze skiej li te ra tu ry nie po kojące mo ty wy, idee i uczu cia, któ re są
w sprze cz no ści z tym, co zwo len ni cy pro gra mu na ro do we go uwa ża li
za od po wied nie i pożąda ne. Tak więc kon stru k cja głów ne go boha -
tera- prze stę pcy, któ ry prze żył za wód miłos ny i mści się za krzy w dę
swo jej uko cha nej, ja wiła się ja ko wy so ce nie od po wied nia (por.
Pohorský 1978). Po do b nie jak i nie od po wied nia wy da wała się stro na
ide o wa utwo ru, będące go głęboką fi lo zo ficzną re fleksją nad lę kiem
człowie ka przed śmie r cią, tra kto waną ja ko osta te cz ny ko niec. Ten
sce p ty cyzm Máchy wy ni kający z je go prze świa d cze nia, że człowiek
pod le ga w świe cie siłom, o któ rych nic nie wie, że o je go lo sach nie
de cy du je do bro t li wy stwó r ca (Bóg), ale okru t ny oj ciec, pro wa dzi do
kry zy su wia ry w ży cie po za gro bo we, któ re go sym bo lem jest pusté nic
(II śpiew) (por. Svo bo da 1998, s. 71–72).

Kry ty ka po wy ższych tre ści przez współcze s nych Másze sta je się
zro zu miała (choć nie do ko ń ca uspra wied li wio na) w ob li czu fa ktu od -

ra dza nia się w tym cza sie na ro du cze skie go, bu dze nia się je go świa do -
mo ści na ro do wej i ję zy ko wej, kształto wa nia no wo żyt ne go ję zy ka
lite ra c kie go. W okre sie tym pa no wało po wszech ne prze ko na nie, że li -
te ra tu ra pię k na po win na być pod porządko wa na w pie r wszej ko le j no -
ści pro ce som od ro dze nio wym, win na więc pełnić fun kcję edu ka cyjną
i bu dzi cielską. Przed sta wia na w niej przyszłość (ale jak wie my i prze-
szłość) mu si być świe t la na i pełna nad ziei. 

Jó zef Wa cz ków (1971) pod kre śla, że chcia no na no wo za szcze pić
du cha słowia ń skie go, jak mnie ma no nie mal całko wi cie zger mani -
zowa ne mu społecze ń stwu cze skie mu. Od na le zie nie te go du cha miało
przy czy nić się do od zy ska nia to ż sa mo ści na ro do wej, stąd nie chęć bu -
dzi cie li do wszy stkie go, co ob ce i niesłowia ń skie. Ale para do ksa l nie,
chcąc bu dzić słowia ń skie go du cha, od rzu ca li też wszy stko to, co np.
uwa ża li za pol skie w twó r czo ści Máchy. Było to uza sa d nio ne, po nie -
waż pol ski me sja nizm był sprze cz ny z ów cze s nym sądem Ja na
Kollára, że Słowia nie są miłoś ni ka mi po ko ju. Tłumacz Mája pi sze na
ten te mat: „Kry ty cy ci za rzu cają po ecie „nie cze skość i niesłowia ń -
skość”, ni hi lizm, „brak idei” i nie uza sad nio ne prze szcze pia nie na
grunt cze ski pie r wia stków ob cych sie l skie mu z uspo so bie nia i nie -
bunto wni cze mu na ro do wi cze skie mu, by ro nizm i pol skie „od szcze -
pie ń stwo” (twó r czość Máchy na zy wa no na wet jed nym wie l kim po lo -
ni z mem). Ów cze ś ni lu mi na rze cze s cy żąda li od li te ra tu ry krze pie nia
w na ro dzie uczuć po god nych i wia ry w pię k no i har mo ni j ność ist -
niejące go świa ta. Duch słowia ń ski, któ re go chcie li roz bu dzić w cze -
skim społecze ń stwie, po le gał ich zda niem na op ty mi z mie ży cio wym i
idyl li cz nym tra kto wa niu rze czy wi sto ści” (Wa cz ków 1971, s. 8)2.
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1 Referat został wygłoszony na mię dzy naro do wej kon fe ren cji na uko wej Karel
Hynek Mácha a evropský ro man ti s mus, zor gani zo wa nej w dniach 13–15 kwie t nia
2010 r. w Ołomuńcu w ramach Pro gra mu Ope racy j ne go Współpracy Trans gra ni cz -
nej RCZ-RP–2007–2013.

2 Por. także ciekawy artykuł K. Zlína traktujący o od rzu ce niu, jakiego doznawał
K. H. Mácha już od początku swojej drogi ar ty sty cz nej, a zwłaszcza fra g ment: „Je
zřejmé, e vůdčí oso b no sti první po lo vi ny 19. století, ovlivněné filozofií po si ti vis -
mu a houfně se ubírající idy li c kou kra ji nou „obrozenecké selanky”, musely velmi
brzy kon sta to vat, e básník Mácha kráčí v jejich protisměru, k neznámým hori-
zontům. Verše jeho básně Těko my s l nost (z roku 1833) kladly náboensky a fi lo -
zo fic ky nepřípustné otázky – a vydávaly ještě nepřípustnější odpovědi [...]” (Zlín
2010, s. 20).



Ja k że in ne tre ści – zna ne ta k że z dzieł euro pe j skie go ro man ty z mu
– zna j du je my w Máju. Z całą pe w no ścią pod tym wzglę dem je go au tor 
wy prze dził swą epo kę. Słusz nie więc za uwa ża Mi loš Pohorský: 

Jestlie jinde v Evropě cha ra kte rizo val ro man ti s mus hlavně konflikt mezi básní-
kem a platnými no r ma mi společenského ivota a jeho morálkou, [...] pak v české
literatuře přistupovalo ještě napětí mezi spi so va te lem a pro gra mem a praxi národního
hnutí. […] Ke specifickým znakům českého ro man ti s mu patří tedy skutečnost, e
prosazení tohoto významného kulturního směru […] bylo trvale provázeno a zne-
snadňováno varováním a obavami, aby se spi so va tel ne do stal do ne so u la du s platným
obrozenským pro gra mem. Jako specifický rys českého ro man ti s mu tak můeme
označit také strach před ro man ti s mem (Pohorský 1978, s. 7).

Wiek XX przy niósł „sto p nio we spłaca nie długu” na le ż ne go Má-
sze. Spo śród wie lu wy bi t nych ba da czy spu ści z ny po ety wspo mni j my
klu czo we na zwi ska cho ć by Ar ne Nováka, Františka X. Šaldę, Ja na
Mu kařovskiego i wie lu in nych3. W na szym ar ty ku le bę dzie nas jed nak 
in te re so wał z ko nie cz no ści je den aspekt twó r czo ści Máchy, któ ry po -
zwa la po znać go jako wyjątko we go ko lo ry stę, uchodzące go w pe w -
nym sen sie za pre ku r so ra im pre sjo niz mu, dla któ re go two rzy wem jest 
ję zyk, w szcze gó l no ści zaś na zwy barw. Ba r wa bo wiem (obok kształ-
tu) jest istotą ma la r stwa. Ma larz przed sta wia dzieło, któ re właści wie
„na rzu ca się” od bio r cy, pre zen tu je pewną sko ń czoną wi zję zja wi ska
świe t l ne go i – jak twier dzi Sta nisław Wi t kie wicz – „zmu sza do wi dze -
nia w ob ra zie te go ty l ko, co sam ma larz wi dział i przed sta wił, bez
wzglę du na uprzed nie wra że nia wi dza […]” (Wi t kie wicz 1947, s. 6).
Po eta zaś opi sujący rze czy wi stość za po mocą barw nie jest pe wien,
czy od bio r ca do z na ta kich sa mych wra żeń jak on, po nie waż od biór
opi sa ne go ob ra zu za le ży od te go, w ja ki spo sób czy te l nik po tra fi wy -
ko rzy stać za sób wra żeń wzro ko wych za ko do wa nych w je go umy śle,
ina czej mó wiąc, ję zy ko wy ob raz nazw barw za le ży tu od ko m pe ten cji

ję zy ko wych jak na da w cy, tak i od bio r cy ko mu ni ka tu, ja kim jest dzieło 
li te ra c kie (por. Gen de ra 2005).

Na zwy barw fun kcjo nujące w ka ż dym ję zy ku są isto t nym le ksy ka -
l nym ele men tem ob ra zo wa nia arty sty cz ne go. Za wa r te w utwo rze po -
ety c kim, od wołując się do per ce c pcji wzro ko wej od bio r cy dzieła,
przed sta wiają ob raz ota czającej rze czy wi sto ści nie ja ko „słowem ma -
lo wa ny”. Służą ta k że do symboli czno-me tafory czne go opi su prze żyć
„ja” li ry cz ne go, a więc po zwa lają na wgląd w we wnę trz ne ży cie czło-
wieka ja ko jed no stki i tym sa mym ułatwiają zro zu mie nie złożo no ści
je go psy chi ki.

Cho ciaż mo wa lu dz ka jest bo ga ta w okre śle nia nazw barw oraz ich
sub te l nych od cie ni, to jed nak ża den ję zyk nie po sia da za so bu le ksy -
kal ne go, któ ry w pełni od zwie rcie d lałby wszy stkie ko lo ry wyod rę b -
nio ne wzro ko wo przez człowie ka (por. Gen de ra 2005). Za wsze też
ist nie je mo ż li wość, że opis pe w nej ba r wy wy woła u ró ż nych od bio r -
ców ró ż ne sko ja rze nia kolo ry sty cz ne (por. Wi t kie wicz 1947). Stąd też 
i na sze roz wa ża nia nie sta wiają so bie za cel osta te cz nej in ter pre ta cji
ma te riału ję zy ko we go. Cen trum zain tere so wa nia sta no wić tu bę dzie
ana li za leksy kalno- seman tycz na po la nazw barw, wy stę pujących
w utwo rze Máj. Kla sy fi ka cji nazw barw do ko na li śmy w opa r ciu
o dwu dzie l ny po dział barw na mono chro maty cz ne, czy li pro ste,
i achro ma ty cz ne, czy li nie ko lo ro we, będące ró ż ny mi od cie nia mi sza -
ro ści po mię dzy bielą i cze r nią (por. En cy klo pe dia... 1973, s. 217).
W ana li zie uwz glę d nio no za rów no pod sta wo we jak i nie pod sta wo we
na zwy barw, jak rów nież okre śle nia od noszące się do in ten syw no ści
na sy ce nia światłem oraz efe ktu połyski wa nia. Jed no stki le ksy ka l ne
składające się na po szcze gó l ne po la re pre zen tują ró ż ne czę ści mo wy:
rze czo w ni ki, przy mio t ni ki, cza so w ni ki oraz przysłów ki. Zo stają one
po da ne wraz z oz na cze niem fre k wen cji.

Ba r wy mono chro maty cz ne przed sta wia my w ko le j no ści zgod nej
z ko le j no ścią po szcze gó l nych pasm tę czy4. Są one re pre zen towa ne
przez na stę pujące le kse my:
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3 Z nie zwy kle ob sze r nej li te ra tu ry przed mio tu warto wy mie nić (w porządku
chro nolo gi cz nym) przy naj mniej nie któ re pozycje, np.: Karel Hynek Mácha, oso b -
nost, dílo, ohlas (1937), Torso a tajemství Máchova díla (1938), Věčný Mácha
(1940), Re a li ta slova Máchova (1966), Prostor Máchova díla (1986), Mácha re di -
vi vus (1810–2010) (2010).

4 Tęcza – zja wi sko op ty cz ne i mete oro logi cz ne, wy stę pujące w postaci chara -
ktery stycz ne go wie loba rw ne go łuku wi do cz ne go wówczas, gdy Słońce oświe t la



1. K o l o r  c z e  r  w o  n y:  červánky 1‘zorza po la r na, ju trzen ka’; bru-
nátný 1 ‘purpurowy, pąsowy, szkarłatny’, rudý 4 ‘cze r wo ny, ciem-
noczer wo ny’, růný 1 ‘różowy’, růojasný 1, růový 6, temnorudý
1; zardíti se 1‘zarumienić się, za cze r wie nić się’; rudě 1.

2. K o l o r  ż ó ł t y:  zlato 1, zlatý 1.
3. K o l o r  z i e l o n y:  zelený 3; zeleně 4.
4. K o l o r  n i e  b i e  s k i:  blankyt 1‘książk. błękit’, modro (subst.) 3

‘błękit’; blankytný 1, lazurný 1 ‘la zu ro wy, błękitny’, modravý 2
‘nie bie ska wy, błęki t na wy’, modrý 8 ‘nie bie ski, błękitny, modry’,
siný 2 ‘siny’; modro (adv.) 2 ‘nie bie sko’.

Ba r wy achro ma ty cz ne zaś okre śla ne są przez po ni ż sze wy ra zy:
1. K o l o r  b i a ł y:  bělost 1; bělavý 1, bílý 26, sněhobílý 1, stříbrný 1,

stříbřící 1.
2. K o l o r  c z a r n y:  černý 3.
3. K o l o r  s z a r y:  šedý 3.

I n  t e n  s y  w  n o ś ć  n a  s y  c e  n i a  ś w i a t ł e m  pre zen tują le kse -
my: ja s no 2, světlo 6, šero ‘półmork’ 2, stín 15, te m no 7, te mnost 1,
temno ta 2, tma 3; jasný 5, světlý 2, bledý 18, ubledlý 4, zbledlý 1,
pološerý 1 ‘od pološero = półmrok’, stinný 2 ‘cienisty, za cie nio ny’,
temný 18; svítiti 4, osvítiti 1, stíniti 1; jasně 2, bledě 1, temně 2.

E f e k t  p o ł y s k i  w a  n i a  osiąga ny jest przez za sto so wa nie po -
ni ż szych okre śleń: blesk 1 ‘błysk, rozbłysk’, lesk 1 ‘blask, połysk’;
blysknavý 1 ‘błyszcący, lś niący, błysko t li wy’, svítivý 1 ‘świecący,
błyszczący’; bly sk no u ti 2 ‘błysnąć, za lśnić, za mi go tać’, blyštiti 1
‘błysz czeć, świe cić, lśnić, połyski wać’, le sko u ti se 1‘lśnić, błysz czeć,
świe cić’.

Jak wi dać z przy to czo ne go po wy żej ma te riału spe ktrum kolo ry -
sty cz ne w Máju obe j mu je na zwy barw mono chro maty cz nych przy na -
le ż ne do czte rech pasm tę czy: cze r wo ne go, żółte go, nie bie skie go

i zie lo ne go. Nie zo stały na to miast zare je stro wa ne ba r wy dru gie go pa -
s ma – poma rań czo we go oraz pa s ma szó ste go – fio le to we go. Spo śród
zaś tych czte rech sub pól ty l ko dwa ko lo ry – cze r wo ny i nie bie ski – po -
sia dają roz bu do wa ne po le, obe j mujące za rów no le kse my syno ni mi cz -
ne, np. blan kyt/mo dro, jak i od cie nie, np. brunátný – rudý oraz in ten -
sy w ność, np. růojasný – růový, modrý – modravý itp. Ko lor zie lo ny
re pre zen tu je ty l ko jed na pod sta wo wa ba r wa – zie leń, na to miast ko lor
żółty ba r wa złota. Mo że my ją jed nak uz nać właści wie za ba r wę pod -
sta wową dla po la ko lo ru żółte go. Po twier dzają bo wiem to ba da nia
Ry szar da To ka r skie go, któ ry stwier dził, że obie na zwy, żółtą i złotą,
łączy bar dzo bli skie po kre wie ń stwo se man ty cz ne i oba po wy ższe
okre śle nia zna j dują się w cen trum te go po la (To ka r ski 1995, s. 114).

Po le nazw achro ma ty cz nych mo ż na rów nież okre ślić ja ko mało
roz wi nię te: za le d wie ko lor biały po sia da ki l ka re pre zen ta cji w po sta ci
od cie ni, np. bílý – sněhobílý, czy in ten syw no ści, np. bílý – bělavý. Na -
to miast czerń i sza rość są re pre zen towa ne ty l ko przez na zwy pod sta -
wo we černý i šedý.

Na to miast po zo stałe dwa sub po la są już wy ra ź niej roz bu do wa ne.
Pie r wsze z nich, przed sta wiające różną in ten sy w ność na sy ce nia
światłem za wie ra 22 okre śle nia od noszące się do na sy ce nia światłem
od ja s no ści do cie mno ści wraz z fa za mi po śred ni mi, np.: světlý – bledý 
– stinný – temný. Dru gie zaś, ob ra zujące efekt połyski wa nia, obe j mu je 
7 okre śleń, np.: blesk, svítivý, le sko u ti se.

Za nim prze j dzie my do przed sta wie nia użyć kon te ksto wych le kse -
mów oz na czających ba r wy, przy j rzy j my się po kró t ce nie któ rym da -
nym ilo ścio wym. Máj obe j mu je 4280 słowo form (wy ra zów), wśród
któ rych wy stę pu je 1195 ha seł (por. Ha u sen b las 1967, s. 281). Wska ź -
nik pra wdopo dobie ń stwa empi ry cz ne go wy no si tu 3,58. Z ko lei po le
se man ty cz ne ko lo rów wyod rę b nio nych w na szym ma te ria le wy no si
191 słowo form i 58 ha seł, z cze go 83 słowo formy i 29 ha seł to na zwy
barw mono chro maty cz nych i achro ma ty cz nych, a 108 słowo form i 29 
ha seł to okre śle nia in ten syw no ści na sy ce nia światłem i efe ktu
połyski wa nia. W związku z tym wska ź nik pra wdopo dobie ń stwa em -
piry cz ne go nazw barw wy no si w na szym ma te ria le 3,29, co nie od bie -
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krople wody w zie m skiej at mo s fe rze. Tęcza po wsta je w wyniku roz szcze pie nia
światła załamującego i odbijającego się wewnątrz kropli wody (np. deszczu)
o kształcie zbli żo nym do ku li ste go.



ga w wy ra ź nie znaczący spo sób od ogó l nej fre k wen cji względ nej
słowa w Máju 3,58 (ró ż ni ca 0,29). Biorąc jed nak pod uwa gę fre k wen -
cję pie r wszej czę ści po la, za wie rającej ty l ko na zwy barw mono chro -
maty cz nych i achro ma ty cz nych, wska ź nik pra wdopo dobie ń stwa
empi ry cz ne go jest już ni ż szy i wy no si 2,86, a co za tym idzie ró ż ni ca
od ogó l nej fre k wen cji wzra sta (0,72). W prze ciw ie ń stwie do po wy -
ższe go wska ź nik pra wdopo dobie ń stwa empi ry cz ne go składo wych
dru giej czę ści po la nazw ko lo rów, a więc okre śleń in ten syw no ści na -
sy ce nia światłem i efe ktu połyski wa nia, wy no si 3,72 i jest nie zna cz nie 
wy ższy niż ogó l na fre k wen cja względ na słowa w Máju (ró ż ni ca 0,14).

Dla nas jed nak cie ka wsza jest wy ra ź na ró ż ni ca fre k wen cji względ -
nej dwóch wy dzie lo nych wy żej czę ści po la 2,86 i 3,72 (0,86), po nie -
waż po wy ższe da ne li cz bo we świadczą o tym, że Mácha mi strzo stwo
ob ra zo wa nia kolo ry sty czne go osiągnął w du żej mie rze dzię ki opi so wi 
wza je mne go prze ni ka nia się świa teł i cie ni, uw z ględ niając w ten spo -
sób ró ż ni ce in ten syw no ści ba r wy wy ni kające z oświe t le nia ele men -
tów pre zen to wa nej rze czy wi sto ści. Po twier dza to ta k że fakt, że wśród
pie r wszej dwu dzie stki (na 61 słów) wy ra zów auto seman ty cz nych5

o fre k wen cji > 10 zna j dują się trzy okre śle nia in ten syw no ści na sy ce -
nia światłem: temný (f=20, ran ga 15), stín (f=19, ranga 18), bledý
(f=18, ran ga 19) (przy to czo ne zgod nie z ma lejącą fre k wencją). W tym 
sen sie mo ż na mó wić o pe w nym pre kur so r stwie impre sjoni sty cz nym
Máchy, po nie waż w pó ź nie j szym nu r cie ma la r stwa znaczącą ro lę od -
gry wało światło. Im pre sjo ni ści przy wiązy wa li wielką wa gę do uka zy -
wa nia ele men tów rze czy wi sto ści – głów nie przy ro dy – w na tu ra l nym
oświe t le niu, któ re ule ga bar dzo szy b kim prze mia nom, a gra świa teł

i cie ni po zwa lała utrwa lać ulo t ne, su bie kty w ne wra że nia, ja kie po -
wstają w kon ta kcie z przy rodą6.

Przy j rzy j my się po ni żej przykładom użyć kon te ksto wych nazw
barw w po ema cie Máj, co po zwo li na zegze mpli fiko wa nie ma la r skie -
go kun sztu po ety. Przed sta wiając kolo ry sty cz ne ob ra zo wa nie utwo ru,
po świę ci my prze de wszy stkim uwa gę naj bar dziej – jak się wy da je –
sym pto maty cz nym dla po ety opi som bu j nej ma jo wej przy ro dy. Już
pie r wszy wers po ema tu Byl pozdní večer – první máj (Mácha 1974,
s. 11) za po wia da opis wie czo r nej po ry pie r wsze go ma jo we go dnia, po
któ rym mo że my się spo dzie wać ta k że od nie sie nia do za cho du słoń ca.
Tak więc opis za cho du słoń ca jak rów nież je go wscho du w da l szej
czę ści utwo ru pre zen tują Máchę ja ko sub te l ne go ko lo ry stę, po sia -
dające go – jak twier dzi Ar ne Novák – „neobyčejný smysl pro ba r vu
červenou” (Novák 1911, s. 27). Ale nie ty l ko ró ż ne od cie nie cze r wie ni 
to wa rzyszą wscho do wi i za cho do wi słoń ca, rów nież obe c ne są w tych
opi sach ko lo ry zie lo ny i nie bie ski, któ re w spo sób na tu ra l ny w przy ro -
dzie łączą się ze sobą, cze go po twier dze niem jest ta k że ich rozkład
w tę czy: sta no wią czwa r te i piąte jej pa s mo. Isto t ne jest rów nież w
tych opi sach uchwy ce nie przez po etę ulo t nych świe t l nych kon tra stów
i gry świa teł, spo wo do wa nej szy b ko zmie niającym się oświe t le niem.

Vyšlého slunce rudá zář
zločince bledou barví tvář,
a slzy s oka stírá,
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5 Wśród auto seman ty cz nych wyrazów o fre k wen cji  10 znajdują się 4 leksemy
z naszego materiału ję zy ko we go. Jeden z nich to pod sta wo wa nazwa barwy – bílý
(f=26, za j mu je 8. pozycję rangową), na to miast pozostałe to okre śle nia in ten syw no -
ści koloru: temný (f=20, ranga 15), stín (f=19, ranga 18), bledý (f=18, ranga 19)
(przy to czo ne zgodnie z malejącą fre k wencją). Hapax le go me na w badanym ma te -
ria le to 30 haseł. Jest to li cz bo wo ponad połowa pola se man tycz ne go (50,8%). Na -
to miast hapax le go me na w całości Mája to 48 % (574 hasła na 1195).

6 Im pre sjo ni ści malowali cienie za pomocą zmie sza nych kolorów pod sta wo -
wych, bez użycia czerni. Im pre sjo nizm nie zgłębia żadnych meta fi zy cz nych proble- 
mów, ale kon cen tru je się na powie rzcho w no ści, ulotności chwili, nastroju, ko lo ry -
sty ce, oświe t le niu. Malarze tego nurtu odwołują się do badań fi zy cz nych, w myśl
których światło jest mieszaniną wszy stkich barw tęczy. Duże znaczenie miały także 
dla nich badania chemiczne i prawo rów no czes ne go kontrastu twierdzące, że oko
widząc jakąś barwę, zawsze wytwarza barwę dopełniającą. Zgodnie z tym prawem
położone obok siebie na obrazie dwie dowolne barwy dopełniające oko widzi jako
wzajemnie ma ksy ma l nie zróż ni co wa ne. Dla mala rza-im presjo ni sty istotna była
w związku z tym wskazówka pra kty cz na, że jeśli na obrazie znajdują się obok
siebie dwie barwy dopełniające, to będą one się wyróżniać spośród wszelkich
innych zestawień dwu barw (por. En cy klo pe dia... 1973, hasło Im pre sjo nizm).



jen smutně v dálku zírá.
Hluboko pod ním krásný dol,
temné jej hory hroubí kol,
lesů věnec objímá.
Jasné jezero dřímá
u středu kvetoucího dolu.

Nejblí se modro k břehu vine,
dále zeleně zakvítá.

vdy zeleněji prosvítá,

a posléz v bledé jasno splyne. 
                   (s. 32)7

Modravé páry z lesů temných

v růové ne be vstoupají,
i nad je ze rem ba rev jemných
modré se mlhy houpají; 
                    (s. 30)

Za tou v dálce pode mra kem

temnorudý poár hoří,

po je hoto rudé tváři
noční pta c t vo ko la vetší
ja ko by pla men nou bra nou
nyní v dálku zalátalo. 
                    (s. 36)

W ob ra zie wscho du słoń ca wi dzi my ta k że ele men ty krajo bra zu
w ko lo rze białym, skon tra sto wa ne tu z zie loną8 i nie bieską to nią je zio -
ra.

Ledvae však nad modré temno hor
brunátné slunce rudě za svi t nu lo,

tu náhle ze sna všecko pro ci t nu lo,

a vesel plesá vešken ivý tvor.
V jezeru zeleném bílý je ptáků sbor,
a lehkých člůnků běh i rychlé veslování
modravé stíny vln v rudé pruhy rozhání. 
                           (s. 30)

Bílé dvo ry u velkém ko lu
sem tam je ze ra hroubí břeh.
V je ze ru bílých ptáků sbor,
a malých člůnků rychlý běh,

a kde je ze ro v te m no hor

v modré se dálce níí. 
                  (s. 32)

Kde v šíré je ze ro uzounký ostrov sahá,

z něj města malého i bílé věe stín
hlu bo koť stopený v zelený vo dy klín. 
                         (s. 31)

Zdol no ści ma la r skie, choć właści wiej na le żałoby po wie dzieć ma -
la r ski ta lent Máchy, po zwo liły mu na uchwy ce nie za po mocą ko lo rów
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od ciemnej zieleni |Topoli. Tu już widać, że Mi c kie wicz nie tylko widzi dobrze
barwę przed mio tów, ale za zna czając zmianę ich na tę że nia w sto sun ku do siebie,
daje dowód głębo kie go po czu cia ha r mo nii. […] Biała ściana domu w sto sun ku do
czystej kartki białego papieru będzie się zdawała brud na wo żółtą, »tym bielszą« zaś
w sto sun ku do »ciemnej zieleni topoli«” (Wi t kie wicz 1947, s. 8–9) oraz

[…] szła dzie w czy na w bie li z nę ubrana,

W majowej zie lo no ści tonąc po kolana […], 

I raz mu się zdawało, że znowu z okienka 

Błysnęła ta je mni cza, bie lu ch na su kien ka, 

I coś lek kie go znowu upadło z wysoka, 

I prze le ciawszy cały ogród w mgnieniu oka, 

Po mię dzy zie lo ny mi świeciło ogórki […]. 

Ta Zo sia tak bie r na, tak mało skom pli ko wa na pod wzglę dem psy cho logi cz nym,
wid nie je przez ba r wy i światła, któ re ją opro mie niają, przy ka ż dym uka za niu się
w po ema cie” (Wi t kie wicz 1947, s. 30–31).

7 W nawiasie podane są strony, z których za czer p nię to przykłady. Wszystkie
cytaty pochodzą z na stę puj ce go wydania Karel Hynek Mácha, Máj, Bra ti s la va
1974.

8 Podobne połączenie zieleni i bieli znajdziemy także w Mic kie wi czo wskim opisie 
wiosennej przyrody w Panu Tadeuszu oraz w opisie Zosi na tle tej przyrody. Zwrócił
na to uwagę już S. Witkiewicz w swoim studium na temat A. Mi c kie wi cza. Przy j rzy j -
my się jego uwagom: „Świeciły się z daleka pobielane ściany, | Tym bielsze, że odbite



kró t ko trwałych mo men tów prze j ścia po mię dzy ma jo wym wie czo rem
a nocą, kie dy ba r wy zo rzy i blask księ ży ca oraz ich od bi cie w ta fli je -
zio ra łączą się ze sobą dając nową ja kość.

Ouplné lůny krásná tvář –
tak bledě jasná jasně bledá,
jak milence milenka hledá –

ve růovou vzpla nu la zář;
na vodách obrazy své zřela,
a sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,

jen k sobě šly vdy blí a blí,

jak v objetí by ní a ní
se vi nu ly v so u m ra ku klín,

a posléz šerem vjed no sply nou. 
                  (s. 11–12)

„Jak krásnát’ noc! Jak krásný svět!
Jak světlo – stín se střídá! ” 
                      (s. 19)

Na za ko ń cze nie wa r to je sz cze przy to czyć słowa Ar ne Nováka: 

Přirovnáme-li posléze Máj k [...] přechodným a přůpravným pokusům
koloristickým [např. Krkonošská pouť, Va l di ce], překvapí nás neobyčejný pokrok,
jej Mácha učinil od roku 1833 do roku 1835 a 1836. [...] Takové barevné je mno sti
byly Máchovi v Krkonošské pouti ještě ne do stu p ny, ač právě tam se básník-malíř
barevně a světelně os vo bo zo val jak od jednotvárné temnoty nočních elegií, tak od
jednostranného světelného ladění By ro no va (Novák 1911, s. 28).
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Sum ma ry

Au t ho ress, in her ar ti c le, presents se man tic field of colours in the most im po r tant
work of Czech ro man ti cism en ti t led Máj written by Karel Hynek Mácha. She clas si -
fies names of colours ex pres sed with use of nouns, ad je c ti ves, adverbs and verbs ac -
cor ding to the fol lo wing bands of the rainbow. Besides that, she also lists lexemes,
which are ex pres sing in ten si ty of light’s sa tu ra tion and effect of glitter. Au t ho ress
comes to the con c lu sion, that im po r tant place in the de scri p tion of May’s ad ven tu re is
taken by play of lights as well as ca p tu re of trans itory light con trasts by Karel Hynek
Mácha.
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An na CAR

Kra ków

Lo ri i miłość sza lo na. 
Ka rel Hy nek Mácha i miłość ro man ty cz na

z per spe kty wy pono wo cze s nej

Fe no men miłości ro man ty cz nej od lat nie zmien nie bu dzi zain tere -
so wa nie ba da czy, a przy tym naj no wszym eks plo ra cjom to wa rzy szy
wątpli wość, czy ta ki mo del re la cji i związa ny z nim cha ra kter uczuć
mo że mieć je sz cze zna cze nie i szan sę re a li za cji w pono wo cze s nym
świe cie. Po dej ście ta kie wyda je się uza sa d nio ne, al bo wiem nie ty l ko
miłość ro man ty cz na, lecz miłość w ogó le wy wołują obe c nie sce p ty -
cyzm. Ta pie r wsza, spo stpo no wa na przez Kun de rę w po wie ści Nie -
śmie rte l ność za po mocą fi gu ry ho mo sen ti men ta lis, rów nież w mniej
wy sub limo wa nym, po to cz nym od bio rze – acz ko l wiek po zo stając
obiektem no sta l gii – ja wi się ja ko ana chro ni cz na, mało pra wdo podo b -
na, nad mie r nie udra maty zo wa na. Abs tra hując od fa ktu, iż sa ma idea
miłości, o czym przy po mi na Aga ta Bie lik- Ro b son, zo sta je przez
współcze s ne eli ty (kie rujące się za sadą Bo ur dieu‘owskiej dys tyn kcji)
odde le go wa na do ob sza ru po pku l tu ry i tra kto wa na ja ko „roz ry w ka dla 
ple b su” (Bie lik- Ro b son 2008, s. 358), w co dzien nym pro ce sie kształ-
to wa nia i pod trzy my wa nia związków spo ty ka my się ewen tu a l nie, jak
po ka zu je ba dacz współcze s nych dys ku r sów miłos nych Ma ciej Gdu la, 
z tzw. pra kty ka mi ro man tycz ny mi – za cho wa nia mi uro z ma i cający mi
współży cie, któ rym to wa rzyszą ba na l ne akce so ria, „kwia ty, cze ko la d -
ki, per fu my i od świę t ne stro je” (Gdu la 2009, s. 106). 

W efe kcie naj no wsze ba da nia i re fle ksje nad miłością ro man -
tyczną, zwłasz cza te, któ re kon fron tują ją z pono wo czes no ścią, mają
cha ra kter apolo getycz no-re wizyj ny. Dy k cja ta ka w ana li zie zja wi ska
miłości cha ra kte ryzu je roz wa ża nia Aga ty Bie lik- Ro b son w przy -
wołanym już ese ju Miłość: spełnio na za le ż ność z to mu Ro man tyzm.

Pro jekt nie doko ń czo ny. Po do b nie czy ni – tym ra zem od wołując się
bez po śred nio do ko du miłości ro man ty cz nej – Ma ria Ja nion w te k ście
Fra g men ty dys ku r su miłos ne go zamie sz czo nym w pra cy Ko bie ty
i duch in no ści (Ja nion 1996, s. 135). W du chu apologe tyczno- rewizy j -
nym zja wi sko miłości ro man ty cz nej oma wia an tro po log Wa l de mar
Ku li go wski, od wołując się do usta leń wie lu współcze s nych ba da czy:
Ni kla sa Lu h man na, Anthony’ego Gid den sa, Ro lan da Ba r t he sa, Ma rii
Ja nion i in nych. W pra cy Ku li go wskie go – przy za cho wa niu świa do -
mo ści dez aktu ali za cji ro man tycz ne go wzo r ca – pod ję ta zo sta je pró ba
wy do by cia je go wa r to ści trwałych, uni wer sa l nych, mających wpływ
na kształto wa nie się współcze s nej ku l tu ry. Au tor zwra ca mię dzy in -
ny mi uwa gę na – jak to okre śla – re fi gu ra cję idei miłości do ko naną
przez ro man tyzm, gdzie naj wa ż niejszą mo dy fi kacją było po ja wie nie
się no we go kry te rium wy bo ru pa r t ne ra wo l ne go od wię zów po cho -
dze nia i sta nu po sia da nia. Ko lejną, według Ku li go wskie go, cechą uni -
we r salną miłości w wa rian cie ro man ty cz nym byłaby re zy g na cja
z kontra kto we go cha ra kte ru związku, dość ra dy ka l nie, jak pod kre śla
ba dacz, prze orga ni zo wująca sfe rę ma try mo nialną od XIX wie ku. Ja -
ko naj wa ż niejszą wa r tość ro man tycz ne go mo de lu re la cji Ku li go wski
wy mie nia wol ność – wol ność wy bo ru pa r t ne ra, wol ność od ru ty ny
związku, jak rów nież wol ność w za kre sie samo rea li za cji jed no stki.
Wszy stko to, kon klu du je Ku li go wski, po wołując się na kon ce pcje
Anthony’ego Gid den sa, sta no wi zalążek form pono wo cze s nej in tym -
no ści: miłości współbie ż nej oraz związków zwa nych czy sty mi re la -
cja mi1. 

Pono wo cze s na re fle k sja, mi mo ce chujące go ją dys tan su wo bec
przeszłości, nie po le ga za tem na od rzu ce niu mi nio nych wzo r ców, lecz 
na wy do by ciu z nich wa r to ści aktu a l nych, ewen tu a l nie na ich prze -
warto ścio wa niu. Po sta wę tę wspo ma gają naj no wsze me to do lo gie: no -
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1 Zja wi sko czystej relacji Anthony Giddens omawia w pracy Prze mia ny in tym -
no ści. Se ksu a l ność, miłość i erotyzm we współcze s nych społecze ń stwach (Giddens
2006, s. 65–82). Na to miast za pre zen to waną wyżej analizę Wa l de ma ra Ku li gow-
skie go od naj dzie my w roz dzia le zatytułowanym Ro man ty cz na na mię t ność (Ku li -
gowski 2004, s. 149–183).



wy hi sto ryzm, te o ria gen der czy kry ty ka femi ni sty cz na z jej kon -
cepcją „le ktu ry po dej rzli wej”2. Z po dobną sy tu acją spo ty ka my się
w ob sza rze pra ktyk arty stycz no-kul turo wych, przy czym mo del miło-
ści ro man ty cz nej jest tu re kon stru owa ny i re wi do wa ny prze de wszyst- 
kim w opa r ciu o fi kcję li te racką, al bo wiem, jak przy po mi na Ma ria Ja -
nion „miłość ro man ty cz na ob ja wia się w książkach i działa po przez
książki” (Ja nion 2004, s. 113). Ko lejną, nie mniej atra kcyjną płasz -
czyzną po szu ki wań po zo stają bio gra fie ar ty stów.

W dru gim przy pa d ku in te re sujące go przykładu do sta r czyła nie da -
w no zna na re ży ser ka Ja ne Ca m pion. Te ma tem jej osta t nie go fi l mu,
noszące go ty tuł Bright Star (w wer sji pol skiej brzmiał on Ja ś nie j sza
od gwiazd) jest hi sto ria miłos ne go związku an gie l skie go po ety Jo h na
Ke a t sa i Fran ces ‘Fanny’ Bra w ne. Jest to, z jed nej stro ny, hi sto ria na
swój spo sób sza b lo no wa, uka zująca miłość dwo j ga młodych lu dzi;
miłość nie spełnioną, tra giczną, bo prze rwaną przed wczesną śmie r cią
wie l kie go po ety. Ca m pion nie wpro wa dza wpra w dzie do swo jej opo -
wie ści jed nej z cech dys tyn kty w nych ro man tycz ne go wzo r ca, któ rej
sens Be r trand Rus sell wy ra ził w zna nym stwier dze niu, iż ro man ty cz -
ne na mię t no ści się gają ze ni tu, gdy ko chan ko wie muszą zwró cić się
prze ciw ko całemu świa tu – w fi l mie Bright Star naj bli ż sze (ro dzin ne)
oto cze nie dwo j ga głów nych bo ha te rów nie jest bez względ nie opre sy j -
ne i nie sta no wi szcze l nej prze szko dy w re a li za cji uczuć dwo j ga za ko -
cha nych. W in ter pre ta cji re ży ser ki mo ż na jed nak od na leźć in ny chara -
ktery sty cz ny dla ro man ty z mu wy ró ż nik. Wyłania się on ze szki cu Ma -
rii Ja nion za ty tułowa ne go Miłość i pan na sza lo na po świę co ne go bal -
la dzie Le no ra Got t frie da Bürgera oraz jej na ro do wym wa rian tom,
a wy ra ża się w fo r mu le „miłości po za grób”. Miłość Fan ny i Ke a t sa

rów nież „po ko nu je śmierć”, acz ko l wiek do ko nu je się to w znaczącej
re fi gu ra cji wzglę dem bal la dy Bürge ra, w któ rej bo ha ter ka podąża za
du chem uko cha ne go do kra i ny umarłych: w fi l mie Bright Star młoda
i pełna ży cia Fan ny po śmie r ci uko cha ne go zmie nia się w przed wcze -
ś nie doj rzałą ko bie tę, zro z pa czoną i pogrążoną w żałobie, za nu rzoną
we wspo mnie niach i pie lę g nującą „ra ny pa mię ci” sta no wiące ko le j ny, 
według Ja nion, wy ró ż nik miłości ro man ty cz nej. W ta ki właś nie spo -
sób bo ha ter ka Ca m pion po zo sta je ze swym uko cha nym „aż po za
grób”, a przed sta wio na w fi l mie wi zja miłości ro man ty cz nej, zgod nie
z de fi nicją Ja nion, „sąsia du je ze śmie r cią, jest miłością śmie r ci, by wa
śmie r cią” (Ja nion 2004, s. 115) – bez wzglę du na fo r my, ja kie przy bie -
ra miłos ne ob co wa nie ży wych i umarłych.

Opo wieść Ca m pion wsza k że to rów nież prze kro cze nie ram kon -
we ncji, prze de wszy stkim tej or ga ni zującej do świa d cze nie ko bie ce
w sfe rze uczu cio wej i związko wej. Sfe ra ta by wa tra kto wa na ja ko naj -
isto tnie j szy, naj bar dziej wa r to ścio wy aspekt ko bie cej eg zy sten cji
i dzie je się tak zgod nie z ku l tu ro wym prze świa d cze niem, iż miłość
sta no wi sens ży cia ko bie ty. Rein ter pre ta cja Ca m pion w tym ob sza rze
do ty czy jed nak nie ty l ko pa ra dyg ma tu bio gra fii wchłaniającej do -
świa d cze nie „wie l kiej miłości”, lecz uw z ględ nia rów nież związek ko -
bie ty z mę ż czyzną ob da rzo nym wie l kim ta len tem. Tym sa mym pa ra -
dy g mat ten wcho dzi w ko re la cję z ko le j nym pod da wa nym przez Ca m -
pion re wi zji „se mem”, ja kim jest usta lo ny przez tra dy cję porządek
opo wie ści o wie l kim ar ty ście, w któ rym mie j s ca i ro le mę ż czyzn i ko -
biet wy dają się nie ja ko od za wsze przy dzie lo ne. Porządek ten ze
szczególną wy ra zi sto ścią zo stał wy do by ty właś nie w okre sie ro man -
ty z mu (po wo dem mógł być ów cze s ny „wy syp” wie l kich twó r ców
z to wa rzyszącym te mu wzro stem re fle ksji nad ko bie co ścią). Od tej
po ry mo del miłos ne go związku ar ty sty z ko bietą sta je się czę ścią kul -
tu ro we go krajo bra zu, a przy tym ko bie cie przy pi sa na zo sta je ro la oso -
by żyjącej w cie niu nad wy raz uta len towa ne go mę ż czy z ny; je go
uwznio śle niu prze ciw sta wio na zo sta je przy zie mność za dań i zain te re -
so wań pa r t ner ki, wiążącej ar ty stę z tym co co dzien ne i try wia l ne i ja -
ko by naj pełniej re a li zującej się w fun kcjach pomoc niczo -opie kuń -
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2 Kon ce pcję tę omawia Ewa Kra sko wska w pracy Czy te l nik jako kobieta. Wokół
li te ra tu ry i teorii (Kra sko wska 2007). Autorka pisze między innymi: „[...] pro fe sjo -
nal na czyte lnik- ko bie ta czyta po to, by wzbudzić w sobie i innych po dej rzli wość w
sto sun ku do świa ta-ja ki - jest, do wszy stkie go, co na mocy nie uja w nio nych pre su po -
zy cji przy j mu je się w danej wspól no cie jako oczy wi ste, na tu ra l ne i nie pod le gające
kwe stio no wa niu. Kobieta pa tro nu je takiej nie uf nej, opornej le ktu rze [...]” (Kras-
kowska 2007, s. 23). 



czych. Z te go sche ma tu bie r no ści i pod rzęd no ści nie uda wało się
wyłamać na wet ko bie tom ar ty sty cz nie akty w nym – Ma ry Shel ley czy
Ge o r ge Sand po zo stają na dal wyjątka mi – ponad to długo nie by wał on 
pod da wa ny kry ty cz nej re fle ksji. Za tem w opo wie ści o Fan ny, już po -
przez sa mo usy tu o wa nie w jej cen trum kobie ty-u ko cha nej, po sta ci za -
j mującej – zgod nie z trady cjona listy czny mi uję cia mi – po zy cję dru go -
rzędną w sto sun ku do ja ś niejące go na fi r ma men cie mę skie go ge niu -
szu, Ca m pion do ko nu je znaczące go prze kształce nia na rra cji o ży ciu
i twó r czo ści wie l kie go ar ty sty: tym ra zem to nie on jest głów nym bo -
ha te rem (ro man ty cz nej) hi sto rii. 

W re zu l ta cie film Ca m pion, bez wątpie nia po zo stając hy mnem do
miłości, młodo ści i po ezji, jest rów nież re wizją do świa d cze nia
osławio nej „wie l kiej miłości”, kry tyczną re fleksją nad nią i jej kon -
sek wen cja mi przy pro je kto wa niu przez ko bie tę włas nej to ż sa mo ści.
Fan ny Bra w ne uka za na jest na początku ja ko ra do s na, akty w na i pełna 
pa sji dzie w czy na, du m na ze swo ich umie ję t no ści proje ktancko -
-krawie c kich i cze r piąca z nich twórczą sa ty s fa kcję. Po ja wie nie się
w jej ży ciu wie l kie go po ety na ra ża ją, po pie r wsze, na ostry kon flikt
z gardzącym nią ja ko ko bietą, a tym sa mym ja ko osobą o ja ko by po -
spo li tych zain tere so wa niach i „rze mie śl ni czych” umie ję t no ściach,
nie zdolną pojąć za rów no za wiłości sztu ki po ety c kiej, jak i wyjątko -
wo ści lo su ar ty sty, bli skim przy ja cie lem Ke a t sa, po etą Cha r le sem
Armitage’m Bro w nem. W je go ne ga ty w nym, wręcz agre sy w nym sto -
sun ku do Fan ny mo ż na wpra w dzie do strzec ele men ty rywa lizy cy j ne:
Cha r les Brown zda je się wa l czyć z za gro że niem, ja kie nie sie je go
włas ne mu związko wi z Ke a t sem obe cność dzie w czy ny oraz sa ma ko -
bie cość – jej siła i atra kcy j ność zdo l na osłabić męską przy jaźń. Isto t -
nie j szym jed na k że wy da je się fakt, iż do ko na na przez Armitage’a ne -
ga ty w na oce na Fan ny – jak ko l wiek wy wołująca sprze ciw ob da rzo nej
silną oso bo wo ścią dzie w czy ny – jest dla niej pie r wszym do tkli wym
sy g nałem jej włas ne go sta tu su społeczno -kul turo we go, pie r wszym
ko mu ni ka tem dys kre dy tującym to ż sa mość i uświa do miającym ist nie -
nie ostrej hie ra r chii mię dzy ró ż ny mi fo r ma mi akty w no ści twó r czej,
któ rej – mi mo iż w prze ko na niu Fan ny ta k że w jej umie ję t no ściach

cho dzi o ory gi na l ność i wy twa rza nie pię k na – naj wy ższym prze ja -
wem oka zu je się mi ste rium ję zy ka. Ponad to sa mo spo t ka nie młodej
dzie w czy ny z miłością, pro ces jej po zna wa nia, od początku wiążą się
z do świa d cze niem bó lu i cie r pie nia. „Czy je stem za ko cha na? Czy to
jest miłość?” – py ta Fan ny, pró bując zi den tyfi ko wać nie zna ne jej
emo cje i to wa rzyszący im dys ko m fort. „Już ni g dy nie bę dę z niej
drwiła. To ból ta ki, że mo ż na od nie go um rzeć”. Wszy stko za tem, co
składa się na tę hi sto rię, ra dy ka l nie zmie nia oso bo wość bo ha ter ki, jej
sto su nek do sie bie sa mej i do ży cia, po wręcz de stru kcyjną trans fo r -
ma cję lo su. Mo ż na po wie dzieć, że kon se k wencją związku z Ke a t sem
było dla Fan ny po grze ba nie jej za ży cia, by w za mian zy skała ona nar-
ra cyjną nie śmie rte l ność ja ko uko cha na i mu za – za tem je dyną do -
stępną ko bie cie to ż sa mość hi sto ryczną. W tym właś nie mie j s cu Ca m -
pion ja ko jed na z pie r wszych ory gi na l nych in ter pre tato rek ro man ty -
cz nych hi sto rii miłos nych zda je się sta wiać dys kre t ny, po bu dzający
do re fle ksji znak za py ta nia. 

Opo wie dzia na w Bright Star hi sto ria przy wo dzi na myśl ana lo gię
z ży ciem Ka r la Hyn ka Máchy. Bio gra fie obu twó r ców są zbie ż ne, je śli 
cho dzi o przed wczesną śmierć oraz związek z ko bietą, któ ry prze szedł 
do hi sto rii. Począwszy od opra co wań pod ręcz ni ko wych po bar dziej
spe cja li sty czne pu b li ka cje, w pre zen ta cji pa r t ner ki Máchy, Lo ri
Šomkovej w spo sób bez wględ ny pod kre śla no prze de wszy stkim dy -
so nans jej związku z po etą, wy two rzo ny ja ko by przez spo t ka nie
dwóch skra j nie ró ż nych oso bo wo ści: twó r cze go i uta len towa ne go
mę ż czy z ny oraz przy zie mnej i po spo li tej ko bie ty. Jak pi sze Mi ro s lav
Iva nov w pra cy Důverná zpráva o Ka r lu Hyn ku Máchovi po do b no
sam Mácha bar dzo szy b ko uświa do mił so bie „ogra ni czoną in te li gen -
cję swo jej uko cha nej i nie ustan nie gro ził, że się z nią nie oże ni” (Iva -
nov 1987, s. 225). W grę wcho dziły ta k że in ne ró ż ni ce, z któ rych jed -
na, w opi nii wie lu naj isto tnie j sza, miała wy miar narodo wo-pa trioty -
cz ny, po ecie bo wiem trud no było za akce p to wać nie mie c kie po cho -
dze nie uko cha nej oraz fakt, iż nie znała ona do brze ję zy ka cze skie go
(acz ko l wiek cho dziło ra czej o uży wa nie słów i zwro tów slan go wych
po cho dze nia nie mie c kie go, głów nie tych związa nych z rze mie śl niczą
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pracą oj ca Lo ri, oraz o słabe wy ni ki dzie w czy ny w na uce ję zy ka cze -
skie go w szko le). Związek Máchy i Lo ri niewątpli wie w spo sób
trwały za pi sał się w hi sto rii li te ra tu ry i ku l tu ry cze skiej, a przy tym je -
go bo ha ter ka była i na dal by wa mar gina lizo wa na i dys kre dyto wa na
przez ba da czy. Opo wieść o Lo ri re du ku je się do pod trzy mujących
roz po wszech nioną in ter pre ta cję jej związku z Máchą cech oso bo wo -
ści dzie w czy ny oraz wy bra nych fa któw z jej ży cia, prze ja wy jej krea -
ty w no ści i kul tu ra l nych zain te re so wań są ig no ro wa ne, a jej po stać
uka zy wa na jest jed nowy mia ro wo. Słowem, mi mo niewątpli we go po -
ten cjału tkwiące go w opo wie ści o Lo ri Šomkovej oraz fa ktu, iż stała
się ona czę ścią ku l tu po ety, w Cze chach bra ko wało dotąd in te re -
sujących, mniej sza b lo no wych, mniej konwe ncjo na l nych opra co wań
– na uko wych czy ar ty sty cz nych – te go ma te riału bio gra ficz ne go.

To po dej ście – przy de kla ro wa nej aten cji dla po sta ci i twó r czo ści
Ka r la Hyn ka Máchy – zmo ty wo wało czeską pi sar kę Da g mar Štěti-
novą do na pi sa nia zbe le try zowa nej bio gra fii Lo ri Šomkovej, wy da nej
dru kiem w ro ku 2008 pod ty tułem Lo ri – múza Ka r la Hyn ka Máchy.
We wstę pie do książki Štětinová, pragnąc przy po mnieć o doty ch cza -
so wym le kce ważącym sto sun ku ba da czy do swo jej bo ha ter ki, po -
wołuje się mię dzy in ny mi na opi nię wy bi t ne go hi sto ry ka li te ra tu ry
Ar ne Nováka, któ ry w wy da nej w ro ku 1910 pra cy Stručné dějiny li te -
ra tu ry české na zwał Lo ri „půvabnou, leč ne pa tr nou ko ke t kou ze
skromné ro di ny řeměslnické” („ko kietką, po wabną, lecz nic nie -
znaczącą, ze skro mnej ro dzi ny rze mie śl ni czej” – do da j my przy tym,
że sam Mácha, pie r wo t nie noszący imię Ignác, wy wo dził się z pod ob-
nej, je śli nie ni ż szej wa r stwy społecz nej, gdyż je go oj ciec był wie j -
skim młyna rzem), jak też na in ne źródła, w któ rych Lo ri zy skała so bie
mia no ni cki (ze ra), bezvýznamné ťop ky (zwykłej gę si) czy nitařky (ni -
ciar ki) – osta t nia na zwa miała źródło w ulu bio nym za ję ciu Šomkovej,
ja kim było dzie r ga nie w opa r ciu o włas ne pro je kty.

Cho ciaż na po zio mie ty tułu, po przez uży cie okre śle nia „mu za”,
Štětinová od wołuje się do tra dycy j ne go ko du, za po mocą któ re go
okre śla no to ż sa mość ko biet po zo stających w związku z wie l ki mi ar ty -
sta mi, hi sto ria Ele o no ry „Lo ri” Šomkovej w wy da niu cze skiej pi sar ki

– w któ rym kry ty cz nej oce nie pod da wa ne są mię dzy in ny mi cy to wa ne 
wy żej, dez awu ujące okre śle nia bo ha ter ki – zy sku je sze r szy i bar dziej
(po)no wo cze s ny wy miar. Po do b nie jak Ca m pion, Štětinová przed sta -
wia roz wój związku Máchy i Lo ri kon cen trując się na lo sach dzie w -
czy ny – naj pierw młod ej i niedo świa d czo nej, prze ży wającej ambi wa -
len t ne uczu cia wo bec nie cier p li wie dążące go do zbli że nia fi zy cz ne go, 
afe kto wa ne go i do świa d czające go zmien nych na stro jów mę ż czy z ny.
Po do b nie jak w przy pa d ku Fan ny Bra w ne, u Lo ri po zna nie miłości od
początku sko re lo wa ne jest z od czu ciem nie pe w no ści i bó lu: „Ma mo,
ma mu siu, je stem tak nie szczę śli wie szczę śli wa, nie wiem, co to jest,
czy tak właś nie wygląda miłość? Czy to, co prze ży wam, to jest
miłość?” (Štětinová 2008, s. 31) – py ta dzie w czy na, zdezo rien to wa na
przy prze kra cza niu gra ni cy dzie w czę co ści. Ponad to, o ile w kre a cji
Ca m pion Keat s-mę żczy z na i Kea ts- po e ta do pełniają się wza je m nie
pod wzglę dem wra ż li wo ści, któ ra ob ja wia ja się w ka ż dym aspe kcie
oso bo wo ści, w po sta ci Máchy Štětinová zmu szo na jest wy do by wać
prze de wszy stkim znaczące kon tra sty. Uja w niają się one zwłasz cza w
re la cji po ety z ko bie ta mi, tra kto wa ny mi ja ko obie kty fi zy cz nej kon -
tem p la cji i nie poha mowa ne go pożąda nia, a ta k że ja ko isto ty upo drzę -
d nio ne, uza le ż nio ne od mę ż czy z ny. Słowem, o ile związko wi Ke a t sa i
Fan ny na da wały ton – w ró ż ny spo sób – rów nież po e zja i po ety cka
wra ż li wość umo ż li wiające wpro wa dze nie li ry z mu do miłos nej opo -
wie ści, o ty le w przy pa d ku Máchy i Lo ri sfe ry te były ści śle od dzie lo -
ne od ży cia pry wa t ne go i in tym ne go, nie ucze st nicząc w je go kon sty -
tuo wa niu. Mi mo iż Lo ri pra gnęła zbli żyć się do Máchy ja ko po ety, on
nie da wał jej szan sy – jak to się działo w przy pa d ku Fan ny, któ ra dzię -
ki związko wi z Ke a t sem mogła po znać i po ko chać sztu kę słowa – na
łagodną ini cja cję w ob szar po ety c ko ści, na do świa cze nie jej du cho -
wych i este ty cz nych da rów. Eks pan sy w ny, po wo do wa ny gwałto w ny -
mi in styn kta mi Mácha wy da je się ra czej ata ko wać dzie w czy nę swo im 
ta len tem, wpro wa dzając ją w kon fu zję i pogłębiając ob cość, wsku tek
cze go po e zja sta je się dla Lo ri nie zro zu miałą, a z cza sem na wet wrogą
siłą.
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Z opo wie ści Štětinovej wypływa pe wien wnio sek. Otóż de pre cjo -
nowa nie pa r t ner ki Máchy z pe w no ścią jest łatwie j szym roz wiąza niem 
w przy bli ża niu le gen dy o wie l kim cze skim po ecie niż re kon stru k cja
opo wie ści o miłości dwo j ga młodych lu dzi, w któ rej Mácha – po zo -
stając ar tystą du że go fo r ma tu – mógłby się oka zać mę ż czyzną dość
po spo li tym, w ży ciu pry wa t nym po zba wio nym sub te l no ści i uro ku,
ja ki mi dys po no wał Ke ats. „Hy nek two rzył wie r sze ze słów naj pięk -
nie j szych, był mi strzem pię k na, jed nak dzie w czę cej miłości w pię k ne
uczu cie prze kuć nie po tra fił” – kon sta tu je Štětinová (2008, s. 42). Czy
za tem związek Máchy z Lo ri Šomkovą mo ż na tra kto wać ja ko
przykład miłości ro man ty cz nej, czy też jest to po pro stu zwy cza j ny
związek mę ż czy z ny, któ ry ponad to był po etą ro man ty cz nym? W hi -
sto rii tej po ja wiają się wpra w dzie ele men ty chara ktery sty cz ne dla nar- 
ra cji o miłości ro man ty cz nej, ta kie jak sprze ciw ro dzin obu pa r t ne rów
– choć trud no tu mó wić o po ko ny wa niu ba rier społecz nych, któ re nie
ist niały w przy pa d ku Lo ri i Máchy, a re a kcje ro dzin miały po stać stan -
dar do wych opo rów – czy tra gi cz ny fi nał wy wołany śmie r cią Máchy
w młodym wie ku. Li sty po ety oraz je go dzien nik in tym ny, sta no wiące 
świa de c two3 ero ty cz nej na mię t no ści, za zdro ści, a na wet emo cjo na l -
nych i se ksu a l nych per wer sji, jak rów nież re la cje przy ja ciół i bio gra -
fów po ety – Ka r la Sa bi ny, Edu ar da Hin d la, Jo se fa Kajetána Ty la – po -
twier dzają ponad to, iż związek ten wy kro czył po za ra my wzo r ca ro -
man tycz ne go, to zna czy po za od cie leś nio ne, czy – jak to okre ślił Kun -
de ra w Nie śmier tel no ści – umie sz czo ne w prze strze ni poza kopu lacy j -
nej wy ob ra że nie te go mo de lu (mo ż na by za tem po wie dzieć, że mo że
związek ten był nie ja ko pod wó j nie „spro wa dzo ny na zie mię” – nie
tylko ze wzglę du na „osławioną” po spo li tość Lo ri, lecz rów nież
z uwa gi na wy ar ty kułowa ne przez Máchę i po twier dzo ne przez je go
przy ja ciół, pra gnie nia se ksu a l ne i ich aber ra cje). Bra ku je tu rów nież
chara ktery stycz ne go, jak pod kre śla Ja nion, ele men tu prze ciw sta wie -

nia miłości i małże ń stwa – to osta t nie wpra w dzie nie do cho dzi do
skutku wsku tek śmie r ci Máchy, ale jest pla no wa ne, w do da t ku w spo -
sób czy sto pra gma ty cz ny, ja ko wy mu szo ne przez ciążę Lo ri. Wy da je
się więc, że w hi sto rii miłości Lo ri i Máchy ma my do czy nie nia z syn -
tezą ty po wej zna jo mo ści dwo j ga młodych lu dzi w wie ku roz ro d czym
oraz amo ur pas sion, któ ra, mi mo iż wy ka zu je zbie ż no ści z miłością
ro man tyczną, zda niem Gid den sa jest zja wi skiem dość uni wer sa l nym
i na le ży ją od ró ż niać od bar dziej spe cy fi cz nej ku l tu ro wo miłości ro -
man ty cz nej, w któ rej żądza se ksu a l na jest z re guły pod porządko wa na
miłości wy sub limo wa nej (Gid dens 2006, s. 52–53, 55). Je dy nym
aktu a l nym ro man ty cz nym si g num w na rra cji o związku Máchy i Lo ri
po zo sta wo by to, iż ta k że tę hi sto rię „opo wia da się ja ko miłość utra -
coną, prze zna czoną na stra ce nie, ska zaną na zagładę” (Ja nion 2004,
s. 113). 

Je śli cho dzi o czeską pro zę współczesną, po ja wiają się w niej
utwo ry, w któ rych w in te re sujący spo sób po dej mo wa ny jest dia log
z tra dycją Máchovską, w tym rów nież z rolą ko bie ty w re la cji z ar -
tystą-mę ż czyzną i je go twó r czo ścią. Czy ni tak, na przykład, Da nie la
Hodrová w swo jej try lo gii Mia sto utra pie nia (Trýznivé město). Kon -
stru ując fa bułę swe go cy klu po wie ścio we go w opa r ciu o pro ces eman -
cy pa cji ko bie ty od za le ż nej i bie r nej bo ha ter ki ku świa do mej, auto -
refle ksy j nej au to rce4, w dru giej czę ści cy klu, w po wie ści za ty tułowa -
nej Ku kly (Po czwar ki), sta no wiącej „etap po śred ni” po mię dzy dwie -
ma wy mie nio ny mi wy żej toż sa mo ścia mi, Hodrová od wołuje się do
wzo r ca ar ty sty, me to dy twó r czej i sta nu du cha, któ rych ko rze ni szu -
kać na le ży właś nie w ro man ty z mie. Do da t ko wo jest to ro man tyzm
cze ski, al bo wiem w Po czwar kach gra to czy się prze de wszy stkim
z ro dzimą tra dycją li te racką, pod czas gdy w dwóch po zo stałych czę -
ściach try lo gii wpro wa dza ny jest kon tekst sze r szy, eu ro pe j ski i świa -
to wy. W Po czwar kach Hodrová na wiązu je do wątku z bio gra fii
Máchy, zna ne go ja ko nie stru dzo ny wę dro wiec, w na tchnie niu kon te -
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4 Problem ten omawiam szczegółowo w swojej książce O prozie Danieli Ho dro -
vej (Car 2003).

3 Na temat Dzien ni ka in tym ne go Karla Hynka Máchy istnieją różne poglądy,
jeśli chodzi o jego au ten ty cz ność, jed na k że ze względu na otwa r tość tej kwestii, nie 
ma prze szkód w tra kto wa niu go również jako po ten cjal ne go świa de c twa o samym
poecie. 



m p lujący mie j s ca i krajo bra zy; wątku, w któ rym sty li za cja Máchy na
„ar ty stę ro man tycz ne go” jest szcze gó l nie do bi t na. Ten oso bo wo ścio-
wo- biogra ficz ny aspekt u Ho dro vej ule ga jed nak „prze dele go wa niu”
na główną bo ha ter kę po wie ści, So fie, re a li zując się w mo ty wie wę -
drów ki ko bie ty – po do b nie jak w przy pa d ku Máchy na poły „so mna -
buli cz nej” – od by wa nej nie po dzi kich, od ległych zakątkach, lecz po
pra skich uli cach. Prze mie rzającej mia sto bo ha te r ce po wie ści Ho dro -
vej to wa rzy szy w pe w nym sen sie bli ź nia cza po stać mę ż czy z ny po ja -
wiająca się na po bli skich wzgó rzach – to usy tu o wa nie oraz okre ślo ne
re k wi zy ty (ele men ty ubio ru) stają się zna ka mi roz po znaw czy mi Ka r la 
Hyn ka Máchy. Ode rwa na od rze czy wi sto ści, za to pio na w ma rze -
niach/snach/przy wi dze niach So fie nie ja ko za j mu je je go mie j s ce, ty le
że w prze strze ni mia sta, co mo ż na, mię dzy in ny mi, po tra kto wać ja ko
ele ment uwspółcze ś niający. Na stę pu je tu swo i ste zawłasz cze nie do -
men po ety, co do ty czy zwłasz cza me to dy twó r czej (twó r czość ja ko
„śnie nie”), ale też mo de lu ży cia (wę dro wa nie, po szu ki wa nie in spi ra -
cji ar ty sty cz nej w okre ślo nej prze strze ni fi zy cz nej) i sta nu du cha
(ucie czka od rze czy wi sto ści w świat ma rzeń i w przeszłość hi sto -
ryczną z to wa szyszącym te mu usz la che t niającym osa mo t nie niem).
Zawłasz cze nie to ma, mo ż na po wie dzieć, cha ra kter ra dy ka l ny. Dzie je
się tak nie ty l ko przez umie sz cze nie w cen trum utwo ru ko bie ty, jej
włas nej opo wie ści i opo wie ści o niej sa mej, lecz rów nież dzię ki je sz -
cze jed ne mu za bie go wi porządkujące mu re la cje mię dzy bo ha te ra mi.
W po wie ści Ho dro vej bo wiem po ja wia się je sz cze je den mę ż czy z na
Hy nek Ma cho vec. Je go sta us onto lo gi cz ny i to ż sa mość, jak wszy stko
w tym utwo rze, nie są jed noz na cz ne: jest on za rów no zjawą, jak i re -
alną osobą, przy ja cie lem So fie lub jej przy god nym zna jo mym, in ter -
loku to rem na po ty ka nym nie kie dy w tra kcie wę drów ki. Prze de wszy -
stkim jed nak jest on pa r t ne rem ży cio wym bo ha ter ki, jej mę żem lub
ko chan kiem. Choć po do b nie jak w przy pa d ku So fie prze strze nią, do
któ rej przy na le ży Ma cho vec jest mia sto, ni g dy jed nak nie wy stę pu je
on w ro li twó r cy, wię cej, zo sta je wy ra ź nie „udo mo wio ny”, po wiąza ny 
z tym, co pra kty cz ne, co dzien ne i sta bi l ne, ewen tu a l nie z tym, co kon -
sty tu u je sfe rę re la cji emo cjo na l nych, za tem z ob sza ra mi tra dy cy j nie

sta no wiący mi do me nę ko bie co ści. Je go imię i na zwi sko – Hy nek Ma -
cho vec – wska zu je na po wiąza nia z Ka r lem Hyn kiem Máchą, lecz po -
przez owo szcze gó l ne usy tu o wa nie w „prze strze ni zwy cza j no ści” po -
stać ta wzglę dem swe go wzniosłego pie rwo w zo ru ule ga swo i ste mu
zde gra do wa niu. Służy te mu rów nież gra z ję zy kiem wy ra żająca się
w po spo li ty zującej pa ra fra zie imie nia i na zwi ska ro man tycz ne go po -
ety. Gra z tra dycją ro man tyczną to czy się tu głów nie w ob sza rze re la -
cji ko bie co ści z mę sko ścią, przy czym obaj mę s cy bo ha te ro wie zo -
stają – ka ż dy na swój spo sób – „zde tro nizo wa ni”, po zba wie ni swo ich
ku l tu ro wo ugrun to wa nych sta tu sów i to ż sa mo ści: pie r wszy ja ko akty -
w ny ar ty sta, dru gi ja ko mę ż czy z na w je go tra dy cy j nej ro li ku l tu ro wej; 
sta tu sów i to ż sa mo ści, któ re z tra dycy j ne go pun ktu wi dze nia za pe w -
niały im do mi na cję, czy to w sfe rze ar ty sty cz nej czy emo cjo na l no-
-związko wej. Zwłasz cza sfe rę, któ ra w re la cjach z ko bie ta mi od wie -
ków przy na le żała ar ty stom – sfe rę wzniosłości, twó r czej krea ty w no -
ści, udu cho wie nia, kon ta ktu z ab so lu tem i tra s cen decją – w po wie ści
Ho dro vej bez względ nie za ga r nia ko bie ta.

Gwo li ścisłości za sto so wa ny przez Ho drovą po zy cjo nizm prze ja -
wiający się w umie sz cze niu po sta ci Máchy (je go wi zji?) po za mia -
stem mo ż na od czy tać w je sz cze in ny spo sób. Pe ry fe ryj ne oko li ce
wzgórz oka lających Pra gę – będącej za rów no cen trum hi sto ry cz nym,
jak i prze strzen nym cen trum po wie ści – są bez wątpie nia śla dem bio -
gra fi cz nym, mo ż na po wie dzieć, że na stę pu je tu od wołanie do „śro do -
wi ska na tu ral ne go” po ety ja ko mie j s ca je go twó r czych in spi ra cji.
W wy mia rze sym bo li cz nym wsza k że usy tu o wa nie to mo że ko ja rzyć
się z ma r gi nalną, odo so b nioną po zycją za j mo waną przez Máchę w li -
te ra tu rze cze skiej w cza sach, gdy two rzył, jak i wie le lat po je go śmie -
r ci. Kie dy więc pi sar ka pro wa dzi in ter te kstulną grę z twó r czo ścią
Máchy, po le gającą na wpro wa dza niu do włas nej po wie ści fra g men -
tów je go utwo rów, któ re, nie po prze dzo ne żad nym meta ko men ta rzem, 
wchłonię te przez tekst Po czwa rek, stają się im ma nentną czę ścią te go
te kstu i opo wie ści, mo ż na to in ter pre to wać ja ko pró bę przy wró ce nia
Ka r la Hyn ka Máchy – je go oso by, je go twó r czo ści – Cen trum. W pro -
po zy cji Ho dro vej za tem na wiąza nia do Máchy przy bie rają cha ra kte -
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ry styczną dla post mode rni z mu po stać wie lo aspe kto wej, nie kie dy
prze wro t nej gry z bio gra fią i z twó r czo ścią wie l kie go po ety ro man -
tycz ne go; grę, którą tym ra zem pro wa dzi twó r cza ko bie ta. 

Do swo i ste go po wtó rze nia „dyso nan so we go” cha ra kte ru związku, 
z ja kim spo ty ka my się w przy pa d ku Máchy i Lo ri Šomkovej, do cho -
dzi w utwo rze in nej współcze s nej pi sar ki, Zu zan ny Bra b co vej5.
W wyda nej w ro ku 2000 po wie ści Rok pe rel (Rok pe reł) nie spo t ka my
się wpra w dzie z kla syczną parą hete ro se ksu alną. Główną bo ha terką
utwo ru jest ko bie ta za ko cha na w dru giej ko bie cie. Jest ona jed nak
inte le ktu a listką, osobą wy ra fi no waną, o skom pli ko wa nej oso bo wo ści
i wy sub limo wa nych gu stach – i ce chy te mo ż na od nieść do fi gu ry
twó r cy, ar ty sty. Obie ktem jej miłości na to miast sta je się oso ba po spo -
li ta, cha ra kte ry zująca się pra gma ty cz nym po dej ściem do kwe stii
uczuć, o ogra ni czo nych ho ry zon tach my ślo wych i nie uszla chet nio -
nym od bio rze rze czy wi sto ści. Spo ty ka my się tu za tem, z jed nej stro -
ny, z wie l kim uczu ciem, z in ten sywną, obezwład niającą na mię t no ścią 
i zmysłowo ścią (hi sto ria miłos na to czy się zde cy do wa nie w „prze -
strze ni kopu la cy j nej”, zgod nie z wy mo ga mi i przy zwo le nia mi
współcze s no ści). W po wie ści Bra b co vej kon tekst ro man ty cz ny wy -
stę pu je w po wiąza niu z mo der ni z mem. Po ja wiają się jed nak rów nież
śla dy od wołań do me lo dra ma tu, owej „zde gra do wa nej” wer sji ro man -
ty cz nych hi sto rii miłos nej, to czy się rów nież Rus sel lo wska wa l ka ko -
chan ków prze ciw ko całemu świa tu. Mo ż na ją owszem umie ścić
w konte k ście moder ni sty cz nych norm i za ka zów, ja ko że rzecz do ty -
czy związku homo se ksul ne go, trze ba jed nak wziąć pod uwa gę rów -
nież to, iż związek ten re a li zu je się współcze ś nie, w prze strze ni oby -
cza jo wej w ja kimś sto p niu wo l nej od he ge mo nii he te ro nor my. Pro ble -
my głów nej bo ha ter ki od czu wającej ko nie cz ność wa l ki z sym boli -
czno ścią i jej pra wa mi są za tem ra czej in ter na li zacją za ka zów niż ich
fa kty cz nym od działywa niem w rze czy wi sto ści, mode rni sty cz ne od -

nie sie nia na to miast służą udra maty zo wa niu sy tu a cji oso bi stej, utru d -
nio nej przez fakt po sia da nia przez główną bo ha ter kę po wie ści ro dzi ny 
– mę ża i dzie cka. Wy da je się, że w utwo rze Bra b co vej do cho dzi do
swo i ste go nałoże nia mo de lo wej sy tu a cji ko chan ków ro man ty cz nych,
nie ja ko obo wiązko wo bo ry kających się z prze szko da mi w re a li za cji
swych uczuć, z położe niem moder nisty cz ne go „od mie ń ca” uwię zio -
ne go przez re stry kcy j ne no r my ku l tu ro we. Są to więc za ra zem gra ni ce 
przy porządko wy wa ne w utwo rze pono wo czes no ści – mo że nie co na
siłę, w spo sób usztu cz nio ny, ale też mo ż na je od czy tać ja ko świa de c -
two indy widu al ne go do świa d cze nia, któ re mu po trze b ne są wspo ma -
gające wzo r ce oso bo we z tra dy cji ku l tu ro wej – czy bę dzie to bo ha ter
ro man ty cz ny czy tra gi cz na po stać mo de r ni sty, wy klę te go i uka ra ne go
za swoją nie nor maty w ność; ja kiś „po rno gra ficz ny” Egon Schie le czy
„amo ra l ny” Os car Wi l de, osądzo ny i osa dzo ny w wię  zi eniu (cze go
od po wied ni kiem w po wie ści Bra b co vej byłby po byt bo ha ter ki w szpi -
ta lu psy chia try cz nym – wszak sza le ń stwo i obłęd bądź je go bli skość
to za gro że nia pre cy zy j niej de fi niujące miłość ro man tyczną niż ka ra i
mo ra l ne po tę pie nie). 

W przy woływa nym już szki cu Ma rii Ja nion Fra g men ty dys ku r su
miłos ne go, umie sz czo nym – po za przy wołaną już pracą Ko bie ty
i duch in no ści – ta k że ja ko posłowie do głoś nej po wie ści Bo to jest
w miłości naj stra sznie j sze współcze s nej pi sar ki szwa j ca r skiej Ni co le
Müller, miłość ro man ty cz na zo sta je uz na na za pa ra dy g mat szcze gó l -
nie no ś ny w przy pa d ku re la cji homo se ksua l nej; Ja nion mó wi tu wręcz 
o homo se ksua l nej miłości ro man ty cz nej ja ko o wy zwa lającej „z wię -
zów pa tria rcha l nej wład zy”, homo se ksua l na orien ta cja i uczu cio wy
związek dwóch ko biet na to miast do bi t nie pod kre śla mo ż li wość
„oderwa nia się od ist niejące go układu społecz ne go i stwo rze nie ade -
kwa t ne go dys ku r su“ (Ja nion 2004, s. 111; w przy pa d ku Müller jest
nim fra g ment, stąd oczy wi ście bez po śred nie na wiąza nie do utwo ru
Ba r t he sa w ty tu le szki cu Ja nion). Brabcová się ga po bar dziej kon we -
ncjo nal ne śro d ki narra cyjno- dyskur syw ne, co mo ż na po tra kto wać ja -
ko sy g nał nie mo ż no ści uwo l nie nia się od no r my, od po win no ści
i wzo r ców, od wspo mnia nych zinte rneli zo wa nych za ka zów. Cze ska

5 Pre zen to wa nej tu powieści Zuzany Brabcovej, w moim odczuciu niezwykle
inspirującej, poświęciłam artykuł Współczesne rytuały przejścia (na materiale li te -
ra tu ry czeskiej) (Car 2007) oraz Deziluzja w po wie ściach czeskich po roku 1989
(Car 2009).
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pi sar ka wy ko rzy stu je kla syczną na rra cję trze cio so bową wy mien nie
z na rracją pier wszo o so bową, „rwie” rów nież fa bułę przed sta wiając
wy pa d ki frag menta ry cz nie – za cho wując wsza k że prze j rzy stość po -
wiązań mię dzy ni mi. A jed nak ta k że w tych fo r mach po da w czych,
w na rra cy j nie zdy stan so wa nej re kon stru kcji włas nej hi sto rii oraz w
mo no lo gu pełniącym fun kcję la men tan cyj nego zwie rze nia, od by wa
się pra ca żałoby – wyłonio na przez Ja nion ja ko szcze gó l nie wa ż na,
ko nie cz na przy do świa d cze niu wie l kie go nie spełnie nia i wie l kiej
utra ty, tak chara ktery sty cz nych dla miłości ro man ty cz nej. Al bo wiem,
po wtó rz my za Ja nion, „Miłość ro man ty cz na – o czym świadczą naj -
wię ksze te ksty li te ra tu ry eu ro pe j skiej – opo wia da się za miłością utra -
coną al bo prze zna czoną na stra ce nie, ska zaną na zagładę. To wa rzy szy 
te mu za wsze po czu cie nie szczę ścia” (Ja nion 2004, s. 113).
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Sum ma ry

The Authoress in her article examines the relationship between Karel Hynek
Mácha and Lori Šomková. She concludes that, their relationship exceeded the bounds
of standard romantic love. Evidence of that is prosaism and commonness of Lori as
well as information contained in the letters of poet and his diary, in which he talks
about erotic passion, jealousy, even some of emotional and sexual perversions. 
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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

Na sty ku ku l tu ry pol skiej i cze skiej: dzie dzi c two, kon ty nu a cje,
in spi ra cje, red. M. Ba lo wski, Po znań 2011, 299 s. + 10 ilustr.,

ISBN 978–83–63090–04–3.

Oma wia na pra ca zo stała wy da na przez In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy -
te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu ja ko sió d my tom w ra mach se rii Bo he mi ca
Po sna nien sia. Com men ta tio nes, któ rej re da kto rem jest Mie czysław Ba lo wski. Pu b li -
ka cję wy da no ze śro d ków Urzę du Mia sta w Po zna niu. Sta no wi ona zbiór re fe ra tów,
wygłoszo nych na kon fe ren cji, ja ka pod ta kim sa mym ty tułem zo stała zor gani zo wa na
19. paź dzie r ni ka 2011 ro ku w Po zna niu przy współpra cy Urzę du Mia sta Po zna nia, In -
sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza i Bi b lio te ki Ra -
czy ń skich. Im pu l sem do spo t ka nia pol sko- cze skie go gro na ba da czy była czter dzie sta
piąta ro cz ni ca pod pi sa nia umo wy par t ne r skiej mię dzy Po zna niem i Brnem.

Po wy ższa pu b li ka cja za wie ra słowo wstę p ne (Za miast wstę pu, s. 9–10), dwa dzie -
ścia ar ty kułów zakla syfi ko wa nych do trzech blo ków te ma ty cz nych: Hi sto ria i współ-
cze s ność (s. 11–124), Ję zyk, li te ra tu ra i ku l tu ra (s. 125–253), Bo he mi ca w zbio rach
spe cja l nych po zna ń skich bi b lio tek (s. 255–299) oraz 10 ilu stra cji. Zgod nie ze słowa -
mi re da kto ra na uko we go to mu, Mie czysława Ba lo wskie go, „Ku l tu ry […] nie roz wi -
jają się w izo la cji, zwłasz cza je śli do tyczą et no sów po sia dających wspó l ne ko rze nie
ple mien ne. Wi dać to wy ra ź nie na przykład zie Pol ski i Czech. Ten właś nie cel przy -
świe cał au to rom prac, pre zen to wa nych w ni nie j szym to mie. Wspó l na hi sto ria, tra dy -
cja nie po zo stały nie zmien ne, od działują na sie bie i wy twa rzają no we wa r to ści. Zain -
tere so wa nie sąsia dem nie za ni ka” (s. 9–10).

Pie r wsza część, Hi sto ria i współcze s ność, obe j mu je dzie więć ar ty kułów. Ten blok 
te ma ty cz ny otwie ra ob sze r ne stu dium  M a  r z e  n y  M a  t l y  za ty tułowa ne Br no we
wcze s nym śred nio wie czu na tle kon ta któw pol sko- mo ra wskich (s. 13–35). Au to rka
oma wia szcze gółowo za gad nie nia związa ne z naj wcześ nie j szym okre sem w hi sto rii
te go mora wskie go mia sta, roz po czy nając od ge ne zy na zwy Br no. Na stę p nie opi su je
osad ni cze i po li ty cz ne uporządko wa nie te go ob sza ru, tzw. za sa dę se nio ra tu, stru ktu rę
społeczną ów cze s ne go mia sta, dzie dzi ny ży cia kul tura l ne go. Na tym tle po ru sza pro -
ble ma ty kę kon ta któw pol sko- mo ra wskich: kon ta kty po li ty cz ne i mi li ta r ne, od -
działywa nie ku l tu ry ma te ria l nej, kon ta kty na płasz czy ź nie ko ście l nej, związki ro -
dzin ne oraz kon ta kty miast, szcze gó l nie zaś Po zna nia i Br na. Te osta t nie au to rka po -
pie ra wy mo w nym przykładem działal no ści fun da to r skiej i me ce na tu arty sty cz ne go

El ż bie ty Ry ksy, kró lo wej Czech i Pol ski. Na uwa gę zasługu je ta k że im po nująca bi b -
lio gra fia dołączo na do oma wia ne go stu dium (s. 29–35).

Ko le j nym ar ty kułem, tra ktującym o początku pa ń stwo wo ści, jest tekst  E d  w a r  -
d a  S k i  b i  ń  s k i e  g o  za ty tułowa ny Wie l kie Mo ra wy i słowia ń skie ori gi nes. Szcząt-
ki tra dy cji (s. 37–47). Au tor do ko nu je pró by od two rze nia naj sta r szych fa któw do -
tyczących fo r mo wa nia się et no su i pa ń stwa mo ra wskie go na pod sta wie szczątko wych 
in fo r ma cji do sta r cza nych przez naj sta r sze po da nia. Ana li zując te ksty źródłowe, do -
cho dzi do wnio sku, że „ist niała pie r wo t nie wer sja o wę drów kach Słowian, któ rym
prze wo dzi li Mo ra wia nie. Nie ma my na to miast śla dów opo wie ści o początkach pa ń -
stwa w ro dza ju ko s ma so wej hi sto rii o Li bu szy i Prze my śle” (s. 46).

Wątek kró lo wej El ż bie ty Ry ksy, pod ję ty w pie r wszym ar ty ku le, roz wi ja na stę p -
nie  R e  n a  t a  P u t z l a c h e r - B u c h t o v á  w swo im te k ście pt. Kró lo wa Ry ksa El -
ż bie ta (ur. 1288 r. w Po zna niu, zm. 1335 r. w Br nie) ja ko po stać hi sto ry cz na i li te ra cka
(s. 49–62). Au to rka pre zen tu je naj pierw bu j ne, acz tra gi cz ne lo sy Prze mysła II, oj ca
ty tułowej po sta ci, na stę p nie zaś hi sto rię młod ej Ry ksy, rów nie mo c no na zna czoną w
pie r wszej fa zie nie szczę ściem: na sto le t nia Ry ksa sta je się pod wójną wdową (śmierć
pie r wsze go mę ża Wacława II oraz dru gie go – Ru do l fa III Hab s bu r ga), któ ra jed nak
zna j du je szczę ście u bo ku ko chan ka, cze skie go ma g na ta Hen ry ka z Li py. Re na ta
Putzlacher-Buchtová twier dzi, że kró lo wa Elżbie ta Ry ksa „jest jedną z naj bar dziej
zna nych i lu bia nych cze skich kró lo wych. Obok jej ko ścioła w Sta rym Br nie tę t ni ży -
ciem wi nia r nia „U královny Elišky”, gdzie by wa l cy cza sa mi wspomną jej imię, a za
mu ra mi da w ne go kla szto ru cy ste r sek wre zwykłe, co dzien ne ży cie” (s. 61). Dla te go
też nie dzi wi fakt, że ba r w na po stać kró lo wej po ja wia się w utwo rach li te ra c kich nie
ty l ko w fo r mie fa kto gra ficz nej (np. Te o dor Pa r ni cki Ty l ko Be a try cze), ale ta k że ja ko
in spi ra cja ar ty sty cz na (np. František Neužil Královna Eliška Rejčka, Jan Skácel Malá
re cen ze na královnu).

Cie kawą pro ble ma ty kę po ru sza w swo im ar ty ku le pt. Po la cy i po lo no fi le w hi sto -
rii Br na i połud nio wych Mo raw (s. 63–77)  R o  m a n  M a  d e  c k i. Po szu ku je bo wiem 
hi sto ry cz nych i współcze s nych pol skich śla dów na te re nie Mo raw, szcze gó l nie zaś
Br na. Au tor wy cho dzi od kró t kiej cha ra kte ry styki pol skiej mnie j szo ści w Cze chach,
na stę p nie oma wia wpływ pol skich wład ców na roz wój mia sta (El ż bie ta Ry ksa, Jan III 
So bie ski), przed sta wia in te re sujące in fo r ma cje o pol skich wię ź niach po li ty cz nych,
któ rzy od by wa li ka ry w ka za ma tach Szpi l be r gu, oraz pod kre śla wkład pol skich ro -
dów ary sto kraty cz nych (Mni sz ków i Stad ni c kich) w roz wój go spo da r czy Vra no va na
Mo ra wach, prze de wszy stkim zaś słyn nej vra no v skiej fa bry ki ka mion ki. Nie brak ta -
k że w te k ście Ro ma na Ma de c kie go cen nych in fo r ma cji na te mat or ga ni za cji pol skich, 
po lo ni j nych i polo no fi l skich, działających na Mo ra wach w XX i XXI wie ku.

A g a  t a  F i  r  l e j  na to miast po świę ciła swój ar ty kuł za ty tułowa ny »Ko cha j my
się, nie da j my się«. Idee i działal ność po zna ń skie go To wa rzy stwa Pol sko - Cze chosło-
wa c kie go w la tach 1923–1938 (s. 79–87) wyjątko we mu – jak się wy da je – okre so wi
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współpra cy Wie l ko po lan z Cze cha mi w pie r wszej połowie XX w. Hi sto ria bo wiem
To wa rzy stwa po ka zu je, że na wet w trud nych hi sto ry cz nych mo men tach (Za ol zie ja ko 
spo r na kwe stia mię dzy Po la ka mi a Cze cha mi) mo ż li we jest pro pa go wa nie ku l tu ry, ję -
zy ka i li te ra tu ry kra ju sąsia dów. Miało to mie j s ce w Po zna niu dzię ki człon kom To wa -
rzy stwa: pro fe so rom i stu den tom Uni wer sy te tu Po zna ń skie go oraz ar ty stom i li te ra -
tom, któ rzy po przez swo je in ten sy w ne działania mobi li zo wa li rów nież mie sz ka ń ców
Po zna nia do ucze st ni cze nia w sze re gu wykładów, wie czo rów, kon ce r tów, spo t kań po -
świę co nych cze skiej ku l tu rze i li te ra tu rze, a na wet w ku r sach ję zy ka cze skie go.

In ny cha ra kter ma tekst  J o  a n  n y  M i e  l  c z a  r e k  pt. La pi da rium asy mi la cji.
Z dzie jów pa ra fii ewange licko- reformo wa nej w Żychli nie (s. 89–103). Au to rka przed -
sta wia hi sto rię Żychli na pod Ko ni nem i dzie je ży chli ń skie go zbo ru ewange licko-
 reformo wane go. Wspo mi na rów nież, że na je go te re nie zna lazł swo je mie j s ce zbiór
na gro b ków z lik wi do wa nych al bo opu sz czo nych cmen ta rzy ewange licko- reformo -
wa nych z całej Pol ski. Jak pi sze au to rka, la pi da rium po wstało w la tach osiem dzie -
siątych XX w. i sku pia na gro b ki z Sie l ca koło Sta szo wa, Wiel kie j no cy pod Kra ko -
wem, Tu r ska Wie l kie go koło Połań ca, Ku co wa koło Ze lo wa.

Po zo stałe dwa re fe ra ty włączo ne do pie r wszej czę ści pu b li ka cji mają cha ra kter
biogra ficzno- filolo gicz ny. Są to in te re sujące pre zen ta cje wy bi t nych jed no stek pie r -
wszej połowy XX w. – pra co w ni ków po zna ń skie go ośro d ka aka demi c kie go, któ rych
bohe mi sty cz ne zain tere so wa nia w wy ra ź ny spo sób przy czy niły się do popu la ry za cji
dzie jów, ku l tu ry i li te ra tu ry cze skiej w Po zna niu, a po dej mo wa ne przez nich za gad -
nie nia na uko we wpływały ta k że na roz wój pol skiej bo he mi sty ki.  T a  d e  u s z  L e  -
w a  s z  k i e  w i c z  w stu dium za ty tułowa nym Zain tere so wa nia bohe mi sty cz ne Hen -
ry ka Ułaszy na oraz je go związki z Cze cha mi (s. 105–114) przed sta wia z dużą dokład -
no ścią sy l we t kę Hen ry ka Ułaszy na, pro fe so ra Uni wer sy te tu Po zna ń skie go w la tach
1921–1939, je go działal ność na ukową i pu b li cy styczną. Au tor pod kre śla, że Ułaszyn
nie będąc ty po wym bo he mistą, naj bar dziej „zasłużył się ja ko rze cz nik pol sko - cze -
skiej wza je mno ści, ja ko hu ma ni sta zwa l czający anty cze skie ste reo ty py oraz kry tyk
antyczeskich za cho wań nie któ rych Po la ków po za ję ciu Cze chosłowa cji przez Nie -
mcy i po włącze niu Za ol zia do Pol ski” (s. 113).

Na to miast  M i e  c z y s ł a w  B a  l o  w s k i  w ar ty ku le pt. Po zna ń s cy bo he mi ści
I połowy XX wie ku, za my kającym pierwszą część pu b li ka cji, po świę ca wie le uwa gi
przed sta wie niu dwu wy bi t nych uczo nych po zna ń skie go ośro d ka sla wi sty czne go,
człon ków In sty tu tu Za cho d nio-Słowia ń skie go, języ koz na w cy – Ed war da Kli cha
i lite ratu rozna w cy – Ste fa na Vrtela -Wier czyń skie go. Au tor sku pia się prze de wszyst-
kim na pre zen ta cji do niosłych dla roz wo ju pol skiej bo he mi sty ki kompa raty sty cz nych 
ba dań pol sko - cze skich, ja kie obaj ucze ni pro wa dzi li. Swo je wy wo dy po pie ra sze re -
giem przykładów, pod kre ślając zna cze nie ba dań Ed war da Kli cha nad polską ter mi no -
lo gią chrze ści jańską oraz Ste fa na Vrtela -Wier czyń skie go nad śred nio wiecz ny mi za -

by t ka mi li te rac ki mi, któ rych efe ktem była m.in. nauko wo- kryty cz na edy cja wie lu z
nich.

Drugą część oma wia nej pu b li ka cji pt. Ję zyk, li te ra tu ra i ku l tu ra, obe j mującą
osiem ar ty kułów, otwie ra tekst  J e  r z e  g o  S i e  r o  c i u  k a  za ty tułowa ny Po znań-
sko- brne ń skie kon ta kty diale ktolo gi cz ne (s. 125–128). Au tor do ko nu je pre zen ta cji
po wo jen nej współpra cy w ra mach ba dań gwa roz na w czych, ja ka miała i ma na dal
mie j s ce po mię dzy Uni wer sy te tem Po zna ń skim a Uni wer sy te tem Ma sa ry ka w Br nie.
Przy wołuje w związku z tym m.in. pra ce Ze no na So bie raj skie go, szcze gó l nie zaś
zwra ca uwa gę na za cie ś nie nie współpra cy po III Mię dzy naro do wym Kon gre sie Dia -
le kto lo gów i Geo lin g wi stów (Lu b lin 2000). Pod kre śla ta k że istotną ro lę, jaką w kon -
ta ktach poznań sko-br ne ń skich od gry wa wy mia na pra co w ni ków i stu den tów po mię -
dzy obo ma ośro d ka mi aka demi c ki mi.

Ko le j nym ar ty kułem pt. Městská mlu va v Brně (s. 129–144) jest stu dium  M a  r i i
K r č m o v e j, zna nej ba da cz ki han te cu – mie j skiej gwa ry Br na. Au to rka zwra ca uwa -
gę na ko nie cz ność uw z ględ nie nia w ba da niach nad ję zy kiem mie j skim sze re gu aspe -
któw: hi sto rycz ne go, kul tu ro we go, społecz ne go, eko nomi cz ne go, na ro do we go, poli -
ty cz ne go itd. Nie mo ż na bo wiem współcze s ne go ję zy ka mia sta ba dać w ode rwa niu
od czyn ni ków poza ję zy ko wych. Na tle po wy ższych, in te re sujących roz wa żań Ma rie
Krčmová przed sta wia naj bar dziej ty po we ce chy brne ń skie go han te cu na po szcze gó l -
nych płasz czy z nach ję zyka, ze szcze gó l nym uw z ględ nie niem wa r stwy le ksy ka l nej.
Pod kre śla ta k że fakt, że po 1989 r. han tec oprócz fun kcji śro d ka ko mu ni ka cji nie ofi -
cja l nej zaczął ta k że pełnić ro lę sym bo liczną – sy g nału przy nale ż no ści do mia sta.
W tej fun kcji sto so wa ny jest głów nie w mass me diach ja ko ele ment re kla mujący
brne ń skie pro du kty.

B ł a ż e j  O s o  w s k i  w ob sze r nym te k ście pt. Ko dy fi ka cja mo ra wskie go ję zy ka
lite ra c kie go (s. 145–172) przed sta wia kon ce pcję or to gra fii i fle ksji „ję zy ka mo ra -
wskie go”, z jaką wystąpił w ro ku 2008 i 2010 In sty tut Ję zy ka Mo ra wskie go (Ústav ja -
zy ka moravského) – sto wa rzy sze nie o cha ra kte rze społecz nym, sku piające działaczy
na rzecz stwo rze nia mo ra wskie go ję zy ka lite ra c kie go. Au tor pod kre śla jed nak, że w
wy ni ku po wy ższych prac nad normą po wstał twór sztu cz ny, któ ry nie ma opa r cia ani
w dia le ktach mie j s co wych, ani w cze skim ję zy ku li te ra c kim.

Pro ble ma ty ce lite ratu rozna w czej po świę ciła swo je stu dium za ty tułowa ne Pi sa r -
skie fa s cy na cje Brnem (s. 173–198)  A n  n a  G a  w a  r e  c k a. Do ko nu je w nim ana li zy 
twó r czo ści dwóch wy bi t nych „brne ń skich” twó r ców – pi sa rza Jiřego Kra to ch vi la
i po ety Oldřicha Mikuláška. Na pod sta wie sze re gu przykładów utwo rów pie r wsze go
z nich au to rka wska zu je na ele ment pery fery j no ści, pro win cjona liz mu, ni ja ko ści, ja ki
wy stę pu je w opi sie Br na Kra to ch vi la, dążące go w swo ich te kstach do na da nia mia stu
cech indy widu a l nych, któ re uczy nią z nie go mie j s ce nie po wta rzal ne i ta je mni cze.
Z ko lei po e zja Oldřicha Mikuláška jest przed sta wio na przez au to rkę ja ko przykład
twó r czo ści sa kra li zującej prze strzeń miejską Br na.
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Cie ka wym za gad nie niem za j mu je się  B o  g u s ł a w  B a  k u ł a  w ar ty ku le Ideały
de mo kra cji i hu ma ni z mu w my śli Václava Ha v la (s. 199–208). Au tor przed sta wia pro -
ces kształto wa nia się poglądów Václava Ha v la – pi sa rza, dy sy den ta, pre zy den ta – na
de mo kra cję i społecze ń stwo na przykład zie wie lu je go te kstów, np. Moc bezmocných, 
O li d skou iden ti tu, Letní přemítání, Prosím, stručně, Odcházení. Zwra ca uwa gę, że
pi sarz wi dzi w de mo kra cji sy stem, któ ry gwa ran tu je ochro nę praw człowie ka, ale
z dru giej stro ny wi dzi ta k że w systemie demo kra ty cz nym wie le słabo ści.

Da l szy tekst za ty tułowa ny Uwie cz nić chwi lę i nadać jej wy miar meta fi zy cz ny: o
»Svědku stmívání« Pe tra Krála i »Wi do ków ce z te go świa ta« Sta nisława Ba ra ń cza ka
(s. 209–225) do ty czy za gad nień kom para ty sty ki li te ra c kiej.  K a  t a  r z y  n a  S t r z y  -
k a ł a  za j mu je się w nim po rów na niem twó r czo ści przed sta wi cie li cze skiej i pol skiej
po ezji. W swo ich roz wa ża niach wy cho dzi od wska za nia pa ra lel bio gra fi cz nych (np.
emi gra cja), któ re w wy ra ź ny spo sób wpłynęły na ukształto wa nie się u obu po etów po -
do bnej wra ż li wo ści ar ty sty cz nej. Au to rka jed nak pod kre śla ta k że ró ż ni ce w spo so bie
po dej mo wa nia te ma tów egzy sten cja l nych, np. po sta wa bun tu wo bec świa ta i Bo ga u
Sta nisława Ba ra ń cza ka i me ta fizyczna iro nia u Pe tra Krála.

In ny cha ra kter po sia da ar ty kuł  A n  n y  S k i  b  s k i e j  pt. Co się skry wa w fałdach
ku bi z mu? (s. 227–242). Ku bizm archi tekto ni cz ny cze skiej Pra gi sta je się dla au to rki
pre te kstem do roz wa żań na te mat za le ż no ści ku bi z mu od ba ro ku. Na pod sta wie ob -
sze r nych cy ta tów z dzieła Gil le sa Deleuze’a The Fold. Le i b niz and the Ba ro que ana li -
zu je ta kie wykład ni ki ba ro ku, jak: fałd, wnę trze i ze w nę trze, wy so kie i ni skie, roz wi -
ja ne, te kstu ry, pa ra dy g mat.

Dru gi blok te ma ty cz ny za my ka tekst  R o  m a  n a  S l i  w  k i  za ty tułowa ny Ku l tu -
ra cze ska w Po zna niu (s. 243–253). Au tor re la cjo nu je w nim hi sto ry cz ne uwa run ko -
wa nia tra dy cji cze skiej w Po zna niu, pod kre ślając ro lę Wiel ko po l ski we współcze s -
nych dzie jach Pol ski i Czech, oraz szcze gółowo oma wia współcze s ne kon ta kty cze -
sko- po l skie na te re nie Wiel ko po l ski, wy ni kiem któ rych jest pro mo wa nie cze skiej ku -
l tu ry, sztu ki, li te ra tu ry i ję zy ka. Zwra ca szcze gólną uwa gę na działal ność w tym za -
kre sie ta kich po zna ń skich in sty tu cji, jak: Kon su lat Ho no ro wy Re pu b li ki Cze skiej,
Urząd Mia sta, Bi b lio te ka Ra czy ń skich, Bi b lio te ka Uni wer sy te cka, Bi b lio te ka Kó r ni -
cka, In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej UAM, Pra co w nia Kom para ty sty ki Li te ra c kiej
UAM, Pra co w nia Bo he misty cz na In sty tu tu Hi sto rii UAM czy Cen trum Ku l tu ry „Za -
mek”.

Osta t nią gru pę te kstów two rzy cie ka wy blok pod nazwą Bo he mi ca w zbio rach
spe cja l nych po zna ń skich bi b lio tek. Składają się na nie go czte ry ar ty kuły, któ rych au -
to ra mi są pra co w ni cy po szcze gó l nych książnic, pre zen tujący w swo ich te kstach naj -
cen nie j sze wo lu mi ny cze skiej pro we nie ncji.  M a  g  d a  l e  n a  M a  r  c i n  k o  w s k a
w pra cy Bo he mi ca w zbio rach spe cja l nych Bi b lio te ki Kó r ni c kiej Pol skiej Aka de mii
Nauk (s. 257–272) opi su je wy bra ne ma nu skry p ty, sta ro dru ki i bo he mi ca kar to gra ficz -
ne, zwra cając uwa gę na uni ka ty sta ro dru cz ne. Do ar ty kułu dołączo ny jest im po -

nujących roz mia rów aneks za wie rający spis kó r ni c kich bo he mi ców.  A g  n i e  s z  k a
B a  s z  k o  pre zen tu je rów nież bo he mi ca rę ko pi śmien ne, sta ro dru ki i zbio ry kar to gra -
ficz ne, ale ta k że cen ne eks li bry sy, będące w po sia da niu tej książni cy, oraz – ja ko cie -
ka wo stkę – ko le kcję współcze s nych cze skich jadłospi sów ze bra nych w la tach
1973–1987 w Cze chosłowa cji (Bo he mia w zbio rach spe cja l nych Bi b lio te ki Ra czy ń -
skich, s. 273–285). Au to rka rów nież opa trzyła swój tekst wy ka zem bib lio te cz nych
zbio rów cze skie go po cho dze nia.

Po zo stałe dwa ar ty kuły od noszą się do rę ko pi śmien nych zbio rów Bi b lio te ki Uni -
wer syte c kiej, ist niejącej od 1902 r., wśród któ rych bo he mica sta no wią sto sun ko wo
nie zbyt liczną gru pę.  A l i  c j a  S z u l c  w swo im te k ście (Bo he mi ca w zbio rach rę ko -
pi sów Bi b lio te ki Uni wer syte c kiej w Po zna niu, s. 287–293) oma wia ma te riały rę ko pi -
śmien ne ze spu ści z ny Fran ci sz ka Krčeka, sla wi sty, fi lo lo ga, et no gra fa, bi b lio gra fa
cze skie go po cho dze nia, oraz Ste fa na Vrte la - Wierczy ń skie go, pro fe so ra Uni wer sy te tu 
Po zna ń skie go i wie lole t nie go dy re kto ra Bi b lio te ki Uni wer syte c kiej, jak rów nież po -
je dyn cze do ku men ty ze spu ści z ny Je rze go Młod zie jo wskie go, Ada ma Skałkow- skie -
go i Kon ra da Ko l sze wskie go. Na to miast  A n  d r z e j  J a  z  d o n  po świę cił swój ar ty -
kuł za ty tułowa ny Rę ko pi śmien ne bo he mica mu zy cz ne w zbio rach Bi b lio te ki Uni wer -
syte c kiej w Po zna niu (s. 295–299) nie li cz nym zbio rom cze skiej pro we nie ncji, zgro -
ma dzo nym w Pra co w ni Mu zy cz nej uni wer syte c kiej książni cy. Wśród dwu dzie stu
eks po na tów naj sta r sze po chodzą z XVI/XVII w., najmłod sze zaś to współcze s ne eg -
zem p la rze po chodzące ze spu ści z ny Je rze go Młod zie jo wskie go. Wy kaz wszyst- kich
bo he mi ców mu zy cz nych au tor dołączył do swe go ar ty kułu.

Na za ko ń cze nie wa r to je sz cze pod kre ślić, że oma wia ny tom za wie ra ta k że dzie -
sięć nie zwy kle in te re sujących ko lo ro wych fo to gra fii, przed sta wiających ka r ty naj -
cen nie j szych za by t ków cze skie go po cho dze nia oraz re pro du kcje za by t ko wych śred -
nio wie cz nych do ku men tów, zna j dujących się w zbio rach po zna ń skich książnic. Na
uwa gę zasługu je rów nież fakt, że oma wia na pu b li ka cja, dzię ki sta ra niom i wy siłko wi
re da kto ra na uko we go, uka zała się je sz cze przed kon fe rencją. Dla te go też już pod czas
ob rad pre le gen ci oraz go ście otrzy ma li eg zem p la rze książki.

Pu b li ka cja Na sty ku ku l tu ry pol skiej i cze skiej: dzie dzi c two, kon ty nu a cje, in spi ra -
cje to nie zwy kle in te re sujący inter dyscy plina r ny tom, będący od zwier cied le niem
wie lopłasz czy z no wej współpra cy i wie lo stron nych kon ta któw, ja kie miały mie j s ce na 
prze strze ni wie ków po mię dzy Brnem i Po zna niem (ta k że sze rzej: Mo ra wa mi a Wie l -
ko polską). Świa d czy on rów nież o tym, że wza je m ne zain tere so wa nie kwe stia mi sze -
ro ko ro zu mia nej ku l tu ry, li te ra tu ry i ję zy ka w obu mia stach i ośro d kach aka de mi c kich 
nie wy gasło, na dal trwa i roz wi ja się, przy bie rając co raz to no we fo r my.

Gra ży na Ba lo wska, Opo le
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Mi ra Načeva-Marvanová, Per fe c ta v současné češtině.
Korpusová stu die je ho gra mati kali za ce na bázi Českého

národního ko r pu su, Nakladatelství Lidové no vi ny, Ústav
Českého národního ko r pu su, Pra ha 2010, 224 s., 

ISBN 978–80–7422–041–8.

Mo no gra fia Mi ry Načevy-Marvanovej jest 11 pu b li kacją se rii „Stu die z kor-
pusové lin g vi sti ky“, wy da wa nej pod re dakcją prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.,
prof. PhDr. Ka r la Kučery, CSc. i doc. RNDr. Vladimíra Petkoviča, CSc., se rii, któ ra –
zgod nie z za mysłem re da kto rów – ma udo stę p nić sze ro kiej pub li cz no ści pra ce ana li -
ty cz ne, pre zen tujące naj no wsze – ale i sta r sze – po dej ście do ję zy ka cze skie go, opra -
co wa ne dzię ki te ch ni ce kom pu te ro wej, któ ra umo ż li wia zgro ma dzenie ilo ścio wo
wie l kich ko r pu sów ję zy ko wych (obe c ny ma już ponad 500 mi lio nów jed no stek le ksy -
ka l nych), na ma ksy ma l nie zobie ktywi zo wa nym ma te ria le ję zy ko wym, wie lo kro t nie
wię kszym niż było to dotąd mo ż li we. Ta kie założe nie gro ma dzo nych ko r pu sów ję zy -
ko wych po twier dzają re da kto rzy se rii, według któ rych „Analýzy za ložené na
takovýchto da tech jsou jak objektivní, tak vyčerpavající“ (osta t nia stro na okład ki). 

Pod sta wę ba dań ko r pu so wych sta no wi „ży wy” ję zyk cze ski (rze czy wi sty uzus,
wy zna czający no r mę społeczną ję zy ka cze skie go), dzię ki cze mu można rów nież
zwe ry fi ko wać wie le mitów, do tyczących stru ktu ry i fun kcjo no wa nia ję zy ka cze skie -
go. Za tem ma my ko lejną pra cę, któ rej ma te riał do ana li zy obe j mu je ponad 20 000 jed -
no stek ję zy ko wych (s. 16), mi mo że dotyczy wąskie go za gad nie nia: spo so bu wy ra ża -
nia czyn no ści do ko na nej w cza sie przeszłym w ję zy ku cze skim w fo r mie kon stru kcji
syn ta kty cz nej „mít + PPP“ (pa r ti ci pium per fe c ti pas si vi, imiesłów bie r ny cza su
przeszłego do ko na ne go). 

Pra ca składa się ze wstę pu (s. 14–17),  10 roz działów (s. 18–174), za ko ń cze nia (s.
175–181), załączni ków (s. 182–191), an gie l skiego stre sz cze nia (s. 192–206), in de -
ksów: rze czo we go (s. 207–211) i na zwisk (s. 212–213), wy kazu skró tów (s. 214–216) 
oraz bo ga tej li te ra tu ry (s. 217–224). 

Roz dział 1 (Hlavní ty py konstrukcí a po stu py výzku mu, s. 18–21) jest po świę co ny
wpro wa dze niu czy te l ni ka w pro ble ma ty kę tzw. cze skie go per fe kta II i Cze skie go Ko -
r pu su Na ro do we go. Na to miast zasad niczą część mo no gra fii sta no wią roz działy 2–6,
gdzie au to rka opi su je 11 wzo rów stru ktu ra l nych tzw. per fe c tum II, czy li kon stru kcji
cza su przeszłego do ko nanego z cza so w ni kiem po siłko wym mieć. W tej gru pie wy -
dzie la ona trzy głów ne ty py:

1. mít + PPP-no/-to – w którym pojawia się tylko imiesłów bez obiektu (elipsa obiektu),
czyli kon stru k cja „cza so w nik mít i pa r ti ci pium per fe c ti passivi za ko ń czo ne na -no,

-to”1 („kon stru kce s in kon gruentním tvarem pa r ti ci pia”, s. 16–17), tzw. per fe c tum
słowia ń skie: máme zaseto;

2. mít + PPP-no/-to + OAcc – w którym wy stę pu je obiekt po zo stający w związku zgody
z imiesłowem biernym czasu przeszłego do ko na ne go („konstrukce s ob je ktem
v akuzativu, kde je tvar PPP v kon gru en ci s ním”, s. 61): máme zasetu pšenici; pole
máme zaseto;

3. mít + PPP-no/-to + OAcc – jest to nowo powstający typ, w którym imiesłów bierny
czasu przeszłego do ko na ne go nie po zo sta je w związku zgody z obiektem
(„případy s ob je ktem v aku za ti vu, s ním tvar PPP není již ve vztahu kon gru en ce”,
s. 110), kon stru k cja ta pojawia się spo ra dy cz nie: Město má připraveno k výstavbě
po ze m ky; Mužstvo mělo připraveno novou strategii na zápas.

Wszy stkie ty py i wzo ry wa rian ty w ne zo stały opi sa ne w roz działach 2–6, któ re
tworzą swo i ste pa ry: pie r wszy z nich sta no wi opis pod ty pów z egze mp li fi kacją w ko r -
pu sie na ro do wym (roz dział 2 i 4), a dru gi – ana li zę ję zy ko z nawczą po szcze gó l nych
wzo rów (roz dział 3 i 5). Wyjątek sta no wi roz dział 6, w któ rym zna j dzie my za rów no
opis wzo rów ty pu III, ich ana li zę, jak rów nież egze mpli fi ka cję. W tym przy pa d ku
cho dzi o typ o ni skiej fre k wen cji w ję zy ku cze skim (66 przy pa d ków – około 0,3%
wszy stkich przykładów; no ta be ne na s. 111 po da no li cz bę 65, a w ta be lach na
s. 112–116 przy wołano 66 przykładów).

W roz dzia le 2 (Typ mít + PPP-no/-to a je ho základní fo r my, s. 22–28) au to rka po da -
je czte ry sche ma ty kon stru kcji „mít + PPP”, za ko ń czo ne na -no, -to (fo r ma oso bo wa
ro dza ju ni ja kie go). Są to wzo ry, w któ rych: 

1) obiekt nie wy stę pu je (stru ktu ra pod sta wo wa), np. Jsem rád, že mám dopsáno; Máte 
zapláceno?; Je mi totiž báječně. Mám totiž vystaráno itd.;

2) obiekt jest wy ra żo ny, ale nie po zo sta je w związku zgody z imiesłowem, np. Čerta
měl napsáno na nose; Folklor měli spojeno se stařičkými hudebníky a ubohou de -
cho v kou; Časové údaje můžete určit stejným způsobem. Ja k mi le máte určeno čas
a místo, pokládejte nyní, podobně jako u vi r gu le, otázky jdoucí více do hlo u b ky;

3)  w funkcji obiektu wy stę pu je bezo ko li cz nik, np. Měli předem do hod nu to ne hla so -
vat; Lucie máš nakročeno se stát právě jí; Dřív jste měl namířeno trénovat do
Izraele;

4) w funkcji obiektu pojawia się zdanie pod rzęd ne dopełnie nio we lub jego ek wi wa -
lent (rów no wa ż nik zdania), np. Mám vryto do paměti, že zisk je fuj; Vždyť poražená 
kandidátka ODS Jiřina Jirásková jako by měla napsáno na čele: Klaus.
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1 Imiesłów bierny czasu przeszłego do ko na ne go (pa r ti ci pium perfecti passivi) tworzy się
przez dodanie formantów fle ksy j nych (ro dza jo wych) -n, -na, -no do podstawy słowo twó r czej
cza so w ni ka do ko na ne go lub dwua spe kto we go. Ten ostatni formant w rze czy wi sto ści ma także 
charakter bez ro dza jo wy, ale nie bez oso bo wy (jak w polskich formach cza so w ni ków za ko ń -
czo nych na -no, -to). Formę osobową bowiem ujmuje końcówka fleksyjna cza so w ni ka mít.



Ana li za tych wzo rów zo stała uję ta w ko le j nym roz dzia le (Schéma dotazů do ČNK 
pro Typ I, s. 29–60), gdzie au to rka wska zu je na da ne sta ty sty cz ne, wa run kujące wy -
dzie le nie ta kich a nie innych sche matów ty pu I. Ponad to ana li zu je ona po szcze gó l ne
le kse my, po ja wiające się w ana li zo wa nych kon stru kcjach, wska zując na ich fo r my
fle ksy j ne (oso ba, czas, aspekt do ko na ny, nie do ko na ny lub dwua spe kto wość itp.).
W efe kcie do cho dzi do wnio sku, że typ I (mít + PPP), któ ry był tra kto wa ny przez cze -
skich lin g wi stów ja ko pod sta wo wa stru ktu ra cza su przeszłego do ko na ne go, da lej nim 
po zo sta je, choć nie jest już prze wa żający. Sche ma ty 1–4 (w pra cy oz na czo ne A–D)
ty pu I bo wiem sta no wią je dy nie 56,65% wszy stkich form cza su przeszłego do ko na -
ne go. Z te go wypływa wnio sek, że wpra w dzie język cze ski w chwi li obe cnej da lej
dąży do wy ra ża nia cza su przeszłego do ko na ne go po przez fo r my bez obie kto we, to po -
sia da je sz cze in ne kon stru kcje wy ra ża nia te go cza su. Trze ba tu do dać, że nie jest to je -
sz cze pro ces za mknię ty, ale ten dencja, wy ra żająca się w tym za kre sie w II połowie
XX wie ku.

W roz dzia le 4 (Typ II mít + PPP + Oacc a je ho základní fo r my, s. 61–63) au to rka
wydzie la rów nież 4 wzo ry stru ktu ra l ne ty pu II „mít + pa r ti ci pium per fe c ti pas si vi +
obiekt wy ra żo ny w bie r ni ku”: 

1) stru ktu ra pod sta wo wa, w której imiesłów po zo sta je w związku zgody z obiektem
wy stę pującym w bie r ni ku, np. Na obličeji měl napatláno moře něčeho bílýho. Proti 
uhrům; Ve chvilce měl vymyšlenu čertovinu; Pro koně má připraveno seno;
S oběma umělci máme sjednánu schůzku u jejich stolu;

2) stru ktu ra z obiektem wy ra żo nym za im kiem lub li cze b ni kiem, np. Mají odehráno
několik přátelských zápasů; Kolik hodin má nalétáno? – zeptal se Rey; Mám zvyk
mít rozečteno osm devět knih; To má zafixováno ještě z dětství; 

3) stru ktu ra, w której pa r ti ci pium per fe c ti passivi jest wy ra żo ne imiesłowem biernym
nie do ko na nym i po zo sta je w związku zgody z obiektem w bie r ni ku (stru ktu ra prze -
j ścio wa między typem I i typem II), np. Všechny dveře a poklopy máme jištěny
proti vstupu nepovolaných osob signalizačními systémy; Z ní vyplývá, že označení
původu slova Pils a Pi l s ner máme chráněno, vysvětlil tiskový mluvčí Pra zdro je Ja -
ro s lav Pomp, ...;

4) stru ktu ra, w której pa r ti ci pium per fe c ti passivi jest wy ra żo ne imiesłowem biernym
nie do ko na nym lub do ko na nym (cza so w ni ki dwu a spe kto we), np. Na fakultě máme
akreditováno bakalářské a inženýrské studium; My máme registrováno dvacet tisíc
hráčů; Této nabídky mohou využít klienti, kteří mají akreditováno jakýkoliv datový
program, upo zo r nil mluvčí Eu ro te lu Jan Kučmás.

Po do b nie jak w roz dzia le 3, rów nież w roz dzia le 5 (Schéma dotazů do ČNK pro
Typ II, s. 64–109) spo ty ka my bar dzo szcze gółową i do brze udo ku men to waną ana li zę
po wy ższych wzo rów. Au to rka za uwa ża tu taj, że wśród 5965 egze mpli fi ka cji wy dzie -
lo nych w tej ka te go rii wzo rów (typ II) nie mo ż na je sz cze mó wić o ja kiejko l wiek ten -
den cji. Ich udział bo wiem jest nie mal jed na ko wy (1511 – 1131 – 1553 – 1770) z nie -

wie l kim od chy le niem wzo ru 2 i 4, ale ró ż ni ce są zbyt małe, aby wy ciągać ja kie ko l -
wiek wiążące wnio ski.

Naj mniej liczną gru pę sta no wi typ III ana lizo wa ne go cza su przeszłego do ko na ne -
go (Roz dział 6 Typ III mít + PPP + ob jektSubst acc in sta tu na scen di, s. 110–121). Ten
typ (mít + PPPin congr + obiektacc) jest po do b ny do ty pu II (ze sche ma tem 4) z tą ró ż -
nicą, że tu taj cho dzi o nie zgod ność PPP z obie ktem, wy ra żo nym rze czo w ni kiem w
bie r ni ku, oraz o to, że:

1) imiesłów po zo sta je w związku zgody z pod mio tem wy ra żo nym rze czo w ni kiem (38 
po świa d czo nych przykładów), np. Tzv. neapolské nouzové centrum má připraveno
evakuační plán, který se jíž měsíce zkouší; Jestliže má četbu ulehčen ten, kdo něco
z Le vi na se zná, komu není neznán pojem...; Projekt rozšíření průmyslové zóny za
15 milionů korun má připraveno město Slaný;

2) imiesłów po zo sta je w związku zgody z pod mio tem wy ra żo nym li cze b ni kiem (17
po świa d czo ne przykłady), np. Známkový způsob mělo za ve de no 11 obcí...;
Například na Třebíčsku má dosud ren t ge ny zkontrolováno jen pár zubařů; Řada
sportovních oddílů má připraveno pro jarní prázdniny akce pro děti;

3) imiesłów nie jest kon gru e t ny ani z pod mio tem, ani z obiektem (11 po świa d czo nych 
przykładów; „je inkongruetní absolutně [...] a vy stu pu je ve své invariantní
(absolutní) formě v n. sg.”, s. 111), jest to schemat stru ktu ra l nie bardzo po do b ny do 
wzorów typu I, np. Má natrénováno půlku toho co kdysi; Folklór měli spojeno se
stařičkými hudebníky a ubohou de cho v kou; Ukázalo se, že ve starých smlouvách
měly obstaravatelské kanceláře za ko t ve no pro cen ta z vymožené pohledávky.

Pod su mo wa nie po wy żej wspo mnia nych ana liz sta no wi roz dział 7 (Ty py I, II a III
– shrnutí po pi su, s. 122–130), w któ rym au to rka zbie ra wnio ski cząstko we, a na stę p -
nie kon fron tu je je z wcze śnie j szy mi ba dania mi w tym za kre sie, prze prowa dzo ny mi
przez ję zy ko z nawców cze skich (Roz dział 8 Kon stru kce mít + PPP a bo he mi stická
tra di ce – názo ry a in ter pre ta ce, s. 131–150), a mia no wi cie z ba da nia mi: V. Ma t he siu -
sa, V. Šmilauera, F. Kopečnego, B. Havránka i A. Jedlički, K. Hau sen b la sa, P. Sgal la,
J. Hron ka, A. Sti cha, J. Ho re c kie go, A. Ba u e ra i M. Gre p la, M. Gre p la i P. Karlíka,
F. Daneša, F. Štíchy, R. Mrázka, J. Pa ne vo vej, H. Sko u ma lo vej, M. Gi ge ra, a ta k że
pre zen towa ny mi w pracach zbio ro wych: Mlu v ni ce česká (1986), Příruční mlu v ni ce
česká (1995), Český jazykový at las (2002), Mlu v ni ce současné češtiny (2010) i cze -
skich słow nikach wa len cy j nych.

Bar dzo cie ka wy – choć wpra w dzie krótki – jest roz dział 9 (Si tu a ce v ne stan dar -
du: v obecné češtině a v dia le ktech; s. 151–156), w któ rym au to rka po rów nu je ana li -
zo waną kon stru kcję cza su przeszłego do ko na ne go ze spo so ba mi wy ra ża nia jej w cze -
skim nie stan dar do wym (nie lite ra c kim) ję zy ku po to cz nym. W tym przy pa d ku wycho -
dzi ona z założe nia, któ re sfo r mułował je sz cze Karel Ha u sen b las, że w tym że ję zy ku
po to cz nym „překračuje používání přivlastňovacích tva ru se slo ve sem mít rámec
výsledného sta vu a nabývá zčásti pla t no sti mluvnického času. To však může promítat
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i do vyjadřování hovorového“ (s. 151). Nie była to jed nak kon stru k cja rea li zo wa na
po do b nie we wszy stkich nie stan dar do wych od mia nach ję zy ka cze skie go, dla te go au -
to rka pod kre śla zmia nę jej fun kcji prze de wszy stkim w ję zy ku po to cz nym, a ta k że po -
twier dza swój wy wód przykłada mi za czer pnię ty mi z dia le któw cze skich. Do cho dzi
więc do wnio sku, że w tym przy pa d ku na stę pu je grama tyka li za cja ana li zo wa nej kon -
stru kcji, na co wska zy wa li już wcze ś nie j si ba da cze (te ba da nia au to rka oma wia w roz -
dzia le 8). Wy zna cza więc ona kry te ria ogó l ne, szcze gółowe i se kun da r ne grama tyka -
li za cji oma wia nych kon stru kcji (Roz dział 10 Gra mati kali za ce českých konstrukcí ty -
pu Per fe c ta II, s. 157–174), uj mując je w dwie gru py: formal no- stru ktural ne i se man -
ty cz ne. Wre sz cie do cho dzi do wnio sku, że „Průběh gra mati kali za ce složeného per -
fekta v češtině je podmíněn řadou faktorů týkajících se jed nak formální kon fi gu ra ce
komponentů kon stru kce, jed nak jednotlivých fázi au xi lia ce slo ve sa mít a tva ru in -
finitivní participiální složky“ (s. 175). Roz sze rze nie tej my śli zna j du je my w roz dzia -
le, sta no wiącym pod su mo wa nie ba dań au to rki (Roz dział 11 Závěrem: dějiny
současnosti a per spe kti vy, s. 175–181).

Wa r to tu taj do dać, że za sto so wa na me to da do ana li zy kon stru kcji cza su
przeszłego do ko na ne go, wy ra żo ne go kon strukcją „mít + pa r ti ci pium per fe c ti pas si vi”
jest bar dzo no wa to r ska, ale prze ko nująca. Au to rka w opa r ciu o da ne Cze skie go Ko r -
pu su Na ro do we go jed noz na cz nie wy ka zu je, że doty ch cza so we ba da nia były opa r te
bar dziej na in tui cy j nej ana li zie dość wy bió r czo ze sta wio ne go ma te riału ję zy ko we go.
Wpra w dzie po cho dzi on z in ne go okre su (początek wie ku XX), to nie mo ż na po wie -
dzieć, że ten fakt tłumaczy uzy ska nie czę ścio wo od mien nych wy ni ków. Nie jest to
tak że efekt roz wo ju ana lizo wa ne go zja wi ska we współcze s nym ję zy ku cze skim. Na -
le ży więc mo c no pod kre ślić słusz ność de cy zji M. Načevy-Marvanovej o wy ko rzy sta -
niu Cze skie go Korpu su Na ro do we go do swo ich ba dań, dzię ki cze mu au to rka przed -
sta wiła ana li zę zobie ktywi zo wa nej po sta ci cza su przeszłego do ko na ne go wy ra żo ne -
go kon strukcją „mít + pa r ti ci pium per fe c ti pas si vi”  w ró ż nych wa rian tach.

Wpra w dzie re da kto rzy se rii „Stu die z korpusové lin g vi sti ky“ po sta wi li so bie za
cel wy da wa nie pu b li ka cji dla sze ro kie go gro na od bio r ców, to w tym przy pa d ku pra ca
jest kie ro wa na do spe cja li stów (językoz nawców- grama ty ków) i sta no wi niewątpli -
wie wielką po moc w spo j rze niu nie ty l ko na spo so by two rze nia cza su przeszłego do -
ko na ne go w ję zy ku cze skim, ale ta k że na ka te go rię oso bo wo ści i nie oso bo wo ści czy
jed no- i dwua spe kto wo ści cza so w ni ka cze skie go. Uj mu je rów nież ten den cje roz wo -
jo we ana lizo wa ne go zja wi ska.

Mieczysław Balowski, Poznań

Mi lan Hrdlička: Ka pi to ly o češtině ja ko cizím ja zy ku, Plzeň:
Západočeská uni ve rzi ta v Plz ni, 2010, 248 s., 

ISBN 978–80–9925–0643–3.

Mi lan Hrdlička působí jak v ob la sti bohemistické te o rie, tak ve sféře ling vo di -
daktické pra xe, a pro to se je ho práce zaměřují ne jen na ry ze odborné pu b li kum, ale
i na poučenou veřejnost zabývající se češtinou pro ci zin ce. Tu to skutečnost dokládá
au to ro va nejnovější pu b li ka ce Ka pi to ly o češtině ja ko cizím ja zy ku. Mo no gra fie ob sa -
hu je různé stu die vztahující se k českému ja zy ku ja ko ja zy ku cílovému a pocházející
z do by au to ro va působení na Univerzitě Karlově v Pra ze, na Université li bre de Bru -
xel les a na Západočeské univerzitě v Plz ni. Až na drobné úpravy mají všechny
příspěvky původní pod obu a jsou pro přehlednost uspořádány do os mi tematických
ka pi tol.

Teoretické oddíly (např. Obor čeština ja ko cizí ja zyk a čeština pro ci zin ce, Ko mu -
nikační me to da a čeština ja ko cizí ja zyk) seznamují s vývojem obo ru čeština ja ko cizí
ja zyk, s analýzou dnes ve l mi rozšířené komunikační me to dy či se stratifikací českého
ja zy ka z po hle du  češtiny ja ko ja zy ka cizího aj.

Z praktických oblastí jme nu j me ka pi to lu, která se věnuje pro ble ma ti ce užití čes-
kých pre po zic, ne bo oddíl obsahující jazykové slo u p ky. Za ve l mi cen nou pokládáme
pátou ka pi to lu, v níž se au tor věnoval sociokulturním aspektům mno h dy opomíje-
ným.

 Ji stou nevýhodou této pu b li ka ce může být, že v uvedených článcích chybí vzta-
žení pro ble ma ti ky ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro ja zy ky (dále
SERR). By lo by jistě ve l mi cenné, kdy by se mluvnická pra vi d la a didaktické po stu py
více uko t vi ly do kon te x tu jazykových úrovní stanovených SERR.

Vydání této ucelené an to lo gie odborných statí po važuje me za ve l mi přínosné,
pro tože  au to ro vy články, které vyšly v rozličných sbornících a periodikách, jsou
mno h dy obtížně dostupné. Srozumitelným, jasným a kultivovaným ja zy kem jsou zde
uceleně prezentovány statě z různých oblastí obo ru, pro to tu to kni hu ocení jak pra kti -
c ky orientovaní čtenáři, tak i teo re ti c ky zaměření odborníci.

Ma rie Kestřánková, Plzeň
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K R O N I K A

Mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa
Kon flikt po ko leń a ró ż ni ce cywi liza cy j ne w ję zy ku i li te ra tu rze

cze skiej, Ra ci bórz 1–2.09.2011 r.

W dniach 1–2 wrze ś nia 2011 r. od była się w Ra ci bo rzu mię dzy naro do wa kon fe -
ren cja na uko wa po świę co na pro ble ma ty ce kon fli ktu po ko leń i ró ż nic cywi liza cy j -
nych utrwa lo nych  w ję zy ku i li te ra tu rze cze skiej. Kon fe ren cję zor ga ni zo wały dwie
jed no stki: Zakład Fi lo lo gii Słowia ń skiej  In sty tu tu Neo fi lo lo gii PWSZ i Zakład Ję zy -
ków i Li te ra tur Za cho d niosłowia ń skich In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te -
tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu. Do gma chu Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły Za -
wo do wej w Ra ci bo rzu przy było pra wie 60 na uko w ców z ki l ku ośro d ków uni wer syte -
c kich pol skich, cze skich i au stria c kich. Na kon fe ren cji bo wiem wygłoszo no 54 re fe -
ra ty (z cze go je den był od czy ta ny w czę ści ple na r nej pod nie obe cno ść re fe ren ta), któ -
re były zgru po wa ne w dwa blo ki: lite ratu rozna w czy i języ koz na w czy. Blok ję zy ko -
znawczy two rzyły se kcje: „Ku l tu ra a ję zyk cze ski”, „Po ko le nio we zróż ni co wa nie
słow ni c twa”, „Akty mo wy ja ko je den z czyn ni ków »poko le nio we go« roz wo ju ję zy ka 
cze skie go”, „Od mia ny i sty le ję zy ko we ja ko wy raz opo zy cji tra dy cji i współcze s no -
ści”. Blok lite ratu rozna w czy zaś two rzyły se kcje: „No we (po ko le nio we) od czy ta nia
li te ra tu ry cze skiej”, „Mo ty wy i prądy li te ra c kie ja ko wy raz bun tu no we go po ko le nia”
i „Li te ra c kie spo t ka nia po ko leń”.

Ra ci bórz ja ko mie j s ce or ga ni za cji kon fe ren cji bohe mi sty cz nych ma swoją tra dy -
cję. Tu taj bo wiem już od 2005 ro ku co dwa la ta od by wają się na uko we spo t ka nia pol -
skich i cze skich bo he mi stów lite ratu rozna w ców i języ koz na w ców. Ich po mysło-
dawcą i głów nym orga ni za to rem jest prof. dr hab. Mie czysław Ba lo wski, kie ro w nik
Zakładu Ję zy ków i Li te ra tur Za cho d niosłowia ń skich In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu i kie ro w nik Zakładu Fi lo lo gii
Słowia ń skiej In sty tu tu Neo fi lo lo gii PWSZ w Ra ci bo rzu. Nad te go ro cz nym przed się -
w zię ciem pa tro nat ho no ro wy ob ję li Jan Se ch ter, Am ba sa dor Re pu b li ki Cze skiej
w Wa r sza wie i Mi rosław Lenk, Pre zy dent Mia sta Ra ci bo rza.

Uro czy ste go otwa r cia kon fe ren cji do ko nał Re ktor PWSZ w Ra ci bo rzu, prof. dr
hab. Mi chał Sze pe la wy, któ ry wi tając go ści, wy ra ził za do wo le nie, że te spo t ka nia
bohe mi sty cz ne mają już 6-le t nią tra dycję i będą w przyszłości kon tynu o wa ne. Go ści
po wi tał ta k że dy re ktor In sty tu tu Neo fi lo lo gii, doc. dr Da niel Vo gel, stwier dzając, że
In sty tut czu je się za szczy co ny z po wo du ucze st ni c twa w kon fe ren cji tak du żej gru py

cze skich bo he mi stów, a ta k że życząc zgro ma dzo nym owo c nych ob rad. Na stę p nie
prze ka zał pro wa dze nie kon fe ren cji prof. dr. hab. Mie czysławo wi Ba lo wskie mu.

Ucze st ni cy sku pi li się na dwóch za gad nie niach: poko le nio wo ści w li te ra tu rze
i w ję zy ku, wy ka zując wpływ ró ż nic men talnych, do świa d czeń oraz bio lo gi cz nej
stro ny człowie ka na konce ptua li za cję rze czy wi sto ści za pi saną w ję zy ku i w li te ra tu -
rze (za pa try wa nia, ocze ki wa nia, kon fli kty). Ele men ty te widać cho ć by na przykład zie 
si nu soidy okre sów li te ra c kich, któ ra w osta t nim wie ku stała się bar dzo nie regu la r na
(wpływ ku l tu ry społecze ń stwa postmo derni stycz ne go), czy cho ć by w ję zy ku (roz bie -
ż no ści mię dzy ję zy kiem ogó l nym a ję zy kiem młod zie ży, po wsta wa nie gwar i ża r go -
nów itd., a ta k że wul ga ry za cja ję zy ka, będąca wy ni kiem za ni ku wśród młod zie ży tra -
dy cy j nych wa r to ści). 

Rów nież dru gi za sad ni czy pro blem – roz wój cywi liza cy j ny – miał i ma za sad ni -
czy wpływ na roz wój li te ra tu ry i ję zy ka. Wi dać to cho ć by w inter te kstua lno ści, otwar -
ciu na ku l tu ry ob ce, cze r pa niu z dzie dzi c twa kul tu ro we go cy wi li za cji nie euro pe j skich 
itd. Na to miast w ję zy ku wi do cz ne to jest w płasz czy ź nie słowo twó r czej i le ksy ka l nej,
a ta k że w zmianie po zy cji ję zy ka lite ra c kie go wzglę dem ję zy ka po to cz ne go, w two -
rze niu no wych so cjo le któw czy zwię ksze niu ilo ści za po ży czeń, co w ta kim sto p niu
nie miało mie j s ca w ję zy ku cze skim do 1989 r. itd.

Ob ra dy ple na r ne za inau gu ro wała prof. PhDr.  M a  r i e  Č e c h o v á,  DrSc. z Uni -
wer sy te tu Ja na Evan ge li sty Pur ky nie go w Usti nad Łabą, któ ra w swo im re fe ra cie
(Jsme vrstevníci, současníci, ne bo různé ge ne ra ce? Vzta hy me zi po j my ge ne ra ce, so u- 
časníci, vrstevníci) do ko nała sy ste ma ty ki po jęć ge ne ra ce, současník, vrstevník.
Wska zała na ich współza le ż ność i od mien ność, a ta k że ich ter mino logi cz ne na ce cho -
wa nie. Ko le j ny re fe rat (Střídání generací v české literární beletrií) au to r stwa prof.
PhDr.  A l e š a  H a  m a  n a,  DrSc. z Uni wer sy te tu Południo wo cze skie go w Cze skich
Bu dzie jo wi cach zo stał od czy ta ny przez doc. PhDr.  Vladimíra No vo t ne go, Ph.D., po -
nie waż je go au tor z po wo du cho ro by nie mógł przy je chać do Ra ci bo rza. Jed nak te ma -
ty ka re fe ra tu była na ty le wa ż na i aktu a l na, że orga ni za to rzy po sta no wi li za po znać
ucze st ni ków z tym re fe ra tem. Cho dziło o zmia ny ge ne ra cyj ne w cze skiej li te ra tu rze,
za le ż ność nie ty l ko bio lo giczną, ale te ma tyczną, ty po lo giczną i ide ową.

Pierwszą część kon fe ren cji za ko ń czył re fe rat Ró ż ni ce ku l tu ro we i po ko le nio we
w ję zy ku i w li te ra tu rze cze skiej prof. dr. hab.  M i e  c z y s ł a w a  B a  l o  w s k i e  g o,
re pre zen tujące go poz nańską i ra ci borską bo he mi sty kę. Au tor wy szedł w nim z po jęć
so cjo logi cz nych i od niósł je do zja wisk w li te ra tu rze (zmien ność prądów i epok li te ra -
c kich) oraz w ję zy ku (za nik lub wpro wa dze nie po szcze gó l nych ele men tów ję zy ko -
wych wsku tek zmia ny po ko leń, roz wo ju te ch ni ki, ku l tu ry czy my śli filo zo fi cz nej).

Po ob ra dach ple na r nych nastąpiły pre zen ta cje re fe ra tów w se kcjach. Część ję zy -
ko z nawczą roz po częła se k cja „Ku l tu ra  a ję zyk cze ski”. Ja ko pie r wszy wystąpił doc.
PhDr.  K a  r e l  K o m á r e k,  Ph.D. z Uni wer sy te tu F. Pa la c kie go w Ołomu ń cu, któ ry
mó wił o po ko le nio wych ró ż ni cach w post rze ga niu da w nych od mian cze sz czy z ny
(Generační rozdíly ve vnímání starších pod ob češtiny). W ten spo sób wpro wa dził
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aspekt dia chro ni cz ny do ba dań nad za pro pono wa nym przez orga ni za to rów te ma tem.
Rów nież doc. PhDr.  N a d ě  d a  K v í t k o v á,  CSc. z Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra -
dze włączyła się w pro po zy cję swe go po prze dni ka i przed sta wiła ję zy ko wy ob raz eta -
pów ży cia lu dz kie go w re fe ra cie Se d me ro věků člověka na przykład zie utwo ru Ja na
Amo sa Ko meńskie go Or bis sen su a lium pi c tus. Z ko lei PhDr.  R o  b e r t  D i t  t  m  a  n,
Ph.D., re pre zen tujący rów nież pra ski uni we r sy tet, omó wił cze sz czy z nę pi saną po he -
bra j sku do wie ku XIV (Čeština zapsaná hebrejským písmem do 14. století). Na to miast 
mgr  K a t e ř i n a  Vo l e k o v á  z Aka de mii Na uk Re pu b li ki Cze skiej w Pra dze
w swo im re fe ra cie K latinsko-německo-českým slovníkům 15. století przed sta wiła
przegląd XV-wie cz nych łacińsko -niemie cko- cze skich słow ni ków, zwra cając uwa gę
na zmia ny spo wo do wa ne roz wo jem cywi liza cy j nym. 

„Po ko le nio we ró ż ni ce słow ni c twa” były te ma tem prze wod nim dla języ koz na w -
ców w ob ra dach po połud nio wych. Roz począł je dr  M i  r o  s  l a v  Ve p ř e k, Ph.D.
z ołomu nie c kie go Uni wer sy te tu F. Pa la c kie go, któ ry w re fe ra cie Sémantické okru hy
»stáří« a »mládí« ve staroslověnštině a ve staré češtině sku pił się na krę gach se man -
ty cz nych ka te go rii STA RY i MŁODY w ję zy ku sta rosłowia ń skim i sta ro cze skim. Ko le j -
na zaś przed stawi cie l ka Aka de mii Na uk Re pu b li ki Cze skiej w Pra dze, PhDr. A l e  n a  
M .  Č e r n á, Ph.D., w re fe ra cie »Starý« a »mladý« – generační střet ve staročeské
slovní zásobě omó wiła pro blem ście ra nia się ka te go rii poko le nio wo ści w słow ni c twie 
sta ro cze skim w opa r ciu o zde rze nie le kse mów sta ry i młody. Mgr  Š á r k a  P e š -
k o v á  z Uni wer sy te tu J. E. Pur ky nie go w Usti nad Łabą w swym wystąpie niu (Slovní 
zásoba z časové per spe kti vy) zwró ciła uwa gę na zmia nę per ce pcji le ksy ki na ro do wej
w per spe kty wie cza so wej, nie za wsze bo wiem te sa me wy ra zy są od czy ty wa ne tak sa -
mo, co jest spo wo do wa ne nie ty l ko roz wo jem  cywi liza cy j nym, ale ta k że men ta l nym.
Ten aspekt brzmiał rów nież w re fe ra cie Co na srdci – to na ja zy ku doc. PhDr.   L u  d  -
m i  l y  Z i  m o  v e j ,  CSc. z Uni wer sy te tu J. E. Pur ky nie go. 

W ko le j nych wystąpie niach au to rki ana li zo wały kon kretną le ksy kę. Np. re pre -
zen tan tka Aka de mii Techni czno-Hu manisty cz nej w Bie l sku - Białej dr  E w a  M i  -
c h a  l  s k a  do ko nała ana li zy po rów na w czej ter mi no lo gii kom pu te ro wej w ko mu ni -
ka cji młodych po ko leń Cze chów i Po la ków (Počítačová ter mi no lo gie a její postavení
v běné ko mu ni ka ci mladé ge ne ra ce Čechů a Poláků), a dr  A g a  t a  O s t r o  w s k a -
 K  n a  p i k  rów nież z Aka de mii Techniczno-Humanistycznej w Bie l sku - Białej omó -
wiła stan cze skie go slan gu me dy cz ne go w aspe kcie dia chro ni cz nym (Cze ski slang
me dy cz ny da w niej i dziś). Re fe rat dr  G r a  ż y  n y  B a  l o  w s k i e j  zaś (Cze ska fra ze -
o lo gia z ko m po nen tem ZWIERZĘ w XIX i XX wie ku) był po świę co ny cze skim po rów na -
niom z ele men tem zoo no mi cz nym  w cze sz czy ź nie dzie wię t na sto- i dwu dzie sto -
wiecz nej. Tę se kcję za my kał re fe rat Porovnání Svéhlavičky od Elišky Krásnohorské
s německým originálem spi sova te l ky Em my von Rho den Der Tro t z kopf wygłoszo ny
przez prof. Mag.  H a  n ę  S o  d e  y  f i  z Uni wer sy te tu Wie de ń skie go. Je go au to rka mi
były prof. Ha na So de y fi i dr Ma rie Gruscher-Mertlová.

„Li te ra c kie spo t ka nia po ko leń” to te mat pie r wszej se kcji lite ratu rozna w czej, któ -
ra roz po częła ob ra dy rów no le gle do se kcji języ koz na w czej. Ja ko pie r wszy wystąpił
doc. PhDr.  V l a d i m í r  N o v o t n ý,  Ph.D. z Uni wer sy te tu w Par du bi cach z re fe ra -
tem Trojí re k viem za ge ne ra ci otců, na stę p nie mgr  P a  v e l  H o r k ý  z Uni wer sy te tu
J. E. Pur ky nie go w Usti nad Łabą omó wił po ko le nio we sta r cia w pro zie Emi la Ha kla
(Generační střetávání v prózách Emi la Ha kla). Ko le j na re fe ren tka, prof. PhDr.
S v a  t a  v a  U r b a n o v á,  CSc. z Uni wer sy te tu Ostra wskie go w swo im re fe ra cie
Generační výpověď v tvorbě Ja na Balabána pod jęła się cha ra kte ry styki po wie ści pt.
Ze p tej se táty ze szcze gó l nym uw z ględ nie niem te ma ty ki pa mię ci hi sto ry cz nej i to ż sa -
mo ści w aspe kcie ró ż nic po ko le nio wych. Ob ra dy do połud nio we za my kał re fe rat
Generační střet Miloše Ma r te na a F. X. Šaldy mgr  J a  n y  Š r u b a ř o v e j,  któ ra
omó wiła pro ble ma ty kę poko le nio wo ści w pro zie Miloša Ma r te na i Františka Xsa ve ra
Šaldy.

Po prze rwie ja ko pie r wsza wystąpiła mgr  L u  c i e  M a r š í k o v á  z Uni wer sy te -
tu Ka ro la w Pra dze, przy bli żając w re fe ra cie Česká literární kri ti ka na přelomu 19.
a 20. století sy tu a cję cze skiej kry ty ki li te ra c kiej w oma wia nym okre sie. Na to miast
m g r  J i n  d r a  H y l m a r o v á  z Uni wer sy te tu Ostra wskie go za jęła się pa mięt ni ka -
mi He le ny Čapkovej, wska zując na nie ja ko na przykład ko bie cej wy po wie dzi po ko -
le nio wej (Memoáry He le ny Čapkové ja ko generační výpověď eny). Mgr  Z d e n ě k
B r d e k  z Uni wer sy te tu Południo wo cze skie go w Cze skich Bu dzie jo wi cach zaś w re -
fe ra cie Ge ne ra ce tzv. českých existencialistů z přelomu 30. a 40. let 20. století omó wił
po ko le nie po etów, któ rzy w trud nym hi sto ry cz nym mo nen cie XX wie ku sku pi li się
wo kół Ka mi la Bed nařa. Ko le j nym re fe ren tem był mgr  M a  r  t i n  Š í p  z Uni wer sy te -
tu Zacho dnio cze skie go w Pi l ź nie. Je go wystąpie nie (Aspekt ge nerační v historické
pró ze 60. let)  do ty czyło za gad nień poko le nio wo ści w wy bra nych dziełach pro zy hi -
sto ry cz nej lat sze ś ć dzie siątych. Na stę p nie głos za brały re pre zen tan tki  Uni wer sy te tu
J. E. Pur ky nie go w Usti nad Łabą. Prof. PhDr.  D o  b r a  v a  M o l d a n o v á,  CSc. w
re fe ra cie Ge ne ra ce »Tváře« a »Sešitů« pre zen to wała twó r czość przed sta wi cie li mło-
d ego po ko le nia, pu b li kujących w cza so pi s mach w la tach sze ś ć dzie siątych XX wie ku.
Mgr  D a  n i e  l a  B y s t ř i c k á  zaś w wystąpie niu pt. Dějiny re ce pce Vaculíkova
»Českého snáře« v generačních sou vi s lo stech przy bli żyła lo sy re ce pcji po wie ści
Ludvíka Vaculíka Český snář, pod kre ślając si l ny związek sa me go dzieła z pro ce sem
je go re ce pcji. Ob ra dy za ko ń czyły dwa wystąpie nia pol skich bo he mi stek: dr  A l e k -
s a n  d r y  P a j ą k  z Uni wer sy te tu Opo l skie go, któ ra w re fe ra cie za ty tułowa nym
Młody bo ha ter w sta r ciu z hi sto rią wska zała na pol skie ba da nia w tym za kre sie, oraz
d r  J o  a n  n y  M a  k s y m  -  B e n  c z e w  z Pa ń stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do wej
w Ra ci bo rzu, któ ra w re fe ra cie Re ce p cja li te ra tu ry po ko le nio wej w »Kri ti c kim
měsíčníku« wy ka zała pe w ne po do bie ń stwa do fun kcjo no wa nia w tym za kre sie cza so -
pism „Tvář”, „Sešity” i „Kritický měsíčník”.
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Po tej in ten sy w nej na uko wej wy mia nie poglądów, uzu pełnio nej oczy wi ście wie -
lo ma dys ku sja mi w se kcjach, ucze st ni cy kon fe ren cji spo t ka li się na uro czy stej ko la -
cji, któ ra dała wy tchnie nie przed ko le j nym dniem ob rad.

Dru gie go dnia na uko wy dys kurs pol skich, cze skich i au stria c kich bo he mi stów
był kon tynu o wa ny w czte rech se kcjach te ma ty cz nych (dwóch języ koz na w czych
i dwóch lite ratu rozna w czych). Spo t ka nie języ koz na w ców roz po częła se k cja „Akty
mo wy ja ko je den z czyn ni ków »poko le nio we go« roz wo ju ję zy ka cze skie go”. Ja ko
pie r wsza wystąpiła prof. PhDr.  J a  n a  H o f f m a n o v á,  DrSc. z Aka de mii Na uk
Re pu b li ki Cze skiej w Pra dze, któ ra w swo im re fe ra cie Pro je vy generační asy me trie
v české tal k - s how (vzájemná kate go ri za ce účastníků, vyjednávání po zic) pod jęła in te -
re sujący i aktu a l ny pro blem ró ż nic po ko le nio wych w cze skich pro gra mach tal k - s how. 
Na to miast dr  A n  n a  Z u  r a  z Uni wer sy te tu Wrocławskie go w re fe ra cie Dys kusja
w In ter ne cie. Ję zy ko we wy zna cz ni ki kon fli ktu za jęła się cha ra kte ry styką ró ż nic ję zy -
ko wych w wy po wie dziach na fo rach in ter ne to wych. Rów nież doc. PhDr.  E v a
H á j k o v á,  CSc. z Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze opi sy wała w swo im wystąpie niu
ko mu ni ka cję ele ktro niczną, pre zen tując je den z jej aspe któw: ko mu ni ka cję mię dzy
stu den ta mi a wykłado w ca mi (Elektronická ko mu ni ka ce me zi stu den ty a pe da go gy).
Ko le j ne re fe ra ty do ty czyły in nych sfer ko mu ni ka cji ję zy ko wej. Prof. PhDr.  J a  r o  -
s l a v  H u b á č e k,  CSc. z Uni wer sy te tu Ostra wskie go w re fe ra cie O di glo sii ja ko
zdro ji ja zy kových střetů a změn omó wił za gad nie nie dy glo sji oraz spo so by jej in ter -
pre ta cji, zwra cając ta k że uwa gę na  źródło dy glo sji cze skiej, na któ re składają się mię -
dzy in ny mi zmia ny hi sto rycz no- społecz ne. Mgr  J i  t  k a  L u k á š o v á  z Uni wer sy te -
tu Zacho dnio cze skie go w Pi l ź nie zaś zwró ciła uwa gę na zróż ni co wa nie od mian cze -
sz czy z ny i ich za sto so wa nie ja ko ko du komu nika cyj ne go w pro ce sie na ucza nia cu -
dzo zie m ców na początku wie ku XX (re fe rat In ter akce spisovné češtiny a běně mlu -
veného ja zy ka ve výuce češtiny pro ci zin ce na začátku 21. století). Na to miast doc.
PhDr.  D i a  n a  S v o b o d o v á,  Ph.D. z Uni wer sy te tu Ostra wskie go w re fe ra cie
Cizojazyčné prvky a je jich fo r my v očích mládee a dospělých za jęła się spo so bem
wy ko rzy sta nia za po ży czeń w ję zy ku młod zie ży i do rosłych. Pa edDr.  H e  l e  n a
C h ý l o v á  z Uni wer sy te tu Zacho dnio cze skie go w Pi l ź nie za pre zen to wała ró ż ni ce
w wy po wie dziach o cha ra kte rze mo no lo go wym, re pre zen tujących współcze s ny cze -
ski ję zyk ko mu ni ka cji co dzien nej, wy stę pujących u przed sta wi cie li od mien nych po -
ko leń (Pod oba běně mluveného ja zy ka v současném mo no lo gu dvou generací).

Ko le j na se k cja języ koz na w cza – „Od mia ny i sty le ję zy ko we ja ko wy raz opo zy cji
tra dy cji i współcze s no ści” – przy niosła rów nież wie le cie ka wych i wa ż nych spo strze -
żeń. Jej ob ra dy roz po częła PhDr.  I v a  n a  K o l á ř o v á,  CSc. z Uni wer sy te tu Tomá-
ša Ga riigue Ma sa ry ka w Br nie, któ ra w re fe ra cie Od raz setkání generací z různých
století v ja zy ku no ve ly O. Bystřiny przed sta wiła po ko le nio we zróż ni co wa nie ję zy ka
cze skie go na przykład zie wy po wie dzi bo ha te rów no we li Ota ka ra Bystřiny, po -
chodzących z ró ż nych stu le ci. Ko le j ny re fe rat Písňová tvor ba Xin d la X ja ko aktuální
generační výpověď PhDr.  L u  c i i  A n t o š í k o v e j  z Uni wer sy te tu Wie de ń skie go

do ty czył twó r czo ści po pu lar ne go ra pe ra Xin d la X i wska zy wał na spo sób wy po wie -
dzi  współcze s ne go młod ego po ko le nia XXI wie ku. PhDr.  J i ř i  Z e  m a n,  Ph.D.
z Uni wer sy te tu w Hra d cu Králové zaś omó wił kon flikt po ko leń na przykład zie ar ty -
kułów za mie sz cza nych we współcze s nych cza so pi s mach dla dziewcząt (Pre zen ta ce
generačních střetů v dívčích časopisech). Se kcję za my kał re fe rat Hanácké nářečí
a je ho předávání me zi ge ne ra ce mi mgra  O n d ř e j a  K m e n  t a  z Usti na Łabą, któ ry 
zajął się pro ble mem fun kcjo no wa nia we współcze s nych Cze chach ko mu ni ka cji gwa -
ro wej i na przykład zie gwa ry ha na c kiej omó wił pro ble my wy stę pujące w ko mu ni ka -
cji mię dzypo kole nio wej z wy ko rzy sta niem ko du nie stan dardo we go.

Pie r wsza se k cja lite ratu rozna w cza no siła na zwę „Mo ty wy i prądy li te ra c kie ja ko
wy raz bun tu no we go po ko le nia”. Re fe ra tem wpro wa dzającym było wystąpie nie »Ok -
na v bouři« ve r sus »Zazděná ok na« (Česká mo de r na a básnické tra di ce v je jich
charakteristických mo ti vech) prof. PhDr.  V i  k t o  r a  V i  k t o  r y,  CSc. z Uni wer sy te -
tu Zacho dnio cze skie go w Pi l ź nie, tra ktujące o cze skiej mo de r nie i tra dy cji li te ra c kiej
z jej chara ktery stycz ny mi mo ty wa mi. Ko le j ny re fe rat Realistický ro man ti s mus a ro -
man tický re a li s mus – střety a shledávání przed sta wiła doc. PhDr.  M i  l a  d a  P í s -
k o v á,  CSc. z Uni wer sy te tu Śląskie go w Opa wie. Do ty czył on aspe któw re a li z mu
i ro man ty z mu w li te ra tu rze w kon te k ście wa l ki i po szu ki wań włas nej indy widu al no -
ści. Dr  M a  r  t i n  T i c h ý,  Ph.D. zaś z te go sa me go ośro d ka za pre zen to wał re fe rat
Sta ni s lav K. Ne u mann oko lo ro ku 1910: me zi ge ne ra ce mi, me zi civilizací a přírodou,
ana li zując w nim twó r czość Sta ni s la va Ko stki Ne u man na pod kątem idei este ty cz -
nych, wy ni kających z od na le zie nia się au to ra w kon kre t nych po ko le niach li te ra c kich,
epo kach i cy wi li za cjach. 

Na stę p nie wystąpi li przed sta wi cie le Uni wer sy te tu J. E. Pur ky nie go w Usti nad
Łabą:  mgr  V á c l a v  J i n d r á č e k  za pre zen to wał re fe rat Puch ma je ro vy al ma na chy 
a je jich vztah k preromantickým tendencím, szcze gółowo oma wiając aspekt ten den cji
prero man ty cz nych w al ma na chu Antonína Ja ro s la va Pu ch ma je ra, a mgr  M a  r  t i n
 e m l i č k a  omó wił aspekt polity czny- kultu ro wy spo j rze nia na cze sko- po l skie
kon ta kty za pre zen towa ne w te kstach  kro ni ka rzy Gal la Ano ni ma i Ko s ma sa (re fe rat
Česko-polské kon ta kty očima kronikářů Gal la Ana no ny ma a Ko s my). Ob ra dy tej se -
kcji za ko ń czyło wystąpie nie Mladá ge ne ra ce polských autorů z českého Těšínska –
pokolení bilingvní doc. PhDr.  L i  b o  r a  M a  r  t i n  k a,  Ph.D. z Uni wer sy te tu Śląskie -
go w Opa wie, któ ry przed sta wił pro blem młod ego po ko le nia pol skich au to rów na Za -
ol ziu, któ re już ze swej na tu ry jest po ko le niem bi ling wa l nym, czy li ta k że dwu kul tu ro -
wym. Ich twó r czość bo wiem cze r pie nie ty l ko z pol skiej tra dy cji li te ra c kiej, ale ta k że
cze skiej.

Drugą se kcję lite ratu ro z nawczą – „No we (po ko le nio we) od czy ta nia li te ra tu ry
cze skiej” – roz po częła mgr  K a t e ř i n a  K o v á č o v á  z Usti nad Łabą, któ ra w re fe -
ra cie Od kaz Ka r la Hyn ka Máchy z per spe kti vy současnosti sku piła się na pre zen ta cji
no we go od czy ta nia utwo rów Ka r la Hyn ka Máchy z per spe kty wy współcze s ne go po -
ko le nia i współcze s nych po etyk. Na stę p nie mgr  Z d e ň k a  Ve l i č k o v á  z Uni wer -
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sy te tu Ostra wskie go przed sta wiła dys ku sję kry ty ków li te ra c kich nad oceną twó r czo -
ści Ja na Skácela, wy ka zując ich po ko le nio we spo ry (Generační střety literárních
kritiků při hodnocení díla Ja na Skácela). Mgr  J u  s t y  n a  K o  ś c i u  k i e  w i c z
z Pań stwo wej Wy ższej Szkoły Za wo do wej w Ra ci bo rzu w re fe ra cie Kritická re fle xe
české a polské literární kri ti ky »Nevědomosti« Mi la na Kun de ry omó wiła pol skie
i cze skie od czy ta nia utwo ru Mi la na Kun de ry przez kry ty ków li te ra c kich. Sta r ciom
z kry tyką li te racką au to ra młod ego po ko le nia po ety c kie go, Bo g da na Tro ja ka, było
po świę co ne wystąpie nie mgra  J a  n a  N e m e č k a  z Uni wer sy te tu Ostra wskie go
(Bo g dan Tro jak – au tor nové básnické ge ne ra ce ve střetech s literární kri ti kou). Au tor 
re fe ra tu wska zał na pro ble my kształto wa nia się idei este ty cz nych pod wpływem nie
ty l ko fo r mo wa nia się no wej my śli litera cko-fi lozofi cz nej, ale ta k że pod wpływem
ście ra nia się jej ze sta ry mi po ety ka mi. Se kcję tę za my kał re fe rat Za-, přes- a jiné
lingvistické po-hádky post-moderního básníka, výtvarníka, hudebníka… Pe tra Ni kla
do tyczący twó r czo ści postmo derni stycz ne go po ety, pla sty ka i mu zy ka Pe tra Ni kla.
Wygłosił go PhDr.  B o  h u  s  l a v  H o f  f  m a n,  CSc. z Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze.

Dwu d nio we ob ra dy uświe t niło wrę cze nie Pa ni Pro fe sor Do bra vie Mo l da no vej
księ gi jubi le u szo wej Svět kreslený slo vem, de dy ko wa nej cze skiej lite ratu rozna wczy ni 
z oka zji 75 ro cz ni cy Jej uro dzin. W to mie jubi le u szo wym zna lazły się ar ty kuły wie lu
bo he mi stów pol skich, cze skich i słowa c kich, i nie ty l ko bo he mi stów, ta k że po lo ni -
stów czy an gli stów. Wśród gro na tych au to rów zna lazło się ta k że wie lu ucze st ni ków
oma wia nej kon fe ren cji. 

Po zakończeniu obrad odbyło się krótkie podsumowanie pracy w poszczególnych 
sekcjach. Językoznawczą oceniła prof. Marie Čechová, a literaturoznawczą – prof.
Svatava Urbanová. W ich wypowiedziach pojawiło się kilka wspólnych i ciekawych
wniosków, między innymi dotyczących wielu nowych spojrzeń na problem pokolenia 
w języku i w literaturze. Potwierdzono zgodnie, że na konferencji miała także miejsce 
interesująca wymiana poglądów między kilkoma pokoleniami naukowców, biorą-
cych udział w konferencji. Dziękowano za ciepłe przyjęcie i spraw- ną organizację,
a prof. Mieczysław Balowski zapewnił, że za dwa lata czeka nas kolejne bo he mi-
styczne spotkanie naukowe.

Joanna Maksym-Benczew, Racibórz
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