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An na CAR

Kra ków

Dia spo ra i emi gra cja: wy mia ry eg zy sten cji.
Li sty z wy gna nia Ego na Ho sto v skie go

Sło wa klu czo we: li te ra tu ra czeska, list, diaspora, emigracja, dialog, Egon Hostovský

Keywords: Czech literature, let ter,  dia spo ra, exile, dialogue, Egon Hostovsky 

Abs tract

W niniejszym artykule analizuję pierwszy napisany na emigracji utwór czeskiego 
pisarza pochodzenia żydowskiego, Egona Hostovskiego zatytułowany Listy z wygna- 
nia. Wychodząc od koncepcji amerykańskiego badacza Nico Israela, który w swojej
pracy Outlandish: writing between exil and diaspora, dokonał rozróżnienia między
kategoriami diaspory i emigracji, pragnę pokazać, iż Hostovský w Listach z wygnania 
wykorzystuje zarówno dykcję emigracyjną, jak diasporalną, polegającą na wewnętrz- 
nym do świa d cze niu „losu żydowskiego”. Istotna jest tu dla mnie również obecna
w utworze Hostovskiego formuła gatunkowa listu, w oparciu o którą wprowadzam
przejęty od Martina Bubera kontekst dialogu.

In the following article I analyze the first book of the Jewish Czech writer Egon
Hostovsky written in exile, entitled Letters from Exile. Based on the distinction
between the categories of diaspora and emigration (exil) as presented by the
American scholar Nico Israel in Outlandish: writing between exil and diaspora, I am
attempting to show that in his book Hostovsky utilizes both types of discourse: the
emigrational and the diasporic, the latter as part of his internalization of the „Jewish
fate” experience. The analysis is also built upon the particular letter-writing formula
used by Hostovsky, which, in my opinion, points to Martin Buber’s theory of
dialogue.

Li sty z wy gna nia (Li sty z vyhnanství) Ego na Ho sto v skie go po raz
pie r wszy uka zały się dru kiem w No wym Jor ku w ro ku 1941. Ho stov-
ský do tarł tam po wie lu pe ry pe tiach, któ re za początko wał wy buch
wo j ny i de cy zja pi sa rza – od ro ku 1939 odde lego wa ne go do Bru kse li
przez cze chosłowa c kie mi ni ste r stwo spraw za gra ni cz nych – o po zo -
sta niu po za gra ni ca mi kra ju. Początko wo prze by wał w Bru kse li, sta -

rając się wy jazd do Fran cji, a kie dy za miar ten po wiódł się, wy ru szył
z Fran cji do Po rtu ga lii, by w ro ku 1941 do trzeć do USA. Wte dy to roz -
po czy na się ka rie ra Ho sto v skie go ja ko pi sa rza emi gra cyj ne go. Sta je
się on swo i stym sym bo lem, fi gurą emi gran ta z chara ktery stycz ny mi
dla niej ry sa mi tra gi cz ny mi wyżłobio ny mi przez po czu cie wy ko rze -
nie nia, pro ble my z asy mi lacją, tę sk no tę i me lan cho lię; za tem prze ży -
cia mo c no wpi sujące się w los moder ni sty cz nych „wie l kich wy gna ń -
ców”. Emi gra cja zawład nęła ży ciem te go twó r cy, stała się mo du sem
je go eg zy sten cji lu dz kiej i pi sa r skiej aż do śmie r ci w Mil l bu r ne
w New Je r sey w ro ku 1973. Do da t ko wo jej po dział na dwie wy mo w ne 
fa zy – pi sarz po wró cił do Cze chosłowa cji w ro ku 1946, po za ko ń cze -
niu wo j ny, aby dwa la ta pó ź niej, w cza sie ko le j ne go służ bo we go po -
by tu za gra nicą, tym ra zem w No r we gii, po no w nie zre zy g no wać z po -
wro tu do kra ju i osta te cz nie osiąść w Sta nach Zjed no czo nych – sta no -
wi swo istą mi se en aby me. W lo sie indy widu a l nym bo wiem od zwie -
rcie d la się ideolo giczno- history cz na stru ktu ra dzie jów Eu ro py z drugą 
wojną świa tową i fa szy z mem, a na stę p nie eks pansją sta li ni z mu w kra -
jach środko woeuro pe j skich.

Egon Hostovský nie roz począł ka rie ry pi sa r skiej na emi gra cji, nie
dzię ki niej zdo był też li te racką sławę, choć lite ratu rozna w cy długo
sta ra li się o tym nie pa mię tać. Już la tach mię dzy wo jen nych był on
w Cze chach twórcą zna nym, au to rem wy so ko oce nio nych po wie ści:
Ście ż ka wzdłuż dro gi (Ste z ka podél ce sty, 1927), Ghet to w nich (1928),
Pod pa lacz (hář, 1935), Dom bez pa na (Dům bez pána, 1937), a prze -
de wszy stkim dwóch ob sze r nych opo wia dań: Utra co ny cień (Ztra ce-
ný stin, 1931) oraz Przy pa dek pro fe so ra Körnera (Případ pro fe so ra
Körnera, 1932). Nie wie le się o nich mó wiło w okre sie po wo jen nym.
Wyjątkiem były la ta sze ś ć dzie siąte, kie dy to wy da no ta k że Li sty z wy -
gna nia, o czym – oczy wi ście – zde cy do wał sta tus pi sa rza emi gra cyj -
ne go i ob ję cie twó r czo ści Ho sto v skie go cen zurą przez wład ze komu -
ni sty cz ne1. Jed na k że w okre sie mię dzy obie ma wo j na mi wy mie nio ne
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1 Dzieła Ho sto v skie go zaczęto sy ste maty cz nie wydawać dopiero po roku 1989,
o czym piszę w artykule Czeska emigracja po roku 1948 w refleksji lite ratu rozna w -
czej po roku 1989 (Car 2010, s. 86). 



wy żej utwo ry ugrun to wały po zy cję Ho sto v skie go ja ko jed ne go z bar -
dziej in te re sujących cze skich „pi sa rzy egzy sten cja l nych”, po rów -
nywa ne go do Ka f ki i Do sto je wskiego2. O po rów na niu tym zde cy do -
wała obe cność te ma tów wy ob co wa nia, sa mo tno ści i wy bo rów ety cz -
nych z ich znaną triadą zbrod ni, wi ny i ka ry. Pi sarz chę t nie się gał przy
tym do psy choa na li zy fre u do wskiej, za jej po mocą od dając sy tu a cję
człowie ka w je go stra sz li wie osa mo t nio nym, a tym sa mym na ra żo -
nym na psycholo giczno-e gzysten cjal ne pa to lo gie by to wa niu. Z te go
wzglę du utwo ry Ho sto v skie go tra kto wa no rów nież ja ko przykład am -
bi t nej pro zy psy cho logi cz nej. 

Egon Hostovský uro dził się w Cze chach w ro dzi nie zasy mi lo wa -
nych Żydów, jed na k że w in ter pre ta cjach i ty po lo giach je go twó r czo -
ści kon tekst ży do wski po ja wiał się rza d ko, naj chę t niej sy tu o wa no ją
w uni wer sa l nym kon te k ście pi sa r stwa egzy sten cjal ne go z ry sa mi eks-
pre sjoni stycz ny mi. W wie lu przy pa d kach było to zresztą li te ra c ko
upra womo c nio ne, pi sa rza bo wiem za j mo wał człowiek w ogó le, na wet 
bez wy ra ź nych dys tyn kcji naro do wo ścio wych (społecz ne były
w utworach bar dziej za uwa ża l ne). Nie oz na cza to jed nak, że uni kał on 
ży do wskiej te ma ty ki, jak ko l wiek ty l ko nie któ rzy bo ha te ro wie Ho stov-
skie go są Żyda mi bo ry kający mi się z kon sek wen cja mi tej właś nie to ż -
sa mo ści. Dzie je się tak, na przykład, w po wie ściach Get to v nich czy
Dom bez pa na. Fa buła tej osta t niej, opa r ta na zna nym to po sie po wro tu 
do do mu ro dzin ne go, w wy mia rze sym bo li cz nym odsłania pra gnie nie
czy – ra czej – je go wa riant jo u is san ce, wie le tu bo wiem am bi wa len cji
wy ni kającej z roz da r cia mię dzy „bó lem i roz koszą”, do ta r cia do ży dow- 
skich ko rze ni, idące go w pa rze z po trzebą skon fron to wa nia się z sa -
mo tno ścią, za rów no w ob rę bie społecz no ści ro dzin nej, owe go ży do -
wskie go oj czyź nia ne go mi kro świa ta, jak i z indy widu al ne go bo le s ne -
go za gu bie nia, wręcz prze sy co ne go tra umą, któ rej źró deł szu kać mo ż -
na – wzo rem Fre u da – w hi sto rii ro dzin nej, ale też w ja kiejś in nej

płasz czy ź nie egzy sten cja l nej, w któ rej ra cjo na l na za chod nia on to lo -
gia mie sza się z ży dowską mi styką. 

Włas ne po cho dze nie było przez Ho sto v skie go pod da wa ne nie -
ustan nej re fle ksji i – od wołując się do ję zy ka psy cho lo gii – usi l nie
prze zeń prze pra cowy wa ne ta k że po za li te ra turą. In te re so wały go
zwłasz cza za gad nie nia przy nale ż no ści na ro do wej i pa ń stwo wej.
W poglądach swo ich oraz pró bach okre śle nia włas ne go sta no wi ska
Hostovský od woływał się do ży do wskich my śli cie li, prze de wszyst-
kim do działające go w Cze chosłowa cji Jindřicha Ko h na, po stu lujące -
go za rów no nie mo ż ność uwo l nie nia się od pa mię ci o po cho dze niu,
jak i wy rze cze nia się na ro do wo ści kra ju, w któ rym Żydo wi przyszło
żyć. W opa r ciu o tę pro po zy cję Hostovský opra co wał kon ce pcję „po-
d wó j nej oj czy z ny”: jed nej prze zna czo nej, na rzu co nej przez po cho -
dze nie, dru giej zaś „woli cjo na l nej”, po zo stającej w ge stii wo l ne go
wy bo ru (w przy pa d ku Ho sto v skie go cho dziło, rzecz ja s na, o Cze chy).

Mi mo otwa r tych na wiązań li te ra c kich oraz bio gra fi cz nych świa -
dectw zain tere so wa nia kwe stią ży dowską ten den cje do uj mo wa nia
Ho sto v skie go prze de wszy stkim ja ko „cze skie go pi sa rza emi gra cyj -
ne go”, ewen tu a l nie ja ko twó r cy zain tere sowa ne go uni ve r sum lu dz -
kie go do świa d cze nia, w cze skiej tra dy cji lite ratu rozna w czej są bar dzo 
wy ra ź ne. Efekt pry wa t nych zma gań z włas nym po cho dze niem sta no -
wił ra czej bio gra ficzną cie ka wo stkę, a nie jed no z po twier dzeń, iż by -
cie Żydem oraz egzy sten cja l ne i psy cho logi cz ne kon se k wen cje te go
fa ktu sta no wiły dla Ho sto v skie go do świa d cze nie niełatwe, z któ rym
zma gał się on za rów no w ży ciu, jak i w twó r czo ści. Do pie ro po „opad -
nię ciu gorączki” wy wołanej roz li cze nia mi z ko mu ni styczną prze-
szłością po ja wiły się pró by uważ nie j sze go wglądu w to pi sa r stwo.
Przykładem jest stu dium Miloša Po ho r skie go Egon Hostovský wciąż
szu ka mie sz ka nia. Pro blem asy mi la cji (Egon Hostovský pořád hledá
byt. Problém asi mi la ce), umie sz czo ne w pokon feren cy j nym to mie po -
świę co nym li te ra tu rze emi gra cy j nej. Pohorský przy po mi na w nim, iż
Ho sto v skie go, fun kcjo nujące go w świa do mo ści lite ratu rozna w czej
głów nie ja ko twó r ca emi gra cy j ny, od początku ka rie ry pi sa r skiej za j -
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2 Po rów na nie to pozostaje aktualne w naj no wszej refleksji lite ratu rozna w czej;
paralel między Ho sto v skim z Do sto je wskim doszukuje się m.in. Vladimír Papoušek 
(1996). 



mo wały pro ble my egzy sten cja l ne. W na zwie swe go te kstu cze ski ba -
dacz wy ko rzy stu je ty tuł jed nej z emi gra cy j nych po wie ści Ho sto v skie -
go Cu dzo zie miec szu ka mie sz ka nia (Ci zi nec hledá byt, 1947), trak-
tując go ja ko me ta fo rę naj tra f niej opi sującą ży ciową sy tu a cję nie ty l ko 
sa me go pi sa rza, ale wszy stkich je go po wie ścio wych bo ha te rów, bez
wzglę du na czas po wsta nia utwo rów. Pohorský stwier dza:

Jeśli roz wa ża my, jaki nurt prozy czeskiej re pre zen tu je Hostovský, ko nie cz ne jest
zwró ce nie uwagi również na tra dy cję żydowską. Jaki był sto su nek między jego
powszech nie prze ka zy wa nym a tra dy cy j nie ży do wskim do świa d cze niem ży cio wym? 
Bo ha te ro wie jego utworów byli out si de ra mi dlatego, że byli cu dzo ziem ca mi, czy też
dlatego, że wy wo dzi li się ze społecz no ści ży do wskiej? Kwestie te zawsze Ho sto v -
skie go za j mo wały i stanowiły część jego pro ble mów asy mila cy j nych, nie opu sz czały
go, miały związek z jego pro ble ma mi dotyczącymi ko mu ni ka cji z ludźmi, z po szu ki -
wa niem oj czy z ny – także dlatego Hostovský mógł być w sposób pra wo mo c ny wy -
mie nia ny w powiązaniu z Do sto je wskim i Franzem Kafką (Pohorský 2000, s. 56). 

Ba dacz za tem pró bu je „wyjąć” Ho sto v skie go z nie ja ko na wy ko -
we go dla Cze chów kon te kstu pi sa r stwa emi gra cyj ne go i czy ni to
słusz nie, al bo wiem trzy głów ne ob sza ry pro ble mo we, o któ rych dotąd 
była mo wa: emi gra cja, uni wer sa l ne do świa d cze nie egzy sten cja l ne
oraz kwe stia ży do wska, są obe c ne u Ho sto v skie go w ka ż dym okre sie
je go twó r czo ści – w mię dzy wo j na mi, pod czas emi gra cji wo jen nej
oraz na emi gra cji po ro ku 1948 – oraz ści śle z sobą po wiąza ne. Cho dzi 
je dy nie o ró ż ne rozłoże nie akcen tów i o spo sób uo be c nia nia się ty ch że 
za gad nień w utwo rach. Po do b nie jest w Li stach z wy gna nia. Za -
początko wują one twó r czość emi gra cyjną Ho sto v skie go3 i dy k cja
emi gra cy j na, rzecz ja s na, w nich prze wa ża. Jed na k że już po przez pro -
sty fakt pod ję cia te ma tu emi gra cji wo jen nej par ex cel len ce wkra cza
do utwo ru pro ble ma ty ka ży do wska, ów „ży do wski los” w jed nym
z je go naj tragi cznie j szych aspe któw. A przy tym spe ktrum te go, co

Pohorský na zy wa „tra dy cy j nym ży do wskim do świa d cze niem”, nie
zo sta je w ten spo sób wy cze r pa ne. Nie trud no za uwa żyć, że ba dacz
posługu je się przy to czo nym okre śle niem dość ogó l nie, sa mo zde fi -
nio wa nie zja wi ska jest zresztą sprawą złożoną. Z jed nej stro ny je go li -
cz ne eks plo ra cje i eks pli ka cje nie ja ko gwa ran tują wie dzę ogól noku l -
tu rową, z dru giej jed nak, po szu ki wa niom w tym ob sza rze – mo ż na
po wie dzieć – nie ma ko ń ca. Spra wa sta je się szcze gó l nie skom pli ko -
wa na, gdy do świa d cze nie to prze ka zy wa ne jest przez me dium li te ra -
tu ry, za tem w fo r mie ory gi na l nej i nie po wta rzal nej. Niewątpliwie
jednak za jeden z jego ważniejszych aspektów należy uznać sytuację
wygnania z diasporą jako jej podstawowym, a zarazem najbardziej
wyrazistym przejawem. 

We wstę pie do pra cy Ou t lan dish: wri ting be twe en exil and dia spo -
ra jej au tor Ni co Is ra el wpro wa dza pod sta wo we roz ró ż nie nia po mię -
dzy dwie ma ty tułowy mi, jak pod kre śla ba dacz, bli ski mi so bie ka te go -
ria mi: dia sporą a emi gra cy j nym wy gna niem (tak chy ba bo wiem w ję -
zy ku pol skim mo ż na od dać zna cze nie an gie l skie go oraz cze skie go
słowa exil; w upro sz cze niu zastąpię je da lej okre śle niem emi gra cja).
W obu przy pa d kach, pi sze Is ra el, cho dzi o „wy sie d le nie”, o tery to ria l -
ne prze mie sz cze nie (di sp la ce ment), jed na k że ka ż de ze słów ina czej
opi su je tę sy tu a cję. Emi gra cja oz na cza wy gna nie z okre ślo ne go mie j -
s ca pod presją in sty tu cjo nalną (in sti tu tio nal act of fo r ce), jest więc
prze de wszy stkim aktem o cha ra kte rze stri c te po li ty cz nym. Ba dając
zaś łacińską ety mo lo gię te go słowa (ex sa li re), emi gra cję, jak po ka zu -
je Ni co Is ra el, mo ż na od czy tać meta fo ry cz nie ja ko skok ku cze muś
lub gdzieś (le a ping out). W re fle ksji mitolo giczno- history cz nej emi -
gra cja, kon ty nu u je ame ry ka ń ski ba dacz, ko no tu je kon kre t ne po sta ci
i ich szcze gólną re la cję z do mem/oj czyzną, na któ rej opie ra się to ż sa -
mość i pod mio to wość jed no stki (au to ra); od stro ny li te ra c kiej zaś jest
ona ści ślej związa na z mo der ni z mem, po ciąga za sobą wy ra ź niejszą
spó j ność au to ra i te ma tu oraz bar dziej kon kretną, wy ra ź niej od gra ni -
czoną kon ce pcję „mie j s ca i do mu” (pla ce and ho me). Dia spo rę na to -
miast, przy naj mniej w początkach jej hi sto rii, ini cjują de cy zje na tu ry
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3 Na którą składa się ki l ka na ście utworów pro za to r skich oraz dzienniki. Wśród
nich kilka cieszyło się wielkim zain tere so wa niem: Sedmkrát v hlavní úloze (1942)
Cizinec hledá byt i Nezvěstný (1951), Půlnoční pacient (1954) czy Všeobecné
spiknutí (1960).



reli gijno -du cho wej, czę sto połączo ne z na pięt no wa niem, grze chem,
prze kle ń stwem, wska zu je ona ta k że na in ny niż w przy pa d ku emi gra -
cji pro ces mi gra cy j ny: jest nim roz rzu ce nie; roz pro sze nie osób za mie -
sz kujących da ne te re ny w ob cych kra jach (di spe r sal or scat te ring of
a bo dy of pe o p le from the ir tra di tio nal ho me ac ross fo re ign lands).
Przy po mi na to – zgod nie z uży tym przez Is ra e la roz wi nię ciem – roz -
sia nie na sion z da ne go zbio ru, po sia dających po ten cjał wzro stu w no -
wych mie j s cach. Dla gru py emi gran tów isto t ne jest bu do wa nie to ż sa -
mo ści i uzy ski wa nie spó j no ści w efe kcie (ró ż nie usta na wia nych) re la -
cji z kra jem ro dzin nym. Dla dia spo ry, o któ rej roz wa ża nia Is ra el roz -
po czy na przy wołaniem jej bi b li j nych ży do wskich ko rze ni wraz z ade -
kwa t ny mi cy ta ta mi z Bi b lii, isto t ne jest od nie sie nie do no wej, ob cej
i do mi nującej ku l tu ry, nie rza d ko ta k że usta wie nie się w opo zy cji do
niej. Ka te go rie do mi na cji, lo ka li za cji i to ż sa mo ści (do mi nan ce, lo ca -
tion, iden tin ty) stają się tu znaczące w ich ścisłym po wiąza niu. Is ra el
pod kre śla ponad to, że dla dia spo ry, zwłasz cza tej post kolo nia l nej i po- 
no wo cze s nej, ko nie cz no ścią sta je się zgo da na hy bry dy cz ny czy na -
wet per for maty w ny cha ra kter ist nie nia (Is ra el 2000, s. 1–3). 

Re la cje z ku l turą nową i do mi nującą, w opa r ciu o któ re bu do wa ne
są to ż sa mo ści indy widu a l ne i gru po we, są za tem jed nym z bie gu nów
do świa d cze nia chara ktery stycz ne go dla dia spo ry, szcze gó l nie isto t -
nym przy ba da niach nad jej pono wo czes ny mi fo r ma mi4. Dru gim
byłoby owo przy wołane przez Is ra e la roz pro sze nie. Mo ż na je,
owszem, tra kto wać dosłow nie ja ko pro ces mi gra cy j ny, ja ko zja wi sko
fi zy cz ne o wy mia rze społecz nym. Mo ż na jed na k że ka te go rię tę od -
nieść rów nież do rze czy wi sto ści wewnątrzpsy chi cz nej. Ta k że wte dy

„roz pro sze nie” po zo sta je me ta forą, lecz nie tak po zy tywną jak w uję -
ciu Is ra e la, prze pro wa dzające go, przy po mni j my, po rów na nie do „roz -
sia ne go zia r na z po ten cjałem wzro stu”. Prze ciw nie, zna cze nie te go
słowa bę dzie bli ż sze roz pa do wi, de stru kcji i dez in te gra cji ja ko pro ce -
som za chodzącym w lu dz kiej psy chi ce. Ta ki byłby je den z wy mia rów, 
czy ina czej – efe któw dia spo ry. Sta no wiłoby to więc ja kieś si g num
„do świa d cze nia ży do wskie go”, któ re w li te ra tu rze nie ko nie cz nie mu -
si się ma ni fe sto wać w pod ję tej pro ble ma ty ce, lecz po zo sta nie ukry te
w zna cze niach głębo kich, a tym sa mym bę dzie trud nie j sze do uchwy -
ce nia. I właś nie w Li stach z wy gna nia Ego na Ho sto v skie go – obok
kon te kstu emi gra cyj ne go w je go wy mia rze po li ty cz nym, mo c no po -
wiąza ne go z pro ble ma tyką po wsta wa nia (roz sze rza nia się) dia spo ry
ży do wskiej ja ko pro ce su so cjo logi czne go wy mu szo ne go przez prze -
śla do wa nie re li gi j ne – od naj dzie my rów nież ów „efekt dia spo ry”,
cha ra kte ry zujący kon dy cję eg zy sten cjalną i psy cho lo giczną jed no stki 
oraz zbio ro wo ści w kon kre t nych wa run kach hi sto ry cz nych. 

Li sty... były na ogół tra kto wa ne ja ko świa de c two biogra ficzno-
 socjolo gicz ne, a nie tekst li te ra cki, i nie bu dziły szcze gó l ne go zain -
tere so wa nia lite ratu rozna w ców, na wet tych sku pio nych na zja wi sku
emi gra cji. Ta kie po dej ście z pe w no ścią po mi jało te o rię te go ga tun ku,
mającą bo gatą tra dy cję w re fle ksji lite ratu rozna w czej, a wy do by -
wającą ce chy fo r ma l ne i zna cze nio we te stu, ja kim jest list w fo r mie
opub li ko wa nej. Małgo rza ta Cze r mi ń ska w stu dium Po mię dzy li stem
a po wie ścią pi sze, iż w ba da niach tych cho dzi o

[…] cały ten teren, tak nie po da t ny na za my ka nie w pre cy zy j nych gra ni cach, który
rozciąga się po mię dzy listem jako tekstem powstającym dla au ten ty cz nej ko re spon -
den cji a tekstem stricte li te ra c kim (Cze r mi ń ska 1975, s. 45). 

Za ry so wują się tu taj – pi sze da lej Cze r mi ń ska: 

[…] trzy mo ż li wo ści: albo po tra kto wać list jako pod rę cz ny magazyn in fo r ma cji
o autorze, śro do wi sku lub epoce […], albo usza no wać au to no mię ga tun kową wy po -
wie dzi li sto wej, jed na k że za cenę wyłączenia z tzw. li te ra tu ry czystej, albo wre sz cie
dojść do wniosku, że cie ka wsze od ścisłego wy kre śla nia granic po mię dzy tekstem
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4 Acz ko l wiek od początków istniał on w procesie asy mi la cji Żydów, roz pro szo -
nych po świecie, przy czym, jak pokazuje Georg Simmel w znanym studium Obcy,
w ich przypadku zarówno kwestia obcości, jak i ku l tu ro wej asy mi la cji kom p li ko -
wała się w związku z do da t ko wym, nie roze rwa l nie związanym z de ko do wa niem
Żyda nie tylko jako „cudzoziemca’, lecz również zawsze jako Żyda – można więc
w tym przypadku mówić o istnieniu nie usu wal ne go piętna obcości (Simmel 1975,
s. 204–212).



uży t ko wym a li te ra turą czystą jest śle dze nie kon ta któw i współdziałań między nimi
(Cze r mi ń ska 1975, s. 46). 

Osta t nia al ter na ty wa, dająca szan sę li sto wi ja ko dzie dzi nie twó r -
czo ści, zwłasz cza – ja to okre śla Cze r mi ń ska – w ba da niach „nad ko -
re spon dencją o niewątpli wych wa lo rach”, by wa cza sem uto ż sa mia na
z eli mi nacją wy mia ru biogra ficzno- dokumen talne go. Stąd też nie da -
le ko do te zy o całko wi tej fi kcy j no ści li stu, któ rej sprze ci wia się Ma r ta
Szna j der, ba da czka ko re spon den cji Zbi g nie wa Her be r ta. Jej zda niem
list za wsze jest związa ny z re a l nym ży ciem, pełna fi kcy j ność na to -
miast w ob rę bie te go ga tun ku jest do meną po wie ści epi sto la r nej.

Całkowicie zmy ślo ne listy – kon ty nu u je Szna j der – fun kcjo no wać mogą tylko
jako ele men ty sty li za cji forma lno- języ ko wej, będące fra g men tem dzieła czysto lite ra -
c kie go. Jedną z głównych właści wo ści epi sto lo gra fii jest tkwiące w niej ciągłe na pię -
cie we wnę trz ne między skon wen cjona lizo waną formą a dowolną treścią. Skłania to
do eks pe ry men tów li te ra c kich, szu ka nia granic dla treści i przełamy wa nia kon we ncji
fo r ma l nych. Ponadto umie sz cze nie na rra to ra w osobie na da w cy listu sprzyja
dokładnemu uka za niu psy chi ki bo ha te ra, gdyż ten może w listach odsłaniać swe naj -
wię ksze ta je mni ce. Efekt suge sty w no ści wyznań jest tu po rów ny wa ny do obse rwo -
wa ne go w pa mię t ni kach (Szna j der 2010).

W opi sie Szna j der zna lazły się ce chy isto t ne dla roz po zna nia li stu
ja ko okre ślo nej fo r my wy po wie dzi. Po pie r wsze, na po zio mie czy sto
fo r ma l nym, bę dzie to „skon wencjo nalizo wa na fo r ma”, co oz na cza, iż
list po sia da okre śloną stru ktu rę, swoją „po ety kę uży t kową”, za po -
mocą któ rej te go ty pu tekst mo ż na zde fi nio wać pod wzglę dem ga tun -
ko wym (nie isto t ne jest na ra zie, czy do ko nu je się to na płasz czy ź nie
li te ra c kiej, czy też po za nią). Po dru gie, list to ga tu nek z krę gu tzw. in -
ty mi sty ki, za tem prze kaz wy so ce oso bi sty. Do da j my je sz cze, że ma
on rów nież stru ktu rę wy bi t nie dia lo gową. Do te go aspe ktu na wiązu je
po śred nio Cze r mi ń ska, któ ra, sku pio na na spe cy fi cz nej sy tu a cji od -
bio r cy opub liko wa ne go li stu (w tym zwłasz cza blo ku li stów), zakła-
dającej ist nie nie pa ry: rze czy wi sty od bio r ca – czy te l nik (in ter pre ta -
tor), nie ja ko przy oka zji syg na li zu je, iż sy tu a cja komu nika cy j na jest
dla li stu za sad ni cza; przy oka zji, al bo wiem ta ki stan rze czy ba da cz ce
wy da je się oczy wi sty (dla po trzeb te go te kstu trze ba go jed nak wy do -
być i pod kre ślić). 

Przy j rzy j my się utwo ro wi Ho sto v skie go z per spe kty wy po wyż- 
szych usta leń. Ma my tu ty po lo gi zującą na zwę li sty, przy czym
Hostovský nie użył po wszech ne go w ję zy ku cze skim słowa do pis,
lecz wy brał bar dziej ar cha i cz ne, po ja wiające się w sfo r mułowa niach
ty pu list otwa r ty czy list apo sto l ski, okre śle nie list. Wpro wa dza to ele -
ment sty li za cji już na po zio mie ty tułu, a na wet pe wien pa tos czy po
pro stu po wa gę (choć rów nie do brze ta ka ek wi wa len cja mogła wy -
niknąć z „po ety c kie go słuchu”). Nie od naj dzie my tu ty po wych dla li -
stu fo r muł ini cja l nych, za miast nich po ja wiają się ty tuły. Li sty z wy -
gna nia składają się z ośmiu te kstów noszących na zwy: Za po mnia na
ście ż ka, Za ga d ko wy po seł, Eli za, Przy wi dze nia, Nie jest tak źle, Za -
wrót, Gdy by była głod na i było jej zi m no, Bedřicha Da vi da za pi ski
o wie l kiej nie wie r no ści5. Ty pową dla li stu cechą fo r malną po zo sta je
u Ho sto v skie go kon sek wen t ne da to wa nie umie sz czo ne tuż po ty tu le,
dzię ki cze mu do wia du je my się, iż sie dem pie r wszych te kstów po -
wstało mię dzy 6 paź dzie r ni ka 1939 ro ku a 9 kwie t nia 1940 ro ku, ós my 
zaś – 1940 r. Wa r to tu do dać, że osta t ni, najob szer nie j szy wyłamu je
się z kon we ncji li stu (lecz nie wy po wie dzi o cha ra kte rze zwie rze nia),
jest to bo wiem opo wia da nie z pier wszoo so bo wym na rra to rem. 

Li te ra c kie ty tuły nie ja ko po dwa jają ra mę mo dalną wy po wie dzi,
zmie niając fun kcję te kstu uży t ko we go na stri c te ar ty styczną: dzię ki
nim utwór Ho sto v skie go sy tu u je się już na wet nie w ob rę bie li te ra tu ry
epi sto la r nej, lecz zbio ru opo wia dań. W sie d miu utwo rach obe c ne są
bez po śred nie zwro ty do ad re sa ta, w fo r mie przy ja cie lu bądź dro gi
przy ja cie lu (příteli; drahý příteli), a ta k że in ne fo r my, na przykład za -
im ko we, pod kre ślające kore spon dency j ny cha ra kter po szcze gó l nych
te kstów. Owe zwro ty po ja wiają się jed nak za wsze w pie r wszym zda -
niu li stów („S radostí bych Vám psal, příteli…” , s. 7; „Mam v úmyslu, 
drahý příteli…”, s. 14; „Byl to bez po chy by pošetilý nápad, drahý
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zraky, Není tak zlé, Závrať, Kdyby měla hlad a było jí zima oraz Zápisky Bedřicha
Davida o velkě nevěřé. Korzystam z wydania: E. Hostovský, Listy z vyhnanství,
Praha 1946. Wszystkie cytaty w tłumaczeniu moim – A.C.



příteli…”, s. 42), za tem nie w po sta ci wyod rę b nio nych fo r muł po wi ta -
l nych, lecz ja ko wy ra że nia wchłonię te przez owe zda nia ini cjujące za -
wie rające ta k że in ne in fo r ma cje; zo stają one nie ja ko „wsu nię te” w te
zda nia, przez co stają się im ma nentną czę ścią na rra cji. Nie ma tu też
ty po wych dla li stu za ko ń czeń ani pod pi sów. Tak oto Hostovský, o któ -
rym bio gra fo wie mó wią, iż za rów no z pie r wszej, jak i z dru giej emi -
gra cji bez umia ru słał li sty do zna jo mych i przy ja ciół, w Li stach z wy -
gna nia gra fo r ma mi wy po wie dzi epi sto la r nej i li te ra c kiej, po zo stając
w rów nym sto p niu emi grante m-wyg nań cem szu kającym kon ta ktu
z do mem, z oj czyzną, bra t nią duszą, jak i pisa rzem- narra to rem, opo -
wia da czem hi sto rii włas nej i in nych. Tra kto wa nie Li stów z wy gna nia
wyłącz nie ja ko doku men tal ne go za pi su lo sów wo jen nej emi gra cji jest 
więc po myłką. 

Naj isto tnie j sza w utwo rze Ho sto v skie go po zo sta je jed nak sy tu a cja 
wy zna nia oraz fakt, iż li sty, na wet je śli są sty li zo wa ne i za wie rają
prze kształce nia fo r ma l nych wy zna cz ni ków epi sto la r nych, za cho wują
cha ra kte ry styczną dla te go ga tun ku wy po wie dzi fun kcję dia lo gową:
są na sta wio ne na kon takt z dru gim człowie kiem, na komu ni ko wa nie
się z in nym. O tym, kim jest ad re sat li stów, nie wie my wie le, po nie -
waż utwór Ho sto v skie go to nie ko re spon den cja dwóch osób, lecz
zbiór li stów na pi sa nych przez jed ne go na da w cy bez wy ra ź nie wpi sa -
ne go ad re sa ta. Kon kre t ne da ne o ad re sa cie nie wy dają się ponad to
isto t ne. Wśród nich spo ty ka my się ze wspo mnia nym wy żej, emo cjo -
na l nie na ce cho wa nym okre śle niem przy ja ciel, za wie rającym in fo r -
ma cję o cha ra kte rze re la cji mię dzy ad re sa tem i na dawcą-nar ra to rem
oraz z ki l ko ma nie ja s ny mi da ny mi bio gra ficz ny mi, np. w osta t nim li -
ście Gdy by była głod na i było jej zi m no jest mo wa o otrzy ma niu wi zy
i wy je ź dzie przyja ciela -adre sa ta do Czech, nie wia do mo jed nak, czy
jest on ro da kiem, czy też cu dzo zie m cem, w li ście bo wiem czy ta my
tyl ko:

Jedzie pan więc do nas, do Czech. Za zdro sz czę panu pa ń skich ma gi cz nych,
godnych sza cun ku pa pie rów, które otworzą panu granice mojej oj czy z ny (s. 83).
 

W te kstach od naj du je my po twier dze nie wy mia ny li stów („Nie po -
tra fi pan so bie wy ob ra zić, dro gi przy ja cie lu, jak mnie po ru szyło pa na
pi sa nie” – czy ta my na s. 83), wa ż nie j sze jest jed nak to, że po przez dia -
log z ad re sa tem usta na wia się pod mio to wość na da w cy oraz sta bi li zu je 
je go to ż sa mość. Ad re sat jest prze de wszy stkim słucha czem i po wie r -
ni kiem, co wy da je się mieć wie l kie zna cze nie w emi gra cy j nej rze czy -
wi sto ści, pod kre ślo ne to zresztą zo sta je w jed nej z fa bu la r nych sy tu a -
cji, kie dy na po tka ny człowiek mó wi do na rra to ra: 

Trzeba z kimś roz ma wiać, monolog mnie męczy. Ja bowiem już od dobrych dzie -
się ciu dni roz ma wiam tylko sam ze sobą (s. 44). 

Ad re sat li stów pełni fun kcję sta bi l ne go pun ktu opa r cia. Mo ż li -
wość pi sa nia do kon kre t nej oso by ko jarzącej się z oj czyzną po ma ga
usta no wić ko le j ne mo c ne i trwałe pun kty na ży cio wej i toż sa mo ścio -
wej ma pie, czy będą to wspo mnie nia o kra ju, w wię kszo ści opa r te na
po wro cie do lat dzie ci ń stwa i młodo ści, czy przy wołanie bli skich
osób i zna nych miejsc, w tym ta k że cze skiej Pra gi. Dzię ki li stom gra -
ni ce oj czy z ny – emo cjo na l ne i geo gra fi cz ne – mają cha ra kter trwały,
ona sa ma jest bez po śred nio wska zy wa na i na zy wa na, kon takt z nią
jest in ten sy w ny i pożąda ny, jej ob raz zaś po zy ty w ny. Wspo mnie nia
i hi sto rie mają cha ra kter wzma c niający, po do b nie jak po ja wiający się
w nich lu dzie – do brzy, si l ni, w pro sty spo sób szla che t ni i pro stotą im -
po nujący. Nadaw ca- nar ra tor nie ma wątpli wo ści do tyczących swe go
po cho dze nia, ko rze ni i przy nale ż no ści; je go to ż sa mość na ro do wa
i pa ń stwo wa jest ja s no okre ślo na: jest on prze de wszy stkim Cze chem,
a je go oj czyzną są Cze chy. Spo ty ka my się tu za tem z sy tu acją, o któ rej 
mó wił Ni co Is ra el, a mia no wi cie utrzy my wa na jest zwa r ta, ja s na kon -
ce p cja oj czy z ny, tak chara ktery sty cz na dla moder nisty cz ne go emi -
gran ta. I dzie je się to dzię ki ko re spon den cji. 

Na rra cy j ny kon takt z ad re sa tem li stów ugrun to wu je to ż sa mość na -
rra to ra, jej spó j ność i in te gra l ność bo wiem za gro żo ne są przez wy gna -
nie i to wa rzyszące mu prze ży cia. O za gro że niu tym in fo r mują sfo r -
mułowa nia i na rra cje, skry wające psy cho logi cz ne stra te gie obron -
no-u ciecz ko we, ale też za ra zem pełniące fun kcję te ra pe u tyczną. Na -
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leżą do nich, na przykład, ne ga cje. Jed na z nich sta no wi na wet lo -
giczną pod sta wę ty tułu li stu Nie jest tak źle. Gdy by od wołać się do
eks pli ka cji Fre u da, ne ga cje za wsze sta no wią opo zy cję sa mych sie bie;
prawdą jest to, co ne go wa ne. Jed na k że wie le z tych za prze czeń, jak
wy ni ka z tre ści li stów, jest od po wie dzią na nie po kój przy ja cie la wy -
wołany sy tu acją i kon dycją psy chiczną na rra tora, komu ni ko wa ny, jak
się mo że my do my ślać, w je go li stach:

Na pra wdę, myli się pan, przy ja cie lu, po dej rze wając mnie, że się zaplątuję
w czarne myśli. Wpra w dzie nie ma się czym cieszyć […] niemniej jednak nie roz pa -
czam (s. 58). 

Tak więc, je śli na wet te ko mu ni ka ty nie mają rze czy wi ste go od bio -
r cy – a z taką ewen tua l no ścią trze ba się li czyć – i nie pełnią fun kcji
łagodzącej re la cję, ja ko auto dia g no zy roz wa ża ne w prze strze ni dia lo -
gu, dające go emo cjo na l ne opa r cie, są one dla na rra to ra te ra pią. 

W dia lo gi ce Bu be ra człowiek sta je się osobą po przez kon takt
z dru gim człowie kiem i kon takt z Bo giem. W przy pa d ku dia lo gu pro -
wa dzo ne go w li stach Ho sto v skie go pod miot szu ka sie bie, usta na wia
się i od naj du je się w re la cji z dru gim/in nym, ma to jed nak rów nież
wy miar bar dzo kon kre t ny, mo ż na rzec – pra gma ty cz ny, cho dzi bo -
wiem o działanie ra tun ko we, ja kim jest utrzy ma nie spó j nej pod mio to -
wo ści i okre śla nie to ż sa mo ści. Do pó ki na rra tor mó wi do ko goś, do pó -
ki ko muś o so bie opo wia da, do pó ki ko mu ni ku je się z dru gim, do pó ty
za cho wu je kon tro lę nad za gra żający mi je go sta bi l no ści we wnę trz nej
sta na mi emo cjo nal ny mi i psy chi cz ny mi. Po dej rze nia – kore spon -
dency jne go przy ja cie la czy też mo że włas ne – o ha lu cy na cję, me lan -
cho lię, czar no wi dz two, o psy chi cz ne załama nie są trzy ma ne w ry zach
na wet dzię ki komu ni ko wa nym prze cze niom, za po bie gając nie bez pie -
czeń stwu sza le ń stwa. De le go wa ne jest ono na ota czającą rze czy wi -
stość, któ ra po ja wia się za po śred ni c twem na rra cji o lu dziach i wy da -
rze niach. 

Wspól no ta ucho dź ców to dru gi bie gun kon sty tuo wa nia się pod -
mio to wo ści i de fi nio wa nia to ż sa mo ści przez na rra to ra li stów Ho sto v -
skie go. Jest on prze de wszy stkim tym, któ ry na po ty ka ró ż ne osoby,

a na stę p nie re la cjo nu je w na rra cjach te spo t ka nia i wysłucha ne w ich
tra kcie hi sto rie. W re la cjach tych do cho dzi nie kie dy do zastąpie nia fo -
r my pier wszoo so bo wej za im kiem my i mó wie nia w li cz bie mno giej,
za tem qu a si zbio ro wym głosem. Naj waż nie j szym pun ktem od nie sie -
nia na dal po zo sta je ad re sat. To dzię ki pi sa nym do nie go li stom nadaw -
ca- nar ra tor utrzy mu je dys tans mię dzy jed nostką a grupą, za cho wu je
swoją od rę b ność i swo je „ja”, cho ć by ty l ko w ten spo sób, po przez
narra cję, uni kając wchłonię cia przez tłum. W ka ż dej in nej niż na rra -
cy j na sy tu a cji bądź to mu si zniknąć ja ko jed no stka, sta piając się z re-
sztą po do bnych so bie, bądź też, je śli iden ty fi ka cja nie prze bie ga
w płasz czy ź nie re la cji z ucho dź ca mi, po zo sta je mu chro nie nie swo jej
od rę b no ści me to da mi de gra dujący mi, np. po przez spo tę go wa ne po -
czu cie śmie sz no ści i ubó stwo wyglądu. Za cho wa nie to ż sa mo ści za -
tem do ko nu je się po przez wy klu cze nie i wy ob co wa nie. Ma to jed nak
związek z sy tu acją, w ja kiej zna j dują się wszy s cy ucie ki nie rzy. 

Wyłaniający się z li stów ob raz społecz no ści z pe w no ścią nie jest
stri c te so cjo logi cz ny, ka ż da in fo r ma cja bo wiem jest prze pu sz czo na
przez su bie kty w ny filtr emocjo nalno- poe ty cki, nie rza d ko z ele men ta -
mi sty li zo wa nej (zmeta fory zo wa nej) kry ty ki. Lu dzie dzielący z na rra -
to rem emi gra cy j ny los tworzą wie lo na ro dową zbio ro wość okre ślaną
ró ż ny mi te r mi na mi: emi grant (exulánt), ucie ki nier (uprchlík, uteče-
nec), wy gnaniec (vy h na nec), tułacz (tulák). Są tu „ucie ki nie rzy
z Czech, Słowa cji, Pol ski, Au strii, Hi sz pa nii” (s. 14), zna j dujący się
w sy tu a cji prze j ścio wej, ko rzy stający „z go ścin no ści małego, spo ko j -
ne go kra ju” (s. 14; w utwo rze nie pa da je go na zwa, je śli jed nak po -
traktu je my li sty bio gra fi cz nie, z umie sz czo nych w nich dat wy ni -
kałoby, że cho dzi o Be l gię, w tym bo wiem cza sie właś nie tam prze by -
wał Hostovský), w dro dze do wy śnio nej Fran cji. Na rra tor na zy wa ich
„swy mi obe cny mi to wa rzy sza mi, umę czo ny mi przydługi mi wę drów -
ka mi, opi ty mi ja ki miś da re mny mi pla na mi” (s. 8), „lu dź mi bez do mu,
któ rzy przy by li z ró ż nych stron świa ta” (s. 8). Co dzien ne przy by wa
ich wię cej, aż „tworzą oni już na ród ko czo w ni ków mó wiących ró ż ny -
mi ję zy ka mi, mających ró ż ne ko rze nie, lecz oga r nię tych tym sa mym
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lę kiem i po szu kujących te go sa me go – do mu, oj czy z ny” (s. 9), cze -
kających „[…] ka ż de go dnia i ka ż dej go dzi ny na ja kieś pi s mo je sz cze
nie na pi sa ne, na ja kiś no wy odgłos dzwon ka, któ ry dotąd nie za dźwię -
czał, na pu ka nie posła dotąd nie wysłane go” (s. 24). Tym li te ra c kim, zme- 
ta fory zo wa nym opi som to wa rzyszą nie kie dy po rów na nia bi b li j ne: 

[…] po mie sza niu języków nie ma końca i nowa wieża ba bi lo ń ska wciąż rośnie […]
(s. 58). 

Żydo wskie po cho dze nie ucie ki nie rów z ró ż nych kra jów Eu ro py
jest komu ni ko wa ne rza d ko i ni g dy wprost, w za sa dzie raz ty l ko jest
o nich mo wa ja ko o lu dziach, któ rzy „[…] ma lują pa l cem wska zują-
cym gra ni ce utra co nych oj czyzn lub wy ty czają tra sy owych budzą-
cych gro zę trans ocea ni cz nych okrę tów roz wożących aha s ve rów, któ -
rym nie wol no wyjść na ża den brzeg” (s. 8). Nie ma jed nak wątpli wo -
ści, że ucho dź cy to w wię kszo ści Żydzi, ucie kający przed groźbą ho -
lo ca u stu i mający wkró t ce za si lić dia spo rę ży dowską w ki l ku kra jach
na świe cie. Ich eg zy sten cja jest bez wyjątku trud na, prze sy co na lę -
kiem, nie pe w no ścią, po czu ciem osa mo t nie nia, bru dem, biedą i za nie -
dba niem. 

Opis tej zbio ro wo ści z jej nędzą i za gu bie niem to mi mo wszy stko
ty po wy los wy gna ń ców wo jen nych, z któ rym nie trud no się na rra to ro -
wi zi den tyfi ko wać. Z tłumu te go jed na k że wy do by wa ne są in dy wi dua 
wie l ce oso b li we, nie rza d ko para noi da l ne, ob se sy j ne. Lu dzie ci za cho -
wują się i wyglądają dzi wa cz nie, bu dują nieskład ne na rra cje, a ich sta -
tus by wa tak nie pe w ny, że nie kie dy na rra tor przy porządko wu je im to -
ż sa mo ści hi sto ry cz ne czy fi kcy j ne – Ma r co Po lo czy ba ron Münch-
ha u sen (ba ron Prášil) – bądź przy pi su je sta tus wy two rów włas nej ha -
lu cy na cji, uwa l niając się w ten spo sób od po czu cia nie po ko ju i dez o-
rien ta cji. Ta ki ja w ny kre a cjo nizm wy da je się po twier dzać pra gnie nia
pa no wa nia na rze czy wi sto ścią, cho dzi bo wiem o oso by zna j dujące się 
na pro gu dez in te gra cji psy chi cz nej, czę sto z czę ścio wo za bu rzoną
świa do mo ścią. Owo „roz pro sze nie” lu dz kiej psy chi ki, a wraz z nią
ota czające go świa ta, jest okiełzny wa ne przez opo wia da nie. Wy da je
się, że roz pad pod trzy mu je ty l ko na rra cja, że rze czy wi stość cze ka,

aby mu się pod dać. Kon stru ując w li stach re la cje o ko le j nych dzi wa -
kach na rra tor już cho ć by po przez za cho wa nie sta bi l nej po zy cji opo -
wia da cza, utrzy mu je dys tans wo bec nie bez pie czeń stwa „cho ro by”,
jaką je go bo ha te ro wie są za gro że ni, a na wet już ich oga r nęła. Sto p nio -
wo jed nak po za sta na mi dający mi się łatwiej uto ż sa mić z emi gra cy j -
nym wy gna niem, a więc w kon dy cji psy chi cz nej na rra to ra – smu t ku,
tę sk no ty i me lan cho lii, po ja wiają się oz na ki dez in te gra cji, ja ka cha ra -
kte ryzu je nie któ rych je go bo ha te rów. Nie ob ja wia się ona jed nak po -
przez eks cen try cz ność, lecz przy bie ra po stać bar dziej nie po kojącą.
Deszcz, błoto, ob sku r ne mie sz ka nia, brud ny lo kal dla emi gran tów,
podłe je dze nie, od py chające to wa rzy stwo:

Ja wiem, ja wiem, chodzą tam naj bar dziej gro te sko we in dy wi dua z wszy stkich
krajów Europy. Wie cz nie śmierdzi tam ubikacją, choćby nie wiem jak wie trzo no, na
dole przy drzwiach od dziewiątej siedzi pijana dziwka i klnie jak najęta na wszy stkich
emi gran tów, czatuje na nich… (s. 47)

– mó wi do na rra to ra na po tka ny i żądny to wa rzy stwa oso b nik z li stu
Za ga d ko wy po seł. Wszy stko to długo od bie ra ne jest ja ko część nie we -
sołej, ale na swój spo sób os wo jo nej rze czy wi sto ści. Już jed nak
w przy wołanym opo wia da niu Za ga d ko wy po seł w kon ta kcie z oga r -
nię tym ob se syjną myślą nie zna jo mym na rra tor za czy na in ten sy w niej
re a go wać na oto cze nie: 

Kęsy na wpół zimnej papryki z nie sma cz ny mi zie mnia ka mi dławiły mnie. Lęk
wywołany zjawami z lokalu U Erwina oplątywał mi głowę czymś, co wyglądało mi
na pa ję czy nę z brudu i pleśni (s. 53). 

Po ja wiają się si l ne, ne ga ty w ne emo cje, je go per ce p cja chwi la mi
by wa wręcz psy cho ty cz na, sta je się wy czu lo ny na wy izo lo wa ne ele -
men ty rze czy wi sto ści, zwłasz cza te, któ re burzą po czu cie este ty ki. 

Przed chwilą wyglądałem przez okno na zmokłą ulicę i ob se r wo wałem prze chod -
niów. Wydało mi się, że są brzydcy. […] i w ogóle, ludzie wydają mi się brzy d szy niż
szczury” (s. 82) 

– czy ta my w li ście Za wrót. W re a kcji tej po ja wia się akcent idio syn -
kraty cz ny: 
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Nie podobały mi się ich uszy. Ucho jest właściwie bardzo brzy d kim wy ro stkiem,
nie pra wdaż? (s. 82). 

Świat wo kół za czy na być post rze ga ny ja ko szpe t ny, miaz ma ty cz -
ny, pod le ga oso b li wej frag menta ry za cji w per ce pcji i sta je się nie spó j -
ny. Na rra tor jed nak cały czas, po przez na rra cję, a wewnątrz niej ró ż -
ne go ro dza ju in ter pre ta cjami i racjo nali za cja mi, sta ra się utrzy my wać
nad nim kon tro lę. Czy ni to, na przykład, po przez auto dia g no zę, przy -
czy nę ta kich re a kcji upa trując w bra ku zmysłowe go kon ta ktu z dru -
gim człowie kiem. Bez wątpie nia jed nak per cy po wa na przez nie go
rze czy wi stość zmie nia się. Jej ne u tra l ne dotąd ele men ty budzą wstręt.
Stają się co raz bar dziej opy chające, a za ra zem co raz bar dziej prze ra -
żające, oplątują ni czym przy wołana w cy ta cie po wy żej pa ję czy na,
wy sy sając ży cio we so ki i mu mi fi kując, de kon cen trując i za bu rzając
kon tro lę, za gra żając co raz wy ra ź niej nie bez pie czeń stwem roz pa du aż
po je go fo r mę osta teczną – śmierć. Jed no cze ś nie za ni ka dia log, za stę -
po wa ny mi l cze niem, syg nali zo wa nym przez wydłużające się od stę py
mię dzy li sta mi. 

W Li stach z wy gna nia nie wie le jest bez po śred nich na wiązań do
śmie r ci. Po ja wia się ona w spo sób za szy fro wa ny, w opi sach od bio ru
rze czy wi sto ści i to wa rzyszących te mu uczu ciach, a z cza sem ta k że
po przez opo wia da nie nie ty l ko o lu dziach z oto cze nia, lecz o bli skich
zmarłych, z któ ry mi na rra tor w sa mo tno ści od by wa spo t ka nia i pro -
wa dzi roz mo wy. Osta t ni list na to miast ma wy dźwięk spe cy fi cz ny. To
w nim po ja wia się wspo mnia na wcze ś niej in fo r ma cja o wy je ź dzie
przy ja cie la do Czech, je mu też na rra tor po wie rza za da nie od na le zie -
nia i za opie ko wa nia się córką, jak rów nież prze ka za nie jej pro śby
o wy ba cze nie. Przy wo dzi na myśl przed śmie r t ne przesłanie – prag-
nie nie załatwie nia nie doko ń czo nych spraw przed osta te cz nym odej-
ściem. 

W pro po zy cji Bu be ra człowiek jest ty l ko jed nym z bie gu nów re la -
cji usta na wiających pod mio to wość, dru gim zaś jest Bóg. W Li stach
z wy gna nia nie od naj dzie my go jed nak; świat tu opi sa ny wy da je się
przez Bo ga opu sz czo ny. Po zo stają ty l ko sa mo t ni, zda ni na sie bie lu -

dzie, nie sku te cz ni w działaniu, bez rad ni, po szu kujący naj skro mnie j -
szych cho ć by fo r my po ro zu mie nia i bli sko ści. Jest to świat pełen cha -
o su i trwo gi, w któ rym za czy na bra ko wać mate ria l ne go i du cho we go
opa r cia, uwa gę zaś przy ku wają dzi wa cy łudzący po sia da niem mo cy,
a w isto cie je dy nie po twier dzający wszech obecną dez in te gra cję. Je śli
więc Bóg opu ścił zie mię, czy oz na cza to, iż zni k nęła wsze l ka trans -
cen den cja? Hostovský po szu ku je jej we wspo mnie niach dzie ci ń stwa,
w je go wa r to ściach: w by ciu ko cha nym, do świa d cza niu do bro ci,
niezłomnej dzie cię cej wie rze w trwa nie i przyszłość. Od naj du je je
również w po czu ciu wię zi z nie obe cny mi bli ski mi, Jed nak to, co
transcen den t ne, a za tem gwa ran tujące re la cję z in nym w bar dziej
złożo nym wy mia rze, uo be c nia się w kon ce pcji „po wro tu do ma t ki”. 

Ma t ka zo sta je przy wołana po raz pie r wszy w otwie rającym zbiór
li ście Za po mnia na ście ż ka. Ty tułowa ście ż ka, wy de pta na w po lu
przez chłopców, jest ma te ria l nym do wo dem na ist nie nia ży cia in ten -
syw ne go i pełne go ra do ści, za tem dia me tra l nie ró ż niące go się od obe -
cnej eg zy sten cji na rra to ra. Jest ona ta k że hi sto rią – hi sto rią zda rzeń,
działań i emo cji – na któ rej two rze nie w przyszłości ota czająca rze -
czy wi stość wy da je się nie da wać szans. Na rra tor w pe w nym mo men -
cie zwra ca się do przy ja cie la z py ta niem, na któ re na ty ch miast udzie la
od po wie dzi, jak gdy by ob ja ś niając so bie sa me mu pod sta wową
prawdę: 

Czy wie pan, dla cze go ludzie przed śmiercią wołają matkę? Chcą, aby tak jak
niegdyś, u świtu życia, po no w nie powiodła ich ścieżką utra co ne go raju (s. 13). 

Ma t ka po ja wia się więc tu taj w związku ze wspo mnie nia mi z okre -
su dzie ci ń stwa w kon we ncjo nal nej fun kcji pie r wszej prze wod ni cz ki
ży cia, ko ja rzo ne go dzię ki niej z bez pie cze ń stwem, opieką i miłością.
Z dru gim od wołaniem spo ty ka my się w za ko ń cze niu utwo ru za my -
kające go Li sty z wy gna nia, za ty tułowa ne go Bedřicha Da vi da za pi ski
o wie l kiej nie wie r no ści. Jak już wspo mniałam, wyłamu je się on z kon -
we ncji li stu. Wpra w dzie i tu taj zo sta je pod kre ślo ne pra gnie nie sko -
muni ko wa nia się z dru gim człowie kiem: we wstę pie pier wszo oso bo -
wy na rra tor zwra ca się do po ten cjal ne go od bio r cy, wy znając mu za -
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miar opi sa nia włas nej hi sto rii, wy ja ś niając mo ty wy te go przed się -
wzię cia, do ko nując swo i stej auto pre zen ta cji oraz tłumacząc narra -
cyjno -fa bu larną kon stru kcję swo jej wy po wie dzi. Część wpro wa -
dzająca ma za tem cha ra kter me ta te ksto wy. Do da j my, iż według ba da -
czy ta k że ten utwór mo ż na uj mo wać auto bio grafi cz nie ja ko opis wę -
drów ki Ho sto v kie go przez oga r nię te wojną kra je za chod niej Eu ro py:
Po rtu ga lię i Fran cję, tym ra zem jed nak pi sarz skry wałby się za fik-
cyjną po sta cią cze skie go ma la rza, ty tułowe go Bedřicha Da vi da.
Z pod ję tej tu pró by opi su włas nych prze żyć wyłaniają się dwa pod sta -
wo we zna cze nia. Pie r wsze, wy eks pli kowa ne auto tema ty cz nie, ma
cha ra kter auto krea cy j ny i jest swe go ro dza ju bu ń czuczną ase ku racją:
na rra tor pre zen tu je się ja ko „pro sta czek”, któ re mu ob ce jest pi sa r skie
rze miosło, po do b nie jak inte le ktua l ne roz wa ża nia i ana li zy. De cy du je
się więc na opis ali ne a r ny, nie chro nolo gicz ny, tra ktując to ja ko uświa -
do mio ny prze jaw bra ku pro fe sjo nali zmu: narra tor- bo ha ter ma za miar
spi sać swoją hi sto rię posługując się stru kturą, którą mo ż na okre ślić ja -
ko koncen tryczno -aso cja cyjną, opie rając po szcze gó l ne – z pun ktu wi -
dze nia za sa dy przy czyno wo-sku tko wej – lu ź no z sobą po wiąza ne
wątki na słowie nie wie r ność. I tak opo wieść roz po czy na się od zdra dy
po pełnio nej przez uko chaną ko bie tę, co też skłania bo ha te ra do opu sz -
cze nia kra ju ro dzin ne go (Czech) i uda nia się do Po rtu ga lii – tym ra -
zem jest to więc emi grant wo l ny od uwikłań po li ty cz nych. Na stę p nie,
w cza sie pod ró ży przez oga r nię te wojną kra je Eu ro py; pod ró ży bę-
dącej w isto cie ucieczką przed zbli żający mi się działania mi wo jen ny -
mi, w któ rej bo ha te ro wi to wa rzyszą dwaj ucho dź cy cze s cy oraz nie co
ta je mni cza pa ra cu dzo zie m ców, uka zy wa ne są ko le j ne prze ja wy ty -
tułowej „wie l kiej nie wie r no ści”: kon fo r mizm na po tka ne go w cza sie
ucie cz ki sta re go przy ja cie la, oszu stwo de ze r te rujących żołnie rzy, ofe -
rujących bo ha te rom po moc, wre sz cie zdra da po li ty ków po zo sta wiają- 
cych na pa stwę lo su tłum ucie ki nie rów. Re zy g na cja z przy czyno -
wo-sku tko wej fa buły oraz li ne a r nej, spó j nej na rra cji mo że mieć jed -
nak ta k że wy dźwięk sym bo li cz ny: utwo rem Bedřicha Da vi da za pi ski
o wie l kiej nie wie r no ści Hostovský zda je się syg na li zo wać, iż w ob li -

czu cha o su, ja ki ogarnął Eu ro pę tra dy cy j ne, skład ne porządko wa nie
świa ta w na rra cji jest już nie mo ż li we, a wy sub limo wa ne re la cje pi sa r -
skie mu si zastąpić tekst imi tujący wy po wiedź „zwy cza j ne go człowie -
ka”, nie skry wające go swo ich pro s tych emo cji i ocen. 

Opo wia da nie, w któ rym mo no log we wnę trz ny prze pla ta się z opi -
sem zda rzeń, wie ń czy hy mni cz ne wy zna nie skie ro wa ne do matki-
 ziemi -ojczy z ny – kon stru ktu przy wodzące go na myśl boską trój cę.
W Bedřicha Da vi da za pi skach o wie l kiej nie wie r no ści nie li cz ne po -
sta ci ko biet uka za ne są w nie co mizo gi ni cz nej per spe kty wie, ob ra -
zującej na pię cie w re la cjach dam sko - mę skich, co ma, jak się wy da je,
źródło w hi sto rii oso bi stej. Do pie ro owa tria da, w któ rej na stę pu je
połącze nie usz la chet nio nej ku l tu ro wo fun kcji i ro li ko bie ty (ma cie -
rzy ń stwo, ma t ka) z ka te go ria mi po sia dający mi wy so kie no to wa nia
ety cz ne w ku l tu rze (zie mia, oj czy z na), przy wra ca ko bie cie po zy -
tywną, a na wet wzniosłą se man ty kę i trans cen du je ży wioł ko bie cy.
Wzmocnio ne to zo sta je wojen no-emi gracy j nym kon te kstem hi sto ry -
cz nym, w któ rym oj czy z na bez sprze cz nie jest jedną z nad rzęd nych
wa r to ści. Trans cen do wa nie prze bie ga ponad to w dwóch kie run kach:
wstę pującym i zstę pującym. Pie r wszy, związa ny z hie ra r chią wa r to ści 
ogól nokul tu ro wych, jest na kie ro wa ny, jak cała ku l tu ra sym bo li cz na,
na ży cie i uw z nio ślo ne „by cie w świe cie”. Dru gi zaś wie dzie ku
ciału/cie le s no ści i śmie r ci. Z psy choa nali tycz nego pun ktu wi dze nia
kon ce p cja po wro tu do ma t ki w utwo rze Ho sto v skie go ja ko ma t ki-
-ziemi -ojczy z ny obe j mu je więc za rów no to, co „oj co wskie”, co łączy
się ży ciem i działaniem (oj czy z na, pa trio tyzm), jak i do me nę stri c te
ma t czyną, okre śloną przez La ca no wskie po ję cie re a l no ści: cie le s -
ność, śmie r te l ność i sym bio zę znosząca od rębną pod mio to wość. De -
kla ro wa ny w za ko ń cze niu utwo ru po wrót byłby więc z jed nej stro ny
sa mo uni ce stwiającym, bo grożącym śmie r cią pod mio tu „po wro tem
do łona”, w któ rym za wie rałoby się rów nież nie bez pie czeń stwo
śmierci fi zy cz nej (tak zresztą owa me ta fo ra by wa naj czę ściej od czy -
ty wa na). Jed na k że w połącze niu z przy wołaniem naj wy ższych wa r to -
ści – zie mi, oj czy z ny – oraz wy raźną go to wo ścią od da nia za nie ży cia, 
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śmierć nie bu dzi już zwy cza jo wej gro zy. W do da t ku cie le s ny aspekt
ma t ki zo sta je uję ty wyłącz nie ja ko or ga ni cz ny i ży cio da j ny (zie mia),
a je śli zo sta nie to sko ja rzo ne gro bem, wów czas spo cz nie w nim
człowiek uw z nio ślo ny. W kon ce pcji Ho sto v skie go ma t ka jest rów nież 
wo l na od chara ktery sty cz nych ko no ta cji ta e dy j nych, któ re – zre du ko -
wa ne do wy mia ru se ksu al ne go – zo stają odde le go wa ne na po ja wiają-
ce się w fa bu le opo wia da nia Bedřicha Da vi da za pi ski o wie l kiej nie -
wie r no ści ko bie ty: nie wierną (roz pustną) żo nę i to wa rzyszącą mę ż -
czy z nom dzie w czy nę po dej rza nej kon du i ty; obie one budzą w bohate -
rze- narra to rze wstręt. 

W osta t nim utwo rze Li stów z wy gna nia za tem Hostovský, re zy g -
nując ze zbyt oso bi stej, utrud niającej dys tans wo bec sie bie kon we ncji
li stu oraz prze kształcając porządek fa bu la r ny, a za tem zmie niając fo r -
my na rra cy j nej kon tro li nad rze czy wi sto ścią, a wre sz cie od wołując
się do mo c no ugrun to wa nych fi gur i wa r to ści ku l tu ro wych z po mi nię -
ciem zna czeń de sta bi li zujących je, kon stru u je coś w ro dza ju wyj ścia
ewa kua cyj ne go, któ rym z ob sza ru dez in te gra cji i de stru kcji mo ż na
przed ostać się w stro nę ży cia. Je śli za ko ń czy się ono śmie r cią, bę dzie
to do ty czyć człowie ka we wnę trz nie wo l ne go, któ re go eg zy sten cja zo -
stała usz la chet nio na przez wzniosłe idee. 
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Abs tract

Teza artykułu opiera się na pro ble mie re a li za cji związków fun kcjo na l nych
między sze r szy mi ramami po ety c kie go wi dze nia świata a węższym, nor ma ty w nym
punktem widzenia, który jest ogra ni czo ny wyraźnie zde fi nio wa nym, ideo lo gi cz nie
okre ślo nym modelem świata. Autor opiera swoją re fle ksję na ana li zie prze strze ni,
czasu i tematu człowieka w poe ty c kich to mi kach Jana Zahradníčka Žíznivé léto
(1935) a Pozdravení slunci (1937). Z analizy wynika, że zamiast mówić o wza je m nie
uwa run ko wa nym oddziaływaniu tych dwu po zio mów rze czy wi sto ści, lepiej byłoby
po wie dzieć o dia le kty cz nym zde rze niu fra g men tów, z których każdy re pre zen tu je
w tekście li te ra c kim część swojej we wnę trz nej rze czy wi sto ści; chodzi o zde rze nie
prawdy poezji z prawdą ide o lo gii.

Tekst literacki w tym sensie staje się zupełnie nową formą rzeczywistości. Poeta,
motywowany doświadczeniem swobody twórczej z jednej strony oraz dobrowolnym
przyjęciem pewnych zewnętrznych, ideologicznych punktów widzenia ze strony
drugiej, wkłada, z większym lub mniejszym powodzeniem, fragmenty po szcze gó l -
nych, różnorodnych warstw rzeczywistości we wzajemne relacje i umacnia w ten
sposób dominujący wpływ estetycznego oddziaływania wyrażonego w ten sposób
spojrzenia na świat.Tak tworzy się artystyczny obraz, który otwiera człowieka na
świat rozumiany jako jedność w różnorodności.

The thesis of the ae ti c le is based on the qu e stion of the re a li za tion of the fun c tio nal 
re la tion between the broad fra me work of poetic vision of the world and the na rro wer,
re gu la ting point of view de te r mi ned by the writer´s pro cla i med en do r se ment of
a system of firmly defined, ide o lo gi cal models. The author bases his re fle c tions on an
ana ly sis of space, time and the topic of man in col le c tions of verse by Jan Zahradníček 

Žíznivé léto (A thirsty summer, 1935) and Pozdravení slunci (Gre e ting the sun, 1937).
It follows from the ana ly sis that, rather than talking about the mu tu al ly con di tio ned
effect of these two levels of re a li ty, it would be better to talk about a dia le c tic clash of
fra g ments, each of which in a work of art re pre sents part of its own re a li ty, as if it were 
a special mix of fra g ments of a double kind – poetic truth and the truth of ide o lo gy.

A literary text then means an entirely new formo of reality. The poet,  motivated
by the experience  of creative freedom, on the one hand, and by the voluntary
acceptance of certain external ideological regulating points of view, on the other,
introduces with greater or lesser success individual fragments of diverse layers of
reality into a correlation that is intensified by the dominant effect of the aesthetic
function. As the uniting individual he thus creates an imaginary whole that opens man
up to the world, suggesting to the reader the idea of unity in diversity.

Głów nym te ma tem dy p ty ku po ety c kie go Ja na Zahradnička z lat
1935 i 1937 – Spra g nio ne la to (íznivé léto) i Po zdro wie nie słoń cu
(Pozdravení slun ci)1, tra kto wanego często ja ko szczy to we osiągnię cie
twó r czo ści po ety w la tach trzy dzie s tych, stało się zwłasz cza ja s ne wy -
ra że nie wi zji porządku świa ta i mie j s ca człowie ka w nim. Już przy po -
bie ż nym wglądzie do obu to mów za uwa żyć mo ż na, że za sad ni czo
cho dzi o sfo r mułowa nie chrze ścija ń skie go spo j rze nia na świat, spo j -
rze nia, które nie skry wa swo jej orien ta cji wy zna czo nej do gma tycz ny -
mi ka mie nia mi mi lo wy mi, po sta wio ny mi przez ko ściół rzym skoka to -
li cki. Na su wa się py ta nie o związek po mię dzy bar dzo sze ro ki mi ra -
ma mi po ety c kie go post rze ga nia świa ta a wę ż szym, bar dziej ukie run -
ko wującym sta no wi skiem, wy zna czo nym de kla ro waną zgodą na sy -
stem sta bi l nie, do gma ty cz nie okre ślo nych ide o wych sche ma tów. Jed -
nym z mo ż li wych spo so bów po szu ki wa nia od po wie dzi jest ra mo wa
ana li za pra cy po ety z sym bo la mi bądź też ba da nie pro ce su sym bo li za -
cji tak, jak prze ja wia się z jed nej stro ny w two rze niu prze strzen nych
i cza so wych re la cji, z dru giej w ar ty sty cz nej re fle ksji nad ta ki mi za -
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1 Spra g nio ne lato, pie r wsze wydanie ukazało się jako 12 tom z serii Poesie
w kwiet niu 1935 w praskim wyda w ni c twie Me lan trich. Po zdro wie nie słońcu,
pierwsze wydanie ukazało się jako 24 tom serii Poesie w wyda w ni c twie Me lan trich 
w Pradze we wrze ś niu 1937. Cy to wa ne fra g men ty obu tomów pochodzą ze zbioru
Zahradníček 2001. 



gad nie nia mi, jak na ród, wspól no ta na ro do wa, osa dze nie jej w te raź-
nie j szo ści i w tra dy cji.

Prze strzeń

W utwo rach po chodzących z to mów Spra g nio ne la to i Po zdro wie -
nie słoń cu w naj wię kszym sto p niu spo t ka my się z ru sty kalną prze -
strze nią krajo bra zu. Jest to przestrzeń do sko na le zna jo ma, w któ rej
po eta zna j du je nie wy czer pa ne źródło swo jej ob ra zo wo ści. Cha ra kte -
rysty cz nym ry sem te go „pe j za żu” po ety jest prze de wszy stkim su ge -
sty w ne wy ra że nie pełni, inte gra l no ści krajo bra zu. Za hrad niček wy ko -
rzy stu je w tym ce lu całą ska lę śro d ków po ety c kich, opa r tych zwłasz -
cza na re gułach sy ne ste zji. Po do b nie jak w to mie Żura wie (Jeřáby),
ta k że w tych zbio rach – w wy ra ź nej alu zji do uwie l bia ne go przez Za -
hrad nička au to ra Kwia tów zła – isto t ne jest to, że nie ty l ko za pa chy,
ba r wy, dźwię ki, ale też wra że nia sma kowe i do ty ko we na wza jem so -
bie od po wia dają2.

W ja ki spo sób ten krajo braz pie r wsze go spo j rze nia – aby za sto so -
wać wcze ś nie j sze po rów na nie Šal dy, któ re go ów kry tyk użył w kon -
tek ście ana li zy sym bo li cz nych pejza żowo- du cho wych ob ra zów wio-
dącej oso bo wo ści cze skie go sym bo li z mu po ety c kie go, Oto ka ra Bře-
ziny – uchwy co ny jest u Za hrad nička? Po eta, w od ró ż nie niu od Březi-
ny, któ re go po układa ne pe j za że od bi jają się od su ge sty w nych zmysło- 
wo im pu l sów przy ro dy ku syn te ty zujące mu ufo r mo wa niu sen nych,
arty fi cja l nych krajo bra zów du szy3, sta je się tu taj swe go ro dza ju ko la -
żystą. Roz ci na niem wielo war stwo we go ob ra zu przy ro dy lub ra czej
sce ny krajo bra zo wej, czy też wy ję ciem jej si l nie se man ty cz nie ob -
ciążo nych, głów nie te ma ty cz nych ko m po nen tów, mo de lu je wę ż szy
ob raz krajo bra zu, ja k by pars pro to to na ma ca l nej rze czy wi sto ści. Wy -

ra ź nym do wo dem te go twó r cze go pro ce su jest na przykład pie r wsza
stro fa wstę p ne go wie r sza to mu Spra g nio ne la to, Wie czór na wsi
(Večer na ve s ni ci):

Już małe słońca mni sz ków zgasły pośród trawy.
Wonna sza rów ka w okna wlepia wzrok modrawy.
Ze stajni brzęk łań cu chów na dworze się słyszy.
Jazgot dnia zgłuchł do reszty w wie czo ro wej ciszy.
Jabłoń prze ma wia do obrazu w wodzie prostą mową.
Na rękach matek nie mo w lę ta śpią. Osta t nie słowo
ma ciemność, z którą wszystko gada tajnie...
                       (Zahradniček 1992, s. 43)4

Ta fo r ma pe j za żu po ety cha ra kte ryzu je się rów nież skłon no ścią ku
pe w nej stałości, wy ci sze niu, spo wo l nie niu. Wiąże się z tym prze de
wszystkim sym bo li ka barw. Owej stałości od po wia da na przykład
bar wa nie bie ska i jej od cie nie, następ nie biała, ochro wa, brązo wa
i zie lo na, mie sza ne czę sto w pa ra fra zach i opi sach. Przed mio to wy mi
odpo wied ni ka mi tych od cie ni barw są: nie bo, obłok, pola, la sy itp., czy -
li swe go ro dza ju hory zon ta l na „skład ni ca” po szcze gó l nych mo ty wów.

Ru sty kal ne mu krajo bra zo wi przy pi sa na jest także na stę p na roz wi -
jająca fun k cja – wy ra że nie uczu cio wej ra my, zna le zie nie pun ktu wyj -
ścia za pe w niające go ży cie człowie ka. Tym właśnie jest dom. Nie cho -
dzi jed nak o apo te o zę „włas ne go pod wór ka”, lecz o sze r sze wy ra że nie 
ży we go przy wiąza nia do przy ro dy, krajo bra zu, ru sty kal ne go świa ta,
któ ry w pe w nym sto p niu no si śla dy wpływu ro dzi mej dla po ety Vy -
sočiny, ale nie ty l ko. Wspó l nym mia no w ni kiem jest tu geo gra fi cz ne
okre śle nie – mo ż na by rzec – całej zie mi oj czy stej Za hrad nička.
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2 Wczesne za po zna nie się Zahradnička z dziełem Baudelaire’a osobiście po świa -
d czył Václav Černý w pierwszej części Pamětí 1 (Černý 1994, s. 105), gdzie pisze:
„[…] Zahradniček wtedy [w drugiej połowie lat 20-tych] właśnie zapragnął
Baudelaire’a w oryginale, ja go miałem i z chęcią mu pożyczyłem”.

3 Por. zwłaszcza Vojvodík 2004, s. 60–70.

4 Zahradniček 1992, s. 43. Tekst oryginalny (fragm.):

         U malá slunce pampelišek zhasla po trávě.
         Tvář šera balzamická v okna hledí modravě.
         Ze stájí cinkot řetězů se dvorem roz le h ne.

         Večera po koj zkonejšil u lo moz dne.
         K ob ra zu ve vodě hovoří jabloň řečí přímou.
         Dokonáno. V náručí ma tek nemluvňátka dřímou
         a všechno tajně dopovídá tmám...



Jed nak pod czas czy ta nia to mów Zahradnička spo ty ka my się z je -
sz cze jed nym ty pem pe j za żu – pe j za żu mie j skie go, któ ry ob na ża bo le -
s ne, go rz kie do świa d cze nie lu dz kiej eg zy sten cji. Je śli cho dzi o wie r -
sze No c leg w ob cym mie ście (No c leh v cizím městě), Ok no z ra na (Ok -
no z rána), Połud nie nad mia stem (Po led ne nad městem), Tu taj je sz -
cze (trwa) wa l ka (Zde ještě boj) czy też o su ge sty w ne pre lu dium do
du że go po wo jen ne go utwo ru po ety c kie go Znak mo cy (Znamení mo ci)
– utwór Wie l ki piątek w mie ście (Velký pátek v městě) (wszy stkie z to -
mu Po zdro wie nie słoń cu) roz po zna je my w nich punkt wyj ścia dążeń
do te go, by na zwać roze rwa l ny po dział rze czy wi sto ści, od kryć nie -
mającą wyj ścia sy tu a cję człowie ka we frag menta ry cz nych sy l we t -
kach miast i tym sa mym pod kre ślić tę szczerą otwa r tość ra mie nia,
któ rym człowie ka obe j mu je wie j ska kra i na.

Jed na k że wes pół ze wspo mnia ny mi wy żej ob ra za mi kra in „pierw-
sze go spo j rze nia” Zahradnička wyłaniają się kon tu ry ja kiejś nad re a l -
nej kra i ny, któ ra z „fi zyczną” kra iną, w jej ru sty ka l nej i mie j skiej fo r -
mie, ma wie le pun któw sty cz nych, jed nak jej at mo s fe ra jest w za sa -
dzie ró ż na. To kra i na snów, sym bo li cz na prze strzeń, kra i na świę ta,
któ ra uw z nio śla świat zmysłowy, z któ re go wy ra sta. Du cho wo go
uma c nia, dy na mi zu je i po zwa la przebłysnąć zu pełnie nie ocze ki wa -
nym sy l we t kom do sko na le zna nych przed mio tów, któ re nie ja ko od rę -
ki zmie niają się w sym bo le. W tym mie j s cu na su wa się pro ces zna ny
zwłasz cza z dzieła Oto ka ra Březiny, któ re go dzie dzi cem w tym sen sie
sta je się Zahradniček. Rów nież w cha ra kte ry styce je go po ezji mo gli -
by śmy w za sa dzie wy ko rzy stać twier dze nie Šaldy o po ety c kiej me to -
dzie sym bo li cz nej Březiny, któ re kry tyk sfo r mułował w ro ku 1913
w książce Du sza i dzieło (Duše a dílo), a mia no wi cie w te k ście Roz wój 
i in te gra cja w po ezji Oto ka ra Březiny (Vývoj a in te gra ce v po ezii Oto -
ka ra Březiny): 

Wszędzie mamy do czy nie nia z tą sym bo liczną metodą Březiny: przy ro da w jego
pojęciu jest przed sion kiem świątyni, przed sion kiem Ducha (Šalda 1950, s. 152). 

U Zahradnička ten sym bo li cz ny pro ces jest jed nak w re zu l ta cie
ukie run ko wa ny na wy ra że nie kon kre t nej ducho wo- konfe syj nej ra my,

okre ślo nej ścisłym związkiem po ety z chrze ści ja ń stwem czy – ra czej
– z kato li cy z mem. Ina czej mó wiąc, prze ci na nie się krajo bra zu
„pierwsze go” i „dru gie go” spo j rze nia jest u Zahradnička bar dziej bez -
po śred nie, kon kret nie j sze. W od ró ż nie niu od Březiny, któ ry prze cho -
dzi (według opi su Šaldy) od dzie jów ma te ria l nych do dzie jów du cho -
wych, stających się stałą do mi nantą, Zahradniček spa ja te uję cia we
wza je mnej ko re la cji nie ja ko na raz, w mo men ta l nym spię ciu. W efe -
kcie wyjątko wej ko re la cji prze ciw sta w nych bie gu nów, z ży wym efe -
ktem udu cho wie nia do sko na le zna jo mych, nie zna cz nych, po zo r nie
po wszed nich i nie za uwa żal nych czę ści przy ro dy bądź całości krajo -
bra zu. In ny mi słowy, po eta opie ra swe ob ra zy na per ma nen t nej kon -
fron ta cji na tu ra l nych scen i mo ty wów z pe w nym wy ższym, trans cen -
dującym kon te kstem, od któ re go prze cho dzi do rze czy wi sto ści na tu -
ral ne go mo ty wu, od bie ra ne go już jed nak z no wej, głęb szej per spe kty -
wy.

Do sko nałym przykładem są chara ktery sty cz ne apo te o zy naj prost-
szych rze czy: u Zahradnička mni sz kom, po krzy wom, cza r ne mu bzu
itd., któ re z per spe kty wy tej re la cji stają się – przez swe nie po zo r ne
pię k no – sym bo la mi wy ższe go rzę du pro sto ty i ubó stwa, po eta przy -
pi su je fun da men tal ne zna cze nie dla lo sów te go świa ta. Po twier dza się 
tu stwier dze nie Pa u la Til li cha, któ ry o trans cen den t nych sym bo lach
te go ro dza ju pi sze: 

Pochodzą z nie skoń czo ne go materiału, który nam do sta r cza zaznana rze czy wi -
stość. Co ko l wiek z rze czy wi sto ści może się prze ja wić jako symbol szcze gó l nej
relacji lu dz kiej myśli do osta t niej pod sta wy i sensu (Tillich 1990, s. 118).

Kon tu ry tej kra i ny za ry so wa ne są za po mocą śro d ków, któ re czę sto 
już tra dy cy j nie służą wy ra ża niu do zna nia świę to ści. We źmy na
przykład pod sta wo wy wy raz kon tra sto wej ha r mo nii ta je mni czej gro -
zy, stra chu, a jed no cze ś nie fa s cy na cji, za chwy tu, al bo su ge stię
wzniosłości, nie sioną roz pię to ścią wer su Zahradnička, li cz ny mi in -
wer sja mi skład nio wy mi, wy wołujący mi wra że nie ob rzę do wo ści. Wi -
do cz ny jest tu ta k że wy ra ź ny ener ge ty cz ny, dy na mi cz ny mo ment, któ -
ry od zwie rcie d la się w zna cz nym se man ty cz nym ob ciąże niu cza so w -
ni ków, a zwłasz cza w sym bo li ce barw. Spo kojną sce ne rię ru sty kal ne -
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go krajo bra zu, gdzie do mi nują ta kie ba r wy, jak błękit, brąz, biel itp.,
prze ni ka szcze gó l nie ba r wa złota i od cie nie cze r wie ni wes pół ze swo i -
mi przed mio to wy mi odpo wied ni ka mi – słoń cem, krwią, se r cem, różą, 
og niem, ża rem – sym bo la mi wy ższe go, wer ty ka l nie pozy cjo nowa ne -
go pra wa miłości. Stąd mo ż na wy pro wa dzić ta k że zna cze nie klu czo -
we go wy ra że nia obu to mów: pra gnie nia, któ re mo że za ga sić je dy nie
trans cen den t ne, bo skie źródło. Wszy stko to – spo kój i działanie, prze -
pla ta nie pe j za żu re a l ne go pe j za żem trans cen den t nym – od by wa się
jed nak na tu ra l nie na bar dzo wąskiej prze strze ni, ogra ni czo nej czę sto
po je dyn czym wie r szem. 

In ny mi śro d ka mi sym boli cz ne go wy ra że nia świę to ści są na przy-
kład li cz ne mię dzy te ksto we od nie sie nia do staro testa men to wych
ksiąg, nowo testa men to wych ewan ge lii czy do ko ście l nej, zwłasz cza
ma ry j nej tra dy cji lu do wej i tra dy cji świę tych, czy li do te kstów i ob -
rzę dów uświę co nych. Ka ż de od nie sie nie bo wiem nie sie w so bie sym -
bo li cz ny ślad kon kre t nej bi b li j nej hi sto rii lub wy da rze nia, jest więc
pewną syn ek dochą tra dycy j ne go re li gij ne go post rze ga nia świa ta, któ -
re – nie ja ko włamując się do pe j za żu, ob ra zu przy ro dy (rów nież
uchwy co ne go przy po mo cy syn ek doch) – wy twa rza no wy, dra ma ty -
cz ny, a za ra zem zna ko mi cie sca lo ny ob raz.

Zahradniček, pa ra fra zując myśl Pa u la Cla u de la, jed ne go ze swo -
ich wie l kich po ety c kich mi strzów, któ re go po ezję w tym okre sie rów -
nież tłuma czył, na wiąże do te go w ro ku 1938: 

[…] poeta, który rusza na podbój […] jawi się jako ten, który trzyma w ręce Księgę
Ob ja wie nia a w drugiej księgę przy ro dy, mając otwarte obie jed no cze ś nie
(Zahradníček 1995, s. 132). 

Po szcze gó l ne od nie sie nia do te kstów bi b li j nych lub ma ry j nej czy
świe c kiej tra dy cji wie lo kro t nie zna j dują się w bez po śred niej bli sko ści 
na tu ra l nych i ru sty ka l nych mo ty wów – na pla nie po je dyn cze go wer su
lub utwo ru, a tym sa mym nie by wa le roz sze rzają je go zna cze nio wy
za kres. At mo s fe rę pod niosłości wzma ga ponad to pa ty na sty li sty cz na,
któ ra prze ni ka z te kstów bi b li j nych do po ezji Zahradnička.

Czas

Bie gu no wa re la cja mię dzy krajo bra zem pie r wsze go spo j rze nia
a krajo bra zem trans cen den t nym prze ni ka rów nież do płasz czy z ny
tem po ra l nej po ezji Zahradnička z dru giej połowy lat trzy dzie s tych.
Na prze ciw ie ń stwie „cza su sko ń czo no ści”, cza su zie m skie go, i „cza -
su wie cz no ści” opa r ta jest już sa ma ko m po zy cja to mów Zahradnička.
Za rów no Po zdro wie nie słoń cu, jak i Spra g nio ne la to mają właści wie
porządek ka len da rza. W Spra g nio nym le cie po eta łączy wie j ski rok
z ro kiem ko ście l nym. Pod wzglę dem te ma ty cz nym wie r sze to mu
ułożo ne są w porządku od wio s ny do wio s ny, czy to za po śred ni c twem 
ty tułów, czy zna cze nio wym ukie run ko wa niem po szcze gó l nych wie r -
szy. Pod czas gdy w pie r wszej czę ści książki do mi nu je ra czej na tu ra l -
ny, we ge ta cyj ny rytm, dru ga opie ra się na ko m po zy cji ko ście l nych
świąt i uro czy sto ści. Podąża ponad cza sową li nią pro wadzącą od Be t -
le jem (utwór Be t le jem – Betlém) po przez ty dzień pa sy j ny (utwór Dro -
ga do domu – Ce sta domů) do Zma r twy chwsta nia (utwór Na dro gę –
Na ce stu) – li nią ro ku litu rgi cz ne go. W ten spo sób – w ogó l nym układ -
zie zbio ru – wio s na początko we go wie r sza Wie czór na wsi, wio s na
we ge ta tyw na, kie dy rodzące się ży cie jest skry cie spę ta ne nie od wra -
calną obe cno ścią „śmie r ci bli skiej”, zin tensy fiko wa na jest wiosną ob -
cho dów uro czy sto ści Zma r twy chwsta nia Pa ń skie go (utwór Na dro -
gę), za tem wiosną ponad cza sową, w sen sie du cho wym po ko nującą
śmierć. Cy kli cz ność „świe c kie go cza su” wy ra żo na za sie wem, doj rze -
wa niem i żni wa mi, cza su „ślu bów i po grze bów, śmie chu i płaczu”
(Be t le jem), jest w ten spo sób uwo l nio na od bez nad ziei i pod porządko -
wa na głęb sze mu, meta fizy cz ne mu pla no wi. Sta je się pro to ty pem
pełni dążeń te go świa ta w du chu bo że go za mia ru. W Po zdro wie niu
słoń cu Zahradniček owo prze ci na nie cza su tłumi, czas pro fe ty cz ny
ustę pu je „cza so wi wie cz no ści”. Nie cho dzi tu jed nak o znie sie nie po -
la ry za cji dwu cza so wych płasz czyzn, lecz ra czej o wy ty cze nie dwo ja -
kiej na tu ry cza su v sen sie au gu sty no wskiej ini cja cji my ślo wej. Cho -
dzi o prze jaw fun da men tal nego dąże nia do prze kro cze nia, wy ra żo ny
z jed nej stro ny po przez tkwie nie w „nie ubłaga nym” – w trau ma ty cz -
nym do zna niu upływu cza su ży cia, cza su śmie r ci, z dru giej po przez
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usi l ne sta ra nie o „po jed na nie”, o wie cz ność, któ ra w stro fach
Zahradnička przebłysku je właś nie w pro mie niach najdo nio śle j szych
świąt i uro czy sto ści ko ście l ne go ro ku.

Człowiek, słowo, naród

Spó j rz my je sz cze na spo sób, w ja ki uchwy co ne zo stało mie j s ce
i ro la człowie ka – przed mio tu twó r cze go i obie ktu zain tere so wa nia
po ety – w to mach Zahradnička z dru giej połowy lat trzy dzie s tych.
W od ró ż nie niu od Żura wi, gdzie po eta stał ra czej na ubo czu i, ra do ś -
nie współucze st nicząc, ob se r wo wał za chwy cające me ta mor fo zy rze -
czy wi sto ści, pod miot li ry cz ny dy p ty ku z dru giej połowy lat trzy dzie s -
tych cha ra kte ryzu je ro la akty w na, mo ty wo wa na zwłasz cza prze ko na -
niem o ko nie cz nej par ty cy pa cji w dzie jach te go świa ta. Świa ta nie go -
to we go, otwa r te go na twó r cze działanie człowie ka, na je go pra gnie nie 
two rze nia i do twa rza nia, któ re jest uświę co ne. Idzie on bo wiem ra mię
w ra mię z od wie cz nym Bo żym za mia rem. A jak ina czej po eta mo że
ucze st ni czyć w dzie jach te go świa ta, je śli nie swo im słowem? Słowo
po ety c kie wy su nię te jest na pie r wszy plan, słowem da się uchwy cić
przed mio ty pię k nej prze mija l no ści, uja w niają się w nim ta k że kon tu ry 
ro zu mia ne go trans perso na l nie, wy ra żo ne go sym bo li cz nie trans cen -
dent ne go krajo bra zu i cza su. Słowo od kry wa chwiejną gra ni cę mię -
dzy świa tem stwo rzo nym a uta jo nym pla nem idei.

Po ety c kie post rze ga nie świa ta za sa dza się w sfe rze mo wy oj czy -
stej, ro zu mia nej ja ko osto ja, w któ rej – jak stwier dza Zahradniček
w roz wa ża niach Pra wda po ezji (Pra vda po ezie) z ko ń ca lat trzy dzie s -
tych – „wy ryły się do świa d cze nia wszy stkich tych, któ rzy tu by li
przed po etą”; mo wy, w któ rej po eta jest jed nym z nie wie lu wy bra -
nych, tym większą więc odpo wie dzia l ność za nią od czu wa.

Klu czem do ro zu mie nia mo wy ro dzin nej – i po ezji w ogó le – ja ko
tra dy cy j nych no ś ni ków oj czy stej, na ro do wej wspól no ty są w obu to -
mach li cz ne alu zje do Ka r la Hyn ka Máchy. Na przykład w wie r szu
Dzie dzi c two (Od kaz) ze Spra g nio ne go la ta czy ta my ty po wo oksy mo -
ro niczną fra zę: 

Dym wygasłych ognisk znów ku niebu stąpa, 
strun ze r wa nych dźwięk mi brzmi.5

W Po zdro wie niu słoń cu – obok wie r sza na zwa ne go bez po śred nio
Mácha (re a gujące go mię dzy in ny mi na ów cze s ne wy da rze nia kul tu ra -
l ne, związa ne z setną ro cz nicą śmie r ci Máchy w ro ku 1836) – spo ty ka -
my się rów nież z na stę pujący mi wer sa mi z utwo ru Świę ty Wacław
(Svatý Václav): 

[…] dbaj o ziemię w spadku ci daną,
ziemię wdzięczną jak trawnik do gier,
ziemię klę ska mi od cho waną.6 

Mo wa oj czy sta ura sta tu do sze r sze go, ponad indy widua lne go zna -
cze nia i sym bo li cz nie trans po nu je się do po ję cia kra ju, oj czy z ny, nie
ty l ko w sen sie tery to ria l nym, prze strzen nym, ale prze de wszy stkim
sym bo li cz nym i du cho wym: hi sto ry cz nym, ku l tu ro wym i re li gi j nym.

Wspól no ta na ro do wa, którą Zahradniček po ety c ko okre śla na pod -
sta wie mo wy oj czy stej – ma cho wskie go dzie dzi c twa, roz ra sta się da -
lej do na stę p ne go wy mia ru, roz bu dzo ne go właś nie sym bo liczną, ide -
ową sferą. Cho dzi o po ję cie na ro du, któ ry w okre sie wzmo żo ne go po -
czu cia za gro że nia, cię ża ru zbli żającej się wo j ny, oku pa cji osłonię te
jest okre śloną re li gijną tra dycją. Po eta post rze ga cze ski na ród ja ko na -
ród świę te go Wacława, ści śle związa ny z tra dy cyjną myślą Ko ścioła,
któ ra na ród – i w ogó le lu dz kość – po j mu je ja ko meta fi zy cz ne po -
wiąza nie przo d ków, żyjących i tych je sz cze nie na ro dzo nych. Ten tra -
dy cy j ny sche mat wspól no ty lu dz kiej opie ra się o świa do mość cza so -
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5 Przekład tłumacza tekstu. Tekst ory gi na l ny:
         Kouř vyhaslých ohňů zas k obloze stoupá,
         strun strhaných zvuk mi zní. 
   (Przekład utworu znajduje się także w: Zahradniček 1995, s. 33–34, tłum. Józef
Waczków).

6 Przekład tłumacza tekstu. Tekst oryginalny: 
         […] hleď zemi v dědictví ti danou,
         zem líbeznou jak trávník k hrám,
         zem pohromami odchovanou.



wej (bądź też ponad cza so wej) ciągłości. Związa ny jest też z hie ra r chi -
zacją prze strzenną („o, na pniu oj czy z ny mej, zie mio mo ja oj czy sta,
mój do mu!”), któ ra umo ż li wia wi dze nie trans perso na l nej wspól no ty
na ro do wej z pun ktu wi dze nia jed no stki i od wro t nie. Wa ż na jest tu
zwłasz cza świa do mość dete r mi na cji lo su, je go nieod wraca l no ści,
pra widłowo ści, czy niąca z na ro do wej wspól no ty, kra ju i tra dy cji or -
ga niczną, żywą całość, po wstałą z Bo że go za mie rze nia, cu downą,
więc tym bar dziej godną opie ki, ob ro ny: 

[…] do wspól no ty na ro do wej wstę pu je [się] poprzez chrzest i […] innej drogi nie ma i 
nie będzie,

– ogłasza Zahradniček w te k ście Śpie wa j my cho rał świe to wacławski
(Zpívejme chorál svatováclavský) i pi sze da lej: 

Niech słyszą wszyscy, że odejście od Kościoła jest tak samo smutne jak odejście
od narodu, i że jedno pociąga za sobą drugie (Zahradníček 1995, s. 192). 

Al bo: 

[…] o na ro dzie się nie dys ku tu je, […] o na ro dzie się śpiewa, jak się śpiewa o matce,
o ziemi i o Bogu. Po nie waż ten, kto o nim dys ku tu je, po świa d cza, że w naród nie
wierzy, a ten, kto nie wierzy, ten nie widzi (Zahradníček 1995, s. 471).

Po wró ć my do kwe stii początko wej. Jak roz wi ja się spo sób sym -
boli zo wa nia w dzie le po ety c kim Zahradnička dru giej połowy lat trzy -
dzie s tych? Auto no mi cz na siła te kstu po ety c kie go w tym przy pa d ku
spo czy wa właś nie w mo ż li wo ści spó j ne go związku dwu, za sad ni czo
od mien nych, czę sto kon fli kto wych stru ktur, z któ rych ka ż da ro ści so -
bie pra wo do wy ra ża nia to ta li z mu rze czy wi sto ści. Za miast jed nak
mó wić o wza je m nie wa run ko wa nym od działywa niu tych dwu płasz -
czyzn rze czy wi sto ści, według nas le piej zająć się  z a  s a d ą  d i a  l e  -
k t y  c z n e  g o  ś c i e  r a  n i a  s i ę  f r a  g  m e n  t ó w, z któ rych ka ż dy
w dzie le sztu ki re pre zen tu je część „swo jej” rze czy wi sto ści – post rze -
ga nej bez po śred nio lub po śred nio. Tekst li te ra cki, kon kre t nie wiersz,
opi su je wte dy zu pełnie nową fo r mę rze czy wi sto ści. Po eta, mo ty wo -
wa ny z jed nej stro ny do świa d cze niem swo bo dy twó r czej, z dru giej
do bro wo l nym przy ję ciem pe w nych ze w nę trz nych, ide o wych sta no -

wisk re gu lujących, wpro wa dza – z wię kszym czy mnie j szym po wo -
dze niem – po szcze gó l ne fra g men ty ró ż no rod nych warstw rze czy wi -
sto ści w ko re la cję, wzmo c nioną ukie run ko wa niem na este ty cz ne od -
działywa nie. Ja ko jed no stka jed nocząca wy twa rza za tem wy ima gi no -
waną całość, któ ra otwie ra człowie ka dla świa ta, su ge ru je mu ideę
jed no ści w wie lo ści.

Jed no cze ś nie jed nak nie za cie ra pod sta wo we go pun ktu wi dze nia,
wpływające go na na ro dzi ny całej no wo cze s nej po ezji – na si lające go
się po czu cia dez in te gra cji ży cia i świa ta, któ re po j mu je ja ko ne ga ty w -
ne. A na stę p nie – kon kre t nie w przy pa d ku Zahradnička – wy ko rzy stu -
je w ten spo sób po sta wio ne su ge stie jed no ści ja ko ogó l ne go pun ktu
wyj ścia do twó r czo ści po ety c kiej, na bie rającej cha ra kte ru po ezji ob -
ron nej, ochra niającej całe spe ktrum pry wa t nych i trans perso na l nych
wa r to ści w mo men cie na si lające go się za gro że nia.

Tłuma czyła Ane ta Wy szty giel
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Radek MALÝ

Olomouc

K jed no mu inspiračnímu zdro ji
po ezie Ja na Skácela

Klíčová slo va: Jan Skácel, Georg Trakl, hermetická poezie, rakousko-české literární
vztahy

Keywords: Jan Skácel, Georg Trakl, hermetic poetry, Austrian-Czech literary
relations

Abs tract

Autor studie zkoumá vztah mezi poezií rakouského expresionisty Georga Trakla
(1887-1914) a českého básníka Jana Skácela (1922-1989). Traklovo dílo v
překladech Bohuslava Reynka ovlivnilo vývoj moderní české poezie ve třicátých
letech dvacátého století, především u Františka Halase a dalších básníků. Ozvěny
Traklovy poezie však můžeme zaznamenat také v šedesátých letech u básníka Zbyňka 
Hejdy, Jana Skácela a prostřednictvím nových překladů Traklových básní Ludvíka
Kundery. Tyto překlady jsou spojeny se Skácelovým zájmem o Traklovo dílo, jenž
vrcholí v jeho sbírce Metličky (1969).

Author of the study examines the relation between poetry Austrian ex pres sio nist
Georg Trakl (1887–1914) and Czech Poet Jan Skácel (1922–1989). Trakl´s work
affected the de ve lo p ment of modern Czech poetry in trans la tions by Bohuslav Reynek
in Thirties of the twentieth century by František Halas and other poets. The echoes of
Trakl´s poetry can we read also in the sixties by poet Zbyněk Hejda, Jan Skácel and by 
Trakls trans la tions by Ludvík Kundera. These trans la tions are connected with Skácels 
work, exactly in book Metličky (1969).

Moravský básník Jan Skácel (1922–1989) bývá v českém kon te x tu 
po vaován za na to lik originálního básníka, e jen s obtíemi hledáme
je ho předchůdce či důstojné pokračovatele. Přesto lze v je ho tvorbě
ob je vit nečekané inspirační zdro je. Jedním z nich je dílo rako uského
expresionistického básníka Ge orga Trakla (1887–1914), je ho temná,
melancholická po ezie ob saená ve dvou sbírkách (Básně – Ge di ch te,
1913 a Šebestián ve snu – Se ba stian im Tra um, 1915) prostřednictvím

překladů do češtiny za sa ho vala zejména ve třicátých le tech dvacátého
století do vývoje české li te ra tu ry, zejména do raných sbírek Františka
Ha la se, Viléma Závady a Ja na Zahradníčka. 

Tra kla do češtiny soustavně překládal ne j pr ve Bo hu s lav Re y nek
(překlady vyšly v le tech 1917 a 1924) a později Ludvík Kun de ra (kni-
ní vydání v le tech 1965 a 1995). V Reynkově případě se jedná o první
překlad Tra kla do cizího ja zy ka vůbec. Překlady Ludvíka Kun de ry
z let šedesátých u představují au to ra známého v českém i světovém
kon te x tu, je ho přístup te dy ne byl tak objevitelský ja ko Reynkův. Přes- 
to ty to překlady vy vo la ly další vlnu zájmu o Tra klo vo dílo v českých
zemích – moná ne v takové výjimečné šíři, ja ko to mu by lo u Re yn-
kových překladů ve třicátých le tech, ale u dvou autorů jsou ty to vry py
zce la zjevné. Jsou ji mi Zbyněk He j da a Jan Skácel, oba z okru hu spříz- 
něných literárních časopisů „Tvář” a „Host”. Oba zmínění básníci však
vytvořili na to lik svébytné dílo, e ne l ze jednoduše kon sta to vat je jich
přímé ovlivnění Kunderovými překlady. Nové překlady moná jen
ury chli ly či pro hlo u bi ly je jich zaobírání se Tra klem, k němu tak ja ko
tak různými ce sta mi dospěli.

Zatímco Hejdova literární spřízněnost s Traklem je explicitní a ne-
popiratelná (např. Hejda sám Traklovy básně rovně překládal), v pří-
padě Jana Skácela se v odborné literatuře o jeho moné vazbě na Trak- 
la dozvíme jen velmi málo. Tato vazba však existuje a přímo na ni
upozorňuje Ludvík Kundera, Skácelův přítel a sám básník, ve své
sbírce Sny té z r. 1995, která můe být chápána jako osobitý soubor
záznamů a vzpomínek. V části věnované Janu Skácelovi čteme násle-
dující verše:

[...]
Honza Skácel šel na truc do fabriky, do té kostrbaté
Líšně, pak však vydal první knihu básní

a v uválivém rytmu roků druhou a další a další,
kladl v nich zvláštní otázky, ptal se,

kolik příleitostí má růe a co zbylo z anděla,
v hodině mezi psem a vlkem odléval
do ztraceného vosku sporé verše a šlehal

jimi jak metličkami smuténku, ani ji zahnal,
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nějakou dobu seděl v roz hla se a začal tam psát
své slo u p ky, své malé recenze (jednu o našem kanárkovi),
směl dokonce ce sto vat, byl za polárním kruhem i ve Vie t na mu,

v Tyrolích jsme jednou v poledním áru pu to va li ke hrobu
Georga Trakla, v Kunštátě pak na krchově chraplavě pravil:

Můj starý básníku, to u se u něho dveře netrhly
                                 (Kundera 1995, s. 51)

Osobní vzpomínka Ludvíka Kun de ry dále rozvíjí text, odkazující
na výše po psa nou společnou pouť obou básníků ke hro bu Ge o r ga Tra -
kla ro ku 1969 – Skácel údajně Tra klo vy te x ty dobře znal v originále
a ob di vo val je, nero zmlo u va je si ce Kun de ro vi je ho boj s překládáním
Tra kla do češtiny, avšak po uka zu je na ma r nost takového počínání.

Jiný důkaz o tom, e Skácel se o Tra kla zajímal, a to do kon ce ve l mi 
intenzivně, podává Zdeněk Komín ve své skácelovské mo no gra fii: 

Zvláštní monost nahlédnout do Skácelovy ci t li vo sti k ivotním dominantám
nám poskytují jeho poznámky k některým cizím ivotopisům. Soustředíme se na
Skácelovo studium ivota Georga Trakla. Ze Skácelovy knihovny máme v rukou
svazek Erin ne run gen an Georg Trakl. Zeugnisse und Briefe (Otto Müller Verlag,
Salzburg 1959). Skácel jednak podtrhával v textu, jednak zaškrtával po straně textu,
případně dělal vykřičníky či jiné znaky a konečně si zaznamenával a ko men to val
některé stránky z knihy na zadním přídeští i obalu. [...] Jan Skácel si četl kníku
o Georgu Traklovi tak, e se ozval na ta místa, s nimi zvláště důvěrně rezonoval.
Bylo by mono říci, e si četl o cizích ivotech tak, jak si „četl” i svůj vlastní ivot,
toti s neustálými posuny k určitým myšlenkově podstatným průsečíkům ivotních
dějů (Komín 2000, s. 35).

Sa ma ta to skutečnost – Skácelův zájem o Tra klo vu bio gra fii – ještě 
ne do ka zu je, e Tra klo va po eti ka se od ra zi la i ve Skácelově tvorbě. Při
po hle du na Skácelovo dílo však zjišťuje me, e va z by zde jsou, tušené
a mno h dy křehké, ale zřejmé. Jen výjimečně je lze po zo ro vat na
rovině konkrétních citací či aluzí (to by ostatně by lo Skácelově po eti -
ce cizí); spíše se zdá, e Skácel svou tvor bou stojí – alespoň zčásti,
svými „smuténkami” a „traklovským ivotním po ci tem” – na tom
pólu evropského básnictví, který by by lo lze označit ja ko hölderli-
novsko-traklovský. To ho si všímá i Zdeněk Komín ve zmíněné mo -
no gra fii: 

Skácelova jedinečnost je však stále zakotvena na hlubinách toho, čeho bylo
v ivotním i literárním kontextu, v etickém a estetickém zlidšťování světa u
dosaeno. Je osobitý a svůj vdycky a za všech okolností, ale je také za všech
okolností vrostlý do objektů světa, do tradice, do odkazu lidí dávno mrtvých. Tato
plodná rozpětí Skácelova světa mezi otce a matku, Erbena a Trakla, domov a svět,
poezii a prózu, mýtus a naslouchání současnosti jsou itá a proitá s opravdovostí
budící obdiv a důvěru (Komín 2000, s. 14).

Je obtíné hle dat u básníka Skácelova formátu literární vzo ry či
„učitele”. Avšak zdá se, e právě jména tak protilehlá ja ko Er ben
a Trakl mo hou po mo ci uspokojivě vy me zit široké rozpětí Skácelovy
po ezie, odehrávající se přitom na jediné struně. Skácelovo niterné, ni -
ko li formální sepětí s Tra klem ještě více vy ni k ne při po hle du na
českou li te ra tu ru zvenčí, v evropském kon te x tu. Rakouský spi so va tel
Pe ter Han d ke in ter pre to val ve své la u da tio u příleito sti udělení Pe tra -
r co vy ce ny Ja nu Skácelovi v r. 1989 Skácelovu po ezii na základě
podobně zdánlivě protichůdných světů – na oso b no stech a dílech
Georga Tra kla a Wo l f gan ga Ama dea Mo za r ta (Han d ke 1989–1991,
s. 25–38). Takové srovnání se jeví ja ko obzvláště objevné, uvědo-
míme-li si, e Han d ke mohl znát Skácelovo dílo po uze z ne mno ha
překladů do němčiny. Sám Skácel byl prý pronikavostí této in ter pre ta -
ce mi le překvapen.

U Skácela se však ovlivnění Tra klem pro je vu je i na úrovni
jednotlivých sbírek, v nich se ve zvýšené míře objevují mo ti vy smrti,
úzkosti a po dzi mu. Po třech básnických sbírkách, v nich Skácel de fi -
nu je a za ko t vu je svou oso bi tou a a do kon ce tvůrčího ivo ta pra kti c -
ky neměnnou po eti ku (Ko lik příleitostí má růe (1957), Co zby lo
z anděla (1960) a Ho di na me zi psem a vlkem (1962)), přichází sbírka
čtvrtá, Smuténka (1965), u v názvu s příklonem k me lan cho lii. Me -
lan cho lie měla si ce vdy ve Skácelových verších pevné místo, v druhé 
půli šedesátých let však začínají po ci ty úzkosti převaovat: 

      Třmeny

[...]

Uťatá hlava letí po větru
a je mi úzko, skoro k pláči,
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na jed nou nevím,
jestli k smrti stačí
odhodit křivou šavli,
volat: Neudeř!
[...]
             (Skácel 1995, s. 209)

Těko so u dit, zda se ji v této sbírce pro je vu je Traklův vliv – ne boť 
ten je nesporný a u sbírky následující. Ve Skácelových verších však
poznáváme kra ji nu Traklových veršů s typickými atri bu ty – tak
v básni Ele gie je styčných bodů hned několik – např. rybník, hráz, so u -
m rak, rákosí či ha v ra ni:

U jenom ty a já jezdíme lokálkami
okolo rybníků a kolem starých hrází,
kde padá tma a padá na rákos.

U je nom ty a s námi starý bůh.

Je strašně starý, starší ne ty hráze,
má křivý prst a lítost jako saze
snáší se na kraj – samí ha v ra ni.
               (Skácel 1995, s. 187)

Pátou Skácelovu sbírku, Metličky z roku 1968, otvírá báseň Hřbi-
tov v prosinci – relativně málo známý text, na něm jako na jednom
z mála lze poukázat ne na jediný, ale hned na několik dílčích rysů,
které pravděpodobně souvisejí s Traklovou poezií:

Hlo mo z na větru před kůň zapřaená
Výslechy prvních mrazů dlouho do noci
Trubači prázdnot dují jako stěna
V bezlistí ptáci   Není pomoci

Trubači prázdnot nadouvají líce
Do polí zídku břečťan přelézá
Kamenné deště ujídají z hrobů

Před koně zapřaená hlo mo z na

Hle hřbitov v prosinci a vítr odjinud
Ohýbá k zemi ci zo kra jnou túji

Nepřijde nikdo   Pane smiluj se
Trubači prázdnot pilně vytrubují
                (Skácel 1995, s. 215)

Nesporně traklovská je atmosféra básně, její to pos (hřbitov) i čas
(zimní noc) souzní s tra klo v skou po eti kou. To ovšem znamená málo,
ne boť takové časové a místní určení odpovídá i tradiční představě ro-
mantické, melancholické básně. Druhým „nepřímým” důkazem můe 
být fo r ma básně. Básně o třech slokách se čtyřmi verši spjatými
střídavým (ve Skácelově básni přerývaným) rýmem dominují první
Traklově sbírce a pro Skácela ne j sou úplně typické. O něčem můe
vypovídat i fakt, e všechny verše básně – jak je to mu u Tra kla důsled- 
ně v celém básnickém díle – začínají velkým písmenem. K této úpravě 
Skácel sy ste mati c ky přistupuje v celých Metličkách, předtím ani po -
tom se s ní nesetkáme. Pro to ji lze po vaovat za příznakovou. Ani to
by ještě ne mu se lo nic zna me nat. Zaměřme pro to po zo r nost na ob last
le xi ka.

Zarazí nás některá Skácelova epi te ta; jme nu j me dvě – trubači
prázdnot a kamenné deště. Ani jed no to to spojení nemá v Traklových
te x tech dvo jen ce, přesto však obě mo hou o sou vi s lo sti s Tra klem na-
povídat. Ad je kti vum ste i nern (kamenný) pouívá Trakl často v po-
dobně neobvyklých spojeních, např. kamenná noc z básně An die Ve r -
stum m ten (Oněmělým) či kamenný chlum z básnické pró zy Win te r -
nacht (Zimní noc). Druhý příklad, ob raz „trubači prázdnot”, evo ku je
dra ma tic kou zkra t ku z Tra klo vy básně Tro m pe ten (Tru b ky).

Ve čtvrtém verši první slo ky čteme substantivní neo lo gi s mus bez-
listí. Je známým fa ktem, e Skácel s neo lo gi s my pra co val ja ko
málokterý jiný český básník, ale přesto se opět nabízí monost hle dat
pa ra le lu s Tra klem opakovaně pouívaným výrazem en t la ubt, pa r ti ci -
piem vytvořeným od německého slo ve sa en t la u ben (zba vit listí).
Navíc, obrazností příbuzný verš strom třese se v své bez li st no sti,
v něm je opět to ho to slo va uito, byť v příbuzném tva ru, naj de me
u Františka Ha la se, v básni V dešti (Ha las 1978, s. 185).

Není snadné obhájit myšlenku, e Skácelova báseň Hřbitov v pro -
sin ci stojí pod přímým vli vem Tra kla – a není rovně sna hou to tvrdit.
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Je - li však známo, e Skácel se v tée době Tra klem zabýval, lze na
základě indicií různého cha ra kte ru ten to vztah, vědomý či nevědomý,
kon sta to vat i ve Skácelově po ezii.

Ještě výrazněji a v koncentrované podobě, ne jen v rovině nepří-
mých nápověd, se ten to vztah rozkrývá v jiné básni Metliček, v násle-
dujícím pětiverší:

         Čistota

Září   A lovec s roz lo me nou puškou  
Toulá se při okraji lesa   Ze strnišť
Divoké husy vracejí se v klínech
Ve starých básních jako v zahradách
Tlumené pády plodů   Ticha nesbíraná
                   (Skácel 1995, s. 247)

Podzimní lovecký výjev nápadně připomíná úvodní scénu Tra klo -
vy básně V zimě:

Na poli chladný bílý třpyt.
Ohromné nebe je tak opuštěné.

Hejno kavek nad tůň se ene,
lovci jdou z lesa, panuje klid.

Mlčení dlí v černých korunách.
Svit ohňů z domků měkce plane.
Chvílemi z dálky zazvoní saně,
šedavý měsíc stoupá v tmách.

Šelma má roztrený bok,

havrani v strukách krve brouzdají se.

Vyzáblý rákos lutě chví se.
Mráz, kouř a v prázdném háji krok.
                  (Trakl 2005, s. 36)

Atmosféra obou básní, přítomnost ztišení a zároveň napětí spo-
jeného s lo vem, se navzájem do sti podobají (přes Tra klo vu bru ta li tu
a větší konkrétnost); rozdílná jsou pochopitelně roční období, v nich
se výjevy odehrávají. Podstatné je však to to: v kadém verši Skácelo-
va te x tu nalézáme naráky na Tra klo vo dílo. „Okraj le sa” ze Skácelo-

vy básně je do slo va přeloený pro Tra kla ve l mi typický, ba klíčový
výraz Wa l d sa um – lem, kraj le sa, mající pro básníka symbolický vý-
znam přesahu do trans cen den t na, rozhraní me zi světem pozemského
a nadzemského. Divoké hu sy nad strništi evokují Traklův Vo ge l zug
(tah ptáků), opět klíčový po jem spjatý s to u hou po úniku a je ho ne-
uskutečnitelností. A konečně v zahradách tlumené pády plodů téměř
do slo va citují je den verš z Tra klo vy básně Die Ve r flu ch ten (Prokla t -
ci): Im Ga r ten fal len Äpfel dumpf und we ich, do slo va „v zahradách
padají ja b l ka tlumeně (temně) a měkce”. Shrne me - li si to, v jediné
básni o pěti verších nacházíme sho du dvou klíčových motivů a dvou
téměř doslovných citací. Ještě te h dy by se mo hlo jed nat o na ho di lou
po do bnost, kdy by se nenabízel další důkaz vědomé spřízněnosti této
básně s Tra klo vou poezií – ono ve starých básních… ze čtvrtého verše. 
Zde moná dává Skácel přímo na je vo va z bu te x tu k jiné, snad Tra klo-
vě po ezii.

Jan Skácel se ve sbírce Metličky nevyhýbá odkazům na jiné, jím
ctěné básníky. Pro účel této práce mají význam dva takové te x ty. První 
z nich, s prostým názvem ŘEČ, od ka zu je na výše zmíněný Skácelův
pro slov nad hro bem Františka Ha la se, ne náhodou básníka s Tra klem
v rané fázi své tvor by úzce spjatého:

      Řeč

Vdycky to někde je
Můj starý básníku
Aspoň za to ještě stojíme
A dnes je to tady
V Kunštátě na hřbitově
Který jste si zvolil

A podzim je se všemi tru b ka mi
Jakési výročí tu je
A mokrá uklizená pole
A ptáci
Kteří zůstali přes zimu
A také my jsme tady
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A s takovými obavami

[...]
          (Skácel 1995, s. 223)

Zdá se, e Skácel si byl vzta hu Tra kl - Ha las vědom a po ku sil se jej
– zašifrovaně a dost moná nevědomky – do této básně za pra co vat.
A to ve verši A po dzim je se všemi tru b ka mi – ten by mohl od ka zo vat
na ji ci to va nou Tra klo vu báseň Tru b ky. 

Nárůstu existenciálních motivů ve sbírce Smuténka a zejména
Metličky si všímá i Zdeněk Komín ve své mo no gra fii, kdy pod o-
týká, e do Metliček proniká da le ko více úzkosti a tísně ne do sbírek
předchozích. Nehledá zde však so u vi s lost přímo s Tra klem, ale –
a snad i pod vli vem básně Řeč – s Františkem Ha la sem: 

Bu de me - li hledat vysvětlení, proč Skácel nazval svou sbírku právě Metličky (jsou
spojeny s básní o snímání posmrtné masky), najdeme je také v tom, e tato sbírka je
sbírkou nejvíce tema tizo va nou právě smrtí. Snímání posmrtné masky můeme chápat 
právě v halasovském kon te x tu. Skácel tu vede dialog se svým básníkem. Metličky
jsou poctou tvorbě a oso b no sti Halasově (Komín 2000, s. 86). 

Pa ra le la s Traklovým dílem, které Ha la so vu ra nou po eti ku spo lu-
utvářelo, je však nasnadě.

I z řady jiných básní Metliček lze vycítit tra klo v skou atmosféru
rakouského ven ko va, který se v mnohém ve l mi podobá to mu
Skácelovu – moravskému (i kdy je pra vda, e taková po do bnost ve
středoevropském re gio nu nepřekvapí). Podobné mo ti vy, např. Pod-
zimní večerní návrat do vsi v básni Lámání kukuřice (Skácel 1995,
s. 248), neznamenají nutně přímé ovlivnění Tra klem – jen je jich zvý-
šená četnost ve Skácelově po ezii této do by o něm moná vypovídají. 

V další Skácelově básnické tvorbě lze sle do vat od klon od to ho to
temného, existenciálního tó nu. Přesto se i ve sbírkách z osmdesátých
let vy sky t nou (spíše ojediněle) básně, na nich je moný vliv Tra kla
patrný. Jedním z takových textů je báseň Noční můra ze sbírky Dávné
pro so, vydané v ro ce 1981: 

Po jed nou dítě vzkřikne ze sna
a probudí je vlastní pláč

To velké Malé se mu zdálo
a cosi dávného se stalo

a dítě neví proč a zač

A je tu bez ed nost té chvíle
kdy černé bezy kvetou bíle

a voní noc jak stonek rdesna
            (Skácel 1996, s. 16)

Vytrácí se si ce, především díky to mu, e Skácel uil volnější fo r -
mu, základní po cit, „traklovská nálada”, tak, jak by la zřetelně cítit ve
výše citovaných Skácelových básních, avšak Noční můra zna l ci Tra -
klo va díla jednoznačně vyvolá aso cia ci na báseň Noční ro man ce
z první Tra klo vy sbírky, je zpracovává toté téma.

V Dávném pro su naj de me i báseň Do ty ky, která v úvodním dvoj-
verší rozvíjí me ta fo ru ne ne po dob nou (rozhodně alespoň moným
výkladem) Traklově oxymórům „černému sněhu” či „černé ro se”:

na snůšce medu citrónový pyl
a na jablůňce v lese černý pomeranč
             (Skácel 1996, s. 26)

Jan Skácel představuje me zi básníky, na ně svou po eti kou zapůso- 
bila po ezie Ge o r ga Tra kla, ve více ohle dech výjimku. Především –
a právem – nebývá tradičně řazen k básníkům melancholického,
tragického vidění světa. Přesto i o něm lze mlu vit ja ko o „básníkovi
po dzi mu” – a k této otázce se ještě vrátíme v ka pi to le věnované trak-
lovskému mo ti vu „po dzi mu na jaře”. Na rozdíl od Ha la se, Hrubína,
ne bo i např. He j dy u Skácela nezaznamenáme vliv Tra kla v rané
tvorbě, nýbr a v její vyzrálé fázi – v druhé polovině šedesátých let.
I zde je však Traklův vliv spíše zašifrován v nenápadných a „pravdě-
podobných” shodách motivů či prostředí básně. Přesto se u Skácela
naj dou i te x ty, u nich se zdá být Traklův vliv nepochybný. 

U Skácela ne l ze mlu vit o expresionistickém období či o ex pre siv-
ním sty lu. Spíše lze v je ho tvorbě kontinuálně vy po zo ro vat exi sten-
ciální prvky, které právě v druhé polovině šedesátých let nabývají na
gra da ci ve sbírkách Smuténka a Metličky. Ve sbírkách ze sedmde-

127 128



Agata FIRLEJ

Poznań

Życie po wybuchu. 
Refleksy transformacji w czeskiej dramaturgii

po 1989 roku

Słowa klu czo we: Li te ra tu ra cze ska, cze ski dra mat po 1989 r., te atr, trans fo r ma cja,
backlash

Ka y words: Czech li te ra tu re, Czech dra ma af ter 1989, the a ter, trans fo r ma tion,
backlash

Abs tract

Ni nie j szy esej poświęcony jest ana li zie czeskich, te a tra l nych re fle ksji na temat
rze czy wi stości po trans fo r ma cji po li ty cz nej. Przegląd wy bra nych sztuk, powstałych
w latach 1994-2006, zawiera krótkie lite ratu rozna w cze opra co wa nia tekstów
M. Bambuška, L. Baláka i J. Topola, dopełnione uwagami na temat dzieł D. Drábka
i M. Urbana. Ska talo go wa no po wta rzające się w sztukach wy mie nio nych autorów
motywy: cze ka nia na bar ba rzyńców, po czu cia epi stemo logi czne go i społecznego
chaosu, neo try bali z mu i spu sto sze nia w dzie dzi nie między lu dz kiej ko mu ni ka cji
(kryzys języka). 

Pomocną kategorią, wywodzącą się z amerykańskiej socjologii, jest backlash:
stan po wybuchu. Backlash jest stanem psychologicznym (również w sensie psycho-
logii społecznej), który skłania do podejmowania decyzji nieracjonalnych i nie bez -
pie cz nych, służących wyłącznie zniesieniu poczucia niepewności i tęsknoty. Ten stan 
obserwują i komentują wymienieni autorzy sztuk teatralnych.

This essay is devoted to the analysis of Czech theatre reflections on the reality
after the political transformation in the Middle-East Europe. The review of the chosen
plays, written in the years 1994-2006, contains short theoretical investigations of the
M. Bambusek’s, L. Balak’s and J. Topol’s texts, fulfilled with the notes on
D. Drabek’s and M. Urban’s works. There were some repeated motives to be observed 
in the analysed texts: waiting for the barbars, feeling of the epistemological and social
chaos, neotribalism and the crisis of the inter-human communication (language). 

Useful category, derived from the American sociology, is ‘backlash’, the state
after the explosion. This is the psychological (also in the sense of social psychology)
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sátých a osmdesátých let ty to prvky nemizí; dále jsou přítomny
a v různé míře spoluutvářejí Skácelovu po eti ku a do je ho poslední
sbírky. 
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state, that pushes to irrational and sometimes dangerous decisions, taken only to
relieve the feeling of uncertainty and nostalgia . This state of ‘backlash’ is observed
and artistically commented by the authors of the analysed plays.

W pie r wszych la tach po od zy ska niu nie zale ż no ści od So wie tów,
cze ski te atr prze ży wał swój ka r na wał, nie pie r wszy zresztą w hi sto rii:
prze pełnio ne te a try, wy syp pre mier, no we kon ku r sy i cza so pi s ma
traktujące o sztu ce dra ma ty cz nej przy po mi nały nie co at mo s fe rę z po-
czątków Pie r wszej Re pu b li ki. „W tym cza sie wyglądało na to, że ka ż -
dy na gle chciałby zo stać dra ma tu r giem” – pi sze Len ka Jungmannová
w przed mo wie do pol skie go wy da nia an to lo gii dra ma tu r gii cze skiej
(Jungmannová 2006, s. 9). Dra matu r go wi po wie rzo no zresztą rządze -
nie kra jem. Jed na k że ka r na wał i re wo lu cja nie mogą trwać w nie sko ń -
czo ność. Eks ta ty cz ny na strój uspo koił się, tłumy w te a trach prze rze -
dziły, a sa mi dra matu r go wie jak gdy by przy sta nę li w mie j s cu i pod da li 
bar dziej kry ty cz ne mu osądo wi eu ro pe j skie i świa to we in spi ra cje, któ -
re nie co wcze ś niej przy j mo wa li z zachłan no ścią, wy klu czającą
głębszą re fle ksję. 

Tru i z mem byłoby stwier dze nie, że pu b li cz ność, któ ra głosu je no -
ga mi, w spo ko j nych cza sach wy bie ra ra czej roz ry w kę z ga tun ku slap-
sti ckowo- telewi zyj nej niż ambi t nie j sze re a li za cje. Pro blem za czy na
się wów czas, gdy za gu sta mi sze ro kiej pub li cz no ści podążają dys po -
nen ci gran tów i do ta cji. W ma ju 2008 ro ku pra skie śro do wi sko te a tra l -
ne obiegł list otwa r ty Jiřego Suchégo, twó r cy le gen da r nych, nie za le ż -
nych te a trów Na zábradlí i Se ma for.

Czy ta my w nim:

Nikdy mě nenapadlo, kdy jsem, sym bo li c ky řečeno, cinkal klíči, e se jednou
ocitnu v pozici toho ka me ra ma na W z Hol ly wo o du [Suchý nawiązuje do sytuacji
z początków Hollywood, gdy kon ku ren ci nawzajem niszczyli sobie kamery, by nie
można było nakręcić filmu – przyp. A.F.]. Ne, nelituju svého tehdejšího cinkání,
kterým jsem vy pro vo dil skomírající totalitní reim, ale zcela nečekaně mám sto chutí
si znovu zacinkat. Vím, e zůstane jen při sto chutích, ale vím taky, e nastal čas
utkávat se s nepřízní vrchnosti, podobně jako v létech normalizačních. Komunistický
reim mě rovně zkoušel připravit o práci. Způsob, jak se to dělo, se od současných
způsobů lišil. Jako by se tehdy styděli li k vi do vat mě otevřeným zákazem, vše se dělo

zvolna a tajně. Dnes chybí ten styd. Zcela veřejně se bez výstrahy zavře kohoutek,
z něho nám celá léta kapala podpora, bez ní se malá divadla zaměřená na potřeby
menší, protoe citlivější a kultivovanější části společnosti, nemohou nikde na světě
obejít (Suchý 2008).

Roz ża le nie Jiřego Su che go po dzie la zna cz na część da w nych opo -
zy cjo ni stów, nie rza d ko po sta ci świa to we go fo r ma tu, któ re nie są
w sta nie zdo być do ta cji dla swo ich małych te a trów. 

Wy da je się zresztą, że Cze si zna cz nie le piej niż my, Po la cy, radzą
so bie z cha ra kte ry styczną stra ty fi kacją gu stów; ze wzglę du na li te -
racką tra dy cję, łatwiej im po go dzić ku l tu rę wy soką i niską. Udo sko na -
li li się w po da wa niu wa ż nych tre ści za po mocą pro stej, lek kiej (choć
nie pro sta c kiej i nie sie r mię ż nej) fo r my. Już od 1913 ro ku Ka rel Čapek 
pi sał ese je (wy da ne w zbio rze Ma r sy as čili na okráj li te ra tu ry; Čapek
1971) o prze ni ka niu ku l tu ry po pu la r nej do wy so kiej – pi sał o tym zja -
wi sku w sen sie po zy ty w nym. Forbíny1 We ri cha i Vo sko v ca z ich
przed wo jen ne go te a tru łączyły prze ni kli wość i do wcip. Po wo jen ne
ab sur da l ne gro te ski Václava Ha v la, Pa v la Landovskiégo czy Iva na
Klímy „roz bra jały” po wa ż ne pro ble my mo ra l ne do by ko mu ni z mu,
po ka zując je tak, że nie spo sób było po wstrzy mać się od śmie chu. Po -
do b nie fun kcjo no wał nie za le ż ny, ostra v ski te atr Wa te r loo2, brne ń ska
Hu sa na provázku i wie le in nych. Zresztą li cz ba te a trów po roz sie wa -
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1 Forbínami (z niem. vorbühne: przed -sce ny) nazywano krótkie, dowcipne
dialogi le gen da r nych twórców związanych z praskim Osvobozeným divadlem: Jana 
Wericha i Jiříego Voskovca. Dialogi te, pro wa dzo ne przed zasłoniętą jeszcze
kurtyną, były w znacznej mierze im pro wizo wa ne (in spi ro wa ne reakcjami pub li cz -
no ści) i dotyczyły aktu a l nych wydarzeń społecznych i po li ty cz nych. Zwyczaj pro -
wa dze nia forbínów został zapoczątkowany około 1927 roku i kon tynu o wa ny aż do
wybuchu II wojny światowej, po której Voskovec wy emi gro wał i tym samym
słynny teatralny duet V+W przestał istnieć. 

2 Niezależny teatr Waterloo został założony w 1968 roku w Ostravie przez Ivana
Binara, Petra Podhrázkiego, Edvarda Schiffauera i Petra Ullmana. Inny związany
z teatrem twórca, Miroslav Horníček, tłumaczył jego nazwę następująco: „je lépe nést 
jméno znamenající slavnou poráku ne neslavné vítězství” („lepiej nadać nazwę
odsyłającą do słynnej porażki niż do niesławnego zwycięstwa”). Waterloo w satyry-
czny sposób krytykowało panoszącą się w kulturze oficjalnej „szmi ro wa tość” (šmí-



nych po małych cze skich miej s co wo ściach na dal przy pra wia przy je z -
d nych o za wrót głowy. Uz na ni re ży se ro wie nie tra ktują ja ko uj my te -
go, że zda rza im się pra co wać w Ołomu ń cu, Ustí nad La bem czy
w pro win cjona l nych Lo u nach. Ba! Zda rzały się sy tu a cje, gdy ma gi -
strat nie wie l kie go mia ste czka, z włas nej ini cja ty wy po wie rzał ga r st ce
za pa le ń ców prze strzeń z prze zna cze niem na te atr. Taką sy tu a cję opi -
sy wał w jed nym z wy wia dów Mi ro s lav Bambušek3, wspo mi nając
początki swo jej działal no ści te a tra l nej w Lo u nach (w la tach dzie wię ć -
dzie siątych założył w da w nej kotłow ni zna ny dziś w Cze chach te atr
Mu l ti pro stor). Mi mo wszy stko jed nak wo l ny ry nek oka zał się wy zwa -
niem ponad mo ż li wo ści wie lu mnie j szych te a trów. Sztu ki młodych,
cze skich au to rów z rza d ka ty l ko miały szan se być wy sta wia ne dłużej
niż przez je den se zon. Wie le dra ma tów na dal po zo sta je w ko m pu te -
rach agen cji Di lia – a krąg ich czy te l ni ków jest rów nie nie wie l ki, jak
za cza sów sa mi z da tu. Wy daw ni c two Větrné mly ny, spe cja li zujące się
w pub li ko wa niu te kstów te a tra l nych, wy da je dru kiem ty l ko te dzieła,
któ rym udało się prze bić do czołów ki. A mo ż na się do niej prze bić na
przykład wów czas, gdy au tor zabłyś nie w bar dziej ko niun ktu ral nej
dzie dzi nie, ta kiej jak film (Ali ce Nel lis, Petr Ze len ka), sze fu je te a tro -
wi (jak Mi ro s lav Bambušek czy Da vid Drábek) lub też wy gra pre sti -
żo wy kon kurs dra ma ty cz ny im. Al fre da Ra dó ka (jak Luboš Balák czy
Jan Antonín Pitínský). 

Odpływ wi dzów od no we go cze skie go te a tru na le ży jed nak ta k że
in ter pre to wać ja ko wy raz znie chę ce nia kie run kiem, w któ rym ów te -
atr podążał w la tach dzie wię ć dzie siątych. Przy wiąza nie pub li cz no ści
do do brze ugrun to wa nej tra dy cji gro te ski i sa ty ry po li ty cz nej z do -
mieszką sur rea li z mu spra wiło, że po wszech na wśród młodych dra ma -

tu r gów in spi ra cja impo r to wa nym z Za cho du bru tali sty cz nym nu r tem
„co o l ness”4 nie mogła li czyć na po wo dze nie. Uni wer sa l ność po ru sza -
nych pro ble mów: za gu bie nie, cie r pie nie, nie spełnio ne pra gnie nie
miłości, in wa zja ki czu, kon su m pcjo nizm, po czu cie utra ty sen su –
była za pe w ne przez wie lu wi dzów post rze ga na ja ko ucie czka od cze -
sko ści. „Cię ż kie” i epa tujące brzy dotą sztu ki zbyt da le kie były od ich
przy zwy cza jeń. Te a tra l nej pub li cz no ści mu siało rów nież bra ko wać
od nie sień do aktu a l nej sy tu a cji społecz nej i po li ty cz nej z du cha Os vo -
bozéneho di va d la, sko ro ki l ka lat te mu „Literární no vi ny” za począt-
ko wały dys ku sję: „Co się stało z sa tyrą w cze skim te a trze?”. 

Wy da je się jed nak, że schyłek po prze dnie go wie ku i początek obe -
cne go przy niósł pe wien, być mo że wy mu szo ny opi sa ny mi per tur ba -
cja mi, zwrot ku cze skiej tra dy cji5. Obok utwo rów ta kich, jak Písek
Mi ro s la va Bambuška, wy ra ź nie na wiązujących do za chod nich bru ta -
li stów (choć jed no cze ś nie re je strujących stan du cha mie sz ka ń ca Eu -
ro py Śro d ko wej w kon fron ta cji z „oby wa te la mi świa ta”), po ja wiają
się nie stro niące od ele men tów surre ali sty cz nych sa ty ry po li ty cz ne
(Švejkův vnuk Luboša Baláka i Ce sta do Bu gu l my Jáchyma To po la)
i pa ra fra zy zna nych dzieł (Da vid Drábek w Ja nie z par ku6 żon glu je
wie l ki mi te ksta mi cze skiej ku l tu ry).
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4 Nazwy „coolness” na okre śle nie nurtu bruta listy cz ne go czy też eks pre sjoni -
stycz no- natu rali stycz ne go używam za Lenką Jun g man novą (cytowana przedmowa
do „Opowieści o zwy cza j nym sza le ń stwie”). Naj bar dziej znanymi re pre zen tan tami
tego nurtu, wie lo kro t nie wy sta wia ny mi również w polskich teatrach, są Sarah Kane, 
Mark Ravenhill, Maria von Mayenburg,Martin McDonagh. Roman Pawłowski we
wstępie do antologii naj no wsze go dramatu polskiego „Pokolenie Porno i inne nie -
sma cz ne utwory teatralne” (Kraków 2004) używa przy mio t ni ka „nie sma cz ne” jako
okre śle nia wspo mnia ne go nurtu. 

5 Jest to tendencja, jak się wydaje, zgoła odmienna od polskiej: twórcy tacy jak Jan
Klata, Krzysztof Bizio, Ingmar Villquist, Sławomir Shuty ignorują polską tradycję
teatralną i nie komentują polskiej co dzien no ści.

6 Polska tłumaczka, Krystyna Krauze proponuje interesujący przekład tytułu:
„Joanna D’Park”. Główna bohaterka dramatu jest kreowana na współczesną
Dziewicę Orleańską.

ráctví) i po wszech ne obniżenie poziomu. Jedną z naj bar dziej znanych scen tego
teatru był wyre żyse ro wa ny przez Tomaša Slámę „List otwarty do K. S. Stanisław-
skiego” („Otevřený dopis K. S. Stanislavskému”), za który po sta wio no autorów
przed sta wie nia przed sądem. 

3 O divadlo zas tak moc nejde, wywiad Romana Sikory z Miroslavem Bambuš-
kiem, „Literární noviny”, nr 13, 2005, s. 15.



 Wię kszość twó r ców osta t nie go pięt na sto le cia (pre zen tu ję dra ma ty 
na pi sa ne po 1994 ro ku) sta ra się po go dzić uni wer sa l ność po dej mo wa -
nych pro ble mów z ko men ta rzem do tyczącym cze skiej tera źnie j szo -
ści. Właś nie ten ar ty sty cz ny ko men tarz był pod stawą, na ja kiej opie -
rałam się, wy bie rając dra ma ty do po ni ż sze go przeglądu.

Nie zno ś na lekkość bytu

V jednom si lidi vůbec nevšímají , jsou k sobe na pro sto lhostejní, maximálne neco 
předstírají, ani strach ze sebe nemají. A to jste vy všichni tady v tech laciných
hospodách, vy všichní ty d le ty turisti. Chci p ne te na svuj nezájem, na svojí lho ste j nost,
na  n e s  n a s i  t e l  n o u  l e h k o s t  v a š e h o   i v o t a7 –

– woła pan Ra t ko Go ro vič, bo ha ter Písku Mi ro s la va Bambuška. Mie -
sz ka niec byłej Ju gosławii, we wnę trz nie spu sto szo ny przez wo j ny,
wy ta cza pro ces za do wo lo nym z sie bie lu dziom Za cho du: pro ces nie -
spra wied li wy, we dle wzo r ców ter ro ru, w któ rym sen ten cja wy ro ku
już da w no za padła, a pod sta wo wym prze wi nie niem podsądnych jest
„nie zno ś na lek kość“ ich by tu. Cy tat z po wie ści Mi la na Kun de ry pod
tym sa mym ty tułem działa jak hasło wy woław cze, zro zu miałe dla
tych, któ rzy Kun de rę czy ta li. Otwie ra ono bo wiem sze reg opo zy cji,
na któ rych opa r ta jest po wieść cze skie go pi sa rza: ein mal ist ke in mal
czy es muss se in? Lek kość co dzien nych dro bia z gów czy cię żar wie l -
kich pro ble mów? Życie w bied nej, nie spo ko j nej Eu ro pie Śro d ko wej
czy na bo ga tym i usta bili zo wa nym Za cho dzie? Wie cz ny po wrót czy
li ne a r ność? Afi r ma cja czy wątpli wo ści?8

Początko wo wy da je się, że dra mat Bambuška przy no si go tową od -
po wiedź, po ka zu je świat cza r no - biały, w któ rym bo ha te ro wie po dzie -
le ni są od gó r nie i bez zbęd nych kom p li ka cji na do brych i złych. Do -
brzy – to mie sz ka ń cy Eu ro py Śro d ko wej, do świa d cze ni przez hi sto rię, 
wy zby ci złudzeń, po sia dający du szę; źli – to lu dzie Za cho du pre zen -
tujący wzo ro we uzę bie nie w obo wiązko wym uśmie chu, egzy sten cja l -

ni tu ry ści opa no wa ni przez kom pul sy w ny kon su m pcjo nizm, „the hol -
lo wed pe o p le“ Elio ta. In ny mi słowy: wy da wałoby się, że ma my do
czy nie nia z uwspółcze ś nioną wersją słowia ń skie go mi tu z XIX w.

W eg zo ty cz nej sce ne rii Wysp Ka na ry j skich spo ty kają się bo ha te -
ro wie z ró ż nych świa tów. Ame ry kan ka Cla u dia upra wiająca tu ry sty kę 
ero tyczną; skłóco ne cze skie małżen stwo, któ re pra g nie spełnić swo je
ma rze nie z prza ś nych komu ni sty cz nych cza sów: „być na Ka na rach“;
pan Ra t ko, opa no wa ny przez nie na wiść do za chod nie go bli ch tru,
a jed no cze ś nie chę t nie z nie go ko rzy stający – i je go syn Mar ko, po stać 
zra zu naj bar dziej nie okre ślo na, za ma za na, po zba wio na krę gosłupa,
mę ska pro sty tu t ka.

Początkujący tłumacz, po dej mując się przekładu dra ma tu Bam-
buška, miałby prze de wszy stkim oka zję pod szli fo wać cze skie słow ni -
c two wu l ga r ne, z po gra ni cza seksu alno- fekal ne go – pod tym wzglę -
dem au tor kon ty nu u je naj le p sze wzo r ce nu r tu bruta listy cz ne go. Prze -
sy co ne brzy dotą i od ra żające są re la cje mię dzy bo ha te ra mi i oni sa mi
– ja kiż kon trast z idyl liczną sce ne rią wy spy. Tym sa mym po dział na
do brych i złych za cie ra się, bo po pro stu nie spo sób za akce p to wać
żad nej ze stron. Spra wy za czy nają się kom p li ko wać na do bre, mie szać 
i prze sy py wać jak ty tułowy pia sek, gdy oka zu je się, że umie rający na
na szych oczach Mar ko – umie ra nie po raz pie r wszy; on już od da w na
jest ma r twy, to zo m bie. Kim za tem jest Mar ko? No wym po ko le niem,
któ re nie ży je – żyjąc? Ge ne racją za mor do waną przez oj ców? Stłam -
szoną „złym uro dze niem“ na Bałka nach czy w Eu ro pie Śro d ko wej?
A mo że Mar ko jest nie spełnio nym pra gnie niem lek ko ści by tu? 

Ago nia pa na Ra t ka jest z ko lei dla Cla u dii okazją do zor gani zo wa -
nia show na wzór hol lywo o dz ki, jak gdy by śmierć dla lu dzi Za cho du
stra ciła swoją pra wdzi wość, prze stała być tym osta te cz nym za mknię -
ciem i naj wię kszym cię ża rem. Ale czy na pa nu Ra t ku, oglądającym
zmul tip li ko waną śmierć pod czas bałka ń skich wo jen, ro bi ona ja kie -
ko l wiek wra że nie? W nie re a l nym – bo zbu do wa nym na ste reo ty pach
– świe cie Wysp Ka na ry j skich śmierć za kwe stio nowa no tak, jak wcze -
ś niej za kwe stio nowa no ży cie. Oka zu je się, że sa mo zwa ń czy sę dzia –
Ra t ko – nie miał pra wa do fe ro wa nia wy ro ków, bo on sam po wi nien
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7 Cytat z ma szy no pi su au to rskie go, da to wa ne go na rok 2001. Miroslav
Bambušek jest w Czechach re pre zen towa ny przez agencję Dilia.

8 Por. Illg 1992, s. 116–129 (rozdział Antynomie i wybory).



za siąść na ławie oska r żo nych. Oska r że ni i ska za ni są wszy s cy – ale ja -
kie to ma zna cze nie, sko ro wszy stko i tak jest pia skiem, pustką,
miałko ścią, sko ro zo sta nie za wia ne, przy sy pa ne i wy rów na ne... 

Mi ro s lav Bambušek po wra ca w swo im dra ma cie do py tań, któ re
dla cze skie go od bio r cy brzmią zna jo mo, bo to wa rzyszą mu od da w na. 
Mają wie le wspó l ne go z „česką otázką“ Hu be r ta Gor do na Scha u e ra:
są py ta nia mi o pra wo do ist nie nia na ro du i cel te goż ist nie nia, o we -
wnę trz ne ukształto wa nie je go człon ków, ich ro lę, o los. Bambušek za -
my ka na wy spie i kon fron tu je ze sobą bo ha te rów wy wodzących się
z ró ż nych świa tów, któ rzy mi mo bez po śred nie go kon ta ktu wciąż
post rze gają się je dy nie przez pry z mat za fałszo wań i ste reo ty pów, za -
rzu cając so bie na wza jem ig no ran cję. Tak, jak Ka na ry dla prze cię t ne -
go mie sz ka ń ca Śro d ko wej Eu ro py są wyspą nie re alną, ut kaną z ma -
rzeń i opo wie ści, tak też nie re a l ne w grun cie rze czy są wy ob ra że nia
przed sta wi cie li jed nej i dru giej Eu ro py (i Ame ry ki) co do „ta m tych,
in nych, dru gich“. Bambušek kre u je świat swo je go dra ma tu, ko rzy -
stając ta k że z surre ali sty cz nych tra dy cji cze skie go te a tru. Żywy trup
Mar ko, eg zo ty ka pre zen towa ne go świa ta, na sy ce nie ero ty z mem, ude -
rza nie w kon we nans i prze kra cza nie gra nic oby cza jo wych – łączą
wspo mnia ny nurt „co o l ness“ ze wzo r ca mi sur rea li z mu, któ ry w Cze -
chach wciąż ma się do brze.

Cze ka nie na bar ba rzy ń ców

Pe w ne po do bie ń stwa do dra ma tu Bambuška mo ż na do strzec ta k że
w pó ź nie j szej (z 2006 ro ku), sztu ce Jáchyma To po la Ce sta do Bu gu l -
my, na pi sa nej na za mó wie nie Düsseldorfer Scha u spie lha us9. Ak cja te -
go futu ry sty czne go utwo ru roz gry wa się na pe ry fe riach Eu ro py
Wschod niej, gdzieś w głębi Ro sji. Pra ski kat Eman, któ ry stra cił pra cę 
po tym, jak do je go kra ju za wi tała de mo kra cja, je go syn Jeník i scho -

ro wa ny dzia dek (rów nież kat) podążają do Sym be rii10 w po szu ki wa -
niu le gen dar ne go mia sta Bu gu l ma11, osta t nie go ba stio nu ko mu ni z mu. 
Jeník, po do b nie jak Mar ko z Pia sku, jest zdo mi no wa ny przez oj ca
i po zba wio ny krę gosłupa. Uza le ż nio ny od na rko ty ków, spra wia wra -
że nie ro śli ny, nie zdo l nej do ży cia i po zba wio nej zdo l no ści do oce ny
sy tu a cji. A mo że i Jeník już nie ży je, mo że jest ko le j nym zo m bie?
Sym be ria to kraj gó rzy sty i po kry ty śnie giem – kie dy jed nak przy cho -
dzi od wilż, odsłania ru i ny i sto sy, gó ry tru pów. Ka r la, żo na Ema na,
da w na pra co w ni ca cze skie go pro se kto rium i Le kar ka, nie mie cka chi -
rurg pla sty cz na (mo ż na po wie dzieć, że ich za wo dy od po wia dają na
naj pil nie j sze po trze by kra jów, z któ rych bo ha ter ki się wy wodzą), pre -
pa rują – a dokład niej: ko m p le tują i zszy wają – tru py na przy by cie bli -
żej nie okre ślo ne go bo ga, któ ry ma je wskrze sić. Skąd nad zie ja na
zma r twy chwsta nie komu ni sty cz nych upio rów? Stąd, że Eu ro pa Za -
chod nia zo stała naj pierw, po niekąd na włas ne ży cze nie, za la na przez
mo rze ara b skich imi gran tów, a po tem, kie dy fru stra cja wyko rzy sty -
wa nych i od rzu ca nych imi gran tów osiągnęła apo ge um, złama na przez 
ter ro ryzm. 

My dvě to přečkáme, ten nejhorší čas, ne se svět vzpa ma tu je. ádná ka ta stro fa
se nedá pro ta ho vat do nekonečna, tvrdím já. Bílá ci vi li za ce se určitě časem zkon so li -
du je. Jsem si vědoma, e říkám-li bílá, dopouštím se neko re kt no sti, ale na to dneska
sere pes –
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10 Polska wersja nazwy za trafnym przekładem Leszka En ge l kin ga, w oryginale
kraina nosi nazwę Simbirie.

11 Część czeskich odbiorców natychmiast skojarzy nazwę miasta Bugulma z po-
stacią Jaroslava Haška. Pisarz, jako komisarz Armii Czerwonej, był w latach
1918–1919 komendantem tego sybe ry j skie go, istniejącego zresztą do dziś, miasta.
Od 1920 roku Hašek publikował w cza so pi s mach opowiadania z cyklu Velitelem
mesta Bugulmy. Szczególnie znana jest opowieść o komendancie Je ro chy mo wie (lub
Je ro fi mo wie), który rozprawił się z anal fabe ty z mem w Bugulmie w ciągu tygodnia,
grożąc mie sz ka ń com, że rozstrzela tych, którzy nie nauczą się czytać. Nazwisko tego
komendanta, w formie żeńskiej, wykorzystał Topol, stwarzając postać komendantki.
Początkowo właśnie Hašek miał być bohaterem dramatu Topola, ale ostatecznie, ze
względu na uni we r sa lizm poruszanej tematyki, pisarz zrezygnował z takiej koncepcji.

9 Przekład polski: Topol 2006. Dramat Topola, pisany na za mó wie nie teatru
w Düsseldorfie, jest częścią większego, mię dzyna rodo we go projektu arty sty cz ne go, 
zatytułowanego: „Europa – czekanie na bar ba rzy ń ców”. Nazwę miał za pro po no wać 
właśnie Jáchym Topol.



– mó wi nie mie cka Le kar ka i jest to je dy ne pod su mo wa nie ka ta stro fy,
je dy na za ra zem nad zie ja, o ile mo ż na tu mó wić o ja kiejś nad ziei.
Sym be ria, pu sta i nie atra kcy j na dla imi gran tów, wy da je się osta t nim
mie j s cem, w któ rym mo ż na się schro nić przed ter ro ry sta mi i prze -
trwać. Ko bie ty, przed stawi cie l ki dwóch ró ż nych świa tów: Eu ro py
Śro d ko wej i Za chod niej, roz ma wiają ze sobą – a ra czej wy mie niają
się ste reo ty pa mi. Te roz mo wy nie pro wadzą do uja w nie nia pra wdy
i nie ko m p li kują ob ra zu Za cho d nio- i Środko woeu ro pe jek, po do b nie
jak nie po pra wia sy tu a cji obo wiązujący już w Eu ro pie wspó l ny ję zyk
„glo bisz”. Obie bo ha ter ki nie po tra fią my śleć ina czej, jak ty l ko za po -
mocą ha seł i ste reo ty pów. I to za rów no o so bie na wza jem, jak i o so bie 
sa mych. Są pu ste we wnę trz nie, po zba wio ne właści wo ści. W dra ma -
cie, zbu do wa nym z isto ty swo jej na dia lo gu, do żad ne go dia lo gu nie
do cho dzi. Wy po wie dzi bo ha te rów mi jają się i zde rzają ze sobą w lo -
cie, ni cze go nie wy ja ś niają i nie roz wiązują. Tym cza sem Sym be ria,
jak nie przy mie rzając: Na rnia, ocie p la się i to p nie je. Sta li no wska stru -
ktu ra da w nych łagrów od ży wa, zno wu ma swoją dzie jową szan sę –
po ja wia się na wet da w na ko men dan tka Bu gu l my, Jerochymová, bez -
no gi upiór, ni to mę ż czy z na, ni ko bie ta. W fi na le nad Sym be rią prze la -
tu je (w ame ry ka ń skim śmigłow cu Apa che) sam bóg, wy zwo li ciel
i długo ocze ki wa ny Go dot: Władi mir Pu tin. 

Dia g no za To po la, ubra na w strój fu tu ry z mu i iro nii – prze ra ża. Ko -
ja rzy się z „In wazją ja sz czu rów” Ka re la Čapka, po wie ścią z lat trzy -
dzie s tych ubiegłego wie ku, rów nież fu tu ry styczną i prze śmiewczą,
a ta k że, jak po ka zał czas: pro roczą. 

To pol, któ ry swe go cza su tłuma czył na cze ski opo wie ści o In dia -
nach, i któ ry w Sestře12 po ka zu je rze czy wi stość rewo lucji -kar na wału,
gdzie pod sta wową „ko mórką społeczną” sta je się ple mię, szczep, ban -
da, w swo im dra ma cie rów nież kre u je społecz ność opie rającą się na
men ta l no ści try bali sty cz nej13. Wska zując na po działy utrzy mujące się 

po mi mo po zo r nej to le ran cji oraz na ra stającą po trze bę zna le zie nia
opa r cia w ja kimś au to ry te cie, To pol re je stru je po wrót ustro ju ple -
mien ne go, ze wszy stki mi te go kon sek wen cja mi. W gi gan ty cz nej tru -
pia r ni, jaką jest za rów no w wi zji To po la, jak i Bambuška Eu ro pa, trud -
no od na leźć sens, za to bo le ś nie po szu ku je się wo dza, przy wó d cy sta -
da. Nie zno ś nie lek kie „pra wdy” i „ra cje” od ry wają się od swo ich pod -
staw, wi rują w po wie trzu, zde rzają się ze sobą, roz dra b niają w pył: po -
zo sta je je dy nie ocze ki wa nie na wy zwo li cie la… i na bar ba rzy ń ców. 

Wnuk Szwejka

Dra mat Jáchyma To po la ma w so bie jed na k że coś z du cha sa ty ry
po li ty cz nej: prze sa da pro wa dzi do ko mi z mu, po sta ci są kary ka tu ra mi, 
te ma ty ka, przy całej uni wer sal no ści i po wta rzal no ści sche ma tu, jest
aktu a l na. 

Sa tyrą po li tyczną sen su stri c te – i od po wie dzią na na woływa nia
pu b li cy stów sku pio nych wo kół Literárek – jest sztuka Luboša Baláka, 
za ty tułowa na Švejkův vnuk14. 

Pe w ne go dnia w ba rze „Pod Cze r woną Żabą” po ja wia się, po szu -
kujący in spi ra cji, pra co w nik agen cji re kla mo wej Pu lec. Na sta wia dy -
kta fon, by na grać pi w ne opo wie ści Ton c ra, Evena, Kabáta i Ištvánka. 
Ten osta t ni, niewątpli wie kre tyn (jak sam twier dzi: je go IQ wy no si
72), a jed no cze ś nie naj le p szy ga wę dziarz, przed sta wia się ja ko wnuk
sa me go Szwe j ka. Za chwy co ny ane g do ta mi i da rem wy mo wy
Ištvánka, Pu lec lan su je go ja ko „wnu ka Szwe j ka”, ale wkró t ce spra wy 
wy my kają się spod kon tro li. Po zo un, właści ciel agen cji re kla mo wej

Poppera, który wiązał trybalizm z tota lita ry z mem, w od nie sie niu do utworów Já-
chyma Topola oczekuje na szczegółowe opra co wa nie.

14 L. Balák, Švejkův vnuk, 2001, egzemplarz autorski udo stę p nio ny przez agencję
Dilia. Sztuka miała premierę w praskim Teatrze Narodowym (Činohra Národního
divadla) w 2001 roku. Polską wersją sztuki („Wnuk Szwejka”), w przekładzie Agaty
Firlej, dysponuje warszawska Agencja Dramatu i Teatru. Dramat nie był wystawiany
w Polsce.
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13 Analiza tryba li sty cz nych koncepcji, po dej mo wa nych współcześnie przez takich 

badaczy, jak Michel Maffesoli czy Robert Putnam, a w przeszłości np. przez Karla



i cho ro b li wie am bi t ny ma ni pu la tor, wpa da na po mysł po wołania do
ist nie nia no wej pa r tii po li ty cz nej, któ rej Ištvánek miałby być li de rem.
Ekspe ry ment się uda je. Wnuk Szwe j ka bi je re kor dy popu la r no ści; je -
go do sad ne wy po wie dzi są uwie l bia ne przez wy bo r ców i prze ka zy wa -
ne z ust do ust. Nic nie jest w sta nie mu za szko dzić: ani rozgłasza na
przez ad wer sa rzy pra wda o je go bra ku in te li gen cji, ani kry mi na l na
przeszłość, ani in fo r ma cja, że jest stałym by wa l cem no c ne go klu bu
„Pod ró żo wym wzgór kiem”. Ištvánek nie ty l ko nie pró bu je ni cze go
ukry wać, ale wręcz chełpi się swo i mi wa da mi. Wy bo r cy widzą w nim
swo je włas ne od bi cie; ich słabo ści prze stają być słabo ścia mi, nie ma
cze go się wsty dzić. De ba ta te le wi zyj na z poli ty cz ny mi kon ku ren ta mi
ko ń czy się su kce sem Ištvánka, będąc przy oka zji zgrabną sa tyrą na
cha ra kterysty cz ne „idio le kty” po li ty ków:

Ma t lo wa: Dobry wieczór państwu. Dzisiaj, na czte r na ście dni przed wy bo -
ra mi, mam przy je mność powitać w studiu liderów czterech naj -
wię kszych partii: pana Weissa, pana Szlajsa, pana Szykulę i pana
Szwejka (wszyscy uśmie chają się do kamery).

Isztwa nek: Sie man ko! Po zdra wiam wszy stkich by wa l ców Cze r wo nej Żaby!
[…]

Weiss: Zde cy do wa nie pro te stu ję. To jest de ho ne sta cja powagi tego mie j -
s ca. To jest de nun cja cja po li ty cz nej re pre zen ta cji naszego
państwa.

Isztwa nek: Ale tam, w Cze r wo nej Żabie, nikt na takie rzeczy nie patrzy…

Ma t lo wa: Proszę usiąść.

Isztwa nek: Ja tylko nie chciałem, żeby to była taka nuda. Chciałem ludzi
trochę roz we se lić. A może bym machnął jakąś ane g do tę? Znam
taką jedną, trochę sprośną, o ko mi na rzu… Te sprośne są naj le p -
sze.

Weiss: Pani re da ktor!

Ma t lo wa: Na ane g do ty będzie mie j s ce w innym pro gra mie, panie Szwejku.
My tu mówimy o po li ty ce.

Szykula: Ale wolność słowa, jest wolność słowa…

Weiss: Boże święty.

Szykula: Pan jest prze ciw ni kiem wol no ści słowa.

Szlajs: Prze j dź my do meritum. Po li ty ka po li ty kiem czynią przede wszy -
stkim wybory (bierze papiery). Nasza partia kon cen tru je się na
pomocy naj ubo ż szym. Mamy szereg pro po zy cji służących po le p -
sze niu bytu naszych oby wa te li. Każdy oby wa tel ma prawo do
godnego życia…

Isztwa nek: Święta racja. Musimy sobie pomagać. U nas na ulicy taka pani
Bie lu szo wa, to jeszcze koksem pali. Chociaż ledwo się trzyma na
nogach. Ja tak sobie myślę, że jak tu sie dzi my, takie cztery chłopy 
po byku, to czemu byśmy nie mieli pójść i zanieść jej ten koks.
Zima za pasem.

Weiss: To jest istna deka p su la cja sub tran zy to wych re a kta cji!15

Son da że po de ba cie wska zują, że wnuk Szwe j ka zo sta nie pre mie -
rem. Dawni przy ja cie le z Cze r wo nej Żaby pró bują wy ko rzy stać ka rie -
rę Ištvánka dla włas nych ko rzy ści. Na iw na pro sty tu t ka Lelíček, go-
rąco na ma wia na przez kna j pia ne to wa rzy stwo, za mierza uwieść przy- 
szłego pre mie ra, aby za pe w nić so bie i „opie ku nom” spo kojną przy-
szłość i stałe źródło fi nan so wa nia. W fi na le wnuk Szwe j ka zo sta je
pre mie rem, ale pod czas ulicznego fe sty nu z oka zji zwy cię stwa pod -
cho dzi do nie go człowiek w stro ju kla u na – pra wi co wy po li tyk,
stojący na stra ży prawdy i wa r to ści chrze ści ja ń skich – i wy pa la do
nie go z re wo l we ru. Ce l nie. Gdy wnuk Szwe j ka umie ra, opu sz czo ny
przez prze ra żo nych współpra co w ni ków i oga r nię ty pa niką tłum, po -
zo sta je przy nim ty l ko głupiu t ka pro sty tu t ka Lelíček, któ ra chicho-
cząc, py ta: „I co, Szwe j ku? I co?!”

Szwejk umie ra za strze lo ny przez kla u na, a my od no si my wra że -
nie, że to on był smu t nym kla u nem, wy nie sio nym przez tłumy, a na -
stę p nie przez te tłumy stra to wa nym. I jest to hi sto ria, któ ra nie ma ko -
ń ca: bo prze cież Honcová, asy sten tka Po zo u na, uro dzi Szwe j ko wi
pra wnu ka… Zno wu więc po ja wi się ktoś, kto ode gra swoją ro lę, aby
na stę p nie zo stać za de pta nym przez tłum.
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15 Przekład Agaty Firlej.



Ištvánek – w sko ja rze niach pol skie go czy te l ni ka — jest po sta cią
po kro ju Ni ko de ma Dyz my, Ros sa O’Grodnicka z po wie ści Wy sta r czy
być Ko si ń skie go czy też, sko ro o po li ty ce mo wa, An drze ja Lep pe ra.
Cze si mają jed no, naj sil nie j sze sko ja rze nie, po da ne zresztą przez au -
to ra na ta le rzu: z do brym wo ja kiem Szwe j kiem. W kon te k ście oma -
wia ne go wcze ś niej dra ma tu To po la, któ ry nie kry je się z in spi racją
Haškowskimi wspo mnie nia mi z Bu gu l my, trze ba przy znać, że Szwejk
do sko na le „od naj du je się” w post moder nisty cz nej współcze s no ści.
Os cy lujący mię dzy bez rad no ścią głup ta sa a bez cze l no ścią uli cz ne go
cwa nia ka bo ha ter w po wie ści Ja ro s la va Haška (Hašek 1968; por. też
Pytlík 1983) wy zwa lał (świa do mie lub nie świa do mie) ab surd au stria -
c kiej ar mii i ab surd wo j ny w ogó le. W założe nie dzieła wpi sa na była
iro nia – we wstę pie pi sze prze cież au tor: 

Veliká doba ádá velké lidi. Jsou nepoznaní hrdinové, skromní, bez slávy a hi sto -
rie Na po le o na. Rozbor jejich povahy zastínil by i slávu Ale ksan dra Ma ce donského
(Hašek 1968, s. 9). 

Nie ina czej fun kcjo nu je po stać Szwe j ka (a ra czej je go wnu ka)
w dra ma cie Baláka. Ištvánek nie wpi su je się w kon we ncje, bo ich po
pro stu nie zna; my śli i mó wi z per spe kty wy kna j pia ne go sto li ka
w Cze r wo nej Żabie. A po nie waż on się od kry wa, muszą się od kryć
rów nież je go prze ciw ni cy. Fałsz po li ty ki zo sta je roz sa dzo ny od śro d -
ka. Ta ka kre a cja bo ha te ra po zwa la zresztą na sa ty ry cz ne „roz sa dza nie
od śro d ka” roz ma i tych śro do wisk, przez któ re wnuk Szwe j ka prze -
cho dzi: agen cji re kla mo wej, no c nych i dzien nych klu bów, te le wi zji,
pra sy. Dra ma turg nie stro ni rów nież, po do b nie jak wcze ś niej oma wia -
ni au to rzy, od chwy tów surre ali sty cz nych: jak ina czej tra kto wać na
przykład mo tyw od śru bowy wa nia głowy jed ne go z po li ty ków?…
Wszy s cy bo ha te ro wie dra ma tu Baláka spra wiają wra że nie ku kieł, po -
ru sza nych wprawną ręką re ży se ra: mo że Po zo u na, właści cie la agen cji 
re kla mo wej, a mo że ra czej „zbio rową ręką” tłumu? W świe cie tym nie 
ma po mię dzy bo ha te ra mi re la cji in nych niż re la cja han d lo wa: osta t ni,
zda wałoby się, przy czółek pra wdzi wej lu dz kiej soli da r no ści, kna j pa
pod Cze r woną Żabą, rychło oka zu je się rów nie in te re sow ny, jak agen -

cja re kla mo wa czy świat po li ty ki. I jest to bar dzo przy kra kon sta ta cja.
Po do b nie jak

Przykra jest śmierć Hu be r ta Perny

Hu bert Per na, bo ha ter wcze ś nie j szej – bo na pi sa nej w 1994 ro ku
i wy sta wio nej rok pó ź niej w Ha Di va d le – jed no a któw ki Luboša Balá-
ka16 Smrt Hu be r ta Per ny, to qua si- wyna laz ca i sa mo tnik, któ ry wpa da
w hi ste rię, kie dy ty l ko za ist nie je mo ż li wość na wiąza nia kon ta ktu
z dru gim człowie kiem. Jed no cze ś nie tę sk ni za wię zią z dru gim: jej
sub sty tu ta mi są ra dio i ok no przez któ re Per na wygląda i w stro nę któ -
re go wy krzy ku je po gró ż ki (czają się ga nim wy ima gino wa ni wro go -
wie). Rela cja na od ległość da je bo ha te ro wi Baláka po czu cie bez pie -
cze ń stwa, nie wy ma gając w za mian wy siłku prze kra cza nia sie bie,
zwa l cza nia włas nych fo bii. Pe w ne go dnia do drzwi „pra co w ni” Hu be -
r ta pu kają mę ż czy z na i ko bie ta, po dający się za urzęd ni ków biu ra pa -
ten to we go. Per na, któ ry wy syłał do biu ra pa ten to we go ty siące wnio -
sków w związku ze swo i mi „wy na laz ka mi”, nie chę t nie wpu sz cza go -
ści. Jest w nich jed nak coś złowie sz cze go; z ich alu zji mo ż na wy wnio -
sko wać, że nie są ty mi, za któ rych się po dają. Są ra czej wysłan ni ka mi
śmie r ci, ta je mni czy mi „lik wida to ra mi” al bo ema na cja mi psy chi ki sa -
me go Per ny, wy two ra mi je go osza lałego i zmę czo ne go sa mo tno ścią
umysłu.

Prze strzeń w sztu ce jest antro pomor fi cz na i za ra zem klau stro fobi -
cz na (ak cja roz gry wa się w jed nym, cia s nym po ko i ku), ko re lując tym
sa mym z eg zy stencją Hu be r ta. Na sa mym śro d ku pra co w ni kró lu je
„wy na la zek” Per ny, skrzę t nie przez nie go przy kry wa ny ob ru sem. Po-
czątko wo Hu bert opo wia da, że stwo rzył ma chi nę za krzy wiającą cza -
so prze strzeń, roz ta cza przed go ś ć mi wi zję lu dz ko ści, któ ra po ko nu je
wsze l kie ba rie ry. Trój ka bo ha te rów żon glu je sty la mi: na uko wym, po -
to cz nym, wzniosłym, w za le ż no ści od te go, o czym aku rat mó wią.
Od no si się wra że nie, że styl ode rwał się od człowie ka i że bo ha te ro -
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16 Polską wersją sztuki, w przekładzie Agaty Firlej, dysponuje wa r sza wska
Agencja Dramatu i Teatru. Dramat nie był wy sta wia ny w Polsce.



wie w grun cie rze czy mó wią o ni czym, „za ga dują pu stkę”, wy rzu ca
z sie bie strzę py in forma cji po zba wio nych kon te kstu. At mo s fe ra gro zy 
na ra sta, Hu bert za czy na czuć się nie pe w nie i pró bu je wy pro sić go ści.
W de spe ra cji przy zna je, że je go wy na la zek to kłam stwo, fi k cja.
Urzęd ni cy jed nak jak gdy by ty l ko cze ka li na mo ment, kie dy Hu bert
odsłoni się, przy z na przed sa mym sobą, że je go kon ce pcje były samo -
oszu ki wa niem się – i spro wa dzają roz mo wę na śmierć; po ka zują
wszy stkie jej współcze s ne odsłony i od mia ny: demi to lo gi zują ją, wu l -
ga ry zują. Spra wiają wra że nie co raz bardziej na pa st li wych, bez li to s -
nych. Sztu kę ko ń czy sce na umie ra nia Hu be r ta – tro je bo ha te rów od -
ma wia swe go ro dza ju li ta nię złożoną z przy pa d ko wych, bez sen so w -
nych słów; przy po mi na to grę w sko ja rze nia. Słowa są wrzu ca ne
w eter, by le ty l ko brzmiały; są pu ste, wy jałowio ne z tre ści i w ni czym
nie ra tują, nie po ma gają umie rać. Pre zen tu ję tę, ka me ralną, psy cho lo -
giczną i wy ra ź nie od mienną od po zo stałych, sztu kę, po nie waż sta no -
wi ona nie zbęd ne do pełnie nie re fle ksji wy mie nio nych twó r ców.
Balák zna j du je spo sób, by po ka zać w te a trze pro blem „bez sen sow ne -
go słowo to ku”, odsłaniające go ero zję mię dzy lu dz kich wię zi, de wa lu -
a cję słowa; pro blem, któ ry po dejmą w swo ich dra ma tach Da vid
Drábek (Ja na z par ku, 1994) czy Miloš Ur ban (Noe a růe ane bo
topless pa r ty, 2005).

Dwo je urzęd ni ków pu kających do drzwi po ko ju sa mo tni ka po ja -
wiło się nie gdyś już w po wie ści Fran za Ka f ki (Ka f ka 1994). In ter pre -
tato rzy Pro ce su (cho cia ż by Erich Fromm czy Gu stav Jung), posługu-
jąc się usta le nia mi Zy g mun ta Fre u da, pi sa li o spra wie, jaką wy ta cza
wy kre o wa na i za ra zem spę ta na przez społecze ń stwo świa do mość –
pod świa do mo ści. Bo ha ter Baláka sta je się podsądnym po do bne go
pro ce su. Urzęd ni cy (je go świa do mo ści?) zmu szają go do te go, by
przestał się łudzić, by przyjął całą pra wdę i za ra zem nę dzę swo je go
ży cia. Ta k że i tę, że umie ra się w całko wi tej sa mo tno ści. 

Co po zo sta je

Przegląd sztuk na le żałoby uzu pełnić je sz cze o Ja nę z par ku Da vi -
da Drábka (2003, s. 133), w któ rej współcze s ne wcie le nie Jo an ny

d’Arc (przy po mi nające pol skie mu od bio r cy Anty go nę w No wym Jor -
ku Ja nu sza Głowa c kie go), po ja wia się w mie j skiej dżun gli, by wraz
z garstką społecz nych wy rzu t ków: bez do mne go, pro sty tu t ki, na rko -
ma na, homo se ksua li sty i wa ria ta, stwo rzyć pod wa li ny no we go, wspa -
niałego świa ta. Hi sto ria po pro wa dzo na jest w kon we ncji tab lo i do -
wych do nie sień o oso b li wo ściach (bra cia- zro śla ki prze cha dzają się
par ko wy mi ale j ka mi, roz wa żając ko rzy ści z roz dzie le nia; na sce nie
po ja wiają się trans wes ty ta, człowiek uwa żający się za psa i oso b nik,
któ ry do z nał ostre go „za tru cia info macy j ne go”), so cjo logi cz nych bia -
dań nad mac dona l dy zacją świa ta, ra si z mem i ist nie niem „szkla ne go
su fi tu”; a ta k że tele wi zy j nych show w ro dza ju ga li z oka zji roz da nia
Oska rów (sce na fi nałowa, w któ rej Ja na prze ma wia do pub li cz no ści).
Da vid Drábek, umie ję t nie żon glując sty la mi i fi gu ra mi po pku l tu ry,
pa ro diu je ją i jed no cze ś nie usiłuje spo śród cha o su bo dź ców i fałszy -
wych świe ci dełek wy do być to, co brzmi czy sto i lu dz ko w ścisłym te -
go słowa zna cze niu: pra gnie nie miłości. 

Opie rając się na sa mych ty l ko przykładach omó wio nych dra ma -
tów (egze mpli fi ka cja jest bar dzo nie pełna, mu siała bo wiem zo stać
ograni czo na ze wzglę du na roz mia ry ni nie j sze go szki cu) mo ż na do -
strzec ki l ka pod sta wo wych, wspó l nych twó r com pro ble mów, wo kół
og ni sku je się ich re fle k sja nad rze czy wi sto ścią „po wy bu chu”. Wspól- 
ne jest po czu cie utra ty sta bi l no ści, trwa nia w za wie sze niu, czy ra czej:
w sta nie wi ro wa nia i cha o su. Ame ry ka ń ska so cjo lo gia ma spe cja l ne
słowo na okre śle nie sta nu po wy bu chu: jest to „ba c klash”, pod much
po wro t ny. Ba c klash jest sta nem nie zno ś nym, któ ry skłania do de cy zji, 
ja kie nie za padłyby w no r ma l nych cza sach. Wy da je się, że te go właś -
nie oba wiają się za rów no Jáchym To pol, prze strze gający przed neo -
try bali z mem i tę sk notą za Wo dzem, jak i Bambušek, po ka zujący, że
oska r ży cie le są podsądny mi, a podsądni – oska rży cie la mi. Rze czy wi -
stość po wy bu chu jest ta k że rze czy wi sto ścią, w któ rej ję zyk sta no wi
ty l ko do da t ko we na rzę dzie wpi sy wa nia się w kon we ncję, a rze czy wi -
sta ko mu ni ka cja nie ist nie je. Nie ist nie je ta k że śmierć, stry wia lizo wa -
na przez sta ty sty ki i gry kom pu te ro we, ani ży cie: a je dy nie je go mul -
time dia l na po do bi z na.
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Z E  Z J A W I S K  W S P Ó Ł C Z E S N E G O
J Ę Z Y K A  C Z E S K I E G O

Karel KOMÁREK

Olo mo uc

Dla cze go ilość lub wie l kość wy ra ża my ne ga ty w nie?1

Mówiąc o du żej ilo ści czy zna cz nej wie l ko ści cze goś, czę sto się ga my po wy ra że -
nia ne ga ty w ne. Dzie je się tak ta k że w przy pa d ku, gdy chce my wy ra zić wie l kość zja -
wi ska, któ re sa mo w so bie oce nia my po zy ty w nie. W ni nie j szym ar ty ku le bę dę się
opie rał na ma te ria le ję zy ka cze skie go, jed na k że przy to czę ki l ka pa ra le l nych przykła-
dów pol skich. Będę za tem ob se r wo wać wy bra ne spo so by wy ra ża nia du żej ilo ści czy
mia ry, któ re win ni śmy ro zu mieć ja ko ko m bi na cje wyj ścio wych po jęć wie l ko ści
i mno go ści. 

Post rze ga na wzro ko wo i fi zy cz nie mie rza l na wie l kość oraz mno gość w na szym
my śle niu mo że roz wi jać się w bar dziej abs tra kcy j ne spo so by wy ra ża nia du żej ilo ści
czy wie l ko ści. Mo że naj pierw ki l ka przykładów. Kie dy zja wi sko, któ re chce my wy -
ra zić, jest sa mo w so bie ne ga ty w ne, nie przy je m ne czy nie bez pie cz ne dla człowie ka,
lo gi cz ne wy da je się, że opa tru je my je cha ra kte ry styką ne ga tywną. Po wie my więc na
przykład: strašlivá bouřka ‘stra sz li wa bu rza’, hrozný hlad ‘stra sz ny, po two r ny głód’
al bo děsný hlupák ‘okro p ny głupek; po two r nie, prze ra żająco głupi’. Jed na k że nie któ -
re z te go ro dza ju ne ga ty w nych wy ra żeń łączy my rów nież z fa kta mi oce nia ny mi ja ko
miłe, pożąda ne, ko rzy st ne. Spó j rz my na te go ty pu połączenia: je to krásné ‘to jest pię -
k ne’, mám ra dost ‘cie szę się’, ona je hodná ‘ona jest miła’ a mi lu ji ji ‘ko cham ją’. Jed -
nak wy ra że nia je to hrozně/příšerně krásné ‘to jest stra sz nie, okro p nie pię k ne’, mám
děsnou/pe ke l nou ra dost ‘okropnie, pie kie l nie się cieszę’, ona je hrozně/strašně hodná
‘ona jest stra sz nie, stra sz li wie, po two r nie miła’ a šíleně/ukrutně ji mi lu ju ‘ogro m nie,
sza le nie, stra sz nie ją ko cham’ mi mo swo jej oksy mo ro cz nej bu do wy niko go chy ba nie 
zdzi wią. Z lo gi cz ne go pun ktu wi dze nia są to kon tra dy kcje. Po ja wiające się po wy żej
wyrazy kwa li fi kujące (děsný ‘okro p ny’, hrozný ‘groźny’, pekelný ‘pie kie l ny’, příšer-
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1 Artykuł powstał w ramach projektu Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa, Młodzieży i Kultury
Fizycznej Republiki Czeskiej nr LC546 „Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny
(od praslovanských kořenů a po současný stav)“. Za przekład na język polski dziękuję Panu
Doktorowi Jarosławowi Malickiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Drugą stro nę tych, pro wa dzo nych z du żym roz ma chem, re fle ksji,
sta no wi ka me ra l na opo wieść Baláka o człowie ku, któ ry utra cił więź
z in ny mi i któ re mu mo wa służy wyłącz nie do za krzy ki wa nia pu stki.
Cóż więc po zo sta je w ży ciu po wy bu chu?

Tę sk no ta.
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ný ‘po two r ny’, strašný ‘stra sz ny’, šílený ‘sza lo ny, zwa rio wa ny’, ukrutný ‘bez li to s ny’
itp.) mają zgod nie ze zna cze niem ety molo gi cz nym na ce cho wa nie pry ma r nie ne ga ty -
w ne. Jed nak sem se man ty cz ny ZNA CZ NA WIE L KOŚĆ czy IN TEN SY W NOŚĆ imp li cy t nie 
za wa r ty w pie r wo t nym zna cze niu tych wy ra zów wy sunął się w przy to czo nych tu
i w in nych po do bnych połącze niach na plan pie r wszy.

Mo że nas w tym mo men cie za sta na wiać, dla cze go do te go doszło, cze mu znaczną
wie l kość al bo dużą ilość za czę to wy ra żać za po mocą wy ra żeń ne ga ty w nych, cho ciaż
wie l kość i mno gość jest w przy pa d ku po zy ty w nie oce nia nych zja wisk rze czy wi sto ści
czymś ocze ki wa nym, pożąda nym, a człowiek zu pełnie spon ta ni cz nie two rzy te go ty -
pu kon stru kcje. Kwe stii tej w tak kró t kim wy wo dzie nie da się roz wiązać w spo sób
kom p le t ny, spró bu j my jed nak wska zać nie któ re wspó l ne ce chy i na pod sta wie ich
odszu kać mo ż li we mo ty wa cje my ślo we, pra wdo podo b nie po wo dujące ich po wsta -
nie.

Prze de wszy stkim mo że my za uwa żyć, że oma wia ne wy ra że nia, w któ rych pie r -
wo t nie ne ga ty w ne war to ścio wa nie służy wy ra ża niu wie l kiej mia ry (np. zatraceně
hezká ena ‘sza le nie ład na ko bie ta’), są w wię kszo ści na ce cho wa ne eks pre sy w nie,
ma my więc do czy nie nia ze śro d ka mi uży wa ny mi w ce lu uroz ma i ce nia czy oży wie nia 
wy po wie dzi. Na eks pre sy w ność wy ra żeń wie l kiej mia ry zwró ciła uwa gę R. Blatná
(1994). W połącze niach te go ro dza ju od mo men tu ich po wsta nia, ewen tu a l nie je sz cze 
przed ich usta le niem w ko mu ni ka cji, prze ja wiał się twó r czy sto su nek jej ucze st ni ków
do ję zy ka.

Z pe w no ścią nie uj dzie na szej uwa dze rów nież fakt, że ne ga ty w ne okre śle nia du -
żej mia ry tworzą pe w ne gru py zna cze nio we. Spró bu ję wy ró ż nić tu czte ry ty py ta kich
wy ra żeń, przy czym po dział ten nie bę dzie wy cze r pujący, a po szcze gó l ne gru py będą
mieć ta k że mie j s ca wspó l ne.

Do pie r wszej gru py za li czy my  a b s  t r a  k c y  j  n e  n a  z w y  s t r a  c h u  ze wspól- 
ną im se man tyką „to, co wy wołuje strach. Na leżą tu mię dzy in ny mi przy mio t ni ki
děsný ‘prze ra żający’, hrozný ‘gro ź ny’, strašný ‘stra sz ny’ oraz ich wa rian ty słowo -
twó r cze děsivý, hrozitánský, strašlivý, a ta k że utwo rzo ne od nich przysłów ki děsně,
hrozně, strašně. Bli skie są im przy mio t ni ki abs tra kcy j ne, np. šílený ‘sza lo ny’, cho ciaż 
ce chę zna cze niową wy woływa nia lę ku za wie rają ty l ko na po zio mie ko no ta cji. Ne ga -
ty w ność przy mio t ni ków příšerný a šílený wy ni ka z te go, że do tyczą one „nie zdro we -
go czy nie bez pie czne go sta nu” my śli (np. šílený ma ety molo gi cz ny związek z cza so -
w ni kiem šálit = kla mat ‘łudzić’). Po mi mo te go uży wa się ich do wy ra ża nia zna cz nej
wie l ko ści po zy ty w nych fa któw, co uka zują ta kie połącze nia, jak mám příšernou ra -
dost (okro p nie się cie szę) czy šíleně ji mi lu ju (ogro m nie, sza le nie ją ko cham).

Drugą gru pę tworzą  w y  r a  ż e  n i a  z e  s f e  r y  r e  l i  g i i,  któ re są związa ne
z od stę p stwem, wy rze cze niem się Bo ga czy – uży wając okre śle nia teo logi cz ne go –
defi ni ty w nym odłącze niem du szy lu dz kiej od Bo ga. Są to mię dzy in ny mi przy mio t ni -
ki ďábelský ‘dia be l ski’, pekelný ‘pie kie l ny’, proklatý ‘prze klę ty’, zatracený ‘za tra co -
ny’ i zpropadený ‘za prze pasz czo ny’ oraz de ry wa ty przysłówkowe. Ta k że one są czę -

sto łączo ne z po zy tyw ny mi zja wi ska mi, np. w zwro tach ďábelsky chytrý člověk (dia -
be l nie prze biegły człowiek), pekelně rychlý stroj (pie kie l nie szy b ka ma szy na) itd. Sa -
me w so bie im p li kują stan de fi ni tywny i nie pod le gający zmia nom, mo że dla te go
służą do wy ra że nia nad zwy czaj wie l kich (kra ń co wych) roz mia rów.

Ja ko trze ci typ mo że my wy ró ż nić  p o  r ó w  n a  n i e  w i e  l  k o  ś c i  d o  n i e  k t ó  -
r y c h  z w i e r z ą t:  według sche ma tu je to velké ja ko kráva/pra se (w dia le ktach mo -
ra wskich sviňa). Z. Hladká o tych po rów na niach na pi sała: 

Přirovnání [...] jak sviňa slouí v běné řeči (nejčastěji však v mluvě mládee, v mluvě slangové
a poloargotické) jako ustálený zdůrazňující prostředek, který nelze chápat doslovně (Hladká
1995, s. 240). 

Cecha zna cze nio wa DU ŻY ROZ MIAR pie rwo t ne go de sy g na tu (du żej ma sy kro wy
lub świ ni) zo stała uo gó l nio na i roz sze rzo na na ró ż norakie przy pa d ki du żych roz mia -
rów. Moż na więc po wie dzieć mám rýmu jak pra se = mám ve l kou rýmu (mam stra sz ny
ka tar, mam ka tar jak cho le ra), zkouška by la těká ja ko kráva (eg za min był okro p nie
trud ny, był cię ż ki jak nie wiem co / jak cho le ra) itp. Po ja wia się jed nak py ta nie, dla -
cze go te okre śle nia zwierząt mogą być od no szo ne do ne ga ty w nych zja wisk: cho ciaż
kro wa by wa za zwy czaj sym bo lem głupo ty, a świ nia przykładem nie chlu j stwa, nie
zna czy to je sz cze, że sto su nek człowie ka do nich jest ty l ko ne ga ty w ny. Owszem,
prawdą jest, że po rów nań do kro wy czy świ ni uży wa się w prze wa żającej wię kszo ści
przy pa d ków do okre śla nia zja wisk nie przy je mnych czy kłopo t li wych, krę pujących.

W czwa r tej gru pie znajdą się  w y  r a  ż e  n i a  o p a  r  t e  n a  n a  z w a c h  z j a  -
w i s k  p r z y  r o d  n i  c z y c h,  ne ga ty w nie war to ścio wa nych, a nie kie dy rów nież
nie bez pie cz nych (nie bez pie czeń stwo prze ja wia się tu jed nak z ró ż nym na si le niem al -
bo też by wa re la ty w ne). Za li czają się tu po rów na nia ty pu něco je velké ja ko hrom
(dosłow nie: coś jest wie l kie jak grom, por. po to cz ne: jest cze goś od gro ma ‘czegoś
jest bar dzo du żo’ oraz wy ra zy mra ky ‘chmu ry’ i tma ‘cie mność’ w zna cze niu meta fo -
ry cz nym ‘duża, ogro m na ilość’. Po rów nań do gro mu/pio ru na uży wa się w od nie sie -
niu do trud nych sy tu a cji (ten úkol byl těký jak hrom ‘to za da nie było ogro m nie, pio ru -
ń sko trud ne’), ale też ja ko po chwa l nych ocen (To je téma ja ko hrom! ‘to jest zna ko mi -
ty te mat’; Ten má ta lent ja ko hrom! ‘on ma ogro m ny ta lent’). Wy raz mra ky mo że wy -
ra żać wielką, za gę sz czoną ilość (by ly tam mra ky lidí/komárů ‘było tam mnó stwo lu -
dzi, aż cza r no od lu dzi, tu ma ny ko ma rów’). Zna cze nie ogro mnej nie zli czo nej ilo ści
w słowie tma jest bar dzo ar cha i cz ne: staro -cer kie w no-słowia ń skie tьma zna czyło li -
cz bę większą niż ty siąc (z mo ty wacją „aż ty le, że ro bi się cie m no), sta ro cze skie tma
oz na czało mię dzy in ny mi wie l kie wo j sko. Po ja wiło się na przykład w przekładach
bib li j ne go zda nia Le gio no men mi hi qu ia mu l ti su mus (Mk 5,9), któ re w pięt nasto wie -
cz nej Bi b lii Ołomu nie c kiej jest tłuma czo ne na stę pująco: Mně jest jméno Tma, ne bo
jest nás mno ho ‘nazy wam się Cie mność, po nie waż jest nas wie lu’.

Z przed sta wio ne go tu po działu spró bu je my wy pro wa dzić mo ty wa cje my ślo we,
ja kie mogły do pro wa dzić do uży cia wy ra żeń ne ga ty w nych do okre śla nia zna cz nych
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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

Ha y den Whi te, Me ta hi sto rie. Historická ima gi na ce v Evropě
devatenáctého století. Přeloil Mi ro s lav Kotásek. Br no: 

Host, 2011, 608 s., ISBN 978–80–7294–376–0.

Kni ha významného amerického hi sto ri ka a literárního vědce Ha y de na Whi tea
Me ta hi sto rie vyšla poprvé ve Spojených státech v ro ce 1973. Pět let poté pu b li ko val
Whi te další práci pod názvem Tro pi ka di sku r su, ve které se vrací ke klíčovým
tématům své kon ce pce hi sto rio gra fie ja ko disciplíny, kte rou re fle ktu je z hle di ska její
narativní po va hy a verbálního znakového kó du. Do češtiny by ly obě kni hy přeloeny
po více jak třiceti le tech v opačném pořadí. V ro ce 2010 nakladatelství Ka ro li num
představilo Tro pi ku di skursu a kon cem minulého ro ku nakladatelství Host vy da lo
obsáhlou Whi te o vu Me ta hi sto rii. To to pořadí však ni kte rak nenarušuje adekvátní
porozumění Whiteově kri ti ce hi sto rio gra fie 19. století. Tro pi ka di sku r su to ti su ma ri -
zu je základní nosné pilíře Whi te o va myšlení, je se při in ter pre ta ci jmenovaného
disku r su opírá o tro polo gic kou po va hu přirozeného ja zy ka, která stojí v základu je ho
zjevných fo rem. Jinými slo vy, te o rie tropů má ve Whiteově kon ce pci ústřední ro li; od
ní se odvíjí v první in stan ci ja zyk poetický ja ko primární nástroj světatvorby
a následně i ostatní ja zy ky, tzn. i ja zyk exaktních věd atd. Pro ble ma ti ku ja zy ka Whi te
nahlíí z ontologického hle di ska. Táe- li se po podmínkách kon cep tua liza ce světa,
zakládá je na názoru, který vychází z ji jmenované fundamentální tropologické po -
va hy přirozeného ja zy ka, kteráto po va ha představuje základní formativní prin ci py,
pomocí kterých se sub jekt zmocňuje mimojazykové skutečnosti. V pro ce su os vo jo-
vání si ja zy ka dochází u sub je ktu i k osvojování vztahů me zi je vy předmětného světa.
Formativní a strukturní prin ci py ja zy ka následně determinují skutečnost a „vtiskují” jí 
svůj „jazykový pro gram”. Ap li ku je- li Whi te ty to pre mi sy na diskursivní po va hu
histo rio gra fie 19. století, odkrývá zásadní problém, jen spočívá v nevyhnutelném
zjištění, e hi sto rie ztrácí jakýkoli moný sta tut objektivní vědecké disciplíny po vzo -
ru exaktních věd, ne bo  svůj předmět zkoumání, jím jsou historické události v mi nu -
lo sti, nemůe ucho pit ji nak ne je jich zpětnou rekonstrukcí, která je navíc nutně
podmíněna formativními pra vi d ly přirozeného ja zy ka. Kni ha Me ta hi sto rie, je je
obsáhlou a syste ma tic kou analýzou historiografického di sku r su a di sku r su fi lo so fie
dějin 19. století (na její sro zumi tel no sti má značný podíl i překlad M. Kotáska), uka -
zu je, jak ten to formativní pro ces de ter mi nu je pojetí a výklad hi sto rie v řadě re pre-
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roz mia rów. Prze de wszy stkim mo ty wem ta kim mogła być oba wa związa na z prze -
sad nie wie l kim roz mia rem zja wi ska i od wro t nie po czu cie bez pie cze ń stwa ko ja rzo ne
z umiar ko wa niem, dla te go np. hrozná únava ‘stra sz ne zmę cze nie’ wy ra ża wię kszy
sto pień niż veliká únava ‘wie l kie zmę cze nie’. Na wet spra wy przy je m ne stają się w
prze sad nie wie l kiej ska li nie zno ś ne. To mo że być przy czyną uży cia wy ra że nia oz na -
czające go nie bez pie czeń stwo w od nie sie niu do nad zwy cza j nych roz mia rów. Mogła
tu, mo im zda niem, dojść do głosu pe w na lu dz ka skłon ność do zła, mó wiąc dokład-
niej: sym pa tia, jaką człowiek da rzy uczyn ki okre śla ne przez au to ry te ty mo ra l ne ja ko
złe; mo że w ten spo sób dałoby się wy ja ś nić po zorną kon tra dy kcję w połącze niach
děsně příjemné dosł. ‘prze ra żająco przy je m ne’, ukrutná rozkoš dosł. ‘okru t na roz -
kosz’, máš z pe kla štěstí – masz pie kie l ne szczę ście itp. Mogło tu rów nież od działywać 
wy ob ra że nie diabła ja ko isto ty si l nie j szej niż człowiek, lęk przed je go złośliwą in te li -
gencją, albo – zgod nie z ter mi no lo gią chrze ści jańską – lęk przed je go „wspa niałoś-

cią, któ ra prze wy ższa lu dz ki wy miar; my ślę, że w tej pra sta rej świa do mo ści mają
swo je ko rze nie ta kie zwro ty, jak np. ďábelský smích ‘dia be l ski, sza ta ń ski śmiech’,
pekelná krása ‘pie kie l ny urok’ itp. Wre sz cie, pra wdo podo b ny jest tu rów nież wpływ
ta bu: cho dzi o pró bę oszu ka nia złych du chów uży ciem okre śleń z ich krę gu: prymi ty -
w ne wy ob ra że nie, że kie dy człowiek na zwie swo je mo ż li wo ści/uz do l nie nia (mą-
drość, szy b kość i in ne) w dia be l ski spo sób, złe mo ce mu ich nie zniszczą.

Są to oczy wi ście je dy nie hi po te zy. Z pe w no ścią nie po win no z nich wy ni kać, że
zna cz na wie l kość wy ra ża się wyłącz nie czy prze wa ż nie za po mocą ne ga ty w nych cha -
ra kte ry styk. 
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zentativních děl, která představují jednotlivé fáze vývoje historického myšlení. To to
historické myšlení, ja ko i způsob je ho re pre zen ta ce se odvíjí, jak Whi te do ka zu je, na
základě imanentní proměny tropologického schématu za loeného na čtyřech
základních tro pech (metafoře, me to ny mii, synekdoše a iro nii), které představují
bazální podmínky kognitivních operací spojené s uitím přirozeného ja zy ka v pro ce su 
porozumění a základní sy ste mati za ce jevových en tit a je jich „přepisem” do pod oby
jazykové re pre zen ta ce. Ten to ar gu ment, který Whi te teo re ti c ky rozvíjí především
v Tro pi ce di sku r su, mu do vo lu je kon sti tu o vat autonomní on to lo gii jazykové ma ni fe -
sta ce světa. Z to ho to hle di ska je te dy moné za loit pojetí hi sto rio gra fie ja ko určitého
způsobu modelování minulých událostí a jevů. Hi sto rio gra fie, ve které Whi te roz po -
znal specifický verbálně-narativní způsob kon stru kce minulých událostí, na to m to
základě di spo nu je vlastním strukturně-ontologickým systémem. A ja ko taková po tom 
nevykládá skutečné události a je vy, není je jich věrným a rigidním od ra zem, jak by se
od skutečné exaktní vědy da lo očekávat, ale interpretací historických událostí, které
jsou navíc sa my předzjednané vli vem působení tropologického po le, je je ja ko u si
předkritickou ja zy ko vou fází výsledného porozumění. Předměty a události, o kterých
re fe ru je hi sto rio gra fie, te dy ne j sou skutečné historické en ti ty sa my o sobě, ale de no-
táty narativní stra te gie verbální historiografické kon stru kce (v dnešním kon te x tu je
pochopitelně moné ana lo gi c ky uvaovat i o neverbálních ne bo smíšených hi sto rio -
gra fických na ra ti vech). Na to m to základě Whi te zce la lo gi c ky zpochybňuje hi sto rii
ja ko vědeckou disciplínu, ne bo  pro ni platí jiná pra vi d la poznání a ar gu men ta ce, ne
je to mu u tzv. exaktních věd. 

Nepochybným přínosem Whi te o vy kon ce pce je rovně sy ste mati za ce me cha nis-
mů působících v imanentní struktuře historiografických textů 19. století, které doká-
zal přesvědčivě kla si fi ko vat dle formálních kritérií je jich jazykové a narativní po va -
hy. Výsledkem je přehled základních způsobů, ji mi se hi sto rio gra fie vzta hu je k mi -
nu lo sti a které spočívají na podobě, jak je konstruována zápletka příběhu určitého
historického období, jaký typ ar gu men tu je zvo len a současně v uití nezbytné ide o lo -
gické im p li ka ce. Jmenované tři mo dy, které lze roz po znat v konkrétních hi sto rio gra -
fických te x tech sledovaného období, tvoří u Whi tea po vrcho vou stru ktu ru analýzy
historiografického di sku r su, je ho hloubková stru ktu ra je určena čtyřmi tro py, které
předzjednávají způsob nazírání na historické události a je vy (řečeno Whiteovými slo -
vy prefigurují historické po le) a rovně se strukturně (spo lu s aspe kty povrchové stru -
ktu ry) zapojují do výsledné pod oby vyprávění dané historické skutečnosti. 

Vypracování to ho to základního systému, který umoňuje deduktivně kla si fi ko vat
a ana ly zo vat rozsáhlý historiografický materiál, patří ke stěejnímu, co ve Whiteově
Me ta hi sto rii (a ne jen zde) nalézáme. (Výjimkou pochopitelně ne j sou ani jednotlivé
analýzy historických děl od kon ce osvícenství do kon ce 19. století.) Pomocí to ho to
systému Whi te se g men to val historiografická díla 19. století do čtyřfázového mo de lu,

který je za loen na po stu pu od formativního prin ci pu me ta fo ry přes me to ny mii a syn -
ek do chu k iro nii; ta je završením jed no ho cy klu a současně otevírá konstruktivní
mono sti pro cy klus nový. V to m to ohle du se způsob historického zápisu mi nu lo sti
pro Whi tea jeví ja ko stálé opakování to ho to cy klu. Z daného rovně vyplývá, e hi sto -
rio gra fie, stejně ja ko Whi tem analyzovaná fi lo so fie dějin, jsou specifickými na ra ti vy,
ve kterých platí imanentní strukturní pra vi d la. Whi te si ce nezpochybňuje vliv okol-
ního kulturního a politického kon te x tu na pod obu historické in ter pre ta ce, ovšem děje
se tak vdy vnějším vli vem, jen je v pro ce su přechodu do konkrétního na ra ti vu 
a v důsledku i historiografického mo de lu adaptován na základě trans fo r ma ce, která se
řídí pra vi d ly obou strukturních ro vin, tj. hloubkové a povrchové stru ktu ry (tímto se
hlásí k tra di ci post stru ktura lis mu). Z po va hy těchto ro vin, a zejména z ro vi ny hlo u b -
kové, která ve Whiteově Tro pi ce di sku r su vyvolává určité významové ana lo gie ke
Kantovým apriorním syntetickým soudům, vyplývá, e události i konkrétní je vy (oso -
by, místa apod.), o kterých hi sto rie re fe ru je, mají svo ji on to lo gii da nou a současně
uzavřenou v narativních strukturách historických interpretací. 

Ve výsledku se tak zdá, e hi sto rie ja ko taková je de fa c to nepoznatelná, e je to ti
svým způsobem fikcí, co můe vést k po ci tu re la ti vi ty jakékoli sna hy ji poznávat,
a v důsledku snad i k úzkosti ze ztráty zděděných ontologických ji stot, které začaly
být zejména v období post mo de r ny sy ste mati c ky zpochybňovány. Na straně druhé
nabízí Whi te o va Me ta hi sto rie odpověď na ta ko vou si tu a ci. Tou je přece jen nevy hnu -
te l nost jakéhokoli dalšího úsilí o re fle xi mi nu lo sti (by  ji s vědomím úskalí, která
kadá taková re fle xe přináší), kteráto sna ha se sa ma o sobě jeví ja ko svrchovaný akt
svobodné vůle člověka podílejícího se tímto spíše ne na mi nu lo sti na své skutečné
bu dou c no sti.

Ri chard Změlík, Olo mo uc

Rozumíme si navzájem? Mono sti re fle xe mi nu lo sti v současnosti
v české a polské literatuře, ja zy ce a kultuře 20. století, red. Li bor

Ma r ti nek, Slezská uni ve rzi ta v Opavě, Filozoficko-přírodo-
vědecká fa ku l ta, Ústav bo he mi sti ky a knihovnictví, ka bi net

literárněvědné kom para ti sti ky, Opa va 2011, 155 s., 
ISBN 978–80–7248–699–1.

Tom Rozumíme si navzájem? Mono sti re fle xe mi nu lo sti v současnosti v české
a polské literatuře, ja zy ce a kultuře 20. století to bar dzo cie ka wy ma te riał przy go to -
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wa ny przez pra co w ni ków z uni wer sy te tów w Opa vie i Opo lu. Po dzie lo ny on jest na
trzy czę ści. Pierwszą z nich two rzy blok za ty tułowa ny Fi lo lo gie a areál, na któ ry
składają się ar ty kuły języ koz na w cze. W je go skład wchodzą dwa te ksty: Gra ży ny Ba -
lo wskiej Česko-polské jazykové vzta hy z historického hle di ska i Evy Höfflerovej Mo -
di fi ka ce textů funkčních stylů. W skład dru giej – lite ratu rozna w czej – czę ści, któ ra jest 
najob szer nie j sza, za ty tułowa nej Literární věda a kri ti ka wchodzą pra ce: Li bo ra Ma r -
tin ka Polská po ezie uváděná do české li te ra tu ry v překladech, Ja ku ba Chrobáka Svět
ja ko střet času lidského a času tra di ce. Nad románem »Rok na vsi« bratří Mrštíků, Jo -
an ny Cza p li ń skiej Alternativní dějiny ja ko po kus o vyrovnání s národními tra u ma ty,
Ale ksan dry Pająk Re fle xe české mi nu lo sti v historické pró ze druhé po lo vi ny 20.
století, Ol gi Cze r ni kow Mýtus věčného nenávratu. O om ti no sta lgii v románu Mi la na
Kun de ry »Nevědomost« oraz Jiřego Ur ban ca Česká a polská populární li te ra tu ra v
mi nu lo sti a dnes. 

Osta t ni, trze ci roz dział no si ty tuł Filmová věda. Zna j dują się w nim ar ty kuły,
w któ rych ich au to rzy po ru szają te ma ty kę fi l mową. W je go skład wchodzą na stę -
pujące te ksty: Pa v la Bergmanová Vzájemné česko-polské vzta hy v ob la sti fi l mu po 2.
světové válce (a první česko-polský film »Hraniční ulička« – »Uli ca Gra ni cz na«) i Jo -
an na Spa lin ska- Ma zur Čeští tvůrci autorského animovaného fi l mu v re ce pci fi l mo-
vých reisérů a pu b li ka evropské a světové ku l tu ry. Ma my tu do czy nie nia z ma te -
riałem prze kro jo wym uka zującym związki ku l tu ro we Pol ski i Czech, począwszy od
cza sów kształto wa nia się pa ń stwo wo ści pol skiej, na cza sach nam współcze s nych
sko ń czy wszy.

Przy j rzy j my się wspo mnia nym pra com bli żej. Pierwszą w ko le j no ści jest pra ca
G r a  ż y  n y  B a  l o  w s k i e j, do tycząca kon ta któw i wza je mnych wpływów ję zy ków
cze skie go i pol skie go. Z wielką dokład no ścią przed sta wio ny jest w niej roz wój ję zy ka 
pol skie go i wpływ, ja ki wy wie rał na nie go ję zyk cze ski aż do ko ń ca XVI wie ku. Na
pod sta wie przykładów i cy ta tów wi dzi my, w ja kich sfe rach ży cia i ku l tu ry kon sty tu -
ująca się pol szczy z na wspo ma gała się bar dzo roz wi niętą wów czas cze sz czyzną. Pra -
ca przed sta wia ta k że wpływ ję zy ka pol skie go na od ra dzający się ję zyk cze ski w cza -
sach Od ro dze nia Na ro do we go. 

Ko le j ny tekst  E v y  H ö f l e r o v e j  do ty czy te o rii sty lu fun kcjo nal ne go, je go
po wiązań ze sferą ko mu ni ka cji. Pra ca tra ktu je o dy cho tomi cz nych sfe rach wy stę po -
wa nia sty lu fun kcjo nal ne go, a mia no wi cie o te k ście ro zu mia nym kla sy cz nie lub ja ko
hiper tekst, a ta k że o je go fun kcjo no wa niu w akcie ko mu ni ka cji i zde ter mino wa niu tej
ko mu ni ka cji przez dzi sie j sze me dia, a tym sa mym rów nież o uwa run ko wa niach stru -
ktu ry te go te kstu. Au to rka za sta na wia się nad roz wo jem tej dzie dzi ny języ koz na w -
stwa, po zosta wiając od po wiedź na to py ta nie języ koz na w com. 

Część lite ratu rozna w cza za czy na się od pracy  L i  b o  r a  M a  r  t i n k a, w któ rej
au tor opi su je przekłady po ezji pol skiej na ję zyk cze ski. Jest to tekst wręcz ency klo -
pedy cz ny, epa tujący mno go ścią na zwisk, dzieł i dat. W te k ście zna j dują się in fo r ma -
cje na te mat przekładów pol skich dzieł ta k że na ję zyk słowa cki. Pra ca ta uka zu je hi -
sto rię i roz wój cze sko- pol skie go przekładu na prze strze ni wie ków. To stu dium mo że
być cie ka wym i wa r to ścio wym pun ktem od nie sie nia dla wie lu prac kompa raty sty cz -
nych, a ta k że histo ryczno litera c kich. 

Dru gim te kstem, zna j dującym się w czę ści po świę co nej li te ra tu rze, jest opra co -
wa nie  J a  k u  b a  C h r o b á k a, do tyczące wpływu po ezji bra ci Mrštíków na czeską
pro zę XIX i XX wie ku. Ja ko przykładem au tor posłużył się prze de wszy stkim utwo -
rem Rok na vsi, ale ta k że i in ny mi utwo ra mi bra ci Mrštíków. Głów nym aspe ktem za -
gad nie nia jest tu taj ro la wsi w kre o wa niu świa ta przed sta wio ne go. Owa wieś nie jest
ty l ko tłem, ale też pełni ro lę te kstotwórczą. De ter mi nu je po sta wy i cha ra kte ry po sta ci, 
w opo zy cji do któ rych stoją lu dzie spo za wsi. Prze ciw sta w ność po sta ci osa dzo na w
chara ktery sty cz nym cza sie ro ku chrze ścija ń skie go jest osią te go te kstu. 

Na stępny ar ty kuł to praca  J o  a n  n y  C z a  p  l i  ń  s k i e j  do tycząca two rze nia
alte rna ty w nej hi sto rii w li te ra tu rach obu na ro dów. Za rów no Cze si, jak i Po la cy mają
w swej hi sto rii mo men ty zwro t ne, któ re w spo sób nie zwy kle eks tre ma l ny zmie niły
bieg ich roz wo ju, a nie kie dy i ów roz wój za ha mo wały. W obu przy pa d kach wy two -
rze nie alte rna ty w nej rze czy wi sto ści związa ne jest z do świa d cze niem klę ski, bó lem
po ra ż ki i ża lem, z któ rym trze ba się w ja kiś spo sób os wo ić. Ja ko je den z przykładów
po da ny jest tu Lód Ja cka Du ka ja, któ re go fa buła opie ra się na wy da rze niach wo kół re -
wo lu cji w Ro sji, któ ra w rze czy wi sto ści nie wy buchła, to też ustro jem pa nującym na -
dal po zo stał ca rat. Jest to ko le j na pra ca, któ ra mo że być wstę pem do ba dań kompa -
raty sty cz nych. 

Kolej nym jest tekst  A l e  k s a n  d r y  P a j ą k. Pun ktem wyj ścia do roz wa żań jest
tu twier dze nie, w ja kim sto p niu dzieło li te ra c kie od da je fa kty cz ny ob raz da nej epo ki.
Ja ko ma te riał do opra co wa nia au to rka wy brała dzieła Ja na áčka, jed ne go z wie lu
cze skich pi sa rzy de biutujących po ro ku 1968, któ re swoją te ma tyką się gają okre su
przełomu ba roku i oświe ce nia. Ana li za trzech te kstów nie jest ana lizą pro cesu prze -
mian w ży ciu re li gi j nym na przełomie wspo mnia nych epok, ale ra czej te go, w ja ki
spo sób przed sta wił je Jan áček. 

Na to miast  O l  g a  C z e  r  n i  k o w  w swo jej pra cy za jęła się te ma tem no sta l gii i
anty nostal gii w książce Mi la na Kun de ry Nevědomost. Au to rka na początku wy ja ś nia
zna cze nie i po cho dze nie te r mi nu no sta l gia. Na stę p nie łączy ten te r min z dziełem Mi -
la na Kun de ry, któ re zbu do wa ne jest na mu zy cz nej za sa dzie fu gi i wa ria cji. Te ma tem
Nevědomosti jest po wrót emi gran tów do oj czy z ny, któ ry nie jest wspó l ny z po wro tem
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ich włas ne go „ja”. Ol ga Cze r ni kow ana li zu je tu taj no stal gi cz ny sto su nek głów nych
bo ha te rów do „ja te raz” i „ja wte dy”. Au to rka zwra ca uwa gę na pe sy mizm i od wro t ny
ob raz po wro tu na za wsze w utwo rze Kun de ry. 

Osta t nia pra ca z czę ści lite ratu rozna w czej, któ rej au to rem jest  J i ř í  U r  b a  n e c,
do ty czy pol skiej i cze skiej li te ra tu ry po pu la r nej w przeszłości i dziś. Z ar ty kułu wy ni -
ka, że od ko ń ca lat osiem dzie siątych XX wie ku roz wi jała się ona w po do b ny spo sób.
Jed na k że pol skie lite ratu rozna w stwo w prze ciw ie ń stwie do cze skie go kład zie
większy na cisk na ró ż ni ce po mię dzy li te ra turą „wy soką” i „niską” i to właś nie pol skie 
śro do wi sko lite ratu rozna w cze wy ka zu je wię ksze zain tere so wa nie li te ra turą po pu -
larną, niż śro do wi sko cze skie. 

Osta t nią, trze cią część oma wia nej mo no gra fii, two rzy blok fil moz na w czy. Pie r -
wszym z dwóch te kstów, któ re wchodzą w skład tej czę ści, jest praca  P a  v  l y  B e r  -
g  m a n  n o  v e j, któ ra do ty czy pol sko - cze skich re la cji w za kre sie fi l mu po dru giej
wo j nie świa to wej. Tekst wpro wa dza nas w ar ka na początków pol sko - cze skiej fi l mo -
wej współpra cy, któ rej początkiem była de kla ra cja współpra cy w za kre sie kine ma to -
gra fii. Pod sta wo wym ma te riałem jest tu taj film Uli ca gra ni cz na, przy któ re go two -
rze niu zaan ga żo wa ni by li za rów no cze s cy, jak i pol scy twó r cy i akto rzy. Pra ca uw z -
ględ nia też za wa r te w fi l mie ele men ty ideo lo gi cz ne, któ re były od gó r nie na rzu co ne
przez wów czas pa nujący ustrój so cja li sty czny. 

Osta t nią pracą za my kającą mo no gra fię jest ar ty kuł  J o  a n  n y  S a p l i  ń s k i e  j -
 M a  z u r, tra ktujący o cze skich twó r cach au to rskie go fi l mu ani mo wa ne go, re ce pcji
ich prac przez pro fe sjo nal nych re ży se rów i sze ro kie gro no od bio r ców, a ta k że o po-
st rze ga niu te go fa ktu w ra mach eu ro pe j skiej i świa to wej ku l tu ry. Pra ca za j mu je się
dwie ma gałęzia mi cze skie go au to rskie go fi l mu ani mo wa ne go. Pierwszą z nich jest
tra dy cja związa na z „Jiří Trnka Stu dio” i osobą sa me go au to ra. Drugą jest Bratři v tri -
ku a Stu dio. Pra ca sku pia się głów nie na oso bie i twó r czo ści Ja na Švankmajera, któ ry
– według au t or ki – jest naj bar dziej zna nym cze skim twórcą au to rskie go fi l mu ani mo -
wa ne go. 

Zbio rowa mo no gra fia Rozumíme si navzájem? Mono sti re fle xe mi nu lo sti v so u-
časnosti v české a polské literatuře, ja zy ce a kultuře 20. sto letí mo że stać się wstę pem
do da l szej współpra cy pol sko - cze skiej w dzie dzi nach lite ratu rozna w stwa, języ koz na -
w stwa i fil moz na w stwa. Dzię ki le ktu rze tej książki ob raz jed ne go na ro du wraz z je go
ku l turą po wi nien stać się w oczach dru gie go choć tro chę in ny. Wa ż nym ele men tem
jest to, że wzię to na przysłowio wy wa r sztat trzy naj waż nie j sze dzie dzi ny dzi sie j szej
fi lo lo gii. Jed nak po zo sta je pe wien nie do syt, je śli cho dzi o od po wie dzi na py ta nie po -
sta wio ne w ty tu le mo no gra fii. Ar ty kuły w niej za wa r te pre zen tują bo wiem ra czej
szczegółowe re fle ksje na przed sta wio ne te ma ty. Jed nak pra ca bro ni się dużą wa r -

tością fa kto gra ficzną i me ry to ryczną. Jest ta k że pod stawą do da l szych ba dań za rów no 
języ koz na w czych, fil moz na w czych, jak i lite ratu rozna w czych. Biorąc zaś pod uwa gę 
za sięg i siłę od działywa nia li te ra tu ry po pu la r nej w obu kra jach, część lite ratu rozna w -
cza mo że stać się tu taj szcze gó l nym im pu l sem do da l szej współpra cy. 

Adam Sto do l ny, Po znań
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K R O N I K A

Mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa 
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, Po znań, 19 paź dzie r ni ka 2011 r.

19 paź dzie r ni ka 2011 r. od była się w Po zna niu mię dzy naro do wa kon fe ren cja na -
uko wa 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. Kon -
fe ren cja pod ho no ro wym pa tro na tem Pa ni Re na ty Ma ta czy ń skiej, Kon su la Ho no ro -
we go Re pu b li ki Cze skiej w Po zna niu, zor gani zo wa na zo stała z oka zji 45 ro cz ni cy
pod pi sa nia umo wy par t ne r skiej mię dzy Po zna niem i Brnem. Jej orga niza to ra mi by li:
Urząd Mia sta Po zna nia, In sty tut 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 ka Ra czy ń skich w Po zna niu. Ce lem kon fe ren cji było nie ty l ko
upa mię t nie nie długo le t niej współpra cy obu miast, ale rów nież za po zna nie pol skie go
od bio r cy z czeską ku l turą i hi sto rią oraz ba da nia mi bohe mi sty czny mi pro wa dzo ny mi
w po zna ń skim ośro d ku aka de mi c kim. Ku l tu ra, hi sto ria i tra dy cja ni g dy nie były wa r -
to ścia mi stałymi, sta le od działywały na sie bie na prze strze ni wie ków, cze go efe ktem
było ciągle zmie niające się wza je m ne post rze ga nie obu sąsia dujących ze sobą na ro -
dów. Orga ni za to rzy chcie li za tem nie ty l ko przed sta wić pro ble my ba da w cze, któ ry mi
za j mują się w tra kcie swo jej pra cy, ale rów nież za chę cić zain tere so wa nych do po dej -
mo wa nia ta kich działań, któ re po zwolą na bli ż sze po zna nie re la cji pol sko - cze skich.

Uro czy ste otwa r cie kon fe ren cji od było się w Bi b lio te ce Ra czy ń skich. Ucze st ni -
czy li w nim Za stę pca Pre zy den ta Mia sta Po zna nia  S ł a w o  m i r  H i n c, Za stę pca
Pre zy den ta Mia sta Br na  O l i  v e r  P o s p í š i l, Kon sul Ho no ro wy Re pu b li ki Cze -
skiej w Po zna niu  R e  n a  t a  M a  t a  c z y  ń  s k a, Pro re ktor Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mi c kie wi cza, prof. dr hab.  J a  c e k  W i  t  k o ś  oraz Dzie kan Wy działu Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sy cz nej UAM, prof. dr hab.  J ó  z e f  T o  m a s z  P o  k r z y  w  n i a k, któ rzy
uświe t ni li je swo i mi prze mó wie nia mi.

Po uro czy stej ina u gu ra cji roz po częły się ob ra dy ple na r ne, któ rym prze wod ni czył
prof. dr hab.  M i e  c z y s ł a w  B a  l o  w s k i  i  mgr  A g  n i e  s z  k a  B a  s z  k o. Ja ko
pie r wsza wystąpiła  M a  r z e  n a  M a  t  l a  z Pra co w ni Bohe mi sty cz nej IH UAM,
przed sta wiając słucha czom naj sta r sze dzie je mia sta Br na, je go roz wój społecz ny i po -
li ty cz ny oraz początki na wiąza nia kon ta któw pol sko- mo ra wskich ze szcze gó l nym
uw z ględ nie niem kon ta któw poznań sko-br ne ń skich (Po wsta nie i roz wój Br na we
wcze s nym śred nio wie czu oraz kon ta kty pol sko- mo ra wskie). Do jej re fe ra tu na wiąza li
pó ź niej  E d  w a r d  S k i  b i  ń  s k i  (Mo ra wy i słowia ń skie ori gi nes. Szczątki tra dy cji)
oraz  R e  n a  t a  P u t z  l a c h e  r - B u  c h t o  w a  (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), kon ty nu ując
wątek histo ryczno -lite ra cki uka zujący początek Pa ń stwa Wiel komo ra wskie go na tle
osiadłych na te re nie Eu ro py Środko wo- Ws chod niej ple mion słowia ń skich oraz kró -
lową Ry ksę El ż bie tę, cór kę wiel kopo l skie go Prze mysława II i żo nę kró la cze skie go
Wacława II, od gry wającą znaczącą ro lę w dąże niu do po no w ne go zjed no cze nia pa ń -
stwa pol skie go po roz bi ciu dzie l ni co wym, a ta k że dążącą o utwo rze nie wspó l nej pol -
sko - cze skiej mo na r chii, któ ra mogła za po biec nie bez pie czeń stwu wyna ro do wie nia
Słowian w wy ni ku co raz to inten syw nie j szej ko lo ni za cji nie mie c kiej na te re nach za -
chod niej Słowia ńsz czy z ny. 

W da l szej czę ści przed sta wio no za gad nie nia, ja ki mi za j mo wa li się lub za j mują
ba da cze ku l tu ry, ję zy ka i hi sto rii cze skiej w Pol sce. Ten blok ob raz roz począł M i e  -
c z y s ł a w  B a  l o  w s k i, który  w swo im re fe ra cie Po zna ń s cy bo he mi ści I połowy
XX wie ku przed sta wił po zna ń skie śro do wi sko bohe mi sty cz ne ze szcze gó l nym
uwzględ nie niem do ro b ku dwóch bo he mi stów: języ koz na w cy Ed war da Kli cha i lite -
ratu rozna w cy Ste fa na Vrtela -Wier czyń skie go, oraz ro li, jaką ode grał In sty tut Za -
chod ni Uni wer sy te tu Po zna ń skie go. Na stę p ne go wy bi t ne go bo he mi stę, prof. Hen ry -
ka Ułaszy na, przed sta wił  T a  d e  u s z  L e  w a  s z  k i e  w i c z  (Zain tere so wa nia bohe -
mi sty cz na Hen ry ka Ułaszy na oraz je go związki z Cze cha mi). Do przed sta wio nych
początków tra dy cji ba dań bohe mi sty cz nych w Po zna niu na wiązał w swo im wystąpie -
niu  J e  r z y  S i e  r o  c i u k  (Pozna ńsko- brne ń skie kon ta kty diale ktolo gi cz ne), któ ry
sku pił się na po wo jen nej współpra cy po zna ń skie go i brne ń skie go śro do wi ska diale -
ktolo gicz ne go i przełomo wym ro ku 2000, kie dy za czę to wspó l nie or ga ni zo wać cy -
kliczną kon fe ren cję na ukową „Gwa ry dziś”. Ana lo giczną te ma ty kę, tzn. po szu ki wa -
nia pol skich wątków na te re nie Br na i w je go oko li cach, w swo im re fe ra cie pt. Po la cy
i po lo no fi le w hi sto rii Br na i połud nio wych Mo raw po ru szył  R o  m a n  M a  d e  c k i.
Na za ko ń cze nie pie r wszej czę ści ob rad wystąpi li przed sta wi cie le po zna ń skich bi b lio -
tek – A g  n i e  s z  k a  B a  s z  k o  z Bi b lio te ki Ra czy ń skich (Bo he mi ca w zbio rach spe -
cja l nych Bi b lio te ki Ra czy ń skich),  A l i  c j a  S z u l c  (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) i  A n  d r z e j  J a  z  d o n  (Rę ko pi śmien ne 
bo he mi ca mu zy cz ne w zbio rach Bi b lio te ki Uni wer syte c kiej w Po zna niu) z Bi b lio te ki
Uni wer syte c kiej oraz  M a  g  d a  l e  n a  M a  r  c i n  k o  w s k a  z Bi b lio te ki Kó r ni c kiej
(Bo he mi ca w zbio rach spe cja l nych Bi b lio te ki Kó r ni c kiej), któ rzy przed sta wi li naj cen -
nie j sze za by t ki ręko pi śmien nic twa cze skie go, zna j dujące się w zbio rach po zna ń skich
bi b lio tek. 

Dru ga część ob rad od była się w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mi c kie wi cza w sa li im. W. Kura sz kie wi cza, a prze wod ni czył jej prof. dr
hab.  J e  r z y  S i e  r o  c i u k  i  prof. PhDr.  M a  r i e  K r č m o v á,  CSc. Pie r wsze dwa
re fe ra ty miały cha ra kter języ koz na w czy i były po świę co ne ana li zie gwa ry mie j skiej
mia sta Br na (M a  r i e  K r č m o v á, Městská mlu va v Brně) oraz opi so wi stro ny fo ne -
ty cz nej i fle ksy j nej mo ra wskie go ję zy ka lite ra c kie go (B ł a ż e j  O s o  w s k i, Ko dy fi -
ka cja mo ra wskie go ję zy ka lite ra c kie go). Pro ble ma ty ka ko le j nych wystąpień do ty -
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czyła wątków li te ra c kich związa nych z Brnem ja ko źródłem in spi ra cji i ar ty sty cz nych 
na tchnień. Du żo do te go te ma tu wniósł re fe rat  A n  n y  G a  w a  r a  c  k i e j  Pi sa r skie
fa s cy na cje Brnem, w któ rym au to rka omó wiła twó r czość Jiřego Kra to ch vi la, Iva na
Bla t ne go i Oldřicha Mikuláška oraz wy eks po no wała ge nius lo ci wspo mnia ne go mia -
sta. 

Ko le j ne wystąpie nia nie do ty czyły już wprost Br na, ale pre zen to wały ogólną te -
ma ty kę związaną z sąsie dztwem obu państw. Jed nym z nich był re fe rat Ku l tu ra cze -
ska w Po zna niu  R o  m a  n a  S l i  w  k i, oma wiający współcze s ne kon ta kty pol sko -
 cze skich na te re nie Wiel ko po l ski spro wa dzające się do ka te go rii ku l tu ry, sztu ki i na -
uki oraz ich pro mo cji, w którą włącza się wie le in sty tu cji kul tu ra l nych i sa morządo -
wych Po zna nia. Da lej przed sta wio ne zo stały te ksty:  K a  t a  r z y  n y  S t r z y  k a ł y
pt. Uwie cz nić chwi lę i na dać 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 oraz  A n  n y  S k i  b  -
s k i e j  Co się skry wa w fałdach ku bi z mu? Kon fe ren cję zamknął re fe rat  J o  a n  n y
M i e  l  c z a  r z e k  przed sta wiający nie któ re zda rze nia i po sta cie związa ne z ko -
ściołem ewange licko- reformo wa nym w Żychli nie pod Ko ni nem (La pi da rium asy mi -
la cji. Z dzie jów pa ra fii ewange licko- reformo wa nej w Żychli nie).

Pod su mo wa niem spo t ka nia stał się tom po kon fe ren cyjny wy da ny w ra mach se rii
Bo he mi ca Po sna nien sia przy wspa r ciu fi nan so wym Urzę du Mia sta Po zna nia. W to -
mie zna lazły się wszy stkie wy żej wspo mnia ne re fe ra ty, jak rów nież te ksty, któ re z ró -
ż nych przy czyn nie zo stały przed sta wio ne na kon fe ren cji, a w związku z nią przy go -
to wa ne (np.  A g a t y  F i r l e j  pt. Kochajmy się, nie dajmy się. Działalność po znań-
skiego Towarzystwa Pol sko - Cze chosłowackiego w latach 1923–1932). Mie j my na-
dzie ję, że dzię ki niemu czy te l nik bę dzie mógł sze rzej za po znać się z pro ble ma tyką
bo he mi styczną związaną z Wie l ko polską, ale ta k że z ba da nia mi pro wa dzo ny mi w po -
zna ń skim ośro d ku akademickim, o cym mo gli prze ko nać się przysłuchujący się ob ra -
dom poznańskiej kon fe ren cji.

Roman Sliwka, Poznań
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