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REDAKCJA BOHEMISTYKI

z żalem informuje, że w niedzielę
23 grudnia 2012 r. zmarła w Petersburgu

Prof. Galina Aleksiejewna Lilicz

Odeszedł Wspaniały Człowiek o nie zwykłej
oso bo wo ści, legenda Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu w Petersburgu.

Galina Lilicz urodziła się 10 lipca 1926 r. W 1948 roku ukończyła z wy-
różnieniem studia filologiczne na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Lenin-
gradzie, później podczas studiów podyplomowych kontynuowała bohemistykę 
za granicą na Uniwersytecie Karola w Pradze pod okiem znanego językoznaw-
cy prof. B. Havránka. Swoją pracę doktorską poświęciła również tematyce
bohemistycznej (wpływ języka rosyjskiego na rozwój słownictwa czeskiego
języka literackiego w wieku XVIII i XIX). Swoje naukowe zainteresowania
czeszczyzną rozwijała następnie, przygotowując m.in. słownik języka M. Půj-
manovej. W centrum Jej uwagi znajdowały się zagadnienia dotyczące teorii
i praktyki translatologicznej, leksykologii i leksykografii historycznej i porów-
nawczej, słownictwa i frazeologii biblijnej (opracowywała Wielki słownik
biblizmów języka rosyjskiego), a nade wszystko frazeologii i frazeografii i sze-
roko rozumianej bohemistyki.

Nie odłączną działal no ścią Pa ni Pro fe sor było wspie ra nie in nych. Za wsze
służyła radą, pod trzy my wała na du chu i wpa jała op ty mizm. 

Za zasługi została odznaczona m.in.: medalem pamiątkowym z okazji
250-lecia Leningradu (1957), medalem Za Heroiczną Pracę (1970), Za Pracę
Naukową (1982), medalem Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu (1996),
odznaczeniem Zasłużony Pracownik Szkolnictwa Wyższego Federacji Ro-
syjskiej  (1999), a w roku 2003 przyznano Jej tytuł Wybitny Profesor UP.



Agata FIRLEJ

Poznań

In matters of taste, there can be no disputes.
Elements of Camp in Fráňa Šrámek’s play Léto

One must have a heart of stone to read 
the death of Little Nell without laughing1.
                      Oscar Wilde

Keywords: Czech literature, Fráňa Šrámek, aesthetics, lyricism, po sta nar chi stic

Abs tract

In this sketch I am going to focus on the presence of elements of Camp ae st he tics
in the Fráňa Šrámek’s drama Léto, written and staged in 1915. Dandyism became
popular at the turn of the 19th and 20th century in Czech culture and it would be the
most crucial reference point to the Campy attitude.  As a „local text”  of the Czech de -
ca den tism, it took a place of bohemianism. In this sketch I un de r stand Camp as a type
of aesthetic avan t - gar de sensu largo, based on de mo c ra tic tendency and on a fight
against the given taste, analogues in many regards to the phe no me non it is against.

On the co ver of 1994 is sue of “Li te ra tu ra na Świe cie” dedi ca ted to
lit t le then known in Po land Camp ae st he tics the re is the Czech ar tist
Jan Saudek’s pho to. A wo man in a la ced shawl and pe arls kis ses
a man’s hand aga inst the fa mo us shab by wall.

By cho o sing this ve ry co ver the edi tor en ga ged in a sub tle (ma y be
un con s cio us) po le mic with Miss Camp that is Su san Son tag who in
her No tes on “Camp” of 19642  wri tes: 

The relation between boredom and Camp taste cannot be ove re sti ma ted. Camp
taste is by its nature possible only in affluent societies, in societies or circles capable
of ex pe rien cing the psy cho pat holo gy of affluence (Sontag 2013, note 49). 

Jan Sa u dek to ok his pho to in 19913 in Cze chos lo va kia – in this
con text it is ra t her dif fi cult to talk abo ut a psy cho pat holo gy of pro spe -
ri ty and bo re dom of we alth. It me ans that ei t her the Czech artist’s pho -
to is not Ca m py, or Su san Son tag was wrong (or both). It is si mi lar
with post mo de r nism which ac cor ding to so me the o re ti cians li ke Fre -
dric Ja me son and Do uwe Fok ke ma co uld not ap pe ar in com mu nist co -
un tries in the si x ties and the se ven ties be ca u se they we re clo se ly tied
to ca pi ta lism and a mass cu l tu re. In spi te of all men tal or eco no mi cal
odds it ap pe a red then and the re. To re ma in on the Czech gro und: it is
eno ugh to re mind works of Jiří Kra to ch vil, Eva Kantůrková or – mo re
ra re ly bro ught out in this con text – 1978 Jiří Gruša’s ex pe ri men tal no -
vel Dotazník aneb Mo d li t ba za jed no město a jed no ho přítele (Gruša
1978) whe re his jug gling with sym bols of cu l tu re, in ter tex tu al co m bi -
na tions and as so cia tions re minds of pa li m p sest4. 

85 86

3 A photo comes from Jan Saudek’s book Love, life, death and other such trifles
(Saudek 1991).

4 A thesis about connection between postmodernism and capitalism found many
opponents between the Middle European literary theoretics. Some essays referring to
this question were published in the postconference book Post mode rni s mus... 2002.
Polish, Czech, Slovak and Russian researchers date appearing of postmodernism
influence in the literatures of their countries from the sixties of the 20th century. They
agree though that in the eighties postmodernism changed due to changes in the
European geopolitical situation. In such formulation, the names of ‘the first phase’
postmodernists on the Polish ground were among others: Wilhelm Mach (H. Jana-
szek-Ivaničková), Witold Gombrowicz, Witkacy, Sławomir Mrożek, Teodor Parnic-
ki, Kazimierz Brandys and Jerzy Andrzejewski (B. Bakuła); in Czechoslovakia:
J. Kratochvil (D. Vlašínová), Bohumil Hrabal, Eduard Bass (L. Štěpán), Eva Kantůr-
ková (J. Urbanec); Dominik Tatarka, Vincent Šikula, Martin Šimečka and Dušan
Dušek (the last four writers are from Slovakia); in Russia: V. Nekrasov, D. Prigov,
V. Sorokin and J. Brodsky (I. Pospíšil and I. Skoropanova). 

1 O. Wilde, In con ve r sa tion, quote from: Sontag 2013, note 53.
2 Notes on “Camp” were written in 1964 and firstly published in The Partisan

Review XXXI, p. 515–530. Two years later the essay was published in New York as a
part of the collection Agaist Interpretation and Other Essays. The text can also be
found here: http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/sonta g-no te son camp
-1964.html.



The exi sten ce of both post mo de r nism ele ments and Camp ae st he-
tics in li te ra tu re of Cen tral and Ea stern Eu ro pe con firms the fact that
dif fe rent cu l tu ral ba c k gro und can pro du ce si mi lar phe no me na. 

Po le mi ci zing with Fokkema’s the sis Ha li na Janaszek-Ivaničková
sta tes post mo de r nism in co mu nist co un tries was ba sed on the ob jec-
tion aga inst to ta li ta rism (Post mode rni s mus... 2002, p. 76). A Rus sian
re se a r cher Ma ya Tu ro v ska ana ly sing Ca m py Ro man Viktiuk’s sta-
gings wri tes abo ut a “psy cho pat holo gy of po ve r ty”: ex pe rien cing it
cre a tes in the re alms of art ana lo gu es re sult as ex cess of we alth. “If the
sa me re a sons can pro du ce dif fe rent re sults so the sa me ou t co mes may
eme r ge from va rio us, even op po si te re a sons” – Tu ro v ska de cla res. –
„Yo ung pe o p le who in the fi f ties we re cal led he re »sti lags«, in the US
– »be a t nics«, in Ge r ma ny – »hal b ska r ten«, in Ita ly – „di s co li” etc.,
spre ad aro und the world de spi te dif fe ren ces not on ly in li ving stan -
dards but al so sy stems and even cu l tu res” (Tu ro wska 1994, s. 323;
tran sla tion – A.F.). 

They we re Czech ad mi rers of be at ge ne ra tion – Bo hu mil Hra bal,
Jiří Kolář – who in the fi f ties pre pa red gro und for a lo cal post mo de r -
nism (“lo cal” be ca u se that trend was not ho mo ge no us and had its lo cal 
va riants). 

A re fe ren ce to post mo de r nism is not ac ci den tal be ca u se in its bo -
unda ries so me scho lars pla ce Camp5 and by this they li mit its exi sten -
ce from the se cond half of the 20th cen tu ry un til now. The re are tho ugh
vo i ces among cu l tu re ex perts who qu e stion this li mit and mo ve the be -
gin ning of this phe no me non to the past – such te r mi no- lo gi cal di spu te 
en co m pas ses al so a post mo de r nism it self which is tre a ted be so me
phi lo so p hers (Ha be r mas, Stras ser, Ma r qu ard6) as a va ria tion or de fo r -
ma tion of sty le, which ha ve be en appea ring from ti me to ti me in the

hi sto ry of eu ro pe an cu l tu re sin ce a long ti me ago, even sin ce the an ti -
qu i ty (Ly o tard).

Scho lars re se a r ching Camp hi sto ry qu o te Su san Son tag who saw
be gin ning of this ae st he tics in the end of 18th and be gin ning of 19th

cen tu ries: 

There the origins of Camp taste are to be found (Gothic novels, Chi no i se rie, ca ri -
ca tu re, ar ti fi cial ruins, and so forth) (Sontag 2013, note 13). 

The pro of for the as su m p tion abo ut a “pa st ness” of this ae st he tics
wo uld be a re se arch of Wil liam Whi te who fo und the first do cu men ted 
use of the word Camp to be in 1909. He al so qu o tes Eric Pa r tri d ge, the
edi tor of Di c tio na ry of Slang and Un con ven tio nal En glish, and adds it
was used to de scri be be ha vior cha rac te ri zed by “an exag ge ra ted em p -
ha sis” (Whi te 1966), Su san Sontag who starts her No tes with a so lemn
de cla ra tion that Camp is a ta ste and at the sa me ti me she avo ids the ne -
ces si ty of re con stru c tion of an ae st he tic, so cial or cu l tu ral ba c k gro und
that bro ught it in to exi sten ce.

Her ex p la na tions are ta u to lo gy: 

[...] that period’s ex tra ordi na ry feeling for artifice, for surface, for symmetry; its taste
for the pic tu res que and the thrilling, its elegant con ven tions for re pre sen ting instant
feeling and the total presence of character — the epigram and the rhymed couplet (in
words), the flourish (in gesture and in music) (Sontag 2013, note 14). 

To ma ke long sto ry short: ac cor ding to Son tag Camp exi sted in la te 
18th and be gin ning of the 19th centu ry be ca u se it did exist then. Such
an ap pro ach is a con se qu en ce of se e ing Camp as a ty pe of sen sitivi ty,
a ta ste, which be gin ning can not be tra ced back (Son tag opens po ssi bi -
li ty to ob se r ve its signs in the ea r liest cu l tu ral epochs) and which must
be per ce i ved as a phe no me non in de pen dent of cur rents, trends and
epochs. Camp in not an idea and ma ny re se a r chers, Son tag in clu ded,
con nect it with a dan dy at ti tu de for exa m p le, it can not be proclaimed
at a spe ci fic ti me. As much as in the con text of this work the sense of
pon de ring on the con di tio ning of such ae st he tics can be qu e stio ned,
the ele ments that it con sists of sho uld not be ove r lo o ked. 
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5 Compare: Gołębiewska 2003, p. 155, 160. Some com p li ca tions connected to
the un de r stan ding and locating of Camp on the ba c k gro und of the cultural streams
reports also in Gawarecka 2012, p. 333 (footnote no. 147). 

6 The discussion around the term postmodernism reports among others Krystyna
Wilkoszewska 2008 (p. 7–19).



An idea of ta ste and its part in cre a ting of ca non of ma ste r pie ces is
ne gle c ted by cur rent re se a r chers who fo cus on un de r ly ing scien ti fic
(mo re “ra tio nal”) prere qu i si tes to hie ra r chi ze works.

From ti me to ti me the ve ry cu l tu re ma kers qu e stion the ma xim de
gu sti bus non est di spu tan dum. The idea of a good ta ste is clo se ly con -
ne c ted to ari sto c ra cy and it is ty pi cal for tho se epochs or ci r c les for
which ex c lu si vism is espe cial ly im po r tant. A ta ste is a kind of a ba d ge
of iden ti ty, a pass to the so cie ty of ini tia ted ones, to whom the sen se of
dan ger from the mas ses is not un k nown. Such so cie ty, pro ud of the ir
go od ta ste – li te ra ry, mu si cal, arts – is ge ne ral ly con ser va ti ve and fe e -
ling af fe c tion for tra di tion, un wil ling to mo di fy the canon in he ri ted
from the pre de ces sors. Re fer ring to well esta b li s hed in cu l tu ral stu dies 
ap po r tion ment it can be sa id it re pre sents the Apo llo nian trend espe -
cial ly that pre ten ce to go od ta ste we re clo se ly re la ted to a so cial pri vi -
le ge.

Cu ius re gio, eius gu stus. Ari stocrats of spi rit from ti me to ti me ha -
ve to sur ren der to Dio ny sians: de mo c ra tic ten den cies in the field of
cu l tu re sha ke the fo un da tions of the so cie ty of go od ta ste. Ex c lu ding
fa c tors li ke be lon ging to a spe ci fic so cial stra tum, ty pe of edu ca tion,
tra di tion, ca non, or ap pro pria te view of a go od ta ste – they are chal len- 
ged and qu e stio ned by “bar ba rians”7. Re je c tion of ca non, osten ta tion,
de nial of any de te r mi nants of a go od ta ste be ca me a me t hod of fight.
Ar ti stic kitsch, mannerism, Camp are all ma ni fe sta tions of a „bad” ta -
ste, at tempts to bre ak a tra di tio nal ex c lu si vism of cu l tu re pa r ti ci-
pants/con tri bu tors. What disc ri mi na te Camp from kitsch8 or Art No u -

ve au is a ce r ta in su per io ri ty of this sen si ti vi ty over ea r lier men tio ned
ones and its am bi va lent con ne c tion with ari sto c ra tic de me a nors (dan -
dy ism in clu ded).

I un de r stand Camp as a ty pe of avan t - gar de sen su la r go ba sed on
de mo c ra tic ten den cy and on a fight aga inst the gi ven ta ste ana lo gu es
in ma ny re gards to the phe no me non it is aga inst (which is ty pi cal of
any re vo lu tion). Camp in the sphe re of ta ste is si mi lar to li be r ti nism in
the sphe re of mora li ty.

In this sketch I am go ing to fo cus on the pre sen ce of ele ments of
Camp ae st he tics in the fo r mer Czech cu l tu re – in cen ti ve to pon de ring
is gi ven in one of the dra mas by Fráňa Šrámek of the be gin ning of the
20th cen tu ry. The sub ject of Camp in the Czech Re pu b lic has be en al -
most unap pro a ched but it do es not me an so me signs of it had not be en
ob se r ved. Su san Sontag’s No tes were trans la ted by Ma r tin Pokorný in
2000, that is ne a r ly 40 ye ars af ter the Po lish trans la tion and ha ve not
cre a ted much re a c tion. As for now the re has not be en pu b li s hed any
work de vo ted to the ea r lier men tio ned ae st he tics9. So me re marks al lu -
ding in mo re or less di rect way to Camp can be fo und in Michal Shon -
berg’s (Schon berg 1988) and Petr Král’s (Král 1993) ske t ches. It is
men tio ned al so in An na Gawarecka’s bo ok de di ca ted to the pre sen ce
of po pu lar cu l tu re forms in the Czech li te ra tu re (Ga wa re cka 2012, p.
333) of the twen ties and Jo an na Kró lak wri tes abo ut it in her es say on
the Czech osta l gy (Kró lak 2000, p. 63). 

In the me an ti me in was in the Czech Re pu b lic and not in Po land
whe re dan dy ism be ca me po pu lar at the turn of the 19th and 20th cen -
tu ry. In the pe riod we are in te re sted in it wo uld be the most cru cial re -
fe ren ce po int to the Ca m py at ti tu de. As a “lo cal text”10 of the Czech
de ca den tism it to ok a pla ce of bo he mia – which was a fo r ma tion ty pi -
cal of the Po lish va rie ty of this trend (“The re was no bo he mia in Pra -
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9 A com pre hen si ve col le c tion of the essays devoted to the matter were published 
in Poland in 2008: CAMPania... 2008.

10 Translation of Terasa Walas’ term, used also by Anna Gawarecka in her
description of dandyism. Compare: Walas 1986 and Gawarecka 2007.

7 That’s why the Camp is also connected to the ho mo se xu al society (Susan
Sontag also concerns it few times in her Notes), which, as ‘excluded’, started
campaigne against the do mi na ting discourse. 

8 A difference between Camp and kitsch was accurately described by Andrzej
Sefarin in his essay dedicated to a history of this phenomenon: „Some wrongly make
Camp and kitsch equal. [...] Although both names are often used do describe the same
things, they should not be equated. Kitsch is not aware of its kitschiness, Camp is fully 
self-aware of itself. The key to understand Camp is irony and crafty detachment from
itself and the world” (Serafin 2008, p. 15). 



gue” – Zdzisław Nie dzie la sta ted in the ar ti c le on the ar tists ci r c le
“Mo derní re vue”). Fo un ded ac cor ding to Cha r les Bau de la i re on the
es ca pe from bo re dom – let’s re mind the bo re dom11 is ac cor ding to Su -
san Son tag al so a mo ti va tion for Camp – it had its the o re ti cian Ar t hur
Bre i ski among the Czech de ca dents. 

Cha rac te ri zing a dan dy at ti tu de, the essayist un de r li ned such fe -
atures li ke: de ta ch ment, sel f - con trol and tre a ting of emo tions as mal -
le a b le ma te rial; idea of primacy of art abo ve li fe, culture abo ve na tu re; 
ten den cy to mysti fi ca tion and to ma ni pu la tion of sur ro un- dings; indi -
vi du a lism and ari sto c ra cy of spi rit, ele gan ce and ta ste. Dan dies, Bre i -
sky wri tes (Bre i sky 1992, p. 117–118), “ne j sou schopní vášně a lásky.
Vášeň ka ri ku je a láska je prostitucí” (the qu o te from: Ga wa re cka
2007, p. 154).

Cha rac te ri stic of a dan dy in ma ny aspects re al ly re minds of
Sontag’s com ments on Camp sty le: “Being -as-P laying -a-Ro le”(no te
10), mar ked with “spi rit of ex tra va gan ce” (no te 25), for which cha rac -
te ri stic are “a co mic vi sion of the world”, “de ta ch ment” (no te 44), im -
mo ra lism and ae st he tism (no te 37).

The re se a r cher he r self po ints to a fun da men tal dif fe ren ce: The
dan dy was over bred. His po stu re was dis da in, or el se en nui. He so ught 
ra re sen sa tions, un de fi led by mass ap pre cia tion. (Mo dels: Des Es se in -
tes in Huysmans’ À Re bo urs, Ma rius the Epi cu re an, Valéry’s Mon sie -
ur Te ste.) He was de di ca ted to “go od ta ste” (Son tag 2013, no te 46).

The con no is se ur of Camp has fo und mo re in ge nio us ple a su res. Not 
in La tin po etry and ra re wi nes and ve l vet ja c kets, but in the co a r sest,
com mo nest ple a su res, in the arts of the mas ses. Me re use do es not de -
fi le the ob jects of his ple a su re, sin ce he le arns to po ssess them in a ra re
way.

It sho uld be no ted that in the de scri bed ap pro ach - con no is se ur of
Camp as a “post -dan dy” who le a ves his Ivo ry To wer and jo ins, in an
in ter na li zed ex territo rial man ner, mas ses – ele ment of per ce p tion ap -
pe ars as the most im po r tant. The key is sue be co mes the way of in ter -

pre ta tion of re a li ty. The bor der li ne be twe en an awa re Camp con no is -
se ur and an or di na ry re pre sen tati ve of kitsch ta ste runs on ly in the
mind; it is ba sed on a di stance and non cha lan ce in the sphe re of ta ste.
A re pre sen tati ve of Camp, no lens vo lens, is an ari sto c rat even tho ugh
he se ems to be as far as po ssi b le from that de me a nor. An at ti tu de of
Camp to wards dandyism is de scri bed the most pre cisely by ca te go ry
of am bi va len ce. 

Su san Sontag’s disa mbi gu a tion is use ful in the con text of de li be-
ra tions on the at ti tu de of so me ana rchists from „Nový kult” ci r c le,
espe cial ly Fráňa Šrámek. Fla vo red with dan dy tra its bo he mia of de -
stro y ers led them to wards Camp ae st he tics which ele ments can be se -
en in li te ra ry works. 

Both fo r ma tions – de ca dent and ana rchi stic cal led in the Czech Re -
pu b lic anarchističtí buříči (what can be trans la ted as “ana rchi stic de -
stro y ers”) – at first (at the end of the 19th cen tu ry) we re con ne c ted.
“Moderní re vue” pre sen ted Antonín Pra vo s lav Kalina‘s Ma ni fest
anarchistů českých in 1896.

Fo un der of ana rchi stic “Nový kult” Sta ni s lav Ko stka Ne u mann
was a de ca dent and, un til the con flict with Arnošt Procházka, who was 
the edi tor of “Moderní re vue”, clo se ly collabo ra ted with this pa per.
Ot her ana rchists (for exa m p le Vi ktor Dyk, Ka rel To man and Fráňa
Šrámek hi m self as the au t hor of Rozbolestněný ena mi12) al so had de -
ca dent ex pe rien ce or at le ast such in spi ra tions can be se en in the ir ou t -
put. First of all both fo r ma tions13  had a com mon phi loso p hi cal de me -
a nor. Nie tzsche a nism (al t ho ugh its sli g h t ly dif fe rent aspects), re je c -
tion of a midd le - c lass mo ra li ty, con tempt of con ve nan ces and indi vi -
du a lism we re com mon ide as that we re on ly di sp la y ed in a dif fe rent
form. As it was sa id decadents’ dan dy ism re p la ced a li fe sty le of ana -
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12 This volume remained as the only one from the author’s juveniles (the writer
destroyed most of his early works) and was published in 1964. 

13 Apart from S. K. Neumann and F. Šrámek, the anarchist were also among others
František Gellner, Viktor Dyk, Jiří Mahen, Karel Toman, Josef Mach and Marie
Majerová.11 A. Gawarecka writes more about it in Gawarecka 2007, s. 150–151.



rchists that had be en clo se to bo he mia nism, tho ugh with dan dy hint
what finds its re fle xion in the ir ou t put mar king it with Ca m py ac cent.
Ana rchists we re ke en on spen ding ti me in bars, night clubs and ca ba -
rets, in du l ging in “co a r sest, com mo nest ple a su res” as Son tag de scri -
bes them. The ir per ma nent he a d quarter (a kind of squ at) was a vil la in
Olšany in Pra gue in he ri ted by Ne u mann. Fráňa Šrámek as a stu dent al -
so li ved the re and to ok part in anti -mi li ta ry pro tests for which he had
to pay with im pri son ment and pro lon ga tion of a mi li ta ry se r vi ce. Af ter 
re tu r ning from World War I he was al most ne ver le a ving his apa r t ment 
the on ly ex ce p tion we re sum mer trips to co untrysi de. In his re c lu si ve
li fe Mi l ka Hrdličková was the on ly co m pa nion who spent a who le li fe
and whom he ne ver got mar ried to – fa i t h ful his ana rchi stic ide as of
free lo ve and fe mi nism. The writer’s con tacts with au t hors ci r c le (af ter 
bre a king apart of ana rchist gro up clo ser to Ča- pek’s ci r c le and vi ta -
lism) we re ve ry li mi ted then. In 1937 Čapek wrote abo ut it with so me
amu se ment: 

Je velmi mnoho lidí, kteří nikdy nepotkali básníka Fráňu Šrámka, ačkoli by o to
tuze stáli. Je to částečně jeho vina, nebot’ se lidem vyhýbá plaše a tvrdohlavě. […].
Není lehko se k němu dostat; ne se otevřou dveře, vyhlédne špehýrkou nedůveřivé
modré oko: co tu chceš, člověče? jdi spánembohem svou cestou, nikdo tu není, nikdo
tu nikdy nebydlel (Čapek 1972, p. 309–310). 

Du ring the World War II he ne ver left his apa r t ment – it was “re si -
stan ce mo ve ment”14 ty pi cal of him. Re marks abo ut li ves of de ca dents
and de stro y ers are ne ces sa ry be ca u se both dan dy ism and Camp are
cha rac te ri zed by si mi lar ae st he tic “to ta li ta rism” – ac cor ding to Os car
Wilde’s ide as li fe must emu la te art, be the sub ject of ar ti stic cre a tion.
Fráňa Šrámek’s os cil la tion be twe en ana rchi stic bo he mian squ at and
dandy’s Ivo ry To wer finds re fle xion in his dra ma: a ta ste (and a ge stu -
re) of Camp are best pre sen ted in a the a tre. Léto15 was cre a ted in 1915

at the be gin ning of World War I which was a bre ak thro ugh not on ly in
the hi sto ry of world cu l tu re, in the writer’s li fe16 but in the the a tre hi -
sto ry as well.

Sin ce the end of the 19th cen tu ry ma ny Wes tern sty le ini tia ti ves ha -
ve be en be ing un de r ta ken in the Czech lan gu a ge the a ters, espe cial ly in 
le a ding Na tio nal The a tre in Pra gue. One of the re fo r mers was Ja ro s lav 
Kva pil (au t hor of play Obláky which was of ten co m pa red with a work
of Šrámek) a pro moter and di re c tor of Léto. Kvapil’s the a ter (comp.:
Císař 2006, p. 175–178) har ked back to Eu ro pe an ten den cies: it ac -
cen ted play’s con tent sta tus, mo di fied director’s ro le, pro vo ked chan -
ges in actors’ play – an ac tor was, as thea te ro lo gist František Černý
sum ma ri zed, “ana ly tik člověka z rozhraní století” (Černý 1983, p. 73).
It pla ced it self be twe en a tra di tio nal midd le - c lass the a tre with its cu l -
tu ral and pa trio tic ro le and a mo dern E. G. Craig’s and A. Appia’s pro -
jects17. Kva pil was cho o sing pla ys for his sta ge ve ry cau tio u s ly. He
wan ted them to ex press his con ce p tions as much as po ssi b le. Sta ging
Léto al most right af ter it was writ ten (in a war ti me 1915) and ef forts to 
re lay the work to He r mann Bahr (comp.: He r mann Bahr... 2007, p. 34)
in Sa l z burg tell of the fact it had to fit to his mo dern vi sion. Re se a r cher 
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15 In this work I used Czech edition of 1972 included in Podivný nepokoj
(Šrámek 1972).

16 Šrámek recalled he had started work twice: the war was an obstacle. At the same
time writing became a kind of escape from wartime reality: “zajel jsem si s roze-
psaným Létem k rodičům do Německého Brodu, trochu dále od válečného mlýna [...]
Volil jsem si to závětří dobře: Léto se mi tu rozjelo jak s kopečka a války jako by
nebylo. Podnes ohlíím se vděčně zpět na ty dva únorové týdny jako na blaený
ostrůvek upostřed válečné sloty. Kdy jsem tehdy končil třetí akt, bylo mi a nějak
líto, e to šlo tak rychle a e u je konec” (Habent sua fata libelli; Šrámek 1972,
p. 241).

17 Jan Císař writes about the ‘frontier’ Kvapil’s theatre this way: “Tak je moné
vidět, chápat a vykládat Kvapilovo usilování o jazyk inscenačního divadla jako
průsečík různých vlivů, postojů i principů, které tento Reiss navzájem smiřuje, aby z
nich nakonec vytvářel jedinečný celek s novými kazbami komponentů scénického
Hvaru a jejich funkcemi. Na jedné straně tkví tyto komponenty v některých
konvencích minulosti, je v podobě pravidel ‘dobře udělané hry’ i hereckých oborů

14 Similar ‘stay-at-home’ poet was Vladimír Holan. His vo lun ta ri ly re stra i ning in 
the flat on Kampa in Prague from 1968 to 1980, when he died, was also in ter pre ted
as a political gesture (re si stan ce against the invasion of the Warsaw Pact armies and 
so called ‘normalisation’). 



who ha ve be en de scri bing Šrámek’s play usu al ly pay at ten tion to its
ly ri cism and a spe ci fic mo od that brings back as so cia tion with la ter
Vla di s lav Vančura’s pro se ti t led ali ke: Rozmarné léto (1926).

The so u r ces of that mo od are usu al ly se en in vi ta lism and pra gma-
tism, trends which sta r ted to at tract the wri ter af ter the col la p se of the
ana rchi stic gro up (abo ut 1910) and in the wa r ti me re a li ty from which
the wri ter es ca ped in the me mo ries of a ru ral, a lit t le bit bo ring idyll. 

Epo nymous sum mer is a pro ta go nist of the dra ma. It de scri bes and
pro vo kes all characters’ be ha vior, stirs up the ir he ads, en co u ra ges in -
sa nity, brings up the se c ret ye a r nings. A mar ried co u p le of wri ters go -
ing thro ugh the ma ri tal cri sis co me in a vil la ge for va ca tion. The pla ce
is not cho sen by change – it is Perout’s “a chi l d ho od co un try” which
bo res his spo u se qu i te qu i c kly : 

Mohla jsem tušit, e tu kadý pátý člověk jmenuje se Perout…? e jeden po
druhém poleze za námi (zahraje hlasem): 
   „Já jsem taky, paničko, Perout, já prosím pamatuju…” (Léto; Šrámek 1972, p. 248).

So on Mrs. Pe ro ut, lon ging for ro man ce, a po or no ve list, is go ing to
fe el a shi ver of an emo tion: her husband’s co u sin, a yo ung and om ni
ta len ted ar tist, Jan Skalník, who calls her “aun tie” falls he ads over
heels in lo ve with her. To com p li ca te things fu r t her her lo ver, po et
Chvo j ka, ar ri ves in the vil la ge too. Among the three men a hid den ave -
r sion is sim me ring not al wa ys suc ces s ful ly mo de ra ted by a priest
Hora, a ho ly man with wi s dom of Solo mon. Even tu al ly Mrs. Pe ro ut
runs away to Pra gue with her lo ver, Skalník finds con so la tion in the
arms of Stáza, a vil la ge girl who has fal len in lo ve with him and a be -
tra y ed hu s band se eks so la ce in an idyl lic na tu re of his “ho me land” and 
in con ve r sa tions on phi lo so p hy with a wi se priest.

Un li ke with Vančura, sud den chan ge in li ves of per so na ges is not
left wi t ho ut a con se qu en ce. Whi le in Rozmarné léto eve ry t hing go es
back to the pre vio us sta te as if a su r fa ce of wa ter clo sed af ter a sto ne
that had be en thrown into it (chan ges are de eper, in ter nal), in Šrámek’s 
play the mad ness of sum mer ma kes se c ret lon gings to su r fa ce and de -
mands to ma ke de ci sion. Eve ry t hing that hap pens to cha ra c ters was
ob vio us from the ve ry be gin ning: Mrs. Pe ro ut from the ve ry be gin ning 
tries to tell her hu s band she has be en che a ting on him; Mr. Pe ro ut avo -
ids his wi fe not wan ting to fa ce what is una voi da b le and se eks ob li -
vion in lo ve li ness of na tu re and ple a sant sur ro un dings; Jan strug gles
be twe en ar ti stic exu l ta tion and pre di le c tions of his ru ral and yo u t h ful
na tu re Šrámek is in te re sted in per so na li ties not in the co u r se of ac -
tion18. The fi nal so lu tion se ems to be in de fi ni te, te m po ra ry, qu en ching
on ly the in ter nal shi ve ring of the cha ra c ters. 

So the re is a si m p le sto ry: age ing wo man who wants to test if she
can ari se a pas sion and three men (in idyl lic sur ro un dings). The sto ry – 
in a Ca m py sty le – is ta ken not li teral ly but in the form of buf fo sty le.
Al most each of personages’ qu e stions – the on ly ex ce p tion be ing
a priest Ho ra and his hou se ke e per Růena – is a ba ro que cha ra c ter, in -
fu sed with hu mor and po etic exu l ta tion. Iro ny – un derstood as a dif fe -
ren ce be twe en in ten tion and what is spo ken – is a ba sic ca te go ry on
which Šrámek bu ilds his play and at the sa me ti me the most im po r tant
cha rac te ri stic of Camp which (dif fe rent from Su san Son tag wants19)
must be sel f -a wa re. Characters’ dia lo gu es are basi cal ly an ex chan ge of 
un spo ken qu e stions; con tact be twe en cha ra c ters ta kes pla ce pa rallel ly
on two su r fa ces: in ten tio nal and ex te r nal, mar ked with pre ten ce. 
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18 Exploring cha ra c ters and – in the same time – lack of interest in the action de -
ve lo p ment is one of the cha rac te ri stic element’s in the Camp style. In the note no.
33 S. Sontag writes: “What Camp taste responds to is ‘instant character‘ (this is, of
course, very 18th century); and, con ve r se ly, what it is not stirred by is the sense of
the de ve lo p ment of character. Character is un de r sto od as a state of continual in can -
des cen ce – a person being one, very intense thing”.

19 Controversial is the thesis of Sontag, who writes in the note 18: “Pure Camp is
always naive. Camp which knows itself to be Camp (‘camping’) is usually less

vytvořily velkou éru měštanského divadla 19. století. Jejich uspořádání v nový

celek by nebylo moné, kdyby se na druhé straně tyto konvence u nerozpadávaly,
stejně jako se rozpadával jednotný, všeobecně uznávaný řád hodnot i pohled na

svět, který […] umoňoval udrovat v české společnosti touhu po plném uplatnění

postojů, myšlenek a pocitů, ze kterých se ivilo české národní obrození” (Císař



The au t hor cre a ted Ca m py “con trast be twe en con tent and form”
(Sontag’s term) pla cing fo ur exalted ar tists in – over drawn – ru ral en-
viron ment with its si m p le ne eds, dif fe rent lan gu a ge and un ci vil man ners.
Do wnright ca ri ca tu re-li ke sop hi sti ca tion of the ma in cha ra c ters co un-
te r po ints (with co mi cal ef fects) equ al ly odd „na tu ralness”, ea se and
calm of vil la gers. When the fe e lings co me in to play tho ugh exa l ta tion
ta kes over the ru ral cha ra c ters: Stáza shat ters di s hes upon he a ring
Jan’s na me, Jan is re a dy to con front the hu s band of his lo ved “aun tie”.

PEROUT (ze zlostným humorem, opakuje po něm): Mu proti mui! Urazil jsem vaši
tetičku! (Směje se.) Situace je ovšem poněkud komplikována tím, e
vaše tetička je mou enou.

SKALNÍK: To není pravda!

PEROUT (stěűí se ji přemáhaje): Trochu silné, človíčku!
SKALNÍK (dýchá rychle, exaltován): Kdybyste byl jejím muem… šel byste

utrhnouti pro ni vodní růi, kterou utrhnout se nikdo neodváí, … (stále 
vzrušenější) kdybyste byl jejím muem… (Léto; Šrámek 1972, s. 263).

Skalník’s exa l ta tion, his “an dro gyne i ty”, lack of re stra int and pro -
pen si ty for hy ste ri cal ge stu res are in li ne with ty pi cal fe a tu res of a
Camp sty le. The vie wers who had se en a pre mie re view of Léto in Na -
tio nal The a tre held in me mo ry Jeník and Mařenka cha ra c ters of The
Ba r te red Bri de by Sme ta na or epo ny mo us Ru sa l ka from Dvořák’s
ope ra (no ta be ne li bret to was writ ten by Ja ro s lav Kva pil). Šrámek’s
Skalník un der ma ny re spects ho l ding to con ven tion had to ap pe ar to
them in a way “su spi cio us” be ca u se of his in sta bi li ty, sud den chan ges
of his mo od as if he was swi t ching co stu mes. His dia lo gu es with Stáza
or Růena are different from the ones with Mrs. Pe ro ut: they are wit ty,
dia le c tal ban ters. Léto re ad as a pa ro dy of ope ra is a man ne ri stic work
or – in a bro a der sen se – post mo dern one: thro ugh de fo r ma tion of con -
ven tion it si g nals its mo ral de cayIt must be men tio ned tho ugh the
Czech ope ra even if Jo sef Krasos lav Chmelenský and František
Škroup20, are to be na med, in ti mes of Šrámek was a new thing. It was

not a ti me of its de cli ne. The pla y w right ex p lo its a po ten tial of se con -
da rism and ca ri ca tu re of con ven tion. A per so na ge of Jan is for su re a
chal len ge for an ac tor and Šrámek wro te abo ut it in his let ter to Kva pil: 
“Vaším obavám o obsazení Skalníkovy ro le rozumím. Ne- bezpečí
leží právě v pubertní přemetnosti hrdinově, v náhlých, ostře
vyšrafovaných přechodech z pokorné, exaltované od da no sti k od bo ji,
z chlapecké pro sto mysl no sti k muűskosti, v zmateném mísení snu
a re a li ty – ten to hoch je v ustavičném vnitřním po hy bu ve směrech na -
ho ru ne bo dolů, jde to u něho stále všechno ráz na ráz, jsou tu vdy jen
nejzákladnější črty to ho to vnitřního dění” (Vzájemná... 1976– –1977,
p. 165). Jan’s in ter nal shi ve ring is ma de of his ar ti stic na tu re, pre di le c -
tion for hi g her so cial sphe res, ru ral men ta li ty and – last but not le ast –
pro blems in pu be r ty. Chan ging from low to high pitch, con stant emo -
tio nal ten sion, gi ves the cha ra c ter a Ca m py hint. In a si mi lar man ner a
cha ra c ter of Mrs. Pe ro ut is sha ped. Her co o l ness of a ma tu re and so -
me w hat ja ded wo man is mi xed with the fe e ling of di so rien ta tion and
up bursts of pas sion. Con fron ta tion of the two per spe c ti ves – Šrámek’s
uni ve r sal me t hod – al lows to lo ok at the cha ra c ter from a di stan ce; we
can see her as a ro man tic he ro in, who is fol lo wed by ena mo u red
Skalník and at the sa me ti me – from Prout’s po int of view – as an un -
suc ces s ful, a bit ove r ly omo tio nal wri ter who hen pecks her hu s band.
Then a po et and lo ver Chvo j ka is thrown off his pe de stal by Jan’s so -
ber ju d ge ment to whom (apart from je a lo u sy of his la d lo ve) a well ba -
lan ced, ru ral na tu re be ca mes pro mi nent. 

SKALNÍK (kývá hlavou, pak rychle, jako by to odříkával): Jiří Chvojka, Zbloudilé
hvězdy. (Prostomyslně.) To musí být takový velmi dlouhý člověk...
rovný... pomalý... 

PEROUTOVÁ (ohledne se, udivena): Jak to myslíte?
SKALNÍK: Nu tak... a kdy se má skloniti, jde to tak ztěžka... snad se i bojí, e mu

kalhoty prasknou...(Zarazí se a klade si rozpačitě ruku na ústa.) (Léto,
Šrámek 1972, s. 255).
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20 The group of artists connected to Chmelenský and Škroup created the fo un da -
tion of the Czech opera – showing the work Dráteník in 1826 in Stavovské divadlo
in Prague but they didn’t find any con ti nu a tors at the beginning.

sa ti s fy ing”. The re se a r cher opens the di stin c tion between the high (sel f -a wa re)
Camp and the lower (naďve) Camp. The second meaning seems to be un ne ces sa ry
because it doesn’t differ from kitsch.



All three of them – Mrs. Pe ro ut, Skalník and Chvo j ka – cre a te the ir
fe e ling in an ar ti stic way let ting so me ti mes art to spe ak for them.

Jan con fes ses lo ve to “aun tie” by scu l p ting and pla y ing the vio li ne. 
Chvo j ka spe aks po etry. When Mrs. Pe ro ut le a ves Skalník wants to
cre a te hi m self an ide a li sed pi c tu re of his lo ve, to bring to li fe a new
per son, bet ter than the re al one (as Oskar Wi l de used to say “In mat ters 
of gra ve im po r tan ce, sty le, not sin ce ri ty, is the vi tal thing.”) He ne eds
re a li ty on ly as a pre text, as a ma te rial of his own ar ti stic cre a tion: 

JAN ( striktně, rozhodně) Budete mi vy pra vo va ti o paní tetičce.
PEROUT (je udiven, mlčí, pak nejistě): Pochybuji.
JAN: Budeme. Budeme o ní hovořiti.
PEROUT: Nanejvýš o jejích novelách.
JAN: O čem?
PEROUT (usedá): O jejích novelách. Z literárních hledisek ovšem. Jsou špatné!
JAN: Budeme o nich hovořiti, jako by byly krásné. Bude-li třeba, vymyslíme si jiné,

krásnější (Léto, Šrámek 1972, s. 289).

If facts don’t me et ex pe c ta tions than down with facts – a dan dy and 
Camp re pre sen tati ve wo uld say ali ke. Pro ces sing of re a li ty, es ca pe
from an “ori na ry li fe” ru les we re com mon to both 

De ta ch ment, awa re ness of con ven tion are the key ide as for the as -
su m p tion of Léto be ing Ca m py. De ta ch ment writ ten in two fold way:
in the work it self (cha ra c ters qu e stions, the ir per fo r man ce, in ten tions,
sta ge di re c tions) and in the con text of the who le Fráňa Šrámek‘s. ana -
rchi stic- vitali stic ou to put. 

Wri ter died 60 ye ars ago in 1952. It is high ti me to no ti ce in his po -
sta nar chi stic works so me t hing mo re than usu al ly un de r li ned ly ri cism
and fa s ci na tion of na tu re. 
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Ka ro li na PO SPI SZIL

Ka to wi ce

„Ke slo vu je potřeba se do po slo u chat”.
Au dio art a te ksto wo- dźwię kowa twó r czość

Ja romíra Ty p l ta 

Słowa klu czo we: Au dio art, Jaromír Typlt, po e zja cze ska, li te ra tu ra, dźwięk, po e zja
dźwię ko wa

Keywords: Au dio art, Jaromír Typlt, Czech po etry, li te ra tu re, so und, so und po etry

Abs tract

W ni nie j szym artykule pre zen tu ję te ksto wo-dźwię kową twó r czość Jaromíra
Typlta na tle jednego z naj cie ka wszych zjawisk w czeskiej ku l tu rze współczesnej –
audio artu. Re fle ksję nad audio artem i poezją dźwiękową tra ktu ję jako wstęp do
badań nad twórczością pisarza. Przed mio tem analizy są dzieła z po gra ni cza sztuk,
zwłaszcza tzw. zmutovaná autorská čtení oraz cykl Audio, które poruszają pro ble ma -
ty kę dźwięku, słuchu i ich związków z li te ra turą. 

In the fol lo wing ar ti c le I present tex t - so und works of Jaromír Typlt on the ba c k -
gro und of one of the most in te re sting phe no me na in con tem po ra ry Czech cu l tu -
re, which is audio art. Re fle c tion on audio art and sound poetry is an in tro du c tion to
writer’s works. His textes and co m po si tions from bor de r land of arts, espe cial ly so -
 cal led zmutovaná autorská čtení and a cycle Audio, which raises issue of sound,
hearing and their con ne c tions with li te ra tu re also are ana ly zed in this ar ti c le.

Mi chal Ra taj w przed mo wie do książki Zvu kem do hla vy1 (Ra taj
2012) oz na j mia to, co wie lu ba da czy, a prze de wszy stkim pa sjo na tów
sze ro ko ro zu mia nej mu zy ki współcze s nej, za uwa żyło już da w no: je -

ste śmy świa d ka mi roz wo ju jed nej z naj bar dziej in te re sujących od -
mian sztu ki – au dio ar tu. Jest ona in ter me dialna i eks pe ry men tująca,
przy wra ca zna cze nie dźwię kom (nie ty le sa mej mu zy ce, co dźwię kom 
właś nie) i zmysłowi słuchu, ko rzy stając z mo ż li wo ści, ja kie dają no -
we me dia, i się gając jed no cze nie do ko rze ni sztu ki, zwłasz cza li te ra tu -
ry (pu b li cz ne przed sta wia nie te kstów, me li cz ność):

Básníci odložili roušku intimní a privátní poetiky a své verše nechávají pro mlo u -
vat v abstraktních zvukových či vizuálních tvarech oddělujících významy od zvuku či 
písma, kterým byly tradičně so u ze ny. [...] Naše slyšení se stává nejenom předmětem
osobní hygieny, ale vstu pu je do procesu sociální kritiky. Te ch no lo gie v umění
přestaly povětšinou určovat směr „kudy” a bez velkého tlaku se staly analogií
mcluhanovského: „The medium is the message” (Rataj 2012, s. 8).

Opis te go ty pu twó r czo ści nie na le ży do najłatwie j szych za dań –
z jed nej stro ny z po wo du bra ku dys tan su cza so we go, z dru giej – trud -
no ści, ja kie na po ty ka ba dacz, sta rając się mó wić o dźwię kach. Z po -
do bny mi dyle ma tami zma gają się piszący o mu zy ce. O pro ble mach
ję zy ka na uko we go, czy na wet ję zy ka w ogó le, przy opi sie mu zy ki
i zja wisk z jej po gra ni cza na pi sa no już wie le. An drzej He j mej w swo -
ich dwóch książkach, po świę co nych związkom mu zy ki i li te ra tu ry,
nie jed no krot nie pod kre ślał trud ność przed się w zię cia, ja kie go się
podjął. I choć po stu lo wał od rzu ce nie meta fo ry za cji ja ko zja wi ska
szkodząceg o na uce, pod kre ślał, że nie jest to łatwe2. W po do bnym du -
chu wy po wia dał się Ro land Ba r t hes, zazna czając, że ję zyk opi su mu -
zy ki czy pró by jej in ter pre ta cji są nie adek wa t ne do ich przed mio tu,
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2 Wynika to głównie z „nie uchron nie ra dy ka l nej od rę b no ści materiałów obu
dziedzin sztuki”, a rzadkość badań związków muzycz no-li tera c kich wynikać może
z „ge ne ra l nej dez orien ta cji co do formuły de fi nio wa nia badanego przed mio tu
i okre śle nia jego przy nale ż no ści do danej sfery badań” (Hejmej 2002, s. 6–7). Na
wpływ dyskursu naukowego o związkach tych dwóch dziedzin sztuki ma także, jak
pisze dalej Hejmej, wielość typologii, me to do lo gii i nazw, po wie la nych przez
kolejnych autorów (Hejmej 2012, s. 6–13) oraz obecne w badaniach i kulturze ste -
reo ty py muzyki w li te ra tu rze i li te ra tu ry w muzyce (Hejmej 2012, s. 39–50). O pro -
ble mach w de fi nio wa niu pod sta wo wych dla dyskursu o muzyce pojęć pisał m.in.
S. Żurkowski (Żurkowski 2009).

1 Książka wydana w bieżącym roku. Korzystam – dzięki uprze j mo ści jednego
z jej autorów – z wersji przed ostateczną korektą. Cytaty i numery stron przywoły-
wane w tym artykule mogą się nie zna cz nie różnić od wersji opub li ko wa nej.



sto sują „naj uboższą ka te go rię li g wi styczną: przy mio t nik”3. My ślę, że
roz sze rze nie tych spo strze żeń ta k że na po le pi sa nia o sztu ce dźwię ko -
wej nie jest na du ży ciem. 

Nie po win no się jed nak – mi mo za ry so wa nych tu taj bar dzo po bie -
ż nie trud no ści – re zy g no wać z opi su zja wisk cie ka wych, wnoszących
wie le nie ty l ko do re fle ksji lite ratu rozna w czej, ale ta k że sze r szej,
kompa raty sty cz nej. Ta kim zja wi skiem właś nie jest co raz bar dziej po -
pu la r ny w Re pu b li ce Cze skiej (jak na ni szo wy ro dzaj sztu ki) au dio
art. Oczy wi ście, mo ż na by mieć – i słusz nie – wie le za strze żeń do tej
na zwy4. Jest ona jed nak na ty le sze ro ka, by po mie ścić wie le zja wisk
związa nych z mu zyką i no wo cze s nym do niej po dej ściem, ze sztuką
ra diową, wre sz cie – z li te ra turą. Wska zu je na ważną ce chę po szcze gó -
l nych utwo rów: dźwięk (dźwię ko wość), brzmie nie, nie za my kając ich 
jed nak w geno lo gi cz nych szu fla dach. Płyn ność gra nic, pe w na nie -
okre ślo ność te go po ję cia po zwa la na wyj ście po za wyłącz nie lite ratu -
rozna w czy ho ry zont, w stro nę in nych na uk, sztuk i me diów. Wa r to tu -
taj po kró t ce wspo mnieć, że ist nieją ta k że in ne na zwy tej fo r my sztu ki;
naj cie kawszą z nich wy da je się być ars acu sti ca – i choć jej zna cze nie
jest bar dzo zbli żo ne do te r mi nu przytoczone go wcze ś niej, to po wstało 
na in nym, nie an glo sa skim grun cie. Otóż o wpro wa dze nie do ogó l ne -
go, euro pe j skie go i świa to we go „ję zy ka ra dio we go” po ję cia ars acu -
sti ca za biegał Kla us Schöning, zna ny nie mie cki pro du cent związa ny
z ra diem WDR. Te r min ten nie zna lazł zbyt wie lu zwo len ni ków, cho -
ciaż zda niem Mi cha la Ra ta ja jest on:

[...] jakýmsi strukturálním zrca d lem, v němž se odráží všechny ty formy současných
radiofonických projevů, které nemůžou být zařazeny do slovesných programů,
protože obsahují moc hudby a málo textu, další, které se nemohou stát právoplatnými

do ku men ty, protože neodrážejí dostatečné množství sociálních reálií a obsahují příliš
nenarativně strukturovaný text, a nakonec i takové, které nemohou být považovány za 
hudbu, protože obsahují větší než malé množství mluveného slova či nad by tek zvuků
netónové povahy (Rataj 2012, s. 9).

Au dio art opi su je te sa me – lub pra wie te sa me – zja wi ska; po ję cie
to obe c ne jest w mię dzy naro do wym, zdo mi no wa nym przez ję zyk an -
gie l ski, dys ku r sie ba da w czym i kry ty cz nym, dla te go też skłaniam się
do uży wa nia właś nie te go te r mi nu.

Jed nak nie o te r mi ny tu taj cho dzi, a o opi sy wa ne zja wi sko. Wo kół
au dio ar tu utwo rzyła się – i wciąż się two rzy – ku l tu ra dźwię ku (au dio 
cu l tu re, Ra taj sto su je po ję cie au dio kul tu ra). Jak ka ż da ku l tu ra w ru -
chu, w cza sie nie ustan nych prze kształceń, wy my ka się opi som. Na
dzień dzi sie j szy mo ż na po wie dzieć, że składają się na nią sze ro ko ro -
zu mia ne działania ar ty sty cz ne, któ rych isto t nym ele men tem jest
dźwięk i któ re wy ko rzy stują wszy stkie do stę p ne me dia, są nie za le ż ne
od ofi cja l nych śro d ków prze ka zu – te le wi zji czy ra dia (jak w wię kszo -
ści przy pa d ków sztu ki alte rna ty w nej, ni szo wej) – choć mo że się zda -
rzyć, że są przez nie za uwa ża ne lub na wet pro pa go wa ne, ist nieją w ró -
ż nej fo r mie, głów nie jed nak w postaci na gra nia/przed sta wie -
nia/performance’u. Działania te mieszczą się na ma r gi ne sie wszech -
obe cnej i eks pan sy w nej ku l tu ry wi zu a l nej, roz wi jają nową fo r mę
słucha nia – „komunikujícího, analytického, symbolického, chápající-
ho” (Ra taj 2012, s. 9). 

Ni nie j szy ar ty kuł po świę co ny jest wyłącz nie wy cin ko wi cze skie -
go au dio ar tu – i to te mu naj bar dziej zbli żo ne mu do mo że i nie tra -
dycy j nych, ale zna nych oraz czę ścio wo „os wo jo nych” wystąpień li te -
ra c kich – zwłasz cza z dru giej połowy dwu dzie ste go wie ku. Aby uciec
od nie po trze b nych tu taj nie ja s no ści meto dolo gi cz nych czy termi nolo -
gi cz nych, na po trze by te go ar ty kułu uży wać bę dę okre śle nia te ksto -
wo- dźwię kowa twó r czość5, co po zwo li od sunąć się nie co od mo c no
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5 Pojawiają się także okre śle nia tex t - so und poetry, zwłaszcza w śro do wi sko wych 
mediach (jak cza so pi s mo „His Voice”, zob. Http://www.hisvoice.cz/index.php?id_
clanku=1013). Wydaje mi się jednak, że się g nię cie po słowo „poezja” znacznie
zawęża specyfikę interesującej mnie twó r czo ści.

3 Por. „How [...] does language manage when it has to interpret music? Alas, it
seems, very badly. If one looks at the normal practice of music criticism (or, which
is often the same thing, of con ve r sa tions ‘on’ music), it can readily be seen that a
work (or its per fo r man ce) is only ever trans la ted into the poorest of lin gu si tic ca te -
go ries: the adjective” (Barthes 1977, s. 179).

4 Równie popularnym terminem jest sound art. 



już zmeta fory zowa ne go dys ku r su o li te ra tu rze i mu zy ce; jed no cze ś nie 
na zwa ta zwra ca uwa gę na dźwię ki, któ re nie za wsze są uz na wa ne za
mu zy kę, a więc dźwię ki świa ta, co dzien no ści, jak za my ka ne drzwi,
ka piąca wo da, sa pa nie i wie le in nych, nie raz prze two rzo nych przez
ele ktro ni cz ne na rzę dzia. Bę dzie to twó r czość Jaromíra Typ l ta, ale –
ko le j ny raz mu szę wy zna czyć gra ni cę – niecała, in te re sującą mnie
pro ble ma ty kę przed sta wię na wy bra nych, naj bar dziej repre zenta ty w -
nych, utwo rach te go au to ra. 

Jed nak przed prze j ściem do kró t kie go przed sta wie nia te go cze -
skie go twó r cy i je go teksto wo- dźwię ko wych przed się w zięć na le ży
cho ć by po bie ż nie za po znać się z pro ble ma tyką au dio ar tu. Oczy wi -
ście fo r ma l ne ogra ni cze nia ar ty kułu nie po zwa lają na pełne przed sta -
wie nie hi sto rii tej sztu ki, sku pi my się więc na naj istot nie j szych fa -
ktach, prze de wszy stkim z jej cze skie go nu r tu, a na ten ogro m ny
wpływ miały me dia – In ter net i ra dio. Pie r wsze z nich umo ż li wiło nie
ty l ko szybką wy mia nę in fo r ma cji, ale też po zwo liło na two rze nie się
społecz no ści lu dzi zain tere so wa nych daną pro ble ma tyką, dzie le nia
się swoją sztuką. To tru i z my, ale na le ży je tu taj przy wołać, by móc do -
po wie dzieć, że no wy, związa ny właś nie z sie cią, spo sób my śle nia,
wzmo c nił je sz cze po czu cie frag menta ry za cji rze czy wi sto ści (jest to
już stały ele ment na sze go ży cia, prze strze ni społecz nej, pu b li cz nej
i ar ty sty cz nej) – ale, jak za zna cza Ra taj, nie na roz dmu cha nej przez
post mode r ni stów frag menta ry za cji po win ni śmy się sku pić, ale na
tym, by „hle dat ce sty, které po ve dou do ni tra takových fragmentů
a začnou je neurálně pro po jo vat do dynamických sítí” (Ra taj 2012,
s. 9). Owe połącze nia, in ter te ksty, alu zje, ukry te i ja w ne cy ta ty będą
się po ja wiały w utwo rach Ja romíra Ty p l ta. Dru gim me dium, o któ rym
na le ży tu taj wspo mnieć, jest ra dio, a w przy pa d ku cze skim – trze ci
pro gram pa ń stwo we go ra dia, w któ rym od 2002 ro ku emi to wa na jest
au dy cja Radioateliér, przy bli żająca słucha czom to, co Ra taj na zy wa
no wym i dzi w nym (Ra taj 2012, s. 9)6. W ra mach tej au dy cji pre zen to -

wa ne są dra ma ty ra dio we, słucho wi ska, in ne fo r my dźwię ko wej twó r -
czo ści, roz mo wy z au to ra mi – jest ona nie ty l ko śro d kiem pre zen ta cji
tej sztu ki, ale też „os wa ja nia” odbiorców, zain tere so wa nia ich. Słu-
chacz zaś znający, nawet po bie ż nie, hi sto rię sztu ki z łatwo ścią za uwa -
ży pe w ne po do bie ń stwa mię dzy współcze s nym au dio ar tem a awan -
gar do wy mi po szu kiwa nia mi ar ty stów w mi nio nym stu le ciu. Wi do cz -
ne in spi ra cje eks pery men ta mi fu tu ry stów, da da i stów i sur re a li stów,
po ezją so norną i ró ż ny mi jej od mia na mi po zwa lają sądzić, że au dio
art wpi su je się w sze r szy nurt działalności artystycznej. Pa vel Novot-
ný za uwa ża, że ten ro dzaj sztu ki mo że być w pe w nym sen sie le ka r -
stwem, mo że po zwo lić fun kcjo no wać lite ra c kie mu eks pery men to wi
(Novotný 2012, s. 33). Ist nie je oczy wi ście ry zy ko, że owe in spi ra cje
czy czę sto bar dzo czy te l ne alu zje mogą wy ni kać ta k że z nie zna jo mo -
ści twó r czo ści po prze dni ków, z się ga nia do ogó l nie do stę p nych źró deł 
bez cie nia re fle ksji, wre sz cie – z za ba wy tech ni cz ny mi moż li wo ścia -
mi, ja kie dają współcze s ne ko m pu te ry i sprzęt mu zy cz ny (Novotný
2012, s. 32). Two rze nie z fra g men tów, pre fa bry ka tów tra kto wa nych
ja ko rea dy - ma des być mo że jest ty l ko wy ni kiem ży cia w pono wo -
czes no ści, zbie ra nia te go, co zo sta wia (pop)ku l tu ra, do pa so wa niem
się do wy ma gań cza su, łatwie j szym wyj ściem. Oce nę au ten tycz no ści
działań ar ty sty cz nych twó r ców – nie ty l ko au dio ar tu7  – po zo sta wiam 
jed nak kry ty kom.

Au dio art jed nak nie po wstał w pró ż ni, du żo wcze ś niej po ja wiały
się utwo ry, za li czane dzi siaj do po ezji so no r nej/dźwię ko wej, któ re w
za sa dzie trud no od ró ż nić od tych współcze s nych, za li cza nych do
sztu ki dźwię ko wej. Za czni j my jed nak od de fi ni cji. Petr Januš wy mie -
niając naj waż nie j sze cechy po ezji dźwię ko wej, pi sze, że mo że być
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mimo to należy się nią zajmować i o niej pisać: „Určitě má cenu psát, i když se
snad na první pohled k žádnému výsledku nedo pra cu je me. Naše teze se můžou sice
jevit jako zcela scestné, je však možné, že alespoň někoho podnítí k jejich popírání,
což nemusí být až tak málo” (Pantůček 2012, s. 91).

7 Por. np. opinie o znanych przed sta wi cie lach street artu, np. Banksym, Shepar-
dzie. Ciekawie problem au ten tycz no ści street artu został pokazany w filmie Bank-
sy’ego Exit Through the Gift Shop (2010).

6 Jak pisze Viktor Pantůček, nie da się pre zen to wa nej w audycji twó r czo ści
łatwo za szu flad ko wać, dopasować do istniejących już terminów czy typologii –



ona de fi nio wa na ja ko ro dzaj li ry ki, w któ rej sku pie nie na mo wie
i dźwię kach jest ry sem chara ktery sty cz nym i któ ra uży wa ich ja ko bu -
du l ca utwo rów, co wa ż ne – ta ka twó r czość oba la do mi na cję pa pie ru
ja ko pod sta wo we go dla po ezji me dium:

Akustické cha ra kte ri stiky tohoto materiálu (verše, slova, hlásky) vystupují
různou měrou do popředí na úkor sémantické a syntaktické stránky (třebaže to
neznamená nutnou desémantizaci textu). Zvukové kvality lidského hlasu, na něž je
vznik, resp. znovuobjevení se této básnické formy vázáno, jsou rozhodujícím fa kto -
rem pro její oddělení od psané li te ra tu ry a rozšíření výrazových možností směrem
k akustickým uměleckým formám (hudba). Tuto skutečnost odráží i obecná de fi ni ce
Dicka Hig gin se, který zvu ko vou poezii vy me zu je jako „poezii, jež se soustředí na
zvuk více než na jakýkoliv jiný aspekt tvorby” (Januš 2012, s. 102). 

Ko rze nie po ezji dźwię ko wej się gają anty ku, jed na k że naj waż nie j -
sze dla niej wy dają się być dzieła twó r ców mię dzy wo jen nych oraz
tych z dru giej połowy dwu dzie ste go wie ku, wśród któ rych na le ży wy -
mie nić m.in.: K. Schwit te r sa, zwłasz cza zaś je go Ur so na te8, B. He i d -
sie cka, H. Cho pi na, ro sy j skich fu tu ry stów, a na cze skim grun cie –
E. F. Bu ria na, J. Hiršala, B. Grögerovą. Nie mo ż na ta k że za po mi nać
o wpływie no wo cze s nej te ch ni ki, zwłasz cza mag ne to fo nu, ró ż ne go
ty pu sprzę tów do mo dy fi ka cji głosu i dźwię ków, a ta k że o ko m pu te -
rach oraz In ter ne cie. Za Hei d sie c kiem9 mo ż na wy ró ż nić pięć ro dza -
jów po ezji dźwię ko wej: 
1) p o e z j ę  a s e  m a n  t y c z n ą, czyli kon ty nu a cję wi zu a l nych/gra fi -

cz nych eks pe ry men tów li te ra c kiej awan gar dy pie r wszej połowy
dwu dzie ste go wieku; nie jest to tylko poezja fi gu ra l na, bo tekst
zyskuje w mo men cie pu b li cz nej lektury re a li za cję finalną, w pew-
nym sensie niszczącą zapis gra fi cz ny; 

2) p o e z j ę  t e  c h  n i  c y  s t y c z n ą  – zapoczątkowaną przez szwedz- 
ką grupę Fy l kin gen, pro je kto waną i powstającą w studiu ra dio wym; 
w tym wy pa d ku te ch ni ka na gra nio wa może pro wa dzić do skra j -

nych de fo r ma cji, dla których materiałem mogą stawać się również
na gra nia poetów „tra dy cy j nych”; 

3) p o e z j ę  s e  m a n  t y c z n ą, która za cho wu je zna cze nia słów i wy -
ko rzy stu je między innymi w tym celu mo ż li wo ści zapisu mag neto -
fono we go; 

4) w s p ó ł c z e s n ą  p o e z j ę  o r a l n ą10 – skrajną wersję poezji se -
man ty cz nej, w przy pa d ku której zbędny jest ma g ne to fon, a nawet
zapis gra fi cz ny; 

5) p e r  f o  r  m a n  c e  – teatr jednego aktora, który jest poezją na sce-
nie; łączy wszy stkie reguły poezji dźwię ko wej i wy ko rzy stu je
w pełni mo ż li wo ści prze strze ni sce ni cz nej. 

Ele men ty ka ż de go z tych ty pów mo ż na zna leźć w dzie le Ja romíra
Ty p l ta. Nale ży jed nak pod kre ślić, że wy my ka się ono ta kim za sze -
rego wa niom, łączy ce chy po szcze gó l nych „po ezji dźwię ko wych”,
się gając ta k że do no wo cze s nej mu zy ki i sztu ki (gra fi ka, wi deo, ma la r -
stwo).

Jaromír Typlt nie na le ży do gro na najpo czyt nie j szych cze skich pi -
sa rzy, jest jed nak jed nym z naj waż nie j szych twó r ców li te ra tu ry po
aksa mi t nej re wo lu cji. Uro dzo ny i wy cho wa ny w No vej Pa ce ab so l -
went Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze w la tach dzie wię ć dzie siątych
zasłynął głów nie ja ko au tor ma ni fe stów, któ re – z ra cji ostro ści wy po -
wie dzi – przesłoniły cie kawą już wów czas po ezję11. Typlt jest au to -
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10 Warto w tym miejscu wspomnieć, że w tekstach po świę co nych poezji dźwię -
ko wej często jest ogłaszany „powrót do oralności”, oczy wi ście oralność ta nie ma
zbyt wiele wspólnego z pierwotną. Petr Januš na przykład wyznacza trzy fazy doj -
rze wa nia kultury do poezji dźwię ko wej. Pierwszą była koe g zy sten cja poezji
i muzyki (czasy przed wy na le zie niem i roz po wszech nie niem się druku); drugą –
dy we r gen cja (poezja i muzyka rozwijają się odrębnie; druk skazuje poezję na cichą
lekturę); trzecią – kon wer gen cja (w minionym wieku, zwłaszcza zaś w jego drugiej
połowie ma miejsce powrót oralności – poezja odżywa dzięki dźwiękom słów, jej
sprzy mie rzeń ca mi stają się nowe te ch no lo gie); ta ostatnia faza nazywana jest też
przez badacza „sekundarną oralnością”.

11 O manifestach – nie tylko J. Typlta – powstałych w latach dzie wię ć dzie siątych
minionego stulecia bardzo ciekawie pisze K. Pirovecký (2010).

8 Nota bene Typlt wraz z Ratajem nie jed no krot nie pre zen to wa li ten utwór. Zob.
[JT3].

9 Kla sy fi ka cję Heidsiecka podaję za: Hejmej 2012, s. 116–119.



rem wie lu pu b li ka cji w cza so pi s mach oraz ró ż ne go ty pu an to lo giach
(po e zja, pro za, te ksty ese i sty cz ne), wy dał ki l ka książek, w tym jedną
w fo r mie au dio (Mi chal přes noc), przy go to wy wał też do dru ku m.in.
ka ta lo gi art brut. Jest rów nież zna nym per fo r me rem – przed sta -
wiającym nie ty l ko swo je, ale też cu dze te ksty (np. Ur so na te Schwit -
te r sa). Naj cie kawszą czę ścią je go twó r czo ści wy da je się być ta z po -
gra ni cza li te ra tu ry i dźwię ku, cze r piąca z osiągnięć po ezji dźwię ko -
wej i au dio ar tu, pre zen tu je ona bo wiem pewną nową ja kość, zmu sza
do spo j rze nia na ro lę ar ty sty i je go dzieła (te kstu), prze anali zo wa nie
jej od no wa. In spi rując się ty po lo gią An drze ja He j me ja12, wy ró ż niam
w twó r czo ści Ty p l ta trzy prze pla tające się ze sobą ten den cje związa ne
z dźwię kiem: 
1) two rze nie tekstów – pa r ty tur, 
2) two rze nie utworów istniejących jedynie w formie pre zen ta cji czy

na gra nia z tejże (dźwię ko we go lub fi l mo we go),
3) te ma ty za cję dźwięku, re fle ksję nad nim. 

In te re sujący mnie wy ci nek twó r czo ści Jaromíra Ty p l ta to te ksty
i wystąpie nia łączące na rów nych pra wach słowo po ety c kie i jego
dźwięk (rów nież zmo dyfi ko wa ny – na tu ra l nie lub me cha ni cz nie)
z dźwię ka mi świa ta: nie zro zu miałymi sze p ta mi, szu ma mi, skrzy p nię -
cia mi itd. – są to, się gając do ter mi no lo gii po ety, zmutovaná autorská
čtení. Po wstały one, aby od dać pełen sens utwo rów, jak za zna cza
Typlt w wy wia dzie udzie lo nym cza so pi s mu „A te m po Re vue” – sam
tekst, ska za ny na cichą le kturą, oka zał się być nie wy sta r czający, był
za le d wie za ry sem, czymś, co do pie ro od po wie d nio wy po wie dzia ne
za czy na od działywać: 

[...] kolem po lo vi ny devadesátých let, mě mnohokrát za ra zi lo, že texty, ve které jsem
věřil, u lidí ne fun go va ly. Snažil jsem se zjistit proč. In fo r ma ce zjevně nebyla úplná,
na druhou stranu se nepřeneslo všechno, co jsem předpokládal. Došel jsem k tomu, že
co schází, je in to na ce. Sám jsem svoje texty vždy pro sebe četl v nějakém tónu, rytmu,
spádu řeči, a tím se mi slova různě vy bar vo va la. Psaná forma tohle pohřbila. [...] byl
po ruce počítač, který dokázal čím dál tím víc věcí. Tak jsem pomalu začal vstu po vat
do světa zvuků. Léta oťukávání, jak se nahrává hlas, jak se to stříhá, upra vu je, míchá,
co se dá použít a co ne… (Typlt, Hájek 2008).

Typlt ge ne ra l nie dwo ja ko przed sta wia swo je utwo ry. Po pie r wsze
– sam czy ta/pre zen tu je na pi sa ny wcze ś niej tekst, tra ktując go jak pa r -
ty tu rę, po dru gie – mó wi z pa mię ci lub two rzy utwór na sce nie13.
Większość in te re sujących mnie wie r szy czy fra g men tów pro zy była
wcze ś niej za pi sa na. Ich tekst sta wał się pa r ty turą, pre - te kstem. Ist nie -
je jed nak nie wie l ka gru pa wie r szy, któ re swo jej osta te cz nej te ksto wej
fo r my nie mają lub zo stały stwo rzo ne „przez przy pa dek”, ule gają
ciągłym mo dy fi ka cjom. Naj cie ka wszy mi utwo ra mi, któ re mo ż na do
niej za li czyć są wie r sze: Zmi je, któ ry do dzi siaj nie zo stał za pi sa ny
w ta kiej fo r mie, w ja kiej jest pre zen to wa ny14, oraz Kůra – fra g ment
tekstu, któ ry zo stał, jak twier dzi au tor, za pi sa ny me todą au to ma tyczną 
w 1999 ro ku (ale nie był opub li ko wa ny)15. Zmi je ist nie je ty l ko pod -
czas pu b li cz nej pre zen ta cji (i na na gra nym z niej fi l mie); łatwo byłoby 
ją za kwa lifi ko wać do heid sie c ko wskiej „współcze s nej po ezji ora l -
nej”. Po wstała jed nak ja ko utwór sla mo wy, i choć nie wpi su je się
w cha ra kte ry styczną dla te go nu r tu współcze s nej po ezji este ty kę,
trud no jej też przy pi sać no wa to r stwo. Jest jed nak do brym przykładem 
te kstu ist niejące go je dy nie w mo wie. Nie ró ż ni się zby t nio od o ki l ka -
dzie siąt lat sta r szych „ka no ni cz nych” utwo rów po ezji dźwię ko wej
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13 W tym artykule skupiam się tylko na kilku utworach; twórczość te ksto wo-
 dźwię kowa Typlta oczy wi ście się do nich nie ogranicza. Nie oma wia ne tutaj, ale
bardzo ciekawe przed sta wie nia tekstów oraz im pro wi za cje można znaleźć na
stronie in ter ne to wej autora: www.typlt.cz. Niedawno ukazał się także audiobook –
nagrana (prze czy ta na przez J. Typlta i M. Fingera) proza Michal přes noc.

14 Co przyznaje sam autor na swojej stronie in ter ne to wej [JT1].
15 Oba utwory można zobaczyć w Internecie, także na stronie autora [JT1, JT2].

12 Chociaż nie mamy tu do czynienia z re pre zen tacją żadnego z typów mu zy cz -
no ści dzieła lite ra c kie go wy mie nio nych przez Andrzeja Hejmeja w jego Mu zy cz no -
ści dzieła lite ra c kie go ( mu zy cz ność I – odnosi się do wszelkich przejawów in stru -
men ta cji dźwię ko wej, mu zy cz ność II – ogranicza do tema ty zo wa nia muzyki,
sposobów pre zen to wa nia aspektów dzieła mu zy cz ne go w utworze li te ra c kim, mu -
zy cz ność III – chara ktery zo wa na jako in ter pre ta cja form i technik mu zy cz nych
w dziele li te ra c kim), in spi ra cja typologią badacza jest w moim artykule widoczna,
co pragnę pod kre ślić. 



(np. He i d sie cka czy Cho pi na). Wa r to tu za zna czyć, że – w od ró ż nie -
niu od wie lu in nych dźwię kowo- te ksto wych utwo rów po ety z No vej
Pa ki – w te k ście tym mo ż na zna leźć ele men ty na rra cji, głów nym na -
rzę dziem jest tu taj mo du lo wa ny na tu ra l nie głos au to ra. Cie kawszy
jest efekt współpra cy Ty p l ta z Iva nem Ache rem – utwór Kůra, ist -
niejący obe c nie ja ko pra wdzi we in ter me dium złożo ne z dźwię ku, pre -
- te kstu oraz ob ra zu. Fragment napi sa ne go w sta nie nie pełnej świa do -
mo ści te kstu („jsi ce lej opřísahanej a kůra sedřena opřísahanej”)
wielo kro t nie po wta rza ny oraz ró ż nie, me cha ni cz nie mo dulo wa ny,
wy da je się być ro dza jem po ety c kiej man try – wra że nie to po tę gu je
chara ktery sty cz na melo re cy ta cja. Od bio r ca sku pia się nie ty le na sa -
mym słysza nym te k ście, co na grze dźwię ków, in to na cji, któ ra – jak
się wy da je – zna czy tu wię cej niż słowa, na pro wa dza na in ne zna cze -
nia (re a li za cja przy wo dzi na myśl utwo ry sa kra l ne).

Naj cie ka wszym pod wzglę dem mu zy cz nym i li te ra c kim utwo rem
Ty p l ta jest – po wstała we współpra cy z Mi cha lem Ra ta jem, jed nym
z głów nych przed sta wi cie li cze skiej sztu ki ra dio wej – wie lo kro t nie
przed sta wia na (ta k że w Kra ko wie na Fe sti wa lu Au dio -Art w Bun krze
Sztu ki w li sto pa dzie 2009 ro ku) Škrábanice. Tekst ten to ro dzaj pa r ty -
tu ry – po do bnej do tych pi sa nych przez Jo h na Cage’a czy Be r nar da
He i d sie cka. Za pis jest tu taj jedną z faz two rze nia, swo i stym sce na riu -
szem wy ko na nia te kstu prze zna czo nym dla po ety i czę sto ty l ko dla
nie go zro zu miałym. Tekst za pi sa ny nie jest „właści wym sta nem po -
ezji”, po nie waż za czy na ona ist nieć na pra wdę – zgod nie z au torską in -
tencją – do pie ro w mo men cie przed sta wie nia, od czy ta nia czy „kata -
pul to wa nia w prze strzeń”, jak zwykł ma wiać przy ta cza ny przez He j -
me ja Be r nard He i d sieck (He j mej 2012, s. 113). Po wtó rz my: utwór
w tym wy pa d ku byłby uza le ż nio ny nie ty l ko od za pi su, ale ta k że wy -
ko na w cy (je go na stroju, po mysłu na przed sta wie nie/od czy ta nie), wa -
run ków te ch ni cz nych (na gra nie, efe kty dźwię ko we itp.), czyn no ści
przed sta wie nia – akcji. Oma wia ny tekst składa się z ró ż nych fra g men -
tów, ury w ków wy po wie dzi oraz zasłysza nych zdań, któ re – mi mo za -
pi su – nie mal za ka ż dym ra zem są od czy ty wa ne w in nej ko le j no ści.
Jest to więc pa r ty tu ra (pra wie) nie sko ń czo na. 

Cy to wany po wy żej utwór spra wia wra że nie „wie logłosu”, od czy -
ta nych ba z grołów ze ścian, ury w ków roz mów. Na pie r wszy rzut oka
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wy da je się, że nie przy stają one do sie bie, mają jed nak pewną ce chę
wspólną – budzą nie po kój nie ty l ko dzię ki zna cze niu po szcze gó l nych
słów, ale też dzię ki brzmie niu, na gro ma dze niu w da nych fra g men tach
po do bnych głosek: 

ještě než se tam doškobrtám
ještě než se tam doškrtám
oči ti vyškrábu
strach už doškrtává
doráží doškrábává vejškrabek. 

Efekt ten jest za uwa ża l ny już przy ci chej le ktu rze, ale nie o nią tu -
taj prze cież cho dzi. Przed sta wie nia Škrábanice ró ż nią się co pra wda
mię dzy sobą, ka ż de jed nak wciąga słucha czy w świat dźwię ków,
zagłuszając czę sto słowa i spra wiając, że stają się one nie mal nie zro -
zu miałe16. Nad oma wia nym te kstem -spe kta klem pra cu je wspo mnia -
ny wy żej Mi chal Ra taj – mu zyk, któ ry mię dzy in ny mi za j mu je się im -
pro wi zo waną mu zyką ele ktro niczną, w je go utwo rach mo ż na
usłyszeć nie ty l ko syn te ty cz ne dźwię ki, ale ta k że te na gra ne wcze ś niej 
(dzwo nie nie klu czy, wa r cze nie si l ni ka, szum wia tru itp.) tra kto wa ne
jako rea dy - ma des; po do b nie jest w przy pa d ku Škrábanice – odgłosy,
dźwię ki świa ta mie szają się tu taj z dźwię ka mi mo wy, któ re znie -
kształco ne syn te za to rem oraz przez sa me go pre zen tujące go,
zagłusza ne ró ż ne go ro dza ju szu ma mi przy po mi nają po niekąd „mo wę
uli cy” wie l kie go mia sta. Wspo mi na ne już nie jed no krot nie zbie ra nie
fra g men tów ota czającej rze czy wi sto ści przy po mi na zresztą chara -
ktery sty cz ny dla dzi sie j sze go człowie ka ruch toż sa mo ścio wy, pró by
od na le zie nia sie bie z do stę p nych „czę ści”17 – wy da je się, że wspo -
mnia na wie lość głosów i dźwię ków, zagłusza nie słów mo że być wy -

ni kiem ob se r wa cji (pod da nia się? by cia czę ścią?) współcze s ne go
społecze ń stwa i two rzo nej przez nie ku l tu ry. Jed nak frag menta ry za cja 
nie jest klu czem do te go utwo ru. Owszem, wy ni ka ona z fun kcjo no -
wa nia w ta kiej, a nie in nej ku l tu rze, jed nak ury w ki w tym tek ście- par-
ty tu rze, a ra czej na le żałoby po wie dzieć: w przed sta wie niu (ja ko fo r -
mie, po wie dz my, sko ń czo nej, osta te cz nej) łączą się w pewną całość
i tak po win no się je roz pa try wać. Patrząc na Škrábanice całościo wo,
mo ż na zro zu mieć przy czy ny po szu ki wań ar ty sty cz nych Ty p l ta –
dzięki współpra cy z mu zy ka mi mógł on oży wić, jak sam przy zna je,
fra g men ty swo ich te kstów, aby „v jakémsi přímém přenosu zprostřed- 
kovat akci »píšící ru ky«. Posluchač tak vstu pu je do jakési zvuko-
vě-slovní škrábanice plné škrtů, přepisů, zku s mo nahozených skic
a nerozluštitelných poznámek na okraj”18. 

Dźwię ko wi ja ko te ma to wi, bo ha te rowi utwo rów po świę cił Typlt
cykl Au dio19, pie r wo t nie pub li ko wa ny w „Sou vi s lo stech” (Typlt 2009), 
na stę p nie – w skró co nej i zmie nio nej fo r mie – w Zvu kem do hla vy.
Cykl ten tra ktu ję ja ko po etycką re fle ksję nad dźwię kiem i ko men tarz
do te ksto wo- dźwię kowej twó r czo ści au to ra. Obie wer sje Au dio ró ż nią 
się, co mo że wska zy wać nie ty l ko na ty pową dla po ety z No vej Pa ki
chęć ciągłego po pra wia nia swo jej twó r czo ści, ale też roz wój i zmia ny
je go my śle nia o dźwię ku. Cykl opub li ko wa ny w cza so pi śmie składa
się z na stę pujących te kstów: To naráí řeč, Nahrávka, CD-R, Před-
pokoj snu, Zaznít se, Rozstříhaný hlas, Do zvuk, Kon vi ce, z ko lei ten
wy dru ko wa ny w Zvu kem do hla vy tworzą za le d wie trzy utwo ry: Do -
zvuk, Předpokoj snu i mo c no zmie nio ny Rozstříhaný hlas.

Skupmy się naj pierw na cy klu pie r wszym. Ja ko, mo że i nie po ko r -
ny, ale jed nak uczeń czy spad ko bie r ca sur re a li stów (Typlt, Správcová
2009; Typlt, Hájek 2008), Typlt pod kre śla wa ż ność sta nów nie kon -
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nie ustan ny brak wszy stkie go, co mogłoby na pro wa dzić na siebie. Jest się roz pi sa -
nym poprzez działania, jest się w natłoku czegoś, jest się przepełnionym nie-sobą”
(Kunce 2004, s. 88–89).

18 Cytat ze strony in ter ne to wej autora [JT1].
19 Sam Typlt na swojej stronie in ter ne to wej umieszcza go w zakładce Proza,

jednakże część tekstów przyjmuje formę białego wiersza.

16 Por. filmy z przed sta wień Škrábanice dostępne na serwisie youtube.com
(Typlt, Rataj 2009) oraz na stronie in ter ne to wej autora [JT1].

17 „[…] ruch tożsamości/nie -toż sa mo ści odbywa się poprzez obfitość rzeczy, które 
ją/nie-ją tworzą – nieustanny nadmiar. Z drugiej zaś strony taki ruch tożsamości cha -
ra kte ry zuje się ubóstwem tego, czym jest/nie jest tożsamość siebie – które nie jest w
stanie powołać scalonego »ja«. Droga do opisu tożsamości/nie -toż sa mo ści człowieka 
prowadzi poprzez ornamenty, poprzez to, czym się obrasta w toku życia, poprzez



trolo wa nych przez świa do mość (Předpokoj snu), pod czas któ rych
mo ż na usłyszeć niesłysza l ne no r ma l nie dźwię ki układające się
w słowa i zda nia20, są to – po do b nie jak w przy pa d ku oma wia nych
wy żej utwo rów – fra g men ty i ury w ki. Zna ny głos, os wo jo ny dźwięk
mo że oka zać się ob cy, choć nie nie zro zu miały. Co wa ż ne – włas ny
głos mo że stać się przy czyną po czu cia ob co ści, mo że na wet prze stra -
szyć – jak w te k ście Do zvuk. Głos/dźwięk nie mie ści się w żad nym
porządku – z jed nej stro ny jest włas ny, z dru giej ob cy, na tu ra l ny (ja ko
głos człowie ka wy mie sza ny z wia trem, odgłosem zwie rzę cia itp.), ale
też sztu cz ny (mo wa tu o two rze niu po do bne go efe ktu na ko m pu te rze). 
Uwa gę w tych te kstach przy ciąga też sa ma obe cność te ch ni ki( a uści -
ślając: ra dia oraz te ch no lo gii na grań i mo dy fi ka cji dźwię ków), któ ra
wpływa na per ce pcję (od)głosów, przesłaniając ich rze czy wi ste po -
cho dze nie i po raz ko le j ny budząc nie po kój:

Ztuhnul jsem hlavně proto, že jsem věděl, jak se takový efekt v počítači dělá, kam
se má kli k no ut – ale sem na pole to prostě nepatřilo.
   Dozvuk příšera.
   Zní ve mně dál, i když mi rychle došlo, že se do mého hlasu prostě jen vmísilo
zavanutí větru, šumící listí, a hlavně ježek, kterého jsem právě v tu chvíli vyplašil
z úkrytu (Dozvuk). 

Te ch ni ka jest też zna kiem co raz szy b ciej zmie niających się cza -
sów (CD-R, Náhravka) – to, co nie da w no było je sz cze uży te cz ne
i oswo jo ne, sta je się nie po trze b ne – i wy ma ga dostoso wa nia się,
podąża nia za nią za wszelką ce nę.

Wy da je się jed nak, że mie sza ni na swo i ch -obcych dźwię ków mo że
da wać uko je nie, wpro wa dzać w stan snu, a na wet być przed mio tem
(na uko we go?) pożąda nia. W in nym wie r szu cy klu – Zaznít se –
dźwięk jest czymś, do isto ty cze go pod miot te kstu chce się do stać,
ma rzy, by „zvukově zazdít sám se be, dobrovolně se uvěznit a tím se
»do to ho« konečně do stat. Obestřít se zdí, která zní”, a więc wejść do

śro d ka dźwię ku, po znać le piej, prze niknąć, mo że na wet stać się
dźwię kiem. To pra gnie nie, któ re go nie da się za spo ko ić, bo pra wdzi -
wy dźwięk jest ży wy, na gra nie nie po zwa la do trzeć do je go sed na,
„za bi ja” to, co w dźwię ku nie uchwy t ne: 

Už to není živá řeč, která se bez přestání vlní, zachvívá, přizpůsobuje okamžitým
podnětům. 
   Je to zatuhlá křivka, kus páteře vyseknutý ven bez ohledu na okolní vazby a tkáně
(Rozstříhaný hlas). 

Bo – jak do po wia da Typlt w To naráí řeč – ty l ko w ży wej (na tu -
ral nej) mo wie tkwi pra wdzi wy dźwięk: działający, kłujący, spra -
wiający ból. Dźwięk, któ ry się czu je. 

Przy woływa ny już wy żej, a ist niejący w dwóch wer sjach, utwór
Rozstříhaný hlas21 wy da je się być naj waż nie j szym utwo rem cy klu
Au dio oraz pod su mo wa niem Typ l to wej re fle ksji o dźwię ku w ogó le –
zwłasz cza w kształcie opub li ko wa nym w Zvu kem do hla vy. W te k ście
wcze ś niejszym, z 2009 ro ku, opi sa ne są ope ra cje na dźwię ku/głosie –
to, jak z ży wej i zmien nej mo wy sta je się obie ktem, składową na gra -
nia, tracąc tym sa mym swoją isto tę. Zmie nia się na sku tek te ch ni cz -
nych za bie gów, sta je się czymś, nad czym się pra cu je, czymś – zno wu
– ob cym, a ta k że zwie lokro t nio nym, jest to „sloité soustrojí hlasů,
které se zm noily v jediném hla su”. Być mo że ta ki kon glo merat
głosów i dźwię ków, po do b ny ży wej mo wie, ale jed nak sztu cz ny (jak
np. w przy pa d ku Škrábanice), mo dy fi kujący ją, jest próbą stwo rze nia
głosu/dźwię ku pra wdzi we go – a więc za pe w ne ar ty sty cz nej uto pii.

Dru ga wer sja tekstu jest zna cz nie ob szer nie j sza – szcze gółowo
opi sa no w niej „wi wi se k cję” głosu; naj pierw na gra nie, czy li za trzy -
ma nie dźwię ku – jed no cze s ne je go uśmie r ce nie (prze sta je być żywą
mową) i unie śmier tel nie nie (jest na gra ny, mo ż na go wie lo krotnie od -
twa rzać i mo dy fi ko wać): 

Zastihl jsem ho v pohybu, který mě zaujal, a hned jsem si ten pohyb zne hy b nil:
zkopíroval, vložil. 
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21 Oba teksty w aneksie.

20 Autor Stisku także w wywiadach podkreśla ważność słów i dźwięków, które
potrafią na krótszy lub dłuższy czas owładnąć myśli. W rozmowie z Boženą Správ-
covą przynaje, że „kdykoliv přijdu do ticha, slyším neexistující tenounký zvuk,
vysílání vlastního mozku” (Typlt, Správcová 2009).



Na stę p nie bada nie, pró by zmie nie nia dźwię ków, ule p sze nia ich
(„zdá se mi, e bych pro ně dokázal najít načasování nové, které by
třeba mo hlo být ještě přesnější”), bu do wa nie z nich wię kszych,
zmien nych, płyn nych całości. Włas ny głos – na gra ny – w tra kcie ob -
ró b ki i pra cy nad nim po wo li sta je się je dy nie przed mio tem ba dań, tra -
ci pod mio to wość; ale jest naj le p szym z mo ż li wych ma te riałem, bo
jest prze wi dy walny, zna ny. Spo t ka nie z włas nym-cu dzym dźwię kiem
jest czymś na kształt doświa d cze nia spo t ka nia z ob cym: wstrząsa, wy -
wołuje strach, ale też za cie ka wia. Bu dzi sprze ciw, ale nie po zwa la
odejść:

Napadá mě, jestli se tu vlastně nesnažím projít zpátky dveřmi, jimiž jsem kdysi
vsto u pil: jako bych mohl obrátit naruby ten prvotní údiv, kterému se ne vy h nul nikdo
z nás, když poprvé uslyšel z nahrávky dosud neznámý hlas a po cho pil, že je to on sám. 
Koho tenkrát nezděsilo, že právě takhle ho slyší ostatní a že ten skutečný, pravý hlas,
který od dětství rozeznívá naši lebku a po tvrzu je pro nás všechno, co nahlas říkáme, se 
vůbec nikdy ne do sta ne ven?
   A tak se ze všech stran ob klo pu ji cizím hla sem, který jsem přijal za vlastní (Typlt
2012). 

Ta kie spo t ka nie wpływa na „da w cę głosu”, zmie nia go – jak? Od -
po wie dzi na to py ta nie Typlt nie udzie la. Za da je jed nak wie le swo ich.
Za sta na wia się nad sen sem dźwię ko wej twó r czo ści – bo czyż wszy -
stkie te kom pu te ro we za bie gi mogą się rów nać z (po ety c kim) za pi -
sem, któ ry przez wie le wie ków był je dyną formą uwie cz nie nia dźwię -
ku? Czy na gra nia są w sta nie wy wołać po do b ne prze ży cia do tych
spo wo do wa nych le kturą? Czy od dają dźwię kom pra wdę? Czy
i w nich, jak w te kstach, brzmią słowa „in ne, ce lo wo prze mi l cza ne”?
Ciąg tych wątpli wo ści pod su mo wu je cy tat z Valérego, mó wiący, że li -
ry ka to „roz loené zvolání” – te dwa słowa mają okre ślać po szu ki wa -
nia Ty p l ta: 

A „rozloženým zvoláním” zůstává i to, o co se pokouším ve svých zvukových
stopách.

 Po szu ki wa nia ar ty sty cz ne Ty p l ta – od si l nej fa s cy na cji surrea li z -
mem i „okre su ma ni fe stów” (por. m.in. Pirovecký 2010) przez ró ż ne -

go ty pu eks pe ry men ty fo r ma l ne (głów nie typo gra fi cz ne) po obecną
pa sję: łącze nie dźwię ków i te kstu, nie raz też ob ra zu – są przykładem
twó r czo ści akty w nej, wy chodzącej na prze ciw od bio r cy. Zmu sze niem
go, by wsłuchał się w ka ż de kon kre t ne słowo, w ka ż dy dźwięk – bo tu -
taj wszy stko zna czy. Ja romír Typlt czę sto sam ko men tu je własną twó -
r czość, wska zu je ście ż ki in ter pre tacy jne, wy ja ś nia mo ty wy swo ich
teksto wo- dźwię ko wych po czy nań, po zwó l my mu na ko ń cu dojść do
głosu: 

Ke slovu je potřeba se do po slo u chat. Dostat se až k té hranici, kde se stává slovem
z nějakého cizího jazyka, a znovu se ho začít učit. A slyšet, jak přichází z té druhé
strany. Pro mě jsou slova znamení. Vzpomínám si, jak jsem v Ostravě poprvé četl před 
lidmi nahlas text Zaživa, kde se říká, že „nepomůže ani škrt ani útěk | za nějakým
jiným slovem | Žádné není jiné | A všechna si to navzájem umějí připomenout”. Ještě
ten večer se k němu vrátil Petr Hruška a přiznal se k podobné zkušenosti se
slovem Něva. Přečetl dokonce báseň z poslední sbírky, kterou tomu slovu věnoval.
Je-li poezie dia g nó za, pak začíná někde tady. Jedno slovo tě posedne, vzpříčí se ti, a ty
přestaneš být schopný s ním zacházet rozumně. A jeho zvuk k sobě volá další zvuky
(Typlt, Hájek 2008).
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Aneks

Rozstříhaný hlas (wer sja z 2009 r.)

Posouvám a poslouchám, znovu posouvám a znovu poslouchám.

Tu a tam se neubráním lehkému znechucení a divím se, co to dělám.

Ve chvíli, kdy jsem stříhl do vlastního hlasu, nechal jsem ho ustr no ut, zmrznout.

Už to není živá řeč, která se bez přestání vlní, zachvívá, přizpůsobuje okamžitým
podnětům.

Je to zatuhlá křivka, kus páteře vyseknutý ven bez ohledu na okolní vazby a tkáně.

Nezacházím s ním jako s vlastním hlasem, ve kterém bych se poznával, ale jako se 
stavební kostkou, od níž očekávám, že bude nějakým svým tvarem zapadat do jiných
tvarů.

Beru svým slovům původní přesné načasování, abych pro ně našel nové
načasování, které ale musí být neméně přesné.

Kvůli spádu několika slabik, kvůli odmlce, přídechu, nečekanému rytmickému
zhoupnutí se celé hodiny bludně točím dokola v jedné jediné minutě nahrávky.

Stvořím složité soustrojí hlasů, které se zmnožily v jediném hlasu.

»Rozložené zvolání,« i tak by se to dalo po j me no vat.

Ale to jsem v té střižně daleko neutekl, protože „rozložené zvolání" je Valéryho
de fi ni ce lyriky.

»Lyrika je ten druh poezie, který předpokládá hlas v činnosti – hlas přímo
vyvolaný, vyprovokovaný věcmi, jež vidíme nebo cítíme jako přítomné.«

»A mag ne ti s mus hlasu musí se proměniti v tajemný vztah a zvláštní přesnost
myšlenek a slov.« 

(Paul Valéry: Li te ra tu ra)

Rozstříhaný hlas (wer sja z 2012 r.)

Posouvám a poslouchám, znovu posouvám a znovu poslouchám.

Tu a tam se neubráním lehkému znechucení a divím se, co to dělám.

„Lyrika je ten druh poezie, který předpokládá hlas v činnosti – hlas přímo vyvo-
laný, vyprovokovaný věcmi, jež vidíme nebo cítíme jako přítomné,” napsal Paul
Valéry v eseji Li te ra tu ra. 

A já jsem právě teď do svého vlastního hlasu střihl a nechal jsem ho ustr no ut,
zmrznout. Zastihl jsem ho v pohybu, který mě zaujal, a hned jsem si ten pohyb zne hy -
b nil: zkopíroval, vložil.
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Už to není živá řeč, která se bez přestání vlní, zachvívá, rodí se z okamžitého
podnětu a měnivě se přizpůsobuje okolním zvukům.

Je to zatuhlá křivka, kus páteře vyseknutý ven bez ohledu na okolní vazby a tkáně.

Nejsem na scestí?

Prostříhávám se v nahrávkách opravdu za tím samým, za čím se proškrtávám
v psaném textu? 

Podle Valéryho „mag ne ti s mus hlasu musí se proměniti v tajemný vztah a zvláštní
přesnost myšlenek a slov”.

A to je to, co mě to nutí brát svým slovům původní přesné načasování: zdá se mi,
že bych pro ně dokázal najít načasování nové, které by třeba mohlo být ještě přesnější.

Ať už jsem je nahrál kde ko liv a za jakýchkoliv okolností, zacházím s nimi teď
jako se stavebními ko stka mi, od kterých očekávám, že by nějakým svým tvarem
mohly zapadat do dalších tvarů. Kvůli spádu několika slabik, kvůli odmlce, přídechu,
nečekanému rytmickému zhoupnutí se pak dokážu celé hodiny bludně točit dokola
v jedné jediné minutě nahrávky.

Přitom tuším, že ani s těmi nejpromyšlenějšími nástroji počítačové střižny stejně
nepřekonám to, čemu mě otevřely texty z dob, ve kterých se beze stopy roz ply nu la
naprostá většina dosavadních hlasů li d st va. Kolik tisíciletí zůstávalo jedinou te ch ni -
kou zvukového záznamu promyšlené řazení hlásek na papíře? A přece s tím básníci
dokázali vyvolávat zážitek, jak slova plynou nebo sebe křešou, jak jsou stroze odse-
kávána nebo doznívají v dlouhých dozvucích, jak zadrhávají, jak hřmí. Jak za slovy
vyslovenými znějí jiná, záměrně zamlčená. Jak se věty pronesené zblízka liší od vět
nejasně doléhajících z dálky. 

Valéry našel pro lyriku defi nici, že je to „rozložené zvolání”.

A „rozloženým zvoláním” zůstává i to, o co se pokouším ve svých zvukových
stopách.To složité soustrojí hlasů, které se zmnožily v jediném hlasu.

Zvláštní: za tu dobu jsem už skoro přestal vnímat, že ten na nahrávce jsem já.

Nezacházím totiž se svým hlasem jako s hlasem, ve kterém bych se poznával.
Pokud mě snad něčím přitahuje, pak asi tím, že k němu můžu mít mnohem větší
nedůvěru, než bych měl k nějakému jinému hlasu. Přesně vím, čeho se často dopouští. 
Okamžitě mě dokáže odradit tím, kde všude zní hluše, kde vázne a kde se rozbředává.

Skoro jako bych z něj střihem zachraňoval to málo, čím mě může přesvědčit. 

To málo, čím mi zní, jako bych to ani nebyl já.

Napadá mě, jestli se tu vlastně nesnažím projít zpátky dveřmi, jimiž jsem kdysi
vsto u pil: jako bych mohl obrátit naruby ten prvotní údiv, kterému se ne vy h nul nikdo
z nás, když poprvé uslyšel z nahrávky dosud neznámý hlas a po cho pil, že je to on sám. 
Koho tenkrát nezděsilo, že právě takhle ho slyší ostatní a že ten skutečný, pravý hlas,

který od dětství rozeznívá naši lebku a po tvrzu je pro nás všechno, co nahlas říkáme, se 
vůbec nikdy ne do sta ne ven?

A tak se ze všech stran ob klo pu ji cizím hlasem, který jsem přijal za vlastní,
a pokouším se pod chy tit, kde mě to mění. Posouvám se k tomu, co bych chtěl po slo u -
chat.

A poslouchám, kam mě to posouvá.
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Czech w Stambule i co z tego wynik³o

– Václav Budovec z Budova (1551–1621)

i jego Antialkorán

S³owa kluczowe: Literatura czeska, religia, Václav Budovec z Budova, Reformacja,
islam

Keywords: Czech literature, religion, Václav Budovec z Budova, Reformation,
Islam

Abstract
Artyku³ po�wiêcony jest postaci Václava Budovca z Budova, wybitnego

przedstawiciela czeskiej Reformacji, dzia³acza politycznego i religijnego oraz
pisarza, wypowiadaj¹cego siê na rozmaite istotne tematy swoich czasów. G³ówn¹
osi¹ artyku³u jest jego wydane w 1614 r. dzie³o Antialkorán, bêd¹ce z jednej strony
prezentacj¹ islamu dla czeskiego czytelnika, z drugiej za� dyskusj¹ z rozmaitymi
elementami doktryny muzu³mañskiej. Antialkorán powsta³ jako jeden z efektów
pobytu Václava Budovca w Turcji w ramach delegacji cesarskiej.

The article is devoted to Václav Budovec of Budov, a prominent representative of
the Czech Reformation, political and religious activist and writer, denouncing the
various important issues of his time. The main point of this article is his work
Antialkorán, published in 1614 in which Václav wants to present Islam to the Czech
reader, and on the other hand discusses various elements of Muslim doctrine. This
work was created as one of the effects of Václav Budovec�s residence in Turkey with
the imperial delegation.

Václav Budovec z Budova – polityk i pisarz

Václav Budovec z Budova1 to jedna z ciekawszych postaci w dzie-
jach stosunków Czech ze œwiatem muzu³mañskim. Jest on jedno-
czeœnie jedn¹ z wa¿niejszych figur ¿ycia politycznego i religijnego
Czech na prze³omie XVI i XVII w. Urodzi³ siê 28 sierpnia 1551 r.
w miejscowoœci Janowiczki (Janovièky2), zmar³ zamordowany w Pra-
dze 21 czerwca 1621 r. Pochodzi³ ze starego czeskiego rodu, a w 1607
r. podniesiony zosta³ do stanu szlacheckiego. Jego ojcem by³ Adam
Budovec, stanu rycerskiego, nale¿¹cy do braci czeskich, protestan-
ckiej wspólnoty religijnej wywodz¹cej siê z husytyzmu3, matk¹ zaœ
Johanka z Chlumu4. Václav by³ ich czwartym, najm³odszym dziec-
kiem.

By³ on wykszta³conym politykiem i dyplomat¹. Dobrze rozumia³
problemy, przed jakimi stan¹³ jego kraj w czasach, w których przysz³o
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1 Znany jest on tak¿e pod rozmaitymi innymi wersjami nazwiska, m.in. Vence-
slaus Budovetz, Wenzeslaus Budovitz, Wenzel von Budovec itp., por. przypisy
poni¿ej. Najobszerniejsz¹ publikacj¹ na jego temat w jêzyku czeskim jest mono-
grafia N. Rejchrtovej Václav Budovec z Budova, Malantrich, Praha 1984; streszcze-
nie ksi¹¿ki z ciekawymi informacjami o Václavie por. http://otta.cechove.cz/
budovec.htm [online 01.04.2012] (Noemi Rejchrtová jest profesorem na Wydziale
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Karola w Pradze). Ci¹gle ukazuj¹ siê w Cze-
chach nowe publikacje na jego temat, zarówno w kontek�cie jego pogl¹dów na
islam, jak i roli w czeskiej Reformacji. W jêzyku polskim nie uda³o mi siê znale�æ
na jego temat ¿adnej publikacji. W dniach 6�8 lipca 2009 w Krakowie odbywa³y
siê warsztaty Educational Reform, Philosophy and Irenicism, 1560�1670, zorgani-
zowane przez PAU, na których zaprezentowany zosta³ referat M. Holego z Pragi pt.
Bohemian and Moravian Nobility and its Connections with European Scholars in
the second half of the 16th and early 17th Centuries po�wiêcony w³a�nie Václavo-
wi Budovcowi.

2 W pó³nocnych Czechach, na granicy polsko-czeskiej, obecnie przej�cie granicz-
ne Janovièky�G³uszyce.

3 Por. has³o bracia czescy w: Religia. Encyklopedia 2001, t. 2, s. 251�252; te¿:
Wi�niowski 1989, tam równie¿ bibliografia.

4 Václav Budovec z Budova, http://www.mnhradiste.cz/mesto/info/historie/
vyznamne-osobnosti/vaclav-budovec-z-budova [online 16.03.2012].

„Bohemistyka” 2013, nr 2, ISSN 1642–9893



mu ¿yæ, co prze³o¿y³o siê na jego dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
Zna³ ³acinê i kilka jêzyków nowo¿ytnych, studiowa³ w Pradze, a tak¿e
w Niemczech (w latach 1569–1571 studiowa³ na luterañskim uni-
wersytecie w Wittenberdze) i Szwajcarii, odbywa³ liczne podró¿e po
Europie, m.in. do Niderlandów, Francji, Anglii i W³och. Podczas
owych podró¿y zawar³ wiele znajomoœci z wa¿nymi postaciami ¿ycia
religijnego, studiuj¹c teologiê katolick¹, kalwiñsk¹ i luterañsk¹, ale
najwiêkszy wp³yw wywar³ na niego Theodor Beza, uczeñ i wspó³pra-
cownik Jana Kalwina. To w³aœnie jemu zawdziêcza Václav Budovec
przejœcie na kalwinizm (Benga 2001, s. 183; S³omka 1989, szp. 343).
W 1586 r. o¿eni³ siê z Ann¹ z Vartembergu, a w dwa lata póŸniej
urodzi³ siê jego jedyny syn, Adam (córka Magdalena zmar³a zaraz po
urodzeniu).

Vacláv Budovec by³ autorem kilku dzie³ o charakterze politycz-
no-religijnym, np. dzie³o z 1584 r. o nadchodz¹cym „z³otym wieku”
w husyckich Czechach Krátký spis o zlatém budoucím a jiû nastáva-
jícím vìku Martini Lutheri Antisocinus (Marcina Lutra Anty-Socyn5,
Amberg 1614; niezachowany). Typowo polityczny charakter ma nie-
wydana drukiem praca Akta pøíbìhové, bêd¹ca zapisem debat parla-
mentu czeskiego w latach 1603–1610. Niektórzy badacze przypisuj¹
mu tak¿e dzie³o Èeská kronika. Jedna z jego prac, zbli¿ona tema-
tycznie do trzeciej czêœci Antialkoránu, pracy, która jest g³ówn¹ osi¹
niniejszego opracowania, znalaz³a siê na indeksie ksi¹g zakazanych
(por. de Bujanda, Richter 2002, s. 171). Zostawi³ tak¿e bogat¹ kores-
pondencjê (Václava Budovce z Budova... 1908; Nová koresponden-
ce... 1912). W niniejszym artykule zajmê siê g³êbiej jedynie muzu³-
mañskim kontekstem jego biografii i dzie³em zwi¹zanym z jego
pobytem na muzu³mañskim Wschodzie6.

Od roku 1577 do najprawdopodobniej 1581 V. Budovec przebywa³
w Konstantynopolu jako ochmistrz (Hofmeister) Joachima Setzin-
gera, pos³a cesarza Rudolfa II Habsburga (katolika) na dwór su³tana
Murata III7. Do wyjazdu namówi³ go podczas spotkania w Rostocku
znany ewangelicki teolog David Chytraeus8, prosz¹c jednoczeœnie
o zdanie sprawy z sytuacji chrzeœcijan wschodnich w pañstwie os-
mañskim, co w praktyce oznacza³o ca³y Bliski Wschód. To w³aœnie
zachêcie Chytraeusa przypisuje siê fakt, ¿e Václav Budovec z Budova
upodoba³ sobie pisanie i sta³ siê autorem kilku ksi¹¿ek. Zagadnienia
chrzeœcijañstwa wschodniego by³y g³ównym tematem koresponden-
cji Budovca z Chytraeusem, znalaz³y te¿ swoje odzwierciedlenie
w Antialkoránie, o którym ni¿ej. W zwi¹zku z proœb¹ Chytraeusa,
moim zdaniem nie do koñca s³usznie, traktowany jest niejednokrotnie
jako jeden z pierwszych chrzeœcijañskich protestanckich misjonarzy
na terenach muzu³mañskich. Podobno jednego Turka nawróci³, jak
pisa³ w liœcie do swojego syna (por. np. Souèek 1927, s. 401–404;
Vander Werff 1977, s. 18; Gensichen 1976, s. T 8). Wydaje siê jednak,
¿e by³ na tyle œwiadom negatywnych skutków misjonarstwa wœród
muzu³manów (apostazja w islamie karana jest œmierci¹), które mog³o
wywrzeæ negatywny wp³yw na ca³¹ dzia³alnoœæ poselstwa cesar-
skiego, ¿e szerszych dzia³añ w tym zakresie, jak siê zdaje, nie po-
dejmowa³.

W sumie niewiele wiemy o samym pobycie czeskiego dyplomaty
w stolicy Osmanów. Choæ sam próbuje opisywaæ swoj¹ podró¿, to
jednak zdaje siê nie przywi¹zywaæ do niej wiêkszej wagi i raczej pisze
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m.in. Martin Køivoústý (1477), a bezpo�rednio przed Václavem dzia³ali Martin
Kabátník (zm. 1503), Jan Hasi�tejnský z Lobkovic (1450�1517) i Oldøich Préfat
z Vlkanova, por. Gombár 1994, s. 48�49.

7 Murat III (1546�1595), pan. od 1571; prowadzi³ wojnê z Persj¹ Safawidów, za
jego panowania rozpoczê³a siê tzw. �d³uga wojna� z Habsburgami; por. Majda (red.)
2003, s. 178.

8 S. Napiórkowski 1989, t. III, szp. 440.Wiele szczegó³ów tej korespondencji por.:
Benga 2001, s. 182�195. Ciekawostk¹ jest, ¿e Chytraeus interesowa³ siê tak¿e pol-
skimi muzu³manami, Tatarami polsko-litewskimi, por. Kryczyñski 2012, s. 13�14.

5 Leliusz Socyn, twórca socynianizmu, nurtu antytrynitarnego reprezentowanego
m.in. przez braci polskich, por. has³a Socyn Leliusz i socynianie w: Religia. Ency-
klopedia 2003, t. 9, s. 106.

6Oczywi�cie Václav nie by³ pierwszymCzechem, który odwiedzi³ BliskiWschód.
Przed nim warto wspomnieæ pierwszego pielgrzyma do Ziemi �wiêtej, praskiego
kanonika Asinusa (1092). Relacje ze swej wyprawy na Bliski Wschód pozostawi³



o swoich towarzyszach, ni¿ o sobie czy swoich z niej wra¿eniach
(Kryczyñski 2012, s. 39). Dok³adniejsze informacje znajdujemy
w opisaniu tej¿e podró¿y pióra jego wspó³towarzysza, Solomona
Schweiggera, który pisze, ¿e delegacja dotar³a do Stambu³u 1 sty-
cznia tego¿ roku9. Jak twierdzi Michael Borovièka, Budovec ze
wzglêdu na swój urz¹d dotar³ tam wczeœniej tureck¹ poczt¹ konn¹ i 30
listopada by³ ju¿ na miejscu (Borovièka 2012). Z kolei wedle
w³asnych s³ów Budovca, zawartych w Antialkoránie, dotar³ on na
miejsce w 1578 r. (Budovec z Budova 1989, s. 308), co zgadza³oby siê
ze wzmiank¹ Schweiggera. Pozostaje faktem, ¿e to kwestia miesi¹ca,
co wobec zagadnienia, którym chcia³bym siê tu zaj¹æ, nie robi
wiêkszej ró¿nicy. Niestety, nie wiadomo z ca³¹ pewnoœci¹, jak d³ugo
Václav Budovec przebywa³ w Turcji: na pewno do 1581 r., ale byæ
mo¿e a¿ do 1584. Sam wspomina, ¿e spêdzi³ tam „kilka lat” (Budovec
z Budova 1989, s. 104). Podczas pobytu w Konstantynopolu koncen-
trowa³ siê na kontaktach z miejscow¹ ludnoœci¹ (tak muzu³mañsk¹,
jak i chrzeœcijañsk¹) i obserwacj¹ ich zwyczajów i obyczajów, co
póŸniej (w rozmaity sposób) zosta³o przez niego wykorzystane
w dzia³alnoœci pisarskiej. Nie ma w niej natomiast œladu opisów
orientalnej przyrody.

Rok 1584 wymieniany jest prawdopodobnie dlatego, ¿e wiadomo,
i¿ wtedy w³aœnie ju¿ by³ w Czechach i zosta³ cesarskim radc¹ w s¹dzie
apelacyjnym. W tym czasie Václav Budovec z Budova w³¹czy³ siê
w wir dzia³alnoœci politycznej. Jako cz³onek braci czeskich stan¹³ po
stronie zbuntowanych przeciwko katolickiemu cesarstwu protestan-
ckich stanów w powstaniu, które wybuch³o w 1618 r., a potem ciê¿ko
prze¿y³ klêskê pod Bia³¹ Gór¹ w 1620 roku. „Klêska ta poci¹gnê³a za
sob¹ gwa³town¹ rekatolicyzacjê i likwidacjê czeskiej szlachty, co
skoñczy³o siê trwaj¹c¹ do 1918 r. narodow¹ katastrof¹ Czechów”10.

Antialkorán – Koran i islam w ujêciu Václava Budovca z Budova

W 1614 r. ukaza³ siê wspomniany wy¿ej Antialkorán, jedno z jego
najwa¿niejszych dzie³, nale¿¹ce do antymuzu³mañskiego nurtu pole-
micznego. Jak twierdzi Avner Ben-Zaken, to dzia³alnoœæ S. Schweig-
gera, który dokona³ pierwszego przek³adu Koranu na jêzyk niemiec-
ki11, sk³oni³a Budovca do napisania jego dzie³a (Ben-Zaken 2010,
s. 30). Jego pe³ny tytu³ brzmia³: Antialkorán to jest mocní a nepøemo-
ûení dùvodové toho, ûe Alkorán turecký z ïábla pošel, a to pùvodem
ariánù s vìdomým proti Duchu svatému rouháním. To se prokazuje od
urozeného pána Václava Budovce z Budova a na Hradišti, Zásadce
a Klášteøe, Jeho Milosti císaøské rady12. Pierwsza wersja ksi¹¿ki
zosta³a napisana ju¿ w 1584 r., ale w wyniku problemów o charakterze
cenzuralnym Antialkorán drukiem ukaza³ siê dopiero w 1614 r. Inte-
resuj¹ce, ¿e mniej wiêcej w tym samym czasie (1616) ukaza³ siê po
polsku Alfurkan tatarski Piotra Czy¿ewskiego (to prawdopodobnie
pseudonim), paszkwil na polskich muzu³manów13. Wbrew twierdze-
niom Václava Budovca jego ksi¹¿ka nie by³a pierwsz¹ tego typu
w jêzyku czeskim. W 1542 r. ukaza³a siê praca Proti Alkoránu Bar-
tolomìja Dvorskiego, maj¹ca za punkt wyjœcia ten sam przek³ad Ko-
ranu Bibliandera (por. Harant 2012), której nasz autor najwyraŸniej
nie zna³ (Budovec z Budova 1989, s. 9; wstêp N. Rejchrtovej). O in-
nych antytureckich pracach czeskich autorów pisze m.in. N. Rej-
chrtová we wstêpie do Antialkoránu (Budovec z Budova 1989,
s. 10–11).
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11 By³ to przek³ad z w³oskiego t³umaczenia A. Arrivabenego, który bazowa³ na
³aciñskim t³umaczeniu Roberta z Ketton. T³umaczenie Schweiggera ukaza³o siê
d³ugo po jego dokonaniu, dopiero w 1616 r., por. Rudolph 1979, s. 36.

12 Antyalkoran, to jest silne i niezaprzeczalne dowody na to, ¿e turecki Alkoran
pochodzi od diab³a, i tak, jak to jest u arian, zawiera �wiadome blu�nierstwo
przeciwko Duchowi �wiêtemu. To siê przekazuje przez urodzonego Václava Budovca
z Budova, pana [dóbr] Hradi�tì, Zásadki a Klá�tera, radcê Jego Cesarskiej Mo�ci.
Obecnie Hradi�tì nosi nazwê Mnichovo Hradi�tì.

13 Alfurkan tatarski prawdziwy na 40 czê�ci podzielony, Wilno 1616; por. np.
Tyszkiewicz 1989, s. 18�19; Suter 2004.

9 Schweigger 1608, s. 50, cyt. za: Benga 2001, s. 184; http://www.eslam.de/
begriffe/s/schweigger_salomon.htm [online 16.03.2012].

10 Geiss 1977, s. 298; na s. 296�299 tej¿e ksi¹¿ki znajdujemy zwiêz³y, ale bardzo
tre�ciwy opis sytuacji regionu w interesuj¹cym nas okresie. 200 lat po klêsce pod
Bia³¹ Gór¹ okre�lane jest w czeskiej historiografii jako Temno.



W niniejszym artykule wska¿ê tylko na niektóre w¹tki poruszane
przez Václava Budovca we wspomnianym dziele. Praca ta nie jest
w pe³ni samodzielna, ale wykazuje bardzo wiele elementów oryginal-
nych. Choæ Czech zna³ arabski i turecki, jej podstaw¹ jest ³aciñski
przek³ad Koranu Theodora Bibliandera (1509–1564) w wydaniu
z 1550 r.14 To trzyczêœciowe dzie³o Czecha obejmuje nie tylko wyk³ad
treœci Koranu, ale tak¿e kilka innych tekstów, zarówno t³umaczonych
z arabskiego, jak i bêd¹cych opracowaniami oryginalnymi.

Zasadnicza treœæ pracy poprzedzona jest autorsk¹ przedmow¹,
w której autor wyjaœnia cele i powody napisania tego dzie³a. Wiele
motywów tu zasygnalizowanych dalej Budovec szerzej omawia, jak
choæby zrównanie muzu³manów z ludami „Goga i Magoga”15. Przed-
mowa koñczy siê dok³adnym okreœleniem daty i miejsca powstania
ostatecznej wersji dzie³a: w Klášterze Hradištì nad Jizerou, w sobotê
po pami¹tce nawrócenia œw. Paw³a (tj. 25 stycznia) 1613 r. (Budovec
z Budova 1989, s. 53).

Pierwsza czêœæ (czes. díl) zatytu³owana jest Larva tureckého nábo-
ûenství. A nejperve tabulka nìkterých pøednìjších artikulùv víry, aneb
radìji rouhání Mahometového, tak aby poboûný ètenáø, døíveji neûli

pøijde ke ètení jeho Alkoránu, mohl ihned posouditi, co to za zvíøe jest,
a není-li právì ten posmìvaè boûí, z Izmaele pošlý, jímû se sám chlubí
(s. 55–123 wspó³czesnego wydania)16. Czêœæ ta rozpoczyna siê krót-
kim wy³o¿eniem wiary muzu³mañskiej17: O Bogu, O niebie, O raju,
O œwiecie, O piekle, O czyœæcu18, O cz³owieku, O Mesjaszu, O Dniu
S¹dnym i O pismach œwiêtych.

Najwa¿niejszym elementem tej czêœci jest streszczenie Koranu
dokonane na podstawie wspomnianego wy¿ej tekstu ³aciñskiego. Au-
tor uwzglêdnia specyficzny podzia³ tekstu koranicznego, nieodpowia-
daj¹cy nawet do koñca podzia³owi Bibliandera, tak¿e niezgodnemu
z faktycznym podzia³em na sury. U Bibliandera, za Robertem z Ketton,
pojawiaj¹ siê 124 sury (nazywane w przek³adzie ³aciñskim u Roberta
z Ketton, nastêpnie u Bibliandera, a tak¿e w omawianym tekœcie
czeskim azoara od arab. as-sura). Jak pisze N. Rejchrtová, wprowa-
dzenie dodatkowych 10 „sur” przez pierwszego t³umacza na ³acinê,
a za nim i Bibliandera, mia³o cel podzielenia podstawowego tekstu
œwiêtej ksiêgi islamu „wed³ug jednostek znaczeniowych” (Budovec
z Budova 1989, s. 364). Johann Fück wyjaœnia, ¿e d³ugie sury 2–6 zo-
sta³y podzielone wed³ug hizbów (1/60 Koranu), a ka¿dy taki fragment
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16 Ob³uda religii tureckiej poprzedzona zestawieniem najwa¿niejszych artyku³ów
wiary, czy raczej blu�nierstwa Mahometowego, tak, ¿eby pobo¿ny czytelnik, zanim
przyst¹pi do lektury jego Alkoranu, móg³ od razu os¹dziæ, co to jest za zwierzê, czy
to nie jest prze�miewca Boga, pochodz¹cy, jak sam to g³osi, od Izmaela. Budovec
z Budova 1989, s. 13 (wstêp Rytíø v Boûské komedii), s. 425 (Slovníèek), s. 425;
obecnie w czeszczy�nie s³owo to wysz³o z u¿ycia. Poniewa¿ mamy tu do czynienia
z bardzo sugestywnym homonimem, chcia³bym podkre�liæ, ¿e to pochodz¹ce z ³a-
ciny s³owo mia³o w jêzyku czeskim odmienny kr¹g semantyczny od wspó³czesnej
polskiej �larwy� zarówno w znaczeniu biologicznym, jak i potocznym. S³owo larva
przet³umaczyæ mo¿na tak¿e jako �maska�, czy te¿ �kto� ukryty pod mask¹�, a wiêc
potencjalnie niebezpiecznego. Por. Gombár 1994, s. 50.

17 Budovec z Budova 1989, s. 57�58; podstaw¹ jest Codex authenticus doctrinae
Machumeticae, ³aciñski przek³ad niezidentyfikowanego tekstu arabskiej literatury
mistycznej dokonany przez Roberta z Chester i Hermanna z Dalmacji (por. przyp. do
s. 57, Budovec z Budova 1989, s. 370).

18 W islamie nie ma czy�æca! W oryginale ³aciñskim jest o nim mowa.

14 Jest to zweryfikowana wersja wcze�niejszego o 400 lat t³umaczenia Roberta
z Ketton (Retton) / Robert Ketenensis lub Retenensis, por. Bobzin 2012; Fück
1944, s. 90. Fotokopia orygina³u opracowana elektronicznie przez bibliotekê uni-
wersytetu w Bazylei dostêpna jest na stronie internetowej http://www.e-rara.ch/
bau_1/content/structure/59463: �Machumetis Saracenorum principis, eiusque suc-
cessorum vitae, ac doctrina, ipseque Alcoran: Quo velut authentico legum divina-
rum codice Agareni & Turcae, alijque Christo adversantes populi reguntur [....]. His
adiunctae sunt confutationes multorum, [...] | Haec omnia in unum volumen redacta
sunt, opera & studio Theodori Bibliandri, Ecclesiae Tigurinae ministri, qui [...]
Alcorani textum emendavit, & marginib. apposuit Annotationes, [...] [Basel]:
[Nikolaus Brylinger für Johannes Oporin], [1543?]�.

15 Budovec z Budova 1989, s. 49. Gog i Magog to apokaliptyczne postaci (ludy),
które d¹¿y³y do zniszczenia Izraela, ale ponios³y klêskê, pojawiaj¹ce siê m.in. w Ez,
38 (por. Encyklopedia biblijna... 1999, s. 346. Gog i Magog jako ludy D¿ud¿ i Ma-
d¿ud¿ pojawiaj¹ siê tak¿e, w innym nieco znaczeniu, w Koranie, 18, 94 i nast. (por.
Dziekan 1997a, s. 36�37).



równie¿ nazwany zosta³ azoara (azzoara), w ten sposób azoara XVII
odpowiada surze VII, która rozpoczyna 16. hizb Koranu (plus sura
Otwieraj¹ca = azoara XVII itd.)19. Zarówno Robert, jak i Bibliander
zaczynaj¹ prezentacjê Koranu od Al-Fatihy czyli sury Otwieraj¹cej,
któr¹ Budovec pomija (w ten sposób pierwsza czêœæ sury Krowa to
azoara I, podczas gdy u Bibliandera pierwsza czêœæ Krowy to azoara
II). Czeski autor wprowadza prezentacjê treœci Koranu s³owami:
„Alkoran dzieli siê na azoary, rozdzia³y, których jest 124” (Budovec
z Budova 1989, s. 60), ale potem nie trzyma siê tego stwierdzenia,
wprowadzaj¹c pod koniec dziwne ³¹czenie sur. Azoara XC (a zatem
sura 80 Zachmurzy³ siê) uwzglêdnia jeszcze 6 kolejnych sur (81, 82,
83, 84, 85, 86) – numeracja u Budovca wygl¹da nastêpuj¹co: XC I. II.
III. IV. V. VI. Treœæ wszystkich tych sur Czech podsumowuje stwier-
dzeniem, ¿e „przysiêga, ¿e jego nauka jest prawdziwa” (Budovec
z Budova 1989, s. 93). Z kolei azoara XCIX ma dodatkow¹
numeracjê: C, a wiêc pojawia siê jak gdyby podwójna numeracja
„g³ówna”, obejmuj¹ca sury 89 i 90, a nastêpnie: I, II, III, IV (Budovec
z Budova 1989, s. 94), czyli 91, 92, 93 i 94. Ostatnia jest azoara CV,
formalnie odpowiadaj¹ca surze 95, ale streszczenie zawiera wyraŸnie
elementy z dalszych sur, np. 112. Byæ mo¿e zatem nale¿a³oby ten
fragment traktowaæ jako swoiste streszczenie sur 95–114. W efekcie
tych zabiegów w dziele Budovca znajdujemy tylko 105 azoar. Swojej
decyzji Budovec nie wyjaœnia.

Wiêkszoœæ azoar wprowadzanych jest s³owami mówi, twierdzi
[Muhammad] itp., albo te¿ Budovec wprost relacjonuje wypowiedŸ
Proroka, co, niezgodnie z teologi¹ islamu, sugeruje, ¿e Muhammad

jest autorem Koranu. To jednak nie dziwi w europejskich pracach
z tego okresu. Na przyk³ad francuski przek³ad Koranu z 1647 r. do-
konany przez André du Ryera nosi tytu³ L’Alcoran du Mahomet. Oto
przyk³ad potraktowania tekstu koranicznego przez Budovca (azoara
LXXVIII):

Pøisahá skrze píro a písmo boûí, ûe on, Mahomet, jest pravý posel boûí a ûe není
èarodìjníkem. Odkudû vidìti, èeho sám o sobì povìdom byl, totiû èarodìjnictví,
z toho ûe jest se vyvozovati chtìl, obracujíce to holomkùm svým v poctu boûí
(Budovec z Budova 1989, s. 90�91).

[Przysiêga na pióro i pismo Bo¿e, ¿e on, Mahomet, jest prawdziwym pos³añcem
Boga i ¿e nie jest czarownikiem. Widzicie, ¿e mia³ �wiadomo�æ czarów, i chcia³ siê
odci¹æ od oskar¿aj¹cych go o to nieprzyjació³, powo³uj¹c siê na Boga.]

Odpowiadaj¹cy temu akapitowi fragment ³aciñskiego orygina³u
liczy ponad 300 s³ów!20

Jest to sura 68 Pióro (Al-Kalam), obejmuj¹ca w oryginale 52 ajaty.
Streszczenie Václava Budovca z Budova odzwierciedla w³aœciwie
tylko 8 pierwszych ajatów:

Nun. Na pióro i na to, co oni zapisuj¹! Ty nie jeste�, z ³aski twego Pana, cz³o-
wiekiem opêtanym! Zaprawdê, dla ciebie bêdzie z pewno�ci¹ nagroda nale¿yta!
Zaprawdê, ty jeste� obdarzony wspania³ym charakterem! Zobaczysz niebawem, i oni
zobacz¹, który z was jest do�wiadczony. Zaprawdê, twój Pan wie najlepiej, kto
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20 �In n. etc. Per calamum et lineas atque scriptum, tu non es nisi Dei nuncius
habitus optimi, mercedem maximam inde sumpturus, non magus, non daemo-
niacus. Quod fiet euidens, quando Deus bonos malosque discernens, quis rectam,
quisue prauam uiam secutus fuerit, explanabit. Contradicentes, qui te sibi similem
esse desiderant, nullatenus sequaris, nec iterum crebre iurantes, quoniam ipsi con-
temptibiles sunt. Idem quoque sunt rerum uilificatores, et seditionum seminatores,
detractores etiam, bonique diminutores, et culpabiles, ac increduli, prolis tamen
atque pecuniae diuites: qui nostra praecepta audientes, illa priorum esse mendacia
perhibent. Unde nos sibi suas facies denigraturi, malum ab illis saepius contra-
dictum inferemus. Talium enim dormientium facies diuina uindicta superueniens,
quasi noctem comburendo denigrauit. Qui mane nisi tales a caeteris rogati, ut sicut
prius, si possent, sua negotia peragerent, tandem percipiendo se prauam et falsam
uiam esse secutos asserebant. Eorum uero medii dixerunt: Nonne uobis diuinam
inuocationem iniunximus? Illi uero se male fecisse, Deum testem adhibuerunt. Sic

19 Fück 1944, s. 90. Podzia³ na pierwszych 16 hizbów wygl¹da nastêpuj¹co: hizb
1: 1,1�2,74 (tu nale¿y pamiêtaæ, ¿e u Bibliandera odchodzi sura 1, która stanowi
u niego odrêbn¹ azoarê, wiêc ten hizb jest krótszy); hizb 2: 2,75�2,141; hizb 3:
2,142�2,202; hizb 4: 2,203�2,252; hizb 5: 2, 253�3,14; hizb 6: 3,15�3,92; hizb 7: 3,
93�3,170; hizb 8: 3,171�4,23; hizb 9: 4,24�4,87; hizb 10: 4,88�4,148; hizb 11:
4,149�5, 26; hizb 12: 5, 27�5,81; hizb 13: 5,82�6,35; hizb 14: 6,36�6,110; hizb 15:
6,111�6,165; podzia³ wg: Al-Kuran al-Karim, Mud¿amma Chadim al-Haramajn
asz-Szarifajn al-Malik Fahd li-Tiba�at al-Mushaf asz-Szarif, Makka 1413 r.h.



zb³¹dzi³ z Jego drogi; i On zna najlepiej tych, którzy id¹ drog¹ prost¹. Nie s³uchaj wiêc
tych, którzy obwiniaj¹ o k³amstwo! (Koran 1986).

Z pewnoœci¹ trudno uznaæ to za dok³adne przedstawienie treœci
tego rozdzia³u œwiêtej ksiêgi.

Wyj¹tkowo z³oœliwe jest potraktowanie sury 79 An-Nazi’at
(Wyrywaj¹cy). Tê, obejmuj¹c¹ 46 ajatów surê, jako azoara LXXXIX
Budovec kwituje nastêpuj¹co:

Nemaje co ûváti, k faraonovi se navracuje (Budovec z Budova 1989, s. 93),
czyli „Nie maj¹c o czym glêdziæ, powraca do faraona” (u Bibliandera
ponad 200 s³ów).

Czêœæ maj¹ca byæ przedstawieniem treœci Koranu koñczy siê
wzmiank¹, ¿e obok Koranu Turcy maj¹ jeszcze trzy dzie³a, które
traktuj¹ jako Ÿród³o swej wiary, podaj¹c tylko ich tytu³y. Odnosz¹ siê
one do trzech tekstów zawartych w Ÿród³owej dla Budovca pracy
Bibliandera: Doctrina Machumet (Doktryna Mahometa), De genera-
tione Machumet (Pochodzenie Mahometa) i Chronica mendosa et
ridiculosa Saracenorum (Fa³szywa i absurdalna historia Sarace-
nów). Dwa pierwsze to przek³ad z arabskiego Hermanna z Dalmacji
(Budovec z Budova 1989, s. 93).

Kolejne elementy tej czêœci to rozmaite teksty, wzorowane na
Biblianderze, omawiaj¹ce ró¿ne aspekty wiary muzu³mañskiej, w tym
tytu³owy O ob³udzie… Tê czêœæ uznaæ mo¿na za swego rodzaju
„wprowadzenie do islamu”.

Czêœæ druga, Odkrytí té larvy mahometanské a básni jejich, ûe
básnì jich z ïábla a ne z Starého a Nového zákona pošly. Téû o jistotì
Písem svatých a jak proti Turkùm bojovati máme, czyli „O odkryciu
ob³udy mahometañskiej i ich opowieœci, ¿e ich opowieœci z diab³a,
a nie ze Starego i Nowego Testamentu siê wywodz¹. A tak¿e o istocie
Pism œwiêtych i jak mamy walczyæ przeciwko Turkom” (s. 125–155
wspó³czesnego wydania) ma bardziej charakter komentatorski. Czêœæ
tê otwieraj¹ omówione ni¿ej dwa drzeworyty, które zosta³y przez
autora skomentowane na pierwszych jej stronach. Omawia w niej
Budovec dzieje islamu, zwracaj¹c du¿¹ uwagê na kontakty Proroka
Muhammada ze œw. Sergiuszem, znanym w islamie jako mnich
Al-Bahira (por. Gaudefroy-Demombynes 1988, s. 48). Pojawia siê
stwierdzenie, ¿e to w³aœnie œw. Sergiusz jest autorem Koranu (s. 134).
Dalej czytamy, ¿e Muhammad sam wiedzia³, ¿e to, co g³osi, nie jest
prawd¹, ale stwierdzi³, ¿e chrzeœcijanie k³ami¹, a on bêdzie jeszcze
bardziej k³ama³, ¿eby siê z nimi lepiej dogadaæ (sic!), co zreszt¹ nie
brzmi zbyt logicznie, za to piêknie wspó³gra ze stwierdzeniami wiek
póŸniejszego polskiego pisarza Benedykta Chmielowskiego, który
w Nowych Atenach pisa³, ¿e Muhammad to by³ „Zwodca Œwiata,
nowey Religii z Pogañskich y ¯ydowskicch b³êdów z³o¿oney Autor y
Promotor”21. Ju¿ wczeœniej, w autorskim wstêpie, Václav Budovec
twierdzi, ¿e bajki, jakie znajdujemy w Koranie przewy¿szaj¹ g³upot¹
i k³amstwem wszystkie bajki œwiata (Budovec z Budova 1989, s. 38).

Tego typu niezgodnoœci te¿ pojawiaj¹ siê zreszt¹ tak¿e w innych
czêœciach ksi¹¿ki. Znajdujemy tak¿e napominania, ¿eby ludzie strze-
gli siê niebezpieczeñstw duchowych, które tkwi¹ w nich samych.
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21 Chmielowski 1746, cz. I, s. 133; w pó�niejszych edycjach, tak¿e tych dostêp-
nych obecnie w formacie pdf i e-book tego fragmentu, zatytu³owanego Cia³o Ma-
chometa Pseudoproroka czy iest, y gdzie yest? nie znalaz³em.

his illi sui causam erroris improperabant. Forsan tamen Deus hoc malum in melius
mutabit: Quoniam ad illum orandum plene conuertimur. Cumque malum huius
mundi magnum sit, constat apud sapientes, alius maximum esse. Timentibus enim,
a Deo paradisus tribuitur. Vos minime, malos bonis coaequare poteritis. Aut quid
dicitis? An librum hoc affirmantem habetis? Quis eorum, dictum hoc asserit?
Perscrutetur. Vel si participes habent ad sui dicti probationem, cum illis accedant.
Die, qua uocabuntur Deum adoratum, hoc agere nequibunt: Quoniam hoc sani uo-
cati recusabunt. Siue paulisper dona illis spacium, qui quaesiti reatus emendationem
seu beneficium, hoc impossibile sibi dicunt esse. Ego enim sapientissimus et pru-
dentissimus, illos quo nesciunt, attraham. An sunt ipsi secretorum scientes? Scri-
bant igitur ipsa. Tu uero diuinum expecta iudicium, non imitans inclusum pisci, qui
reus diuinitus aduocatus, nisi pietate diuina subueniente, ibi permaneret: per me
tamen extractus, bonus effectus est. Increduli librum istum audientes, uisum
aduertere nequeunt, sed nuncium daemoniacum, cum non sit nisi doctor gentium,
appellant� (Incipit lex Saracenorum�, http://www.e-rara.ch/bau_1/content/struc
ture/59463, s. 175�176).



Du¿¹ uwagê przy tym zwraca Czech na niebezpieczeñstwa, jakie
niesie ze sob¹ cia³o, co bez w¹tpienia jest odzwierciedleniem chrze-
œcijañskiej moralnoœci autora22. Podkreœla przy tym znaczn¹ swobodê
w tym zakresie wœród Turków, która zdaje siê przyci¹gaæ wschodnich
chrzeœcijan (Budovec z Budova 1989, s. 112). Odnosi siê tak¿e do
koranicznych opisów raju, które, jak wiadomo, przez wieki, w³aœci-
wie po dziœ dzieñ, s¹ przedmiotem ataków na islam (Budovec z Bu-
dova 1989, s. 145). Te dwie czêœci w najwiêkszym stopniu odnosz¹ siê
do islamu.

Najobszerniejsza jest czêœæ trzecia Antialkoránu zatytu³owana
Circulus et Horologium operum et oeconomiae in mundo Dei, histo-
ricum, typicum et mysticum, To jest: Jak v rozdílných svìta promìnách
za Starého a Nového zákona pravda i podvody rostly, jak se mahome-
tanské básnì zaèaly, jak zrostly a jak ten Gog a Magog padne, a jakých
ještì promìn aû do skonání svìta z Písem svatých oèekáváme, czyli
„Jak w rozmaitych przemianach œwiata za czasów Nowego i Starego
Testamentu prawda i oszustwa powstawa³y, jak siê zaczê³y mahome-
tañskie opowieœci, jak siê rozwinê³y i jak ten Gog i Magog upadnie
i jakich jeszcze zmian do koñca œwiata oczekujemy” (s. 157–360
wspó³czesnego wydania)23. Ta czêœæ opiera siê na dwóch dzie³ach
dzia³aj¹cego przez jakiœ czas m.in. w Zielonej Górze (Grünberg)
ewangelickiego historyka Abrahama Bucholcera (tak¿e: Buchholzer,
1529–1584): Chronologia z 1594 r. i Index chronologicus (Chronolo-
giczny wykaz [wydarzeñ])24 z 1599 r. Horologium, które pojawia siê

w tytule, to „zegar”, wedle którego omawia autor dzieje œwiata. Czêœæ
ta obejmuje (poza innymi tekstami) dwa horologia: Horologium
Lunare i Horologium Solare. Jak pisze wydawca Antialkoránu
N. Rejchrtová (Budovec z Budova 1989, s. 19), wyjaœnienie wspó³-
czesnemu czytelnikowi sensu i znaczenia ostatniej czêœci dzie³a jest
niezwykle trudne – jest to w g³ównej mierze prezentacja filozofii
dziejów V. Budovca i czêœciowa próba umieszczenia islamu w hi-
storii, która jednak w swej chronologii ma wiêcej elementów mi-
stycznych, ni¿ historycznych. Obejmuje ona w sumie dziesiêæ odrêb-
nych niewielkich traktatów i dotyczy przede wszystkim polemiki
wewn¹trzchrzeœcijañskiej, choæ pojawiaj¹ siê równie¿ odwo³ania do
religii Muhammada, o czym za chwilê. Autor nawo³ywa³ w niej prze-
de wszystkim do zjednoczenia siê chrzeœcijan przeciwko tureckiemu
zagro¿eniu25. Wiara w jednego Boga i Jego Syna oraz opozycja wobec
islamu by³y wed³ug niego najwa¿niejszymi wyznacznikami tego,
czym by³a ówczesna Europa.

W Horologium Lunare (Mìsíèný kompast), czyli w „Zegarze
ksiê¿ycowym”, islam pojawia siê po raz pierwszy w godzinie I, choæ
jest tam tak¿e mowa o stworzeniu œwiata i cz³owieka. Zasadniczo
bowiem „zegar” ten dzieli i analizuje historiê ludzkoœci przed nadej-
œciem Chrystusa. Uwagi o islamie stanowi¹ w tym Horologium tylko
dygresje. Václav Budovec pisze tam m.in., ¿e Muhammad nie podaje
w swych azoarach ¿adnych dat, a jedynie twierdzi, ¿e Dzieñ S¹du na-
st¹pi po piêædziesiêciu tysi¹cach lat (Budovec z Budova 1989, s. 163).
Taka liczba lat rzeczywiœcie w Koranie siê pojawia (w Antilakoránie
jest to Azoara LXXX26, w Koranie sura 70. ajaty 1–4.):
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wzór �kroniki �wiata� o zakresie uniwersalnym, od pocz¹tku ludzko�ci. Elektro-
niczna wersja oryginalnego wydania dzie³a dostêpna jest w �l¹skiej Bibliotece
Cyfrowej: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=31070&from=publication.

25 O naturze tureckiego niebezpieczeñstwa wprawdzie nie w Czechach, ale na
s¹siedniej S³owacji pisze interesuj¹co V. Kopèan (1986).Wiele uwag zawartych w tej
pracy mo¿na odnie�æ tak¿e do Czech.

26 Budovec z Budova 1989, s. 91. U Bibliandera: �Licet homines de malo saepius
quaestionem facient, quod ineuitabiliter nemine prohibere potente, infert Deus incre-

22 Budovec z Budova 1989, s. 130 � tu autor podkre�la chrze�cijañskie przeciw-
stawienie cia³a duszy. Wcze�niej otwart¹ cielesno�æ kultury muzu³mañskiej
wspomina i potêpia tak¿e w swojej przedmowie, s. 41, 47 (Budovec powo³uje siê
na znane cytaty ze �w. Paw³a).

23 Jeden z motywów wystêpuj¹cych w dziele (rozdzia³ O pøedivných promìnách,
s. 286�302 wspó³czesnej edycji), nieuwzglêdniony przeze mnie w niniejszej prezen-
tacji, poniewa¿ wykracza poza tematykê muzu³mañsk¹, analizuje H. Boèková (2001,
s. 265�292).

24 Dzie³o historyczne, licz¹ce prawie tysi¹c stron, obejmuj¹ce dzieje �wiata od
jego stworzenia do 1580 r. Powielany jest tu w pewnym zakresie �redniowieczny



Zapyta³ ¿¹daj¹cy wyja�nienia o karê spadaj¹c¹ na niewiernych � której nikt
oddaliæ nie potrafi � pochodz¹c¹ od Boga, w³adcy stopni. Anio³owie i Duch wznosz¹
siê ku Niemu w Dniu, którego wielko�æ � piêædziesi¹t tysiêcy lat.

Jednak wed³ug Józefa Bielawskiego w ten sposób „przez hiper-
boliczne wyra¿enie zosta³a podkreœlona nieskoñczona wysokoœæ
miejsca przebywania Boga”27. Prawd¹ natomiast jest stwierdzenie
o „ahistorycznoœci” Koranu, który faktycznie ¿adnych dat nie wska-
zuje. Potem jest mowa o islamie w godzinie IV (Budovec z Budova
1989, s. 165) i IX (tu ju¿ w kontekœcie wspó³czesnym autorowi)
(Budovec z Budova 1989, s. 168).

Wedle Václava Budovca z Budova analizy dziejów w Horologium
Solare (Budovec z Budova 1989, s. 198), które zaczyna siê od przyj-
œcia Chrystusa, islam pojawia siê o godzinie IX. Jego czasy, czyli wiek
XVI, to godzina XI (Budovec z Budova 1989, s. 200). Wedle opinii
Czecha upadek Goga i Magoga (islamu) nast¹pi w godzinie XII
dziejów, jednak¿e ¿adnych dok³adniejszych danych tu nie znajdu-
jemy: œwiat chrzeœcijañski uratowany zostanie przez ponowne przyj-
œcie Chrystusa.

Z islamistycznego punktu widzenia ciekawa jest tak¿e obszernie
streszczona rozmowa z Alibejem, chrzeœcijaninem, który przeszed³ na
islam. Znajdujemy tam argumenty Alibeja, które sk³oni³y go do
porzucenia chrzeœcijañstwa. Rozproszenie chrzeœcijan przeciwsta-
wione jest muzu³mañskiej jednoœci, która zreszt¹ ju¿ wtedy w rzeczy-
wistoœci ulega³a stopniowemu rozpadowi. Podkreœlana jest muzu³-
mañska jednoœæ prawa i religii oraz fakt, ¿e z powodów religijnych nie
napadaj¹ na siebie i nie morduj¹ siê wzajemnie. Wojna pomiêdzy

Persami i Turkami28 ma wy³¹cznie charakter polityczny, nie religijny.
Choæ nie s¹ to s³owa Czecha, to nasz autor nie sprzeciwia siê opiniom
neofity29. Jest to czêœæ traktatu De Apostatis to jest o odpadlcích (Bu-
dovec z Budova 1989, s. 303–322), jednego z autorskich fragmentów
dzie³a Václava Budovca z Budova, który uwzglêdnia najwiêcej treœci
o charakterze wspó³czesnym pisz¹cemu. Czêœæ tê wieñczy obszerna
charakterystyka „rycerza chrzeœcijañskiego” (por. na ten temat: Boè-
ková 1998), a koniec ca³ego dzie³a to kilkustronicowa errata i infor-
macja o miejscu i dacie druku: na Starym Mieœcie w Pradze, w dru-
karni Schumanna (v impresi Šumanské), w domu nazywanym Pod
Czerwonym Jeleniem (U èerveného jelena), w poniedzia³ek po œw.
Marcinie (11 listopada), Roku Pañskiego 1614 (Budovec z Budova
1989, s. 360).

Do obszernych fragmentów prze³o¿onych, czy mo¿e – czêœciej –
parafrazowanych z Bibliandera, Budovec dodaje niezwykle interesu-
j¹ce uwagi dotycz¹ce rozmaitych aspektów zarówno islamu, jak i sy-
tuacji w pañstwie osmañskim30. Niestety, choæ mo¿e to dziwiæ wobec
znajomoœci arabskiego i tureckiego, informacje dotycz¹ce islamu
jako takiego s¹ czêsto, ¿eby nie powiedzieæ zazwyczaj, ba³amutne –
zapa³ polemiczny ponosi autora, co by³o byæ mo¿e zamierzone.

Przyk³adem takich b³êdnych przekazów jest choæby pojawiaj¹ce
siê kilkakrotnie stwierdzenie, ¿e muzu³manie wy¿ej sobie ceni¹ lew¹
stronê, ni¿ praw¹, jak np. w opisie modlitwy, w czasie której muzu³-
manie maj¹ pozdrawiaæ anio³a z prawej i lewej strony, temu ostat-
niemu oddaj¹c wiêksz¹ czeœæ, poniewa¿ Turcy bardziej ceni¹ lewicê
(Budovec z Budova 1989, s. 109; por. tak¿e s. 58 i 129). Fragment ten
jest napisany na podstawie tekstu De motivis supernaturalibus et et
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28 Chodzi o wojnê z lat 1578�1590, w wyniku której Turcja zdoby³a w krótkim
czasie wiêkszo�æ Zakaukazia oraz dostêp do Morza Kaspijskiego (por. Ko³o-
dziejczyk 2002, s. 317).

29 Budovec z Budova 1989, s. 311 i nast. Alibej, z którym spotka³ siê Budovec to
prawdopodobnie Melchior z Dieberg, por. komentarz do Antialkoránu, s. 416.

30 Sam wspomina, ¿e dodawa³ nieco od siebie, por. np. Budovec z Budova 1989,
s. 123.

dulis: Illam diem cominus uidens, a caeteris a longe perspectam, qua ad ipsum
ascendent angeli et homines, cuius tantum est spacium, quantum est L. milia anno-
rum, tu patienter indura� (Incipit lex Saracenorum�, http://www.e-rara.ch/bau_1/
content/structure/59463, s. 170).

27 Koran 1986, s. 943; szersza jest interpretacja tego fragmentu u A. Ünala, ale
równie¿ nie ma nic wspólnego z jego pojmowaniem przez Budovca, por.: Koran
z interpretacj¹... 2011, s. 1249.



spiritualibus, et primo de professione et lege Turcorum, czyli „O spra-
wach nadnaturalnych i duchowych, przede wszystkim o wyznaniu
i prawie tureckim”, o niepewnym autorstwie, a stwierdzenie to znaj-
duje siê konkretnie w rozdziale XIII tak u Václava Budovca, jak
i w tekœcie ³aciñskim, przy czym tekst ³aciñski mówi jedynie, ¿e
zwracaj¹ siê „cum salutione a dectris et sinistris”31. Wiadomo, ¿e stro-
na lewa jest w kulturze islamu nieczysta rytualnie (por. Dziekan 1995,
s. 143–147), zastanawiaæ wiêc mo¿e komentarz Czecha. Jedynym
wyt³umaczeniem, jakie znajdujê, to takie, ¿e autor zaobserwowa³
„strach” Turków przed lew¹ stron¹, co zinterpretowa³ jako rodzaj
oddawania czci tej¿e stronie. Tego typu reakcja nawi¹zuje do znanej
w teorii komunikacji tzw. „zasady korespondencji”, która, przytacza-
j¹c s³owa Donalda Davidsona, „sk³ania interpretatora do uznania, ¿e
mówca odnosi siê do tych samych cech œwiata, do których on sam
odnosi³by siê w podobnych warunkach” (por. Zaporowski 2006,
s. 61). Jednak¿e nawet przy uwzglêdnieniu tej teorii jeszcze
dziwniejsza jest wzmianka na s. 58, gdzie w opisie S¹du Ostatecznego
autor dok³adnie odwrotnie, ni¿ jest to w Koranie, ka¿e wiernym
stawaæ po lewej, a niewiernym po prawej stronie. A przecie¿ w Ksiê-
dze czytamy w surze 65 Wydarzenie (Al-Waki’a) o zbawionych
„towarzyszach prawicy” i potêpionych „towarzyszach lewicy”. Tutaj
ju¿ wyt³umaczenia nie znajdujê, nie uda³o mi siê tak¿e, niestety,
znaleŸæ odpowiedniego miejsca w tekœcie ³aciñskim.

Tu mamy przyk³ad b³êdu rzeczowego, takich jednak¿e w Antialko-
ránie jest stosunkowo niewiele. Przewa¿aj¹ niezgodne z doktryn¹
muzu³mañsk¹ interpretacje wielu zjawisk, jak choæby to, ¿e wed³ug
Václava Budovca Turcy nie t³umacz¹ Koranu na swój jêzyk, ponie-
wa¿ ludzie religii chc¹ zachowaæ w tajemnicy rzeczywist¹ treœæ œwiê-
tej ksiêgi. Gdyby muzu³manie dowiedzieli siê, co rzeczywiœcie jest
w niej napisane, to bez w¹tpienia porzuciliby swoj¹ religiê32. Podob-

nie jest z interpretacj¹ ablucji, jakoby kobiety mia³y siê myæ przed
stosunkiem cielesnym (Budovec z Budova 1989, s. 64).

Niewiele elementów pozytywnych dostrzega Budovec w wierze
muzu³mañskiej, choæ pochwala (np.) przywi¹zanie do religii i zwy-
czaj dawania ja³mu¿ny. Dowodzi jednoczeœnie, ¿e wiara islamu „od
diab³a pochodzi”33. Opinia ta jest zreszt¹ elementem nauki Marcina
Lutra na temat islamu zawartych (np.) w pracy Vom kriegge widder
die Türcken (O wojnie z Turkami, 1528–1529)34. Václav Budovec
zauwa¿a jednak muzu³mañski monoteizm, uznaj¹c islam za religiê
(náboûenství), co pomimo ca³kowitej krytyki islamu daje siê dostrzec
w ca³ej ksi¹¿ce, choæ pojawia siê tak¿e stwierdzenie, ¿e jest to raczej
„bezbo¿noœæ” (Budovec z Budova 1989, s. 105), co nasuwa skoja-
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nawet i autorom XIX i XX) zalicza³a wszystkie ludy muzu³mañskie do jednej
grupy. Dla niektórych byli to Turcy, dla innych � Arabowie lub Saraceni. Nikt
prawie nie spostrzega³ ró¿nic etnicznych i jêzykowych pomiêdzy poszczególnymi
ludami Wschodu� (Baranowski 1950, s. 190). Szczególnie to uderzaj¹ce wobec
du¿o wcze�niejszych opisów podró¿y w literaturze arabskiej, gdzie autorzy
odmienno�ci etniczne wyra�nie zauwa¿ali, co mo¿emy prze�ledziæ w kontek�cie
s³owiañskim w kolejnych tomach �róde³ arabskich do dziejów S³owiañszczyzny (t. I
1965, t. II/1 1969, t. II/2 1969, t. III, 1977). Warto mo¿e w tym miejscu zwróciæ
uwagê na wyra�n¹ ró¿nicê pomiêdzy literatur¹ podró¿nicz¹ muzu³manów odwie-
dzaj¹cych Europê i Europejczyków je¿d¿¹cych po Bliskim Wschodzie. A¿ rzuca siê
w oczy europejska niechêæ wobec �Innego� wobec ¿yczliwego albo obojêtnego
zainteresowania ze strony podró¿uj¹cych muzu³manów. Ten ton muzu³mañskich
podró¿ników zachowa³ siê nawet w czasach, kiedy nast¹pi³o odwrócenie si³y
politycznej �wiata islamu i Europy.

33 Budovec z Budova 1989, s. 112. Równie¿ w Polsce powstawa³o wiele podob-
nych dzie³, z analogicznymi stwierdzeniami, por. Nosowski 1974.

34 Praca opublikowana w: Martin Luthers... 1909, s. 107�148. Por. szerzej na ten
temat: Francisco 2007, s. 131. Autor ten tak podsumowuje koncepcjê �szatañskiej
dzia³alno�ci� w kontek�cie islamu w my�li Lutra: �Vom kriege widder die Türcken
analysed what Luther thought was basic Muslim ideology in relation to the three
fundamental spheres of human existence�the three estates. He argued that, by
rejecting the final revelatory and redemptive act of God in the person and work of
Christ, Islam destroyed the prospect for true religious life, forMuhammad severed the
relationship human beings had with God through the gospel of Christ by imposing
upon them a new legal religion. Islam also ruined the political estate by propelling

31 http://www.e-rara.ch/bau_1/content/pageview/349556, s. 27.
32 Budovec z Budova 1989, s. 144 i in. Warto podkre�liæ, ¿e autor nie odró¿nia

Turków od Arabów, co znamy tak¿e z ówczesnego pi�miennictwa polskiego. Jak
pisze B. Baranowski, �wiêkszo�æ autorów XVI w. czy nawet i XVII (zdarza siê to



rzenie ze znanym zapisem Jana D³ugosza z jego Kroniki, ¿e Tatarzy
polscy „¿yj¹ wed³ug swoich obyczajów i swej bezbo¿nej religii”35.

Václav Budovec z Budova dobrze ocenia polityczne funkcjonowa-
nie pañstwa osmañskiego i jego administrowanie oraz tureckie szkol-
nictwo. Wspomina tak¿e, jak ju¿ by³a mowa, o rozmaitych wydarze-
niach politycznych w regionie36. Sporo miejsca poœwiêca kwestiom
wschodnich chrzeœcijan, których sytuacjê okreœla niezbyt dobrze. Co
dziwne, nie wini za to wy³¹cznie pañstwa muzu³mañskiego, ale tak¿e
samych chrzeœcijan, którzy oddalaj¹ siê od prawdziwej wiary,
niejednokrotnie przechodz¹c na islam czy choæby pozostaj¹c przy
swoim rycie. Samo to jest przez Budovca oceniane bardzo negatyw-
nie: arianie s¹ – wedle niego – gorsi ni¿ muzu³manie (Budovec
z Budova 1989, s. 44). Pamiêtaæ bowiem nale¿y, ¿e zarówno ta praca,
jak i inne dzie³a tego autora poœwiêcone s¹ równie¿ polemice we-
wn¹trzchrzeœcijañskiej w kontekœcie dysput, jakie mia³y miejsce

w Czechach na prze³omie XVI i XVII w. Antialkorán w rzeczywistoœ-
ci mniej wiêcej w 1/3 swej objêtoœci poœwiêcony jest faktycznie pole-
mice z islamem.

Ksi¹¿ka uzupe³niona jest seri¹ drzeworytów. W kontekœcie muzu³-
mañskim zwracaj¹ uwagê cztery. Pierwszy znajduje siê na samym
pocz¹tku ksi¹¿ki (Budovec z Budova 1989, s. 32). W centrum
ilustracji znajduje siê wyobra¿enie Proroka Muhammada jako „wilka
w owczej skórze”, co jest wyraŸnym nawi¹zaniem do Ewangelii œw.
Mateusza:

Strze¿cie siê fa³szywych proroków, którzy przychodz¹ do was w owczej skórze,
a wewn¹trz s¹ drapie¿nymi wilkami (7,15; wed³ug wydania Pismo �wiête... 1990).

Przedstawiony na drzeworycie wilk w owczej skórze ma na g³owie
turban, a w ³apach ³uk, co najwyraŸniej ma wskazywaæ dodatkowo na
jego niecne zamiary. Obok niego z prawej strony znajduje siê w³ócz-
nia i najprawdopodobniej wi¹zka strza³, z lewej zaœ pi³a i topór. T³o
stanowi typowo czeski, górski krajobraz z zamkiem na jednym ze
szczytów. Motyw „wilka w owczej skórze” pojawia siê tak¿e na
s. 265. Na rycinie wyobra¿ony jest baranek jako symbol Jezusa i wilk
w owczej skórze, ju¿ bez muzu³mañskich atrybutów. O zwi¹zkach
z Muhammadem przekonuje tu komentarz samego Václava Budovca
na tej¿e stronie, w którym pisze, ¿e ten wilk Mahomet chcia³ przykryæ
swoje (koraniczne) opowieœci owcz¹ skór¹ przekazów Starego i No-
wego Testamentu.

Druga i trzecia ilustracja rozpoczynaj¹ drug¹ czêœæ dzie³a (Bu-
dovec z Budova 1989, s. 126–127). Pierwsza z nich przedstawia mo-
dl¹cych siê Turków. Uk³ad postaci przypomina rysunki z podrêcz-
ników do modlitwy. Pierwsza od lewej para Turków w turbanach
wyobra¿ona jest na stoj¹co (kijam), druga na kolanach (dok³adnie
takiej pozycji modlitwa muzu³mañska nie przewiduje; prawdopodob-
nie chodzi o pozycjê siedz¹c¹ (d¿ulus), jednak podczas modlitwy
muzu³manin siedzi na piêtach, nie ma zaœ wyprostowanego cia³a, jak
choæby podczas modlitwy chrzeœcijañskiej), trzecia zaœ w pozie czo-
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nations under its sway against other nations in order to bring them within the
domain of Mahomets reich. And finally, just as it disrupted peaceful relations
between different nations, it also severely disfigured the most natural and basic unit
of human relationships�marriage�by permitting divorce in accordance with the
whims of men. The consequence of all this, as Luther saw it, was the supplanting of
the divine order in creation for false religion, chaotic foreign relations, and the
ruination of true marriage. All this was indicative of the work of the Devil, for he
too sought to obliterate the work of God in creation. Luther therefore concluded
that the Turks and their religion, politico-imperial policy, and domestic ethics were
really masks behind which the Devil was attempting to destroy humankind�
(Francisco 2007, s. 234).

35 Cyt. za: Drabina 1994, s. 161. W powsta³ym w drugiej po³owie XVII w.
polsko-tureckim Katechizmie ks. Wieczorkowskiego ksi¹dz ma siê zwróciæ do na-
wróconego muzu³manina: �horresce Mahumeticam perfidiam, respue pravem sectam
infidelitatis�, a zatem znów jest mowa o religii/sekcie, która jest �niewiar¹�, por.
Kowalski 1936, s. 8; równie¿ prace Wieczorkowskiego, podobnie jak Budovca,
zawieraj¹ pewne merytoryczne b³êdy w opisie muzu³mañskich wierzeñ, zarówno
wynikaj¹ce z niewiedzy, jak i najprawdopodobniej celowe.

36 Budovec z Budova 1989, s. 314. Informacje o charakterze politycznym przeka-
zywa³ tak¿e Chytraeusowi w korespondencji, por. Benga 2001, s. 186, 195.



³obicia (sud¿ud)37. T³o stanowi zarys miasta z minaretem, a uk³ad
uzupe³nia ksiêga zamkniêta na k³ódkê (prawdopodobnie symbol
niezrozumienia tekstu arabskiego Koranu przez Turków), lampy me-
czetowe, fontanna oraz z prawej rêka Bo¿a z ³uczywem (œwiat³o
prawdziwej wiary – chrzeœcijañstwa), z lewej zaœ taka¿ rêka z klu-
czem (ma on otworzyæ ksiêgê). Wreszcie na ostatniej ilustracji znów
w centrum przedstawiony jest wilk w owczej skórze z muzu³mañ-
skimi atrybutami (turban). W tle widaæ miasta z wie¿ami i minareta-
mi. W prawym górnym rogu mamy rycerza chrzeœcijañskiego z mie-
czem w d³oni, w lewym zaœ duchownego chrzeœcijañskiego z mie-
czem w jednej i ksiêg¹ (Bibli¹) w drugiej rêce. Na dole po obu stro-
nach widaæ rycerzy odpalaj¹cych armaty w kierunku wilka. To wska-
zówka, jak walczyæ z tym¿e wilkiem (por. Melichárek 2011, s. 68) .

Obraz islamu, jaki ukazuje siê w œwietle Antialkoránu, to w rze-
czywistoœci bardziej karykatura ni¿ portret. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e w³aœciwie w zamierzeniu tak¹ karykatur¹ mia³ on byæ. Podobn¹
rolê w literaturze staropolskiej spe³nia³y m.in. tzw. „turcyki”, pisane
w czasach Stefana Batorego i Zygmunta III, czy te¿ innego typu pol-
ska literatura antymuzu³mañska, szczególnie obfita w wieku XVI
(Baranowski 1950, s. 41–47), gdzie pierwszeñstwo niew¹tpliwie na-
le¿y do Stanis³awa Orzechowskiego (1513–1566), czy nieco póŸniej-
sze prace, jak wspomniany wy¿ej Alfurkan czy te¿ Gotfred albo Jeru-
zalem wyzwolona Tassa w przek³adzie wspó³czesnego Budovcowi
Piotra Kochanowskiego (1566–1620) z 1618 r., nawi¹zuj¹ca do wy-
praw krzy¿owych (Baranowski 1950, s. 145–168).

Dla mieszkañców Rzeczypospolitej Obojga Narodów Wschód istnia³ bardzo
realnie. Istnia³ w konfliktach na pograniczu, w sta³ych niepokojach, najazdach. Istnia³
jako �krucjata�, jako pogañski wróg, walkê z nim podnosi³o siê niekiedy do rangi
dziejowej misji (Walaszek 1980, s. 22).

By³ to wiêc swego rodzaju znak ówczesnego czasu w œrodkowej
i wschodniej Europie. Chodzi³o bardziej o obudzenie œwiadomoœci

chrzeœcijañskiej i, jak wspomnia³em, nawo³ywanie do jednoœci, ni¿
o przekazywanie prawdy o religii muzu³mañskiej. Tego typu dzia³al-
noœæ charakterystyczna jest zreszt¹ i dziœ dla wspó³czesnej islamofo-
bii. Na pó³kach ksiêgarskich obecnie mo¿na znaleŸæ wiele ksi¹¿ek
swoj¹ zawartoœci¹ i sposobem myœlenia niewiele ró¿ni¹cych siê od
analizowanego utworu i europejskiej literatury antymuzu³mañskiej
z XVI–XVII w.38 Václav Budovec z Budova podkreœla w swej pracy
koniecznoœæ napisania takiej pracy po czesku39, aby uœwiadomiæ lu-
dziom niebezpieczeñstwo i nak³oniæ do jednoœci, która w politycznej
sytuacji ówczesnych Czech by³a spraw¹ pierwszorzêdn¹. Nie ma przy
tym ambicji przekazu pe³nego obrazu wiary islamu, jak to obrazowo
pisze, opisuje tylko fragment „œmierdz¹cej suki”, bo gdyby chcia³
opisaæ j¹ ca³¹, to smród by³by nie do zniesienia40. Nie da siê ukryæ, ¿e
faktycznie jest to obraz fragmentaryczny i stronniczy, ale jednoczeœ-
nie ukazuje, jakiego typu utwory kszta³towa³y znajomoœæ Wschodu
muzu³mañskiego w Czechach czasów Reformacji. Obraz ten nie
ró¿ni³ siê zreszt¹ od jego polskiego odpowiednika. Jak pisze Bohdan
Baranowski:

[...] w XVII wieku interesowano siê w Polsce Turcj¹ nie mniej ¿ywo ni¿ w po-
przednim stuleciu. Mimo to, prawdopodobnie z powodu ogólnego upadku kultury,
literatura odnosz¹ca siê do spraw osmañskich sta³a na nadzwyczaj niskim poziomie
(Baranowski 1950, s. 145 i n.).
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38 Chodzi o tego typu kuriozalne prace, jak Gopala 2006 czy Grysy 2008; to
tylko nieliczne przyk³ady. O ile jednak Antialkorán Budovca pozostaje ciekawym,
mo¿na powiedzieæ �muzealnym eksponatem� z dziejów my�li europejskiej, o tyle
wspó³czesne prace o takim samym charakterze maj¹ ca³kiem inny odd�wiêk, bior¹c
pod uwagê rozwój badañ orientalistycznych oraz metodologii w zakresie arabistyki
i islamistyki.

39Wspomniane wy¿ej polskie pi�miennictwo antytureckie ukazywa³o siê zarówno
w jêzyku polskim, jak i po ³acinie.

40 Budovec z Budova 1989, s. 51. Interesuj¹ce, czy autor zdawa³ sobie sprawê
z negatywnej symboliki psa w kulturze muzu³mañskiej (por. np. Dziekan 1997b,
s. 84). Wobec kilkuletniego pobytu w Turcji wydaje siê ma³o prawdopodobne, ¿eby
tej �wiadomo�ci nie mia³.

37 W jêzyku polskim istnieje kilka podrêczników do modlitwy, wydawanych
zazwyczaj przez ugrupowania muzu³mañskie, ostatnio: Wprowadzenie... 2011.



Dotyczy³o to zarówno piœmiennictwa oryginalnego, jak i prze-
k³adów.

Zakoñczenie

Choæ Václav Budovec z Budova mia³ pogl¹dy zdecydowanie anty-
muzu³mañskie, to w³aœnie miêdzy innymi kontakty z muzu³manami
przyczyni³y siê do jego œmierci. Poniewa¿ zna³ turecki, czeskie stany
wydelegowa³y go do towarzyszenia osmañskiej delegacji, która
przyby³a do Pragi w 1620 r. Szlachta prowadzi³a (bez powodzenia)
rozmowy z Turkami w sprawie zbrojnej pomocy powstañcom ze
strony Wielkiej Porty przeciwko Habsburgom. Po bitwie pod Bia³¹
Gór¹ Budovec zosta³ uwiêziony i skazany na œmieræ przez œciêcie
w trakcie tzw. „egzekucji staromiejskiej”. Niektóre przekazy mówi¹,
¿e zanim go œciêto, wyrwano mu jêzyk, którym t³umaczy³ tureckim
pos³om (Gombár 1994, s. 50). Wed³ug innych najpierw odciêto mu
rêkê, któr¹ przysiêga³ wiernoœæ cesarzowi. Informacje te jednak nie s¹
pewne. Jego g³owa wraz z g³owami dziesiêciu innych przywódców
powstania zosta³a przybita do wie¿y staromiejskiej w czeskiej stolicy
i pozostawa³a tam a¿ do listopada 1631 r., kiedy to g³owy zosta³y zdjê-
te przez Sasów i pochowane z wielk¹ czci¹ w Koœciele Najœwiêtszej
Marii Panny przed Tynem (Týnský chrám). Po wycofaniu siê Sasów
w maju nastêpnego roku wszystkie czaszki w tajemniczy sposób
zaginê³y, a ich losy po dziœ dzieñ nie s¹ znane.

W mieœcie Mnichovo Hradištì znajduje siê zamek, którego czêœæ,
tzw. „Skrzyd³o Budovcowe” to zachowany fragment budowli posta-
wionej przez pisarza; w parku obok widnieje pomnik Václava Budov-
ca z Budova. Poœwiêcona mu tablica z rzeŸb¹ autorstwa Antonína
Bílka znajduje siê tak¿e w Pradze na budynku przy ulicy Týnskiej 7.
Zosta³a tam umieszczona w 1927 r. Tablica ozdobiona jest tak¿e
rodowym herbem Budovców41, kielichem, symbolem husytyzmu,

przy³bic¹, Bibli¹ i liœciem palmowym. Znajduje siê tam tak¿e krótki
biogram polityka oraz s³owami:

Pane, vezmi odemne duchamého, a� nevidím tìch zlých vìcí, které pøijíti mají na
vlast mou42 [Panie, we� ode mnie mojego ducha, abym nie widzia³ tych z³ych rzeczy,
które przychodz¹ do mojej ojczyzny].

Zdanie to funkcjonuje w kulturze czeskiej jako rodzaj skrzydla-
tych s³ów. Václav Budovec z Budova przetrwa³ w pamiêci zarówno
Czechów, jak i S³owaków, a jego potomkowie s¹ uroczyœcie witani
w kraju43. Na jego temat powstaj¹ prace licencjackie i seminaryjne,
zarówno sam Václav Budovec, jak i jego Antialkorán pojawiaj¹ siê
w uniwersyteckich testach z historii i literatury44. G³os oddaje mu
tak¿e w zbiorze poetyckim Èierne dni s³owacki poeta Janko Jesenský
(1874–1945), odtwarzaj¹c ostatnie s³owa, jakie protestant Václav
wypowiada wobec katolickich katów na praskim Starym Mieœcie.

W kontekœcie dzie³a, które jest g³ównym tematem niniejszego stu-
dium, trudno dziwiæ siê, ¿e przeczytaæ o nim mo¿na tak¿e na czeskich
antymuzu³mañskich stronach internetowych45. A mog³oby siê wyda-
waæ, ¿e to ju¿ nie ten islam, nie ten œwiat, nie ci ludzie.

Literatura
B a r a n o w s k i B., 1950, Znajomo�æ Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku,

£ód�: £ódzkie Towarzystwo Naukowe.
B e n g a D., 2001, David Chytraeus (1530�1600) als Erforscher und Wiederent-

decker der Ostkirchen [rozprawa doktorska], Erlangen.

146145

41 Erb Budovcù z Budova, http://www.scrigroup.com/limba/ceha-slovaca/37/
Erb-Budovc-z-Budova92184.php [online 2.04.2012].

42 Http://www.atlasceska.cz/praha/vaclav-budovec-z-budova [online 1.04.2012].
43 Dziewi¹tego wrze�nia 2004 r. przebywa³ w Pradze Ronald Budovec, por.

http://doprava.praha-mesto.cz/(y1cvdkbkwsfbjiqu5gjglq45)/default.aspx?id=20949
&ido=8474&sh=1935279448 [online 2.04.2012].

44 Http://www.kampomaturite.cz/%5Cdata%5CUSR_039_AMOS%5CZapado
ceska_univerzita_v_Plzni_liter.doc [online 2.04.2012]; http://www.kampomaturite.
cz/%5 Cdata%5CUSR_039_AMOS%5CPolicejni_akademie_zsv.doc [2.04.2012].

45 Por. np. http://eurabia.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/790-exklusivne-pro-eu
rabii-aktualni-poselstvi-vaclava-budovce-z-budova-soucasne-evrope.aspx [online
4.04.2012].



B e n - Z a k e n A., 2010, Cross-Cultural Scientific Exchanges in the Eastern Medi-
terranean, 1560�1660, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

B o b z i n H., 2012, Early printed Korans, http://www.primarysourcesonline.
nl/c13/background.php [online 15.03.2012].

B o è k o v á H., 1998, Rytíø køes�anský Václava Budovce z Budova, �Sbornik prací
Filozofické fakulty brnìnské univerzity� [Brno].

B o è k o v á H., 2001, Theatrum mundi minoris jako svìdectví o èlovìku na sklonku
jedné epochy, [w:] Nathanaél Vodòanský z Uraèova, Theatrum Mundi Mino-
ris, Brno: Atlantis, s. 265�292.

B o r o v i è k a M., Èeský diplomat na dvoøe sultánovì, http://www.lideazeme.cz/
clanek/cesky-diplomat-na-dvore-sultanove [online 02.04.2012].

B u d o v e c z B u d o v a V., 1989, Antialkorán, opr. N. Rejchrtová, Praha: Odeon.
C h m i e l o w s k i B., 2012, Nowe Ateny, Lwów 1746. cz. I, s. 133, http://www.pbi.

edu.pl/book_reader.php?p=33222 [online 29.03.2012].
D. Martin Luthers Werke, 1909, Böhlau, Weimar, t. 30/2, s. 107�148.
d e B u j a n d a J. M., R i c h t e r M., 2002, Index librorum prohibitorum: 1600�

�1966, Montréal: Médiaspaul.
D r a b i n a J., 1994, Wierzenia, religie, wspólnoty wyznaniowe w �redniowiecznej

Polsce i na Litwie i ich koegzystencja, Kraków: UJ.
D z i e k a n M. M., 1995, O opozycji prawy/lewy u Arabów, �Przegl¹d Religio-

znawczy�, nr 2, s. 143�147.
D z i e k a n M. M., 1997a, Gog i Magog, [w:] idem, Symbolika arabsko-muzu³-

mañska, Warszawa: Verbinum.
D z i e k a n M. M., 1997b, Pies [w:] idem, Symbolika arabsko-muzu³mañska, War-

szawa: Verbinum.
Encyklopedia biblijna, 1999, red. P.J. Achtemeier, Warszawa: Vocatio.
Erb Budovcù z Budova, http://www.scrigroup.com/limba/ceha-slovaca/37/Erb-

Budovc-z-Budova92184.php [online 02.04.2012].
F r a n c i s c o A. S., 2007, Martin Luther and Islam A Study in Sixteenth-Century

Polemics and Apologetics The History of Christian-Muslim Relations, Bos-
ton-Leiden: Brill.

F ü c k J., 1944,Die arabischen Studien in Europa vom Anfang 12. bis in den Anfang
des 19. Jahrhunderts, Leipzig: Otto Harrasowitz.

G a u d e f r o y - D e m om b y n e s M., 1988, Narodziny islamu, Warszawa: PIW.
G e i s s I., 1977, Dzieje �wiata. Daty i konteksty historii powszechnej, Katowice:

Ksi¹¿nica.
G e n s i c h e n H. W., 1976, Missionsgeschichte der neueren Zeit, Göttingen:

Vandenhoeck & Ruprecht.
G o m b á r E., 1994, Úvod do dìjin islámských zemí, Praha: Najáda.

G o p a l a J., 2006, Podszepty Gabriela. Islam. Bilans krytyczno-historyczny,
Zgorzelec: Ahriman-International.

G r y s y B., 2008, Islam: prawdziwe oblicze �religii pokoju�, Poznañ: Flos Carmeli.
H a r a n t K., 2012, Cesta z království èeského do Benátek; 2. díl, O náboûenství

egyptském a jich sousedùv Arabùv, nýbrû úhrnkem o tureckém, http://texty.
citanka.cz/harant/II-24.html [online 29.03.2012].

K o ³ o d z i e j c z y k D., 2002, Turcja, [w:] M. M. Dziekan (red.), Encyklopedia
historyczna �wiata, t. XI, Kraków: Opres, s. 317.

K o p è a n V., 1986, Turecké nebezpeèenstvo a Slovensko, Bratislava: Veda.
Koran z interpretacj¹ i przypisami w jêzyku polskim, 2011, New Jersey: Tugra Books.
Koran, 1986, t³um. J. Bielawski, Warszawa: PIW.
K o w a l s k i T., 1936, O ks. Micha³a Wieczorkowskiego T.J., misjonarza perskiego

pracach tureckich, �Rocznik Orientalistyczny�, t. XII.
K r y c z y ñ s k i L., 2012, Historia meczetu w Wilnie (próba monografii), Wroc³aw:

ARGIO.
M a j d a T. (red.), 2003, Leksykon wiedzy o Turcji, Warszawa: �Dialog�.
M e l i c h á r e k T., 2011, Tváø proroka Muhammada a její promìny. Historie zobra-

zování proroka Muhammada [praca magisterska], Brno: Masarykova
univerzita v Brnì.

N a p i ó r k o w s k i S., 1989, Chytraeus, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: KUL,
t. III, szp. 440.

N o s o w s k i J., 1974, Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII
i XVIII wieku. Wybór tekstów i komentarze, t. 1�2, Warszawa: ATK.

Nová korespondence Václava Budovce z Budova z let 1580�1616, 1912, opr.
J. Glücklich, Praha: Èeská Akademie pro vìdy slovesnost a umìní.

Pismo �wiête Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków oryginalnych,
1990, wyd. 3, Poznañ�Warszawa: Pallottinum.

Religia. Encyklopedia, 2001, t. 2, 2009, t. 9, Warszawa: PWN.
R u d o l p h K., 1979,Einleitung, [w:]Der Koran, t³um.M. Henning, Leipzig: Verlag

Philipp Reclam jun.
S c h w e i g g e r S., 1608, Ein Newe Reyssebeschreibung auss Teutschland nach

Constantinopel und Jerusalem, Nürnberg (reprint: Graz 1964).
S ³ o m k a W., 1989, Beza, Bèze, Théodore de, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin:

KUL, t. III, szp. 343.
S o u è e k J., 1927, Venceslaus Budovetz de Budov (First Protestant Missionary to

the Mohammedans), �The Moslem World�, Vol. 17, Iss. 4, s. 401�404.
S u t e r P., 2004, Alfurkan Tatarski. Der litauischtatarische Koran-Tefsir, Köln:

Böhlau Verlag, Wien: Weimar.
T y s z k i e w i c z J., 1989,Tatarzy na Litwie i wPolsce. Studia z dziejówXIII�XVIIIw.,

Warszawa: PWN.

148147



Václava Budovce z Budova Korespondence z let 1579�1619, 1908, opr. J. Glücklich,
Praha: Èeská Akademie pro vìdy slovesnost a umìní.

V a n d e r W e r f f L.L., 1977, Christian Mission to Muslims, Pasadena: William
Carey Library.

W a l a s z e k A., 1980, Wstêp, [w:] Trzy relacje z polskich podró¿y na Wschód mu-
zu³mañski w pierwszej po³owie XVII wieku, wybór, wstêp, opracowanie
tekstu, komentarze A. Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

W i � n i o w s k i E., 1989, Bracia czescy, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin KUL,
t. 2, szp. 992�994.

Wprowadzenie do modlitwy dziennej. T³umaczenie krótkich sur Koranu, 2011, Bia³y-
stok: �wiatowe Zgromadzenie M³odzie¿y Muzu³mañskiej. Przedstawiciel-
stwo w Polsce.

Z a p o r o w s k i A., 2006, Czy komunikacja miêdzykulturowa jest mo¿liwa? Strate-
gia kulturoznawcza, Poznañ: Wydawnictwo Naukowe UAM.

150149



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

Marie HÁDKOVÁ

Praha

„Pojďme jakoby odejít od tématu!”

Stejně jako zažíváme a více či méně úspěšně překonáváme různé epi de mie
postihující zdraví člověka, tak se čas od času musíme vyrovnávat i s různými zloz- vy -
ky a nešvary, které ja ko epi de mie napadají naše vyjadřování. Těmito zlo z vy ky máme
na my s li především módní slo va či módní slovní ob ra ty a spojení slov, které se
rozšiřují především v mluvené ko mu ni ka ci (a dnes následně i v tzv. zapisované ko mu- 
ni ka ci na in ter ne tu). Je jich fre k ven ce je taková, že se sta nou nápadnými. Právě četnost 
je jich výskytu vyvolává u komunikačních partnerů osob, které módních slov či slov-
ních spojení hojně užívají, nu t nost vy hra nit se vůči to mu to způsobu re fle xe objektivní 
či subjektivní re a li ty. Použije - li to tiž náš komunikační pa r t ner neočekávaný výraz,
používá-li ve vysoké míře určité slo vo či pozo ruje me - li v ko mu ni ka ci jiných osob
námi neočekávaný jazykový prostředek či fo r mu či vy so kou fre k ven ci některého
jazykového prostředku, re gi stru je me to a hodnotíme, pro tože jde o řečové chování pro 
nás v daném okamžiku příznakové. Účastníci ko munika ce, ale i její pozorovatelé
zažívají, spoluvytvářejí ne bo prostě registrují komunikační úspěšnost, ne bo na opak
neúspěšnost určitého řečového chování, resp. chování vůbec. – Hodnotí je pozitivně,
ne bo negativně. Be rou si z něj příklad. Odmítají je. Parodují je. Diskvalifikují, či
glorifikují je ho no si te le. To, zda se použitím určitého slo va či slovního spojení nechá
tzv. běžný uživa tel ja zy ka in spi ro vat, souvisí s hod no ce nou komunikační situací
a s po sto jem k no si te li ono ho příznakového komunikačního chování. Je - li no si tel
úspěšný, je - li vlivný či je - li to tzv. profesionální uživa tel ja zy ka (např. moderátor,
novinář, učitel), zřejmě se jím určitá sku pi na těchto mluvčích in spi ro vat nechá. Jiná je 
ale odmítne (viz vyjádření našeho po sto je výše), další je bu de pa ro do vat. 

Čtenáře na to m to místě nejspíše napadá otázka, které z módních výrazů a slovních 
spojení, s ni miž se aktuálně setkáváme častěji, si za slouží negativní hodnocení a které
by uživa tel ja zy ka usilující o kultivované vyjadřování přijmout neměl. 

Zdá se, že za svým ze ni tem je epi de mie ob ra tu je to o něčem, je to o něčem jiném,
ob ra tu prosazujícího se pod vli vem angličtiny a majícího ovšem opo ru v češtině po
slo ve sech di cen di (slo ve sech mluvení) apod., např. hovořit o něčem, ho vor o něčem,
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de ba to vat o něčem, de ba ta o něčem, povídat si o něčem a od to ho i povídka o něčem,
mlu vit o něčem ne bo ne zce la korektně a ve všech kon te x tech přijatelně i ba vit se
o něčem. Stále přetrvává ob li ba jsem za to rád(a), ob ratu nejspíše vzniklého pro po je-
ním jsem to mu rád(a) a jsem vděčen/vděčna za něco. A je možné, že analytické
tvoření budoucího času a rozkazovacího způsobu od dokonavých slo ves ty pu zítra se
bu de me soustředit na… a pojďme se soustředit místo náležitého zítra se soustředíme
na…  a soustřeďme se se z in fe kce sta ne je vem chronickým, pro tože to to tvoření je pro 
běžného uživa te le ja zy ka pohodlnější a automatičtější a má opo ru ve stávajícím
systému ja zy ka v analytickém tvoření budoucího času u slo ves nedokonavých (bu de -
me psát, bu de me jed nat atd.).

Důvody, jež mluvčí sve dou k napodobování řečového chování, které je zprvu si ce 
překvapí, ale které vyhodnotí ja ko typické pro určitou sociální sku pi nu, s níž si přejí
být spojováni, lze hle dat jak v samotném systému ja zy ka, tak v inter preto vatel no sti
obsahů sdělení, tj. v rovině pragmatické. 

Soudíme, že příčinou pod le našeho názoru již téměř analytického tvoření
rozkazovacího způsobu pro 1. os. mn. čísla, tj. např. pojďme si po ložit otázku, pojďme
se věnovat jiné ka u ze, pojďme otevřít de ba tu, či do kon ce do sti absurdně působící
pojďme odejít od tématu, pojďme přejít k jinému tématu, pojďme se za sta vit u to ho to
mo men tu apod., je patrně ne z na lost správného tva ru či fatální po do bnost dvou tvarů,
ba do kon ce je jich ho mo ny mie (např. Odejděme! x …ode jde me.; Čtěme…! x Čte-
me...; Pečme! x Pečeme.; Podepřeme… ! a Podepřeme… .; Zavřeme…! a Zavřeme…
apod.). Někdy může hrát ro li i subjektivně po ciťovaná nelibozvučnost či artikulační
komp li ko va nost slo va, např. shrňme, oddělme, uvědomme si. Příčiny uplatňování
sémanticky již téměř vyprázdněného pojďme, které začíná fun go vat jen ja ko
gramatický signál im pe ra ti vu v 1. os. mn. č. (srov. např. výše uváděné pojďme odejít
od tématu), můžeme ovšem nacházet i v rovině pragmatické. – Mluvčí chce svého
komunikačního pa r t ne ra uji stit o je jich vzájemné spolupráci, sounáležito sti; chce
pod trhno ut společný cíl, vy z vat ke společnému řešení apod. 

Zřejmě rovněž v rovině pragmatické nacházíme příčiny dnes tak oblíbeného ja ko -
by – srov. následující příklady: Je to nová ja ko by myšlenka. Pod le mého to by la ja ko -
by ne ho da. Přijela ja ko by mo je ma t ka. Záměrně svůj so ud nevynášíme absolutně
(vysvětlení ne po sky tu je jen ro vi na pragmatická). Mnozí to tiž mluvčí používají ja ko -
by neuvědoměle a je u nich te dy slo vem bez vli vu na sdělované, klasickým slo vem
výplňkovým či plevelným, podobně ja ko dříve to lik parodované vo le. K ukázkám to -
ho to bezděčného užití řadíme např.: Já se chci ja ko by ze p tat… (au tor se ale ptát chce).
Vo li li ho ja ko by lidé, kteří ja ko by chtěli ja ko by nějakou změnu. Byl jste ja ko by můj
vzor, pro tože… (vzo rem byl pro au to ra skutečně). My ty vla sy ja ko by nabarvíme,
aby… (kadeřnice míní vsku t ku barvení vlasů, ne jen přeliv). Užije - li mluvčí ja ko by
záměrně (např. Působilo to na mě ja ko by zlaté.), chce komunikačnímu par t ne ro vi
ukázat ocho tu ke ko m pro mi su, sna hu do mlu vit se, ji stou míru připra- ve no sti k
ústupkům, k vyjednávání, ne bo na opak sna hu ukázat, že ni ko mu ne ch ce vnu co vat

svůj názor, že netrvá na svém hodnocení bezvýhradně. Může to te dy být pro jev jak ne -
ji sto ty, tak skutečné či předstírané sub mi si vi ty. – Na okraj po zna me- ne j me, že
v Jungmannově Slovníku česko-německém (1835) se slůvko ja ko by v dneš- ním
významu a v dnešní podobě ještě ne vy sky tu je. Jun g mann si ce uvádí příklady s ja ko by
psaným do hro ma dy, ale jen takové, kdy dnes píšeme spo j ku ja ko a součást
podmiňovacího způsobu by zvlášť (Jung: Jdou oko lo něho, ja ko by ho ne z na li.). Te pr -
ve Příruční slovník ja zy ka českého (1937) má he s lo ja ko by s klasifikací, že jde o spo j -
ku srovnávací a s příklady ty pu Vyskočil ja ko by uštknut. Slovník spisovného ja zy ka
českého (1989) a Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1994) zpřesňují, že
jde o spo j ku podřadící srovnávací s významovým odstínem zdánlivosti (cho vat se ja -
ko by lhostejně), případně předstírání (šel ja ko by ven). V tzv. akademické Mlu v ni ci
češtiny (díl 2 – 1986) však naj de me ja ko by ne jen ja ko spo j ku srovnávací (s. 227), ale
také – ve d le výrazů takříkajíc, do slo va – ja ko částici srovnávací, jíž mluvčí vyjadřuje
hodnocení části výpovědi pomocí srovnání s jiným výrazem (s. 234). Uvedený
příklad Je ho ja ko by džezový pro jev kon tra sto val se stylovým zaměřením sku pi ny
dobře de mon stru je chápání slůvka ja ko by ja ko částice, te dy slovního dru hu, který ne -
v stu pu je do syntaktických vztahů a jen „do kre s lu je“ po stoj mluvčího. V kla si fi ka ci
tzv. brněnské Příruční mlu v ni ce češtiny (1995) by pak ja ko by mělo blízko k mo di-
fikačním částicím ty pu prostě, vlastně, které se též stávají výplňkovými slo vy. 

Na závěr to ho to pojednání si ne l ze od pu stit následné zjištění. – Vladimír Just ve
svém vynikajícím Slovníku floskulí (2003) na ja ko by ještě neupozorňuje, má však
článek o JAKO, které mu původně by lo takřka emblémovým slo vem epo chy so cia- li -
s mu a neurotickým ti kem, kdy vše by lo v té době „ja ko” (Měli jsme ja ko svobodný
stát, ja ko peníze, ja ko pa r la ment, ja ko různé stra ny. – Celý reálný so cia li s mus by lo
jed no velké JAKO.), ale kon sta tu je, že „ja ko” ja ko věčný sym bol předstírání přežívá a
je nezávislé na změnách režimů, ku l tur, epoch, vkusů a pa ra di g mat. Nemá však tak
zce la pra vdu. Od JAKO jsme pokročili k JAKOBY a k předstírání jsme přidali ještě
zdánlivost, a to i to ho předstírání (ja ko by zdánlivě ja ko by předstíráme). Ale… buďme 
optimističtější. Po mi nu lo tak nějak i ja ksi, do ufe j me, že i ja ko by se vrátí do svých
kolejí a přestane být ti kem, pro tože ni k dy ni k de ni k do s nikým a o ničem neko mu ni -
ku je jen ja ko by.
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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

Manuela Maciołek, Tożsamość narodowa Czechów w świetle
piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku, Wrocław 2012,

310 s. ISBN 978–83–7432–807–4.

Pu b li ka cja Ma nu e li Ma ciołek To ż sa mość na ro do wa Cze chów w świe t le pi śmien -
ni c twa cze skie go do XVIII wie ku jest wy ni kiem ba dań lite ratu rozna w czych pro wa -
dzo nych przez Au to rkę w tra kcie stu diów do kto ran c kich w In sty tu cie Fi lo lo gii
Słowia ń skiej na Uni wer sy te cie Wrocławskim. Ba da czka już wcze ś niej pu b li ko wała
ar ty kuły na ten te mat m.in.: Apo lo gie ję zy ka oj czy ste go w twó r czo ści Ja na Evan ge- li -
sty Ko si ny, Sla vi ca Wra tis la vien sia, Ac ta Uni ver si ta tis Wra tis la vien sis, t. CXXIII,
Wrocław 2003, Slezské mo ti vy v tvorbě a zivotě Bo hu s la va Balbína a Ja na ze Středy,
Schle si s che Gele hrten repu b lik, Slezská vedecká obec, red. M. Hałub, A. Ma ń ko - Ma-
ty siak, Wrocław 2012.

Przed mio tem ba dań oraz za mie rze niem Au to rki jest sze ro kie uka za nie pro ce sów
auto iden tyfi ka cji na ob sza rze ku l tu ry cze skiej do XVIII wie ku. W te k ście Ma nu e la
Ma ciołek śle dzi prze mia ny w ro zu mie niu to ż sa mo ści na ro do wej na cze skim ma te-
ria le li te ra c kim. Dużą za letą tej pu b li ka cji jest wy ko rzy sta nie pi śmien ni c twa sta ro-
cze skie go (zwłasz cza do by ba ro ku), bo wiem do tej po ry, jak wspo mi na w swo jej re -
cen zji za mie sz czo nej na okład ce książki Jó zef Za rek, „ist niejące uję cia pol skie i do -
stę p ne w pol skim przekład zie […] roz po czy nają ana li zę lub omó wie nie pro- ble ma ty -
ki na ro do wej w Cze chach od mo men tu, w któ rym Ma nu e la Ma ciołek ją koń- czy”. 

Na całość oma wia nej pu b li ka cji składają się: wstęp, pięć roz działów głów nych
(z po działem na pod roz działy), za ko ń cze nie, stre sz cze nie w ję zy ku an gie l skim, dzie -
sięcio stroni co wy spis pu b li ka cji oraz in deks osób. 

Roz dział I Apo lo gia ję zy ka oj czy ste go – bra kujący ele ment cze skie go Słow ni ka
te r mi nów li te ra c kich? sta no wi hi sto ry cz ne i teo re ty cz ne wpro wa dze nie do oma wia-
ne go pro ble mu. Au to rka roz wa ża nia na te mat cze skiej to ż sa mo ści na ro do wej opie ra
na apo lo giach ję zy ka cze skie go, któ re sta no wią dla niej ma te riał źródłowy. W da l szej
czę ści roz pra wy Au to rka skru pu la t nie pre zen tu je doty ch cza so wy stan ba dań nad apo -
lo ge tyką za zna czając, że od XVI wie ku roz po czy na się jej roz kwit w wie lu nu r tach.
Nie zwykłe oży wie nie pi śmien ni c twa chrze ścija ń skie go trwać bę dzie do XVIII wie -
ku, po nie waż na stę pu je ko nie cz ność ob ro ny prawd wia ry ka to li c kiej przed hasłami
re fo r ma cji. Ba da czka pre zen tu je naj waż nie j sze za sa dy wy pra co wa ne przez apo lo ge -

tów chrze ści ja ń skich, z któ rych ko rzy stała młod sza dzie dzi na apo lo ge ty ki skon cen -
tro wa nej na ro do wo (na zwa na w pra cy apo lo ge tyką świecką). Za zna cza, że w cze skiej 
tra dy cji li te ra c kiej i lite ratu rozna w czej sy no ni mem apo lo gii ję zy ka stał się te r min
„jazyková ob ra na” („ob ro na ję zy ko wa”). Za pod sta wo wy łącznik „ob ron” uz na je te -
ma ty kę i cel, dla któ re go zo stały na pi sa ne, czy li ob ro na na ro du i ję zy ka oj czy ste go,
ja ko jed ne go z pod sta wo wych no ś ni ków to ż sa mo ści na ro do wej w ob li czu re a l ne go
za gro że nia eg zy sten cji na ro do wej.

W roz dzia le II W krę gu po ję cia to ż sa mo ści na ro do wej pogłębia teo re ty cz ne
wpro wa dze nie do za sad ni czej czę ści te ma tu książki o li cz ne opra co wa nia do tyczące
kwe stii to ż sa mo ści na ro do wej i ku l tu ro wej. Au to rka, de fi niując po ję cie to ż sa mo ści,
za ade k wa t ne do opi sy wa nej przez sie bie sy tu a cji uz na je pro po zy cje An to nie go Fur-
da la i Mie czysława Po rę b skie go, po nie waż m.in. w wa r stwie sym bo li cz nej ku l tu ry na 
pie r wsze mie j s ce w ich do cie ka niach wy su wa się ję zyk oj czy sty, ro zu mia ny ja ko naj -
bar dziej pod sta wo wy sy stem sym bo li cz ny i sym bolo twó r czy. Przy wołane zo stają tu -
taj ta k że poglądy Got t frie da Her de ra, któ ry uwa żał, że sy stem ję zy ko wy da ne go na ro -
du kształtu je świa to pogląd człon ków te go na ro du. Poglądy Her de ra słusz nie zo stały
przez Au to rkę wspo mnia ne ze wzglę du na ich cze ski kon tekst. Da l sze roz wa ża nia
nad za gad nie niem oj czy z ny, pa trio ty z mu, na cjo nali z mu, fe no me nu na ro du, świa do -
mo ści na ro do wej, to ż sa mo ści na ro do wej w ku l tu rze do pro wa dzają Au to rkę do kon -
klu zji, że „cze ska to ż sa mość to świa do mość cze sko ści, włas nej od rę b no ści, połączo -
na z dumą, któ ra z tej »in no ści« wy ni ka” (s. 60). Ję zyk uz na je za spo i wo oraz „prze -
trwa l nik” na ro du. Za tem jak naj bar dziej właści wym wy da je się wy bór apo lo gii ję zy -
ka cze skie go na ma te riał ba da w czy, bo wiem bez po śred nim przed mio tem ob ro ny w
cze skich apo lo giach ję zy ko wych jest właś nie ję zyk oj czy sty. Au to rka na zy wa to zja -
wi sko apo lo gia mi cze sko ści, po nie waż sta no wią one zbiór wa r to ści, któ re na cze -
skość się składają, w tym rów nież ję zyk cze ski. 

Pro ble ma ty ka cze skiej to ż sa mo ści pod ję ta zo sta je je sz cze w roz dzia le III To ż sa -
mość na ro do wa w cza sach burz na ro do wych (przy pa dek cze ski), w któ rym Au to rka
zwra ca uwa gę na sto su nek Cze chów do „in nych” (zwłasz cza Nie mców za mie sz -
kujących te ry to rium Czech). Zda niem Ma nu e li Ma ciołek re la cje z „in ny mi” w zna cz -
nym sto p niu wy zna czały czeską to ż sa mość.  

Naj isto t niejszą a za ra zem naj cen nie j sza czę ścią książki są roz działy IV i V będące 
grun towną ana lizą ob sze r ne go ma te riału lite ra c kie go. Au to rka w roz dzia le IV Doj -
rze wa nie cze skiej to ż sa mo ści na ro do wej. Apo lo gie ję zy ko we od śred nio wie cza do ba -
ro ku prze pro wa dza ana li zę zja wi ska od początków pi śmien ni c twa słowia ń skie go do
1620 ro ku. Przy po mi na tu taj isto t ne fa kty hi sto ry cz ne, któ re po zwo liły wie lu ba da -
czom tra kto wać okres ku l tu ry sta rosłowia ń skiej w Cze chach ja ko etap przy go- to wa -
w czy dla roz wo ju li te ra tu ry pi sa nej już w ję zy ku na ro do wym. Za naj waż nie j sze uz na -
ne zo stało prze ję cie sche dy ku l tu ro wej po Wie l kich Mo ra wach przez Cze chów oraz
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roz wój pi śmien ni c twa w ję zy ku cer kie w no-słowia ń skim na zie miach cze skich. Au to -
rka pod kre śla, że w cze skich apo lo giach ję zy ko wych na wiąza nia do św. Cy ry la i św.
Me to de go są ści śle połączo ne z ideą prasłowia ń skiej jed no ści. „W za by t kach li te ra c -
kich IX wie ku pi sze się o słowia ń skim ję zy ku, o słowia ń skich książkach, o bar dzo
»roz gałęzio nym« na ro dzie słowia ń skim” (s. 79). W pra cy za pod sta wową przesłan kę
eman cy pa cji ku l tu ro wej uz na ne zo stały wy da rze nia XIII wie ku, kie dy to na zie miach
cze skich ma my do czy nie nia z pro ce sem roz wo ju go spo dar cze go po wiąza ne go z na -
si loną falą mi gra cji lud no ści. W da l szej czę ści pra cy mo że my prze czy tać o tym, jak
ten społeczno -poli ty cz ny fe r ment od działywał oży w czo na po li ty kę oraz li te ra tu rę i
ku l tu rę. Au to rka pod da ana li zie i in ter pre ta cji li cz ne za by t ki pi śmien ni c twa XIII, XIV 
i XV-wie cz ne go, uz nając Kro ni kę tzw. Da li mi la (Da li mi lo va Kro ni ka lub Kro ni ka tak
řečeného Da li mi la) za je den z naj waż nie j szych w dys ku sji nad czeską to ż sa mo ścią
na ro dową, o któ rym nie mo ż na za po mi nać pisząc o apo lo ge ty ce ję zy ko wej w cze skim 
pi śmien ni c twie. Au to rka pra cy przy ta cza tu wie le tra f nych cy ta tów za czer p nię tych z
pi śmien ni c twa cze skie go te go okre su, któ rych treść po twier dza te zę ba da cz ki, że hi -
sto ry cz nych ko rze ni zja wi ska na le ży po szu ki wać u początków cze skiej pa ń stwo wo -
ści. W da l szej czę ści roz działu ba da czka prze cho dzi od okre su, któ ry we wstę pie na -
zy wa okre sem przed Bo hu- sla vem Balbínem, po cza sy Balbína i okres po Balbínie,
po nie waż w dzie jach czes- kie go pi śmien ni c twa je go twó r czość za j mu je bar dzo wa ż -
ne mie j s ce, a na tle li te ra tu ry cze skiej do by ba ro ku jest to twó r czość wy bi t na. W na -
stę p nym pod roz dzia le Bo hu s lav Balbín i je go Dis se r ta tio apo lo ge ti ca pro lin gua sla -
vo ni ca, pra eci pue bo he mi ca będącym naj bar dziej em pi ryczną czę ścią pra cy Au to rka
in te re sująco pro wa dzi wy wód ba da w czy, któ re go ce lem jest pre zen ta cja ży cia i twó r -
czo ści te go je zu i ty epo ki ba ro ku. Zda niem Ma nu e li Ma ciołek ro zu mie nie to ż sa mo ści
na ro do wej pre- zen to wa ne przez  Bo hu s la va Balbína sta no wi po most do cza sów cze -
skie go od ro dze- nia na ro do we go, a tym sa mym jest de cy dujące dla zro zu mie nia no -
wo cze s nej cze sko ści. Je go dzieło Ob ro na ję zy ka i na ro du cze skie go zda niem ba da cz -
ki mo ż na uz nać za swe go ro dza ju ka non apo lo gii ję zy ko wych. 

W osta t nim roz dzia le V Na dro dze ku no wo cze s nej to ż sa mo ści na ro do wej. Apo lo -
gie ję zy ka oj czy ste go pie r wszej fa zy cze skie go od ro dze nia na ro do we go (XVII wiek)
przed sta wio ne zo stały „ob ro ny” ję zy ko we pie r wsze go eta pu od ro dze nia na ro do we -
go, któ re Au to rka po tra kto wała ja ko ilu stra cję fa zy prze j ścia od „sta re go” do nowo -
cze s ne go po j mo wa nia cze sko ści. 

Pu b li ka cja Ma nu e li Ma ciołek zna cz nie wzbo ga ca wie dzę pol skich czy te l ni ków o
to, kim są Cze si, pre zen tując po le mi ki to wa rzyszące na ro dzi nom i pro ce so wi doj rze -
wa nia to ż sa mo ści cze skiej. Ana li zo wa ny przez Au to rkę książki ma te riał ba da w czy,
któ ry mogła wy ko rzy stać (w cze skiej my śli lite ratu rozna w czej nie wie le jest opra co -
wań), bez spo r nie do wo dzi obe cno ści, a co za tym idzie ko nie cz no ści po tra kto wa nia
za gad nie nia apo lo ge ty ki ję zy ko wej w sze r szym spe ktrum ba daw- czym. Jak pi sze

Au to rka książki „O wy bo rze ma te riału ana lity cz ne go zde cy do wała skom pli ko wa na, a 
przez to in te re sująca sy tu a cja ję zy ko wa i naro do wo ścio wa na zie miach cze skich do
ko ń ca XVIII wie ku, któ ra zwię kszyła zapo trze bo wa nie na „ob ro ny” ję zy ka i na ro du.
Słowem pi sa nym apo lo ge ci ję zy ko wi prze ka zy wa li ro da kom wy ob ra że nie o na ro dzie 
i pa ń stwie, hi sto rii na ro do wej i ję zy ku oj czy stym” (s.13). Wa ż ny, uro zma i co ny i do -
brze wy ko rzy sta ny ma te riał ba da w czy zgro ma dzo ny przez ba da cz kę, po zwo lił na
wpro wa dze nie kon te kstów sze r szych, do któ rych za li czyć na le ży cho cia ż by hi sto rię
czy po li ty kę. Książka au to r stwa Ma nu e li Ma ciołek sta no wi in te re sujące i wa r to ścio -
we źródło wie dzy nie ty l ko dla hi sto ry ków li te ra tu ry oraz bo he mi stów, ale rów nież
dla wszy stkich zain tere so wa nych te ma tyką to ż sa mo ści na ro do wej małych na ro dów
Eu ro py.    

Do ro ta Żygadło- Czo p nik, Wrocław

Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia
SJ (1619–1680), ed. M. Škarpová, T. Slavický, P. Kosek,
P. Bělohlávková, Praha: Státní oblastní archiv v Praze – 

Státní okresní archiv, Kutná Hora: KLP – Koniasch 
Latin Press,  2010, 303 s. ISBN 978–80–86772–51–6,

978–80–86791–89–0.

Životní osu dy a tvor ba Fri dri cha Bri de lia, českého je zu i ty, významného literáta,
pořadatele kancionálu, správce tiskárny, hudebního pre fe kta, učitele, kněze, ka za te le,
duchovního vůdce náboženských bra tr stev a misionáře je i na počátku 21. století stále
aktuální. Je to ho do kla dem interdisciplinárně koncipovaný so u bor studií Omni bus fie -
bat omnia. Kon te x ty živo ta a díla Fri dri cha Bri de lia SJ (1619–1680), který byl ro ku
2010 vydán ja ko čtvrtý sva zek pe rio di ka  An ti qua Cu t h na Státním oblastním ar chi -
vem v Pra ze, Státním okresním ar chi vem v Kutné Hoře a pražským na kla da- telstvím
Ko niasch La tin Press se záměrem pokračovat v edičním zpřístupňování čes- ké
barokní hy mno gra fie. Sborník k vydání připravili: Ma rie Škarpová, Pa vel Ko sek,
Tomáš Slavický a Pe tra Bělohlávková. Název sva z ku od ka zu je k výroku sv. Pa v la:
„Stal jsem se slabým se slabými, abych získal slabé.  V š e m  j s e m  s e  s t a l  v š í m,
abych tím za každou ce nu zachránil některé” (1 Kor 9,22). 

So u bor studií ob sa hu je ne jen příspěvky literárněhistorické, lingvistické, ale také
muzikologické, etnologické a teologické, přičemž hlavním cílem organizátorů by lo
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připravovat půdu pro kritické, mezioborové vydání  zpěvníčku adventních a vánoč-
ních písní Jesličky (1658) Fri dri cha Bri de lia. Dvoudenní setkání badatelů se uskuteč-
ni lo v Kutné Hoře v závěru jubilejního 350. ro ku Jesliček (1658–2008) a sta lo se so u-
částí kulturně-duchovního pro je ktu Bri de lius a Kutná Ho ra. 

A n  n u  F e c h  t n e  r o  v o u  zajímala oso b nost Fri dri cha Bri de lia v záznamech
jezuitských katalogů, M a  r i i  Š k a r p o v o u  F. Bri de lius ja ko hy mno graf. K celé
pro ble ma ti ce přistupuje šířeji, připomíná jména Viléma Bi t na ra a Jo se fa Vašici,
badatelů, kteří věnovali po zo r nost živo tu a dílu F. Bri de lia od 30. let 20. století. Dále
au to rka příspěvku vzpomína Ja na Lehára, Antonína Škarku a Mi la na Kopeckého, jež
se ve svém literárněhistorickém bádání zabývali bri delo v skou pro ble mati kou. Škar-
pová si také kla de otázku, jak kon ci po vat edi ci kancionálu Jesličky a jaké jsou
přednosti souborného vydání to ho to díla. Dochází k závěru, že vydání úplného Bri de-
lio va zpěvníku umožní představit mnohotvárnost au to ro vy hymnografické činnosti,
než jak je to ho mo cen výbor. H a  n a  B o č k o v á  se za sta vu je u Bri de lio va věrouč-
ného díla Křesťanské učení veršemi vy ložené a zařazuje ho do širokého rámce dobové
nábožen sky vzdělávací pro du kce, konkrétněji k textům katechizujícího zaměření.
J a  n u  N e š n ě r o v o u  zajímá stru ktu ra kancionálu Jesličky a stru ktu ry v kan cio-
nálu. Připomíná, že v českém prostředí se označení kancionál pro sa zu je až od 17.
století a ve starší době jsou obvyklejší konkrétní názvy. Sle du je pět kritérií, které jsou
důležité pro vlastní analýzu Bri de lio va díla – kritérium ce l ku kancionálu, kritérium
starého ti sku, kritérium tematické, kritérium obsahové a tvarové a kritérium au tor-
ství.  J a n  L i n  k a  ve svém příspěvku in ter pre tu je skla d bu Fri dri cha Bri de lia Co
Bůh? Člověk? na pozadí dobového pojetí spi ritu a li ty sv. Ignáce z Lo y o ly v díle uher-
ského spi so va te le Jo han na Na da si ho. Lin ka se mi mo jiné odvolává na Ja na Kva pi la
a souhlasí s je ho názorem, týkajícím se žánrového označení – l i  t e  r a  t u  r a  n á -
b o ž n á  (li te ra tu ra sloužící ku l ti va ci duchovního živo ta širších lidových vrstev spo-
lečnosti) a l i  t e  r a  t u  r a  n á b o ž e n s k á  (li te ra tu ra vyšší úrovně pro potřeby in te-
lektuálních elit). Jan Lin ka také rozlišuje po j my h y  m n u s  (chvalozpěv, stylově vyšší 
než duchovní píseň) a d u c h o v n í  p í s e ň.  Bri de lio vo dílo Co Bůh? Člověk? je re -
fe ren tem žánrově označeno ja ko „meditační hy mnus”. J a n  M a  l u  r a  ve svém
příspěvku Me di ta ce o ne bi ne jen u Bri de la se za sta vu je u básníkova rozsáhlého
meditativního te x tu Rozjímání o ne bi v no ci na jitřní Božího narození, který má ry sy
meditativní pro mlu vy. Ma lu ra na va zu je na Lehárovu kompoziční, mo ti vic kou a me-
ta fo ric kou analýzu Bri de lio va díla a rozpracovává ji o další poznání. Připomíná ha r -
mo nii vesmíru za loženou na po hy bu – putování pla net, střídání dne a no ci i ročních
období. Pod le Ma lu ry umělcův text přináší re fle xi ko s mu, vesmírných těles i te ma ti ku 
vánoční. To vše přivádí ba da te le ke ko m pa ra ci s jinými au to ry, s jinými písněmi
katolické a evangelické pro ve nien ce. T i  m o  t e a  V r á b l o v á  se zabývá po eti kou
slovenských barokních vánočních písní. Vychází z příběhu o narození Ježíše Kri sta

zaznamenaného v Lukášově evan ge liu, za sta vu je se u po j mu pastorále, který vychází
z bukolické po ezie. Vánoční písně ana ly zu je z hle di ska tematického i jazykového.
Lin g vista  P a  v e l  K o  s e k  v příspěvku Grafická stránka kancionálu Fri dri cha Bri-
de lia Jesličky se zaměřuje na inventář písmen a na pra vi d la je jich spojování v to m to
barokním kancionálu, sta no vu je transkripční zásady pro přípravu kritické edi ce
Jesliček. Ko sek kon sta tu je, že po stránce ortografické se Bri de lio vo dílo hlásí k tra di ci 
pravopisného systému tištěných českých památek z kon ce 16. století. Bo he mista
J i ř í  N o v o t n ý  v referátu Tys medovitá dílně… sle du je vybrané včelařské mo ti vy
v Brideliově básnické tvorbě, to i ve vzta hu k moderní včelařské ter mi no lo gii. Ve  r o  -
n i  k a  S t e f  f a l  V l a d i m í r o v á  ana ly zu je gra fi c kou stránku ti sku Duše v očistci
F. Bri de lia. Mu zi ko log  J i ř í  S e  h  n a l  v referátu vytyčuje úkoly české hy mno lo gii
katolické pro ve nien ce. Tvrdí, že není možné se na český duchovní zpěv dívat po uze
ja ko na jedinečný národní jev, ale je nu t no jej chápat v širších mezinárod- ních sou vi s -
lo stech. Polský mu zi ko log To  m a s z  J e ż  sle du je tvor bu Fri dri cha Bri- de lia v rámci 
duchovní činnosti konviktů a seminářů, jež by ly hlavními cen try pěsto- vání hudební
ku l tu ry v jezuitském prostředí. Au to ra příspěvku zajímá zejména fun go- vání
kutnohorského kon vi ktu, v němž hlavní ro li hrál hudební so u bor semináře sv. Bar bo ry 
a Rozálie. Dochází k závěru, že Bri de lio va pastorační činnost v Kutné Hoře by la hlu -
bo ce „zakořeněna” v kon te x tu hudebních tra dic to ho to so u bo ru. 

V l a d i m í r  M a ň a s  si ve své stu dii Ti sky barokních náboženských bra tr stev
ja ko hymnologický pra men kla de za cíl upo zo r nit na význam náboženských bra tr stev
a je jich členů co by klíčových adresátů dobové literární a písňové pro du kce. Maňas
vychází zejména z vydaných tisků růžencových bra tr stev a z jiných moravských pra-
menů. T o m á š  S l a v i c k ý  se dívá na Brideliův kancionál Jesličky ja ko na po zo ru-
hodný hudební pra men. Bri del je zde vzpo me nut ne jen ja ko re da ktor a upra vo va tel
Jesliček, ale také ja ko oso b nost, která měla vliv na tvor bu nápěvů české barokní hym-
no gra fie. Et no log L u b o m í r  T y l  l  n e r  zařazuje Fri dri cha Bi de lia do širšího kon-
te x tu lidového vánočního zpěvu v Čechách. Au tor referátu vychází ze své vstupní pre -
mi sy – kon sta tu je, co je charakteristické pro lidový vánoční zpěv, ale u Bri de lia to
převážně chybí. Na základě analýzy Jesliček Tyl l ner tvrdí, že v žádné z písní kan cio-
nálu se neo bje vu je slo vo „ko le da” a je ho od vo ze ni ny, dále v díle ne na j de me některé
putující mo ti vy známé z barokních obchůzkových her ani slo va obtížně vy ložitelná,
tzv. ale xi s my, které jsou do kla dem nejarchaičtější vrstvy koledních písní. V Bri de lio-
vých te x tech se také neprosí o dar, ani se za něj neděkuje. Ve shodě s lidovými ko le da -
mi se u barokního tvůrce ob je vu je sku pi na písní s betlémskou te ma ti kou, jež jsou
svým ja zy kem blízké písním i koledám zpívaným li dem, na opak nápěvy se až na
několik výjimek lidové písni to lik nepřibližují. Bri de lio vy Jesličky pod le re fe ren ta
sloužily zejména potřebám chrámového zpěvu. Písně kancionálu by ly po hudební
stránce vzdálené lidovému hudebnímu myšlení a většina nápěvů ani nezlidověla. Et -
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K R O N I K A

Wspomnienie o Pani Profesor Ga li nie Ale ksie je w nie Li licz

10 li pca 2012 roku Pa ni Pro fe sor Ga li na Ale ksie je w na Li licz ob cho dziła swo je 86
uro dzi ny. Wśród wie lu ży czeń Ju bi la t ka usłyszała ży cze nia zdro wia i do ży cia 100 lat.
Tym cza sem nikt nie spo dzie wał się, że in ny los był pi sa ny Pa ni Pro fe sor. Niedługo
bo wiem po uro dzi nach po czuła się go rzej, a nie całe pół ro ku pó ź niej (23 grud nia 2012 
ro ku) opu ściła nas na za wsze. 

Pro fe sor Ga li na Ale ksie je w na Li licz była ho no ro wym pro fe so rem Uni wer sy te tu
w Pe ter sbu r gu. Jed nak za nim na da no Jej ten ty tuł, przeszła długą dro gę, pu b li kując
wie le cen nych i ce nio nych do dziś prac na uko wych, ale i przekładów li te ra tu ry cze -
skiej na ję zyk ro sy j ski.

Ga li na Li licz uro dziła się 10 li pca 1926 ro ku. Po uko ń cze niu z wy ró ż nie niem
w 1943 ro ku szkoły śred niej roz po częła stu dia na kie run ku fi lo lo gia ro sy j ska na Uni -
wer sy te cie Le nin gra dz kim, któ ry w związku z na ja z dem wojsk hi t le ro wskich zo stał
prze nie sio ny do Sa ra to wa. W li pcu 1944 ro ku Uni we r sy tet po wra ca do Le nin gra du.
Jed no cze ś nie na po le ce nie rządu ra dzie c kie go w wie lu uni wer sy te tach, w tym w Le -
nin gra dzie, zo stały utwo rzo ne ka te dry sla wi sty ki. Wów czas Ga li na Ale ksie je w na Li -
licz roz po czy na stu dia na kie run ku fi lo lo gia słowia ń ska, kończąc jed no cze ś nie fi lo lo -
gię ro syjską. Swój „pie r wszy sto pień sla wi sty cz ny” uzy sku je w 1948 ro ku, kończąc
po lo ni sty kę, a ki l ka lat pó ź niej bro niąc do kto ra tu na te mat wzbo ga ca nia słow ni c twa
ję zy ka cze skie go w okre sie po wo jen nym (Wzbo ga ce nie słow ni c twa ję zy ka cze skie go
w wy ni ku utwo rze nia Cze chosłowa cji w de mo kra cji lu do wej). W 1978 ro ku wszczę to
Jej pro ces habi lita cy j ny na pod sta wie pra cy Ro la ję zy ka ro sy j skie go w roz wo ju słow -
ni c twa cze skie go ję zy ka lite ra c kie go (ko niec XVII – początek wie ku XIX) (Роль
русского языка в развитии чешского литературного языка (конец XVII – начало
XIX века), na co miał rów nież wpływ staż na Uni we r sy- te cie Ka ro la (od ma ja od
1951 ro ku do sie r p nia 1952 ro ku), gdzie po z nała wie lu wy bi t nych przed sta wi cie li
Pra skie go Koła Ling wi sty czne go:  Fr. Trávníčka, B. Ha- vránka, A. Jedličkę, K.
Horálka, J. Běliča i in nych. 

Przez wie le lat pra co wała w Ka te drze Sla wi sty ki Uni wer sy te tu Le nin gra dz kiego,
a pó ź niej Uni wer sy te tu w Pe ter sbu r gu, naj pierw ja ko adiun kt-bo he mi sta, a od 1979 r.
na sta no wi sku pro fe so ra bo he mi sty ki. Za po ży cze nia w ję zy ku cze skim (w uję ciu hi -
sto ry cz nym i ku l tu ro wym) sta no wiły Jej głów ny krąg ba da w czy, ale nie je dy ny. W la -
tach sie dem dzie siątych opi sy wała pro ces in ter akcji ję zy ka ro sy j skie go i czes- kie go w 
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sloužily zejména potřebám chrámového zpěvu. Písně kancionálu by ly po hudební
stránce vzdálené lidovému hudebnímu myšlení a většina nápěvů ani nezlidověla. Et -
no ložka  V ě r a  F r o l c o v á  sle du je dědictví kancionálu Jesličky v koledách na
Moravě a ve Sle z sku. Upozorňuje na to, že u žádné z Brideliových písní se neo bje vu je 
s přívlastek „kolední”, neodpovídají to mu ani te x ty. Frolcová se dívá na píseň ja ko na
syntézu hu d by a slo va a ob je vu je v pra me nech lidového zpěvu z Mo ra vy a Sle z ska 19. 
a 20. století živo t nost sedmnácti jesličkových písní a ana ly zu je je z hle di ska tva ru
a fun kce. Rozebírá písně Sem sem, Děťátko; Krásná Pan na překrásného Sy na nám
po ro di la; No vou ra dost zvěstuji vám; Veselé vánoční ho dy; Po slou che j te, křesťané, co
se jest sta lo. H a  n a  U r b a n c o v á  sle du je vli vy F. Bri de lia na slovenské vánoční
písně 19. a 20. století. Vychází ze sbírky písní Prostonarodné vianočné pie s ne
(1863–1868) An dre je Kmeťa a porovnává ji s Brideliovými Jesličkami. Re fe ren tka
rovněž připomíná zájem o sběr lidových písní na Slo ven sku, mi mo jiné i zájem o li do -
vou duchovní píseň (K. Pli cka, E. Hu la, J. E. Jan ko vec, F. Po lo czek, J. Ková- čová, S.
Burlasová, E. Krekovičová). Je zu ita  P e t r  H a v l í č e k  S J  se ve svém příspěvku
zabývá jezuitskými mi sie mi v barokních Čechách, konkrétně ve 2. po lo- vině 17.
století. V sou vi s lo sti s Fri dri chem Bri de liem au tor připomíná činnost ku t no- horské
jezuitské ko le je a mi sie na ní závislé –  v Golčově Jeníkově, v Košumberku, v Ratajích 
nad Sázavou, v Třebešicích, ve Zruči nad Sázavou, ve Zby s la vi a v Žum- ber ku.
Havlíček se rovněž za sta vu je u jezuitských misiích v Polné a podrobně se z na- mu je
re ci pien ty svého příspěvku se stru ktu rou italských lidových misií v polovině
17. století.  M i l o š e  S l á d k a  zajímají dobové oko l no sti vydání so u bo ru studií
o Fri dri chu Bri de lio vi z pe ra Antonína Škarky. Škarka své bridelovské te x ty psal v le -
tech 1942–1946, ale vli vem politické si tu a ce v tehdejším Československu po ro ce
1948 mo hla kni ha Antonína Škarky pod názvem Bri del nový a neznámý vyjít až v ro ce 
1969 s vročením 1968. So u bor studií sva z ku Omni bus fie bat omnia uzavírá blok
zpráv a recenzí.

Oso b nost barokního umělce Fri dri cha Bi de lia zůstává i nadále živým a in spi ru-
jícím badatelským tématem. Bridelovské konferenční rokování přineslo své plo dy.
V ro ce 2013 vy j de v brněnském nakladatelství Host zásluhou editorů Ma rie Škar-
pové, Pa v la Ko ska a Tomáše Slavického edi ce barokního kancionálu Fri dri cha Bri-
de lia Jesličky. 

Lukáš Průša, Ostra va



Od ro dze niu Na ro do wym. Działal ność Jo se fa Jun g man na (ale też in nych bu dzi cie li
na ro do wych) stała się no wym po lem do ba dań nad roz wo jem ję zy ka czes- kie go. Au -
to rka zwró ciła uwa gę na fakt, że ów cze s ne ru so fi l stwo cze skie spo wo do wa- ło prze ję -
cie wie lu ele men tów wy so kie go sty lu po ety c kie go, wi do cz ne go wów czas w li te ra tu -
rze ro sy j skiej.

Cechą cha ra kte ry styczną ba dań Pro fe sor Li licz było wy ka za nie cze sko- rosy j skiej 
in ter akcji ję zy ko wej i kul tu ra l nych pro ce sów adap ta cy j nych, co wi do cz ne jest
w działal no ści ta kich po sta ci Od ro dze nia Na ro do we go w Cze chach, jak J. Jun g mann,
J. Do brovský czy L. Čelakovský. Syn te zę tych ba dań zna j du je my w pra cy Ro la ję zy ka 
ro sy j skie go w roz wo ju cze skie go ję zy ka lite ra c kie go (ko niec XVII – początek XIX wie -
ku, opub li ko wa nej w 1982 ro ku, w któ rej opi su je Ona ponad 1000 ru sy cy z mów
i wska zu je na  ró ż ne fun kcje pełnio ne przez te le kse my w ró ż nych sty lach (m.in. w li -
te ra tu rze pię k nej, li te ra tu rze fa ktu, sty lu na uko wym itd.). Na stę p nie wy ja ś nia przy -
czy ny za ni ku nie któ rych z nich. 

Wa ż nym po lem zain tere so wa nia Pro fe sor Ga li ny Ale ksie je w ny Li licz był trans la- 
to ry ka. Wy chodząc z założeń szkoły V. Ma t he siu sa, po szu ki wała fun kcjo na l nych za -
sad tłuma cze nia. W jed nej z pie r wszych Jej pu b li ka cji na te mat przekładu arty sty cz -
ne go w utwo rze M. Szołocho wa Поднятой целины na ję zyk cze ski (Прин- ципы
передачи диалектизмов, использованных В. Матезиусом в переводе »Под-
нятой целины« на чешский язык) ana li zu je me to dy kla sy cz ne go tłuma cze nia.
Wska zu je na ogó l ne i spe cy fi cz ne wzo r ce prze no sze nia zna cze nia nie stan dar do wych
jed no stek ję zy ko wych na ele men ty in ne go ję zy ka. Pro fe sor Li licz uwa ża, że głów-
nym za da niem tłuma cza jest  ade k wa t ność fun kcjo na l na tłuma cze nia.

Wie le by mo ż na pi sać o Jej in nych zain tere so wa niach na uko wych, jak cho ć by
o pra cach leksy kolo gi cz nych (m.in. se ria ese jów po świę co nych se man ty ce po szcze-
gó l nych le kse mów, od zwie rcie d lających ar ty sty cz ne in ten cje pi sa rza), ba da nie sło-
wia ń skich przekładów Bi b lii i jej wpływu na roz wój słowia ń skich ję zy ków li te rac-
kich oraz leksy kogra fi cz nych, jak np. Słow nik wy ra zów i wy ra żeń bi b li j nych, opu b li-
ko wa ny w 2010 r.). Wszy stkich zain tere so wa nych od syłam w tym mie j s cu do ar ty-
kułów bio gra fi cz nych o Pa ni Pro fe sor1.

Kie dy przy je ż dżało się do Pe ter sbu r ga, od ra zu mo ż na było od czuć, że Pa ni Pro -
fe sor jest człowie kiem ko cha nym i sza no wa nym nie ty l ko przez ko le gów z Ka te dry
czy Wy działu Filo logi cz ne go oraz stu den tów, ale ta k że przez in nych na uko w ców i
admi ni stra to rów. Za owo co wało to przy zna niem Jej wie lu od zna czeń. Wy mie ń my tu
cho ciaż ki l ka naj waż nie j szych: Me dal Pa miątko wy „250-le cie Le nin- gra du” (1957;
В память 250-летия Ленинграда), Me dal Pa miątko wy „Za He ro iczną Pra cę” (1970;
«За доблестный труд»), Od zna cze nie Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa Wyż- sze go i
Kształce nia Spe cja l ne go „Za Pra cę Na ukową” (1982; Министерства выс- шего и
среднего специального образования СССР «За научную работу»), Srebr- ny Me -
dal Uni wer sy te tu Ka ro la (1985), Me dal „Pa ń stwo we go Uni wer sy te tu w Pe ters- bu r -
gu” (1996; Mедаль «Санкт-Петербургский государственный университет),
„Brązo wy Me dal Wy działu Filo logi cz ne go” (1999; бронзовая медаль «филологи-
ческий факультет»), ty tuł „Zasłużo ny Pra co w nik Szko l ni c twa Wy ższe go Fe de ra cji
Ro sy j skiej” (1999; «Заслуженный работник высшей школы Российской Феде-
рации»), ty tuł „Ho no ro wy Pro fe sor Pa ń stwo we go Uni wer sy te tu w Pe ter sbu r gu”
(2003; «Почетный профессор СПбГУ»), Po dzię ko wa nie Pre zy den ta Fe de ra cji Ro-
sy j skiej za wkład w szko le nie wy so ko kwa lifi ko wa nych kadr i owocną pra cę (2005;
Благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов и плодотворную деятельность)
itd. 

Pa ni Pro fe sor Ga li na Ale ksie je w na Li licz od zna czała się nie ty po wy mi ce cha mi
cha ra kte ru, jak ma g nes przy ciągała ka ż de go, kto ty l ko miał oka zję spo t kać Ją na swo -
jej dro dze. Służyła mu po mocą i na ty ch miast otwie rała się na nie go. Nie lu biła ad mi -
ni stra cji, pa pie rów, do ku men tów, urzęd ni cze go for ma li z mu. Uwa żała, że to one gu bią 
to, co jest naj waż nie j sze w ży ciu: człowie ka. Dla te go nie jed no krot nie pod kre- śla no
Jej „umie ję t ność nie sie nia se r ca i od da wa nia go lu dziom, któ rzy zna le ź li się na or bi -
cie Ga li ny Ale ksie je w ny Li licz”. Bez inte reso w na bo wiem chęć po mo cy in nym w ich
pra cy na uko wej i po mo cy bli ź nie mu, ka ż de mu, nie ty l ko lu dziom na uki, po- mna żały
co ro ku li cz bę tych, któ rzy wo kół Niej się sku pia li i któ rzy na zy wa li Ją swo im mi -
strzem. 

W gru d nio wy dzień odeszła z na sze go świa ta, ale nie z pa mię ci wie lu lu dzi, któ -
rzy są wdzię cz ni Jej za to, że sta nęła na ich dro dze. Na za wsze po zo sta nie w na szej
wdzię cz nej pa mię ci.

Mieczysław Balowski
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1 Por. m.in. artykuły W. Chlebda, Jubileusz Profesor Galiny Ale ksie je w ny Lilicz, „Bohe-
mistyka” 2001, nr 4, 339–340; szczegółowe omówienie prac ba da w czych prof. Galiny Alek-
siejewny Lilicz przed sta wił Walery Mokijenko w artykule Галинa Алексеевнa ЛИЛИЧ, [w:]
Fra ze o gra fia słowiańska. Księga pamiątkowa po świę co na prof. dr hab. Halinie A. Lilicz, red.
M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2001, s. 9–24. Natomiast ze sta wie nie Jej dorobku do roku
2001 znajduje się w artykule Halina Ale ksie je w na LILICZ. Spis pu b li ka cji, [w:] Fra ze o gra fia
słowiańska. Księga pamiątkowa po świę co na prof. dr hab. Halinie A. Lilicz, red. M. Balowski, 
W. Chlebda, Opole 2001, s. 25–34.


