
BOHEMISTYKA
4/2014
Rocznik XIV – ISSN 1642–9893



Re da ktor na cze l ny

MIECZYSŁAW BALOWSKI

Se kre tarz Re da kcji

AN NA ZU RA

Ra da Na uko wa

Ne il Be r mel (Shef field), Ma rie Čechová (Praga), Ja ro s lav Hubáček
(Ostra wa), Ma rie Krčmová (Br no), Jan Kořenský (Pra ga), Sva ta va
Machová (Pra ga), Alena Ma curová (Pra ga), Margerita Mla de no wa
(So fia), Walery Mo ki jen ko (Petersburg), Do bra va Moldanová (Ústí
nad La bem), Galina Nieszczimien ko (Mo sk wa), Ja nusz Sia t ko wski
(Warsza wa), Ha na Sodeyfi (Wie deń), Jiří Svo bo da (Ostra wa),
Elżbieta Szczepańska (Kra ków), Jó zef Za rek (Ka to wi ce)

Wy da w ca: Ko mi sja Sla wi sty cz na Pol skiej Aka de mii Na uk,
Od dział w Po zna niu
In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu
im. A. Mi c kie wi cza w Po zna niu
Wy daw ni c two „Pro”

Ad res: ul. A. Fre dry 10, 60–701 Po znań, tel. 61 829 4517

E- ma il: bo he mi sty ka@amu.edu.pl
mie czy s law.ba lo wski@amu.edu.pl



SPIS TRE ŚCI

AR TY KUŁY I STU DIA

Sva tava  U r  b a  n o v á,  Básník Petr Hruška – marginálie . . . 307
Anna  G a  w a  r e c k a, Pi sarz w świe cie uryn ko wio nej ku l tu ry 

(ca sus Ja na Jan do ur ka i Bo hu s la va Vaňka-Úvalskiego) . . 327
Jo anna  C z a  p  l i ń s k a, Czy cze ska fan ta sty ka po 1989 ro ku 

na pra wdę jest o ni czym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Pa try cjusz  P a j ą k, Wzo rzec cze skiej ba ś ni fi l mo wej i je go 

hor ro ro we od kształce nie w dwóch fi l mach Ju ra ja He rza . . 362

ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Mar tin  J a n e č k a, Střetávání mlu ve né a psa né formy jazyka 
v písemných pro je vech žáků základní ško ly. . . . . . . . . . 378

RE CEN ZJE, OMÓ WIE NIA, NO TY

Martin Schacherl, Zeyer vypravěč. Vybrané rysy stylu 
prozaických prací Julia Zeyera, Pedagogická fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České 
Budějovice 2013, 172 s., ISBN 978–80–7394–428–5
(przez  M i c h a l a  K ř í s t k a) . . . . . . . . . . . . . . . 385

Libor Martinek, Fryderyk Chopin v české literatuře, Slezská 
 univerzita v Opavě,  Opava 2013, 76 s. ISBN 978-80-
7248-802-5 (przez  K a t a r z y n ę  K a ł w a k) . . . . . . . 386

Ivo Říha, Možnosti četby. Karolina Světlá v diskurzu literární 
kritiky druhé poloviny 19. století, Červený Kostelec 2012, 
237 s. ISBN 978–80–7465–035–2 (przez  A l e k s a n d r ę
P a j ą k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

KRO NI KA

Grażyna  B a l o w s k a, Ju bi leusz 85 roc zni cy urod zin 
Pro fe so ra Ja ro sla va Hubáčka . . . . . . . . . . . . . . . . 397

Przemysław  F a ł o w s k i, Międ zy na ro do wa kon ferencja nau ko wa
»Tra dycja i wy zwa nia. Me to do lo gia ba dań sla wis tyc znych  
XX i XXI wieku«, Kraków, 7–8 kwietnia 2014 r. . . . . . . . 398

In formacja o Au to rach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

CONTENTS

AR TI C LES & RE SE A R CHES

Sva tava  U r  b a  n o v á,  The po et Petr Hru ska – ma r gi nals . . . 307
Anna  G a  w a  r e c k a,  Wri ter in the world in cu l tu re

of mar ket p la ce (ca sus John Jan do ur ka and Bo hu s lav
Vanka-Úvalskiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Jo anna  C z a  p  l i ń s k a, Is Czech Fan ta sy af ter 1989 re al ly 
abo ut no t hing? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Pa try cjusz  P a j ą k, The pat tern of Czech fa i ry ta le film 
and its hor ror de fo r ma tion in two Ju raj Herz’s films . . . . 362

FROM THE PHENOMENON OF MO DERN CZECH LANGUAGE

Mar tin  J a n e č k a, Collision of written and spoken language 
forms in written utterances of primary school pupils. . . . . 378

BO OK RE VIEWS & DIS S CU SIONS

Martin Schacherl, Zeyer vypravěč. Vybrané rysy stylu 
prozaických prací Julia Zeyera, Pedagogická fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České 
Budějovice 2013, 172 s., ISBN 978–80–7394–428–5
(by  M i c h a l  K ř í s t e k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Libor Martinek, Fryderyk Chopin v české literatuře, Slezská 
 univerzita v Opavě,  Opava 2013, 76 s. ISBN 978-80-
7248-802-5 (by K a t a r z y n a  K a ł w a k) . . . . . . . . . 386

Ivo Říha, Možnosti četby. Karolina Světlá v diskurzu literární 
kritiky druhé poloviny 19. století, Červený Kostelec 2012, 
237 s. ISBN 978–80–7465–035–2 (by A l e k s a n d r a  
P a j ą k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

CHRONICLE

Grażyna  B a l o w s k a, Jubilee of the 85th birthday 
of Professor Jaroslav Hubáček . . . . . . . . . . . . . . . 397

Przemysław  F a ł o w s k i, The International Conference 
»Tradition and challenges: Methods in Slavonic studies 
in the 20th and 21st centuries«, Kraków, 7–8 kwietnia 2014 r. . 398

Abo ut of Au t hors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403



Sva ta va UR BA NOVÁ 

Os tra va

Básník Petr Hruška – mar ginálie

Key words: con tem po ra ry Czech poe try, Os tra va poet of the mid dle ge ne ra tion, poe -
tic ob jec ti vi ty, the time- space and exis ten tial di men sion

Klíčová slo va: současná česká poe zie, os travský básník střední ge nerace, poe ti ka
věc nos ti, ča so pros to ro vé a exis ten ciální di men ze

Abs tract

This study presents the work of the Ostrava poet Petr Hruška (1964), one of the
most re mar ka ble figures of the middle ge ne ra tion, the poetry of which is of interest
due to its authentic message, poetic con tem pla tions and sincere account of its re la -
tionship to life. Hruška’s poetry is marked by unity, focus and economy. It deals with
both per cep tions of the world as well as the spiritual sphere of life. It is marked by es -
ta blished toposes of places (in dus trial Ostrava), along with the intimacy and in di vi -
dua li za tion of poetic gestures. The poet’s internal line of de ve lopment is in evidence
in his five col lec tions of poetry entitled Obývací nepokoje (Unrest Rooms; 1995),
Měsíce (Months; 1998), Vdycky se ty dveře zavíraly (The Door Had Always Been
Closing; 2002), Auta vjídějí do lodí (Cars Drive Into Ships; 2007), Darmata (2001)
and in the com pi la tion pu bli ca tion of his first three col lec tions entitled Zelený svetr
(The Green Sweater), expanded with the part Odstavce (Pa ra graphs). His re flec tions
range from internal, intimate questions con cer ning family, full of tension and small
family conflicts to man’s re la tionship to the natural world and the landscape. The col -
lec tion Darmata, awarded the State Prize for Li tera ture 2013, deals with the con fu -
sions of life, with changes in com mu ni ca tion and with the re la ti vi zing of the impact
and value of words. He expresses critical views without denying, however, his own
im per fec tions.

Studie předs ta vu je tvorbu os travské ho básníka Petra Hrušky (1964), jednoho
z ne jpo zo ruhodnějších umělců střední generace, jeho poezie vyniká svou au ten -
tickou výpovědí, poetickým zamyšlením a ne pa te tickým vyznáním vztahu k ivotu.
Hruškova tvorba se vyznačuje soudrností, soustředěností, ús por ností, je v něm za-
stou pe no jak předmětné vidění světa, tak duchovní sféra ivota. Příznačnými se
stávají ustálené toposy místa (in dus triální Ostravsko), in ti mi za ce a in di vi dua li za ce
bás nické ho gesta. V in ter pre tacích pěti bás nických sbírek s názvy Obývací nepokoje
(1995), Měsíce (1998), Vdycky se ty dveře zavíraly (2002), Auta vjídějí do lodí

(2007), Darmata (2001) a v souborně vydaných prvních třech sbírkách s názvem
Zelený svetr, rozšířených o část Odstavce, se naznačuje básníkova vnitřní vývojová
linie. Jeho se be re flexe směřují od vnitřních, základních intimních vztahů v rodině,
které jsou plné neklidu a drobných dra ma tických střetů, ke vztahům k přírodě a kraji-
ně. V Darmatě, sbírce oceněné Státní cenou za li tera tu ru 2013, se vyrovnává se
změte ností ivota, se změnou ko mu ni ka ce, s re la ti vi zací váhy a hodnoty slova.
Vystupuje kriticky, ani by se zříkal vlastní ne do ko na los ti. 

Jedná se poznám ky k in di vi duálnímu čtení Hruškových bás nic-
kých textů, kte ré jsou sle dovány v je jich vývo jo vé kon ti nuitě. Nečiní
si větší náro ky ne být pohle dem, pro to postřehy nazýváme mar giná-
liemi. Au to ro va bás nická tvor ba se vy značu je vzác nou soudrností,
soustředěností, ús por ností, je v ní zas tou pe no jak před mětné vidění
světa, tak du chovní sfé ra člověka. Snaha pozna me nat si, co nás kdy
zau ja lo, nevy luču je, e po dobný postřeh byl ji někým přesněji vys lo -
ven, do konce by by lo smutné, kdyby to mu tak neby lo. 

Básník Petr Hruška (nar. 7. června 1964) zůstává věrný vlastní po-
etice. V je ho poe zii se ryt mus tex tu a gra fi ka tex tu spíše rozcháze jí,
místy volný verš pře chází v pro zai za ci. Vnitřní napětí pra mení z výje-
vů, kte ré mají ra cionální i emo cionální roz měr, te ma ti zu jí se v nich
lidské ivotní si tuace, kte ré se dotýkají těch ne jzákladnějších – téměř
ar che typálních vztahů me zi muem a enou, avšak viděných v ci vi li -
začních sou vis los tech, opa ko vaně, spíše zpo ma leně, soustředěně, vy-
trvale se snímá okamik, po zo ru je se a vnímá, co se děje, při tom sta -
veb ním prin ci pem se stává po la ritní kon trast. Spo lu s in di vi dua li zací
a in ti mi zací bás nické ho ges ta tvoří základnu je ho básní me ta fo ričnost. 
Ta je za loená na označování poe tické ho vzta hu me zi urči tou skry tou
vlastností subs tan ti va a přívlastku. Ra fi no vaně se pra cu je s epi te ty
a ge ni tivní me ta fo rou, základními poe to lo gickými čr ta mi bás nické
tvor by Pe tra Hrušky. Upoutá rovně ča so pros to ro vé vzta hování a pro -
myšleně pro pra co vaná kom po zi ce sbírek. Je pods tatné, jak básník
struktu ru je text a na pomáhá k po cho pení smys lově silných vjemů
a k spolu proívání významů, zda báseň čte me sa mostatně, jak je zařa -
ze na, co ji rámcu je. 
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Hruškův ly rický sub jekt byl od prvo ti ny  O b ý v a c í  n e  p o  k o  j e
(1995) spo jován s pos ta vou básníka, če mu se nikdy ne bránil, je ho
výpověď je sub jek tivní, avšak niko liv se bestředná, bývá spo jována
s básníkovým do mo vem, s činovním by tem a pros to ry s okny, dveř-
mi, stěna mi, se sto lem, kre dencí i pos telí a různými uitkovými před -
měty, kte ré patří k ne jin timnějším zónám muské ho a enské ho světa.
Předs ta vu jí něco tak hruškovsky přízna ko vé ho, e se uvauje o bás -
nickém (au torském) typu a z to ho to hle diska je je ho poe zie mno ho-
stranně in ter pre tována. Byt předs ta vu je svět vnitřní, ensky ta jemný,
láskyplný, poklidný, nevy luču je ovšem uzavře nost, která vyvolává a
stísněnost, avšak na roz díl od uzavřených pros tor jiných (tram va je,
vla ku, au ta, láh ve) je pře ce jen důvěrnější, plný křehkos ti i něhy, ivo -
tadár nos ti. Měs to je nao pak světem brutálním, vnějším, sy rovým a ne- 
smlouvavým, vy ra bo vaným, s po divnými a temnými osu dy lidí –
outsiderů. Předs ta vu je se po zi ce mís ta – měs ta, kte ré nesmlou vavě ob -
kliču je, vta hu je se svou tíhou k člověku a tlačí ho k ze mi. Ty to dva
světy, vnitřní a vnější, nes tojí pro ti sobě, ale ved le se be, prostřednic-
tvím řečových fi gur při rovnání a mno hoznačných náznaků se stávají
součástí ivoucího or ga nis mu. Po dob ně ja ko ena stojící ve stře du do -
mo va bývá spo jována s mýtotvor nou si lou ma teřství a s pods tatnými
ivly, kte ré ses tu pu jí k úplným počátkům zro du (v bás ni Ráno: „…Na
břehu velké ho moře | svleče né eny | s otvírákem na kon zervy”), tak
měs to je spo je no s uli ce mi a ces ta mi do pe kel, vstu pu je do no ci se
světly kiosků, prosáklým smra dem a li ho vina mi, vybírajícími tvrdou
daň za své vy dran cování (Ne su kur vu). 

Vnější a vnitřní krajiny

Zatímco pobývání ve městě je dra ma tické, vy značu je se neklidnou
pod loí a exis ten ciální úzkostí, venkovská kraji na má obrozu jící úči -
nek. V  M ě s í c í c h  (1998) se navíc spoju je s práz dni novým letním
ča sem, něčím po ma lu ply noucím (včetně vo dy v ře ce, oblaků, ptáků),
take i part nerské vztahy, kterým s přibývajícími lé ty hrozí úna va
a odcizení, se ta dy křísí. Líbezné obrazy zah ra dy s ovocnými stro my,

moná sym boly něče ho zděděné ho, při pomínají zátiší. Hruško vo za -
cházení s pros to rem sou visí stále více s rušením hra nic me zi reálným
a ima gi na tivním, procítěným a sy nekdo chicky vys lo veným, sou visí
s je ho pov lovným obous tranným pře cházením z ly ri za ce do epi za ce
a nao pak. Me ta fo ricky vy jádřený ly rický obraz lé ta ve sbír ce Měsíce
najde opo ru v dějo vém frag men tu, kdy se vníma tel na chvíli můe
opřít o vlastní zkuše nost. Nic méně do dětské lonice se neče kaně
vplíí tma, hor kem znehyb ní africká zvířa ta na předsíňo vém závěsu,
strach můe číhat odevšad a nabývá po do bu stes ku, který je při po dob -
něn ne zavře né zásuvce s mýdly, ne jis to ta je spo je na s neznámou po lo -
hou vypínačů apod. Mi lostné vjemy se prchavě vtisknou do paměti ja -
ko květi nový vzor na ša tech vlastní eny, kte ré ji obepínají tak, e si
samy na chvíli podrí tva ry enské ho těla. Er bovní se sta lo ob jetí ze le -
né ho sve tru (ze za du), ma lé vy znání, kte ré bachti novsky řeče no v sobě
ne se „organi zu jící sílu”, přes kte rou ly rický sub jekt potvr zu je svou
sounáleitost. No si te lem význa mu se v Hruškově poe zii stává pře -
devším me ta fo rické pojme nování vztahů s něčím konkrétním, co je si -
tuováno do konkrétní ivotní si tuace. Jsme svěd ky prchavých chvil,
díváme se škvírou ne bo štěr bi nou na osvětle né před měty, kte ré jsou
rámovány do ro dinných ri tuálů například spo jených se sto lováním. Ty 
se stávají in te gru jící sto pou, upevňu jí ro di nu, prodluují spo lečně
sdílený čas. 

Ohledávání inspirací

Za ty pově modální bás nické ges to můeme po vaovat vhledy do
rea li ty všedního dne. Obyče jné ivotní si tuace ob vykle při pomínají
poe tiku Sku pi ny 42, zvláště se rozpoznává vliv Kai na ro vy sbírky No -
vé mýty, v ní se ob je vu je proslulá báseň o stříhání ma lé ho chla pečka.
Ten to ivotní předěl se mění v pa ra bo lu lidské ho ivo ta. Není vykla -
dače Hruško vy poe zie, který by nepři pomínal exis ten ciální váhu zo -
bra zo va né si tuace a ne ci to val báseň Adam. Sou kro mé děje se po dob ně 
ja ko u Jiřího Koláře proměňu jí v mýty, chla pec Adam je v ní in di vi -
dua li zován a je ho exis tence se stává svědectvím bo lestných manel-
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ských rozchodů, je ho po zi ce při pomíná „po ho ze né ho ulo ve né ho ply-
šo vé ho mrtvé ho bobříka od vahy”. Do Ada mo va chla pecké ho údi vu se 
skrytě promítá do spělost, místy a trne me nad úzkým sepětím dětství
s ele mentární lids kou zkuše ností.

Poprvé vy da né  O b ý v a c í  n e  p o  k o  j e  v roce 1995 do prováze ly 
dětské kres by nevlastního sy na Ada ma, konkrétní pos tavy, která ije
„svůj příběh”; je te ma ti zována je ho ji na kost, přičem opo ru na chází
au tor v bio gra fii. Vztah me zi do spělými a dětmi se v Hruškových bás-
ních nevyčerpává v úzkém pros to ru part nerských a ro dinných vztahů,
jak se čas to v re cenzích uvádí. Děti se ob je vu jí ta ké v te ma ticky od -
lišně laděných verších, ale právě vztah k chlapci zau jme hloub kou
průniků do pod vědomí a nevědomí a do jiných li bidózně mo ti vo -
vaných obrazů a mo tivů (Měl ra dost; Ja ko mod lit ba). Dětské zo bra -
zení slun ce („chla peček kreslí | únor v list na tém le se | a obrovské |
spros té | slun ce”) je jedno du ché, jas né a zře tel né, ja ko je spontánní
dětské poznání světa. Ná padnou se stává proměna po zi tivní a ne ga -
tivní sé man tiky. Poprvé se s Ada mem ob je vu je mo tiv oblečení, např.
koši le, která je „úpěn livě vyhrnutá ja ko mod lit ba”, a jinde, ve sbír ce
Měsíce, je mo drá koši le důvěřivě zapnutá na poslední kno flíček
u krku. Neznámé skvrny na le ze né na prostěrad le dvanác ti le té ho klu ka 
jsou ta ké sto pa mi, ovšem ta dy vyvolávají je ho strach a pa niku, ne bo
náhle nezvratně ko nčí dětství a záro veň začíná něco, co nelze zadret
ani zas ta vit. Ve sb. Vdycky se ty dveře otevíra ly má Adam tak „dlouhé 
no hy | ja ko pravda | visí z horní pos te le…”

Snad kadé ho re cen zen ta zau ja lo po jetí věcí ja ko svěd ků kado -
denní exis tence, obyče jnost si tuací, profánní chování, fy zio lo gie, kte -
ré přestávají být náhodně zvo le né. Os ob ně se domnívám, e Hruškův
pos tup vzdáleně při pomíná obraznost Jiři ny Hau ko vé a je jí sbírku Cizí 
po koj (1946). Básnířka se teh dy poku si la za chy tit od cizení prostřed-
nictvím drobných ivotních de tailů, mo men tek, náznaků a frag mentů.
V Hruškových Obývacích ne po kojích se usi lu je o to, aby by la za cho-
vána sta bi li ta, ne došlo k úpl né mu od cizení, pro to skládáme sí  pod-
statných ro dinných vztahů ze jmé na z nevys lo vených sa mozře jmo stí
v kon fron ta ci s neivými před měty (trub ky, láh ve, pře ho zy, ma tči na

hůl, kni hy, ho di ny). Part nerský vztah a ko mu ni ka ce jsou proměn li vé,
ne sa mozře jmé, utváří se mnohým způs o bem, v drobných důvěr nos -
tech a frag men tech: v „drobínkách ti cha” je smu tek a v „ilce písně |
ce lé štěstí” (Yvet ta). Spíše s osty chem, plaše, zdren livě ne chává
Hruška vyplout své ni ter né ci ty. Nepřehlédnu telný je pos toj v ádos ti
o ru ku, ja ko kdyby se básník chtěl se bei ro nií vyhnout trap nos ti, jinde
se vědomě brání pa to su a klišé (Zpráva z do mo va; Matko). V básních – 
mo mentkách rozpoznáváme ivotní příběhy spo je né s konkrétním os -
travským so ciálním prostředím, odráejí se v nich exis te nční promě-
ny, tíha os amění spo jená s rozcho dy, rozvo dy, vy hoštěním, ab sencí ro -
din né ho prostředí, s plíivým zánikem něče ho pods tatné ho. Vel mi
čas to věci pa dají, rozpa dají se, hroutí ne bo pras kají, ale navz do ry to -
mu básník píše, tvoří hníz do „hned pod trámem | srdce” (Svítím), pro -
toe tak činí s by to stnou osu do vostí.

Prvo ti nu otevírá báseň Ko lem Os travy, v ní v drobných výsečích
pro nikáme pod kůi básníko va rod né ho měs ta sloené ho z mno ha
prostých „il natých” příběhů. Jsou v ní vzpo me nu ty hos po dy, poz ději
přibývají trnice, pivnice, konkrétní průmys lo vé závo dy číselně ozna- 
čo va né, be to no vé zdi, pod cho dy, pojme no vaná síd liště i asi jská bis tra. 
Ne jedná se ale jen o lokální za kotvení. Os tra va se pro Hrušku sta la
mís tem osu dovým, je spo je na s do mo vem, s his to rií měs ta a je ho ne -
zaměni telným svérázem a příznačným ko lo ri tem, s ivými lid mi, kteří 
jsou so ciálně pro po je ni se spo lečenským prostředím a je ho sítí vztahů. 
Jistě ne na dar mo se v Ods tavcích ve výbo ru Ze lený svetr ob je vu je esej
Mís to Os tra va a zmiňu jí se fo to gra fie Vik to ra Koláře, co potvr zu je,
e se pamě  míst mění, e se jedná o lo ka li ty s exis ten ciálně laděnou
pod loí. Měs tem si ce pro té kají řeky, ale mnohem více se v něm pro -
plétají la by rinty po trubí, kte ré upou tají skrytým hlo mo zem přenáše-
ným v Hruškových básních do in ti mi ty ivo ta. Ty to mo mentky a pr-
chavé chvil ky oívají, odha lu jí další výcho diska Hruško vy tvor by.
Rozšiřu je se v ní naše povědomí o epi zodních námětech s po divným
kon tras tem in dus triální a přírodní kraji ny, se stro my v parku, kte ré au -
tor umí pojme no vat od borně, při tom poe ticky i las kavě a důvěrně. 
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Rodinná dramata

Hruško vy bás nické obrazy a výjevy při ta hu jí od začátku tím, e
ne pos trádají napětí (ne po koj), ta jem no, skry té v ne jbanálnějších si -
tuacích. Větši na se hlubo ce vrývá do paměti právě pro svou běnost.
Ro di na, od začátku předs ta vována v trojúhelníku ena – mu – dítě, je
viděna v záběrech: ce lek – de tail – po lo ce lek, je za chy ce na nelíbivě,
for mou nea ranovaných sním ků, kte ré spoju je potře ba sdílení a ne-
vys lovená sa mozře jmost. Ve sbír ce najde me li terární výpověď o hlu-
boké spja tosti s do mo vem a pře devším s lid mi, kteří ho vytváře jí. Za -
chy cu je přítom nost v širším ča so vém chá pání (chro no top je dán rány,
so bo ta mi, kdy si evoku je me ob naenost bytu v době so botních úklidů, 
neděle mi s opuštěností zbytků po nedělním obědě). Po ci tově vnímá-
me ti cho v bytě po manelské hád ce, umocněné strmo stí zdí ne bo ot -
luče ností rohů to lik po dobných pošra mo ceným vztahům ne bo neo -
patrnos ti při po hy bech, stěhováních i hrách. Texty jsou vys tavěny na
spo jování a vrstvení malých částí, skládají se ze seg mentů a frag mentů 
něče ho viděné ho, ale ji nak důvěrně pros to rově blízké ho, pouze se od -
lišu jí hloub kou své ho záběru. Ma lá dra ma ta se odehrávají v bytě čin-
ovního do mu, v domác nos ti s ku chyní, obývákem, kou pelnou, před-
síní ne bo špajzem, na síd lištním balkónu, v ob chodě s va na mi. Je
v nich za chy cen ivotní ho ri zont básníka i celý ivotní ho ri zont sub -
jek tu básní. Jestlie se někde těm to au ten tickým místům vzda lu je, za -
se se k nim vrací, pro toe jsou mís tem tvoři vé se be rea li za ce a mís tem
je ho osu do vé volby. 

Metafyzický rozměr

Hruško va ča sová pers pek ti va není ni jak ná padná. Lyrický subjekt
se dívá kolem se be, po pi su je, zazna menává, sdělu je, avšak na roz díl
od nás vidí nějak více, vnímá ni terněji, sen zi tivněji, se zvláštní op -
tikou za chy cu je okamiky, kte ré sta tický obraz znovu oivu jí. V bás ni
Chvíli pro ry bu se spoju je věc nost a ima gi na tivnost, co ve de k vy-
tvoření sil né me ta fo ry o ča se iden ti fiko va tel ném ve vzta hu k zasvěce -
né mu i ité mu mo du (vzta ho vé mu a pos to jo vé mu): 

pro tuto chvíli
pomalou důkladnou chvíli
chvíli pro rybu
na samém převisu nicoty
rybu soustředěně snězenou
z uma ka r tu
vytřeštěné kuchyně
se světlem
není do sta tek důsledků
nadějí
a výmluv
marně se hrnou

do úasného pro sto ru
této nebezpečné

tiše vrené chvíle.

Pojme novává si tuace a stavy, kte ré v sobě ne sou to prvotní a ne -
zao ba le né. Básníko vy vhledy nám umoňu jí uvidět člověka v je ho
neins ce no va né po době a neidy licky či ne patřičně, v ivotném světě
v je ho ele mentární so cia li za ci, ale ta ké ji nak. Směřu je od zdán livých
drob ností k širší in ter in di vi duální kon fron ta ci a re flexnímu pře sa hu
me tafy zické ho cha rak teru. 

Oddíl básní Chvíle pro ry bu z Obývacích ne po kojů ne ne se v sobě
na pohled ád né dra ma tické stupňování. Tu to část sbírky ovšem dále
cha rak te ri zu jí au to bio gra fické mo menty. Jedná se o za chy cování ča su
(chvíle, okamiku, sekun dy). Je tam jedno ta prostředí (opět poznáme
měs to Os tra vu s názvy konkrétních lo ka lit), základní in timní vztahy,
je v nich opa ko vaná mo da li ta ivotní po zi ce. Něco ho ene ji nam,
s po ci tem pro vinění se vrací, ani by si přesně uvědo mo val, co je to ho
příči nou. Ne jde jen o věcný obsah výpovědí, pro toe co je v po zadí,
stává se důleitějším. Tvořivě va rio vaná té ma ta a mo tivy s výraznou
vi zuální si lou vytváře jí mnoinu s po ly cen trickými podmnoin a mi
významů. Ten to pře lé vavý po hyb můeme vys le do vat od prvo ti ny
Obývací ne po ko je (1995) přes sbírku s názvem Měsíce (1998), dále ve
sbír ce Vdycky se ty dveře zavíra ly (2002) i v rozšíře ném soubo ru tří
sbírek, kte ré dos ta ly název Ze lený svetr (2004). Směr se mění a ve
sbír ce Au ta vjídějí do lodí (2008) a Dar matě (2012).
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Trvání v čase

Sbír ka  M ě s í c e  (1998) se ve de v prou du pro ti ča su. Někdy se re -
cen zen ti zmiňu jí o be zčasí, co ne po vauji za přes né. Zdá se, e Mě-
síce vytváře jí tři po lo hy. První je ča sová – ne rozlehlá, sevřená prázd-
ni novým vrcho lem, kdy bu jí lé to, ne dos ta vu je se chlad ulice a hne
oltář kre dence, kdy se trhnutím budíme, sle pe ni spán kem, kdy všichni
vy jídějí ven z měs ta, vrcholí opravy v do mech, sílí otu pu jící hor ko
a po cit zas ta vení ča su střídají krátké in ter va ly, kdy spad ne z ne be to lik
vo dy, e asne me. Všech 32 básní, kte ré ne sou stejný název Čer ve nec, 
není pros to emo cionálního proívání. Druhá po lo ha se dotýká pos tav.
V ča se letního bezvětří, kdy horký vzduch do slo va stojí a čeká se na
kap ku deště, gra du je ne jis to ta, která sou visí s neu rči to stí pos tav.
Mihne se v ní chlap v pruho va ném triku, enská s holýma ru ka ma,
matka s ho lčičkou. Pos tavy ne jsou svázány svými jmé ny, a tře bae
bezpečně rozpoznáme, e nevlastní syn je Adam a ena v ze le ném
sve tru bu de Yvet ta, není to pods tatné. Kadý moná trošku ujídá ze
spo lečné ho ivo ta, je zde ne do je de né jíd lo i na kousnutý ivot, jíme
a něco na drobíme. Navz do ry přes né mu vy me zení měsíce v roce se ob -
jek tivní čas rozrušu je a de for mu je, stojíme uprostřed, s ne moností
určit začátek a ko nec, den je ja ko den, střídá se okruh dům – po koj –
stůl – jíd lo. Ne jen čas, li dé a vztahy se dostávají do nových význa-
mových souřadnic („běla vé peří ne po ko je | v čer ven ci sněí | z ho lub -
níku i or lo je”), ale ta ké před měty v pros to ru. Třetí po lo hou je právě
změna pros to rová. V čer ven ci se přemís ují věci z měs ta na venkov,
nastěhu jí se krátce pro ob vyklý letní důvod ji nam, ale smysl se ne-
vyčerpává ins tru mentálním vzta hem k nim.

V Hruškově poe zii se trvává lidské spo lubytí, ovšem přibývá síla,
kte rou člověk získává od příro dy. Ve venkovské krajině vnímá mno-
hem in ten zivněji tvoři vou záko ni tost, sílu země, bar vu a svět lo, oblé
zvuky prostředí, kon ti nui tu. V zah radě se na jednou konkre ti zu je letmá 
vzpomín ka na tatín ka, který někde v ro hu u rybízů kdy si dávno štípal
skříň, vnímá se kon ti nui ta. Hruško vo li terární ucho pení světa je spo je -
no s utvářením os ob ní iden ti ty, která se for mu je je dině v kon tak tu

s druhými, v pro po jení proíva né přítom nos ti s určitým in di vi duálním 
vědomím („vidím ja ké si štěstí | podle vše ho | svo je”). Opa ko va né tiši -
vé mo tivy mají v sobě něco a my tické ho, cítíme něco skry té ho, co
probíhá si multánně a ne po zo ro vaně, tře bae se ly rický sub jekt brání
přiznat ta jem nost a na lé zá pro jev ra cionální vysvětlení (mečíky jsou
rozkýva né větrem; še lest vy chází ze špatně pověše né ho pláště), po -
ma lu se do je ho vy jádření vkrádá.

Při výstavbě básní do sbírky zařa zených vyuívá Hruška přírod-
ně- psy chické ho pa ra le lis mu. Na větším význa mu nabývá fe no me no -
lo gická obraznost, která sou visí s hledáním se be samé ho, s opatřová-
ním svět la a vo dy ne jen ke kou pe li. Venkovské sta vení je opět spo je no
s ro di nou, avšak není v něm tak in ten zivně vytvářen os ob ní, in timní
pros tor, v čle ni tém domě se ro dinní přís lušníci spíše jen potkávají.
Zatímco v městském bytě ne bo ve vla ku musí stačit pohled z okna na
stro my, například na kaštan, co je spo je no s dy na mickým vnitřním
psy chickým napětím a je ho uvolněním, ta dy se ve stínu zah ra dy ode-
hrává do po led ne téměř idy lické, ob je vu je se mo tiv dětských hraček,
květi ny, ptactvo a ryby jsou na výhled a stačí rozho dit ru ce a svět je a
ma jet nicky přivlastňován. Měsíce jsou svou po lo hou po ci tově křeh ké, 
při tom ja ko kdyby se právě v přírodní sce né rii osu dově rozho do va lo
o part nerském spo luití. 

Základní prin cip sbírky Měsíce spatřu ji v potřebě opa ko vaně pro -
ni kat do in di vi duálního osu du, přičem se ne pos tu pu je odtaitě, ne de -
for mu je se hodno to vé vědomí jen pro to, e by chtěl au tor zazářit ex pe -
ri mentální vy na lé za vostí a me ta fo rickou ori gi na li tou. Spíše hledá
vhodná slo va pro por tré tování, za chy cení ité ho, je ak té rem i svěd -
kem, který má vytříbený smysl pro věcný de tail a prolínání pro tikladů, 
po zo ruhodně za chy cu je prostředí, kte ré má záměr nou po dob nost, při -
blinost, ale na jednou ho vidíme ji nak, od lišně, s ku mu lo vaným na-
pětím: 

Okry stěn
popraskané do větví cypřišů

vinárna na Nádraní
v okrovém bezvětří
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sedění pijaček
úsporně nehnuté
v cikánských domech naproti
navečer hasnou
rudé koberce. 
               (Červenec)

Tajemství ivota

Sbírku  V  d y c k y  s e  t y  d v e ř e  z a v í r a  l y  (2002) tvoří nadá- 
le au ten tická výpověď, která se děje ve zna mení hledání slov pro vy -
jádření po la ri ty banálního a me tafy zické ho, tak ty pické ho tře ba pro
Jiřího Koláře. Sbírku tvoří soubor drobných tex tových útvarů bás -
nických i pro zai zo vaných, kdy se těí z fan ta zie a sku tečnos ti a jsou
v nich pospo jovány věci, kte ré patří do běné ho ivo ta. Vy znívají
v souvz tanos tech rea li ta – ilu ze – nová rea li ta, skládají se z okami-
ků, z drob ností reál né ho ivo ta, je se stávají téměř poe tickým za-
myšlením o je ho záhadách. Ve ste jnojmen né bás ni se dveře ne zavře ly,
co se neděje podle básníka náho dou, ale z nějakých zvláštních příčin; 
stáváme se spo lu s ním svěd kem záha dy něče ho, co fun gu je nezávis le
na vůli sub jek tu, moná náhodně a jedno duše, ne bo z důvodů skry-
tých, co můeme proívat ste jně dobře ja ko smys lový proitek spo -
jený s reálnem, ale ta ké ja ko něco úplně ji né ho, osu do vé ho ne bo sno -
vé ho. Ob dob ně ustrne me, zahléd ne me- li v ji né bás ni zce la neče kaně
na stole stín jarního pus to ry lu, ne bo uvidíme- li poslední kus sněhu
v před jaří ja ko zby tek něče ho navdy ztra ce né ho, přek vapí- li nás
hluboká tma v dětském po koji, zahléd ne me- li enu v ne li cho tivě
uvolněné po zi ci při odpo ledním zdřímnutí. 

Těiště je ve sbír ce posu nu to na rozhraní myšlenko vé a po ci to vé
aso ciace a ima ginace. Ji ve ste jnojmen né bás ni se zázračnost spoju je
s ly rickým sub jek tem, s vy pravěčem od kázaným do sfé ry au to bio gra -
fičnos ti, ne bo  jsou vše chny básně sbírky věnovány eně Yvettě. Stá-
vají se ob měnou základní po lo hy první kni hy, při tom no vost spatřu ji
ve větším průniku do in di vi dua li ty lidské ho osu du, niko liv v senzuál-
nos ti. Vjemy a po ci ty jsou opět formálně rámcovány do důvěrně zná-

mé ho prostředí do mo va, vy ni kají svou sub tilností a rozlišením jem-
ných významových nuancí (marně se utírá deska sto lu v Pus to ry lu,
stále je cítit vikslajvant utřený vlhkým ha drem v bás ni Co ještě). Pře -
vauje mi lostná ly ri ka s výsledným zvnitřnělým účin kem. Prolínání
poe zie a prózy ukazu je na au tors kou a ivotní si tuo va nost, na vkládání 
poe zie do prózy ivo ta. Z po zi ce out si de ra básník ses ta vu je svou mo-
rální páteř, uvědo mu je si, e něco je „ta dy” i tam, „při blině” a „podle
vše ho”, na něco se skřípavě čeká, a to ne pa te ticky, bez sen ti mentál-
nos ti ne bo se belítosti, spíše stříd mě v mi lostnos ti, důvěrně, při tom
s ods tu pem (Při blině; Před kou pelí). 

Rozšíření záběru

V  Z e  l e  n é m  s v e  t r u  (2004), nazva ném podle in ci pi tu jed né
mi lostné básně ze sbírky Měsíce, se zveře jňu jí první tři sbírky Pe tra
Hrušky. Na roz díl od původního vydání je přidáno mot to, citát z Ci zin- 
ce A. Camuse: „U dvě ho di ny se den neh nul z mís ta, u dvě ho di ny
kot vil v oceánu roz teklé ho kovu”. Navíc ve vydání čte me ese jis ticky
laděné deníko vé záznamy nazva né Ods tavce, kte ré vzni ka ly a byly
pu blikovány průběně, při různých příleitostech. Něk terá té ma ta
a ins pi race bás nické tvor by se ji mi ozře jmu jí, do povídají. Poučený
a em pa tický in ter pret Hruško vy poe zie Jan Štol ba na mno hé důleité
prvky Hruško vy poe tiky upo zorňu je, nemíníme je opa ko vat. Kons ta -
tu jme pouze, e ve sbír ce Vdycky se ty dveře zavíra ly (2002) a ve
vydání Ze le né ho sve tru (2004) se utváří širší sce né rie (uvauje me více 
o do mu, městě, krajině). Člověk a věci se začínají po dobat přírodě,
pro toe přestávají být nehyb né. Hruška nám konkre ti zu je ji známý
pros tor ro di ny, důvěrně pojme novává věci prostřednictvím ad jek tiv
(ze lený svetr), kterými jsme si zvykli cha rak te ri zo vat to ivé. Zvo lený 
pos tup vytvářený se smys lem pro de tail (tva rový, ba revný) neobyčej-
ně dotváří viděné, otevírají se ne jen průhledy, ale přímo obzo ry,
umocňu je se at mos fé ra čekání na mo ment, a něco po mine. Us toupí
tma, přes tane pršet, z nehyb nos ti se vy maníme, ply noucí čas fy zický,
poměřo vaný ho dina mi, dny, měsíci se vyváí světem du chovním.
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V závis los ti na tex to vém kon tex tu a ve spo jení s ivo tem ro di ny se
oceňu je čas vnitřní, s to lik potřebným řádem a cykličností. Pros tor
a čas tak nabývají na hlubším sym bo lickém význa mu. 

Znovu a znovu si uvědo mu je me, jak za Hruško vou tvor bou stojí
konkrétní čeští au toři (vy ba vu je se nám pos tupně Ka rel To man, Ja ro -
slav Sei fert, Fran tišek Ha las, Ja kub Deml, Jo sef Kai nar, Jiří Kolář, Jan 
Ha nč, Ivan Wer nich, Ka rel Šik tanc, Petr Ka beš, Ivan Mar tin Ji rous,
Petr Král, Mi lo slav To pin ka, Vít Slíva, Pa vel Řezníček, Jan Ba labán,
Petr Motýl), rozpoznáme vliv an glo saské poe zie, dále Pré ver ta, Ca -
muse, Williamse, Sa roya na, Ste ven- Thomp so na, Ray mon da Car ve ra.
Proitky z četby sa hají do hloub ky a dostávají se do básníko vy obraz-
nos ti, někdy jsou zmiňovány, tře bae je v nich vaz ba ne jistá, jedná se
o vztah spíše vnitřní, jím zaívaný a sub jek tivně ob je vo vaný. Vi zuální 
me ta fo ri ka za se svědčí o sil ném vli vu výtvar né ho umění na je ho tvor -
bu. Není bez zajíma vos ti výtvarný do pro vod tex tu, vloené ilus trace
ne jsou jen do plňkem jednotlivých vydání.

Horizontála ivota

Ve sbír ce  A u  t a  v j í  d ě j í  d o  l o d í  (2007) se ve čtyřech oddí-
lech uvo zených krátkým tex tem po si lu je ho ri zontální ro vi na, rozšiřu -
je se ma pa míst. ivotní cesty neubíhají pláno vaně, dos ta vu je se de zi -
lu ze, zne po ko jení, ne sou lad, někdy a bi zar nost. Opět po zo ru je me, e
Hruška ne chává mo tivy pře lé vat je den do druhé ho a nás ledně do dal-
šího, nevy hýbá se in timním vztahům, ci to vé vrouc nos ti k dětem,
avšak je zas kočen, kdy je okra den, po ci uje od vráce nost věcí, trap -
nou bez moc nost, vratkost, po divnost si tuace, stydí se za své pla né na-
děje, stává se os traitější a úzkostnější. Pod zdán li vou povrchní či -
telností básní je skrytá oba va z tem né spodní ener gie. Zatímco v ko -
morních básních před cháze jících sbírek pře vaova la něha a láska, ta -
dy se ob je vu je vřa vost a ha minost, svět viděný ho ri zontálně se za-
plňu je bře meny pře vo do vek, tiráky a tra jek ty. Po dob ně ja ko v Ods tav- 
cích básník při dal ese je a do datky a ko mentáře, ja ké si vysvětlení
svých ins pi račních oh ni sek a ta ké ten tokrát se ob je vu jí bo nusy v po -

době kon tem pla tivních vět, klíčů k in ter pre tacím. Moná se jedná
o nad by tečné zdvo jování, ne- li o za temňování zajímavě zvo lených
me ta fo rických ti tulů (V prud ké blízkos ti, No co vi na, Ru ce v krmítku,
Neznámé úsilí). 

Báseň po básni

V úvodní bás ni prvního oddílu otevíráme příběh s názvem Zatímco 
jsme v ku chy ni. Před námi se pře destírají ces tovní plány, vzrušu jící
předs tavy mize jící kraji ny, přeruše né noční zastáv kou s kouřem od úst 
a chou lením se do sve trů ve světle re flek torů, moná s po ci tem ztra ce -
nos ti, jestli se ne zeptáte na ces tu a opět se nes kry je te v ka bině au ta, ale
ta ké plné okouzlení. Příběh pokraču je básní Kráde, to „neznámé usi -
lování” něko ho ano nymního, za vi lé ho a zákeřné ho, pro něho ne -
potřeb ná taška s os ob ními věc mi náhodně shluklými je bezcenná
a nás ledně odho zená. A sur reálně se dostávají do ne jtěsnější blízkos ti 
mo drá koši le s kostka mi, obál ky a čer vená enská spo na. Ces ta reálná
a fan ta zi jní, do bu doucna i s návra tem do mi nu los ti se evoku je při ná-
hodném lis tování v knize o vlámském malířství 17. sto letí, nesmyslně
ob je vená v čekárně v nádraní kul turní místnos ti (Ve stře dis ku). Pře-
dělová je koupě au ta v ba za ru (Opel), stříbr né Něvy, jak se poz ději
dovídáme, která předs ta vu je změnu v ro dinných vztazích. Stávají se
vře le jšími, ja ko kdy je ze sněhu při pra ven horký čaj (Čaj). Při náhod -
né ces tovní zastávce v No clehu stoupáme strmým scho dištěm do pro -
na ja té ho po kojíku, kde je tak těsno, e se part neři musí obe jmout, aby
se otoči li. V Ti ta nu za se asne me nad zprávou, e na Sa tur nově měsíci 
je di vo ké moře me ta nu, v něm se vy nořu jí mra zi vé oranové skály,
při tom nás a zamrazí blízkost lutých tru bek v bytě. Při jíz dě do hor
jen tak na obrátku (K horám) sdílíme spo lečnou ra dost z rychlé jíz dy,
ste jně ja ko v Ry zci proíváme pod zim v bílém světle, odpo led ne
s houbařs kou ra dostí, od prvního nále zu a po nad by tek hřibů. Prostá
sdělení jsou do vrše na sa mostatně stojícím čtyřverším: 

Z mokrého hadru předjaří
vyletěl hýl.
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V tom záblesku zahlédneme,

že jsme stále spolu.

První oddíl uzavírá báseň Au ta vjídějí do lo di, podle ní je na-
zvaná celá sbír ka, pouze se sin gulár mění v plurál. K spo lečné mu pře -
plutí je za potřebí nalodění. Me ta fo ra lo di ja ko pla vid la s nákla dem
a posád kou, plavba ja ko sym bol lidské ho ivo ta, prapůvodní po hyb
dovnitř, do útrob, pos ti hu je svou dvoji to stí vztah dvou si multánně
uzavřených pros torů, menšího a většího. Hruška zde do vedl aso cio vat
pros to ro vou struk tu ru ve likos ti a ča so vou struk tu ru trvání tak, e se
oba do pravní prostřed ky k sobě vzta hu jí ja ko dvě těla. Loď a je ho aso -
ciace se enou je záro veň for motvorným či ni te lem, který urču je kom -
po ziční po sloup nost, výstavbu sbírky, ve de k pře cházení jedno ho aso -
ciačního mo men tu k druhé mu: „Nesmírná vřa va a při tom klid”. Mo -
tivy tvoří aso ciační trsy, ko lem kterých jsou shlu kovány další ča so -
pros to ro vé im pli ka ce: shrnu jí všechno moné, různé obrazné vjemy,
a přímo vybíze jí k utřídění. 

Druhá část sbírky ne se název No co vi ny. Název není slovní hříčkou
pro ko co vi ny, spíše se prostřednictvím neo lo gis mu od kazu je k noč-
ním dějům, výjevům a obrazům, cizím ne po kojům, kte ré se vry jí do
paměti. Otevírá ji báseň Kšil tov ka, v ní v noční tram vaji mířící do
Zábřehu se ne daří uklidnit suchý pláč ma lé ho chlapce s mokrými kal -
ho ta mi, je ho okšil to vaní ro diče nevšímavě spí. Děts kou sa mo tu
marně rozhání cizí las kavá slo va. Dětství není jen hořko slad ká nos tal -
gie, ale ta ké hluboký smu tek a sa mo ta uprostřed lidí. Oddíl je v pro -
tikla du s tím vstupním výje vem pros tou pen ro dičovs kou lás kou, spo -
je nou s úzkostmi a stra chem o zdraví vlastních dětí, s nočním pro bou -
zením a ádostí o čaj, pro toe chtějí přilákat po zor nost do spělých (Vi -
la), s věčným přikrýváním zad, aby ne na chladly (Led vi ny), s brzkým
vy provázením dce ry na vlak ve sněné ho dině, kdy „snad ani řeč není” 
(Krup ko vitý sníh). Právě v té to čás ti se ob je vu je městský noční cho dec 
v la ciných viet namských botách, zne po ko jený úzkostí, ne bo  se mu
honí hla vou, co by se da lo zařídit, na kopnout, pře de jít, kde u jsme
mohli být (Par ty zánské náměstí). Opa ku je se po cit ztra ce né ho ča su

i naděje na změnu (Něva). Zau jme půl příběh a půl sen, s po lo vi nou
tíhy a leh kos ti (Noční loď).

Špaňhe lo vy tem né obrazy nočních ben zi nových sta nic v me tro -
polích na cháze jí svůj pandán v Hruškově bás ni Os tra va – Ma riánské
Ho ry, v ní se k nočnímu pro de jnímu okénku v opa ru no ci sta hu jí tem -
né pos tavy s ige li tovými taška mi, aby snad něco osla vily a „nelze vy -
loučit | e skvrny na něk terých ka me nech | zna me nají ivot”. Ještě při -
po meňme báseň Večerní ob chod, v ní se promítá Hruško vo kom po -
ziční promýšlení a do kazu je se smysl pro před mětnost dění. Výpověď, 
která není stro ficky členěna, má hned něko lik velkých syn tak tických
pauz. Předs tavy jsou od víjeny od slo va jíd lo, kte ré po chybí v době,
kdy „po ma lu le ze zítřek”. Po jmen ném výčtu vys ta ve né ho zboí se za -
chy cu je po hyb v zadním pros to ru večerky, zamlklém, ja ko kdyby se
ze skla du se zboím vy vaova la hlu bi na no ci, za kon zer vo va ném, po -
dob ně jako kupované baltické sardinky. 

V čás ti s názvem Ru ce v krmítku se podle básníko vy in ter pre ta ce
ob je vu jí por tré ty opuštěných lidí, kteří podle něj „znají ces tu k ve liké -
mu je zeru”. Zahr nu je ora ly i out si de ry, mládence i chlapy, tvo ry
neš astné i bez mezně se snaící uplat nit (Hlídač, Stěhovák, Pořád
Adam). Ve ste jnojmen né bás ni Ru ce v krmítku je te ma ti zována ne -
patřičnost. Mu opi lecky rozněněný chce nakrmit ptáčky knedlíkem,
při tom mu uvíznou velké ru ce v ma lém pros to ru. V bás ni Za Ka men -
cem za se chlapci na ko lech ujídějí „touze do spělých | nadělat z nich |
smysl ivo ta”. Ja ko kdyby se an ti ci po va la závěrečná báseň sbírky Po
neštěstí, kdy je „jedno, co se při ho di lo, | Jedno, v kterém si ro tčin ci to
jsme.” 

V závěrečné čás ti Neznámé úsilí se kon cen tru jí Hruško vy opa ko -
va né mo tivy s exis ten ciální sym bo likou a ima ginací pro po je né se sub -
jek tivní touhou a usi lováním, ste jně ja ko s výmlu va mi, po ci tem ohro-
ení, s ne rozhodností, oba va mi a stra chem z rozpa du ro di ny: obrazy
jsou spo jovány jak se základní si tuo va ností v okruhu blízkých, tak ve
světě a tedy tkví jak ve vědomí, tak v po ci tech: obsa hu jí zne jistění
(Po koj), za vršení (Mo je matka), izo lo va nost (Na okraji), ci zost
(Tvář), al truis mus (Vo lat Jar ko vi), vo lun ta ris mus (Řetězy), ne sa -
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mozře jmost bytí (Po neštěstí) i vědomí, e je za potřebí udret oheň
(Oheň), střed veške ré ener gie, která je pro člověka osu dově pře du rču -
jící. V tom to ges tu vlastního exis tování je obsaena naděje, e na lezne 
prostřednictvím bás nických slov odpověď na otázky vlastní exis tence.

Na počátku bylo slovo

Zatím poslední sbír ka s názvem  D a r  m a  t a  (2012), kon cen tru je
větši nu dějů a dra mat Hruško va tvůrčího ivo to pi su a způs o bu psaní.
Otevírá další eta pu básníko va tvůrčího vývo je, ne bo  se v ní po korně
loučí s něčím nezvratným, ja ko je dětství po tom ků, uvědo mu je si
zmatečnost zby tečně vyřčených slov. Zůstává se bekri tický k to mu,
s čím se ne chce a ani nemíní smířit a je odhodlán to změnit. Ne po -
chyb ně exis tu je něko like ré čtení Hruško vy bás nické tvor by, ta ké se
různí rozši frování no vé ho slo va dar ma ta. Je ho uití v ti tu lu a v klíčo -
vé bás ni Chla pče, mi mo cho dem zařa ze né do výbo ru s názvem Nej-
lepší české básně 2009, je svým rozsa hem snad vůbec ne jdelší. Na -
povídá, e au tor uvauje o „mar ném slovu” i o tom, kdy je dar mo mlu -
vit – o něčem ztra ce ném, co u do provází jen mlčení. Dar ma ta jsou
ovšem va riovány a pro je vu jí se ta ké ja ko zvu ko vé vlny, trap né řeči,
vásty po li tiků, všechno co zahlušu je, pohl cu je a otu pu je, a  se jedná o 
prázdné sli by ne bo nesrozu mi telnou hantýrku úvěrových a jiných
ďábelských smluv, seznamo vací e- maily, počítačo vé hry, rekla mu, ro -
bo tické překla dy. Hruškův neo lo gis mus při pomíná Šik tan co vo slo vo
Dar moděj, zaříkávad lo lásky, kte ré najde me ve Dni čtvr tém ve sbír ce
Adam a Eva. Ta ké ve tři ce ti šes ti Hruškových básních na lezne me Šik -
tan covu po lo hu mi lostné ho ohroení, a to z obou stran. Na straně
mue vlád ne za temňu jící dé mon alko ho lu, „pe kel cování po sa motách
| s var le tem ho lé árov ky u stro pu”, na straně eny převládá křivda,
smu tek, vyčerpání (Škrt). Jazýčky váhy se ne bezpečně vy chy lu jí,
vznikají „práz dná a neúplná mís ta” slibů i zahlušu jící ti cho. Nic méně
sbír kou zní „Dar ma ta! | Ochcaná dar ma ta!”, chlapco vo zlostné řvaní
na otce přes kal né peře je. Výkřiky v sobě ne sou emo ce, včetně ma tči -

na zklamání, de zi lu ze, vášně, vzpou ry, ma lověr nos ti, stávají se zaříká- 
váním vin a pro vinění. 

Hruško va bio gra fická ukotve nost se opa ku je v konkrétních reá-
liích, a tře bae básně vykazu jí zře telnou zdren li vost, moná ostych
vůči důs led né mu te ma ti zování ro din né his to rie, najde me zde četné se -
be re flexe s potře bou hledání vyváené ho stře du. Čtyřnás obný re frén
o do pi se do léčeb ny s důvo dy, pro kte ré má smysl vrátit se zpátky, má
vdy rozvi nu tou další stro fu, která li ta nicky po souvá oro dování za
návrat a při pomíná něco zásadního. Například se vrací k na taené ru ce 
chlapce s dravcem, kdy se oba vza li na vědomí a vzájemně pocíti li
ivou váhu. Váha ivo ta i vstupní vzpomín ka na všechno, co sa kra
chtěli, je obsaena v Pořád ném tuňáko vi, bás ni de diko va né Ja nu Ba -
labáno vi. Poslední z do pisů nám svými významy a sym bo ly při -
pomíná Ba labánovu prózu Zep tej se táty, kte rou Hruška při pra vil
k vydání. Do pis zní: 

A viděl jsem
jak vyzáblý
je ten dopis do léčebny,
přestože ob sa ho val všechny důvody,
pro které má smysl vrátit se zpátky,
sem,
do světa důvodů.
Navečer si hory berou zpět
celý svůj stín.
Odevšad zírá prostor.
Pouštní pes zvedne hlavu,
oči mu plavou
rozfoukané větrem.
Odehnán vrženým odpadkem
brzy přibíhá
a ulehá neomylně
do středu.

Novost situ o va no sti

Posun, který ve sbír ce najde me, moná spočívá v četných exis ten -
ciálních pře sazích. Je ho básně dále zahr nu jí in ti mi tu.ena se ale spíše 
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dostává do obra zových výjevů po dobných starým ho landským mis -
trům (Průhled). Opa kování ste reo typů v sobě obsa hu jí vzdor vnějším
tlakům, kte ré by mohly rozloit, o co kdy člověk usi lo val. Zásadní
proměny lidské ho ivo ta jsou ve sbír ce Dar ma ta spo jeny jak se
změnou so ciálních rolí, tak s vědomím, e lze všechno na by té ztra tit,
ne bo získat ne jen zlo mově, ale ste jně ne bezpečnou pov lovnou ces tou.
Nevy hýbá se odpovědnos ti za svůj ivot (Chod ba), staví se po korně
k osu du, opravdově usi lu je o překle nutí pauzy me zi náde chem plným
ex pre se a výde chem spo jeným s in ti mi tou a něhou (Návrat). Dvo ja -
kost, která Hrušku v ce lé tvorbě do provází, není ji jen kon fron tací
všednos ti har mo nie a vnitřního nekli du, rea li ty a sno vos ti, není pou-
hým ohledáváním vlastní si tuace v bytí a obra ny před moným neby-
tím (mizením, uplýváním), kdy se „poz dě přesy pe v brzy”. Je ho tvůrčí 
akt nabývá na dalších ko no tacích, kte ré sou visí s význa mem řečo vé ho
ges ta ja ko exis ten ciální hodno ty. 

Sku tečnost, v ní se po hy bu je, je ne jen itá. Děsí ho mar nost slo va, 
ztráta je ho váhy, odumírání ochranných mi mikrů, pos tu pu jící morální
ko ro ze, pov lovný pro ces zániku sta bilních hodnot, pro to se v je ho
poe zii sráejí slo va vulgární označu jící konkrétní smys lo vé po ci ty
s abs trak tními pojmy. Niči vé půs o bení ča su a doby plné bankovních
domů a „stávajícím jeku hro madění” stále více vykazu jí člověka z ak -
ti vi zu jící rea li ty, počítačo vé hry ne bo hry na počítačo vou hru se stá-
vají po divnou plo chou pro ivotní hodno tu a stra te gii, li dem chybí
záitko vost a sdílení, děsí nesrozu mi telnost emai lo vé ko mu ni ka ce.
Zhuštěnost výrazu, která by la vdy Hruško vi vlastní, ta dy ještě více
tlu močí změte nost ivo ta. Jestlie se dnes uvauje o an gaova né poe -
zii, o záměr nos ti a in ten cio na litě tvor by, pak se Dar ma ta zařazu je me -
zi po zo ruhod né poči ny. Je ho verše jsou dále významově na plněny
úzkostnými i zlostnými se be re flexe mi, ne couvá před vlastní ne dos ta -
tečností, avšak od mítá us tu po vat dryáč nickým nájez dům do sou kromí 
bez branných ne bo naivních lidí typu Adam, od mítá dále hlupácky při -
hlíet k dran cování kraji ny a země, sekun do vat při konzumních
atacích a mar ke tin gových fintách, kte ré se nevy hýbají ani reklamě
o emailech zasílaných po smrti. Dar ma ta je sbír ka s poc tivě zvao-

vaným slo vem, je zpovědí i za klínáním, vy znáním člověka hříšné ho
a chy bu jícího, niko liv však zas le pe né ho všeo bec nou lhos te jností. 

Dodatek 

Petr Hruška (1964) je je diným os travským básníkem, který ob-
drel Státní ce nu za li tera tu ru (2013). Dluno do dat, e je ste jně do-
brým li terárním his to rikem. Při po meňme, e je ho zás luhou vyšlo po-
smrtně ce lé Ba labáno vo dílo, vznikla mo no gra fie Někdy ta dy. Český
básník Ka rel Šik tanc (2010), e je edi to rem čás ti věno va né poe zii
v knize Souřadnice volnos ti. Česká li tera tu ra de va desátých let dvacá- 
té ho sto letí v in ter pre tacích (2008). Z dalších ak ti vit uveď me, e spo lu 
s Iva nem Wer nischem opatřil do pro vod né slo vo k vydání starých fo to -
gra fií Byl jednou je den svět (2009). Je člověkem s při ro ze nou lids kou
au to ri tou, na je ho hlas slyší veře jnost, která se ji nak o li tera tu ru a po-
ezii příliš ne zajímá. Spo lu s Ja nem Ba labánem se výrazně podílí na
součas ném všeo bec ném li terárním povědomí o Os travs ku. 
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An na GAWARECKA 

Poznań

Pi sarz w świe cie urynko wio nej kul tu ry (ca sus
Ja na Jan dour ka i Bo husla va Vaňka- Úvalskie go)

Ke y words: Czech li te ra tu re, Jan Jan do u rek, Bo hu s lav Vaněk-Úvalský
Słowa klu czo we: cze ska li te ra tu ra, Jan Jan do u rek, Bo hu s lav Vaněk-Úvalský

Abs tract 

Jan Jandourek and Bohuslav Vaněk- Úvalský in different way try to consider the
con tem po ra ry process of de va lua tion of highbrow li tera ture, which can’t compete
with the demands of the popular market. Jandourek tends to use the rules and ins tru -
ments of the „cultural industry” because he wants to ridicule and de cons truct them.
Vaněk- Úvalský shows the world of creators, pu blishers and dis tri bu tors of li tera ture
and among a plenty of humorous tales he codes the sad diagnosis of in ef fec ti ve ness of
all as pi ra tions which aim is to reverse the do mi na ting trends. Both writers realize that
their trials of con tes ting the com mer cial reality are am bi va lent. The principle that is
obvious for experts of the „cultures of defiance” which claims that the mains tream is
prepared to absorb each symptom of protest if it gua ran tees profits in a case of
Jandourek and Vaněk- Úvalský comes true. Their con tes ta tion and exposed „niche”
are in tro du ced into a trade and find – though the disap point ment of both writers – the
en thu sias tic followers. 

Jan Jandourek i Bohuslav Vaněk- Úvalský w nieco odmienny sposób us tosunko-
wują się do ob serwo wa ne go procesu de wa luacji wysokich osiągnięć li ter ackich,
niewytrzymujących konkuren cji z dyktaturą rynku. Pierwszy dąży do wykorzys ta nia
reguł i ins tru mentów przemysłu kul tu ro we go, by reguły te ośmieszać i niejako
„rozbijać od środka”. Drugi przybliża odbiorcy świat twórców, wydawców i dys try -
bu torów li tera tu ry, w gąszczu mniej lub bardziej hu mo rystyc znych anegdot szyfrując
gorzką refleksję na temat darem noś ci wszelkich starań o od wróce nie dominujących
trendów. Obaj jednak zdają sobie sprawę z am bi wa lent ne go wymiaru swych prób
kon tes to wa nia sko mercja li zo wa nej rzec zy wis toś ci. Znana badaczom tzw. współ-
czesnych „kultur oporu” zasada, że mains tream jest w stanie wchłonąć każdy w prak-
tyce przejaw buntu, o ile odnajdzie w nim szansę dla wzmocnie nia swej pozycji i po-
m noże nia zysków, w przypadku Jandourka i Vaňka- Úvalskie go sprawdza się
bowiem zna ko mi cie. Ich kon tes tacja i z dumą akcen to wa na niszowość zostaje wys ta -
wio na na sprzedaż i – ku obłudnemu rozc za ro wa niu obu pisarzy – znajduje gorliwych
nabywców. 

Książka stała się pro du ktem, który trzeba
sprzedać. A żeby sprzedać, trzeba uprościć.
Upraszcza- nie zaś często pro wa dzi do ogłupiania.
Ogłupia- łym społecze ń stwem łatwiej zawładnąć.
Zwłasz- cza gdy jed no cze ś nie pod grze wa się
emocje.
                         E.C. Król (2014, s. 30)

Wy po wiedź ta po chod zi z wy wia du, ja kie go Eu ge niusz Ce za ry
Król ud zie lił w „Newsweeku” Aleksan drze Paw lick iej. Płynące z nie -
go wnioski powra cają w wie lu diagno zach współczesne go sta nu czy -
telnict wa, a szer zej mówiąc – kon dycji li tera tu ry, która utra ciła, przy -
najm niej w swej am bit nej wers ji, niekwes tio no wa ny do tychczas sta -
tus krea tor ki/no si ciel ki powszechnie wy zna wa nych war toś ci i we ge -
tu je na obrzeżach zbio rowych zain te re so wań i wyo brażeń. Dla twór-
ców, przy zwyc za jo nych do jasnych pod ziałów wy znac zających te ry -
toria wy so kiej (eli tar nej) i nis kiej (po pu lar nej) kul tu ry i do jednoznacz-
nej glo ry fi kacji pierwszej z nich, sytuacja ta oznac za z jed nej stro ny
ko niec zność rezygnacji z wcześniej nie pod le gających ne gocjacjom
przeświadczeń i aks jo matów, dru giej stro ny zaś – zmusza do podpo-
rządko wa nia się za sa dom de fi nio wa nym przez przemysł kul tu rowy.
To on, jak to już przed la ty zdiagno zo wa li Ador no i Horkhei mer, okre- 
śla dziś kry te ria i wytyc za gra nice te go, co ma prawo zna leźć się na
rynku sztu ki i li tera tu ry, odpo wia da bo wiem za po trze bo wa niom naj-
wię kszej liczby od biorców, jednoc ześnie po trze ba mi ty mi umie jęt nie
sterując i ma ni pu lując1. W efek cie, jak pisze Joan na Orska, o sta no -
wis ku krytyków kul tu ry „de cydu je wspól na pos ta wa me lan cho lii i go -
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1 Por.: „Fakt, że w prze my śle tym ucze st niczą miliony, wymusza procesy re pro -
du kcji, które z kolei powodują siłą rzeczy, że w nie zli czo nych miejscach iden ty cz ne 
potrzeby za spo ka ja ne są stan dar do wy mi pro du kta mi. Te ch ni cz na opozycja między
nie li cz ny mi ośro d ka mi wy twa rza nia a roz pro szoną recepcją narzuca ko nie cz ność
or ga ni za cji i pla no wa nia ze strony dys po nen tów. Stan dar dy te wywodzą się pier-
wotnie z potrzeb kon su men tów: dlatego też są akce p to wa ne bez sprze ci wu. Otóż
w rze czy wi sto ści jest to za mknię te koło ma ni pu la cji i zwrotnych potrzeb, coraz sil-
niej prze ro ś nię te tkanką jed no li te go systemu” (Hor k he i mer, Adorno 1994, s. 139).
Por. też Kra je wski 2003, s. 44. 



ryc zy in te lek tua listów wys ta wia nych na boc zny tor kul tu ry. Pos ta wa
ta wy da je mi się na tyle cha rak te rystyc zna, że uznałabym ją za jedną
z ty powych dla wieku XX. Wyróżnia się ona tym, że po zos ta je re tro.
Jest passé – sta no wi bądź co bądź pow tórze nie zu pełnie nied zi sie jsze -
go mo de lu in te lek tua lis ty zam knię te go w wieży z koś ci słonio wej.
Bud zi opór swoim arys tokra tyc znym nieprze jed na niem wo bec se ryj-
nie pro du ko wa nej głupo ty” (Orska 2005, s. 145). Po dob ne utys ki wa -
nia strącają za tem krytyków uma so wie nia kul tu ry do po zio mu nai -
wnych obrońców „sta rych czasów”, którzy, nie rozu miejąc post mo -
der nis tyc znej dezyn wol tu ry w przekrac za niu gra nic międ zy kul tu -
rowy mi obie ga mi, usiłują przy wrócić dawną ar ka dię jasnych podzia-
łów i ocen2. 

Narze ka nia na nadpro duk cję pi sarst wa ko mer cy jne go nie zrod ziły
się oc zy wiś cie dziś, gdy w wa run kach ponowoczesnego per mi sy wiz -
mu apro bo wa ne i upraw nio ne (może na wet: równou praw nio ne) wy -
da je się nie mal każde, najbard ziej na wet tan det ne rozwiąza nie lite-
rack ie. Ich his to ria jest tak długa jak sa mo ist nie nie li tera tu ry po pu lar -
ne go obie gu (por. Janáček 2004). Bezpar do no wa wal ka z twórc zoś cią
przeznac zoną „dla lu du” – psującą w ar gu men tacji ad wer sarzy ar ty-
styc zne gusty i przy okazji wpływającą na roz mia ry in dy wi dualnej
i zbio ro wej de mo ra li zacji – na tra fiła jed nak w la tach międ zy wo jen -
nych na kon tra tak płynący ze stro ny śro do wiska pi sarzy próbujących
wykorzys tać po pu larne normy i kon wencje dla własnych – czasa mi fi -
lo zo fic znych lub ideowych, czasa mi zaś au to te lic znych – celów. Sy -
gnały i świa dect wa owych prób międ zybie go wej in ter ferencji po ja -
wiają się w dziełach czołowych au torów dwud zies to le cia – od przed-
s ta wi cie li le wi co wej awan gardy przez out si derów życia li ter ack ie go
w rod zaju Jo se fa Vácha la czy La dis la va Klímy po bra ci Čap ków i po -
zos tałych re pre zen tantów grupy sku pio nej wokół dzien ni ka „Li dové

no vi ny”. Znane z międ zy wojnia próby os wo je nia fe no me nu prze su-
wa nia się twórc zoś ci po pu lar nej w stronę kul tu ro we go cen trum przy -
go to wały w efek cie grunt dla po nowoc zesnych za biegów wiodących
ku inkor po racji „tan detnych” rozwiązań w obszar pi sarst wa na dal za -
chowujące go sta tus eli tar noś ci. Na leży bo wiem pa mię tać, że w Cze -
chach pierwsze wzmian ki na te mat post mo der niz mu po ja wiły się
w latach sześćd zie siątych i ba zo wały na opu bliko wa nym wówczas
(1969) w cza so piśmie Orien ta ce pod tytułem Doba no vé li tera tu ry
sławnym ese ju Les lie A. Fied le ra A Case for Post- Mo der nis mus. W ar-
tyku le tym zaś ba dacz, ogłaszając wy gaśnię cie do tychcza so we go pa -
ra dyg ma tu li ter ack ie go, źródeł je go trans for macji poszu ki wał wśród
na nowo odczy ta nych sztan da rowych ga tunków i kon wencji ame -
rykańskiej kul tu ry po pu lar nej (por. Ma cha la 2001, s. 49). 

Przełom ro ku 1989 za stał za tem czeską li te ra tu rę w sy tu a cji,
w któ rej roz cza ro wa nie wszechwładzą han d lo wych aspe któw działal-
no ści wy da w ni czej zde rzało się z ich zro zu mie niem i akce p tacją.
Twó r cy, od chodząc od za my ka nia się w krę gu moder nisty cz ne go her -
me ty z mu, za czę li w sze ro ko wy ty czo nym za kre sie eks plo a to wać zło-
ża po pu la r nych sche ma tów i spo so bów ich re a li za cji, na po zór w pełni 
apro bując kon dy cję ar ty sty zmu szo ne go do po sza no wa nia wy mo-
gów ryn ku. Nie wszy s cy jed nak. Nie któ rzy z nich, oży wiając po nie-
kąd tra dy cyjną dys ku sję do tyczącą pra wa pi sa rza do wy po wia da nia
się na te mat sta nu ku l tu ry i społecze ń stwa, po sta no wi li po świę cić swe
ko le j ne po wie ści na opi sa nie kłopo tów i trud no ści to wa rzyszących
ko nie cz no ści fun kcjo no wa nia li te ra tu ry w rze czy wi sto ści zdo mi no -
wa nej przez nie uchron ność praw eko no mii. Kon ce sje na rzecz tych
praw wi do cz ne są w ich dziełach za rów no w sfe rze sto so wa nia atra -
kcy j nych roz wiązań na rra cy j nych, przy ciągających czy te l ni ków znu-
żo nych jałowym ekspe rymen tato r stwem auto te li cz nych pro ce dur, jak
i na wiązujących do współcze s nej ten den cji do reha bili to wa nia „pra -
widłowo zbu do wa nej” opo wie ści ja ko czyn ni ka porządko wa nia świa -
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2 Por. wy po wiedź Be r nar da Roze nbe r ga: „Żadna forma ar ty sty cz na, żaden
system naukowy lub etyczny nie jest na tyle silny, aby wytrzymać ci ś nie nie wul ga -
ry za cji. […] Nigdy dotąd to, co święte i grzeszne, od kry w cze i wtórne, wzniosłe
i przy zie m ne nie było tak dokładnie wy mie sza ne, że stało się nie mo ż li we do od ró ż -
nie nia” (cyt. za: Ste t kie wicz 2011, s. 59).

3 Por.: Rosner 2003, s. 19–51. Jiří Kra to ch vil pisze w jednym ze swych najbar-
dziej znanych esejów: „A co jsou tedy příběhy a v čem spočívá tajemství jejich



ta i kon sty tuo wa nia lu dz kiej (jed no stko wej i wspól no to wej) to ż sa mo -
ści3.

Jan Jan dou rek i Bo huslav Vaněk- Úvalský, pro zai cy, którzy w swej
twórc zoś ci nie uni kają sięga nia po po pu larne kon wencje, należą do tej 
właśnie (hi po te tyc znie wyo dręb nio nej) grupy pi sarzy, usiłujących
rozpoznać i przea na li zo wać fe no men nie możli wej do opa no wa nia
eks pans ji kul tu ry ma so wej, pro jek tujących prze ci wko niej środ ki za -
radcze i poszu kujących wy jś cia z beznad zie jnej, jak się wy da je,
opres ji. Czer piąc z wszystkich diagnoz „arys tokra tyc znych” kryty-
ków kul tu ry, obaj pi sarze pre zen tują dość ka ryka tu ralny w swej wy -
mo wie obraz współczesne go czes kie go życia li ter ack ie go, w którym
na plan pierwszy wy suwają się ano ma lie organi zacji rynku książki,
odrzucającego swój status strażnika i obrońcy wysokiej jakości ar -
tystyc znej i nastawionego na maksymalizację zysku oraz na ab sur -
dalne rozwiązania instytucjonalne, przesuwające de facto twórcę
w przes trzeń społec zne go wykluczenia: 

Měl problémy. Vraceli mu z nakladatelských domů nečtené ru ko pi sy s tím, že na
to není doba a peníze, nutili ho žebrat o granty, které mu pak nedávali, tlačili ho ke zdi, 
kopali ho do obličeje nemytýma nohama, obelhávali ho provářenýma ar gu men ta ma,
ubíjeli v ním to nejlepší, co jim mohl dát, a ještě chtěli, aby jim jejich chování platil
daněmi. Stárnul a nedokázal se již vzpírat ne spra vedl no stem, rvát se každou vteřinou
o lidskou důstojnost, kterou mu upírali na všech těch sociálních a pracovních úřadech, 
o kyslík, který mu odsávali kupčením rovnou od nosu. Místo toho, aby mohl dělat
jedinou práci, kterou uměl, musel pořád prorážet jako nějaký nýmand a dokazovat
svoje básnictví (Vaněk-Úvalský 2000, s. 85–86). 

Wy po wiedź ta po chod zi z po wieś ci Bo huslava Vaňka- Úvalskie go
Poslední bour bon (2000) w iro nic znym to nie opo wia dającej o pe ry pe -
ti ach pew ne go właś ci cie la ofi cyny wy daw nic zej wys pecja li zo wa nej
w pu bliko wa niu najnowszej czes kiej liryki i je go współlo ka to ra, neo -

de ka denck ie go poe ty ob dar zo ne go niezwykłym nazwis kiem Or nat
Szpuzva. To do je go kon dycji zawo do wej odno si się przy wołane
oskarże nie, sta no wiące w hu mo rystyc znej ma te rii po wieś ci jedną
z nie lic znych „wy se pek po wa gi”, w których nar ra tor opuszc za do mi -
nujące w tekś cie sar kas tyc zno-złoś li we spojrze nie na rzec zy wis tość
i su geru je, że za łańcu chem anegdot z eg zo tyc zne go życia po nowo-
czesnej praskiej bohemy kry je się diagno za całego sta nu czes kiej po -
listo pa do wej kul tu ry. Diagno za ta okazu je się zaś miażdżąca. We
współczesnym świe cie poe ta nie ma pra wa do ist nie nia, czy rac zej je -
go obec ność na rynku książki po da na zos ta je w wątpli wość, gdyż nie
odpo wia da na prze widy wa ne przez przed siębiorców po trzeby czy -
telników. 

Hand lo we ne gocjacje bo ha te ra krążą w tej sytuacji wokół prób
dowod ze nia, że ofe ro wa ny w je go wy daw nictwie to war tylko z po zo -
ru wykrac za po za za pro gra mo wa ne przez przemysł kul tu ralny wy ma -
ga nia kon su mentów li ter ack iej kon fek cji. Wy daw ca, z ko niec znoś ci
przy jmujący rolę akwi zy to ra i naś la dujący stra te gię, tak tykę i me to dy
działania ty po we go przeds ta wi cie la hand lo we go, sta je się w re zul ta -
cie swois tym sym bo lem upad ku au toryte tu tra dy cy jnej kul tu ry, która,
by w ogóle utrzy mać się na rynku, mu si – na za sad zie swois tej mi -
mikry – zaak cep to wać re guły eko no mic znej gry. Zna jo mość za sad
marke tin gu podpo wia da mu, jak w wa run kach po go ni za zys kiem ra -
to wać resz tki pres tiżu li tera tu ry wy so kiej. Te swoiste „sy zy fo we pra-
ce” owo cują zaś wy pra co wa niem całego re per tua ru rekla mowych ar -
gu mentów, których kar kołom ność ko res pon du je z beznad zie jnym
w grun cie rzec zy bra kiem efek ty wnoś ci:

Ten Szpuzva, začal jsem, – to je Válka světů. Četl to Arthur C. Clarke a švihlo to
s ním. – To ne. To ne, řekl prodavač, – to není spolehlivá in fo r ma ce. – To není, řekl
jsem, – vymyslel jsem si to. Ale určitě by to zabralo. Szpuzva tam použil prvky
z Vesmírné Odysey 2001. – Jaké prvky? – Utrpení z dlouhého cestování. – To ne. To
ne. [...] Možná kdybyste to vydaval jako comics, řekl prodavač. – Pak už tedy zbývá
jen 451 stupňů Fa hren he i ta, zavrčel jsem při odchodu. – Cože? Comics?! zařval
Szpuzva a vztyčil se od psacího stroje. [...] A co rovnou povídky do pornočasopisů?
[…] Bylo i hůř, podotkl jsem (Vaněk-Úvalský 2000, s. 187)
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dypřítomné přitažlivostí? Zjednodušeně řečeno, příběhy jsou mustry, které nám
slouží pří zfabulování vlastního života, při jeho uspořádání do příběhových celků
[...]. Příběhy jsou obranou proti úzkosti z lidské exi sten ce a lidé se k nim upínají
jako k šanci zo rien to vat se ve vlastním životě a lidstvo se k nim upíná jako k šanci
zo rien to vat se ve vlastní hi sto rii” (Kra to ch vil 1995, s. 20).                    



Pos ta wa poe ty, bro niące go, jak na de ka den ta przys tało, czys toś ci
i jednoznac znoś ci dawnych hierar chii es te tyc znych i niechęt ne go
wszel kim międ zy po zio mowym kon wer gencjom zder za się tu z bar-
dziej prag ma tyc znym sta no wis kiem nar ra to ra4, który zda je się podą-
żać za opi nią, że: 

Wulgarny, niski, ogłupiający cha ra kter dzieł kultury po pu la r nej nie wynika […]
z ich własności, ale z tego, w jaki sposób z nich ko rzy sta my. Nic więc nie po wstrzy -
mu je nas przed tra kto wa niem dzieł Michała Anioła (lub ich kopii) jako przed mio tów
porno gra fi cz nych sko ja rzeń lub przed spro wa dze niem ich do wymiaru czysto deko -
racy j ne go. Po do b nie, jak nic nie po wstrzy mu je nas przed post rze ga niem komiksów
i książek fantasy jako wybitnych dzieł li te ra c kich i gra fi cz nych.5 

Nie spra wiają mu więc wię ksze go kłopo tu nie ty l ko ko nie cz ne
w da nych oko li cz no ściach ko m pro mi sy, lecz ta k że głęb sze go opo ru
nie bu dzi w nim się ga nie po nie ety cz ne me to dy w po sta ci kłam stwa,
oszu stwa i wpro wa dza nia klien tów w błąd:

Na ulici byl vystrčený stánek s cedulí: SENZACE! KRÁL HUMORISTŮ
ODHALEN POD CIZÍM JMÉNEM!! SKANDÁLNÍ POEZIE!! UDÁLOST! VIVÍK

NA PRODĚJ!! CENA POUHÝCH 75 Kč. Ve stánku se činila dvě děvčata, která
trpělivě přesvědčovala zástupy nevěřících zákaznic o najvětší zho va di lo sti, která mne 
kdy napadla (Vaněk-Úvalský 2000, s. 158). 

Owo najwię ksze łajdactwo, ja kie bo ha te ro wi kiedykol wiek przy-
szło do głowy, po le ga na wmówie niu na bywcom, że prawd zi wym
twórcą ofe ro wa nych przez nie go wierszy jest najmodnie jszy w da nym 
mo men cie czes ki au tor bestsel lerów, nie ja ki Vivík, pro du cent „lek -
kich, łatwych i przy jemnych” po wieś ci o życiu współczesnym, który
uży wa nazwiska Szpuzva, by w oba wie przez zbyt nim eks po no wa -
niem szcze rych os o bis tych emocji za taić swe au tentyc zne li ter ack ie
oblic ze6. Mis ty fi kacja raz wpro wad zo na w ruch za tac za co raz szersze
kręgi, zac zy na funk cjo no wać jak sa mo napęd zający się mecha nizm,
swoiste hand lo we per pe tuum mo bile, w którym na drzędność czy na -
wet swois ta trans cen dencja praw eko no mii, po tra fi stra wić każdy pro -
dukt, byle zos tał on odpo wiednio za pre zen to wa ny i za rekla mo wa ny.
Okazu je się przy okazji, że o nieren townoś ci poezji de cydują nie tyle
realne za po trze bo wa nia czy telników, ile aseku ra cy jne, a oparte na
prze dus tawnych ste reo ty powych przeświadcze niach, stra te gie dys try -
bu torów. Wys tarc zy jej ra dykalne „przesze re go wa nie” i włącze nie
w tryby przemysłu kul tu ro we go, by przesunąć ją do przes trze ni main-
s treamu i na dać jej atry bu ty po pu lar noś ci. Nies pod zie wa ny – fi nan -
sowy i ar tystyc zny – suk ces prze pro wad zo nej przez bo ha te ra mis ty fi -
kacji potwierd za jedy nie, że ów mains tream cha rak te ry zu je się nieo -
gra nic zoną w prak ty ce elas tyc znoś cią i że każde, ra dykalnie na wet
niszo we rozwiąza nie, znajd zie w nim swo je miejsce, o ile przy ciągnie
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6 Por.: „Že jo, řekl jsem, – jen do ní. Čtenářka si mě s despektem změřila. – A vy 
jste kdo? – Vivíkův nakla da tel, představil jsem se, – právě jsem jí nabízel Vivíkovu 
poezii, kterou vydal pod pse u do ny mem, a ona ji nechtěla. Jestli tohle dělá všem, tak 
se nedivte, že nic nemá. – Co? řekla čtenářka, Vivíkovu co? Poezii, řekl jsem, –
psal to pod pse u do ny mem Szpuzva. [...] Jsou to jeho poslední věci. Možná, že vám
jeho romány připadají trochu plytké. Je to tím, že všechno dává do básní a ty
romány jsou jen odpad. [...] – Moc vtipný to není, řekla prodavačka. – Jak by
mohlo? řekl jsem. – Humor ukládá do povrchní be le trie, tohle je jeho pravé nitro”
(Vaněk-Úvalský 2000, s. 150–151). 

4 Piotr Kowalski o takim prze ni ka niu się obiegów pisze w kon te k ście
współczesnych ten den cji no stal gi cz nych i melan cho li cz nych, pod kre ślając, że „Me -
lan cho lia nie staje się udziałem tych, którzy, „nie odkryją straty” i z prawdziwą sa -
ty s fakcją zanurzą się w aurę »fałszywej syntezy«, w ów pozór uni wer sali z mu, do ta -
r cia do ogólnych wa r to ści, po wszech nych dóbr kultury itd. A wszystko skończy się
na radosnym połączeniu ele men tów niewspółmiernych, z różnych skal wa r to ści, na
»syn tety zo wa niu« Bee t ho ve na i Casino de Paris, który to zabieg wymaga za sto so -
wa nia zasady naj mnie j sze go wspó l ne go mia no w ni ka, oparcia na banale powiązań
nic już niemówiących”(Kowalski 2004, s. 73).

5 Krajewski 1994, s. 20. Por. też: „Deka no ni za cja z początku ubiegłej dekady,
związana z ocze ki wa niem na nowe […], zastąpiona została najpierw przez proces, by
tak rzec, komu nika ty za cji – w dwojakiej wersji: popu li sty cz nej (pisać w sposób
zrozumiały, stowarzyszać się z gustami odbiorców, użytkować nośne, za apro bo wa ne
poetyki, wcielać się w model poety -lek ko du cha, franta, me lan cho li ka, nadwrażliwca) 
oraz ekskluzywnej (pisać her me ty cz nie, podzielić się władzą nad językiem z języ-
kiem, wchodzić w alianse z teoriami de kon stru kcji, zasłaniać się, ale zarazem wytwa-
rzać wokół siebie aurę rzeczy magicznej, wymagającej inicjacji, tragicznej, bo giną-
cej lub choćby zagrożonej)” (Śliwiński 2005, s. 92).



do sie bie odpo wiednio dużą liczbę wy znaw ców, skłon nych zapłacić
za sno bis tyczną ułudę ob co wa nia z tym, co specja liś ci od mar ke tin gu
zde cydują się no bi li to wać do ran gi wiel kiej sztu ki. 

Dla czes kie go od bior cy oszustwo związane przy pi sa niem Vivíko -
vi liryków Szpuzvy sta no wi aluzję bard ziej niż czy telną. Bez najm niej-
szych wątpli woś ci odsyła bo wiem ku twórc zoś ci i os o bie Mi cha la
Viewegha, pi sar za funk cjo nujące go w Cze chach ja ko swe go rod zaju
sym bol zarówno ko mer cy jnej zręcznoś ci, jak i zdra dy ideałów i za -
przec ze nia posłan nict wa ar tysty słowa, który, acz ob dar zo ny niekwe-
s tio no wa nym ta len tem, zde cy do wał się, mając na uwad ze świado -
mość upad ku au to ry te tu li tera tu ry, sprze dać ów ta lent na po trzeby
rynku. Wpro wad ze nie tej pos ta ci łączy zresztą po wieś ci Vaňka- Úval-
skie go i Ja na Jan dour ka, poświę cone rozpozna niu kon dycji am bit ne -
go pi sarst wa w przes trze ni post mo der nis tyc zne go rozchwia nia war -
toś ci. U obu au torów bo wiem Vie wegh ukry wa się pod łatwy mi do
zdeszy fro wania pseu do ni ma mi. Oc zy wiś cie po ja wiający się w po -
wieści Úvalskie go Vivík, bard ziej jednoznac znie – na za sadzie fo ne -
tyc zne go po do bieńst wa – przy wołuje nazwis ko au to ra Ba jec znych lat
pod psem, ale sposób za pre zen to wa nia pro zai ka Vrány przez Jan dour -
ka rów nież nie po zos ta wia wię kszych wątpli woś ci. De cydujący oka-
zuje się obraz twórc zoś ci sław ne go au to ra bestsellerów, która cha rak -
te ry zu je się – całko wi cie w du chu ty powych opisów li tera tu ry po pu -
lar nej – sche ma tyc znoś cią, sza blo nowoś cią, uni ka niem po rusza nia
au tentyc znych i pogłębio nych pro blemów oraz dos tarc za niem czy -
telniko wi bez myś lnej i usy piającej rozry wki. Nie za leżnie od li tera tu -
roznawczej rze telnoś ci po dob nych sądów, w dużej mier ze zos tały one
bo wiem już zde zawuo wa ne przez najnowsze ba da nia, nie ule ga wąt-
pli woś ci, że przy wołanie twórc zoś ci Vie wegha w funk cji anty wzor ca, 
sku piające go w so bie wszystkie ne ga tywne właś ci woś ci ko mercja li -
zacji li tera tu ry, pro jek tu je z jed nej stro ny narzęd zia ochro ny przed
najbard ziej spek ta ku larny mi kon sekwencja mi po pu la ry zacji kul tu ry,
z dru giej stro ny zaś – ukazu je trudnoś ci, ja kie sto so wa niu tych narzę-
d zi to warzyszą. 

W pro zie Ja na Jan dour ka, pro zai ka, który z gier z li tera turą niską
uc zy nił nie mal znak rozpoznawczy swej twórc zoś ci, ne gatywna dia-
gno za sta nu współczesne go pi sarst wa z je go uma so wie niem i obo wią- 
zującym urynko wie niem by wa zarówno przed mio tem krytyc znych
uwag, jak i ter e nem sto so wa nia stra te gii teks totwórc zych. W swych
po wieś ciach au tor wie lokrot nie powołuje się na po pu larne mo de le
kons truo wa nia fa buły, czy niąc z nich me ta li ter acki subs trat wię kszoś -
ci oper acji kreacy jnych. W po wieś ci Kdy do pekla, tak na pořád né
kobyle (2000) Jan dou rek, korzys tając z kon ces ji pak tu au to bio gra ficz- 
ne go i re kons truując dzię ki te mu własną, oc zy wiś cie prze trans for mo -
waną przez sze reg mecha niz mów fik cjo na li zacy jnych, drogę życio-
wą, zwra ca uwagę na funk cję i znac ze nie roz mai tych płaszc zyzn od-
d ziaływa nia kul tu ry ma so wej, której obec ność zaznac za się w sferach
niec zęs to ko jar zo nych z sięga niem po po pu larne mo de le struk tu ro wa -
nia tekstów li ter ackich. W pierwszym rzęd zie nar ra tor odsyła tu do
doświadczeń bo ha te ra związa nych z je go stu dia mi w se mi na rium du -
chownym. Doświadcze nia te (potwierd zone au tentyczną bio gra fią au -
to ra po wieś ci) ukazują skom pliko wa ne lo sy alumnów, którzy jeszc ze
w cza sach ko mu nis tyc znych zde cy do wa li się podjąć ry zyko nau ki
w uc zelni teo lo gic znej, dosłow nie prze siąknię tej in gerencją agentów
bezpieki i z te go względu uni kającej ja kichkol wiek prób mo der ni zacji 
i dos to so wa nia się do zmien nych wy ma gań współczesnoś ci. Oznac za
to międ zy in ny mi, że w sfer ze ka to lick iej pa re nezy obo wiązujące
w semi na rium pro gramy nauc za nia posługi wały się teks ta mi po cho-
dzący mi z in nej epo ki, konkret nie zaś pu bliko wa ny mi pod ko niec
XIX i na początku XX stu le cia re li gi jny mi po radni ka mi okreś lający -
mi za sa dy pra widłowe go postę po wa nia w życiu in dy wi dualnym i spo- 
łec znym. Po radni ki te ope ro wały bo ga tym ma te riałem eg zem pli fi ka-
cy jnym, os ten tacy jnie de mons trującym zgub ne przykłady odstępstwa 
od za sad wia ry i od res pek to wa nia re guł etyki ka to lick iej. Część tych
ods traszających pouc zeń do tyc zyła zaś nie bezpiec zeństw związa nych 
z lek turą li tera tu ry bru ko wej:

Dívka asi čtrnáctiletá čítala ráda nemravné časopisy a romány. Když matka přišla
jednou domů, klesla zdrcena strašným pohledem, jenž se jí naskytl, do mdlob vedle
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své dcery. Ta ležela totiž na zemi, jsouc otra ve na dýmem uhlí doutnajícího vedle ní na 
kamnech. Zároveň byla uškrcena kapesníkem, jejž si ovinula kolem krku. Ve skříni
našla přivolaná policie plno protináboženských a nemrávných spisů. Z balíků
špatných románů upra vi lo si děvče jakousi podušku, aby na ní očekávalo smrt. [...]
Tato ubohá dívka, ležící na nemrávných knihách, které jí způsobily duševní a tělesnou 
smrt: neni-li to věrný obraz značné části naší mládeže otrávené špatnou četbou? (Jan -
do u rek 2000, s. 21–22). 

O ka tas tro falnych skutkach ob co wa nia z taką li tera turą pisa li
w dwud zies to le ciu międ zy wo jen nym w Cze chach wszyscy uc zest ni -
cy tak zwa nej „anty bru ko wej kam pa nii”, zai nicjo wa nej w ce lu całko -
wi te go ad mi nis tra cy jne go wye li mi no wa nia pi sarst wa rozry wko we go
z rynku książki7. Jan dou rek, przy po mi nając za sadnic ze ar gu menty
podnoszone w tym sporze, zwra ca jed nak rów nież uwagę na szcze-
gólny pa ra doks po dob nej społec znej edu kacji: by zwalc zyć dom nie -
ma ne go wro ga posługu je się ona je go własną bro nią, kons truując opo -
wieś ci zgodnie z nor ma ty wny mi na ka za mi obo wiązujący mi ówczes-
nych wy rob ników li ter ack iej tan de ty. W re zul ta cie przy po mi nane ku
przes trod ze se mi narzystów eg zem pla nic zym w swej struk turze nar ra -
cy jnej i fa bu lar nej nie różnią się od ty powych opo wieś ci za pełniają-
cych kar ty pro zy ko mer cy jnej:

Většinu kaple již příběh vzácně upoutal. Měl stru ktu ru a lineární děj, nebyl to žád- 
ný postmoderní blábol, ve kterém nevíte, kdo je kdo a co je mi nu lost a co přítomnost.

Slovo postmoderní jsme ostatně tehdy ani neznali. Navíc jsem měl vždy slabost pro
pokleslý žánr a dovedl ocenit řemeslo a průzračnou jakost (Jan do u rek 2000, s. 16)8. 

Atak na „post mo der nis tyc zny bełkot” i wypływające stąd do war -
toś cio wa nie „pra widłowo skons truo wa nych” po pu larnych nar racji
nie oznac za w tym przy pad ku ka te go ryc zne go odr zuce nia de kon-
struk cy jnych chwytów. Jan dou rek bo wiem nie tylko nie uni ka w swej
pro zie ponowoc zesnej gry z trze ciorzędny mi sche ma ta mi, ale także
w po wieś ci Škvár czy ni z nich główny przed miot pre zen tacji, na -
drzędny w stosunku do wszystkich po zos tałych teks towych sensów.
Pro ta go nis ta te go dzieła, zna ny au tor kilku neoeg zys tencja lis tyc znych 
dzieł, sfrus tro wa ny swą ko mer cyjną po rażką w konkurencji z twór-
czoś cią wspom nia ne go już pro du cen ta li ter ackich szla gierów, Vrány,
pos ta na wia opu bliko wać au tentyczną kon fek cyjną szmirę. Umyś lnie
„zniża się” do po zio mu najgorszej li ter ack iej tan de ty, mając przy tym
świa do mość, że kryty cy, którzy zdążyli już „zaszu flad ko wać” go ja ko
au to ra am bitnych po wieś ci, nie omieszkają doszu ki wać się w je go
nowym tekś cie głębszych re fleks ji i skom pliko wa nych wie lo war-
stwowych oper acji kons truk cy jnych czy se mantyc znych. Początko-
wy, ex pli cite sfor mułowa ny, zamysł, by „na pi sać to najgorzej, jak się
da”, na po tyka jed nak na nieoc zeki wa ne trudnoś ci. W mia rę rozwoju
nar racji bo ha ter od kry wa bo wiem, że skons truo wa nie teks tu, który
będ zie spełniał kry te ria eko no mic znej atrak cy jnoś ci, wy ma ga zdoby -
cia konkretnych kom pe tencji, opar tych zarówno na specja lis tyc znej,
można by po wied zieć, wied zy obe jmującej doświadcze nia wypływa-
jące z „oc zy ta nia”, jak i na uzyska niu prak tyc znych umie jętnoś ci ba-
zujących na rze telnym opa no wa niu warsz ta tu twórc ze go. Sa mo, zro-
d zone z poc zu cia wyższoś ci, przeświadcze nie o nikłym se mantycz-
nym i war toś ciotwórc zym po tencjale li tera tu ry przeznac zo nej dla ma -
so we go od bior cy i ogólniko wa zna jo mość wy znac zników po pu lar-
nych ga tunków, cha rak te rystyc znej dla nich ma te rii te ma tyc znej i me -
tod jej fa bu lar nej organi zacji nie wys tarczą, by osiągnąć suk ces w dzie-
d zi nie ko mer cy jne go pi sarst wa. Nie wys tarczą zaś tym bard ziej, że
pro ta go nis ta, co zresztą może zas ka ki wać, de cydu je się sięgnąć po
formę ge no lo giczną całko wi cie dziś przes tar załą i nie cieszącą się
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7 Por.: Soldan 1941, Novotný 1944. Dzieje i pod sta wo we wy zna cz ni ki tej ka m -
pa nii najpełniej przed sta wił Pavel Janáček w przywoływanej już pracy Literární
brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951. 

8 Jak sądzi Piotr Kowalski, „Religijność od dawna zagrożona była kiczem; dziś,
gdy w obliczu zbyt szybko zmieniających się kontekstów, powodzi informacji, nie-
stabilności systemów wartości, całej mozaikowości ludzkiego żywota itd., trudniej
o wartościujące porządkowanie doświadczeń, to właśnie kategoria kiczu może
wyjaśniać więcej niż kiedykolwiek. Jedną bowiem z właściwości potocznego
doświad- czenia re li gij ne go […] jest swoista fami lia ry za cja: tendencja do spro wa dza -
nia prze- żyć religijnych do poziomu, w którym daje się je zin ter pre to wać w
kategoriach co- dziennego, prawdziwie rodzinnego doświadczenia: numinosum i
fascinans, owe sprzeczne, ale dramatyczne w swej istocie wymiary kontaktu z
sacrum, rozgrywać się mają w spłaszczonym diapazonie potoczności” (Kowalski



większym uzna niem czy telników, a mia no wi cie po sen sacy jny dre-
szc zowiec kon cy po wa ny (czy rac zej kom pi lo wa ny) w du chu dzie -
więt nas to wiec znej li tera tu ry bru ko wej:

Chvilku si zahrával s pokušením na po do bit styl a mělké zápletky kolegy Vrány.
Upustil od toho, protože nikdo by nemusel poznat, že jde o parodii. Nakonec se
rozhodl smísit všechny potřebné žánry. De te kti v ku, horor, dívčí román, gotický
román a cokoli, co ho ještě napadne. Ještě nějak zkusí zesměšnit Franze Kafku, tu
moderní modlu, jehož knížky nejsou ke čtení [...], ale všichni musí povinně tvrdit, že
je čtou a že vyjadřují jejich odcizené pocity (Jan do u rek 1999, s. 8).

Co wię cej, kom po zycja po wieś ci Jan dour ka, w której ko le jne frag -
menty škváru rozr zu cone zos tają na przes trze ni całego teks tu, naś la -
du je se rialny sposób edy to wa nia po dob nych dreszc zow ców, wy da wa -
nych najc zęś ciej w od cin kach (pra sowych lub zeszy towych; por. Kra -
sus ki 1972, s. 19–33). Obli gu je to au to ra (tym ra zem realne go) do od-
po wiednie go porządko wa nia fa buły, uwzględniające go, na jogólniej
biorąc, tech nikę ciągłego osłabia nia i na si la nia na pię cia nar ra cy jne go
i na warstwia nia punk tów kul minacy jnych ak cji. W re zul ta cie, wbrew
pierwotnym za loże niom i dekla racjom, powstająca po wieść, opu bli-
ko wa na os ta tec znie pod tytułem Zámek po ma lé smrti, a opo wia dająca
w najwię kszym skrócie o sze re gu mor derstw popełnia nia nych przez
sza lo ne go wy na lazcę poszu kujące go eliksi ru młodoś ci, nie różni się
ra dykalnie od in nych post mo der nis tyc znych gier z po pu larny mi kon -
wencja mi, operujących skom pliko wa nym apa ra tem narzęd zi in ter -
teks tualnych i pas tiszowych oraz pro jek tujących pod wójne ko do wa -
nie od bio ru:

Nad motivem temné chodby se Kamil zasnil. Kdyby nepsal jednoznačný škvár,
mohl by tuto cestu pojmout jako sestup do hlubin nevědomí. Chůze tunelem by zna -
me na la, že se putující ponořuje hloub a hloub do tajemství své duše (Jan do u rek 1999,
s. 89). 

Stan dar do we mo ty wy hor ro ru i pro zy sen sacy jno- a wan tur nic zej
zos tają więc przez Jan dour ka wpi sane w obszar wiel kich to posów kul -
tu ry. Może to pro wad zić (i częs to zresztą pro wad zi; por. Ko walski
2004, s. 214–225) do wnios ku, że wszystkie obsza ry ko mu ni kacji li -

ter ack iej wy wodzą się w grun cie rzec zy z jed ne go „sza cow ne go źród-
ła” i że hierar chic zne rozróżnia nie ich znac ze nio we go po tencjału ma
cha rak ter wtórny czy nieu praw nio ny. Choć bo ha ter jednoznac znie
odżegnu je się od sto so wa nia zbyt no bi li tujących wykładni swe go pas -
tiszo we go ża rtu, to jed nak, su gerując czy telniko wi tro py in ter pre ta-
cyjne, otwie ra drogę ku ta kim – ar che ty palnym, mi tyc znym czy psy -
cho ana li tyc znym – eg ze ge zom. Pods tawo wa re guła „twórc za” li tera -
tu ry ko mer cy jnej, opar ty na wy muszo nym przez żąda nia czy telników
„obo wiązek” po rusza nia się w świe cie wy pra co wa nych już wcześniej
rozwiązań zys ku je tu za tem potwierd ze nie zarówno w er go cen trycz-
nej i au to te lic znej li nii li tera tu ry najnowszej, jak i w tym jej nur cie,
który odsyła ku dzied zictwu mi tu i uni wer salnych sym bo li9. 

Jan Jan dou rek i Bo huslav Vaněk- Úvalský w nie co od mien ny spo-
sób us tosunkowują się do ob serwo wa ne go pro ce su de wa luacji wy so -
kich osiągnięć li ter ackich, nie wy trzy mujących konkuren ci z dyk ta -
turą rynku. Pierwszy dąży do wykorzys ta nia re guł i ins tru mentów

340339

9 Świa do mość tego zagwa ranto wa ne go przez reguły kome rcy j ne go obiegu
prawa do in ter pre ta cji na rra tor de kla ru je zaś wie lo kro t nie: „Do škváru patří dávka
archetypální hrůzy. Uvažoval, co na něj působí tím nejhrůznějším způsobem, aby to 
použil. Na pa da ly ho však jen takové věci, jako je daňové přiznání, což bylo pro
tento okamžik nepoužitelné. Vzpomněl si na psa baskervillského a bez rozpaků tuto 
in spi ra ci využil, protože pro škvár je každá loupež do vo le na. Čím prvoplánovější,
tím lepší. Musí si jen dávat pozor, aby z toho nebyl Edgar Allan Poe, protože tím by 
se nebezpečně přiblížil umění, což by mohlo ohrozit zisk dvanácti tisíci korun,
které Kamil hodlal vyrazit buď z nakladatelství Ivo Železný, nebo z nějakého
podobného podniku” (Jan do u rek 1999, s. 55). Por.: Cawelti 1973, s. 44–52. Zob.
też: „Jeszcze jedna właści wość współczesnej kultury wydaje się istotna w tym
kontek- ście: jej oso b li wa inter te kstua l ność. […] Filmy, po wie ści, pio sen ki,
programy te le wi zyj ne, gry kom pu te ro we, reklamy, te ksty -to wa ry żywią się […]
samymi sobą, nie po trze ba odesłań ani do rze czy wi sto ści po za te ksto wej, ani do
tekstów kla sy cz nych – epiki, liryki filmu… – zde cy do wa nie bardziej efe kty w nym
sposobem jest po zo ro wa nie dialogu przez cytaty do po kre w nych zdarzeń. Tak więc
li te ra tu rę można robić z li te ra tu ry, filmy będą pa ro dio wać swoje pie rwo w zo ry, by,
idąc dalej – same stać się mogły materią ko le j ne go piętra tra we sta cji. […] Inter te -
kstua l ność w kulturze masowej wy cze r pu je się na umie ję t no ści roz po zna wa nia
cytatów wcze ś nie j szych dzieł po pu la r nych […]. Od kry wa nie cytatów, au to pa ro dia



przemysłu kul tu ro we go, by re guły te ośmieszać i nie ja ko „roz bi jać od
środ ka”. Dru gi przybliża od bior cy świat twórców, wy daw ców i dys -
try bu torów li tera tu ry, w gąszczu mniej lub bard ziej hu mo rystyc znych
anegdot szy frując gorzką re fleks ję na te mat darem noś ci wszel kich
sta rań o od wróce nie do mi nujących trendów. Obaj jed nak zdają so bie
sprawę z am bi wa lent ne go wy mia ru swych prób kon tes to wa nia sko -
mercja li zo wa nej rzec zy wis toś ci. Zna na ba dac zom tzw. współczes-
nych „kul tur opo ru” za sa da, że mains tream jest w sta nie wchłonąć
każdy w prak ty ce prze jaw bun tu, o ile od najd zie w nim szansę dla
wzmocnie nia swej po zycji i pom noże nia zysków (por. Kra jewski
2010, s. 35–50), w przy pad ku Jan dour ka i Vaňka- Úvalskie go spraw-
d za się bo wiem zna ko mi cie. Ich kon tes tacja i z dumą ek cen to wa na
niszowość zos ta je wys ta wio na na sprze daż i – ku obłud ne mu rozc za -
ro wa niu obu pi sarzy – znajdu je gor li wych na bywców. 
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może osta te cz nym celem i wy zna czać granice inte le ktua l nej za wa r to ści dzieł i ho -
ry zont ocze ki wań od bio r czych. Kultura po pu la r na jest w pewnym sensie coraz
bardziej samo wysta rcza l na, choć jed no cze ś nie żywi się wszystkim, co dostępne; nie 
ma już jednak zdo l no ści do ge ne ro wa nia sytuacji dia lo go wych. […] Pod po zo ra mi
dzi sie j sze go plu ra li z mu kryć się więc może za sad ni cza mo no lo go wość, jed no rod -
ność per spe kty wy, płaskość świata, który za mie sz kują kon su men ci zglo bali zo wa -
nej, zmer kanty lizo wa nej kultury” (Kowalski 2004, s. 79–80). O roli cytatów i po -
wtó rze nia związanej z po no wo czesną de gra dacją pojęcia oryginału pisze E. Rewers 
w ar ty ku le Ob sce ni cz na kultura cytatów: przy je mność i opór (Dwu dzie sto wiecz -
ność, red. M. Dąbrowski, T. Wójcik, Warszawa 2004, s. 83–96). 
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Czy czeska fan tas tyka po 1989 roku 
na prawdę jest o nic zym?

Ke y words: Czech li te ra tu re af ter 1989, Czech scien ce fi c tion li te ra tu re, Czech fan ta -
sy li te ra tu re 

Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska po 1989, cze ska li te ra tu ra scien ce fi c tion, cze ska
li te ra tu ra fan ta sy 

Abs tract

The aim of the paper is to present Czech science fiction li tera ture after 1989 and
its potential and pers pec ti ves in trans la tionts to other languages. The author in tro du -
ces the most in teres ting Czech novels that belong not to strictly com mer cial part of
SF-F li tera ture, but also contain „literary” values (as defined by Russian for ma lists):
Utopie, nejlepší verze by Ivan Kmínek, Dlouhý den Valhaly by František Novotný,
Peklo Beneš. O šťastnějším Čes ko slo vens ku by Josef Nesvadba, En ger lin go vé by
Jaroslav Velinský, Spěšný vlak Ch. 24.12 by Jan Poláček, Stráci noci by Sanča Fülle,
a pen tha lo gy Mycelium by Vilma Kad lečková. The author also tries to show that
changes after 1989 on book market was for SF-F writers a „identity shock” and lead to 
„how to write” in the early 90’s. 
   Con tem po ra ry Czech SF-F li tera ture offers a wide range of topics and novels are
addressed to a wide spectrum of readers who expect different ex pe rien ces – from pure
fun to ambitious problems. As author em pha si zes, Czech SF-F is now a fully mature
genre and many works of Czech writers are estimated at European and global level.

Celem pracy jest przeds ta wie nie czeskiej li tera tu ry science fiction po 1989 roku,
jej potencjału i pers pek tyw przekładu na inne języki. Autorka przeds ta wia najcie -
kawsze czeskie powieści, które nie należą do najcie kawszej li tera tu ry science fiction,
ale zawierają „li ter ack ie” wartości (w rozu mie niu ro sy jskich for ma listów): Utopie,
nejlepší verze Ivana Kmínka, Dlouhý den Valhaly Františka Novotnego, Piekło
Beneš. O šťastnějším Čes ko slo vens ku Josefa Nesvadby, En ger lin go vé Jaroslava Ve -
lins kie go, Spěšný vlak Ch. 24.12 Jana Poláčka, Stráci noci Sančy Fülle, pentalogu
Mycelium Vilmy Kad lečko vej. Autorka wskazuje również na fakt, że zmiany po 1989
na rynku księgarskim były dla pisarzy science fiction „szokiem tożs a moś ci” i posta-
wiły pytanie, „jak pisać” na początku lat dzie więćd zie siątych.
   Współczesna li tera tu ra czeska science fiction oferuje szeroki zakres tematów,

a powieści są skie ro wa ne do sze ro kie go spektrum czy telników, którzy oczekują róż-
nego doświadcze nia: od czystej zabawy do ambitnych problemów. Jak autorka pod-
kreśla, czeska li tera tu ra science fiction jest teraz w pełni dojrzałym gatunkiem i wiele
dzieł pisarzy czeskich porównywalnych jest z poziomem eu ro pe jskim i światowym.

W roku 1996 na łamach in for ma to ra fan do mu1 „In ter kom” Pa vel
Ko satík, dziś zna ny pu bli cys ta i au tor li tera tu ry fak tu, wówczas jed -
nak jeszc ze związa ny z czes kim ru chem miłośników fan tas tyki pi sarz, 
krytyk oraz założy ciel i wy daw ca fan zi nu „Ika rie XB” za mieś cił tekst
pod wielce zna mien nym tytułem Proč mě ne baví číst SF (Ko satík
1996, s. 9), w którym jednym z ar gu mentów, dla których au tor bier ze
rozwód z fan tas tyką był fakt, iż SF stała się według nie go wtór na, nie
wnosząca wied zy o człowieku i świe cie tu i te raz, a jedy nie kreująca
świa ty, ist niejące same dla sie bie, a jedynym kry te rium oceny wy da -
wa nych pu bli kacji jest po mysłowość au to ra i je go styl. By od dać głos
sa me mu au to ro wi:

V SF bylo všechno možné, což se mi jevilo jako ráj a svoboda, pak jsem si však
uvědomil, že je to ve skutečnosti klec. Klec směřující jiným (patrně dokonce
opačným) směrem než ma in stre am. Ma in stre am stojí a padá s plným prožíváním
popisovaného člověka, který za au ten ti ci tu knihy a za všechno, co je důležité, ručí
svým – jak jsem se zmiňoval – plným osobním nasazením. SF je vybudovaná jako
svět, v němž něco takového není nutné, a já to re spe ktu ju (Kosatík 1996, s. 9).

By zrozu mieć woltę Ko satíka, war to przy pom nieć, że science fic -
tion przed ro kiem 1989 była ga tun kiem niez byt chęt nie wy da wa nym
przez oficjalne ofi cyny. W Slovníku české li terární fan tas tiky a scien-
ce fic tion Ivan Ada mo vič po dał zes ta wie nie książkowych wy dań SF-F 
od połowy XIX wieku do roku 1995, z które go wy ni ka, iż w la tach sie -
demdzie siątych ubiegłego wieku ukazy wało się roc znie prze cięt nie
5 książek te go ga tunku, w la tach osiemdzie siątych ilość ta się pod woi- 
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1 Fandom to przy ję ta z języka an gie l skie go nazwa ruchu miłośników fan ta sty ki
na uko wej, zrzeszająca zarówno fanów, jak i pisarzy i wy da w ców. Fandom tworzy
swoistą sub ku l tu rę, do jego naj bar dziej znanych ini cja tyw należy orga ni zo wa nie
kon we ntów, czyli „conów”, na różnych po zio mach – od lo ka l nych po krajowe
(w Polsce Polcon), euro pe j skie (Eurocon) czy ogólnoświatowe (Worldcon).



ła, a po roku 1989 na la dy księgarskie tra fiało już roc znie po kil kad zie -
siąt tytułów – zarówno przekładów, jak i twórc zoś ci pisarzy rod zi-
mych (Ada mo vič 1995, s. 262). Po li tyka oficjalnych wy daw nictw nie
sta no wiła jed nak od zwier cied le nia fak tyc zne go zain te re so wa nia fan -
tas tyką. W połowie lat sie demdzie siątych zac zęły powsta wać pierw-
sze kluby miłośników fan tas tyki, w roku 1982 od był się pierwszy cze -
chosłowacki kra jowy kon went Par con, w tym też roku po raz pierw-
szy rozs trzygnięty zos tał fan do mowski konkurs li ter acki o na grodę
Kar la Čap ka, który z bie giem lat stał się okazją dla młodych au torów
do zaist nie nia na rynku wy daw nic zym a z gro na lau reatów te go kon-
kur su wy wodzą się dzi sie jsi czołowi pi sarze te go ga tunku.

War to choć na chwilę za trzy mać się nad kwes tią tłumac zeń fan tas -
tyki świa to wej, czy rac zej – an glojęzyc znej dla for mo wa nia się li tera -
tu ry kra jo wej. Spe cy fiką SF-F jest bo wiem in ter teks tualność, ot warte
na wiązy wa nie do czyi chś po mysłów, rozwi ja nie ich, mo dy fiko wa nie
czy wa rio wa nie. I nie chod zi tylko o ter mi no lo gię, cze go najlepszym
przykładem jest Čap kowski ro bot, ale o mo ty wy, wątki, po mysły – by
przy pom nieć tylko, że sche mat fa bu larny My Eu ge niusza Za mia ti na
stał się dla Geor ge’a Orwel la punk tem wy jś ciowym do na pi sa nia
1984, a później dla ko le jnych au torów, którzy po wie la li sche mat ten
z mnie jszy mi bądź wię kszy mi zmia na mi. 

Na mar gi ne sie do dać mogę, iż po dob ne po mysły po ja wiać się u róż-
nych au torów mogą równo legle – gdy w roz mo wie z Iva nem Kmín -
kiem zauważyłam, że jed na z pos ta ci je go po wieś ci Uto pie, ne jlepší
ver ze jest bard zo cie kawym na wiąza niem do głów ne go bo ha te ra po -
wieś ci Człowiek Plus klasyka ame rykańskiej SF, Fre de ricka Pohla,
Kmínek ka te go ryc znie stwierd ził, że po wieś ci Pohla nie czy tał –
książka ta zresztą do dziś nie zos tała przetłumac zo na na czes ki. W li -
tera turze (i fil mie) SF-F z dru giej zaś stro ny najwyżej ce nio na jest
ory gi nalność, błys kotli wy po mysł lub umie jęt ne połącze nie po my-
słów wcześniej juź wykorzys ta nych, stąd – obok warsz ta tu pi sarskie -
go – kreo wa nie nowych światów w science fic tion wy ma ga so lid ne go
oc zy ta nia w li tera turze te go ga tunku. Rok 1989 dla czes kiej fan tas tyki 
oznac zał więc prze de wszystkim boom wy daw nic zy i ma so we wręcz

tłumac ze nie utworów klasyków SF, które do tej po ry były przez cen-
zu rę blo ko wa ne. Wbrew po zo rom to zja wis ko od kryło dru gie dno ga -
tunku – oka zało się, że oprócz ewi dentnych pe rełek prze cięt na pro -
duk cja SF-F to li tera tu ra lotów częs to niewy so kich, schle biająca gus -
tom niewy brednych czy telników i służąca wyłącznie rozrywce. Dla
czes kich pi sarzy, dla których do tej po ry fan tas tyka sta no wiła in te lek -
tualny azyl, umożli wiający przemy ca nie po li tyc znych aluzji czy ko -
men tarzy do rea liów ko mu nis tyc znej Cze chosłowacji – choćby w for -
mie gro tes ki, która do mi no wała w tym ga tunku w la tach sie demdzie -
siątych i osiemdzie siątych, od kry cie, iż science fic tion, a zwłaszc za
fan tasy mogą być „o nic zym”, sta no wiło bo lesny cios i swois ty kry zys 
tożs a mościowy. Dys kus ję „co właś ci wie te raz będ ziemy pi sać”, która
toc zyła się na początku lat 90. w śro do wis ku pi sarzy SF, pod su mo wał
Zdeněk Ram pas, konklu dując, że au torzy stosunkowo szyb ko so bie
uświa do mi li, że „větši na SF pro duk ce spadá do pop kul tu ry. Ten to
termín jsme ale teh dy ještě ne pouíva li, a otevřeně, ale ter mi no lo -
gicky neu kotveně jsme mlu vi li o ko mer ci a konzu mu” (Ram pas 2010,
s. 4). Dla pi sarzy ówczesne go średnie go po ko le nia uświa do mie nie so -
bie, iż tworzą kul tu rę niższą, wy woływało poc zu cie de gra dacji,
a nieu mie jętność od na le zie nia się w no wej rzec zy wis toś ci skutko wała 
twórc zym milc ze niem – jak zauważa Ram pas: 

Jan Hlavička podobně jako před převratem po zo ro val lidské hemžení a nečekal
velké změny, protože lidé se v podstatě příliš nemění, jak o tom ostatně psal ve svých
povídkách. Navíc se ale ukázalo, že ke své práci potřebuje lis bolševického útlaku
a v normální společnosti ztratil mo ti va ci psát, re spe kti ve víru, že tím může něco
změnit.
   Jak to na počátku devadesátých let dopadlo, všichni víte, přestal psát nejen
Hlavička, ale i Ivan Kmínek, dodnes nedoceněný povídkář Jiří Olšanský, Alexandr
Kramer, velkou přestávku si na or di no val Ja ro s lav Veis... (Rampas 2010, s. 4).

Do głosu zaś zac zę li do chod zić au torzy młod si, którzy w SF nie
wid zie li już jedy nie mis ji, którą mogą zmie niać świat, po nadto trak -
tujący prze ni kającą z Za cho du kul tu rę po pu larną ja ko jedną z ofert
kul tu ralnych, a nie jedy nie umysłową pap kę. Jak bo wiem słusznie
dos trze ga Wal de mar Ku li gowski, podążając tro pem myś le nia Ray -
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mon da William sa, „[...] rozpowszechnio na wykładnia ter mi nu [kul tu -
ry po pu lar nej – przyp. J.C.] zakłada, że lud zie żyjący w kul turze po pu -
lar nej eg zys tują w sta nie fałszy wej świa do moś ci i są – in te lek tualnie,
mo ralnie, es te tyc znie zde gra do wa ni. Ja wią się za tem ja ko »kul tu ro wi
fra jerzy«” (Ku li gowski 2010, s. 145) i da lej twierd zi, że kul tu ra po pu -
lar na „ma ni fes tu je się po przez ak ty kon for miz mu, ale i opo ru, a obok
»kul tu rowych fra jerów« żyją także, wcale lic zni, ja ko »kul tu ro wi
cwaniacy«”, w ory gi nalny sposób wykorzys tujący pro duk ty przemy-
słu kul tu ro we go dla swoich celów, a rów nież ja ko »kul tu ro wi in dy wi -
dua liś ci«, dzię ki którym pop kul tu ra jest bard zo zróżni co wa na, no wa -
torska, a by wa, że i po zasys te mo wa” (Ku li gowski 2010, s. 145). In ny -
mi słowy – twór cy pop kul tu ry dys po nują sze roką gamą środ ków,
który mi do cie rają do różnych grup od biorców. W odróżnie niu zaś od
kul tu ry ma so wej, przeznac zo nej dla najm niej wy bred ne go czy telni ka, 
wid za czy słuchac za, kul tu ra po pu lar na „wy ma ga bo wiem specja li -
zacji, pod zie lo na jest na nisze, funk cjo nu je według roz mai tych
kodów” (Ku li gowski 2010, s. 155), twierd zi Ku li gowski, a według
mnie najważnie jszym spos trzeże niem poznańskie go kul tu ro lo ga jest
to, iż „Uc zest nik pop kul tu ry jest jednoc ześnie jej współtwórcą, każdy
kon su ment wyróżnia się w stosunku do niej pos tawą kon for miz mu
o cha rak ter ze zin dy wi dua li zo wa nym” (Ku li gowski 2010, s. 156), gdyż
w odnie sie niu do zja wiska, ja kim jest fan tas tyka, współtworze nie li -
tera tu ry jest o wie le bard ziej dos trze galne, niż w przy pad ku in nych
ga tunków kul tu ry po pu lar nej, ta kich jak po wieś ci de tek ty wis tyc zne,
ro manse czy thrille ry. Kul tu ra uc zest nict wa, re pre zen to wa na przez
zinstytucjo na li zo wa ne kluby miłośników fan tas tyki, których jedną
z form ak ty wnoś ci jest organi zacja własnych kon wentów, pozwa la tej
sub kul turze na swoistą in te rak ty wność. Jednym ze stałych punk tów
pro gra mu każde go kon wen tu są bo wiem spotka nia au torskie, na któ-
rych czy telni cy „przepytują” pi sarzy, nier zad ko su gerując im oc zeki -
wa ne rozwiąza nia ak cji, za chę cają do konty nuo wa nia cyklu czy ins pi -
rują swoi mi po mysłami. Spe cy fiką te go ru chu jest także fa mi liar ność
i brak dys tan su międ zy czy telni ka mi a pi sar za mi (wszyscy w fan do -
mie zwra cają się do sie bie per „ty” bez względu na wiek i sta tus spo-

łeczny), niec zęsty w przy pad ku pi sarzy i czy telników „głów ne go
nurtu”. 

Fe no men, ja kim jest sub kul tu ra miłośników fan tas tyki oc zeku je
jeszc ze na so lid ne opra co wa nia socjo lo gic zne i kul tu roznawcze, nie-
m niej wzmian ka o niej wy da je się niez będ na do zrozu mie nia, jaką
rolę odgry wa fan dom w funk cjo no wa niu rynku księgarskie go w przy -
pad ku science fic tion i fan tasy.

Wra cając więc do rozwoju czes kiej li tera tu ry fan tas tyc znej po
1989 roku, niewątpli wie na leży wspom nieć o powsta niu oficjalnych
cza so pism poświę co nych te mu ga tunko wi. Ac zkol wiek sta ra nia o uru-
 cho mie nie ta kie go pe rio dyku czy nio ne były już w la tach osiemdzie -
siątych XX wieku, jed nak do pie ro w 1990 roku udało się powołać do
życia pierwsze pro fes jo nalne cza so pis mo poświę cone fan tas ty ce –
„Ika rie”, który swoją nazwą na wiązy wał zarówno do kul to we go czes -
kie go fil mu SF Ika rie XB-1, jak i do fan zi nu, wy da wa ne go przez Pavla 
Ko satíka. „Ika rie” wzo ro wała się po części na polskiej „Fan tas ty ce” –
cho ciaż układ cza so pism te go typu na całym świe cie jest porówny -
walny. Było ono try buną, na której mo gli pu bliko wać nie tylko pi sarze 
już zna ni (w tym klasy cy świa to wej SF), ale prze de wszystkim de biu -
tan ci. Dla nich to właśnie stwor zo no konkurs o na grodę „Ika ros” dla
najlepsze go de biu tanck ie go opo wia da nia, które dla ga tunku jest nie
tylko re pre zen ta tywne, ale które pozwa la szli fo wać warsz tat, by au tor
mógł się zmierzyć później z wię kszym wy zwa niem, ja kim jest po -
wieść. Cza so pis mo, które ist niało pod pierwotnym tytułem do roku
2010, obecnie ukazu je się pod nazwą „XB-1”. W roku 2002 powstał
także pe rio dyk „Pevnost”, specja li zujący się w wy da wa niu SF-F za -
gra nic znej i kra jo wej. Odno to wa nia też jest warte cza so pis mo „ivel”,
które zajmu je się pro mo wa niem kul tu ry hipsterskiej od czasów, gdy
poję cie hipste ra jeszc ze nie funk cjo no wało – hasłem te go pe rio dyku
jest „Over ground against mo no cul ture” i adre so wa ne jest do od bior-
ców poszu kujących al ter na ty wnych podniet kul tu ralnych, w tym rów -
nież z dzied zi ny fan tas tyki. Powstają także pe rio dyki dostępne wy-
łączne on- line, oferujące zwłaszc za młodym au to rom możli wość
zaist nie nia ja ko au tor – ac zkol wiek ta ka właśnie for ma pu bliko wa nia,
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bez uprzednich ocen, re cenzji czy su ges tii ze stro ny krytyków czy do-
świadczo nych pi sarzy zda niem wie lu znaw ców ga tunku pro wad zi do
je go de gra dacji, gdyż de fac to upu blicznio ne by wa wszystko, co spły-
nęło spod pióra en tuzjastów, próbujących naś la do wać swoich ido li,
na to miast z li tera turą ja ko taką teksty te mie wają nie wie le wspólne go. 

Czy więc w czes kiej fan tas ty ce powstającej po aks a mit nej re wo -
lucji są utwo ry, które zasługują na mia no li tera tu ry, a nie jedy nie
tekstów powstałych dla rozry wki własnej tud zież pa ru zna jo mych?
Nim spróbu ję odpo wied zieć na to py ta nie, muszę się posłużyć
porówna niem z polską li tera turą, w której Sta nisław Lem us ta no wił
pewną ce zu rę, która dla jednych au torów jest gra nicą do przekroc ze -
nia, dla in nych – ce lem a prio ri nieo siągalnym, więc nie war tym na -
wet as pi ro wa nia. Dys kus je w gro nie polskich krytyków i au torów
SF-F o mains trea mie i getcie SF, toc zone zwłaszc za w la tach 90.,
świadczące o po trze bie wy jś cia spo za niszo wego grona od biorców
(które no tabene w sta tystykach nie jest wcale ta kie wąskie) i dołącze -
nia do pi sarzy głów ne go nur tu, co prze ja wiało się zwłaszc za w opu-
szc za niu wy daw nictw specja li zujących się w wy da wa niu SF-F na
rzecz wy daw nictw uzna wa nych za pres tiżo we, jak np. Wy daw nictwo
Li ter ack ie, są ob ce czes kim twór com SF. Już w roku 1995 Ondřej Neff 
przewidy wał ta ki rozwój wy pad ków, a je go wy po wiedź w pełni ko -
res pon du je z przy woływa ny mi wcześniej re fleks ja mi Ku li gowskie go:

V anglosaské oblasti jsme už od dob Nové vlny svědky pokusů o „eman ci pa ci”
SF w tom smyslu, aby byla „brána vážně” jako rovnocenný partner li te ra tu ry obecné
čili ma in stre a mu. Osobně se domnívám, že je to staromilská pošetilost lidí, kteří
nepostřehli zásadní trend doby, jímž je narůstání komp le x no sti, narušující mo no po ly
všeho druhu, tedy i kulturní. Sub ku l tu ry, kdysi považované za pohrdaná ghetta,
nabývají na sebevědomí (Neff 1995, s. 23).

Po pierwszym wspom nia nym szoku starszej ge neracji au torów,
po god zi li się oni z tym, że adre sują swoją twórc zość do spe cy fic zne go
grona od biorców. Możli wość pu bliko wa nia w wys pecja li zo wa nych
wy dawnict wach (no ta bene zakłada nych przez bard ziej przed siębior-
c zych członków fan do mu) i pe rio dykach, konkur sy li ter ack ie i świa -
do mość wspar cia fan do mu, który wchłania nie mal każdą nową pu bli -

kację, a także fakt ist nie nia specja lis tyc znych księgarń, sprze dających 
wyłącznie SF-F, sta no wią dos ta tec zny bod ziec, by pi sać. Ivan Ada -
mo vič nie oba wia się pos ta wić tezy, że czeska fan tas tyka sta no wi pod
względem wielkości rynku wy daw nic ze go wręcz fe no men:

Specializované časopisy i vydavatelství, která vydávají nejen romány, ale i četné
povídkové sborníky a an to lo gie, to je jev v evropském kon te x tu vzácný. Díky tomu se
mohla domácí fan ta sti ka rozvíjet a domácí autoři zažívají v posledním čtvrtstoletí
doslova Zlatý věk. Počet vydávaných knih SF a fantasy a poměr domácí tvorby k
překladové je v kon te x tu počtu oby va tel re pu b li ky na pro sto jedinečný (Adamovič
2014, s. 9).

Iloś ciowo czeska SF-F po roku 1989 wygląda im po nująco. Rocz- 
nie pu bliko wa nych jest po kil ka naś cie po wieś ci i an to lo gii, na łamach
cza so pism tra dy cy jnych i wir tualnych kil kad zie siąt – o ile nie wię cej
– ory gi nalnych opo wia dań, na dro bio no też za ległoś ci w wy da wa niu
klasyki świa to wej, nie wspo mi nając o oc zy wis tym fak cie, że dla młod-
szych po ko leń lek tu ra w języku an gielskim nie sta no wi już pro ble mu.

Co is tot ne, czescy au torzy już od końca lat 80. zac zy na li na wiązy -
wać do nurtów obecnych w fan tas ty ce świa to wej. Ca ro la Bie der man -
nová i Eva Hau serová tworzyły (uży wam czasu przeszłego, gdyż Bie -
der man nová przedwcześnie zmarła w roku 2008 a Hau serová przes -
tała pi sać SF) fan tas tykę w du chu fe mi niz mu, te ma ty zując różne po-
s tawy ko biet w przyszłoś ci. Po częś ci za ich następc zynie uznać
można Vilmę Kad lečkovą i Sa nčę Fülle, o których twórc zoś ci jeszc ze
wspomnę. Dla wie lu au torów ożywczym kierun kiem stał się cy ber -
punk, wizja człowie ka funk cjo nujące go w cy ber przes trze ni i je go po-
łącze nia z kom pu ter a mi – w tym nurcie tworzy li Jiří Walker Pro -
cházka, Petr He teša, Ka rel Ve ver ka czy Jan Poláček. W os tat nich la -
tach bard zo modny sta je się steam punk, pod ga tu nek SF, w którym ak -
cja utworów osad zo na jest bądź w XIX wieku, bądź w świe cie pos ta -
po ka lip tyc znym, a głównym rekwi zy tem są maszyny napęd zane parą. 
Nie można też nie wspom nieć o ol brzy miej po pu lar noś ci fan tasy, nur -
tu za początko wa ne go przez J.R.R. Tol kie na, które go główny mi atry -
bu ta mi są ma gia, cza ry, średnio wiec zne rea lia, a te ma tem ar che ty pal -
na dro ga bohatera ku własne mu „ja”. Za Pierwszą Damę te go ga tunku
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uważa na jest Ja na Rečková, au tor ka kilku nas tu po wieś ci, które są do -
pra co wa ny mi fa jerwer ka mi po mysłów, częs to przekrac zający mi
ścisły ga tu nek fan tasy. Au torką, o której rów nież na leży wspom nieć,
jest Fran tiška Vrbenská – An tonín K. K. Kudláč okreś lił ją ja ko „jedną 
z najlepszych sty lis tek czes kiej fan tas tyki” (Kudláč 2010, s. 93). Leo -
nard Me dek, który hołdu je fantas ty ce typu przy go do we go, rów nież
ma w swoim do rob ku po wieś ci typu fan tasy, po ga tu nek ten sięga li
także Jiří Walker Pro cházka, Ja ro slav Mostecký, Pe tra Neo millne ro-
vá, Pa vel Re nčín czy Vla do Ríša, który także pod pseu do ni mem Ri -
chard D. Evans na pi sał trzy po wieś ci sta no wiące swoistą pa ro dię
przygód Co na na Bar barzyńcy. 

Na prze ciwległym bie gu nie rac zej łagod nej i ro mantyc znej fan tasy 
leży splat ter punk, czy li epa tujące bru talnoś cią i prze mocą thrille ry
i hor ro ry, w których specja li zują się zwłaszc za Jiří Kul hánek i Štěpán
Pokři va, pu blikujący rów nież pod pseu do ni mem Ri gor Mor tis. 

Ten przegląd nie mógłby pre ten do wać do mia na w mia rę pełne go
bez nazwiska, które dla wie lu jest sy no ni mem czes kiej SF – Ondře ja
Nef fa. Je go wkład w rozwój ga tunku – zarówno w kwes ti ach organi -
zacy jnych, jak i twórc zych – jest niekwes tio no wa ny. I cho ciaż dziś,
już ja ko nes tor czes kiej fan tas tyki, okres świetnoś ci twórc zej ma za
sobą, nie można za pom nieć, że dla wie lu twórców młodszych po ko leń 
był mis trzem kons truo wa nia wartkich opo wia dań opar tych na błys -
kotli wym po myś le. Po roku 1989 wy dał try lo gię Milénium o walce
ludzkoś ci z obcą cy wi li zacją. Już ta krótka cha rak te rystyka wskazu je,
że jest to SF przy go do wa, z am bicją dos tarc za nia prze de wszystkim
rozry wki. Po wieść Tma, która wyszła w dwóch wers jach – Tma
(1998) i Tma 2.0 (2003), jest pierwszą czeską po li ti cal fic tion,
w której świat mu si sta wić czoła glo balnej awa rii prądu i jej efek to wi
– rozpa do wi wszel kich struk tur wład zy, zac zy nającej prze chod zić
w rę ce tych, którzy mają wię ksze zdolnoś ci prze trwa nia. W dru giej,
o wie le bard ziej pesy mis tyc znej wers ji, au tor dał wy raz swo je mu
rozc za ro wa niu rod zimą po li tyką, nie przy pad kowo w po wieś ci po ja -
wiają się pos ta ci au tentyc zne – żyjące lub nie, jak V. Ha vel, Mi loš Ze -
man, Mi louš Ja keš czy Va sil Bi ľak. Neff zaczął także rozwi jać za -

początko wa ny wy daną w roku 1998 po wieś cią Měsíc mé ho ivo ta
cykl Ar ka die, opo wia dający o ko lo ni zacji Księży ca. Zna kiem rozpo-
znawczym pi sarst wa Nef fa po zos ta je umie jętność kons truo wa nia
trzy mających w na pię ciu fa buł, nie tu zinko we po mysły, jed nak mi mo
nier zad kich na wiązań do rzec zy wis toś ci i umie jętnoś ci anty cy pacji
niek tórych wy darzeń jest to fan tas tyka prze de wszystkim rozry wko -
wa, ta ka, od której od wra ca się wspo mi na ny we wstę pie Pa vel Ko satík. 

Czy więc cała czeska pro duk cja SF-F nie wno si no wej wied zy
o świe cie i człowieku i służy jedy nie re lak so wi? Od wołam się po now -
nie do słów Ram pa sa, który ja ko wprawd zie nie ba dacz li tera tu ry
SF-F ani nie jej krytyk ma jed nak na nią bard zo trzeźwe spojrze nie: 

Česká SF se od Bodu zlomu po su nu la od povídky k románu a od li te ra tu ry
k popkultuře. Zároveň přitom ustala diskuse o smyslu psaní a ustavil se kon sen zus, že
cílem psaní je na straně čtenáře zábava a na straně autora zisk a potlesk fanoušků. A že 
dnes máme řadu autorů SF, ale jen několik (já vím bezpečně jen o třech) spisovatelů
(De fi nu ji toto dělení tak, že autoři tvoří po pku l tu ru, spisovatelé li te ra tu ru. Jako
podmínku nutnou k tomu, abych něco označil za li te ra tu ru, považuji, že autor má ještě 
jinou ambici než pobavit) (Rampas 2010, s. 7).

Z twierd ze niem tym można po le mi zo wać, czy rac zej je do pre cy zo -
wać, nie poz ba wiając utworów wlic za nych przez Ram pa sa do pop kul -
tu ry li ter ackoś ci (w rozu mie niu ter mi nu li ter ackość przez ro sy jskich
for ma listów). Sta rałabym się jed nak us ta lić do datko we niż „inne am -
bicje” kry te rium war toś cio wa nia czes kiej SF-F po zos tając na grun cie
te go ga tunku, mia no wi cie – czy da ny utwór ma szanse zaist nieć
w przekładach i być dos trzeżo nym przez inne fan do my na ro do we? In -
ny mi słowy, czy wno si no we myś li (nie tylko po mysły) i czy miałby
szanse stanąć w szran ki z twórc zoś cią do mi nujących pi sarzy an glo -
saskich? Sądzę, iż kil ka po wieś ci mogłoby pre ten do wać do stwierd ze -
nia, iż re pre zen tują „po ziom eu ro pe jski” czy też „świa towy”.

Chro no lo gic znie pierwszą z nich jest Uto pie, ne jlepší ver ze2 przed- 
wcześnie zmarłego w 2013 roku Iva na Kmín ka. Na pi sa na jeszc ze
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2 Szczegółowo powieść tę omawiam w swojej mo no gra fii Dzie dzi c two robota.
Współczesna czeska fan ta sty ka naukowa, Szczecin 2001.



w la tach osiemdziesiątych, ale opu bliko wa na do pie ro w 1990 roku to
błys kotli wa antyu to pia, osad zo na w XXV wieku, w świe cie po wojnie 
ato mo wej, po której oca lało jedyne mias to, chro nio ne nie prze puszcza-
jącym pro mie nio wa nia po lem siłowym, tak zwaną Sferą Branck e ra.
Mias to nie jest zbyt wiel kie – jak okazu je się w trak cie rozwoju ak cji,
mieszka w nim za led wie kil ka set lud zi, nikt jed nak nie zda je so bie
sprawy z nie na tu ralnoś ci ta kie go sta nu rzec zy, al bo wiem pa mięć
o wojnie, tak jak o wie lu in nych zdarze niach z przeszłoś ci, zos tała
utajnio na. Bo ha ter a mi po wieś ci są dwaj mieszkańcy mias ta – Vik tor
Ka minský, za ra zem nar ra tor utwo ru, i je go przy ja ciel Mar tin Lar den,
którzy zac zy nają po de jrze wać, że świat, w którym żyją, jest nieau -
tentyc zny. W mia rę rozwoju ak cji okazu je się, iż ich przec zu cia są
uza sadnio ne – że w wy niku wpro wad ze nia w życie pro jek tu Ben tham
wszyscy mieszkańcy Mias ta zos ta li za pro gra mo wa ni zgodnie z zało-
że niem: „Jak najwię cej szczęś cia dla jak najwię kszej iloś ci lud zi”.
Każdy człowiek ma więc wszcze pioną miłość do rod zi ny, uwiel bie nie 
swo jej pra cy, poc zu cie spra wied li woś ci, jest two rem idealnym, nasy -
co nym wszystki mi za le ta mi i wolnym od wad. Dzię ki te mu nie trze ba
wma wiać lud ziom, że są szczęś li wi, bo pro gra mowo to szczęś cie od-
czuwać muszą, a chwi lo we wątpli woś ci, ja kie wystąpiły choćby u głów-
ne go bo ha te ra, są jedy nie błęda mi w opro gra mo wa niu, które w każdej 
chwi li można na pra wić. W ten sposób Pro jekt Ben tham powołał do
życia pierwszą na świe cie funk cjo nującą Uto pię a nad pra widłowoś -
cią jej działania czuwa kla sa rządząca – pra cow ni cy To warzyst wa
Ubezpiec ze nio we go Uni ver sum, którzy rów nież są za pro gra mo wa ni,
tyle że w in nym, bard ziej skom pliko wa nym języku pro gra mo wa nia.
Kmínek sta wia w po wieś ci py ta nia o is to tę szczęś cia, na które trudno
zna leźć jednoznaczną odpo wiedź. Czy wolno ma ni pu lo wać lud zkim
szczęś ciem, jeś li w wy niku tych ma ni pu lacji człowiek fak tyc znie jest
szczęś li wy? Czy owi ma ni pu la torzy są godni po tę pie nia, sko ro ich ce -
lem jest nie sie nie szczęś cia? Czy lud zkość jest jeszc ze lud zkoś cią,
sko ro nie zna swo jej przeszłoś ci, która jest – jak u Orwel la – mo dy -
fiko wa na na po trzeby chwi li, tylko w ska li mikro, ska li po jedync zych
lud zkich ist nień? Czy mieszkańcy Mias ta, jak twierd zi Fromm, utra ci -

li sa me go sie bie, sko ro nigdy prawd zi wej wolnoś ci nie zazna li? Sta-
nisław Lem kons ta tu je „Dos ko nałe zas po ko je nie po trzeb miażdży
dos ko nale” (Lem 1973, t. II, s. 434). Kmínek nie osądza klasy rządzą-
cej wprost, prze cież społec zeństwo Uto pii jest najprawd ziwszą uto pią 
– „najlepszą jej wersją”, gwa ran tującą każde mu szczęś cie według je -
go po trzeb, a wraże nie to po tęgują wie lokrot nie pow tar zane hasła
„Ne jlepší z moných světů” i „Vše v pořád ku”. Au tor od da je rację obu 
stro nom – zarówno bun tow nikom, którzy wykrzykują, iż prawd zi -
wym skar bem człowie ka są wiec zne wątpli woś ci, nie pokój, wolność,
jak i eli cie rządzącej, której na drzędnym ce lem jest szczęś cie (nie licz-
nej oca lałej) lud zkoś ci. Przy wołuje w ten sposób prag ma tyzm i prze -
ko na nie Čap ka, że nie ist nie je prawda ab so lut na. Prag ma tyc zny i kon -
for mis tyc zny za ra zem jest też bo ha ter Uto pii – podczas swo jej noe -
tyc znej wędrówki od kry wa co raz to no we fak ty, które de ter mi nują je -
go za cho wa nie i świa to pogląd, ewo luujący od poc zu cia nieau tentycz-
noś ci własne go życia do zachłyśnię cia się możli woś cia mi, ja kie ofe-
ru je wład za, cały czas w prze ko na niu, iż czy ni do brze. Po wieść no si
podtytuł Zábavné pan op tikum, te ma ticky zaměře né na od věký boj do -
bra pro ti do bru – przy czym jedno dobro to szczęś cie całoś ci, dru gie –
szczęś cie jednostki. Odpo wiedź na py ta nie, czy jedno do bro można
sta wiać po nad dru gim, przy no si do pie ro końcówka utwo ru, w której
pobrzmie wa już nu ta post hu ma niz mu, gdy ci, których hasłem nad-
rzędnym jest „Jak najwię cej szczęś cia dla jak najwię kszej iloś ci lud zi” 
pos ta na wiają zgład zić inną cy wi li zację, aprio ryc znie de cydując, że
„nasze” szczęś cie ważnie jsze jest od szczęś cia czy je goś. Na wiąza nia
do twórc zoś ci Čap ka, Fran za Kaf ki, Isaa ca Asi mo va, ale prze de
wszystkim do fi lo zo fii uty li ta ryzmu Je remy’e go Ben tha ma oraz ładu -
nek rozważań etyc znych czy nią z po wieś ci wie lopłaszc zy znową lek -
tu rę, w której nie trudno od na leźć post mo der nis tyc zne ce chy. 

W roku 1994 pod pseu do ni mem Frank N. Skip per Fran tišek No -
votný opu bliko wał po wieść Dlouhý den Val ha ly. Utwór, według słów
au to ra, początkowo pla no wa ny ja ko pa ro dia fan tasy, rozrósł się z cza -
sem w try lo gię, po wiązaną wspólnym mo ty wem – współist nie niem
świa ta ziemskie go i nordyckich bogów. W pierwszej częś ci nac zel-
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nym po mysłem jest spro wad ze nie przez Grim ni ra (Ody na) ziemskich
żołnierzy – pi lotów z I wojny świa to wej – by po mo gli mu w walce
z od wiec znym wro giem Sur tem. Jed nak ot war cie prze jś cia międ zy
świa tem bogów a lud zi nie sie nie pla no wa ne kon sekwencje – Surt bo -
wiem za warł pakt o wza jem nej po mo cy z na zis ta mi... Epicka po wieść, 
w której au tor czer pał zarówno z ty powych mo ty wów fan tasy, do
których na leży wal ka do bra ze złem, ma gia i mi to lo gia ger mańska, jak 
i science fic tion – po dróże w cza sie, nasy ce nie po wieś ci tech niką, jest
za ra zem in ter teks tualną za bawą, w której na wiąza nia sięgają zarówno 
sztuk plas tyc znych (w utworze po ja wiają się sceny odpo wia dające
obra zom Bo ri sa Vel le jo), his to rii (Sto warzysze nie Thu le, za mach na
Rein har da Hey dri cha) i li tera tu ry. Po dob nie jak w przy pad ku Kmín ka
po wieść ma kil ka płaszc zyzn, których od kry wa nie, uza leżnio ne od
kom pe tencji czy telni ka, sta no wi pas jo nującą in te lek tualną rozry wkę.

Ja ro s lav Velinský, zna ny prze de wszy stkim z utwo rów przy go do-
wych i dete ktywi sty cz nych, jest też au to rem je dy nej roz bu do wa nej
w cze skiej fan ta sty ce na uko wej so cial fi c tion. Engerlingové (1995) to
po wieść wy ko rzy stująca mo ty wy cu do w ne go wy na la z ku i wę drującej 
ar ki3 – opi su je dzie je gru py cesar sko- kró le wskich ary sto kra tów, któ-
rzy pod ko niec I wo j ny świa to wej po sta no wi li ukryć się w pod zie -
miach i w sy ste mie ja skiń stwo rzyć „Nową Au strię”, gdzie kon tynu o -
wa na by była mo na r chia hab s bu r ska. Po mysł – dzię ki ge nia l ne mu na -
uko w co wi, któ ry pod zie mią wy bu do wał całe mia sto – uda je się wpro -
wa dzić w ży cie, jed nak w wy ni ku po to pu, ja ki na wie dził za sie d lo ne
pie cza ry, pań stwo - mia sto zo sta je od cię te od świa ta zew nę trz ne go. W
po to pie giną też nie mal wszy s cy do ro śli mie sz ka ń cy No wej Au strii, a
wraz z ni mi pa mięć o da w nej oj czy ź nie. Oca lałe dzie ci, two- rzące no -
we społecze ń stwo, za czy nają wie rzyć w no we le gen dy i mi ty, opa r te

na wspo mnie niach, jak cho ć by sa ma na zwa Engerlingové (w ję zy ku
nie mie c kim en ge r ling oz na cza ‘pę dra ka’), którą uwa żają za na zwę
wy ższej kla sy społecz nej, a któ ra po cho dzi od prze zwi ska, ja kim
słabych ucz niów ob da rzał w szko le na uczy ciel. Po wieść jest in te le -
ktu alną a za ra zem prze śmiewczą próbą prze śle dze nia kształto wa nia
się no we go społecze ń stwa4, któ re fo r mułuje włas ne re guły ży cia, opa -
r te na no wej re li gii. Po po to pie bo wiem oca lało dwu kro t nie wię cej
dzie w czy nek niż chłopców, gru p ka do rosłych po sta na wia więc zmie -
nić Dzie się cio ro Przy ka zań i cały ko deks mo ra l ny tak, by usan kcjo no -
wać związki po za małże ń skie i nierząd. Za miast Bo ga mie sz ka ń cy
No wej Au strii za czy nają wy zna wać isto tę o na zwie „Nejtlustší”, mo -
d li twa spro wa dzo na zo sta je do aktu se ksu al ne go a nad prze strze ga -
niem za sad czu wa za kon „Dálek”. Re li gia prze sta je mieć co ko l wiek
wspó l ne go z wiarą, sta je się ide o lo gią, pod porządko waną po trze bie
za cho wa nia ga tun ku i kom fo r to wej eg zy sten cji uprzy wile jo wa nej
kla sy En ge r lin gów. Nie natu ra l ne wa run ki roz wo ju i li cz ne związki
ka zi ro d cze pro wadzą do rychłej de ge ne ra cji fi zy cz nej i umy- słowej
społecze ń stwa – no ś ni ka mi tra dy cji po zo sta je je dy nie pa ra młodych
lu dzi żyjących w „pod zie miu pod zie mia” – naj ni ż szym po zio mie No -
wej Au strii zwa nym Hölle (Piekło), któ rzy dzię ki jed ne mu z nie li cz -
nych do rosłych, któ ry prze żył, za cho wują pa mięć nie ty l ko o da w nych 
cza sach, ale i ku l tu rze i pra wdzi wej re li gii, od ma wiając przy ję cia no -
wych re guł ży cia. Engerlingové to epi cka wi zja roz wo ju wy izo lowa -
ne go społecze ń stwa, cze r piąca za rów no z kon we ncji fan ta sty ki so cjo -
logi cz nej, dys to pii, jak i mo ty wów fan ta sy – mie sz ka ń cy No wej Au -
strii, któ rzy wy chodzą na po wie rz ch nię, wy dają się bo wiem mie sz ka -
ń com Zie mi kras nolu d ka mi. Swo im roz ma chem i pre cy zyjną kon -
strukcją świa ta przed sta wio ne go oraz roz wa ża nia mi na te mat pa mię ci
w kul ty wo wa niu tra dy cji i za cho wa niu to ż sa mo ści po wieść zde cy do -
wa nie wy prze dziła prze ciętną czeską fan ta sty kę na ukową oma wia ne -
go okre su.
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3 Motyw „wędrującej arki” po raz pierwszy został wy ko rzy sta ny przez Briana
Aldissa w po wie ści Non-stop, która opo wia da o mie sz ka ń cach statku kos mi cz ne go
od wielu lat dryfującego w Ko s mo sie. Społecze ń stwo, złożone z po to m ków daw- 
nych kos mo na u tów, „uległo re gre so wi cywi liza cyj ne mu, za po mniało o swym po -
cho dze niu i pie r wo t nym celu podróży, nie wie nawet, czym jest otaczający świat”
(Nie wia do m ski, Smu sz kie wicz 1990, s. 251).

4 Tym też różni się od zde cy do wa nej wię kszo ści utworów opartych na motywie
„wędrującej arki”, które za zwy czaj opisują społeczeństwo o już usta lo nych
regułach życia.



W roku 2002 uka zała się os tat nia po wieść Jo se fa Nes vad by – Pek -
lo Beneš. O šťastnějším Čes ko slo vens ku, wy pełniając is totną lukę
w czes kiej SF, jaką był brak his to rii al ter na ty wnych. Fa buła po wieś ci
te go doświadczo ne go pro zai ka osnu ta jest wokół losów głów ne go bo -
ha te ra, który jest prześ la do wa ny przez swo je go so bow tóra z równo -
ległego świa ta. W świe cie tym, dzięki wy na lazko wi o nazwie In di net
prezy dent Ed vard Beneš uzys ku je pewność sie bie, dzię ki której sta je
się ce nio nym po li tykiem, równorzędnym part ne rem dla ob cych mo -
carstw, co powo du je lepszą po zycję międ zy wo jen nej Cze chosłowacji: 
nie do chod zi do układu mo na chi jskie go a podczas wojny Re pu bli ka
jest państwem neu tralnym. Jed nak Cze chosłowacja „szczęś li wsza”
jest tylko po zor nie, pew ne fa talne wy darze nia nastąpią jedy nie
z opóźnie niem, a fa buła końc zy się powsta niem dwóch sa mod ziel-
nych re pu blik – czes kiej i słowack iej. Po wieść Nes vad by można od-
czy tać ja ko przy po wieść o nieu chron noś ci lo su, ac zkol wiek jest ona
też wa riacją na te mat Cze cho-Słowacji, jej idei w myś li po li tyc znej
T.G. Ma sa ryka i Beneša, co a prio ri adre su je utwór do czy telników
biegłych w XX- wiec znej rod zi mej his to rii. Może właśnie ze względu
na duży ładu nek rozważań his to rio zo fic znych utwór nie spotkał się ze
zbyt en tuzjas tyc znym przy ję ciem fanów ga tunku, ac zkol wiek wy so ko 
zos tał oce nio ny przez krytykę głów ne go nur tu. 

Z wię kszym od ze wem spotkała się na to miast in na his to ria al ter na -
ty wna – Spěšný vlak Ch. 24.12 Ja na Poláčka. Punk tem wy jś ciowym
w po wieś ci jest zwy cięstwo Trze ciej Rzeszy w II wojnie świa to wej –
nie bez po mo cy Cze chosłowacji, która przyłączyła się do na zistów.
Ak cja toc zy się w roku 1953, w Böh mer land zie, który jest częś cią
Rzeszy. Bo ha ter po wieś ci – Mar tin Řezníček, który jeszc ze przed
wojną zmie nił per so na lia na nie mieck ie imię i nazwis ko Wal ter
Fleischer, jest młodym we te ra nem, os tat nim żyjącym inży nie rem po -
tra fiącym pa no wać nad ma giczną ener gią, vri lem, a także jedynym
żyjącym uc zest ni kiem na lo tu ato mo we go na USA 6 sierpnia 1951
roku. Au tor bu du je świat wokół głów nej pos ta ci, od kry wającej skry -
wające się w nim ta jem nice, a za ra zem opie ra kons truk cję świa ta na
czy telnic zych kom pe tencjach – zarówno je go wied zy o prze bie gu

II wojny świa to wej, jak i zna jo moś ci „me taświa ta” SF – wie le tu na -
wiązań do in nych utworów, zarówno czes kich, jak i świa towych. 

Ka meral na i bard zo su gesty wna his to ria, opo wied zia na przez Po-
láčka, ukazu je bo ha te ra i świat, którym – mi mo sojuszu z Hitle rem –
wy gra na wojna nie przy niosła żadnych korzyś ci. Bo ha ter żyje w skan -
da lic znych wa run kach, pra cu je ja ko sprzątacz, cier pi na cho robę po -
pro mienną, dba o znie dołężniałą matkę, jest prześ la do wa ny przez
służby bezpiec zeńst wa i grupę lud zi pla nujących wykorzys tać je go
umie jętnoś ci w za ma chu na Hitle ra. Böh mer land zaś to pro wincja
pro wincji, z ludźmi eg zys tujący mi na gra ni cy nęd zy. Cho ciaż ak cja
po wieś ci osnu ta jest wokół losów bo ha te ra, his to rio gra fic zne re flek-
s je au to ra podążają w stronę bard ziej uni wer salnych kons ta tacji, gdyż, 
jak zauważa Jiří Po pio lek:

Poláček podobně jako třeba Ne s va d ba v Peklu Beneš dochází k neradostnému
závěru: žádná jiná verze hi sto rie nepřináší pro naši zemi lepší svět, vše je jakoby
zacyklené v jedné pesimistické variantě, kde přežít zna me na lo sklonit hlavu a při-
způsobit se a kde nikdo nebyl zločincem, protože „pouze plnil rozkazy” (Po pio lek
2010). 

Po za milknię ciu Evy Hau sero vej na czes kiej sce nie science fic tion
zac zęły się po ja wiać inne au tor ki, po ruszające wątki fe mi nis tyc zne.
Sa nča Fülle, au tor ka po chod ze nia słowack ie go, lecz mieszkająca
w Prad ze i pisząca po czes ku, za de biu to wała po wieś cią Stráce no ci,
której ak cja osad zo na jest w pos ta po ka lip tyc znym świe cie poz ba wio -
nym wszel kich za sad mo ralnych. Eu ro pa jest fi zyczną i eko no miczną
ruiną – a u jej ru bieży stoją Ty be tańc zy cy, powo li, lecz sku tec znie eks -
pan dujący na za chód. Mi mo nie do ciągnięć, ty powych dla de biu tu, i to 
od razu po wieś cio we go, au tor ka po ruszyła wie le wątków wykrac zają- 
cych po za ga tunko we sche ma ty łącząc ele menty thrille ra, fan tasy
i po li ti cal fic tion, ale po ruszając rów nież te ma ty „niewy god ne” i rzad -
ko w li tera turze po pu lar nej po ruszane – pe do fi lii, handlu żywym to -
warem i traumy, jaką przeży cie ta kich doświadczeń nie sie w wieku
do rosłym. 

Wy darze niem mi nio ne go roku bez wątpie nia stała się pen ta lo gia
My ce lium Vilmy Kad lečko vej (do tej po ry dru kiem uka zały się czte ry
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to my – Jan ta ro vé oči, Led pod kůi, Pád do tem not, Vidění), która
sztur mem zdobyła uzna nie zarówno krytyki (na gro da Aka de mii SFFH
2013 w ka te go rii „książka roku” i „najlepsza czeska po wieść”), jak
i czytelników. Ak cja cyklu toc zy się w da lekiej przyszłoś ci, gdy Zie -
mia na wiązała kon tak ty z in ny mi cy wi li zacja mi – prze de wszystkim
Ös sea na mi – hu ma noi dalny mi is to ta mi, które po sia dają wład zę nad
nad na tu ralny mi Łod zia mi – organiz ma mi, które są w sta nie prze mie-
r zać ga lak tykę. W za mian za korzys ta nie z ös seańskiej tech no lo gii
Zie mia – zgodnie z za sa da mi pa nującej mul tikul tu rowoś ci – to leru je
osied la nie się całych grup Ös seańc zyków, nie dos trze gając początko-
wo, że wy zna wa na przez nich wia ra jest krwa wa i bezwzględ na, ale
prze de wszystkim – Koś ciół Akkütlix wy ma ga ofiar z lud zi. Au tor ka
nie ukrywa, że ins pi racją do na pi sa nia pen ta lo gii stały się dla niej wy -
darze nia z 11 września 2001 roku i świa do mość fak tu, że wo bec fa na -
tyzmu re li gi jne go opar te go na od mien nych war toś ciach cy wi li zacja
za chodnia jest bezrad na. Kad lečková w My cel lium rozwi ja wątki
i światy, które zac zęła kons truo wać już w swoich pierwszych utwo -
rach, jed nak w pen ta lo gii pre zen tu je się ja ko au tor ka dojr zała, z do-
sko nale opra co wa nym warsz ta tem pi sarskim, umie jęt nie rozgry wają-
ca poszc zególne wątki, a prze de wszystkim po tra fiąca bu do wać po-
głębio ne psy cho lo gic znie syl wetki. Rozpi sa na na wie logłos wie lo-
wątko wa opo wieść – no ta bene z silnie za ry so wa ny mi pos ta cia mi ko -
bie cy mi – jest, jak au tor ka sa ma przy znała w pry wat nej ko res pon -
dencji, his to rią „ar che ty palnej jun gowskiej in dy wi duacji” głów ne go
bo ha te ra, Lu ca sa Hil de brandta, który po rusza się na gra ni cy obu cy -
wi li zacji – ziemskiej i ös seańskiej. En tuzjas tyc zne re cenzje, w któ-
rych po wieść porówny wa na jest do klasyc znych utworów SF ta kich
jak Diu na, a ta lent au tor ki do umie jętnoś ci Or so na Scot ta Car da (os o -
biś cie wska załabym jed nak na inną wielką damę SF-F, Ur su lę K. Le
Guin) są całko wi cie uza sadnione, do datkowo świet nie przy go to wa ny
i pro wad zo ny mar ke ting a priori „ska zały” cykl na zasłużo ny suk ces
(mi mo iż o wy da nie liczącej po nad 2000 stron pen ta lo gii pi sar ka mu -
siała toc zyć długie bo je). 

Z powyższe go su biek tywne go przeglądu wy ni ka, że czeska SF-F
jest prze de wszystkim zróżni co wa na, adre so wa na do różne go typu
od bior cy – rów nież dzie cię ce go i młod zieżo we go – który może od na -
leźć sa tys fak cjo nujący go pod ga tu nek, styl pi sarski czy te ma tykę.
Silne twórc ze os o bowoś ci, które w ciągu os tat nich 25 lat po ja wiły się
na rynku bądź ugrun to wały swoją na nim po zycję, oferują przeży cie
czy telnic ze porówny walne z za dowo le niem, ja kie niosą lek tu ry pi -
sarzy an glo saskich.

Czy tak różno rod na czeska SF może więc lic zyć na zaist nie nie po -
za gra ni ca mi swo je go kra ju, zwłaszc za na rynku an glojęzyc znym,
który wie lokrot nie poszer za krąg po tencjalnych od biorców? Naj-
prostszym, wy da wałoby się, za da niem, jest sta ra nie się o opu bliko wa -
nie opo wia dań w jednym z pres tiżowych cza so pism. Jak jed nak po da -
je Ju lie Nováková za Sub mis sion Grin der (http://the grin der.dia bo li -
cal plots.com), si to, przez które prze chodzą nadsyłane opo wia da nia,
prze sie wa je bard zo piec zołowi cie: na łamy czołowej „wiel kiej trój ki:
„Ana lo gu”, „Asi mov’s SF” i „SF&F” tra fia najwyżej 3,5% (sic!) ofe -
ro wa nych przez au torów tekstów (Nováková 2014), w przy pad ku pro -
fes jo nalnych lub półpro fes jo nalnych ma gazynów on- line sta tystyki te
są jeszc ze bard ziej dla au torów nieprzy chylne, gdyż na stro ny in ter ne -
to we cza so pism ta kich jak „Clar kes world”, „Apex”, „Tor.com” czy
„Strange Ho ri zons” dos ta je się nie wie le po nad 1% nadsyłanych opo -
wia dań. Tym wię kszy więc suk ces Ju lii Nováko vej, której na pi sane po 
an giels ku opo wia da nie The Symphony of Ice and Dust zna lazło się
w paźd zier nikowym nu mer ze cza so pis ma „Clar kes world” z roku
2013. Czy pi sa nie po an giels ku to dro ga, którą wybiorą po ko le nia
młodszych pi sarzy (Nováková jest roc zni kiem 1991)? Vil ma Kad -
lečková, której dwa opo wia da nia we własnym tłumac ze niu uka zały
się w pres tiżowych cza so pis mach „Ma ga zine of Fan tasy & Science
Fic tion” oraz „In ter zone” przy zna je, iż podczas tłumac ze nia nie obyło 
się bez po mo cy na tive spea ke ra. Może jed nak ist nie je dro ga in na, po -
przez tłumac ze nia pas jo natów – Spěšný vlak Ch. 24.12 Ja na Poláčka
zos tał dos trzeżo ny przez nie za leżne go wy daw cę e- booków Restless
Books, i wy da je się, że właśnie w elek tro nic znych wy daw nict wach
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Pa trycjusz PAJĄK
Warsza wa

Wzorzec czes kiej baśni fil mo wej i je go hor ro ro we
odkształce nie w dwóch fil mach Jura ja Her za

Ke y words: fa i ry ta le, hor ror, Czech ci ne ma, Ju raj Herz
Słowa klu czo we: baśń, hor ror, ki no cze skie, Ju raj Herz

Abs tract

The fairy tale film is a second only to the comedy of manners flagship genre of
Czech cinema. Its po pu la ri ty in Bohemia is as so cia ted with a rich tradition of literary
fairy tale, as well as with socio-political con di tions, favoring the pro duc tion of such
films. There is prevailed a specific pattern of fairy tale – good- na tu red and comical.
Two Juraj Herz’s fairy tales from 1978 – Virgin and the beast and The ninth heart –
stand on this back ground. Herz in tro du ces the elements of horror to the fairy tale
world and con se quen tly gives both films a meaning which is gently objecting to the
pattern of Czech fairy tale film.

Baśń filmowa jest drugim po komedii obyc za jo wej sztan da rowym gatunkiem
czeskiego kina. Jej po pu lar ność wiąże się w Czechach z bogatą tradycją baśni literac-
k iej, a także z warunkami społec zno- po li tyc zny mi, sprzyjającymi produkcji tego
rodzaju filmów. Upowszechnia się tam określony wzór baśni – do bro dusznej i ko-
micznej. Na jego tle wyróżniają się dwie baśnie Juraja Herza z 1978 roku – Panna
i potwór i Dziewiąte serce. Herz wprowadza do baśnio we go świata pier wiastki grozy, 
które przydają obydwu filmom znaczenia łagodnie kon tes tacy jne go wobec wzoru
czeskiej baśni filmowej.

Baśń to obok ko me dii najpo pu lar nie jszy ga tu nek czes kie go ki na
fa bu lar ne go w dru giej połowie XX wieku. W ki nie przed wo jen nym
nie cieszyła się ta kim powod ze niem. W la tach dwud ziestych, a więc
w epo ce ki na nie me go, na krę co no w Cze chach tylko dwie baśnie.
W 1920 roku Sva to pluk Ine mann wy reży se ro wał Czerwo ne go Kap -
tur ka (Čer vená Karkul ka). Sie dem lat później powstał Cza rod ziej
Kaszparek (Kašpárek kouzleníkem) w reży se rii Jo se fa Ko keis la.
Obyd wa filmy nie za cho wały się.
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le ży przyszłość tłuma czeń na in ne ję zy ki „li te ra tur słabych”, któ re,
według Pa s ca le Cas sa no vy, mają sto sun ko wo długą hi sto rię i du ży
wkład w ku l tu rę, jed nak małą ilość użyt ko w ni ków, a ich zna cze nie na
mię dzy naro do wym ryn ku li te ra c kim jest nie wie l kie (Cas sa no va
2002, s. 9). Wy da wać się mo że, że miłoś ni cy SF-F, ja ko społecz ność
chę t nie ko rzy stająca ze współcze s nych ele ktro ni cz nych ga dże tów,
jest na to przy go to wa na, a ry nek księ ga r ski, zwłasz cza obe j mujący tak 
ni szo we ga tun ki, ja kim jest fan ta sty ka, po zwo li na to, by osiągnię cia
in nych li te ra tur na ro do wych (niean gloję zy cz nych) stały się do stę p ne
dla czy te l ni ków. 
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Rów nież tylko dwie baśnie wy pro du ko wa no w la tach trzyd zie-
stych, kiedy wpro wad zo no do ki na dźwięk. Ja ro slav Bro i Myr til
Frída zauważają, że udźwię ko wie nie nie służyło krę ce niu baśni, po -
nie waż było dro gie. Bi le ty na filmy dla dzie ci kosz to wały wówczas
mniej niż na filmy dla do rosłych, dla te go pro du cen ci fil mo wi oba wia -
li się, że na baśniach nie za ro bią dos ta tec znie dużo (Bro, Frída 1966,
s. 42). Te dwie baśnie, które w tamtym cza sie – mi mo wspom nia nych
obaw – na krę co no, to Królewna Śnieżka i sied miu krasno lud ków
(Sněhur ka a sedm trpaslíků) oraz Chatka z pier ni ka (Perníková cha -
loup ka). Obyd wie wy reży se ro wał w 1933 roku Oldřich Kmínek,
który – wed le słów Luboša Bar toška – zro bił to ta nio i pry mi tywnie
(Bar tošek 1985, s. 192).

Ka rie ra baśni fil mo wej w Cze chach zac zy na się w latach pięćd zie -
siątych, a dokładnie w roku 19521, gdy ko mer cy jny suk ces odno si
Dum na królewna (Pyšná prin cezna) Boři vo ja Ze ma na – pierwszy po
wojnie czes ki film oma wia ne go ga tunku. Na krę co no go na pods ta wie
baśni Boeny Němco vej pt. Uka ra na du ma (Po tres taná py cha)2. Pod-
s ta wa li ter acka zos tała jed nak odpo wiednio sko ry go wa na ideo lo gicz-
nie według wzo ru filmów baśniowych, powstających w owym cza sie
w in nych kra jach socja lis tyc znych, zwłaszc za w Związku Rad ziec-
kim. W nich – jak pisze Lukáš Sku pa – klasyc zny dla baśni kon flikt
do bra ze złem zastąpio no kon flik tem mądroś ci i głupo ty, przy czym
mądrość ce cho wała przeds ta wi cie li niższych warstw społec znych (to
za tem mądrość lu do wa), na to miast głupotą wykazy wała się arys to-
kracja. Pod kreś la no w tych fil mach pod ziały kla so we, a także war tość
ogólnie rozu mia nej lu dowoś ci i pra cy fi zyc znej (Sku pa 2012, s. 87).

Suk ces Dum nej królewny wiąże się z fak tem, że dorówny wała ona
pod względem ar tystyc znym najpo pu lar nie jszym baśniom z in nych

krajów socja lis tyc znych, dys try buo wa nym w Cze chosłowacji. Od te -
go mo men tu cze chosłowack ie wład ze nie szczędzą pie nięd zy na pro -
duk cję filmów baśniowych, które nie mal wszystkie utrwa lone zos tają
na taśmie ko lo ro wej (Dumną królewnę zro bio no jeszc ze na taśmie
czar no- białej). W dwóch zwłaszc za okre sach dru giej połowy XX wie- 
ku tworzy się po kaźną ich liczbę i jednoc ześnie cieszą się one uzna -
niem ma so wej wi dow ni. Mo wa o cza sach stali niz mu, gdy powsta je
wspom nia na już Dum na królewna, oraz o cza sach nor ma li zacji, czy li
la tach sie demdzie siątych i osiemdzie siątych.

Sta li nizm i nor ma li zacja to na jos trze jsze fazy reżi mu ko mu nis tycz-
ne go w Cze chosłowacji (z zas trzeże niem, że fa za sta li nowska była su -
rowsza od nor ma li zacy jnej). Można w związku z tym zauważyć
pewną pra widłowość: im os trze jszy reżim, tym wię cej krę ci się w Cze-
chach baśni i tym bard ziej są popularne. Gdy tylko reżim słab nie (jak
w okre sie od wilży społec zno- po li tyc znej lat sześćd zie siątych) lub
przes ta je ist nieć (po roku 1989), zmnie jsza się liczba pro du ko wa nych
baśni i ma le je ich po pu lar ność na rzecz filmów, które bezpośrednio
i krytyc znie do tykają pro blemów współczesnych, co w okre sach na si -
lo nej kon tro li wład zy ko mu nis tyc znej nad ki ne ma to gra fią było nie -
możli we (w okre sie sta li niz mu) lub moc no ogra nic zone (w okre sie
nor ma li zacji).

Ga tu nek baśni fil mo wej ko mu niś ci apro bują, po nie waż wy ras ta on 
z hołubio nej przez nich tra dycji lu do wej, którą ideo lo gic znie ma ni pu -
lują w ce lach pro pa gan dowych i częs to tak sa mo – zwłaszc za w okre -
sie sta li niz mu – czy nią z baśnia mi. Manipu lacji tej pod le gają też inne
ga tun ki fil mo we, jed nak w baśniach, ze względu na ich moc no fik cjo -
nalny cha rak ter, nie ra zi ona tak bard zo jak w fil mach rea lis tyc znych,
czy li naś la dowczych wo bec cod zien nych rea liów (his to ryc znych
i współczesnych) i z te go powo du w wię kszym sto pniu narażo nych na
ideo lo giczną in terwencję, zo rien to waną na odpo wiednią kreację obra- 
zu ty chże rea liów.

Z jed nej stro ny „fi k cja” ideo lo gi cz na le piej wpa so wu je się w fi kcję 
ba ś niową niż mi me tyczną, po nie waż – jak ta ba ś nio wa – pro po nu je
upro sz czoną wi zję świa ta. Z dru giej jed nak stro ny kon we n cja ba ś ni
od da la tę wi zję od zwy cza j nej rze czy wi sto ści i w kon se k wen cji ideo -
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1 Lukáš Skupa zaznacza, że już wcześniej – w 1947 roku – pla no wa no w
Czechach na krę cić baśń. Miała nosić tytuł Złoty frędzel (Zlatý střapec). Do jej po -
wsta nia w re ży se rii Mi ro s la va Cikána jednak nie doszło (Skupa 2012, s. 85–86).

2 Baśń ta została wydana po raz pierwszy w 1846 roku w piątym tomie zbioru
Němcovej pt. Baśnie i legendy narodowe (Národní báchorky a pověsti, 1845–1847).



lo gi cz na wy mo wa fi l mu tra ci na po li ty cz nej ostro ści i aktu a l no ści3.
W su mie ga tu nek ba ś ni za pe w nia fi l mo w com, szcze gó l nie tym nie -
uto ż sa miającym się w pełni z ko mu ni z mem, większą wol ność
twórczą w cza sach spę ta nia tej wol no ści niż in ne akce p to wa ne przez
re żim ga tun ki. Reży se ro wa nie fi l mów ba ś niowych oz na cza w ta kim
przy pa d ku mo ż li wość wy ko nywa nia za wo du ko sztem mniej wsty d li -
we go ko m pro mi su z władzą.

Ba ś nie oglądają głów nie dzie ci, ale ra zem z ni mi czę sto ro dzi ce.
Oby d wu tym gru pom fi l my te pod obają się w ta m tych cza sach, ja ko
że po zwa lają im uciec od sie r mię ż nej rze czy wi sto ści so cja li sty cznej
w świat całko wi cie od mien ny – pię k ny i ma gi cz ny. Pisząc o ba ś niach
fi l mo wych w epo ce so cja li z mu, na le ży pamię tać o ko sztach ich pro -
du kcji, któ re są wy so kie ze wzglę du na hi sto ry cz ne lub qu a si-hi sto ry -
cz ne, za zwy czaj wy sta w ne, ko stiu my oraz de ko ra cje. Ko mu ni ści nie
skąpią pie nię dzy na za akce pto wa ne przez sie bie fi l my, dla te go też ba -
ś nie mogą po wsta wać bez wię kszych ogra ni czeń fi nan so wych.

Ob ok czyn ni ków społeczno -poli ty cz nych i psy cho społecz nych,
a ta k że eko no mi cz nych, o popu la r no ści ba ś ni fi l mo wej w Cze chach
de cy du je też bo ga ta tra dy cja ba ś ni li te ra c kiej, któ rej roz wój wiąże się
z no bi li tacją lo ka l nej ku l tu ry lu do wej w wie ku XIX – w cza sach
eman cy pa cji na ro do wej Cze chów. Wte dy cze s cy fo l klo ry ści i pi sa rze, 
jak Ka rel Jaromír Er ben czy Boena Němcová, li te ra c ko ad ap tują ust -
ne ba ś nie lu do we, za pi sując je i wy dając ich zbio ry. Rów no le gle i co -
raz czę ściej po wstają ba ś nie au to rskie, któ ra nie wy wodzą się bez po-
śred nio z kon kre t nych ba ś ni lu do wych, lecz są wy two rem wy ob ra ź ni
pi sa rza, choć w ogó l nych za ry sach ukształto wa nym na wzór lu do wy.

Cze skie ba ś nie fi l mo we opie rają się na li te ra c kich ad ap ta cjach ba -
ś ni lu do wych lub mają cha ra kter au to r ski. Nie za le ż nie od te go po-
działu ugrun to wu je się w Cze chach okre ślo ny mo del fi l mu ba ś nio we -
go: do bro dusz ne go i ko me dio we go, w któ rym zło (np. w po sta ci diab-

łów lub cza ro w nic) nie jest au ten ty cz nie złe, ale nie po rad ne, dla te go
nie wzbu dza gro zy, ty l ko śmie szy. Głupie zło mo ż na po ko nać spry -
tem, a nie do bro cią. Lukáš Sku pa su ge ru je, że ta ce cha cze skich ba ś ni
jest trwałym na stę p stwem wpływu ide o lo gii komu ni sty cz nej na kon -
we ncję ba ś niową w epo ce sta li ni z mu (Sku pa 2010, s. 88). W komu ni -
sty cz nej in ter pre ta cji zło, któ re go źródłem były za zwy czaj wy ższe
kla sy społecz ne, na zna cza no głupotą, aby je zra cjo nali zo wać i jed no-
cze ś nie ośmie szyć, czy niąc je w su mie łatwie j szym do po ko na nia.

Ana li zując wi zję zła w cze skich ba ś niach fi l mo wych, na leży ta k że
brać pod uwa gę swo i stość tra dy cy j nej cze skiej ba ś ni li te ra c kiej, ja ko
że sta no wi ona głów ne źródło in spi racji dla sce na rzy stów i re ży se rów
te go ro dza ju fi l mów. Baśń li te ra cka za czy na się kształto wać w okre sie 
pó ź ne go od ro dze nia na ro dowego, począwszy od lat trzy dzie s tych
XIX wie ku, gdy pie r wsze utwo ry oma wia ne go ga tun ku pu b li ku je się
w cze skoję zy cz nych cza so pi s mach. Wte dy też w Cze chach uma c nia
się świa to pogląd biede rme ie ro wski, ra cjo na li zujący wsze l kie skraj-
no ści, tak że zło, któ re w tym uję ciu tra ci swój de mo ni cz ny rys, stając
się ludzką przy padłością, wypływającą ze słabo ści cha ra kte ru. Te
poglądy od działują na cha ra kter ów cze s nej twó r czo ści li te ra c kiej, ta -
k że ba ś nio wej.

Baś nio pi sa rze – ad ap tując ma te riał fol klo ry sty czny – do ko nują je -
go se le kcji i oczy sz czają go z cech nie akcep to wa nych z pun ktu wi dze -
nia pa nującej ide o lo gii społecz nej, co jest, oczy wi ście, cha ra kte ry-
sty cz ne dla baś nio pisa r stwa rów nież w in nych kra jach, ale w ka ż dym
z nich in ter we ncje li te ra c kie są od mien nie ukie run ko wa ne. W cze -
skich ba ś niach, we dle opi nii Ha ny Šmahelovej, osłabie niu ule gają
mo ty wy ero ty cz ne, dra sty cz ne i anty ko ście l ne (Šmahelová 1989, s.
49– –50). Są one usu wa ne lub łago dzo ne ta k że dla te go, że z cza sem
ba ś nie stają się te ksta mi prze zna czo ny mi prze de wszy stkim dla od -
bio r cy dzie cię ce go. W ust nych ba ś ni lu do wych te go ro dza ju mo ty wy
wstę po wały, po nie waż ich słucha cza mi by li za rów no do ro śli, jak i
dzie ci, a dzie ci wy cho wy wa no wów czas bar dziej su ro wo, więc rów -
nież z te go po wo du oma wia ne mo ty wy nie bu dziły za strze żeń. Skłon -
ność do oczy sz cza nia ma te riału ba ś nio we go z tre ści kon trowe rsy j -
nych spo- łecz nie (zwłasz cza oby cza jo wo i ety cz nie) w spo sób na tu ra -
l ny prze cho dzi z cze skiej li te ra tu ry do fi l mu.
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3 Odrębny przy pa dek stanowią w Czechach tzw. no wo cze s ne baśnie. Ich akcja
rozgrywa się w so cja li sty cznej współcze s no ści, do której wpro wa dzo ne zostają pie -
r wia stki baśniowe (ma gi cz ne). W tych filmach, zdaniem Marie Gro mo vo vej, od po -
wied nia wymowa ideo lo gi cz na zostaje wy ra ź niej wy eks pono wa na niż w baś- niach
tra dy cy j nych, roz gry wających się naj czę ściej w bliżej nie okre ślonych dawnych
czasach (Gromovová 2010, s. 118–121).



Jedy nie kil ka filmów przełamu je wy wodzącą się z kul tu ry bie der -
meieru i ugrun to waną w okre sie socja liz mu do bro duszno- ko me diową 
to nację czes kiej baśni fil mo wej. Za sadnic zo owo przełama nie do ko -
nu je się przez powrót do niek tórych cech, ty powych dla pierwot nej
baśni lu do wej. Do tyc zy to także dwóch filmów Jura ja Her za z 1978
roku pt. Pan na i potwór (Pan na a netvor) i Dzie wiąte serce (Deváté
srdce). Krę co no je równoc ześnie, na prze mien nie. Ten sposób ich pro -
du ko wa nia wy ni kał z czyn ni ka fi nan so we go. De ko racje, wys ta wio ne
przez stu dio fil mo we Bar ran dov do Pan ny i potwo ra, oka zały się bo -
wiem bard zo dro gie, dla te go stu dio – aby maksy malnie je wykorzys -
tać – za pro po no wało Her zo wi nakręce nie w nich jeszc ze jed nej baśni
– Dzie wiąte go ser ca.

Pan na i potwór sta no wi pa ra frazę po pu lar nej fran cus kiej baśni
Pię kna i bes tia (Belle et la bęte)4, której ka no nic zny dziś wa riant spi -
sa no w XVIII wieku5. Dru gi film nie jest adap tacją tra dy cy jne go ma -
te riału li ter ack ie go, ale powstał na pods ta wie sce na riusza poe ty i au to -
ra książek dla dzie ci Jo se fa Hanzlíka. Obyd wa utwo ry fil mo we opie -
rają się na po dob nym mo ty wie: znie wo le nia dziewczyny przez po-
two ra. Prawzo rem te go mo ty wu jest grecki mit o Per se fo nie, którą
Ha des porwał do Tar ta ru (Snodgrass 2005, s. 22).

Najważniejszą cechą, różniącą wy mie nio ne baśnie Her za od wzor -
co we go mo de lu czes kiej baśni fil mo wej, jest obec ność pier wiastka
hor ro ru, wywołującego grozę. Groza zbliża obydwa filmy do bard ziej
surowych, niepod da nych mieszc zańskiej cenzurze obyc za jo wej, baś-
ni lu dowych6.

Pisząc o gro zie w baśni i hor rorze, na leży pa mię tać o różni cy mię-
d zy wy mie nio ny mi ga tun ka mi nar ra cy jny mi. Te mu za gadnie niu naj-
więcej uwa gi poświę ca Ro ger Caillois, który – co trze ba zaznac zyć –
za miast poję ciem hor ro ru posługu je się poję ciem fan tas tyki, ozna-
czającej w je go rozu mie niu hor ror nadprzy rod zo ny (Caillois nie
uwzględnia więc hor ro ru rea lis tyc zne go, w którym nie ma ele mentów
nadprzy rod zo nych). Według fran cus kie go ba dac za ele menty nad-
przyrod zone w baśni nie wzbud zają gro zy, po nie waż należą on to lo -
gic znie do świa ta baśnio we go. Ich cu downość czy też ma gic zność jest 
w tym świe cie na tu ral na, dlatego nie dziwi. W utwo rach fantastycz-
nych ele ment nadprzy rod zo ny na rusza on to lo gię em piryczną, znaną
każde mu z życia cod zien ne go. Wpro wad za do niej chaos i ja ko ta ki
sta no wi źródło gro zy (Caillois 1967, s. 32–33).

Caillois za po mi na wszakże, że w baśniach gro za rów nież może
wystę po wać. Wiąże się ona z wyjątkowym okru cieństwem, ja kim
czasem ce chu je się postę po wa nie baśniowych bo ha terów, zwłaszc za
ne ga ty wnych. Wedle opi nii Ja ny Nemco vej okru cieństwo wzma ga su -
gesty wność opo wieś ci, ale też od zwier cied la swois tość dawnych cza-
sów, gdy przemoc fi zyc zna sta no wiła składnik cod zien noś ci, niem niej 
jed nak bud ziła strach (Nemcová, 1994, s. 51).

Ponad to gro za w ba ś niach wy ostrza po ucze nie mo ra l ne, związa ne
z ty po wym dla nich mo ty wem wi ny i ka ry. Ety ka ba ś nio wa jest cza r -
no - biała. Zgod nie z nią ist nie je ty l ko do bro i zło bez półcie ni. Zło
przed sta wio ne zo sta je ja ko od ra żające przez po wiąza nie go z okrutną
prze mocą, pro wadzącą nie jed no krot nie do śmie r ci. Bez w z ględ na
prze moc to ta k że spo sób ka ra nia zła, dla któ re go nie ma oko li cz no ści
łagodzących. Zło w ba ś niach jest nie ty l ko od ra żające, ale i prze biegłe 
– mo że przy j mo wać ma skę przy zwo i to ści. Po twier dza to Da vid Ca r -
ter, przy po mi nając, że ele ment po ucze nia mo ra l ne go baśni sta no wi
czę sto przesłanie, iż rze czy wy dają się in ne, niż są na pra wdę (Ca r ter
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šťastia, 1986) według baśni An de rse na, a w nie miec ko- cze chosłowackiej ko pro du -
kcji Żabiego króla (Der Froschkönig, 1991), znanego przede wszystkim z wersji
opra co wa nej przez braci Grimm. W 1993 roku Herz re ży se ru je Nowe szaty króla
(Císařovy nové šaty, 1993), również na kanwie utworu An de rse na. Baśnie te, choć
utrzy ma ne są w po chmu r nym nastroju, nie za wie rają pie r wia stków horroru.

4 Sce na riusz do filmu Herza napisał pisarz Ota Hofman we współpracy z re ży se -
rem. Podstawą sce na riu sza była pa ra fra za Pięknej i bestii w postaci dramatu
Františka Hrubína pt. Piękna i zwierzę (Kráska a zvíře, pre mie ra sce ni cz na w 1970
roku, pu b li ka cja książkowa w 1972 roku). W swoim filmie Herz zmienił ten tytuł
na Panna i potwór. W Polsce baśń tę dys try buo wa no pod tytułem Piękna i potwór.   

5 Pierwsza wersja wymienionej baśni pojawia się w czasach antycznych. Tę wersję 
i następne omawia Maria Tatar (Tatar 1999, s. 25–32).



2009, s. 67). W tym kon te k ście wy sta r czy przy po mnieć so bie wi l ka,
któ ry w Cze r wo nym Ka p tur ku po zje dze niu ba b ci prze bie ra się za nią. 

W pie r wo t nych, lu do wych ba ś niach okru t ne zło wy stę pu je czę sto.
W li te ra c kich wer sjach tych ba ś ni, któ re początko wo prze zna czo ne są
dla wszy stkich od bio r ców, a po tem głów nie dla dzie ci, moty wy prze -
mo cy i śmie r ci pod le gają z cza sem okro je niu i złago dze niu, lecz nie
zo stają całko wi cie usu nię te. Ca r ter za zna cza w związku z tym, że
główną funkcją ba ś ni jest na uczyć dzie ci za po mocą cie ka wej i su ge -
sty w nej opo wie ści, ja kie za cho wa nia są społecz nie i mo ra l nie sto so w -
ne, a ja kie nie. Dzie ci do wia dują się z ba ś ni, że niewłaści we za cho wa -
nie przy no si su rową i nie uni k nioną ka rę i to ma je do ta kie go za cho -
wa nia znie chę cić (Ca r ter 2009, s. 60–61).

Po do b nie w hor ro rach – niemora l ne za cho wa nia zo stają bez-
względ nie uka ra ne. Ca r ter pod kre śla, że za rów no baśń, jak i hor ror
po uczają, że człowiek uni k nie śmie r ci, je śli bę dzie po stę po wał mo ra l -
nie. Ka ż de od stę p stwo od norm ety ki na ra ża w ba ś niach i hor ro rach na 
śmie r te l ne nie bez pie czeń stwo. Jed no cze ś nie – przy po mi na Ca r ter –
po wszech nie uwa ża się hor ro ry za nie ety cz ne, gdyż czę sto epa tują
irra cjo na l nym złem i w ten spo sób je glo ry fi kują. Wra że nie glo ry fi ka -
cji zła wy ni ka z je go na si le nia w po szcze gó l nych fra g men tach hor ro -
ru, wsku tek cze go wy da je się, że nie ma ono ce lu mo ra l ne go, lecz per -
wer sy j ny – ma da wać wi dzo wi sady stycz no-ana r chiczną przy je -
mność, związaną z prze kra cza niem norm mo ra l nych i jed no cze ś nie
ra cjo na l nych. Ca r ter bro ni jed nak mo ra l no ści hor ro ru, stwier dzając,
że do pie ro w kon te k ście całego fi l mu odo so b nio ne fra g men ty, po ka-
zujące irra cjo na l ne zło, na bie rają po uczające go wy dźwię ku (Ca r ter
2009, s. 61, 69).

Nie ma jed nak wątpli woś ci, że o ile w baśniach li ter ackich i fil -
mowych mo ty wy zła zos tają ogra nic zone, o tyle w fil mach i po wieś -
ciach gro zy zos tają one roz bu do wa ne, żeby wzmocnić wstrząs etycz-
ny. Hor ro ry to baśnie dla do rosłych, pre zen tujące okrutną mo ralność
wbrew dzi sie jsze mu świa tu, w którym dla popełnio ne go zła chęt nie
znajdu je się oko lic znoś ci łagodzące i hu ma ni ta ry zu je się ka rę. Te go
rod zaju utwo ry znajdują sporą grupę od biorców, którzy ak ceptują
obecny w nich porządek mo ralny, po nie waż ra dykalnie prze ciwsta wia 
się on współczesnej re la ty wi zacji zła. Jednoc ześnie na leży pa mię tać,

że hor ro ry po kazują to, co Car ter sta ra się uspra wied li wić, a mia no wi -
cie łama nie tra dy cy jnych ta bu etycznych w imię anar chic znej, de-
struk cy jnej wolnoś ci. Są one za tem prowo kacy jnie dwuznac zne
i właśnie ta dwuznac zność najmocniej przy ciąga uwagę czy telników
i wid zów.

W Pan nie i potworze oraz Dzie wiątym ser cu Herz przy wra ca złu
je go złowrogą pos tać, nieo becną w czes kich baśniach fil mowych.
W rea li zacji te go za mier ze nia na wiązu je nie tylko do baśniowych
pierwo cin, w których wystę pują ele menty hor ro ru, ale też do tra dycji
ro mantyc zne go go ty cyzmu, w którym nas trój gro zy wy ni ka z zakłó-
ce nia granicy międ zy kon tras towy mi ja koś cia mi. Reży ser sty li zu je
obyd wa filmy w tym du chu, operując kon tras ta mi de li katnoś ci i bru -
talnoś ci, jasnoś ci i mroku, sztuc znoś ci i na tu ralnoś ci, żywotno ści
i martwo ty.

Ze wspom nianą sty li zacją ko res pon du je fakt, że ak cja obyd wu
utworów rozgry wa się właśnie w epo ce ro mantyzmu – w pierwszej
połowie XIX wieku – co można wywnios ko wać na pods ta wie kos -
tiumów i de ko racji. We wzor cowych czes kich baśniach fil mowych
rea lia dzie więt nas to wiec zne rzad ko się po ja wiają. Ma rie Šin delářová
przy po mi na, że czescy reży serzy najc zęś ciej nie umieszc zają baśnio -
wej fa buły w ja kie jś konkret nej, wier nie odtwor zo nej epo ce his to rycz-
nej. Zazwyc zaj mieszają sce no gra fię i kos tiumy go tyck ie z re ne san -
sowy mi, te dru gie jed nak prze ważają (Šin delářová 2000, s. 141–142).

Sty li zacja ro mantyc zna jest dokładniej prze pro wad zo na w Pan nie
i potworze, dla te go gro za przesy ca ten utwór od początku do końca.
W Dzie wiątym ser cu wzmianko wa na sty li zacja na si la się w dru giej
częś ci fil mu i do pie ro wtedy ujaw nia się w tym fil mie gro za. Pierwszy
z utworów jest więc zde cy do wa nie od mien ny od ty powych czes kich
baśni, podczas gdy dru gi jedy nie częś ciowo się od nich różni.

Na obec ność hor ro ru w Pan nie i potworze i Dzie wiątym ser cu
wskazu je już ani mo wa na czołówka obyd wu filmów. W pierwszym
z nich składa się ona z oniryc zno- ma kabryc znych obrazów czes kie go
ma lar za sur rea lis tyc zne go Jo se fa Vy le ta la. Wyróżnia się na nich mo -
tyw tru piej czaszki – lud zkiej lub końskiej. Czołówkę Dzie wiąte go
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ser ca wyko nują sur rea liś ci Jan i Eva Švank ma je ro wie, którzy przed-
s ta wiają ta niec koś ciotrupów, na wiązując do tra dycji danse ma ca bre.

W obyd wu fil mach fa buła zbu do wa na jest wokół potwo ra o wam -
piryc znych ce chach. W Pan nie i potworze wystę pu je człowiek- ptak,
który żywi się krwią ludzką i zwierzęcą i dla te go ce chu je go nieśmier -
telność oraz niezwykła moc fi zyc zna. As tro log Al do bran di ni w Dzie -
wiątym ser cu rów nież cieszy się nieśmier telnoś cią i niezwykłą mocą
(tym ra zem psy chiczną), choć nie spoży wa krwi w czys tej pos ta ci, ale
w postaci wywaru z lud zkich serc. Jest pa nem zaświatów, za mieszki -
wa nych przez za marłych, których po tra fi po bud zić do lu na tyc zne go
życia. W klasyc znych czes kich baśniach fil mowych zło nie ma nigdy
tak potwor nej i okrut nej pos ta ci.

Obyd waj wy mie nie ni bo ha te ro wie są hy brydyc zni. Człowiek- ptak 
łączy ce chy lud zkie i zwierzę ce, na to miast Al do bran di ni – wi ta lis tycz-
ne i ta na tyc zne. Hy brydyc zność człowie ka- pta ka czy ni z nie go is to tę
cie leśnie odpy chającą, o czym de cydu je głów nie pta sia fizjo no mia
i łus ko wa te szpo ny. Fi zyc znej nie jedno li toś ci potwo ra to warzyszy
rozdwo je nie jaźni, która na si la je go potwor ność, ale za ra zem dowod zi 
je go du cho wej głębi i mo ralnej nie jednoznac znoś ci, sta no wiącej pew- 
ną opo zycję dla jednoznac znie potwor nej po wierzchownoś ci. Zgod-
nie z kon wencją baśniową, ale też hor ro rową, człowiek- ptak po wi nien 
uo sa biać bezwzględ ne zło, tymc za sem w fil mie Her za uo sa bia zło
dwuznac zne i tajem nic ze, wy ni kające z ciążącej na nim klątwy.

Al do bran di ni – w prze ci wieństwie do człowie ka- pta ka – nie wy da -
je się fi zyc znie spotwor niały. Ubie ra się ele gancko i za chowu je rów -
nie ele ganck ie ma nie ry. Tylko jed na ska za go oszpe ca – ze zo wa tość.
Za leżność międ zy po wierzchownoś cią a wnę trzem w przy pad ku tej
pos ta ci jest od wrot na niż w przy pad ku człowie ka- pta ka. Ele gancka
pre zencja Al do bran di nie go sta no wi obłudną maskę je go mo ralnej de -
ge neracji.

W obyd wu fil mach potwo ry pod le gają prze mia nie. Prze mia na
człowie ka- pta ka jest po zyty wna, po nie waż pro wad zi do sto pnio we go
poz by wa nia się przez nie go cech potwornych na rzecz lud zkich. Czło- 
wiek- ptak od zys ku je najpierw lud zkie uc zu cia, po tem je go szpo ny za -
mie niają się w dłonie, wreszcie pta sia głowa przeksz tałca się w głowę

ludzką. Pełna prze mia na te go potwora w człowie ka wiąże się z je go
śmier cią, lecz – właśnie ze względu na wspom nianą prze mianę – jest
to śmierć pię kna. Uwalniając się od potwor ne go wcie le nia, czło-
wiek-ptak uwalnia się od ogra nic zeń okrut ne go i brzyd kie go świa ta,
w którym przyszło mu żyć.

W Dzie wiątym ser cu prze mia na rów nież oznac za śmierć potwo ra,
która jed nak nie przy no si wy zwo le nia z potwor noś ci jak w Pan nie
i potworze, lecz jej potwierd ze nie. Ciało Al do bran di nie go w przys -
pieszo nym tem pie rozpa da się, za mie niając się bezksz tałtną masę.
Brzy do ta martwe go ciała współgra z de ge neracją mo ralną as tro lo ga.
Nie za leżnie od cha rak teru prze mia ny w obyd wu fil mach potwor ni bo -
ha te ro wie od bie gają swoją dwuznac znoś cią i jednoc ześnie skrajnoś -
cią od ne ga ty wnych bo ha terów w klasyc znych czes kich baśniach.

W oma wia nych utwo rach wystę pują – rów nież nie ty po we dla
czeskich baśni fil mowych – sceny ma so wej śmier ci. W Pan nie i po-
tworze na początku fil mu do chod zi do ma sa kry ka ra wa ny ku pieck iej.
W Dzie wiątym ser cu grozę wzbud za kost ni ca z ciałami mężc zyzn
poz ba wio nych ser ca. I w jednym, i w dru gim fil mie roz bu do wa na zos -
ta je też przes trzeń śmier ci. W Pan nie i potworze jej cen trum sta no wi
rozpa dający się pałac człowie ka- pta ka . Mury i wnętrza tej budowli
zaras tają krzac zastą roś lin noś cią, podłoga i me ble pokryte są pyłem,
a w hal lu bul goc ze ba jo ro.

W wy mie nio nym fi l mie rozkładem prze sy co na jest nie mal cała
prze strzeń – za rów no le ś na, jak i mie j ska. Po sce nie ma sa kry ku piec-
kiej, stano wiącej pro log opo wie ści, re ży ser pre zen tu je na tu ra li styczną 
sce nę z mie j skie go ta r go wi ska, na któ rym za rzy na się i pa tro szy zwie -
rzę ta. Rozkład na stę pu je rów nież w sfe rze mo ra l nej. Sto sun ki
społecz ne w mie ście cha ra kte ryzu je dra pie ż ność i wy ra cho wa nie. Tę
po sta wę re pre zen tują za wi st ne sio stry głów nej bo ha ter ki i bez w z ględ- 
ni pa r t ne rzy han d lo wi jej oj ca.

Las, w któ rym zna j du je się pałac człowie ka- p ta ka, jest cie m ny, wi -
l go t ny, za ro ś nię ty i mie j s ca mi za mglo ny. Odpy cha chłodem i nie-
prze j rzy sto ścią. Pa nu je w nim au ra bu twie nia. Wie le drzew jest po wa -
lo nych lub po zba wio nych zie le ni – sterczą ty l ko ki ku ty ich pni. Herz
kon te stu je w ten spo sób prze wa żającą w cze skich ba ś niach wi zję
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przy ro dy idyl li cz nej, sprzy jającej bo ha te rom, będącej dla nich miej-
scem ucie cz ki przed złem.

W Pan nie i po two rze przy ro da jest więc nie przy stę p na. Sta no wi
ob szar wa l ki o prze ży cie. Ta kie zresztą zna cze nie ma las w ba ś niach
lu do wych – to mie j s ce, w któ rym bo ha ter prze cho dzi trudną ży ciową
pró bę. Sta tus la su w świe cie ba ś nio wym psy choa nali tycz nie do okre -
śla Bru no Bet te he im. Według niego mie j s ce to sym bo li zu je nie świa -
do mość bo ha te ra, któ ry mo że tam po znać mroczną stro nę swe go wnę -
trza (Bet te l he im 2010, s. 156). Z tej per spe kty wy człowie k - p tak, któ -
re mu od da je się dzie w czy na w fi l mie He rza, uo sa bia jej nie akce pto -
wa ne przez świa do mość pra gnie nia se ksu a l ne. Dzie w czy na mu si te
pra gnie nia okiełznać, prze twa rzając je w szla che t ne uczu cia.

W Pan nie i po two rze zło prze wa ża za rów no w mie ście, jak i w le -
sie, przy czym zło mie j skie (ku l tu ro we) wy ni ka z na śla dow nic twa zła
obe cne go w na tu rze. Re ży ser przed sta wia za tem na tu ra li styczną wi -
zję ży cia w ko stiu mie ro man ty cz nym. Ten ro man ty cz ny na tu ra lizm
ob ra zu je za ta r cie gra ni cy mię dzy świa tem na tu ry a świa tem ludz-
kim, co jest źródłem gro zy, po nie waż kwe stio nu je to ż sa mość lu dz kie -
go świa ta, wy ob co wując go. Człowie k - p tak zna j du je się po mię dzy
sferą ku l tu ry a sferą na tu ry, mie sz ka bo wiem w pałacu, a więc w przy-
by t ku ku l tu ry, któ ry zna j du je się w oto cze niu na tu ra l nym (w le sie). Ze 
wzglę du na ta kie umie js co wie nie po two ra w prze strze ni oraz je go ludz- 
ko - z wie rzęcą hy bry dy cz ność emb lema ty cz nie wy ra ża on wy ob co wa -
nie całego świata przed sta wio ne go w fi l mie.

Prze strzeń śmie r ci w Dzie wiątym se r cu nie jest tak roz bu do wa na.
Ogra ni cza się do za świa tów, któ ry mi rządzi astro log Al do bran di ni.
Mo ż na się do nich do stać, po ko nując je zio ro i ska li sty, po zba wio ny
ro ślin no ści ląd. Naj mrocz niej szy mi za ka mar ka mi za świa tów są: sa la
ba lo wa, w któ rej martwi tańczą na roz kaz astro lo ga, je go la bo ra to rium 
wraz ze wspo mnianą już ko st nicą oraz sa la z ze ga rem od mie rzającym
czas w przy spie szo nym te m pie w sto sun ku do upływu cza su w ży ciu
zie m skim, w związku z czym człowiek sta rze je się tam szy b ciej. Za-
świa ty to w Dzie wiątym se r cu świat oży wio nej śmie r ci, w któ rym
zma r li są zdo l ni imi to wać ży cie, a ży wi ska za ni są na szybką śmierć.
W tym mie j s cu gra ni ca mię dzy ży ciem a śmie r cią za cie ra się jak
w hor ro rze.

Choć w Dzie wiątym se r cu prze strzeń śmie r ci jest ogra ni czo na, po -
zo stałe dwie zo bra zo wa ne w fi l mie prze strze nie – świat ary sto kra cji
i świat bie do ty – nie sta no wią dla niej jed noz na cz nej opo zy cji, nie są
wyide alizo wa ny mi prze strze nia mi ży cia. Świat ary sto kra cji ce chu je
sztu cz ność i złud ność, któ re zo stają pod kre ślo ne przez mo tyw lu ster,
usta wio nych w ogro dzie przed książę cym pałacem. Na to miast bie do ta
ży je w nę dzy i jest nie ustan nie na ra żo na na re pre sje ze stro ny wład zy.

W Pan nie i po two rze o na stro ju gro zy de cy du je też chwyt re ży se r -
ski, czę sto wyko rzy sty wa ny w hor ro rach, a mia no wi cie subie ktywi -
sty cz ne uto ż sa mie nie pun ktu wi dze nia ka me ry w okre ślo nych mo -
men tach fi l mu z pun ktem wi dze nia po two ra. Ce lem tego chwy tu jest
wzmo że nie gro zy przez uni ka nie bez po śred nie go po ka zy wa nia zła,
ale su ge ro wa nie je go obe cno ści w spo sób per wer sy j ny – przez zmu-
sze nie wi dza do pa trze nia na wy da rze nia ocza mi po two ra, a nie je go
ofia ry. To po zwa la mu się wczuć w sy tu a cję ofia ry – wi dzi ją bo wiem
tak, jak wi dzi ją po twór. Źródłem gro zy jest w ta kiej sy tu a cji sam fakt
by cia obse r wo wa nym bez świa do mo ści tej ob se r wa cji. Jed no cze ś nie
widz, przy j mując punkt wi dze nia po two ra, od czu wa pewną przy je -
mność z po wo du obse r wo wa nia ofia ry z ukry cia, po nie waż ta ka ob -
ser- wa cja da je mu po czu cie vo yeury sty cz nej wład zy nad nią. Widz
wczu- wa się więc ta k że w po two ra.

Przy tej oka zji na le ży za zna czyć, że cechą ró ż niącą Pan nę i po two -
ra od tra dy cy j nych cze skich ba ś ni fi l mo wych, jest ta k że brak hu mo ru. 
To baśń wyjątko wo po wa ż na, w prze ciw ie ń stwie do Dzie wiąte go se r -
ca, w któ rym hu mor wy stę pu je, acz ko l wiek je dy nie w pie r wszej czę -
ści fi l mu. Hu mor ten kon tra stu je z na stro jem gro zy w czę ści dru giej.

Ele men ty horroru pod kre ślają w oby d wu utwo rach ze p su cie dzie -
więtna sto wie czne go świa ta, któ ry wkra cza w epo kę ka pi ta liz mu (w Pan- 
nie i po two rze istotną ro lę od gry wa mo tyw trans akcji han d lo wych)
i świa to poglądu na uko we go (w Dzie wiątym se r cu qu a si-na uko we, al -
che mi cz ne po dej ście do świa ta re pre zen tu je astro log Al do bran di ni),
przy czym za rów no ka pi tał, jak i na uka służą nie cnym ce lom – wy-
ko rzy sta niu dru gie go człowie ka. Ucie cz ki od tej rze czy wi sto ści po zy -
ty w ni bo ha te ro wie po szu kują w świe cie wy ob ra żo nym. W Pan nie
i potworze al te r na tywą dla bez względ nej co dzien no ści są ma rze nia.
W nich na rze czo na człowie ka- p ta ka wkra cza do cu do w nie roz świe-
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tlo ne go pałacu, będącego sie dzibą po two ra w cza sach da w nej świet-
no ści. W Dzie wiątym se r cu po dobną do ma rzeń ro lę od gry wa sztu ka
w po sta ci przed sta wień la l ko wych, wy sta wia nych przez wę dro w nych
akto rów. Po zwa lają one tym że akto rom za po mnieć na chwi lę o tra -
piącej ich nę dzy.

Ana li zo wa ne fi l my uz nać mo ż na za prze jaw kon te sta cji tra dy cyj-
ne go mo de lu cze skiej ba ś ni fi l mo wej, szcze gó l nie ty po we go dla te go
mo de lu ośmie sza nia zła ja ko siły nie po rad nej i in fan ty l nej. Zło w ba-
śniach He rza jest gro ź ne – po wo du je ma sową i okrutną śmierć.
W oby d wu fi l mach cały świat przed sta wio ny prze siąknię ty jest złem.
Nie ma ta kie go zakątka, czy to przy rod nicze go, czy cywi liza cyj ne go,
w któ rym ich bo ha te ro wie czu li by się bez pie cz ni i szczę śli wi. Azyl
zna j dują, jak wspo mnia no wcze ś niej, ty l ko w wy ob ra ź ni.

Do da t ko wo w Pan nie i po two rze re ży ser kon te stu je ty po wy dla
wię kszo ści cze skich ba ś ni po dział społecz ny na szlachet nych, a za ra -
zem spry t nych pro sta cz ków oraz złą/na iwną/głupią ary sto kra cję. No -
bi li tu je bo wiem – zgod nie zresztą z wy mową fran cu skie go pie r wo-
wzo ru lite ra c kie go – ary sto kra tę za klę te go w po two ra, prze ciw sta -
wiając je go ro man ty cz ne roz da r cie i udu cho wie nie mie sz cza ń skiej
dwu li co wo ści i przyzie mno ści.

Kon tes tacja czes kiej tra dycji baśnio wej przez wpro wad ze nie do
niej ele men tu hor ro ru wy ni ka w twórc zoś ci Her za najpew niej ze
zmęcze nia do mi nującą for mułą tej tra dycji, ale można też w tej kon -
tes tacji wid zieć ukryty opór wo bec socja lis tyc znej po li tyki kul tu -
ralnej, wy raża ny wszakże w ra mach form do puszc zanych przez tę po -
li tykę.

Herz już w dwu swoich wcześnie jszych fil mach pt. Pa lacz zwłok
(Spa lo vač mrtvol, 1969) i – w mnie jszym za kre sie – Mor gia na (Mor -
gia na, 1972) zdrad zał zain te re so wa nie kon wencją hor ro ru, podczas
gdy ko mu niś ci za sadnic zo jej nie ak cep to wa li ja ko sprzec znej z ich
ideo lo gią. Hor rory su gerują bo wiem, że ist nieją siły po za racjo nalną
kon trolą, a to oznac za, że są one także po za kon trolą reżi mu po li tycz-
ne go. Ir racjo nalne zło, które wystę pu je w fil mach gro zy, nie li cu je
z ko mu nis tyczną wizją zła racjo nalne go i dla te go możli we go do po ko -
na nia racjo nalny mi sposo ba mi.

Oprócz Her za po dob nej kon tes tacji – za po mocą pier wiastków
gro zy wple cio nych w baśniową fa bułę – do ko nu je w tym samym cza -
sie kilku in nych reży serów, ale są to twór cy baśni ani mo wa nych. Ka -
rel Ze man krę ci długo me trażo we go Uc znia czar noksiężni ka (Ča ro de -
jův učeň, 1977), opie rając się na nie mieck iej wers ji po pu lar nej
łużyck iej baśni. Po zos tałe ani macje baśnio we, utrzy mane w to nacji
hor ro ru, są fil ma mi krótki mi, około dzie się cio mi nu towy mi. Należą
do nich Ślub ne koszule (Sva teb ní koši le, 1978) Jo se fa Kabr ta, będące
adap tacją dzie więt nas to wiec znej bal la dy wam piryc znej Ka re la Ja -
romíra Er be na pod tym samym tytułem. Vlas ta Po spíši lová krę ci na to -
miast film O Ma ry si i wilc zym zam ku (O Ma ryšce a vlčím Hud ku,
1979) według morawskiej baśni Zu za ny Re nčo vej. Jiří Brdečka w Żo-
nie zbójni ka (Zbojniko va ena, 1981) po siłku je się z ko lei bal ladą jar -
marczną. Gro za cha rak te ry zu je też Szczu rołapa (Kry sař, 1985) w re-
ży se rii Jiříe go Bar ty, który adap tu je słynną średnio wieczną baśń Fle -
cis ta z Ha meln (Der Rat tenfän ger von Ha meln), spi saną międ zy in ny -
mi przez bra ci Grimm na początku wieku XIX.

Cha rak te rystyc zne, że ten dencja do uwypukla nia gro zy w ba-
śniach na si la się w czes kim ki nie pod ko niec lat sie demdzie siątych, co 
można uznać za prze jaw słab nię cia wpływu reżi mu nor mali zacy jne go 
na rod zi me ki no i powolne go po wię ksza nia się wolnoś ci twórczej fil -
mow ców. Dowod zi te go fakt, że w 1981 roku ko mu nis tyc zni de cy -
den ci pozwa lają na krę cić Her zo wi czysty ga tunkowo hor ror Wam pir
z Fe ra tu (Upír z Fe ra tu), aczkolwiek następnie os tro cenzu rują ten
film, zmuszając reży se ra do us u nię cia najbard ziej krwawych scen.

A za tem, choć reżim – począwszy od przełomu lat siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych – skłonny jest do pewnych ustępstw wo bec
twórców fil mowych, na dal nie ma w Cze chach wa runków do upra -
wia nia hor ro ru. Po ja wiają się one do pie ro po upad ku ko mu niz mu,
lecz hor ro ry, które wtedy powstają, zazwyc zaj poz ba wio ne są więk-
szej war toś ci ar tystyc znej. Spo ra dyc znie też pro du ku je się baśnie,
które dorównują najwybit niejszym baśniom z czasów socja lis tycz-
nych. Na tym tle Pan na i potwór oraz Dzie wiąte serce po zos tają do
dziś dziełami uni ka towy mi, po nie waż utrzy mane są na odpo wiednim
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Z E  Z J A W I S K
W S P Ó Ł C Z E S N E G O  J Ę Z Y K A

C Z E S K I E G O

Mar tin JANEČKA

Olo mouc

Střetávání mlu ve né a psa né formy jazyka
v písemných pro je vech áků základní ško ly

Ke y words: spo ken lan gu a ge, writ ten lan gu a ge, the lan gu a ge norm, ex pe ri ment, usa -
ge, sub je c ti ve/ob je c ti ve sty le fo r ming fa c tors

Klíčová slo va: mluvený ja zyk, psaný ja zyk, jazyková no r ma, ex pe ri ment, úzus,
subjektivní/objektivní stylotvorné fa kto ry

Abs tract

This paper tries to chart the in fil tra tion of spoken language into written language
in primary school pupils‘ texts. Un cor re la tion of numbers and graphems with the aid
of ex pe ri men tal research is observed there – that means breaking the rules of „writing
system” (Starý, 1992), or tho gra phy is not con si de red. This paper tries to solve the
question of breaking the norm there, where it has never been de ter mi ned. The aim of
this paper is to analyze it mainly from the didactic viewpoint, partially from the lin -
guis tic viewpoint. I also consider the relevance of so called sub jec tive and objective
style forming factors in this specific situation.

Stať si klade za úkol zmapovat pomocí ex pe ri mentálního výzkumu pronikání
prvků jazyka mluveného do jazyka psaného na příkla dech projevů žáků základní
školy. Prostřednictvím řízeného ex pe ri men tu tak chceme sledovat po rušování psací
soustavy (ve smyslu Starý, 1992) spíše než pravopisu, se kterým máme spojeno
výlučně správné užívání gra fe ma tické soustavy – v rámci naší studie se totiž jedná
o spe ci fický případ zápisů číslic v kombinaci s grafémy. Text si klade za cíl ana ly zo -
vat pro ble ma tiku zejména z hlediska di dak tické ho, zčásti i jazykověd né ho, přičemž
však přihlíží k relevanci tzv. ob jek tivních a sub jek tivních sty lotvorných faktorů
v takto spe ci fické situaci.
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po zio mie ar ty sty cz nym, a jed no cze ś nie re pre zen tują rzadką w ki nie
cze skim kon we ncję ba ś ni prze sy co nej hor ro rem.
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Po mocí říze né ho ex pe ri men tu se v té to stu dii chce me věno vat to -
mu, zda lze při pro duk ci tex tu, který vykazu je jis té prvky mlu ve né ho
jazyka, uvaovat tra dičně pouze o půs o bení tzv. ob jek tivních sty -
lotvorných či ni telů (ja ko je např. při pra ve nost/nepři pra ve nost pro je -
vu), resp. chce me poukázat na to, e za jistých spe ci fických pod mínek
mají da le ko větší význam sub jek tivní sty lotvor né či ni te le (ze jmé na
věk a vzdělání).

Řízený ex pe ri ment s áky jed né základní ško ly1 probíhal v kadé
třídě (od 4. po 9. třídu) podle stejných pra vi del, a to konkrétně tak, e
byly ákům na dik továny dvě věty/výpovědi: 1) Jsem devíti letý ák
základní ško ly; 2) Ka rel Got je tři ce tinás obný Zlatý slavík. Ještě před
na dik továním vět vyuču jící ákům sdělil, e mají slovní tva ry devíti -
letý a tři ce tinás obný zap sat tak, aby se tam ob je vi la číslice, ten to poa- 
da vek jim pak ještě jednou zo pa ko val po pro ne sení obou vět/výpově-
dí. Pe da gog ákům zdůraznil, aby kadý pra co val sa mostatně, máme
však důvo dy se domnívat, e ten to poada vek nebyl ve všech přípa -
dech splněn u jen pro to, e áci z ka pa citních důvodů učeb ny seděli
větši nou ve dvojicích2.

Ne se dos ta ne me ke sta tis tikám zjištěným v jednotlivých třídách,
pokus me se vys le do vat, jak daný jev ucho pu jí něk te ré jazyko vé
příručky. Český jazyk pro 2. ročník středních od borných škol (Če -
chová a kol. 2001, s. 108) ne bo Český jazyk pro 1. ročník gymnázií
(Kos tečka 2001, s. 124) shodně uvádějí, e by si áci/stu den ti měli pa -
ma to vat správný způs ob psaní děti do 14 let; 10nás obný (opro ti nes -
právné mu děti do 14ti let; 10tinás obný – Če chová), resp. 20nás obný3

opro ti nevhod né mu 20ti nás obný ne bo 20ti- nás obný (Kos tečka).

Druhá jme no vaná učeb nice pak do po ruču je raději se po dob né mu pro -
blé mu vyhnout tím, e ne bu de me zá pis zkra co vat do číslice a zapíše -
me jej tedy ja ko dva ce tinás obný apod. Proč jsou však va rianty obsa -
hu jící bezprostředně za čísli ce mi ele ment -ti (přip. -mi) nevhod né, u
au toři neuvádějí.

Ta bul ka 1. 

Tř. N D

9.letý

30nás.

9-letý

30-nás.

9.letý

30.nás.

9tiletý

30tinás.

9iletý

30inás.

9-ti

30-ti

9.ti

30.ti

4. 

15

9letý

30nás.

1

1

11

10

3

4

5.

21 

9letý

30nás.

1

1

5 10

14

3

3

1

1

1

2

6. 

17

9letý

30nás. 1

3

7

5

1

3

2

5

5 2

7. 

15

9letý

30nás.

4

4 1

10

9

1

1

8. 

21

9letý

30nás. 1

3 10

12

1

1

1

2

3

3

2

2

1

9. 

16

9letý

30nás. 1

1

2

2

5

5

2

4

4

4

2

105

210

ce l kem

ce l kem 12 15 103 2 29 23 3 20 3

Vysvětliv ky: N = ák úkol ne po cho pil, tzn. ne pouil k zá pi su čísli- 
ce, ale slo va; D = v zá pi se se ob je vil de fekt (9. ák, 30x zlatý slavík
apod.); čísla pod jednotlivými třída mi (4. a 9. třída) udávají počet
odpovídajících áků v da né třídě; je liko se ex pe ri men tu zúčast ni lo
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1 Jsme si přitom samozřejmě vědomi toho, že zkoumaný jev je možno po zo ro vat 
napříč ge ne ra ce mi.

2 V 7. třídě čtyři žáci ne po cho pi li zadání a číslice v zápisu vět/výpovědí vůbec
nepoužili. V 6. třídě pak čtyři žáci zapsali číselný údaj v první větě/výpověďi jako
9.letý, avšak u věty/výpovědi druhé už (v podstatě defektní) variantu se zápisem
číselného údaje jako číslovky řadové shodně nepoužili atd. 

3 Identický příklad lze nalézt rovněž v Pravidlech českého pravopisu (1993, s. 37),
avšak bez dalšího zdůvodnění.



celkem 105 áků a kadý měl za úkol zap sat dvě věty/výpovědi, by lo
tedy z hle diska gra fické ho zazna menání po su zováno celkem 210
vět/výpovědí. Sloupce vy znače né tmavě še dou po vauje me za adek -
vátní zá pis (důleité je, e va rian ta s pomlčkou neobsa hu je ádný další 
seg ment (-i/-ti), o míře adek vátnos ti by se však sa mozře jmě da lo po le -
mi zo vat. Ta kový způs ob zá pisů, jaký je obsaen ve světle še dém
sloupci, by mohl být řa zen me zi jevy de fek tní, avšak frek vence zá pisu
9.letý/30.nás obný je z hle diska sta tis tiky na tolik si gni fi kantní, e jsme 
se ten to typ zá pisů na konec rozhod li me zi jevy de fek tní neřa dit (D –
ja ko např. 9.ák, 30x zlatý slavík apod.), ale vyč le ni li jsme je ja ko sa -
mostatnou sku pi nu.

V pods tatě je di né ho do po ručení (s vysvětlením, resp. ob jasněním
důvodů ta ko vé ho zá pi su) na to to té ma se nám tak dostává z In ter ne to -
vé jazyko vé příručky ÚJČ (http://pri rucka.ujc.cas.cz/?id=790) v sek ci 
Tvoření a psaní sloených číselných výrazů (typ 12pro centní, 20krát). 
Je zde uve de no, e vše chny ty to jedno slovné výrazy píše me bez me -
zer, bez spo jovníku a nevpi su je me do nich kon co vé čás ti čís lo vek, ne -
bo  sla biky -ti- a -mi- jsou u obsaeny ve tva ru čís lov ky. Přesvědčit
se o tom lze snadno tím způs o bem, e přeč te me ta kový sloený výraz
nah las. Píše me tedy např. 12pro centní (roz tok), niko li *12- ti- pro -
centní, *12ti pro centní apod. 

Polo vi na zápisů (103 + 2) by la v sou la du s do po ručeními ÚJČ
(http://pri rucka.ujc.cas.cz/?id=790), 27 zá pisů (tedy 12,9 %) nelze
dále hodno tit kvůli a) ne po cho pení úko lu, b) de fek tnos ti zá pi su.
Zbývajících 78 zá pisů4 (tedy 37,1 %) vyka zo va lo nějaký „nad by -
tečný” ele ment (-i/-ti) v různých po dobách (např. s pomlčkou ne bo se
spo jovníkem na různých mís tech zá pi su).

Vez me me- li v potaz, e po lo vi na všech zá pisů by la v sou la du s do -
po ručeními ÚJČ, a e je jich podíl či nil po lo vi nu a dvě tře ti ny celko -
vého počtu zá pisů, pak lze po vaovat za mi mořádný údaj z 9. třídy,
kde či nil podíl adek vátních zá pisů ne celých 25% (7 z 32). Monost

ob jasnění to ho to fak tu, tedy zkoumání (psy cho lo gické) mo ti vace á-
ků k da né mu typu zá pi su, by jistě mohla být před mětem bu doucích
výzkumů, není však v monos tech to ho to tex tu. V ád ném případě
však nelze k pro blé mu přis tou pit tak, e něk teří áci údaj kom bi nu jící
písme na a číslice zap sat uměli a jiní neuměli, ne bo  je obecně vůbec
ob tíné po su zo vat způs ob všech zá pisů (snad s výjim kou těch rea li zo -
vaných ja ko řa do vé čís lov ky) na ose adek vátní – méně adek vátní –
nea dek vátní, je liko tento (or to)gra fický jev není na základní ško le
v ho dinách české ho jazyka probírán, take ák se rozho du je v pods tatě 
jen a) podle své ho „ci tu pro gra fiku/pra vo pis” ne bo b) podle to ho, zda
(resp. jakým způs o bem) někdy viděl zapsán po dobný jev. 

Můeme se pak pouze domnívat, e áci 9. třídy přicháze jí nej-
častěji do kon tak tu s in ternetovou ko mu ni kací, a právě v ní se zro dil
(resp. mo hutně rozšířil) onen „nový gra fický fe no mén”, tedy jakási
„potře ba” co ne jvíce sjedno tit psa nou for mu s formou mlu ve nou z to -
ho důvo du, e číselný údaj v ji ném pádě ne v no mi na ti vu není dos ta -
tečně za chy cen pouze číslicí/čísli ce mi, ale e je potřeb né jej do plnit
přís lušným dekli načním for man tem. 

Ten to ar gu ment by měl opods tatnění v případě, e by uiva tel vo lil
např. zá pis 30inás obný, co po ro zepsání čísel ného úda je do jedno-
tlivých částí dává tři cet + inás obný, tedy tři ce tinás obný – ta kový
způs ob zá pi su je však (ne jen v našem výzku mu) na pros to mar ginální
a ab so lutně pře vauje způs ob, který ád né „lo gické” opods tatnění
nemá, či li 30tinás obný, po ro zepsání tři cet + tinás obný, tedy *tři cet ti-
nás obný. Ja ko zajímavá se pak jeví argu men ta ce něk terých uiva telů,
e je tře ba při dat z hle diska gra fické ho „ce lou sla biku”, ne jen sa mot-
né „i”. Odhléd ne me- li pro tu to chvíli od fak tu, e sla bi ka je jednotka
zvu ku, a ne gra fiky (co však laik běně ne rozlišu je), spatřu je me
v tomto bodě jistý rozpor – na jed né straně uiva te li při padá ádoucí
za číselný údaj při pojovat gra fický prvek ji v čísel ném údaji obsa-
ený, na druhé straně dbá na to, aby se za číselný údaj při po jo va la
(z grafických důvodů) „celá sla bi ka” přes to, e po ro zepsání evi den-
tně do chází ke gra fické mu „překryvu” dvou „t”.

Jed na z posledních jazykových příruček, která se k pro ble ma tice
pra vo pi su a psací sous tavy obecně vy jadřu je, je Mluvnice součas né
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4 Jsou sem zařazeny i tři zápisy v podstatě patřící spíše do ka te go rie defektní,
jeliko se za číslicí, resp. číslicemi ob je vi la tečka signalizující podle PČP číslovku
řadovou (9., resp. 30.)



češti ny (dále jen MSČ), díl 1., Václa va Cvrčka a kol. To, e au to ry
zajímá vztah mlu ve né a psa né po doby jazyka, zdůrazňu je ji sám
podti tul: Jak se píše a jak se mluví. Je jich základní sta no viska (s ohle -
dem na námi zkou maný jev) lze vy jádřit nás le dovně:

– není to mluvnice preskriptivní (normativní), ale deskriptivní
(popisná);

– je zaloena na průměrném mluveném a psaném úzu, důsledně re gi -
stru je varianty, a přikládá jim takovou váhu, jaká jim reálně v úzu
náleí; 

– volba jazykového prostředku záleí na uivateli;
– je zaloena na kon ce p tu tzv. minimální in ter ven ce;
– mluvená forma je primární a ovlivňuje formu psanou;
– standardní (v rámci daného typu textu) je to, co není marginální;
– standard vs. spi so v nost (spi so v nost není řádně definována, je spjata

jen s psanou češtinou, proto tedy autoři MSČ upřednostňují pojem
„standard”);

– nejčastější formou mluvené češtiny je čeština obecná.

Vztáh ne me- li ale výše nastíněné názo ry au torů MSČ ke zkou ma -
né mu je vu (9ti letý; 30tinás obný – či li k flexi čís lo vek), můe to zna -
me nat, e „v mnoství je pravda”? Lze nějakým způs o bem nas ta vit
obec né hra nice ne/při ja telnos ti? Jinými slo vy – ko di fiko va nost urči té -
ho je vu je zře jmá na základě re le vantních příruček, ob dob ně pak no -
rem nost; v ja kém mo mentě však lze určitý jev po vaovat za uzuální?

Jis tou pa ra le lu s názo ry au torů MSČ lze na lézt např. u On ga (2006,
ze jmé na s. 126), který po jednává o tzv. gra fo lek tu, co je ko di fiko -
vaná po doba jazyka ve smys lu pře devším or to gra fických pra vi del.
Gra fo lekt je podle něj písemný, resp. tištěný, při pi su je se mu tedy nor -
ma tivní moc udrovat v jazy ce řád. O jiných dia lek tech, kte ré v da ném 
jazy ce ved le gra fo lek tu exis tu jí a kte ré se mo hou od gra ma tiky gra fo -
lek tu lišit, však podle On ga pře ce nelze prohlásit, e jsou ne gra ma -
tické. Pouívají jedno duše ji nou gra ma tiku, pro toe jazyk je struk tu ra
a bez gra ma tiky ho není na pros to moné uívat. Nutno do dat, e
shledáváme Ongův přís tup ja ko příliš „pro gre sivní”, ste jně ja ko názo -
ry au torů MSČ. 

ZÁVĚR. Na základě pro ve de né ho říze né ho ex pe ri men tu máme
důvod se domnívat, e jedním z důvodů, proč uiva te lé jazyka (v na-
šem případě áci 4. a 9. třídy ZŠ) volí ta ko vé zá pisy (9ti letý; 30tiná-
s obný apod.), můe být snaha o to, aby gra fická sloka výrazu neby la
opro ti té zvu ko vé znevýhodněna, ne bo li aby spo lu úspěšně koo per o -
va ly. 

Sta tis tická analýza ukáza la, e da tiv, lokál a ins tru mentál, tedy ji né
ne základní tva ry čís lo vek vy jádře né pouhou číslicí/čísli ce mi, ne jsou 
áky po vaovány za dos ta tečné, resp. e mají ten dence flexí vy jádře -
nou sku tečnost, která navíc dis po nu je opo rou ve zvu ko vé formě, rea li -
zo vat v ko res pon den ci s tím i po mocí gra fiky, tedy v jazy ce psa ném. 

Uplatňování prvků jazyka mlu ve né ho v jazy ce psa ném bývá z hle -
diska pro duk ce tex tu obecně přičítáno ob jek tivním sty lotvorným či ni -
telům, tedy např. ne/při pra ve nos ti pro je vu, avšak ukazu je se, e tam,
kde ne došlo k osvo jení si so ciální do vednos ti adek vátně za cházet
s psací sous ta vou, tam fak to ry ja ko při pra ve nost/nepři pra ve nost ne -
jsou re le vantními dis tink tivními ry sy a nas tupují či ni te lé sub jek tivní,
ja ko věk, vzdělání, příp. psy chický stav. Nad vše mi monými otázka -
mi však ční jed na otázka stěejní, a to zda lze vůbec u je vu, je mu ve
výu ce na základních školách není věnována po zor nost, nějak sta no vit
je ho no rem nost, resp. adek vátnost je ho rea li za ce – domníváme se, e
niko li.
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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

Martin Schacherl, Zeyer vypravěč. Vybrané rysy stylu prozaických 
prací Julia Zeyera, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

v Českých Budějovicích, České Budějovice 2013, 172 s., 
ISBN 978–80–7394–428–5. 

Mo no gra fie Ze y er vypravěč je věnována vybraným aspektům individuálního sty -
lu prozaických prací Ju lia Ze y e ra (1841–1901), jed no ho z nejosobitějších česky
píšících autorů závěru 19. století. I když Ze y er používá je den z menších slovanských
jazyků (což je v je ho případě vo l ba, ni ko liv nu t nost – z hle di ska jazykových
kompetencí byl vy ba ven ve li ce dobře, ovládal také např. němčinu, francouzštinu ne -
bo angličtinu, hodně ce sto val), po tematické stránce je ho te x ty svými náměty často
čerpají také z ob la sti slovanské (Ondřej Černyšev) i šířeji evropské (Román o věrném
přátelství Ami se a Ami la) a také např. orientální (Gompači a Ka mu ra sa ki). Kromě to -
ho existují překlady je ho prací, např. r. 1906 vyšla v nakladatelství J. Ot to německá
ve rze kni hy Tři le gen dy o kru ci fi xu. 

Právě ty to kosmopolitní prvky odlišují Ze y e ra od většiny je ho současníků a mo -
hou být jedním z důvodů, proč se o to ho to au to ra zajímat i v mezinárodním měřítku –
viz např. v r. 1973 vydaná mo no gra fie Ro be r ta B. Pyn sen ta Ju lius Ze y er – The Path to
De ca den ce. I přes naznačenou výlučnost tématu „Ze y er“ je to mu to au to ro vi odborná
po zo r nost věnována také v českém prostředí – nověji mj. v r. 2009 vydaný konferenč-
ní sborník Ju lius Zeyer – básník v duchovním dění Ev ro py. 

Kni ha Ze y er vypravěč je specifická tím, že se snaží k pro ble ma ti ce Zeyerových
textů přistupovat co nejexaktněji, na lingvistické bázi, což je přístup, který moderní
sty li sti ka umožňuje, aniž by ponechávala stra nou literárněvědné aspe kty zkoumané
pro ble ma ti ky. Kromě obecného přehledu Ze y e ro va živo ta a díla a je jich re ce pce je te-
dy po zo r nost věnována vybraným aspektům sty lu je ho prozaických textů, konkrétně
syntaktické výstavbě (zvláště přívlastkům), dále např. přirovnáním ne bo narativním
způsobům, včetně ty po lo gie po stav.

Kromě to ho je text opatřen so u pi sem Zeyerových prací, základní odborné li te ra -
tu ry o něm a anglickým resumé, mo no gra fie Ze y er vypravěč se te dy může stát cen nou
inspirací především pro ty, kdo se chtějí z lingvistického hle di ska věnovat pro ble ma -
ti ce individuálního sty lu Ju lia Ze y e ra a opírat se při tom o exaktní da ta, podobně ja ko
to mu je v této práci.

Mi chal Křístek, Br no

Libor Martinek, Fryderyk Chopin v české literatuře, 
Slezská univerzita v Opavě,  Opava 2013, 76 s. 

ISBN 978-80-7248-802-5.

Mo no gra fia Li bo ra Mar tin ka pod tytułem Fry de ryk Cho pin v české li tera tuře zo-
s tała wy da na w 2013 r. nakładem Uni wer sy te tu Śląskie go w Opa wie, przy fi nan -
sowym wspar ciu firmy Václav Pi ru nčík. Pra ca dedyko wa na jest polskie mu ba dac zo -
wi dr. hab. Ka zi mier zo wi Ma ciągo wi. Do jej na pi sa nia zains pi ro wała Au to ra dwu set -
na roc zni ca śmier ci Fry de ryka Cho pi na, którą ob chod zo no w 2010 roku.

Pu bli kacja składa się ze wstę pu (s. 9–14), rozdziału o związku muzyki i mowy w
twórc zoś ci Fry de ryka Cho pi na (s. 16–19), rozdziału o ins pi racji je go os obą i twór-
czoś cią we współczesnych dziełach li ter ackich (s. 21–51), obe jmujące go 6 po droz-
działów z ana lizą poszc zególnych czes kich utworów, trak tujących o życiu i muzy ce
polskie go kom po zy to ra, oraz z za końc ze nia (s. 52), bi blio gra fii (s. 61–67) i in deksu
nazwisk (s. 69–73). Oma wia na po zycja za wie ra rów nież abs trakt w języku czes kim
(s. 53) i an gielskim (s. 54) oraz trzy re cenzje: PhDr. Pe ta ra Zaple ta la (s. 56), prof.
PhDr. Vla dimíra Křiván ka (s. 57–58) i dr. hab. Ka zi mier za Ma ciąga (s. 59–60). Na
uwagę zasługują także czar no- białe ilus tracje au torstwa Os val da Klap pe ra. 

We wstę pie Au tor po da je ge nezę swo jej mo no gra fii, a także przy po mi na o przy -
jaźni Fry de ryka Cho pi na z wie lo ma pi sar za mi oraz in for mu je o poby tach polskie go
kom po zy to ra na zie miach czes kich: wi zy tach w Prad ze, Te pli cach, Kar lowych Wa -
rach i Ma riańskich Łaźniach. Li bor Mar ti nek re lacjo nu je poszc zególne pobyty, ilu-
strując je częs to cy ta ta mi z listów Fry de ryka Cho pi na oraz przy tac zając syl wetki os o -
bis toś ci czes kiej kul tu ry, z który mi polski kom po zy tor spotkał się w tym cza sie. Są to
międ zy in ny mi: Václav Han ka, Fran tišek La dis lav Če la kovský czy Frie drich Wil -
helm Pixis. 

W ko le jnej częś ci pu bli kacji zos ta je po ruszo na kwes tia związku muzyki i mowy
w twórc zoś ci sław ne go kom po zy to ra. Fry de ryk Cho pin tworzył tzw. muzykę ab so -
lutną, która jest nie za leżna i nie sięga po ins pi racje li ter ack ie. Ist nie je jed nak uza -
sadnio ne po de jrze nie, iż przy kilku swych kom po zycjach mógł ins pi ro wać się twór-
c zoś cią Ada ma Mick ie wic za. Chod zi o czte ry bal la dy, które służą jedy nie ja ko „lite-
r acki podkład”. W związku z tym Li bor Mar ti nek pre zen tu je w swo jej pu bli kacji in -
terdyscypli narne tezy nau kow ców, ba dających  re lację muzyki i li tera tu ry. Dzię ki te -
mu pod kreś lo na zos ta je obra zowość Cho pi nowskich kom po zycji. 

Dalszy rozdział sta no wi nie ja ko trzon mo no gra fii Li bo ra Mar tin ka i do tyc zy in-
spi racji os obą i twórc zoś cią Fry de ryka Cho pi na w dziełach współczesnej li te ratu ry
czes kiej. Za nim Au tor przystąpił do ana li zy konkretnych dzieł, omówił, w ja ki sposób 
muzyka może być prze nie sio na do li tera tu ry. Nastę pu je to na przykład po przez eks pe -
ry menty z pro zo dią, przeds ta wie nie as pek tów dzieła muzyc zne go w dzie le li ter ackim
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czy też po przez zas to so wa nie form i tech nik cha rak te rystyc znych dla kom po zycji
muzyc znych. W dalszej ko le jnoś ci Li bor Mar ti nek przeds ta wił polskich pi sarzy in-
spi rujących się życiem i twórc zoś cią Fry de ryka Cho pi na oraz zwrócił uwagę na
sposób cha rak te ry zo wa nia polskie go kom po zy to ra ja ko ge niusza, pa trio ty i pro ro ka.
Au tor wy mie nił rów nież pols kojęzyc znych li teratów, mieszkających na ter e nie Re pu -
bli ki Czes kiej, w których twórc zoś ci po ja wiają się Cho pi nowskie wątki. Są to: Hen -
ryk Ja sic zek, Władysław Siko ra, Wil helm Przec zek oraz Wiesław Adam Ber ger. Li -
bor Mar ti nek wspom niał tu także czes kich pi sarzy zain te re so wa nych życiem i twór-
c zoś cią Fry de ryka Cho pi na, ta kich jak: Oldřich Ze mek, Ka mil Bednář, Jiří Ka ren. Ich 
dzieła Au tor szczegółowo oma wia w ko le jnych po drozdziałach swo jej mo no gra fii. 

Ana lizę dzieł, w których pos tać Fry de ryka Cho pi na wy suwa się na pierwszy plan, 
opawski Ba dacz rozpoc zy na od wy da nych w 1967 r. Cho pi novskich akordów Oldři -
cha Zem ka. Ów zbiór poezji oce nia dość nis ko pod względem po zio mu ar tystyc zne -
go, ale do ce nia poetę za dobrą zna jo mość życi or ysu kom po zy to ra. Li bor Mar ti nek do -
ko nu je krótkiej ana li zy wierszy Varša va pad la, Ma ria, Cho pin a Slavík, Mal lor ka, Ja -
ne Stir lin gová i Delfína. Wspo mi na także o in nych utwo rach z te go to miku, jak rów -
nież o bio gra fic znych fak tach z życia kom po zy to ra związa nych z ni mi.

Ko le jny po drozdział poświę ca Li bor Mar ti nek poezji Ka mi la Bednářa. Pod kreś -
la, że ins pi racją dla nie go do na pi sa nia utworów, ze bra nych w zbiorze Fry de ryk a Ma -
rian na (Cho pin v Ma riánských Lázních 1961), była miłość Fry de ryka i Ma rii Wo-
dzińskiej. Ba dacz  pre zen tu je działalność te go poe ty, zaznac zając, że jest to dla nie go
ko le jne już spotka nie z te ma tyką Cho pi nowską, po nie waż au tor Fry de ryka a Ma rian -
ny przekładał wiersze Ja rosława Iwaszkie wic za o polskim kom po zy torze, a także je -
go lis ty do rod zi ny i przy ja ciół. Następnie Li bor Mar ti nek poświę ca uwagę kom po -
zycji utworów ze zbio ru poezji Ka mi la Bednářa, stwierd zając, że cykl wierszy po-
dzie lo ny jest na dzie sięć śpiewów, wśród których można wyróżnić m.in. pro log i epi -
log. Au tor oma wia nej mo no gra fii eg zem pli fiku je ten fakt, cytując frag menty VI śpie-
wu. Na leży tu taj zwrócić uwagę na to, że Ba dacz wy raża słowa uzna nia dla kunsz tu
Ka mi la Bednářa, mi mo zas to so wa ne go przez nie go zbyt nie go pa to su oraz fak tu, że
poe ta ten nie wno si nic no we go w obręb te ma tyki Cho pi nowskiej. Au tor zaznac za
także, iż ów cykl wierszy znac znie wyróżnia się na tle całej twórc zoś ci poe ty, gdyż
jest ża rt obl iwy, a także przy jemny w lek turze.

Dalszy, oma wia ny przez Li bo ra Mar tin ka utwór, Cho pi nia na Jo se fa Páv ka (wy -
da ny w 1976 r.), zwra ca uwagę cie kawą i przemyś laną kom po zycją, rozdziały bo -
wiem noszą nazwy zac zerpnię te z ter mi no lo gii muzyc znej: An dante mo de ra to, Adag -
gio, Ron do maes to so i ra zem tworzą triadę. Ba dacz cha rak te ry zu je struk tu rę każde go
z nich:  An dante mo de ra to składa się z trzy nas tu śpiewów, Adag gio z dzie wię ciu, na -
to miast Ron do maes to so z czte rech, jak rów nież przeds ta wia zwięzłą cha rak te rystykę
bu dowy wiersza: rod zaj ry mu (prze pla tane, męskie lub żeńskie) czy rod zaj wiersza
(ośmiozgłos ko wiec, trzy nas tozgłos ko wiec). Następnie Li bor Mar ti nek przeds ta wia

bo gatą eg zem pli fi kację, przy tac zając sze reg cy tatów, które także ko men tu je, uzu -
pełniając nier zad ko o in for macje z życi or ysu polskie go kom po zy to ra. Na pods ta wie
pewnych frag mentów utwo ru Jo se fa Páv ka opawski Ba dacz pod da je pod re fleks ję
także to, czy Fry de ryk Cho pin wierzył w Bo ga. Mi mo bra ku in for macji o je go zaan -
gażo wa niu w obrzędy re li gi jne, Li bor Mar ti nek stwierd za, że polskie go kom po zy to ra
można okreś lić ja ko os obę wierzącą.

Au tor oma wia nej mo no gra fii sądzi, że życie i twórc zość Fry de ryka Cho pi na
czes kie mu czy telniko wi najle piej przybliżył Jiří Ka ren w cyklu poe tyckim Hledání
mo dré ho tónu (1979). Ba dacz pre zen tu je tu bu dowę powyższe go zbio ru, który dzie li
się na pięć częś ci, a każda z nich opatrzo na jest tytułem: Před zámečkem keř ze lený,
Děla ukrytá v květech, Fry de ryk Cho pin v No hant, Smu teční po hod (Mar che fun bre),
Hledání mo dré ho tónu). Wskazu je także, iż poszc zególne utwo ry cyklu Jiře go Ka re -
na, odnosząc się do życia polskie go kom po zy to ra, ilus trują różne ważne wy darze nia
począwszy od lat je go wczesnej młodoś ci aż do śmier ci. Li bor Mar ti nek przy tac za tu
międ zy in ny mi frag menty ta kich wierszy, jak: Ja ne Stir lin gová píše své sestře, Smu -
teční po chod, Poku sem o epi taf, Vy znání. Na szczególną uwagę zasługu je – według
Au to ra – utwór Cho pinův klavír ze względu na na wiąza nie do tytułu (lecz nie treś ci)
wiersza Cy pria na Ka mi la Nor wi da For te pian Cho pi na.

Ko le jnym utwo rem, które mu poświę ca uwagę Li bor Mar ti nek w swo jej mo no -
gra fii, jest  Již nikdy ne do volím požáru – Już nigdy poża rem mi nie płonąć Kar ly Er bo -
vej, wy da ny w 2003 r.  Jak zauważa Ba dacz, do je go na pi sa nia zains pi ro wała Karlę
Er bovą ko res pon dencja Fry de ryka Cho pi na z George Sand. Czeska au tor ka stworzyła 
cykl je de nas tu fik cy jnych listów miłosnych dwojga sławnych ko chanków. Są to poe -
tyck ie teksty, niezwykle ro mantyc zne, co można zaob serwo wać, dzię ki po da nym
przez Au to ra mo no gra fii przykładom. Li bor Mar ti nek uzna je za najbard ziej odpo wia -
dający prawd zie list siód my, w którym George Sand pisze uko cha ne mu o poby cie na
Ma jorce i je go skutkach. Rozważa nia za warte w ni nie jszym po drozdziale Ba dacz
końc zy uwa ga mi do tyczący mi sty lu poezji Kar ly Er bo vej i konklu du je, że na leży do -
ce nić jej in wencję twórczą oraz celne porówna nia.

Os tat nim, ana li zo wa nym w oma wia nej pu bli kacji utwo rem o te ma ty ce Cho pi -
nowskiej, jest wy da na w 1993 r. no we la Růže pro Fry de ryka Vla dis la va Ma reša. Li -
bor Mar ti nek wy jaśnia po chod ze nie tytułu, który za ra zem zdrad za te ma tykę utwo ru:
jest to opo wieść o spotka niu Fry de ryka i Ma rii Wod zińskiej w Ma riańskich Łaźniach
i dzie jach ich miłoś ci, przeds ta wio na w for mie  re trospek cji. W wy bra nych przez Au -
to ra mo no gra fii cy ta tach z powyższe go utwo ru uka zane są myś li polskie go kom po zy -
to ra oraz uc zu cia i wspom nie nia, ja kie w nim wy wołuje me lo dia, którą gra. W tej
częś ci pu bli kacji Li bor Mar ti nek po da je także in for macje o in nych utwo rach Vla dis -
la va Ma reša, w których wystę pu je  pos tać sław ne go Po la ka, oraz wy chwytu je his to -
ryc zne nieś cisłoś ci w je go tekś cie, np. kom po zy tor przy je chał do Pragi 21 sierpnia,
nie 22, a przy je go pożegna niu z przy ja ciółmi nie był obecny Ignaz Schup pan zigh.
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Ba dacz pod kreś la jed nak, po mi mo ist nie nia tych nieś cisłoś ci, sze roką wied zę czes -
kie go pi sar za oraz barwność do ko ny wa nych przez nie go opisów.

 Na za końc ze nie swej pu bli kacji Li bor Mar ti nek pre zen tu je tezę czes kie go po lo -
nis ty Ja ro sla va Si mo ni de sa, że w żadnym in nym kra ju po za Polską, ojc zyzną Fry de -
ryka Cho pi na, nie powstało tyle utworów ins pi ro wa nych pos ta cią te go wybit ne go
kom po zy to ra, ile w Cze chach. Ba dacz uważa, że niek tóre z oma wia nych przez nie go
dzieł zasługują na tłumac ze nie na język polski. Wspo mi na rów nież o teks tach
śląskich poetów z oko lic Os trawy i Czes kie go Cieszy na, członków polskiej mniej-
szości na ro do wej w Cze chach, które war to byłoby wy dać wraz z czes kim przekła-
dem, mia no wi cie wiersze Hen ryka Ja sic zka i Wil hel ma Przec zka.

Życie i muzyka Fry de ryka Cho pi na sta no wią niewątpli wie in te re sujący wątek li -
ter acki nie tylko dla polskich twórców. Ta ki wnio sek na suwa się po przec zy ta niu mo -
no gra fii Li bo ra Mar tin ka pt. Fry de ryk Cho pin v české li tera tuře, pu bli kacji o cha rak -
ter ze in terdyscypli narnym. Czy telnik do wia du je się z niej o zain te re so wa niach czes -
kich au torów polskim ro mantyc znym kom po zy to rem. Na uwagę zasługu je fakt, że
Ba dacz nie tylko szczegółowo oma wia wy brane utwo ry, ale także po da je wie le
nowych in for macji w lic znych przy pi sach. Pisze zrozu miałym i sta ran nym językiem,
a je go pu bli kacja jest potwierd ze niem sze ro kiej wied zy Au to ra na te mat re lacji
muzyki i li tera tu ry.

Ka ta rzy na Kałwak, Kra ków

Ivo Říha, Monosti četby. Karolina Světlá v diskurzu literární
kritiky druhé poloviny 19. století, Červený Kostelec 2012, 237 s.

ISBN 978–80–7465–035–2.

Mo no gra fia Ivo Říhy z Ka te dry Kul tu ry Li ter ack iej i Sla wis tyki Uni wer sy te tu
w Par du bi cach pro po nu je czy telniko wi wy prawę w świat li tera tu ry dru giej połowy
„stu le cia pa ry i elek tryc znoś ci”, po którym prze wodni kiem będ zie prze de wszystkim
dzieło Ka roliny Světlej (1830–1899). Pu bli kacja ta nie jest jed nak ko lejną mo no gra -
fią au tor ki, zawsze po zos tającej w cie niu swej po przednic zki – Boženy Němco vej.
Au tor – jak za po wia da zresztą w tytule – sta wia rac zej py ta nia o to, jak twórc zość pi -
sar ki była (oraz jest) odczyty wa na, ja kie są możli woś ci jej lek tu ry.

Pu bli kacja składa się ze wstę pu, gdzie ba dacz wy znac za me to do lo gic zne ho ry -
zonty swoich poszu ki wań, oraz trzech głównych częś ci rozprawy. Całość końc zy
krótkie pod su mo wa nie, no ta edy torska, an gielskie streszc ze nie oraz – co god ne pod -

kreś le nia, bo ułatwiające ewen tualną orien tację w tekś cie (a nies te ty nie zawsze
obecne) – in deks os o bowy. 

Wstęp Ivo Říha zac zy na od in te re sujące go zes ta wie nia dwóch  opi nii na te mat
jed ne go z najbard ziej re pre zen ta ty wnych utworów pi sar ki, ja kim jest Po wieść wiej-
ska. Kon fron tu je ze sobą wy po wied zi po chodzące od rówieśni ka Světlej – Vítězsla va
Hál ka oraz au to ra współczesne go, także po zos tające go w sfer ze zain te re so wań ba -
dac za – Jáchy ma To po la1. Doświadcze nia lek tu ro we dwóch twórców z różnych
okresów są od mienne, choć zgod na jest oce na war toś ci po wieś ci, zasługującej w ich
oc zach na uzna nie. Dzię ki te mu zys ku jemy z góry wskazówkę, w ja ki sposób pro -
wad zo ny będ zie wy wód ar gu men tacy jny w całej pra cy. Podążając za rozważa nia mi
Nor thro pa Frye’a z Ana to mii krytyki, Říha sta wia w cen trum uwa gi kwes tię pod-
porządkowy wa nia się ar tystów (re pre zen to wa nych w tym konkretnym przy pad ku
przez ma larzy) ten dencjom do mi nującym w mo men cie powsta wa nia dzieła sztu ki,
które – aby się po dobało – mu si spełniać oc zeki wa nia pu blic znoś ci. Ana lo gic znie
pod chod zi czes ki ba dacz do re cepcji twórc zoś ci Ka ro li ny Světlej i chce – jak sam
zaznac za – po ka zać i zin ter pre to wać „prze mia ny po de jś cia wo bec dzieła” au tor ki
(s. 112), w czym wykorzys tu je narzęd zia, ja kich dos tarc za międ zy in ny mi her me neu -
tyka i założe nia Han sa- Geor ga Ga da me ra. Prze wodni kiem nieodłącznie to warzyszą-
cym re fleks jom me to do lo gic znym po zos ta je także przeds ta wi ciel nie mieck iej szkoły
es te tyki re cepcji Karl heinz Stierle, pro fe sor Uni wer sy te tu w Kons tancji. 

W dalszej częś ci wstę pu czy telnik zos ta je zazna jo mio ny z bo gatą li tera turą do -
tyczącą bo ha ter ki pu bli kacji, od najs tarszych prób mo no gra fic znych, choćby spod
pióra Te rezy Nováko vej czy Lean de ra Če cha, aż po prace współczesne re pre zen to wa -
ne międ zy in ny mi przez Mojmíra Otrubę. Nie jest to jed nak jedy nie mecha nic zne wy -
lic ze nie do tychcza so we go sta nu ba dań. To warzyszy mu war toś cio wa nie, dzię ki cze -
mu od bior ca poznaje nau ko we pre ferencje au to ra. Przekłada się to na swoistą zgod-
ność założeń uc zo ne go z po le miką, jaką podjął przed po nad wiekiem czołowy krytyk
mo rawski, co zresztą prze wi ja się na kar tach książki pa rokrot nie. 

Na stę p nie cze ski ba dacz za ry so wu je pod sta wową te zę swo ich spo t kań z dziełem
Světlej, którą jest prze ko na nie o za sad no ści po no w ne go otwa r cia kwe stii ten den cyj-
no ści, ro zu mia nej ja ko wy pełnia nie przez twó r czość li te racką fun kcji patrio tyczno-
 wychowa w czej. Sta wia za tem Ivo Říha py ta nie, dla cze go właś nie ta au to rka „pod -
legła dy kta to wi za mó wie nia społecz ne go” i „jak na tym fun da men cie zo stał utwo rzo -
ny ów spe cy fi cz ny kod komu nika cy j ny mię dzy au to rem a od biorcą” (s. 14). Ten den -
cy j ność ba dacz po stu lu je ro zu mieć sze ro ko, co po zwa la na włącze nie do kon te kstu
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inter preta cyj ne go rów nież uwag o cha ra kte rze meta kry ty cz nym, a w kon se k wen cji
do pro wa dza do prze ko na nia o stra te gii „ru chu (udziału) w mi cie o wskrze szo nym na -
ro dzie”. Ruch ten jest udziałem sa mej Světlej, ale pod le gają mu ta k że jej czy te l ni cy. 

Na za ko ń cze nie wstę pu Au tor po kró t ce za po wia da treść po szcze gó l nych czę ści
książki, po no w nie do pre cy zo wując te r min utwo ry ten den cy j nie otwa r te i za strze -
gając, że te po wszech nie spełniające po wy ższe kry te rium (pó ź ne opo wia da nia i no -
we le, do któ rych do da t ko wo dołącza ta k że po wie ści z lat sze ś ć dzie siątych První
Češka oraz Na úsvitě), po zo staną na ma r gi ne sie je go roz wa żań. Li te ra c kie eks plo ra -
cje pro wa dzo ne będą na ma te ria le le ktu ro wym uz na wa nym za szczyt twó r czo ści pi -
sar ki. Są to prze de wszy stkim po wie ści z re gio nu Ještěd pi sa ne na przełomie lat sze ś ć -
dzie siątych i sie dem dzie siątych: Ve s nický román, Kříž u po to ka, Fran ti na, Ne mo d le -
nec. We wszy stkich utwo rach opi sujących dra ma ty cz ne lo sy i wy bo ry bo ha te rek, w
któ rych po zo r nie nie wy stę pu je pro ble ma ty ka pa trio ty cz na i wy cho wa w cza, Autor
po szu ki wać bę dzie ar gu men tów na po pa r cie te zy o do bo wej ten den cyj no ści dzieł, ro -
zu mia nej ja ko „prze ja wy dzie dzi c twa mi tu o wskrze sze niu to ż sa mo ści na ro do wej“ (s. 
16). Ta ka (re)in ter pre ta cja za po wia da no wa to r skie po dej ście do twó r czoś- ci be le try -
stki, któ re były już nie jed no krot nie przed mio tem li cz nych ana liz i kry tyk. 

Zgod nie z za po wie dzią roz dział pie r wszy – za ty tułowa ny K proměnám pod ob
dobového di sku rzu o národní literatuře: národní li te ra tu ra a úkol spi so va te le – pod -
no si kwe stię za dań sta wia nych przed pi sa rza mi. Po do b nie jak po zo stałe czę ści roz po -
czy na go tra f nie do bra ne mot to, tym ra zem za czer p nię te z XIX- wie cz ne go stu dium
Fran tiška Cha lu py po świę co ne go twó r czo ści Světlej, od noszące się do ro li pi sa rza i
li te ra tu ry w społecze ń stwie. Ko rze ni dys ku sji w kwe stii tak ży wej w la tach osiem -
dzie siątych XIX wie ku szu ka au tor za Vladimírem Ma curą du żo wcze ś niej, w po ko le -
niu, na cze le któ re go stał Jo sef Jun g mann. Nie co po le mi zując z au to rem Zna mení zro -
du (głów nie w związku z tym, co na zy wa z przy mru że niem oka „czarną dziurą” w
okre sie po prze dzającym wystąpie nia „bu dzi cie li”), zga dza się jed nak, co do głów -
nych założeń o filo lo gi cz nym cha ra kte rze te go nu r tu, wzbo ga cając je o re fle ksje Kar l -
he in za Stierle’go do tyczące mi tu ja ko „pu b li cz nej fi kcji” (s. 19). Idąc tym tro pem,
zakłada, że mit o budzącym się do ży cia na ro dzie wy zwo lił ta k że dys kurs o ro li pi -
śmien ni c twa ro dzi me go, zwłasz cza wo bec stałej po trze by de fi nio wa nia to ż sa mo ści
na ro do wej w kon fron ta cji z do mi nującą ku l turą nie miecką. Za czy nając nie ja ko od
ko ń ca jed ne go z eta pów tej dys ku sji (wzbu dzające ty le emo cji i kon tro we r sji Naše
dvě otázky Hu be r ta Gor do na Scha u e ra z ro ku 1886), ba dacz na stę p nie pe ne tru je
źródła te go zja wi ska, szu kając ich wo kół ta kich za gad nień, jak kwe stie ory gina l no -
ści/świa to wo ści li te ra tu ry cze skiej. 

Pierwszym zja wis kiem, wokół które go Au tor sku pia swą uwagę jest po le mi ka, ja -
ka miała miejsce w okre sie po przed zającym wystąpie nie „ma jow ców” międ zy au -
torami sku pio ny mi wokół cza so pis ma „Obzor”, kie ro wa ne go przez Ja ro sla va Po -
spíšila, a pisarzami związa ny mi z al ma na chem „La da Nióla” Jo se fa Václa va Friča.
Z wie lu pro blemów, ja kie były po ruszane na łamach tych pu bli kacji, za najis tot niej-

szy au tor uznał właśnie ory gi nalność li tera tu ry na ro do wej. Ivo Říha w swych roz-
waża niach id zie międ zy in ny mi śla da mi czołowe go krytyka mo rawskie go – Lean de ra 
Če cha, oma wiając przyc zyny sceptyc zne go przy ję cia no we go al ma na chu. Ko le jnym
ze źródeł te go kon fron tacy jne go zes ta wie nia były także Ději ny české li tera tu ry Ja ro -
sla va Vlčka. Ana li za pos tu latów za war tych w obu wy daw nict wach pozwa la na wnio -
sek, że „ma jow cy” od woływa li się do idei za war tych w al ma na chu pro wad zo nym
przez Friča. In te re sująca jest rów nież re fleks ja do tycząca wa gi, jaką przy wiązy wa no
do ory gi nalnoś ci li tera tu ry czes kiej ja ko wa runku we jś cia w społec zność dojr załych
kul tur przy jednoc zesnych wi doc znych sym pa ti ach wo bec ru chu Młodych Nie miec. 

Ko le jny po drozdział częś ci pierwszej zos tał poświę co ny zmia nie, ja ka do ko nała
się na sce nie li ter ack iej wraz z we jś ciem na nią po ko le nia „ma jow ców”, z którym
związa na była rów nież Ka ro lina Světlá. Niem niej w początko wej fa zie to nie ona
kształto wała pro gram no we go ugru po wa nia. Główną rolę odgry wa li tu prze de
wszystkim Vítězslav Hálek oraz Jan Neru da i to ich poglądy – do dajmy, zmie niające
się w cza sie – re kons truu je Autor. Już sam tytuł te go frag men tu po zos ta wio ny w for -
mie py ta nia („odr zu ce nie kry te rium li tera tur na ro do wej?”) su geru je kieru nek, w ja -
kim zmier zać będą rozważa nia ba dac za. Říha po le mi zu je z upraszc za niem i zawęża -
niem tej po ko le nio wej zmia ny war ty jedy nie do czar no- białego kon flik tu „sta rych”
i „młodych”, szu kając źródeł tej no wej ja koś ci jeszc ze przed wy darze nia mi roku
1848, który stał się jednym z punk tów wy jś cia dla „ma jow ców”. Pro blem li tera tu ry
na ro do wej i kon tro wers je wokół pos tu laów Hál ka czy Neru dy stają się tak przyc zyn -
kiem do szersze go za gadnie nia z nim związa ne go, ja kim były spór o rea lizm (czy
później także powra cająca kwes tia na tu ra liz mu).  Je go  re kons truk cja sta no wi dalszą
część te goż po drozdziału, a dy le mat „pię kno czy prawda“ wyeks pliko wa ny przez
twórcę czes kiej es te tyki Oto ka ra Hos tins kie go będ zie is totny także przy oma wia niu
poglądów au tor ki Fran ti ny. Ta achro no lo gic zna pers pek ty wa wykorzys ta na zos tała
dla pod kreś le nia słusznych wątpli woś ci wo bec utar te go prze ko na nia o odr zu ce niu
przez „ma jow ców” li tera tu ry w służbie idei na ro do wej. De ba ta końca lat pięćd zie -
siątych, pełna emocji i nie jednokrot nie sprzec znoś ci, moc no naznac zo na także os o -
bis ty mi ani mozja mi biorących w niech ud ział, kwes tii uty li ta ryzmu piśmien nict wa
nie rozwiązała, stąd w ko le jnych częś ciach re kons truo wa ne są sto pniowo poglądy po -
zos tałych jej uc zest ników. Su gerując wcześniej skłon ność do mo dy fi kacji poglądów
głównych dys ku tantów, ba dacz śled zi konty nuację dys kur su w la tach sześćd zie -
siątych na przykład zie au to ra Pieśni wiec zornych, by następnie rozwiąza nia kluc zo -
we go dy le ma tu „prawda czy pię kno” ana li zo wać u Jo se fa Durdíka, Oto ka ra Hos tin-
s kie go, Ja na Evan ge lis ty Ko si ny czy wreszcie przy ja ciółki Světlej – Eliški Krásno -
horskiej. Uc zo ny zaznac za, że cha rak te rystyc zna zwłaszc za dla V. Hál ka zmien ność
sądów w kwes ti ach es te tyc znych była wi doc zna i u in nych os o bowoś ci wy wie -
rających wpływ na kształt ówczesne go życia kul tu ralne go. Efek tem te go założe nia
jest os tat ni po drozdział przy noszący omówie nie pu bli cystyki Ka re la Sa bi ny, a prze de
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wszystkim au to ra Opo wia dań ze sta rej Pragi. War to zwrócić uwagę, że Ivo Říha
częs to szu ka im pulsów dla swoich poszu ki wań choćby u przy woływa ne go już Lean -
de ra Če cha, ak cen tując jed nakże rów nież po myłki, ja kich ten do puszc zał się w swo-
ich pra cach. (por. s. 43, Autor zwra ca uwagę na nieś cisłość przy re kons truk cji poglą-
dów Hál ka). Rozległa pierwsza część (s. 17–88), poświę co na wnikli we mu prześ le-
dze niu dys kur su krytyc zno li ter ack ie go od lat pięćd zie siątych po nie malże ko niec
wieku XIX, ze szczególnym uwzględnie niem kon fron tacji pro ble ma tyki ory gi nalnoś -
ci ver sus świa towoś ci li tera tu ry czes kiej oraz ro li, jaką w nim ode gra li Hálek i Neru -
da, pozwo liła na kons ta tację, że to właśnie dzieło Ka ro liny Světlej najle piej spełnia
pos tu la ty wy suwa ne przez głównych pu bli cystów ugru po wa nia sku pio ne go wokół al -
ma na chu Maj. 

Kon sekwencją ta kie go po dejścia jest dru ga część pu bli kacji nosząca tytuł Ka -
rolina Světlá: účast nice a »té ma« kri tické rozpravy o úko lech národního písem nictví
(s. 89–152), w której au tor ana li zu je twórc zość au tor ki Po wieś ci wie jskiej przez
pryzmat kwes tii ot war tych w po przednim rozdziale. Punk tem wy jś cia stają się za tem
za gadnie nia sku pio ne wokół py ta nia o to, ja kie poglądy (zwłaszc za w kwesti ach es te -
tyc znych) miała Světlá (stąd za sadność szczegółowej re kons truk cji de bat pro wad zo -
nych w dru giej połowie XIX wieku). Zain te re so wa nie to przy jmu je pos tać bard ziej
szczegółowych poszu ki wań zasy gna li zo wa nych w tytule tej częś ci. Uwagę Uczonego
przy ciąga Světlá ja ko pod miot czyn nie za bie rający głos w tym oży wio nym dys kur sie
(tu pod kreś lo ny jest zwłaszc za pro blem ten den cy jnoś ci dzieła li ter ack ie go) oraz
Světlá ja ko je go przed miot (głów nie be le trystyka au tor ki trak to wa na ja ko „ruch w mi -
cie wskrzeszo ne go na ro du“ poszu kujące go swej tożs a moś ci).

Po siłkując się po now nie ba da nia mi Karl hein za Stier le’go do tyczący mi re cepcji
dzieła li ter ack ie go, Ivo Říha kreśli najpierw wizeru nek Světlej ja ko czy telnic zki.
Czy ni to na pods ta wie bo ga tej li tera tu ry wspom nie nio wej. Jak sam Au tor pod kreś la,
w odróżnie niu od po przednich prób mo no gra fic znych przystę pu je do tej lek tu ry
z większym kryty cyzmem, zdając so bie sprawę, iż dys tans dwóch de kad, ja kie dzie -
liły teksty za warte na przykład w to mie Světlej Z li terárního sou kromí od ko men to -
wa nych w nich wy darzeń oraz znac zny sto pień sty li zacji li ter ack iej, nie pozwa la na
bezkrytyc zne po de jś cie wo bec za war tych tam poglądów. Te re kons truo wa ne są sku -
pio ne wokół te go, czym jest li tera tu ra na ro do wa oraz ja kie za da nie ma pełnić pi sarz.
Ko le jnym źródłem wie lu uwag o cha rak ter ze me ta krytyc znym są dla au to ra także pa -
ra teksty, które to warzyszą ana li zownym w częś ci trze ciej po wieś ciom z re gio nu
Ještědu. To właśnie w różne go rod zaju przed mo wach, wstę pach, posłowiach – we-
dług Říhy – pi sar ka za warła wskazówki dla czy telni ka, za wie rając z nim swois ty pakt
lek tu rowy. Ten dencja tworze nia li tera tu ry o cha rak ter ze pa trio tyc zno- wy cho waw-
czym bard ziej wi doc zna w przy pad ku tzw. utworów praskich Světlej jest obecna
także w utwo rach z re gio nu Ještědu nie malże przez pi sarkę sa kra li zo wa ne go, tyle że
nie w samym dzie le li ter ackim, a raczej w teks tach o cha rak ter ze ko men tar za. To

właśnie dla te go teksty sekun darne trak tu je Autor na rów ni z treś cią utwo ru, uznając je 
za in te gralną część kom po zycji fik cy jne go świa ta. War to w tym miejscu do dać, iż Ivo
Říha, po le mi zując z Mojmírem Otrubą na te mat ich funk cji, jest krytyc zny także wo -
bec swoich wcześnie jszych kons ta tacji z to mu Ztěžklá kříd la snů. Ženy v české li tera -
tuře (s. 103), na co zwra ca uwagę od bior cy.

Is totną część dru gie go rozdziału sta no wi re kons truk cja krytyc znej re cepcji twór-
c zoś ci Ka roliny Světlej, którą Badacz uporządko wał wokół trzech kręgów te ma tycz-
nych. Pierwszym z nich, jak znów za po wia da tytuł, jest „po le mi ka z do tychcza sowym 
myś le niem o twórc zoś ci” au tor ki. Zac zy na on achro no lo gic znie od pu bli kacji Lean -
de ra Če cha (Ka ro li na Světlá. Kri tická stu die) z początku lat dzie więćd zie siątych XIX
wieku, da lekiej od pierwszych peanów i apo lo gii pisarki to warzyszących początkom
jej dro gi twórczej. Gwo li ścisłoś ci na leży do dać, że wspomniane jest również później- 
sze wydanie te go stu dium (z roku 1908), w którym Čech łagod zi ton swoich opi nii.
Zwra cając uwagę na os a mot nie nie mało en tuzjas tyc zne go głosu czołowe go krytyka
mo rawskie go w końcu wieku XIX, po dobną ten dencję zauważa Autor w stu le ciu
następnym, kiedy także w krytyc znej to nacji zos ta nie na pi sa na broszur ka Flo ry
Kleinschnitzo vej, poświę co na ana li zie pos ta ci re li gi jnych po chodzących z lu du
w utworach K. Světlej. Im pul sem do po now ne go po chy le nia się nad jej dziełem – jak
pod kreś la ba dacz – stała się wy da na w dru giej de kad zie te go wieku ko res pon dencja
pi sar ki z Ja nem Nerudą, od kry wająca i oświet lająca wie le do tychczas nie jasnych
kwes tii, związa nych choćby z ge nezą poszc zególnych utworów. 

W ko le jnych dwóch częś ciach dru gie go rozdziału Ivo Říha porządku je swój wy -
wód wokół kwes tii re cepcji dzieła au tor ki i pod kreś la znac ze nie jej twórc zoś ci ja ko
wy pełnie nia ideału twór cy na ro do we go i ja ko obrazu duszy na ro du. Poszu ki wa niom
ideału rod zi me go pi sar za pa tro nują prze de wszystkim en tuzjas tyc zne opi nie wygła-
szane głów nie za życia Světlej, a po chodzące spod pióra Ja na Neru dy, Fran tiška
Zákre jsa czy wreszcie pierwsza mo no gra fic zna próba Te rezy Nováko vej. Co cie ka we
źródłem te go „pod zi wu” są dla Auto ra rów nież nekro lo gii pu bliko wa ne w pra sie po
śmier ci pi sar ki. W przy pad ku au to ra Opo wia dań ze sta rej Pragi i je go za chwytów nad 
po wieś cią První Češka Badacz ak cen tu je po now nie pers pek ty wę lek tu rową, obraną
przez czy telni ka Nerudę, dos trze gające go w po wieś ciach Světlej i to, cze go w nich
cza sem de fac to nie ma. Wię kszość z wy mie nio nych krytyków zwra ca uwagę na to, że 
wi doc znej ten dencji pa trio tyc znej to warzyszy nieodłącznie kwes tia ko bie ca. Sta je się 
to im pul sem do porównań choćby z George Sand i upa try wa nia w pos ta ciach stwo-
rzo nych przez pi sarkę wzo ru ko bie ty pa triotki. 

Z ko lei w os tat niej częś ci (twórc zość Světlej ja ko obraz duszy na ro du) powra ca
kwes tia spe cy fic znoś ci i świa towoś ci dzieła be le trystki. Tym ra zem Uc zo ny „czy ta”
pi sarkę oc zy ma Eliški Krásno horskiej ja ko au tor ki szki cu Dvě básnířky li du (z roku
1880), gdzie Světlá jest sta wia na obok Boženy Němco vej. Następnie kwes tię zasy -
gna li zo waną w podtytule te go frag men tu Říha re kons truu je na pods ta wie krytycz-
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nych tekstów Fran tiška Cha lupy, K. V. Dvořáka i Fer di nan da Schulza. W ten sposób
śled zi echa twórc zoś ci od lat pięćd zie siątych po dzie więćd zie siąte XIX wieku. 

Os tat nia, trze cia część książki – o tytule na wiązującym do całoś ci pra cy Možnos ti
četby: románo vé fik ce Ka ro li ny Svět lé a je jich po hyb v mýtu o národním vzkříšení
(s. 153–212) – to pro po zycja po now nej własnej lek tu ry utworów z oko lic Ještědu.
Kluc zem, który posłużył Au to ro wi do porządko wa nia ma te riału, jest poe tyka pos ta ci
li ter ack iej, w niej bo wiem ukryty jest obraz wyjątko we go cha rak teru na ro du. Na
początku Ba dacz prze ko nująco mo ty wu je wybór utworów, będących przed mio tem
rozważań – są to teksty uzna wa ne ”od zawsze” za szczy to we osiągnię cia tzw. po wieś -
ci wie jskiej, można po wied zieć teksty ka no nic zne. Łączy je po nadto re gion, w któ-
rym za kotwic zo na jest ich ak cja (po za sferą zain te re so wa nia po zos ta nie Kantůrči ce,
co jest uza sadnio ne w przy pi sie, s. 155), i wreszcie ten den cy jność, śled zo na wcześ-
niej w dys kur sie krytyc znym, wy rażo na eks pli cyt nie w samym tekś cie li ter ackim. 

Po now nie Ivo Říha sięga do pu bli kacji Lean de ra Če cha i sta wia py ta nie o za -
sadność ry go rystyc znej tezy, że przyc zyną po pu lar noś ci pi sar ki było sto so wa nie
przez nią „najpry mi tywnie jszych środ ków tech nic znych”. Au tor ognis ku je swoją
uwagę, jak już było wspom niane, wokół kreacji pos ta ci, zwłaszc za pos ta ci ko bie cych
w czte rech utwo rach. Są to Ves nický román, Kříž u po to ka, Fran ti na i Ne mod le nec.
Re fleks je rozpoc zy na za gadnie niem od mien noś ci – każda z pos ta ci „przy chod zi
skądś”, jest nie ja ko uoso bie niem in noś ci, przez co wzbud za w po zos tałych bo hate-
rach najc zęś ciej silne emocje. Fe no men „przy jś cia cud zo ziem ki” jest rea li zo wa ny
w ty chże po wieś ciach w różnych mo dy fi kacjach, które uc zo ny wnikli wie i prze ko -
nująco po kazu je, ak cen tując zwłaszc za je go po wiąza nie z kwes tią re trospek tywnej
nar racji i pod kreś la nej przez Světlą rolą nar ra to ra lu do we go. Ba dacz do chod zi do
wnios ku, że od mien ność/ob cość jest dy na mic znym mo ty wem, które go se mantyc zne
znac ze nie us ta lane w ra mach Vo dičkowskiej konkre ty zacji może być for mo wa ne pod
wpływem po zos tałych kom po nentów struk tu ry fik cy jne go świa ta utwo ru oraz zmien -
ne go w cza sie doświadcze nia czy telnic ze go (s. 183).

Drugą prze ko nująco uar gu men to waną tezą jest prze ko na nie, iż obecna w po-
wyższych utwo rach te ma tyka miłosna podporządko wa na jest idei wy cho wawczo- pa -
trio tyc znej. Star cie ele mentów męs koś ci i ko bie coś ci, pry mar nie rozu miane ja ko
„czynnik rozry wkowy”, pełni za tem do datkową uty li tarną funk cję, która w ówczes-
nym dys kur sie krytyc znym po zos tała nie zauważo na i nie do ce nio na. Gen de ro we ka te -
go rie de fi niu je Autor w opar ciu o pracę Pam Mor ris Li tera tu ra i fe mi nizm i na tej
pods ta wie przy jmu je tezę o do mi nującej w ana li zo wa nych dziełach za sad zie kon fron -
tacji cen tralnej pos ta ci ko bie cej z męski mi pro ta go nis ta mi.  Ty po lo gia ame rykańskiej
ba dac zki pozwa la na cha rak te rystykę wię kszoś ci bo ha te rek ja ko ko biet wy po sażo -
nych częś ciowo w atry bu ty tra dy cy jnie przy pi sy wa ne mężc zy znom. Najbard ziej wi -
doc zne jest to u Da leny w utworze Ne mod le nec, co jest dla Říhy ar gu men tem za bra -
kiem w tym tekś cie „prawd zi we go” mężc zy zny. To za tem, co dla wcześnie jszych

krytyków było „czyn ni kiem rozry wkowym”, kształtującym „dra ma tyczną lo ves to -
ry”, jest dla Auto ra środ kiem w służbie ten dencji. Owa ko bie cość bo wiem to kwin te -
sencja ideału zdolne go do poświę ceń dla idei wyższej. Nie jest to jed nak tak wi doc zne 
jak w utwo rach, nazy wanych przez Badac za „ten den cy jnie ot war ty mi”, które rów nież 
dla porówna nia przy wołuje w końco wej częś ci te goż po drozdziału (Z našich bojů czy
Ten národ). Tu w sposób jasny i nie po zos ta wiający złud zeń bo ha te ro wie/bo ha ter ki
poświę cają się dla ojc zy zny bądź – jak w przy pad ku opo wia da nia Z ovz duší ba rikád –
ofia ra ta nie jest ko niec zna, bo nie za chod zi kon flikt naród – serce. Bo ha ter ki po wieś -
ci z oko lic Ještědu, w których ko bie cość nieodłącznie im pliku je od mien ność, łączy
jeszc ze jedno – wspom nia na zdolność do po nosze nia ofia ry. Jest to ko le jny mo tyw,
który czy ni z nich wzór w owym swoiś cie rozu mia nym kod zie ko mu ni kacy jnym po -
międ zy au torką a jej czy telni ka mi. 

„Ofia ra ja ko szczyt kreacji ideału” jest przed mio tem re fleks ji w os tat nim pod-
rozdziale książki Ivo Říhy. Jest in ter pre to wa na ja ko os tat ni sto pień for mo wa nia uc zu -
cio we go i mo ralne go pro fi lu głów nej bo ha ter ki, swe go rod zaju „końcowy eg za min”,
które mu pod le ga każda z nich. Znów nie jest to mo tyw jed na kowo obecny w każdym
utworze, a po nie waż śled zo na we wszystkich teks tach ten den cy jność nie jest wi docz-
na na pierwszy rzut oka, to każda z po noszo nych ofiar jest ko men to wa na przez ko bie -
ty tak, by nie po zos ta wić czy telniko wi wątpli woś ci co do sen sownoś ci podję te go po-
świę ce nia. 

Jak kons ta tu je Badacz w pod su mo wa niu tej częś ci pro po no wa nych przez sie bie
rozważań, przy założe niu ist nie nia owej spe cy fic znej li nii po rozu mie nia międ zy au -
torką i czy telni kiem (umacnia nej choćby przez pa ra teksty) lud z oko lic Ještědu może
być trak to wa ny ja ko pars pro to to na ro du czes kie go, wskrzeszo ne go, silne go, wye -
man cy po wa ne go, z które go wy ras tają idealne, wyjątko we, niem niej jed nak prawdo -
po dob ne bo ha ter ki (s. 212). 

Książka Ivo Říhy przy no si por tret Ka ro li ny Světlej bez pa to su i au reo li, jaką
wokół jej twórc zoś ci roz toc zyła choćby Eliška Krásno horská. Po nowna lek tu ra,
zarówno jej dzieła be le trystyc zne go (w częś ci trze ciej), jak i po zos ta wio nej przez nią
spuś cizny wspom nie nio wej czy pu bli cystyki (prze de wszystkim w częś ci dru giej),
pozwo liła po ka zać pi sarkę uzna waną za swe go życia za wcie le nie ideału twór cy na ro -
do we go w nie co in nym świetle, a tym samym uc zy nić ją bliższą także współczesne -
mu od bior cy. Au tor za prasza do re fleks ji nad jej dziełem, sta wiając py ta nia o ak -
tualność po rusza nej przez nią pro ble ma tyki. Pu bli kacja jest jedną z tytułowych
możli woś ci lek tu ry Světlej. Ins pi rując się nowy mi ka te go ria mi w dys kur sie his to -
ryczno li ter ackim, Ivo Říha po kazu je, iż teksty powstałe w dru giej połowie XIX wieku 
mogą być odczy tane na nowo na początku wieku XXI, a wnikli wy czy telnik od naj-
dzie w nich także ins pi rujące dla sie bie kwes tie.  

Ale ksan dra Pająk, Opole
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K R O N I K A

Ju bi leusz 85 roc zni cy urod zin Pro fe so ra Ja ro sla va Hubáčka

Pro fe sor Ja ro slav Hubáček, wybitny czes ki językoznaw ca, bohe mis ta i zna ny
nauc zy ciel aka de micki, swo je życie nau kowo- dy dak tyc zne związał od początku
z instytucja mi os trawski mi. Po ukońc ze niu bo wiem stu diów na Uni wer sy te cie Ma sa -
ryka w Brnie (1952 r.) rozpoczął pracę w szko le średniej w Os travě- Hrušově, a na-
stępnie w Stu dium Nauc zy cielskim w Os tra wie. Pracę nauc zy cie la aka de mick ie go
rozpoczął w 1959 r. w powołanym wówczas Instytu cie Pe da go gic znym (późnie jszym 
sa mod zielnym Wyd ziale Pe da go gic znym, będącym następnie częścią nowo powoła-
nego Uni wer sy te tu Os trawskie go) najpierw na sta no wis ku asys ten ta, po tem adi unk ta. 
W 1966 r. uzyskał sto pień dok to ra nauk fi lo lo gic znych i dok to ra fi lo zo fii, a w 1969 r.
ha bi li to wał się na Uni wer sy te cie Ma sa ryka w Brnie, jed nak ze względów po li tycz-
nych tytuł do cen ta nie zos tał mu przy zna ny. Możli we stało się to do pie ro w 1986 r.,
kiedy uzyskał zgodę na po now ne prze pro wad ze nie postę po wa nia ha bi li tacy jne go.
Wkrótce też, w 1990 r., uzyskał tytuł pro fe so ra.

Ju bi lat był niezwykle ak ty wny także na po lu organi zacy jnym. W 1990 r. zos tał
dzie ka nem Wyd ziału Pe da go gic zne go, a następnie po powołaniu w 1991 r. Uni wer sy -
te tu Os trawskie go zos tał wy bra ny pierwszym je go rek to rem. Funk cję tę pełnił z po-
wod ze niem przez dwie ka dencje. W 1997 r. po now nie zos tał dzie ka nem, tym ra zem
Wyd ziału Fi lo lo gic zne go. W 1996 r. Pro fe so ro wi Ja ro sla vo wi Hubáčko wi zos tał
przyznany Pa miątkowy Me dal Uni wer sy te tu Os trawskie go, który był wy ra zem
wdzięcznoś ci śro do wiska aka de mick ie go za załugi w rozwoju uc zelni.

Na leży pod kreś lić, że Ju bi lat umie jęt nie łączył pracę organi zacyjną z nau kową,
włączając się w tym cza sie w prace Ko mis ji Or to gra fic znej i Or toe pic znej Instytu tu
Języka Czes kie go Cze chosłowack iej Aka de mii Nauk oraz To warzyst wa Języko-
znawcze go Czes kiej Aka de mii Nauk. W tym os tat nim pełnił funk cję prze wodniczą-
ce go Odd ziału Os trawskie go. W późnie jszym okre sie był także człon kiem Czes kiej
Kon ferencji Rek torów oraz Ra dy Szkół Wyższych Re pu bli ki Czes kiej.

Zain te re so wa nia nau ko we Pro fe so ra Ja ro sla va Hubáčka kon cen trują się wokół
kilku dzied zin. Do głównych należą ba da nia nad czes ki mi slan ga mi, sty lis tyką oraz
kul turą języka. Najbard ziej znane są Je go pu bli kacje do tyczące sta nu socjo lek tów
czes kich, wśród nich na uwagę zasługują nastę pujące mo no gra fie: Ono ma zio lo gické
pos tupy ve slovní zás obě slangů (1971), Železničářský slang (1974), O českých slan-
zích (1979), Malý slovník českých slangů (1988), Výběrový slovník českých slangů
(2003) oraz Ka pi to ly o so cio lek tech a so cio lek to lo gii (2012). Oprócz mo no gra fii za -

gadnie niu te mu poświę cił Ba dacz wie le uwa gi w sze re gu ar tykułów, np.: K ak tuálnos -
ti zkoumání so cio lek tů, ze jmé na slangů (Sborník přednášek z V kon ference O slan gu
a ar go tu v Plzni, Plzeň 1995, s. 18–22), K základním pojmům tzv. so ciální dia lek to lo -
gie (Češti na – uni verzália a spe ci fi ka, Brno 1999, s. 101–105), Železničářský slang
(Osu dový vlak, Praha 1995, s. 101–106), Spe ci fické lexikální prostřed ky v pra covní
a zájmo vé ko mu ni ka ci (Pers pek tívne a re trospek tívne pohľa dy na jazykovú ko mu -
nikáciu, Banská Bys tri ca 1999, s. 38–43), O hu mo ru so cio lek tismů (Li terární věda
osu dem i vol bou, Os tra va 2000, s. 49–52), K so ciálně mo ti vo va né rozvr stve nos ti
součsa né češti ny (Język i li tera tu ra czeska w eu ro pe jskim kon tek cie kul tu rowym, Ra -
cibórz 2008, s. 101–106), Re flexe spo lečenské ho dění v so cio lek tech – sy no ny mický
as pekt (Od bi cie ważnych wy darzeń his to ryc znych w języku i li tera turze czes kiej,
Poznań 2010, s. 43–49).

Wie le miejsca w swo jej pra cy ba dawczej poświę cił Ju bi lat sty lis ty ce czes kiej
i sze ro ko rozu mia nej kul turze języka. Od zwier cied lają to nastę pujące pu bli kacje z te -
go za kre su: O zvu ko vé strán ce české ho jazyka (1972), Jak mlu vit a přednášet (1983),
Úvod do sty lis tiky české ho jazyka (1985), Cvičení ze sty lis tiky (1989), Ré to rické mi ni -
mum pro stu dium uči tel ství (1990), K tvoření názvů pře chýlených (Žena – jazyk – li -
tera tu ra, Ústí nad La bem 1996, s. 271–273), Kla dy a zá po ry vy so koškolských skript
(Učeb ní text, je ho funk ce, pro duk ce, per cepce a in ter pre ta ce, Praha 1996, s. 50–53),
Češti na pro uči te le (1996), Tvoření slov v češtině (1996), So cio lek ty a sty lis ti ka („Sty -
lis tyka“ 2000, s. 201–208) oraz wie le in nych.

Życiową pasją Pro fe so ra, której poświę ca wolny od spraw nau ki i dy dak tyki czas, 
jest  śpiew chóralny. Przez wie le de kad Ju bi lat był człon kiem zna ne go To warzyst wa
Śpie wac ze go Nauc zy cie li Mo rawskich (PSMU), wystę pując ja ko czołowy so lis ta.
W la tach 1980–1987 był także je go pre ze sem. Jak wi dać, miłoś ci do muzyki po zos tał
wierny w ciągu całego swo je go życia od wczesnej młodoś ci – na Uni wer sy te cie Ma -
sa ryka stu dio wał wszak język czes ki i wy cho wa nie muzyc zne.

Panu Profesorowi życzymy, aby przez kolejne lata cieszył się dobrym zdrowiem
i aby dopisywały Mu siły do kontynuacji pracy i pasji.

Gra ży na Ba lo wska, Opo le

Międ zy na ro do wa kon ferencja nau ko wa Tra dycja i wy zwa nia.
Me to do lo gia ba dań sla wis tyc znych XX i XXI wieku, Kraków,

7–8 kwietnia 2014 r.

W dniach 7–8 kwiet nia 2014 r. od była się, zor gani zo wa na przez Instytut Fi lo lo gii
Słowiańskiej Uni wer syte tu Ja giel lońskie go w Kra ko wie, międ zy na ro do wa kon feren-
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cja Tra dycja i wy zwa nia. Me to do lo gia ba dań sla wis tyc znych XX i XXI wieku. Kon -
ferencja zos tała zapla no wa na ja ko przy pom nie nie i uho no ro wa nie do ko nań nauko-
wych Sla wistów Kra kowskich dru giej połowy XX i przełomu XX i XXI wieku,
którzy wy war li wy raźny wpływ na stan i osiągnię cia sla wistyki polskiej i międ zy na -
ro do wej, by wy mie nić tylko ba dac zy bezpośrednio związa nych z uni wer sy tecką sla -
wis tyką kra kowską – w dzied zi nie językoznawstwa by li to m. in.: Fran ciszek Sław-
ski, Al fred Za ręba, Sta nisław Ur bańc zyk, Ma rian Radłowski, Józef Rec zek, Zdzisław 
Wagner, Ma ria Ho nowska, Te re sa Zo fia- Orłoś, Ka zi mierz Po lański, Czesław Bar tu la, 
na to miast w dzied zi nie li tera tu ry: Ma ria Bo brow nicka, Zdzisław Nied zie la, Włod zi -
mierz Kot.

Po za uho no ro wa niem czołowych pos ta ci kra kowskiej sla wis tyki, ce lem kon -
ferencji był przegląd XX- wiec znych do ko nań sla wis tyc znych, ich kon fron tacja z ba -
da nia mi współczesny mi i okreś le nie wpływu na stan sla wis tyki współczesnej. Kon -
ferencja miała uka zać, jak i do ja kie go sto pnia zmie niła się w za kre sie pro ble ma tyki
i me to do lo gii ba dań w ciągu mi nio ne go stu le cia pro ble ma tyka sla wis tyc zna – czy
ana li zo wa ne współcześnie za gadnie nia sta no wią konty nuację, rein ter pre tację czy
prze ci wieństwo ba da nych obszarów i rozpa try wa nych pro blemów przez Sla wistów
Kra kowskich. Sta no wiła rów nież próbę uka za nia możli woś ci i ogra nic zeń współ-
czesnych dys kursów teo re tyc znych w ba da niach sla wis tyc znych. Jednoc ześnie miała
na ce lu wy mianę doświadczeń i za cieśnie nie współpra cy międ zy sla wis ta mi z róż-
nych ośrod ków w kra ju i za gra nicą.

W trak cie dwóch dni obrad swe re fe ra ty przeds ta wiło po nad 50 goś ci z kra ju i za -
gra ni cy. Oprócz re pre zen tantów kra kowskiej sla wis tyki i kra kowskie go odd ziału
PAN, na kon ferencji wystąpi li przeds ta wi cie le sześ ciu kra jowych ośrod ków nau -
kowo- ba dawczych: Bielska- Białej, Gdańska, Ka to wic, Opo la, Pozna nia oraz Warsza- 
wy. Wśród za gra nic znych ośrod ków najlic zniej re pre zen to wa na była Słowacja (uc ze- 
st ni cy z Bra tysławy, Koszyc, Preszo wa, Trnawy), po za tym placówki czes kie (Oło-
muniec, Os tra wa, Pra ga), słoweńskie (Lu bla na, Ma ri bor), a także po jednym re feren -
cie z Ros ji (Moskwa), USA (Uni wer sy tet Har var da), Chorwacji (Za grzeb) oraz Nie -
miec/Łużyc (Bud ziszyn). Obra dy od by wały się w równo ległych sek cjach w dwóch
sa lach gma chu Col le gium Maius – sali im. Mi chała Bo brzyńskie go (re fe ra ty języko-
znawcze) oraz sa li Ka zi mier za Wiel kie go (re fe ra ty li tera tu roznawcze, kul tu roznaw-
cze oraz językoznawcze).

Spośród lic znych re fe ratów za pre zen to wa nych na Kon ferencji w pierwszej ko lej- 
noś ci wy mie nić na leży te, które do tyc zyły Sla wistów Kra kowskich, ich do ko nań oraz
wpływu na współczesną sla wis tykę. Można tu wyróżnić wystąpie nia poświę cone
całej gru pie ba dac zy – re fe ra ty  L e s z k a  B e d  n a r c  z u  k a  pt. Porównawcze
językoznaw stwo słowiańskie w Kra ko wie,  W i e s ł a w a  B o  r y  s i a  pt. Kra kowska
szkoła ety mo lo giczna,  L e s z k a  M a ł c z a  k a  pt. Kra kowscy sla wiś ci o li tera turze
i kul turze chorwack iej w la tach 1944–1989 – jak rów nież przy po mi nające syl wetki

i ba da nia poszc zególnych pos ta ci kra kowskiej sla wis tyki: Ma rii Ho nowskiej (re fe ra -
t y  H a  l i  n y  M i e c  z k o w s k i e j  oraz  M a  r i i  C i  c h o ń s k i e j), Al fre da Za ręby
(B a r  b a  r a  O c  z k o  w a), Sta nisława Ka ro la ka (M a  r i a  P a  p i e r z), Te resy Zo fii
Orłoś (R e  n a  t a  B u  r a) oraz Ma rii Bo brow nick iej (P e  t e r  K á š a).

Prze ważającą część re fe ratów kon feren cy jnych sta no wiły wystąpie nia o te ma ty -
ce językoznawczej, które można pod zie lić na kil ka bloków. Je den z nich miał bard zo
zróżni co wa ny cha rak ter i do tyc zył słowiańskich języków li ter ackich. Wy mie nić tu taj
można zarówno wybit nie teo re tyc zny re fe rat  S t a  n i s ł a w a  G a j d y  pt. Język lite-
r acki ja ko ka te go ria sla wis tyc zna, przeglądowy szkic  E w y  S i a t k o w s k i e j  pt.
Iloś ciowy rozwój języków słowiańskich w ba da niach dzie więt nas to wiec znych i dziś,
jak i wystąpie nia poświę cone kształto wa niu się konkretnych języków słowiańskich:
słoweńskie go (M a r  k o  J e  s e n š e k), kaszubskie go (D u š a n  V l a  d i s  l a v
P a ž d j e r s k i) oraz języka bac zkich Bun jew ców (A n  n a  D u  d e k).

Ko le jnym za gadnie niem językoznawczym po rusza nym na Kon ferencji była
leksyka słowiańska w pers pek ty wie dia chro nic znej z uwzględnie niem ba dań nad
słow nictwem gwa rowym. Ety mo lo gia ja ko me to da i przed miot ba dań po ja wiła się w
re fe ra tach:  H a n  n y  P o  p o w s k i e  j -  T a  b o r s k i e j  pt. No we ety mo lo gic zne wy -
zwa nia ba dawcze u początku wieku XXI,  Z b i  g n i e  w a  B a  b i  k a  o ety mo lo gii to -
po ni mu Ka lisz oraz we wspólnym wystąpie niu  N e d y  P i n  t a  r i ć  i  E v y  T i  -
b e n s  k i e j  do tyczącym po chod ze nia słowiańskich nazw zbior ników wodnych.
A g a  t a  K w a ś n i c k a -  J a  n o  w i c z  w swoim re fera cie zajęła się as pek tem me to -
do lo gic znym w ba da niach na sta ro polską ter mi no lo gią bart niczą. Te ma ty ce gwa ro -
wej poświę cone były z ko lei wystąpie nia  J ú l i i  D u d á š o  v e  j -  K r i š š á k o  v e j,
która na ba zie Ogólno kar pack ie go at la su dia lek to lo gic zne go ba dała słowacko- pol-
skie stosun ki języko we, oraz  J a d  w i  g i  W a  n i a k o  w e j  na te mat pods tawowych
pro blemów ana li zy słowiańskich gwa rowych nazw roś lin dziko rosnących. Do wyżej
opi sa nej grupy na leży rów nież za lic zyć wystąpie nie  B a r  b a  r y  P o  p i o ł e k  opi -
sujące nazwy grzybów w języku chorwackim.

Opis bu dowy współczesnych języków słowiańskich – prze de wszystkim ana li za
pro cesów składniowych – był jednym z najc zęstszych kręgów te ma tyc znych obec-
nych na kra kowskiej kon ferencji. Wyróżnić tu taj można sze reg re fe ratów kon fron ta -
ty wnych, porównujących sys temy języko we: czes ki i słowacki: Možnos ti mo de lo va -
nia štruk túry sla biky v slo ve nči ne a v češtine (J á n  S a  b o l,  I v e  t a  B ó n o v á,  L e  -
n a  I v a  n č o v á), Дивергентные процессы в морфологии словацкого и чешского
литературных языков в XX веке (на примере грамматических свойств числи-
тельных) (K o n s  t a n  t i n  L i  f a  n o v); słowacki i polski: Środ ki de za genty zacji
w języku słowackim i polskim (S y l  w i a  S o j d a), Výskum ad jek tív s využitím
národných kor pu sov slo venské ho a poľské ho jazyka (M a r  t a  Vo j t e  k o v á) oraz
polski i słoweński: Pol jski pris pe vek k obravna vi pri redno zložene po ve di v slo venšči -
ni (R o  b e r t  G r o š e l j). Wystąpie nie  E v y  T i  b e n s  k i e j, poświę cone me to do lo -
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gii ba da nia zdań po jedync zych, miało z ko lei na ce lu porówna nie wię kszej liczby
języków słowiańskich. Do powyższe go kręgu te ma tyc zne go za lic zyć można rów nież
re fe rat  M a g  d a  l e n y  B ł a s z a k,  dotyczący spe cy fic znej struk tu ry składnio wej
języka ma ce dońskie go oraz wystąpie nie  P r z e m y s ł a w a  B r o  m a  na temat sta -
tystyc znej me to dy iloś cio wej w ba da niach nad słowotwór stwem chorwackim.

Na Kon ferencji nie za brakło rów nież miejsca dla za gadnień z dzied zi ny fra zeo lo -
gii, zarówno w uję ciu teo re tyc znym – re fe rat  A g a  t y  O s  t r o w s k i e  j -  K n a  p i k
pt. Me to do lo gia ba dań związków fra zeo lo gic znych, jak i prak tyc znym:  M i e c  z y -
s ł a w a  B a  l o w s k i e g o, Pole se mantyc zne MUŽ w czes kiej fra zeo lo gii oraz
G r a ż y n y  B a  l o w s k i e j,  Świat roś lin w czes kiej fra zeo lo gii. Język czes ki, a do-
kładniej je go leksyka, był rów nież przed mio tem wystąpień  M i  l e n y  H e  b a l -  J e  -
z i e r s k i e j  oraz  E l ż b i e  t y  K a c z m a r s k i e j, w których za pre zen to wa ne zosta- 
ły najnowsze osiągnię cia czes kiej lingwis tyki kor pu so wej. Po pu larne dziś za gadnie -
nie języko we go obrazu świa ta zos tało z ko lei po ruszone w re fera cie  M a  r i i  I l i e -
v y, które go te ma tem była opo zycja „swój – ob cy“ w języku bułgarskim. In ny,
budzący dziś wiel kie zain te re so wa nie, nurt językoznawstwa – lingwis tyka płci – miał
rów nież swo je miejsce na kra kowskiej kon ferencji w pos ta ci re fe ratów  T e  t i a  n y
A r k h a n  g e l s k i e j  oraz  A l  l y  A r k h a n  h e l s k i e j o pi sujących powsta wa nie
neo lo giz mów związa nych z nazwa mi mężc zyzn i ko biet, prze de wszystkim w języku
ukraińskim, ale rów nież ro sy jskim, czes kim i polskim.

Wśród re fe ratów językoznawczych za pre zen to wa nych na kon ferencji os ob ne
miejsce zajmu je wystąpie nie  M a r  k a  M a  j e  r a  pt. Współczesne kon cepcje ak cen -
to lo gii prasłowiańskiej a wy razy nie mo ty wo wa ne i nieod mienne. To sa mo do tyc zy re -
fe ra tu  E l ż b i e  t y  S o  l a k  o cha rak ter ze glot to dy dak tyc znym, który poświę co ny
był miejscu kon teks tu po zajęzyko we go w nauc za niu języków słowiańskich. Na kon -
ferencji po ja wiły się rów nież dwa re fe ra ty z po gra nic za trans la to lo gii i lingwis tyki:
stu dium porównawcze  M a r  t y  P a  n č í k o  v e j  do tyczące pols ko-słowacko- czes -
kich aproksy matów oraz  M a  r i i  P o  n o  m a  r e n k o  poświę cone ana li zie przekładu
pro zy ukraińskie go pi sar za Wasy la Ste fa nyka na język czes ki.

Blok li tera tu roznawczy był re pre zen to wa ny na Kon ferencji znac znie skrom niej.
Przeważały referaty o cha rak ter ze teo re tyc zno- me to do lo gic znym, z silnym za bar wie -
niem kul tu roznawczym: Wi zual na sla wis tyka – tylko wir tualnym wy zwa niem  B o  -
g u  m i ł y  S u w a  r y, Kom pa ra tystyka ja ko narzęd zie ba da nia kul tur krajów z obsza -
ru Eu ro py Środ kowo- Wschodniej  D a  n u  t y  S o s n o w s k i e j, Krytyka postko lo -
nial na i li tera tu ry słowiańskie – po międ zy tra dycją a wy zwa nia mi me to do lo gic zny mi
N a  t a  l i i  P a  l i c h  oraz Międ zy Ga licją a Du na jem. Wschodnio kar packi obszar
gra nic zny ja ko re gion środ kowoeu ro pe jskiej sy ner gii  R a  d o  s l a  v a  P a s  s i i. Nie co
in ny punkt wid ze nia przy jęła w swoim wystąpie niu  G r a ż y  n a  S z w a t -  G y ł y -
b o  w a, opi sując re lacje po międ zy sla wis tyką ja ko dyscypliną nau kową (li tera tu -
roznaw stwo, ale rów nież kul tu roznaw stwo i językoznaw stwo) a po li tyką oraz for -

mułując przyszłe za da nia ba dawcze. Po zos tałe re fe ra ty li tera tu roznawcze do tyc zyły
bard ziej szczegółowych pro blemów: sytuacji li tera tu ry słowack iej na przełomie XX
i XXI wieku (J a  r o  s l a v  Š r a n k), kon dycji współczesne go słowack ie go tea tru
i tea tro lo gii (M i  r o n  P u  k a n), jak rów nież dzie jów słoweńskiej li tera tu ry ko bie cej
od końca XIX wieku do współczesnoś ci (S i l  v i  j a  B o  r o v n i k).

Na za końc ze nie war to wspom nieć o dwóch re fe ra tach poświę co nych najm niej-
sze mu na ro do wi słowiańskie mu – Łużyc za nom:  T o  m a s z  D e r  l a t k a  opo wie-
dział o przekładach po wieś ci Gór nołużyc zan na język polski, z ko lei  F r a n z  Š ě n
przybliżył najważnie jsze po zycje so ra bis tyc zne do tyczące Górnych Łużyc.

Rea su mując, wy da je się, iż Kon ferencja spełniła wy znac zone przez organi za -
torów ce le. Oprócz uczcze nia wybitnych kra kowskich sla wistów oraz przypomnienia 
ich do ko nań, za pre zen to wa ne zos tały no we me to do lo gie i ba da nia sla wis tyc zne, rów -
nież w dzied zi nie bohe mis tyki, była to rów nież okazja do wy mia ny poglądów międ zy 
sla wis ta mi z różnych ośrod ków kra jowych i za gra nic znych. Już wkrótce (w pierw-
szym kwar tale 2015 roku) ukaże się owoc kra kowskiej kon ferencji w pos ta ci mo no -
gra fii pod tym samym tytułem za wie rającej ma te riały z te goż wy darze nia.

Prze mysław Fałowski, Kra ków
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GRAŻY NA BALOWSKA, dr, bohe mistka, językoznawczy ni, adi unkt w Zakład zie Sla wi-
styki Za chodniej i Południo wej Uni wer sy te tu Opolskie go. Głów ne zain te re so wa nia: sytuacja
języko wa w Re pu blice Czes kiej w as pek cie socjo lingwis tyc znym, leksyko gra fia, leksyko lo gia,
laski mikrojęzyk li ter acki. Os tat nio opu bliko wa ne prace: Příro da. Země – Vesmír – Život – Smrt
– Barvy – Pros tor – Čas v české a polské fra zeo lo gii a idio ma tice (Os tra va 2011, współau torka),
Au to no mi zacja gwa ry a krea ty wność jednostki, [w:] Od dia lek tů k li terárním jazykům v Evropě – 
Od dia lek tów do języków li ter ackich w Eu ro pie (Opa va 2012), Czes ki nie gry zie! In no wacy jny
kurs od pods taw. Ak ty wna nau ka słow nict wa i gra ma tyki za po mocą ćwic zeń (Warsza wa 2013),
Czes kie dzie więt nas to- i dwud zies to wiec zne porówna nia z kom po nen tem ZWIERZĘ („Bohe mi-
styka” 2013, nr 4).  Adres e- mai lowy: ba lowska@uni.opole.pl. 

JOAN NA CZAPLIŃSKA, dr hab., pro fe sor nad zwyc zajny UO, kie row nik Zakładu Sla wi-
styki Za chodniej i Południo wej Uni wer sy te tu Opolskie go. Głów ne zain te re so wa nia nau ko we:
słowiańskie li tera tu ry emi gra cy jne, fan tas tyka nau ko wa. Os tat nio opu bliko wa ne prace: Při daná
hodno ta exi lu. Úvahy o české exi lo vé próze po roku 1968, České Budějo vice 2014; Spotka nie
z Ob cym – fan tazja, anty cy pacja, me ta fo ra, [w:] Związki i rozwiązki. Re lacje kul tu ry i li tera tu ry
po pu lar nej ze sta ry mi i nowy mi me dia mi (Wrocław 2013), Wokół dwu języc znoś ci czes kich pi -
sarzy emi gra cy jnych. Li tera tu ra ja ko trans gres ja („Stu dia Sla vi ca” 2013, nr 2). Adres e- mai -
lowy: jczaplinska@uni.opole.pl.

PRZEMYSŁAW FAŁOWSKI, dr, bohe mis ta i kroa tys ta, językoznaw ca, adi unkt w Zakładzie
Fi lo lo gii Czes kiej i Łużyck iej Instytutu Fi lo lo gii Słowiańskiej Uni wer sy te tu Ja giel lońskie go.
Głów ne zain te re so wa nia: his to ria języków słowiańskich, dia lek to lo gia czeska i chorwacka,
słowiańska leksyka po toc zna. Os tat nio opu bliko wa ne prace: Ten dencje słowotwórc ze w leksy ce
po toc znej języka czes kie go i języka chorwack ie go („Stu dia Sla vi ca” XV, 2011); Words of Ro ma -
ni ori gin in the Czech and Croa tian lan gua ges („Stu dia Lin guis ti ca Uni ver si ta tis Ia gel lo ni cae
Cra co vien sis” 2013); Wpływy ob ce w leksy ce kaj kawskiej na przykład zie pe jo ra ty wnych okre-
śleń człowie ka, [w:] Stu dia Bo ry sia na. Ety mo lo gi ca. Dia chro ni ca. Sla vi ca (Warsza wa 2014).
Adres e- mai lowy: przemys law.fa lowski@uj.edu.pl.

ANNA GAWARECKA, dr hab., pro fe sor nad zwyc zajny UAM, bohe mistka, li tera tu roznaw -
ca, wi cedy rek tor Instytu tu Fi lo lo gii Słowiańskiej Uni wer sy te tu im. A. Mick ie wic za w Pozna niu. 
Głów ne zain te re so wania: czeska li tera tu ra i kul tu ra: ima gi na rium na ro do we, mo der nizm, post -
mo der nizm, pro cesy uma so wie nia kul tu ry, geo gra fia kul tu ro wa, in ter se mio tyc zność. Os tat nio
opu bliko wa ne prace: Mar gi nes i cen trum. Obec ność form kul tu ry po pu lar nej w li tera turze czes -
kiej dwud zies to le cia międ zy wo jen ne go (Poznań 2012), Wy gnańcy ze światów mi nio nych
(Poznań 2007), Li tera tu ra i etos. Diagno za kry zy su war toś ci w świe cie współczesnym. Przy pa -
dek twórc zoś ci Václa va Havla i Iva na Vys koči la, [w:] Václav Ha vel. Człowiek – pi sarz – fi lo zof – 
po li tyk (Poznań 2014), Dia menty w po pie le i perły na dnie – lud zie na mar gi ne sie dzie jów
w twórc zoś ci Bo hu mi la Hra ba la, [w:] Ko mu nizm na pe ry fe riach. Ru bieże ideo lo gii i rzec zy wi-
stoś ci społec znej (Warsza wa 2013), Późny ro mantyk w świe cie du chów. Go ty cyzm w po wieś ci
Ja na Bitt ne ra »Dzien nik kus tosza« („Poznańskie Stu dia Sla wis tyc zne” 2011, nr 1). Adres e- mai -
lowy: ga warecka@ga ze ta.pl.

MAR TIN JANEČKA, dok tor, Ph.D., adi unkt w Ka te drze Językoznawstwa Ogólne go Uni -
wer sy te tu im. F. Pa lack ie go w Ołomuńcu. Głów ne zain te re so wa nia: mor fo syn tax (ka te go ria
przy padka), językoznaw stwo ogólne (teo ria gra ma tyc zna), se mio tyka, teo rie teks tu. Os tat nie
opu bliko wa ne prace: Kor pu sová analýza čás tic vy jadřu jících pos to jo vou a eva lua tivní mo da li tu
k pro po zi ci věty („Lingvis ti ka” 2014), Pro jevy tzv. sekundární ora li ty v psaných ko mu nikátech
(ne jen) na in ter ne tu („Bohe mi ca Olo mu cen sia” 2014, nr 1), Mul ti mo da li ta ja ko možnost pro

gra ma tiku »pro ce suálního« typu. In: Od slo va k mo de lu języka. Sborník z 13. me zinárodního
setkání mladých lingvistů (Olo mouc 2013), (współau tor) K lo ka lis tické mu výcho dis ku po pi su
pádo vé ho sys té mu češti ny. In: Stu die k mo derní mluvni ci češti ny (Olo mouc 2013), Uplatnění
čás tice bo hužel (a bo hudík) v součas né psa né pu bli cis tice („KORPUS – GRAMATIKA –
AXIOLOGIE” 2012, nr 6). Adres e- mai lowy: mar tin.ja ne@cen trum.cz.

KATARZY NA KAŁWAK, ab sol wentka stu diów li cencjackich na kierunku fi lo lo gia czeska
na Uni wer sy te cie Opolskim. Obecnie stu dentka II roku stu diów ma gis terskich na kierunku fi lo -
lo gia czeska na Uni wer sy te cie Ja giel lońskim. Zajmu je się czeską ter mi no lo gią bo ta niczną.
Adres e- mai lowy: ka tarzy na_kal wak@o2.pl.

MICHAL KŘÍS TEK, dok tor, PhDr., Ph.D., bohe mis ta, językoznaw ca, adi unkt w Instytu cie
Języka Czes kie go Uni wer sy te tu im. Masaryka w Brnie. Głów ne zain te re so wa nia: sty lis tyka, re -
to ryka i kul tu ra języka, z ukierunko wa niem na współczesny język czes ki. Os tat nio opu bliko wa -
ne prace: Něko lik tváří do bré ho vojáka Švejka (aneb Když dva dělají to též). In: Přednášky a be -
sedy z XLVI. běhu LŠSS (Brno 2013), Ka rel Poláček po více než 120 le tech, nesmr telnost
a věčnost. In: Přednášky a be sedy z XLVI. běhu LŠSS (Brno 2013), A com pa ri son of 20th cen tu ry
theo ries of style (in the con text of Czech and Bri tish scho lar ly dis cour ses) (Brno 2012), Sty lis ti -
ka češti ny. Úvodní kurs (zákla dy teo rie a prak tická cvičení) (České Budějo vice 2011). Adres
e-mai lowy: kris tek@phil.mu ni.cz.

ALEKSAN DRA PAJĄK, dok tor, bohe mistka, li tera tu roznawczy ni, adi unkt w Zakład zie Sla -
wis tyki Za chodniej i Południo wej Uni wer sy te tu Opolskie go. Głów ne zain te re so wa nia: czeska
li tera tu ra XX i XXI wieku, pro za his to ryc zna, re pre zen tacje XIX wieku we współczesnej li tera -
turze, czeska li tera tu ra ka to licka, li tera tu ra a re li gia. Os tat nio wy dane prace: Re flexe české mi nu -
los ti v his to rické próze 2. po lo vi ny 20. sto letí (na příkla du vy braných děl Ja na Žáčka ), [w:]
Rozumíme si navzájem? Možnos ti re flexe mi nu los ti v současnos ti v české a polské li tera tuře,
jazy ce a kul tuře 20. sto letí  (Opa va–Opole 2011), Krytyka na usługach wład zy (Uwa gi na mar gi -
ne sie re cepcji czesk iej pro zy his to ryc znej), [w:] Kon texty pro pa gan dy (Par du bi ce 2012), O gra -
ni cach re pre zen tacji his to ryc znych wieku XIX w czes kiej pro zie współczesnej („Stu dia Sla vi ca”
2013, nr 2), Zder ze nie cod zien noś ci XIX – XXI wieku w po wieś ci »Prsten od vé vod kyně« Fran -
tiška No vot ne go („Bohe mis tyka” 2014, nr 2). Adres e- mai lowy: apa jak@uni.opole.pl. 

PATRYCJUSZ PAJĄK, dr hab., starszy specja lis ta nau kowo- tech nic zny w Instytu cie Sla wi-
s tyki Za chodniej i Południo wej Uni wer sy te tu Warszawskie go. Głów ne zain te re so wa nia: his to -
ria, li tera tu ra i ki no środ kowoeu ro pe jskie. Os tat nio opu bliko wa ne prace: »Ka ja, za bi ję cię!«,
czy li faszyś ci wid zia ni przez pryzmat no wej fa li, [w:] Kons truk cje i des truk cje tożs a moś ci. Tom
3. Nar racja i pa mięć (Warsza wa 2014), Gro za po czes ku. Przy pad ki li ter ack ie (Warsza wa
2014), An drzej Wajda a ki no serbskie, [w:] Polska i Ju gosławia w stosun kach międ zy na ro -
dowych po II wojnie świa to wej (Bydgoszcz 2014), Go rycz za trzy ma ne go cza su. »Mir ra, ka-
dzidło i złoto« („Sla via Me ri dio na lis” 2014). Adres e- mai lowy: p.p.pa jak@uw.edu.pl.

SVATAVA URBANOVÁ, profesor, PhDr., CSc., bohemistka, literaturoznawczyni, teoretyk
literatury, dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych, profesor w Katedrze Literatury Czeskiej
i Teorii Literatury Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Główne zainteresowania: literatura
dla dzieci i młodzieży, współczesna proza czeska, teoria literatury. Ostatnio opublikowane
prace: Dialogy Ivy Procházkové (Ostrava 2012), Generační výpověď v tvorbě Jana Balabána:
Kategorie času a identity v románu Zeptej se táty (Poznaň 2012), Figury a figurace (Ostrava
2010), O obrazových albech a vizuální poetice (Prešov 2013), Pohyby / Movimientos (Ostrava
2010), Vztahy české a slovenské literatury pro děti a mládež od 60. let po současnost. In: Dejiny
slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 (Bratislava 2010). Adres e-mailowy:
svatava.urbanova@osu.cz.

404403


