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Sva tava URBA NOVÁ

Os trava

Re flexe bez význam nosti a její možnosti zření
(Mi lan Kun dera: Oslava bez význam nosti

– La fi esta de la in sig nifi can cia1)

Abs tract

The study analyses the most recent novel by Milan Kundera The Festival of In sig -
nifi cance. The novel explores themes such as ex is ten tial models and motif varia tions
from previous works by the author including numerous phe nome nol ogi cal filia tions.
The study theorizes about possible in ter pre ta tions of the title of the book and the fates
of the char ac ters within the life struggles of the given time. It does not exclude the
border between life and death. It seeks out answers to questions which emerge and are
linked with the position of humans and the roles of one’s own picture of in the eyes of
others. The reader becomes witness to both private and public festivals, with both of
them, however, bearing the marks of their par tici pants and being connected to the
world as a theatrum mundi in which eve ry thing is relative. 

Abs trakt

Studie se zabývá zatím posledním románem Milana Kundery Oslava bez význam -
nosti. Roz poznáváme v něm témata, ex is ten ciální modely a motivické variance
z předcházejících autorových próz, četné fe nome nologické filiace. Uvažuje se nad
možnými výklady názvu knihy, nad ro ze hranými životními partiemi postav v čase,
nevy lučuje se hranice života a smrti, hledají se možné odpovědi na otázky, které se při 
četbě vynořují a souvisejí s pozicemi člověka a rolemi vlastního obrazu v očích

jiných. Stáváme se svědky soukromé i veřejné slavnosti, přitom obojí nese znaky
svých účastníků, vztahuje se ke světu jako theatru mundi, v němž se vše rela tivi zuje.

Ke y words: Mi lan Kun de ra, The Fe sti val of Insi gni fi can ce, fre qu ent the mes, mo dels
and mo tifs, pheno meno lo gi cal fi lia tion

Klíčová slo va: Mi lan Kun de ra, Os la va bezvýznamnosti, frekventovaná témata, mo -
de ly a mo ti vy, fenomenologická fi lia ce

Po přečtení Kun derových próz se vždy nabízí mnoho otázek. U po- 
slední z nich nás jako první na padá, proč se tak výrazně od lišují již
přek lady názvu a zda se již tento séman tický fakt nepo de pisuje na spe -
ci fik ovaných in ter pre tacích, na různých klíčích k in ter pre tacím bez
nároku na de fini tiv nost soudu. 

– Jak přeložit první část titulu, abychom byli přesní – oslava, svátek,
slavnost + bezvýznamnost, ne pa tr nost, banalita? Nejde o pro vo ka -
tivní paradox? 

– Jedná se tedy jen o so u kro mou oslavu narozenin ve stínu smrti?
O svátek bez valného významu nebo naopak se jedná o směsici póz
vědomých i podvědomých, o hru lidí narcistního typu, kterým im -
po nu je zájem druhých? 

– Závěrečná veřejná slavnost v parku se odehrává paralelně s procház- 
kami lidí, za veselého pokřikování dětí – bu dou c no sti lidstva, v pří-
tomnosti soch spojených se slavnou minulostí země – nesmrtelných 
panovnic, filozofů, umělců a vědců, kteří pohlížejí na svět z piede-
stalů, ale také za účasti dvou figurek povykujících staříků, kteří
vzezřením a rolemi nápadně připomínají románové historky o Sta li -
no vi a Ka li ni no vi, dvou neblaze proslulých ruských politiků z doby, 
která překvapivě rychle upadá do zapomnění. 

– Slovo bezvýznamnost nečiní v překladech takové problémy, třebaže 
jeho významová poloha není tak nevinná. Může představovat stejně 
dobře něco, co je pro ti kla dem důležitosti, spojené s proslulostí, ne-
smrtelností, jako se zapomínáním bytí, s prožitkem chvíle v dané
situaci, s existenciální polohou lidské exi sten ce, jestliže se pokusí-
me použít feno meno logic kou ter mi no lo gii (Vibert 2012, Chvatík
1994). 
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1 Román vyšel nejdříve italsky v roce 2013 v Miláně v nakladatelství Adelphi
s názvem La festa dell´insi g ni fian za, přeložil Massima Riz zan te lo; fran co u z sky
v roce 2014 v nakladatelství Gal li mard pod názvem La Fete de l´nsi g ni fian ce. Sám
autor titul překládá jako Slavnost bezvýznamnosti; španělsky 2014 s názvem La
fiesta de la insi gni fi can cia, vyšlo v Tusquets edi to res, zároveň v Mexiku a Španěl-
sku, přeložila Beatriz de Noura Gurgel; v polštině 2015 vyšel ve Varšavě v překla-
du Marka Bien czy ka a dostal název Święto nie isto t no ści (v Wydawnictwo Fuksal
Sp. z o.o.). V česky psaných recenzích se zásadně užívá překlad Oslava bezvýznam- 
nosti, který spíše ze setrvačnosti dodržujeme.



Nak onec do spíváme k zjištění, že celý název není jed noznačný,
jeho po chopení se liší vědomím sou vis lostí, ori en tací čtenáře a úrovní
jeho vědo mostního hori zontu, je dáno zážitko vostí, neboť čtenář se
může ztotožnit s tím, co mu vy ho vuje, co si umí před sta vit, třebaže se
tím může opome nout mnohdy to pod statné. Autor po skytuje různými
situac emi příležitost k úvahám, avšak niko liv k roz poznání, s jakým
úmys lem a výsled kem tak činí. Po lemika vy plývá z re flexe smyslu
a hod not románu, jenž pro vokuje již svým živ ot ním pos to jem, který
s bez význam ností sou visí, vy jadřuje se spíše skrytě než přímo k aktu-
álním pro blémům, dis po nuje mou drostí a mrav ním poučením. Není
vy loučeno, že je román ma lou živ otní lekcí plnou skepse.

Jak naložit s první částí názvu? V cen tru dění stojí svátek – oslava
jmenin jedné z postav, kterou po zo ru jeme, s níž se nez totožňu jeme,
neboť v nás od začátku nevyvolává přílišné sym pa tie. V českých re -
cenzích se u Kun derova románu Oslava bez význam nosti vžil přek lad
oslava, jako kdyby ve spo jení obou slov měla být skryta trvalá Kun -
derova iro nie. Autor u fran couz ského vydání se sám zmiňuje o slav -
nosti. Akceptujeme- li přání autorovo, pak ovšem slyšíme něco ji ného
– napřík lad re zo nanci Něm cova tre zo rového filmu O slav nosti a hos -
tech, 1966, který je mez inárodně nejznámější spolu s režisérovým
doku mentárním sním kem – Ora to rium for Praque, použitém v ame-
rické fil mové adap taci Nesne sitelné leh kosti bytí. Možná se také evo-
kuje Zah radní slav nost Václava Havla a jeho stejno jmenná ab surdní
hra z roku 1963. Výjevy v novém románu v mnohém při pomínají dra -
matické výstupy, loutko vou hru, postavy se po hy bují jako na je višti
živ ota, vys tu pují v rolích, které si do bro volně přis vo jily, te telí se v od -
le sku pot le sku a cizí význam nosti atd. 

Co se osla vuje veřejně, je také mno hočetné. Veřejná slav nost v Lu -
cem bur ské zah radě v závěru románu může být stejně dobře svát kem
dětí, nebo jed nou z fi est, kterých se ve měs tech a na vesnicích koná
bez počet. Jedná se o variovaná témata Kun derových próz, stejně jako
slovo bez význam nost se vyskytuje již v jeho počátečních povíd kách
Směšných lásek. Bez význam nost jako pod stata bytí zde ovšem nabývá 
na novém významu ne jen proto, že autor již může bi lan co vat svůj

život a umělecké usi lování, ale také proto, že pociťuje, jak se v dnešní
době ztrácí in di vidu alita, jak bez význam nost nabývá na novém
významu a síle. 

Rozvržení postav

Postavy Oslavy bez význam nosti jsou pevně rozvrženy. Hrdi nové se 
před sta vují, tak se nazývá celá první část ze sedmi nabízených kapi tol, 
avšak nejde jen o jejich charakteristiky. Čtyři přátelé – Alain, Ramón,
Char les a Cali ban jsou spo jeni s dalšími lidmi. Je jím D´Ar delo – muž
zralého věku, kolem něhož se oslava točí, před sta vuje zdravého ne -
mocného, jemuž ok olí tle ská pro jeho statečnost, v pravém slova smys-
lu za ne bytí. Dále se zmiňují matky dvou přátel, účinkují v něm další
postavy žen ské a mužské, které zaplňují svět hrdinů a oni na ně nějak
rea gují. Někdy vystupují reálně, ale také skrytě – ozývá se hlas Mis tra, 
při pomínají se his torické postavy Sta lin, Ka linin, Chruščov, při tom
dva z nich se zpřítomňují a zcela směšně se mih nou v parku. 

Vztah k matkám

Zatímco Char les v průběhu děje se chystá od jet za svou umírající
mat kou, Alain vede vnitřní dia log se svou málo známou mat kou, pro-
tože po jeho narození rod inu opus tila a on dod nes nezná příčinu.
U Kundery se opak ovaně ob je vují prob lema tické vztahy k mat kám,
mateřství – chtěnému a nechtěnému. Alain si pa ma tuje matku z jediné
návštěvy domu, kde žil s ot cem. Měl de set let, kou pal se v bazénu
a vylezl z něj jen proto, aby se s ní ro zloučil. Od cházela po dvouhodi -
nové zastávce, věnované otci za zavřenými dveřmi domu. Vidí stále
ro zesmátou tvář ženy, která se žertem dot kla jeho pupíku. Nicméně
matčino gesto Alai novi zůstává navždy v paměti. Kdo ví, zda jej pup-
ky nepři ta hují právě pro tento po hyb. To si však můžeme domýšlet
jako čtenáři, neboť román dílčí mo tivy neozřejmuje. Začíná se Alai -
novým postře hem z pařížské ulice, kde de fi lují dívky a mladé ženy
s od halenými be dry a prohlou beným mís tem up rostřed těla. Alain se
variantně vrací k pupíkům, něčemu spo jovanému se zárod kem našeho 
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fyzického bytí, s pocity tělesnosti vzdálenými božské pod statě. První
a třetí část románu nabízí ob dobný poh led a úvahy. Co ovšem s anděly
nebo prvními lidmi stvořenými bo hem, který nás jedním okem sle duje 
a možná se směje, stejně jako se smáli andělé nad kate go rickým sou-
hlasem s bytím v Knize smíchu a za pomnění. Tady Alain sní a pro padá
nos tal gii. Stejně jako Alaina neo pouští po myšlení na pupíky, Ramón
vnímá opak ovaně pet ri fik ovaná gesta slavných postav – soch v Lu -
cem bur ské zah radě, Char les je až obsedantně zaměst nán myšlenk ami
na Chruščovovy paměti a před sta vuje si mechan ická gesta spo jená
s po hy bem loutek jeho zamýšleného dramatu. 

Nahota ženského těla

Kun dera začíná medi továním Alaina nad no vou módou dívek na
ulicích, nad tím, že se vys ta vuje na ob div něco po divně privi le gova-
ného a do stává se mezi ob vyklé a do sud pre ferované části žen ského
těla. Ptá se, proč k tra dičním erotickým místům žen – stehnům, hýž-
dím a prsům přibyl pupík jako erotický sym bol 21. století, který je
snad u každé ženy stejný a ztra til identifi kační znak. Nechybí úvaha,
že láska byla dlouhý čas považována za slav nost in timity, ne na po do -
bitel nosti, je di nečnosti, co nesnáší opakování, je opakem od haleného
bři cha. Dvě části románu začínají Alainovým přemýšlením nad tím,
proč stehna zna me nají ne dostup nost – dlouhou cestu k ta jem ství, hýž-
dě sli bují veselou a vulgární bru tal itu, prsa jsou sym bo lem mateřství,
spo jeným se vznešeným obrazem Marie ko jící Ježíška. Jen pu pek se
teo riím vymyká. Není však nikdy zo bra zován u andělů. Úvaha se
vztahuje k dalším aso ci acím a před stavám, které ne jen Alaina, ale také 
další před stavené hrdiny pronásle dují nebo je do jímají, ať se dotýkají
vztahu k matce, hledání do bré nálady, od lišení míry význam nosti
a bez význam nosti. 

Oslava jako my sti fi ka ce

První část názvu je spo jena s osla vou ve významu svátek – tady se
jedná o jmen iny spo jené s ústřední zámin kou – osla vují se možná

poslední D´Ar de lovy narozen iny. Ovšem my jako čtenáři od začátku
víme, že D´Ar delo se v do bré náladě vrací od lékaře, protože se
nepotvrdilo po dezření vážné ne moci, ulehčeně se pro chází Lu cem -
bur skou zah ra dou, a to ve stejné době jako Ramón, kterého odradila
ne konečná řada čekajících na výstavu díla Marca Cha galla. Když na
sebe oba narazí, uvědomí si, že se znají, pro hodí spolu něko lik bez -
významných vět a D´Ar delo pln sděl nosti naznačuje, od kud jde.
Násle duje společen ská otázka, jaký je výsle dek vyšetření, a tázaný
skromně sdělí, že má rakovinu v posledním stádiu vývoje a nedá se
léčit. Vy padá statečně, když sděluje in for maci naprosto tragickou.
D´Ardelo svou for mou podání, smířením a vy rov naností Ramóna
překvapí a v duchu se mu začne om lou vat, že o něm nikdy neměl
valné mínění. Kun dera nepsy cholo gi zuje, nicméně cítíme, že D´Ar -
delo přek ročil tabu a řekl něco, s čím si člověk nezahrává z obav napl-
nění. D´Ar delo se možná nachází v roz položení plném do jímání se
nad se bou, proto na jed nou vy práví o známé ženě paní La Franck ové,
které přítel údajně zemřel v náručí a ona, aby nez ka zila zábavu ve ved -
lejší míst nosti, nedala nic na jevo. Když se D´Ar delo svěřuje, že by rád
poz val hosty na své ju bileum, a ptá se, zda Ramón nezná někoho, kdo
by mu s přípra vou oslavy po mohl, spontánně přislíbí po moc. Ramón
se ve svém živ otě zásadně bránil číslům, co se na člověka lepí a vy-
volávají stud ze stár nutí. Tady se sám pře konává, když dok once sli -
buje osobní účast. Smrt je výzvou času lid ského bytí, který plyne ne-
sm lou vavě, člověk je vůči ní bezbranný, pokusy něco zvrátit jsou
mnohdy nevýznamné.

Nejednoznačné situace

Prvním, kdo vstu puje do herního prop letence času a bytí a vydává
něco za něco ji ného, je tedy D´Ar delo. Jeho osoba, chování a prone -
sené výroky ve stínu po myslné zhoubné ne moci rázem nabývají na
větším významu a zajíma vosti. On sám po řečeném by mohl couv -
nout, ale vlastně o tom ani neuvažuje. Klam, možná řekněme mys ti -
fikace, se mu zalíbí, zvláště když ví, že sám ten tokrát smrti unikl.
Hýčká si svůj obraz v očích jiných. Na padá nás mezi řádky, kde jsou
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hranice toho, o čem se žer tuje, kde se nacházejí hranice, kdy se ne moc
a smrt mo hou stát stejným sen ti mentálním klišé, jako když se duše
ztratí v těle a vše se re du kuje na tělesnost. Při pome neme si román
Kniha smíchu a za pomnění, kdy Tam ina žije se stínem zemře lého
part nera. V Nesm rtel nosti se ob je vuje věta, že – hranice mezi důleži-
tým a nedůležitým… se stala ne ro zeznatel nou. D´Ar de lovo tvrzení
a situace, kterou na vo dil, je pleti chou, ale získává sym pa tie a tak do -
jímá a hýčká si svůj obraz v očích jiných, do jímá tím dok once skep -
tického Ramóna. Násle duje další řetězec reakcí, které ve své pod statě
ztrácejí na význam nosti a je di nečnosti, protože jsou fraškou, nicméně
D´Ar delo v očích svého ok olí se stává při jatelnějším. Ne moc tak na-
bývá na zajíma vosti v D´Ar de lově živo topise, stává se sto pou, otevírá
mu cestu k druhým, třebaže jejím zák ladem je klam. V očích ostat ních
se D´Ar delo odráží jako v zrcadle, což mu – jeho typu ego is tického
nar cise – při nejmenším im po nuje. 

Bezvýznamnost – životní situace i vědomý postoj

Již v Kuderových Směšných láskách, v první povídce Nikdo se ne-
bude smát, se set káváme s bez význam ností, která naroste do nových
di menzí. Tam mladý a nadějný kunsthis to rik obdrží nenápadný dopis
s pros bou, aby po soudil kval itu přiložené studie o Mik oláši Alši.
Jedná se o kom pilát a bez význam nou slátan inu. Z pod cenění situace
se odvíjí něco, co pok račuje a má až ex is tenční následky. Situaci zná-
me z pozdějšího Kun derova románu Žert, který je plný ab surdních
a ne mi losrdných para doxů. V Oslavě bez význam nosti se spouštějí síly
a vzni kají zápletky v ob dobné stavební organi zaci, nepod statné se
stává pod statným, zdán livě málo společné se nečekaně protne. Někde
se uvádí, že ne ov liv níme, komu se narodíme, kde a kdy, jakou barvu
očí budeme mít, jaká vlastní tvář nás bude pronásle do vat. Stejně ná-
hodně může do cházet k vzájemnému prop letenci osudů, živ ot ních pří- 
běhů, nečekaných set kání, úniků, skrytých mo ti vací, nevys větlených
záhad. Nepři pomíná nám to opět tak tro chu Nesm rtel nost (Kun dera
1993, s. 131), kdy se uvažuje o tom, jak se člověk někdy snaží vytvořit

sám svůj obraz, pak ho chce ale spoň ov livňo vat a kon trolo vat, ale
marně, stačí jedna zlo myslná for mulace a jsi navždy proměněn
v truchlivě jed noduchou kari ka turu?

Pse u do ta nec smrti

D´Ardelovo slavení narozenin ztrácejí na význam nosti, když si
uvědomíme neau ten tičnost večírku, povrchnost předvádění se. Osla -
vuje se něco, co by mohlo při pomínat ri tuál zvaný ta nec smrti, a co
D´Ar delo devalvuje hranými pózami. Oslavy v jeho roz sáhlém apart -
mánu o to spíše po zo ru jeme jako kom bi nované para doxy vztahů, kte-
ré rovněž nejsou závažné, vyznačují se povr chními vnějšími gesty
přátel ství, návaly veřejného sou citu hostů, příznačných pro homo sen -
ti men ta lis (Kosková 2012, s. 42). Zúčast nění se vzájemně předvádějí,
usmívají se na sebe, říkají si bez významná slova, před stírají zájem,
jejich gesta žijí tak tro chu mimo zúčast něné. D´Ar de lova dcera nadše- 
ně vítá ce leb ritu La Francko vou, jako kdyby se znaly, potěšena od -
leskem její slávy. Opět se nám vy ba vují Směšné lásky, kdy dok tor
Havel těží na lázeňské kolonádě z popu lar ity své krásné ženy, slavné
herečky, kterou si pozve na návštěvu jen proto, aby na sebe upo zornil.
Set kávání se ode hrávají souběžně, vyznačují se rozdílným roz polože-
ním, nevy lučují se ne spočetné vari anty vztahů. 

Život je jen hra

V rámci D´Ar de lovy oslavy narozenin se více lidí vydává za ně-
koho ji ného. Kun dera dok on ale ro ze hrává svou oblíbe nou variační
herní par tii. D´Ar delo hraje ochotně a rád se bou zvo lenou roli, a aniž
by věděl, že paralelně probíhají další herecké etudy. Ramónovi dva
přátelé si hrají na číšníky. Cali ban a Char les tvoří dvo jici, která se pří-
ležito stně baví tím, že obsluhuje u baru hosty na soukromých osla-
vách, při tom se Cali ban vydává za Páki stánce, který neumí fran couz -
sky. Mluví spolu zvláštní hat la tilkou, kterou se dorozumí navzájem,
nikdo nic nepozná. Cali ban na chvíli mění svou iden titu. Je snědý
a vys loužil si svou přezdívku podle herecké role di vo cha v Shake spea -
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rově Bouři, je věro hodný v ges tech, takže hosté si přestávají dávat po -
zor na prom luvy. Třebaže snob ské hosty D´Ar de lovy oslavy zřejmě
příliš nezajímá ex is tence a iden tita obsluhu jící dvo jice, stane se něco
nečekaného. Hra Ramónových přátel by byla možná bez významná,
kdyby pozici Cali bana neuvěřila mladá Por tugalka, po moc nice při ob- 
sluze nádobí, sou citná dívka s osudem cizinky a nezastíranými sym -
pa tiemi vůči němu. Zatáhli tedy oba přátelé do svého žertu, do hry
s iden ti tou, také její nevin nost a nezálud nost? Spo juje se žert a potě-
šení ze hry také s opravdovými pocity, jako je tomu ve Směšných lás-
kách v povídce Já truch livý bůh, zfil mov ané v 60. le tech režisé rem
An tonínem Kachlíkem? Ne jedná se o hru s ohněm, na kterou upo -
zorňuje Ramón, protože v jiných sou vis lostech by se se mohla ne vin-
ná hra po od halení vnímat jako špi onáž?

Uvažujeme- li nad Char le sem, in telek tuálem pos edlým čtením
Chruščovových pamětí, které neustále ci tuje, ptáme se zároveň, kde
jsou hranice od pověd nosti za mecha nismy, které bezděčně spouštíme.
Celá druhá kapi tola je věnována loutkovému di vadlu. Něk teré his -
torky z pamětí mu totiž při pa dají neskon ale hloupé až ab surdní,
zvláště jsou- li spo jené se Sta linem. Nevíme, zda opravdu cho dil při
zas edání pol it byra močit na osobní toa letu a tajně a po baveně naslou-
chal, jak se soudruzi rozči lují nad tím, co říká, při tom nikdo si neodvá- 
žil říci nah las svůj názor. Během pitek údajně s ob libou vy právěl his -
torku o lovu koroptví, které zastře lil nad vakrát. Polov inu, když zjis til,
že má jen dvanáct nábojů, ale ptáků je jed nou to lik, podruhé po svém
návratu. Koroptve se na větvi údajně ani nepoh nuly, takže lov se po-
vedl. Char les sní o vyt voření scé náře loutkové hry podle anek do ticky
laděného příběhu po dob ného myslivecké latině, žánru, který snad
jediný un ese analo gii mezi situac emi koroptví a ro lemi Sta li nových
druhů, výpěstků poli tického systému a jeho pře ludů. Na Cali ba novu
otázku, proč by se Chruščevovy a Sta li novy his torky ne mohly hrát
jako fran couz ská kome die, od povídá, že by fig urky před sta vo val jako
lid ské by to sti, ovšem nikdo nemá právo vyt vořit z lidí loutky. 

Peříčko nesnesitelné lehkosti

Třetí hra nou ro li na D´Ardelově oslavě na roze nin předvádí ce le -
bri ta La Francková, údajně nejkrásnější dáma ve společnosti, která je
známá z fotografií. O ní se zmiňoval D´Ar de lo v Lucemburské
zahradě a dojímal se její statečností. Kun de ro va ob li ba v krásných
ženách – herečkách a moderátorkách, jak je známe z je ho starších
česky psaných próz, je v to m to románu významově po su nu ta. La
Francková, která na oslavě stále něco pojídá, představuje svými ge sty
někoho, kdo je slavným a ví o tom, je zvyklý být středem po zo r no sti,
le h ce se po hy bu je ve společenských situacích a nechává se fo to gra fo -
vat, předstírá ra dost ze setkávání, třebaže si vůbec ne pa ma tu je, o ko ho
jde. Je pro to ty pem a výpěstkem současného světa re kla my a pu b li ci ty. 
Peříčko poletující ve vzdu chu D´Ar de lo va by tu a náhoda, kdy se La
Franckové podaří napodruhé to plachtící nic za chy tit, když náhodně
přistálo na jejím napřaženém ukazováku, se stává ma lou variancí ne-
snesitelné le h ko sti bytí. Peříčko po važuje dáma za předěl ve svém ži-
votě, radostně jej drží me zi prsty a po ma lu z os la vy odhopká, aniž by
zare gi stro va la, že k ní míří os la ve nec připraven na po li bek, ne boť její
slo va a ge sta omy lem vzta hu je k sobě. Příběh si ce končí, avšak au tor
uvažuje ne jen o tom, zda peříčko nepochází z andělského křídla, ale
také o náhodách, které neovlivníme. Člověk není než svým ob ra zem,
který žije v očích jiných, pro to s peříčkem v prstech La Francková blá- 
bolí něco o životě a smrti, asi v tom du chu, že život je silnější než smrt, 
ne boť život se smrtí živí, a její rádoby intelektuální slo va sklízejí
úspěch, aniž by je někdo bral příliš vážně. Jsou vlastně bezvýznamná. 

Obrácené mince nálad

Sva tek a os la va se vztahují k řadě dalších motivů, které souvisejí
s do brou a špatnou náladou, se sa mo tou, která je ve l kou li d skou ji sto -
tou, s Ramónovým náhodným setkáním s krásnou Julií a jejími úniky
před ním, s postavením nenápadného svůdce žen Qua que li qua, který
se ne s naží ženy oslňovat vti pem a chy tro st mi, ale přitahuje svým tla-
cháním, svou bezvýznamností a nezávazností, ne boť úspěšné, sa mo-
statné současné ženy se nepotřebují zatěžovat závazky. Záhadné jmé-
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no Qua que li qua připomíná přezdívku, která není ozřejměna, avšak
pro hlu bu je neurčitelnost po sta vy.

Jsme také svědky neplánované noční návštěvy Ca li ba na a Cha r le -
se. Po ukončení D´Ar de lo vy os la vy a se oba roz hod nou navštívit Ala i -
na a vypít společně skleničku. Pro Kun de ru je příznačné, že se věci,
lidé a konkrétní místo vždy nějak dotýkají, přitom nemusíme okam-
žitě roz po znat smysl a pod sta tu souvislostí. Přátelé se ptají, co by
mohl nabídnout, a pro tože se Ala in zro v na předtím díval se zalíbe-
ním na svou schraňovanou láhev vzácného arménského koňaku, roč-
níku je ho narození, ne l ze ji za ta jit. Ca li ban po ni sáhne, zakymácí se
pod ním křeslo a láhev nešťastně roz bi je. Vzájemně se omlouvají,
přitom oba mrzí něco jiného, pro každého měla láhev jiný význam,
představovala ji nou odvrácenou stra nu, která vzájemně zůstane skry ta 
ne bo by se mo hla zdát bezvýznamná. 

Slavnost v Lucemburské zahradě

To, co je spo je no se slavností veřejnou, se odehrává ve šlechtě-
né Lucemburské zahradě. Je plná zeleně a soch slavných, kteří se si ce
bezmyšlenkovitě míjejí, ne boť jádro je jich exi sten ce se již nedotýká
bu dou c no sti přítomných, avšak patří ke zdejší atmosféře, umocněné
veselým žvatláním a smíchem. Na kon ci románu se objeví v zahradě
po sta va postaršího muže v ob le ku lo v ce, nabízí se po do bnost se
Stalinovým převlekem k lo vu koroptví, která puškou odstřelí nos Ma -
rie Medicejské, nesličné královny Fran cie, a vystraší čurajícího muže
podobného bez do mo v ci, jenž se skrývá za jejím pie de sta lem. Obě po-
sta vy nápadně připomínají Sta li na a Ka li ni na, kdy si obávané a mocné
po li ti ky, o kterých už přihlížející návštěvníci ne mo hou a ani nechtějí
nic vědět. Přihlížející váhají, zda se mají smát, jedná-li se o žert, ne bo
mají pro te sto vat. Pak záhadně vypadající lo vec vyzývá vyplašeného
muže, aby již ni k dy nečural na šlechetné francouzské dámy, což vy vo- 
lá všeobecné veselí. A když směšné fi gur ky na sed nou do přijíždějící-
ho kočáru a odjíždějí, přihlížející tleskají, ne boť vše po važují za ha -
pen ning. Do to ho začíná zpívat dětský sbor dirigovaný 10-letým
chlapcem. Ta dy se také pro t ne sla v nost a svátek ja ko os la va, pro tože
se Ra món, opět náhodně, ja ko na začátku, potkává s D´Ar de lem. 

Surrealistická analogie

Něco se zde seběhlo absurdního, podobně ja ko se odehrávaly jiné
předcházející os la vy v by tech, něco až surrealistického, ja ko když
muž v Buňuelově a Dalího surrealistickém fi l mu Andaluský pes
rozřezává napůl ženské oko. Na vlastnoruční Kunderově kresbě na
obálce kni hy v západních nakladatelstvích, ni ko liv ve vydání pol-
ském, je zo bra ze na hla va po sta vy s na sta ve nou dlaní a jed no oko se
vznáší ve vzdu chu těsně nad ní. Podaří se au to ro vi za chy tit, co je vi-
děno alespoň jedním okem, ne bo to málo rozpozná čtenář? Bezvýz-
namnost je din ce – pod sta ta naší exi sten ce, jak se o tom v roz ho voru
v Lucemburské zahradě zmiňuje Ra món, v sobě ne se filo zofi c kou
kon tem p la ci. D´Ar de lo je ho slovům nerozumí, ani by zřejmě nechtěl
rozumět. Neslyší v nich slo va útěchy, a tak Ra món překlenuje po cit
tra p no sti ujišťováním, že se o D´Ar de lo vi hovoří ja ko o mi len ci La
Franckové. Ta to představa v něm na opak vyvolává sebeuspokojení.

U Kundery nikdy nejsou roz ho du jící rysy tváře, gesta a slova, ale
pos toje. Autorovy postavy se často oci tají v situacích, které nejsou
jed noznačné a jsou vys taveny možnému ne dorozumění a význa mové
zaměnitel nosti. V Hei deg gerově Bytí a čase se uvažuje o naslouchání
a mlčení jako o otevře nosti pro druhého. Ramón a D´Ar delo s Ramó-
nem sice rozmlou vají (jedná se o řeč), avšak ne rozumějí si a navíc je
každý v ji ném roz položení, které ut váří smysl. Hle dat analo gie v sur -
re al ismu a ve fe nome nolo gii může půso bit podivně, avšak podvědo-
mí založené na mi nu losti, s níž se aso cia tivně v sur re al ismu nakládá,
vzta hování k bu douc nosti, kdy je lid ská ex is tence chápána jako bytí
k smrti, neboť smrt je podle fi lo zofa konečným hori zon tem, dává
románu další význam. 

Dílo, bio gra fie, tajemství? 

Proč si opakovaně připomínáme „nesm r te l nost” ve významu pro -
slu lo sti díla a proč „bezvýznamnost” ve smy s lu bio gra fie. V Kun de ro- 
vě Nesm rte l no sti na s. 86 neměl Go e t he nic pro ti to mu, aby se je ho
dílo po važova lo za nesmrtelné, avšak podobně ja ko He min g way
kašlal na nesm r te l nost ja ko svůj životní po stoj. Ta dy se odmítá zto -
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tožňování se se zbožštěním. Být bezvýznamný je příjemnější, než být
zaživa nesmrtelným. Je v po j mu bezvýznamnost skryt výsměch
životopisům psaných tak, aby oso b nost glo rifi ko va ly, stojí opravdová
oso b nost o světskou slávu již za svého živo ta? V Kunderových úva-
hách je pa tr na hořkost z to ho, že se be re me moc vážně, neumíme se
jen tak smát nesmyslům. Myslíme si, že když o nás ko lu je něco
bezvýznamného a hloupého, celé okolí to ry chle pochopí, ovšem pak
překvapí, že se be re vážně. V Oslavě bezvýznamnosti se opakovaně
odka zu je se na mi stra, který Cha r le so vi doporučil číst Chruščovovy
paměti, připomínající se bezvýznamné hi stor ky, ve kterých se mísí
směšné a tragické, co ne by lo včas rozpoznáno v politickém prostředí.
Válkou se navždy opustil modernistický svět, který byl za ložen na
umění žít a užívat, smát se. Bezvýznamnost by se mo hla stát klíčem
k dobré náladě a úsměvu, kdy by chom si po ne cha li hu mor, pro to dobrá
po lo vi na z ka pi tol románu po in tu je si tu a ce, kde se dobrá nálada mění
v tra p nost. S hu mo rem se můžeme vysmívat hlo u po sti, smích os vo bo -
zu je, je st liže se máme čemu a s kým smát, jak se to daří čtveřici ka ma-
rádů – Ala i no vi, Cha r le so vi, Ra mó no vi a Ca li ba no vi. Ti také mno h dy
jen tak pro zábavu a zdánlivě bezvýznamně tlachají, třebaže u Kun de -
ry na konec vše nabývá na větším, až filozofickém významu. V Nesmr-
te l no sti se setkáváme s ge stem starší ženy na plovárně při rozloučení
s plavčíkem, ne boť pro zra zo val její dřívější půvab. Také Ju lie v Os la-
vě bezvýznamnosti zve d la neopakovatelně ru ku a tím po zdra vi la Ra -
mó na, s nímž se kdy si na univerzitě se t ka la a za se rozešla, a to stejně
le h ce, ja ko se dotýkají my ste ria lásky a duše. Ala i no va úvaha o an-
dělech je katarzní a vrcholí ve snovém setkání s ma t kou. Dílo i život
by si měly ucho vat hu mor i tajemství.

Glo ri fi ka ce a tra p no sti

Opa kem úcty a re spe ktu k autoritám a významnosti je chování
mladé Ala i novy přítelkyně Ma de la i ne, která vždy do ko na le zkomolí
jména slavných, pro tože pro ni jsou vlastně bezvýznamní. Pro mla dou 
ge ne ra ci se celé histo rie stává bezvýznamná. Ve své době možná
podléháme více iluzím a představám o vlastní důležito sti, než si mys-
líme. Pod le některých slavných by ly ještě za živo ta pojmenovány

školy, uli ce a města, na je jich počest se po sta vi ly so chy. Po čase by la
místa přejmenována, so chy strženy. Někdy jen obtížně na le z ne me
mo ti va ci a opodstatnění zvolených názvů. Lo gi ku nenacházíme ani
v Kunderově apokryfním vysvětlení původu názvu města Ka li nin -
grad. Nevíme, proč byl Königsberg, hlavní město Pru ska, přejmeno-
ván pod le Ka li ni na, bezvýznamného sovětského po li ti ka ze Sta li no vy
éry. Pod le Chruščova sužova la Ka li ni na pro sta ta a on sám se různě
kom pro mi to val častým močením ne bo do kon ce pomočením. Vlastně
ani nevíme, zda se tak Sta lin potměšile ba vil, když ho nechával ztra p -
nit se, ne bo se jed na lo o mo cen skou aro gan ci a důkaz, že si s li d mi
i názvy míst může dělat co chce. Nebo se snad mstil významnému
německému fi lo zo fo vi Im ma nu e lu Kan to vi, jenž celý život ve městě
žil, avšak je hož te o rie exi sten ce – věci o sobě – by la Sta li no vi cizí
a vzdálená? Nevíme, ovšem tušíme, že by Sta li no vi více kon ve no val
Scho pen ha u er s pojetím vůle a představy. Kun de ro vy od sko ky do fi -
lo zo fie jsou známé, takže nás možná také za uj me Ra mó no va připo-
mínka Mi stra, který ho vy z val k prostudování He ge la, ne boť úvahy to -
ho to fi lo zo fa o ko mi ce jsou nepřekonané. Připomeňme, že humor
a smích, iro nie a my ti za ce se stávají opakovanými tématy Kun de ro vy
tvor by, stejně ja ko kon trast vysokého a nízkého, zobrazování aktu při- 
jímání (lásky, nápoje, ide je) a na opak také vyměšování. Je st liže se
Cha r les opakovaně zabývá Josi fem Vissarionovičem Sta li nem, Mi -
cha i lem Ivanovičem Ka li ni nem a Ni ki tou Sergejevičem Chruščovem,
úvahami spíše politickými než filozofickými a psychologickými, není
to náhodné. Všichni tři po li ti ci ve své lapidárnosti představují tu nej-
hrubější tělesnost a stávají se sa mi ve své podstatě postupně bez-
významnými. 

Sebevraždy reálné a obrazné

Cha r le se a Ala i na spojují vzpomínkové návraty k vlastním mat-
kám, třebaže každý z nich za zna me nal ji nou životní zkušenost. Ne j de
ani tak o pro ti klad dobré a špatné ma t ky, ne boť každá žena nemusí
chtít být ma t kou, ne pro pad ne mateřství, avšak ani dívky – budoucí
dárkyně živo ta se ne vy h nou pokusům o se be v raždu, které se ne do ko-
nají a na opak nechtěně způsobují smrt jiného člověka. Mo tiv nes cho p -
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no sti spáchat se be v raždu se u Kun de ry opa ku je. Také v Nesm rte l no sti
si chce neznámá dívka vzít život. Oci t ne se v no ci uprostřed si l ni ce
a ko lem jedoucí au ta se jí vyhýbají tak nešťastně, že po autonehodě ja -
ko řidička umírá Ag nes. Dívka to snad ani nevnímá. Smrt si jen roz -
my s le la, vsta la a v anonymitě odešla. Ni k dy se pravděpodobně ne do-
zvěděla, co způsobila, stejně ja ko se to nedozví Ja kub ve Směšných
láskách, když v roztržito sti vložil do tu by s léky smrtící prášek a ten se 
stal pro Růženu osudovým vra hem. V Oslavě bezvýznamnosti přijíždí
k řece mladá žena, bezmyšlenkovitě opouští au to, vstu pu je do řeky
s úmyslem uto pit se, možná že pro to, že je nechtěně těhotná, avšak ja -
ko plavkyně neumí záměr do ko nat, plácá se bou. Mladý muž se za ní
vrhá do vo dy, ženu zachrání, avšak sám za hy ne. To ona nevidí, odchá- 
zí z místa, neotáčí se, neuvědomuje si cizí oběť. Opět ja ko v mráko-
tách dochází k au tu, mi mo cho dem ra me nem vrazí do kolemjdoucího
Ala i na, kterému vynadá, na sta r tu je své au to, pro tože bezmyšlenkovitě 
ne cha la klíč v zapalování, od je de. Zdánlivě bezvýznamná epi zo da je
důkazem, že se v jediné chvíli někomu život dává i be re, ponechává se
na světě něco, o co nestojíte. Jedná se o so u bor osudových náhod,
které neovlivníme, navíc je do dnes nemusíme chápat.

Li te ra tu ra není bezvýznamná

Kunderův poslední román je opět za ložen na autorových oblíbe-
ných opozicích vidoucího a nevidoucího, významného a bezvýznam-
ného. K variovaným podobám hýčkaného ob ra zu živo ta, který je jin -
de, přibývá úvaha o potřebě ne brat se smrtelně vážně, do kud žije me
a pobýváme na ze mi, ne boť to je začátek našeho kon ce. Často je při-
pomínáno, že au tor skrývá své soukromí před veřejností, ne po sky tu je
roz ho vo ry, nepředvádí se při přebírání cen a vyznamenání, ne z na-
mená to však, že po važuje literární tvor bu za bezvýznamnou. Věří spí- 
še v knižně tištěné slo vo než mediálně poletující ob raz a hlas, v sílu
vědomě formulované myšlenky a kre a ti vi ty než v pomíjivou pub li ci -
sti ku, pro tože je zřejmě přesvědčen, že čas se stává tím nejlepším
měřitelem našeho bytí a umělecké dílo se stává je ho esencí.
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An na Ma ria SKI B SKA

Po znań

Re to ry ka ero ty z mu w pro zie Mi la na Kun de ry

Abs tract

In the essay, I make an attempt to explore a question of style, derived from Ni etz -
sche’s discourse devoted to a figure of woman. Re- written sub se quently by Derrida,
the discourse itself turns out to be organized around the con vo luted rhetoric events
which are to reveal and at the same time conceal the rep re sen ta tion of woman in both
languages: of phi loso phy and of lit era ture. As is well known, Kundera’s novels and
essays consist in a sig nifi cant and sometimes am biva lent con fron ta tion occurring
between these two languages, which also result in feminine char ac ters’ con struc tion
often sub or di nated to the dominant rhetoric of eroticism. Fur ther more, this rhetoric
de ter mines the dualistic per spec tive regarding the lovers’ re la tion ships, according to
which the image of woman is con sid ered on different levels (i.e. as a reduction to the
bodily ego, or emotional drive acting between sex and sub li ma tion, etc.), which,
however, always refer to the figu ra tive procedure of trans for ma tion.

Abs trakt

W eseju dokonuję próby prze ba da nia kwestii stylu, wy wiedzi onej z Nie-
tzscheańskiego dyskursu poświęconego figurze/tematowi kobiety. Ów dyskurs,
przec zy tany ponownie przez Derridę, okazuje się systemem zor gani zow anym wokół
zawiłych wydarzeń re to ryc znych, które jed noc ześnie służą ujawni aniu i skrywaniu
interesującego mnie tematu obecnemu w obu językach: filozofii i lit era tury. Jest
faktem powszech nie znanym, że powieści oraz eseje Kundery stanowią znaczącą
i czasem am bi walentną kon fron tację zachodzącą w granicach tych języków, co odbija 
się w kon struk cji postaci kobiecych, niezwykle często podporządkowanych dominu-
jącej retoryce erotyzmu. Co więcej, owa retoryka de ter mi nuje du al istyczną per spek -
tywę dotyczącą relacji miłosnych, w optyce których obraz kobiety rozważany bywa
na różnych poziomach (np. jako redukcja do cie lesnego ego lub popęd emocjon alny
wpływający na doświ adczenie seksu oraz miłosną sub li mację etc.) – poziomy te jed -
nakowoż zawsze odsyłają do figu raty wnej procedury trans for macji.

Ke y words: rhe to ric, ero ti cism, sty le, se mio tic, sym bo lic, sub sti tu tion
Słowa klu czo we: re to ry ka, ero ty ka, styl, se mio ty cz ne, sym bo li cz ne, sub sty tu cja

1. Ar gu ment założy cie l ski

Chcę rzec, że świat jest po brzegi wypeł- 
niony pię k ny mi rze cza mi, ale mimo to ubo-
gi, bardzo ubogi w piękne chwile i odsłony
tych rzeczy. Ale może na tym polega naj -
wię kszy urok życia – osnuwa je prze ty ka ny
złotem woal pię k nych mo ż li wo ści, obiecu-
jąco, prze ko r nie, wsty d li wie, kpiąco, współ- 
czująco, uwo dzi cie l sko. Tak, życie jest ko-
bietą!
        (Frie drich Nie tzsche 2008, s. 223)

Mot to, po my śla ne ja ko za pro sze nie do ni nie j sze go ese ju, zna j du je
swo je nie omal zwie rcia d la ne od bi cie w jed nej ze scen Wa l ca poże -
gna l ne go, w któ rej Mi lan Kun de ra ze z wa la na swo i ście „trans gre sy j -
ne” spo t ka nie Ja ku ba z żoną Kli my, Ka milą. W sce nie tej przed mio -
tem re we la cji, wstrząsającej świa too d czu ciem pie r wszej z przy woła-
nych po sta ci, jest od kry cie... pię k na, zdo l ne go przy ćmić wszy stkie
uprzed nie do świa d cze nia oraz wa r to ści:

Tym, co ciągnęło go do kobiet, było pra gnie nie zemsty, były smutek i nie zado wo -
le nie albo współczucie i litość, świat kobiet zawsze wiązał mu się z oso bi stym
gorzkim dra ma tem w tym kraju, w którym był prze śla dowcą albo prze śla do wa nym,
w którym przeżył wiele po ty czek i nie wie le idylli. Lecz oto ta kobieta ukazała mu się
nie spo dzie wa nie nie związana z tym wszy stkim, nie związana z jego życiem, przyszła 
z zewnątrz, objawiła się, objawiła się mu nie tylko jako piękna kobieta, ale jako uo so -
bie nie piękna, i po wia do miła go, że można było żyć tu inaczej i dla czegoś innego, że
piękno to coś więcej niż spra wie d li wość, że piękno to coś więcej niż prawda, że jest
bardziej realne, bez spo r ne, a nawet łatwiej osiągalne, że piękno prze ra sta wszystko
inne... [...] Kojarzyła mu się z muzyką i ma la r stwem, z tym kró le stwem, którego
progów nigdy nie prze kro czył, kojarzyła mu się z ba r w ny mi drze wa mi dookoła
i nagle nie widział w nich już żadnych prze ka zów i symboli [...], lecz tylko i wyłącz-
nie ekstazę piękna, tajemnie prze bu dzoną jego krokami, tembrem jej głosu (Kundera
1996, s. 124–125).

 Od kry cie Ja ku ba ewo ku je jed nak dwa pesy mi sty cz ne do świa d -
cze nia: od mo wy, to ż sa mej ze świa do mo ścią, iż obiekt je go nie spo -
dzie wane go za chwy tu na le ży już do in ne go mę ż czy z ny, oraz utra ty
związa nej z defi ni ty w nym wy ja z dem, przed któ rym stoi bo ha ter

19 20



(wchodząc w ro lę cze chosłowa c kie go dy sy den ta). In ten syfi ka cja zda -
rze nia este ty cz ne go, będąca udziałem Ja ku ba, ja w nie od syła przy tym
do Gi rar do wskie go „pra gnie nia trójkątne go”1: te ma ty za cję pię k na po -
prze dza wszak ini cja l ny ogląd ko bie ty, któ ra przed sta wia się pod po -
sta cią meto ni mi cz nej od mo wy właś nie („Ta ko bie ta uka zała mu się ja -
ko od mo wa. Spo t kał ją ty l ko po to, by się do wie dzieć, że nie mo że być 
je go”; Kun de ra 1996, s. 124). Przy pa dek bo ha te ra Wa l ca poże gna l ne -
go re a li zu je za sa dę okre ślaną mia nem po śred ni c twa we wnę trz ne go,
któ ra trójkątne pra gnie nie na śla dow nic twa (po le gające go na wej ściu
w ro lę pra wo wi te go „właści cie la” Kli mo wej) ska zu je na za ta je nie.
Nie zmie nia to fa ktu, że po ra żające Ja ku ba prze ży cie pię k na, pod szy te 
oczy wi stym i nie skry wa nym pożąda niem, sty mu lu je i od po wie d nio
po tę gu je wie dza o tym, że za chwy cający obiekt sta no wi włas ność in -
ne go, zwa ne go po śred ni kiem (Gi rard 2001, s. 19). Wa run kująca siłę
owe go zda rze nia utra ta (w pla nie fa buły mo ty wo wa na, jak wia do mo,
in ten cjo nal nym po rzu ce niem kra ju przez Ja ku ba) uru cha mia z ko lei
na der wa ż ki pro blem nie obe cno ści każ do ra zo wo in du ko wa nej przez
ję zy ko we zapo śred ni cze nie, któ re w po go ni za pię k nem po rzu ca je go
„re a l ne” ist nie nie. Ma ni fe sta cja te ma tów este ty cz nych, w kwe stii ko -
bie ty oz na czających roz li cz ne pró by opi su jej mate ria l no ści, u Kun de -
ry nie mal za wsze sko ja rzo nej ze sferą ero tyczną, zbie ga się z in wes -
tycją w okre ślo ne śro d ki i chwy ty fo r ma l ne, któ rym przyglądać się bę -
dę w ko le j nych odsłonach mo jej opo wie ści.

Naj no wsza po wieść Mi la na Kun de ry roz po czy na się od ero ty cz -
nych dy wa ga cji na te mat ob ra zów ko bie cej cie le s no ści, któ re dete r mi -
no wać mają z du cha iro niczną ty po lo gię mę ż czyzn („al bo całych
epok”; Kun de ra 2015, s. 82). Pod mio tem ty ch że dy wa ga cji jest Ala in,
bo ha ter Świę ta nie isto t no ści po zna wa ny w pie r wszej odsłonie po wie -
ści, któ ry do roz wa że nia po zo sta wia se rię czte rech meto ni mi cz nych
ob ra zów sta no wiących źródła „ko bie ce go po wa bu” – są ni mi długie
uda ucie le ś niające od su wa ne w cza sie spełnie nie skąpa ne w au rze nie -
do stęp no ści, im p li kujące bru ta l ność oraz we sołość po śla d ki, ko ja rzo -
ne z ko biecą sa kra li zacją pie r si, wre sz cie – pę pek, któ ry w szcze gó l ny
spo sób fa s cy nu je Ala i na, ale i jest przed mio tem dogłęb ne go fra sun ku: 
„Jak wsza k że – za py tu je bo ha ter – zde fi nio wać ero tyzm mę ż czy z ny
(al bo całej epo ki), któ ry do strze ga ko bie cy po wab upch nię ty w pę pek
na śro d ku ciała?” (Kun de ra 2015, s. 8)3. W ko ń co wych pa r tiach przy -
woływa nej książki bo ha ter zna j du je pesy mi sty cz ne w wygłosie roz -
strzy g nię cie dla jątrzące go go pro ble mu, któ re wy ja wia pod czas spa -
ce ru po Ogro dzie Lu ksem bu r skim4 swo je mu to wa rzy szo wi, Ra mo no wi: 
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2 Podporządkowane repetycji okre śle nie „albo całych epok” uruchamia w naj no -
wszej powieści Kundery właściwy temu pisarstwu kontekst ironiczny, pod trzy ma ny 
na poziomie ko m po zy cji dzięki poetyce fra g men tów zago spoda ro wa nych od pry ska -
mi losów imp li cy t nie powiązanych ze sobą postaci.

3 Quasi-erotyczna metafora pępka wpisuje się z jednej strony w trywialnie ujętą
problematykę feno me no lo giczną, w której chara ktery stycz ne mu zawieszeniu podle-
ga procedura poszukiwań ejdetycznych, z drugiej zaś – pozostaje w zgodzie z upra-
wianą przez Kunderę grą opozycjami, w tym wypadku istotności prze ciw sta wiając
nieistotność, celowości – przy pa d ko wość, indy widu a l nej ekspresji emocjonalnej –
czystą reprodukcję.

4 Dla literackiej topografii informacja ta ma określone znaczenie: słynny ogród
lewobrzeżnego Paryża jest wszak przestrzenią, na tle której rozwijają się dramatycz-
ne losy tytułowych nędzników z powieści Wiktora Hugo; dzięki Zeszytom 1957–1972
Emila M. Ciorana Ogród Lu ksem bu r ski okazuje się miejscem spotkań autora z Sa-
muelem Beckettem (Cioran 2004); fascynację tą paryską przestrzenią zdradza także
poezja – wystarczy przypomnieć Koszulę Vítězslava Nezvala z tomu Cudowny czaro- 
dziej (1969) bądź Niewidzialną rękę Adama Za ga je wskie go (2013), stanowiącą
manifestację egzystencji, która realizuje się w niknięciu, błądzeniu, poczuciu obcości

1 Girard dowodzi, że każde pra gnie nie jest wypadkową akty w no ści innych, akty -
w no ści niemal zawsze sty mu lo wa nej przez fun da men tal ne do świa d cze nie zazdroś-
ci, mniej bądź bardziej in ten cjo nal nie wy ma zy wa ne z romanty czno-sy mbolicz ne go
pa ra dyg ma tu, gruntującego wiarę w in dy wi du alną ory gi na l ność: „Romantycy
i symbo li ści chcą pra gnie nia prze ob ra żającego, ale chcieliby również, aby było ono
całkowicie spon ta ni cz ne. Nie chcą słyszeć o Innym. Odwracają się od ciemnej
strony pra gnie nia – obcej ich pięknemu po ety c kie mu marzeniu, za które nie może
być przecież okupem. Pisarz [Stendhal – przyp. A.M.S.] ukazuje nam ponury or-
szak po śred ni c twa we wnę trz ne go, idący za marzeniem: ‘Zazdrość, zawiść i bezsil-
na nienawiść’. Sformułowanie Stendhala pozostaje uderzająco prawdziwe również
w stosunku do świata Pro usto wskie go. Po okresie dzie ci ń stwa każdemu prze ob ra -
że niu to wa rzy szy dotkliwe cie r pie nie” (Girard 2001, s. 44–45).



– Jedno jest oczy wi ste: w prze ciw ie ń stwie do ud, po śla d ków, piersi pępek nie mówi
nic o ko bie cie, która go ma, mówi o czymś, co nie jest tą kobietą.

– O czym?
– O płodzie.
– O płodzie, oczy wi ście – po twier dził Ramon.

Alain po wie dział:

– Miłość była niegdyś świętem jed no stko wo ści, niepo wta rzal no ści, pochwałą tego,
co jest wyjątkowe, co nie zniesie żadnego po wtó rze nia. Ale pępek nie dość, że nie
buntuje się przeciw po wtó rze niu, to jeszcze wzywa do po wtó rze nia! I nasze nowe
tysiąclecie bę dzie my prze ży wać pod znakiem pępka. Pod tym znakiem je ste śmy
wszyscy żołnie rza mi seksu i wpa tru je my się jak jeden mąż nie w ukochaną
kobietę, lecz w małą dziurkę w brzuchu, która stanowi jedyny sens, jedyny cel,
jedyną przyszłość ka ż de go ero ty cz ne go pożądania (Kundera 2015, s. 103).

Re zy g nując z kuszących re fle ksji nad psy choa na li tyczną mo ty -
wacją owej dziur ki w brzu chu, od syłającą z jed nej stro ny do skom pli -
ko wa nej re la cji Ala i na z matką5, z dru giej zaś – do Fre u do wskie go

pęp ka snu6, pod kre ślić pra gnę prze wrotną figu ra ty w ność skry wającą
się za tą cie lesną me ta forą (me ta forą zakładającą w pla nie tre ści
abstra kcy j ny wy raz ko bie cej ma gii), któ ra uto ż sa mio na zo sta je na po -
zio mie so ma ty cz nym z po wtó rze niem. Dwu sto p nio we zda rze nie re to -
ry cz ne, do pro wa dzające do kon ta mi na cji wy ra że nia meta fory cz ne go
z re pe tycją, wie dzie ku naj waż nie j szej w mo im ese ju kwe stii – kwe stii 
sty lu (sty lów). Na wiązu ję tym spe kta kula r nym ge stem za po ży cze nia
do La qu e stion du sty le, te kstu po raz pie r wszy przed sta wio ne go przez 
Jacques’a De rri dę w li pcu 1972 ro ku z oka zji ko lo k wium dedy ko wa -
ne go twó r cy Ju trzen ki, czy li Nie tzsche ajourd’hui, te kstu obe c nie czy -
ta ne go w po sze rzo nej wer sji z 1978 ro ku pod du żo bar dziej zna nym
ty tułem Éperons. Les sty les de Nie tzsche, czy li Ostro gi. Sty le Nie -
tzsche go7. Nie wie l ka roz pra wa dekon stru kcjo ni sty wy ra sta z pre teks-
tu, ja kie go do sta r czają wy im ki z ko re spon den cji pi sa nej przez Nie -
tzsche go na je sie ni 1872 ro ku (ro ku Na ro dzin tra ge dii) do Ma l wi dy
von Me y sen burg, do ty czy zaś te ma tu ko bie ty uto ż sa mia nej ze sty lem,
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i nie tute j szo ści. Warto również dodać, iż naj wybi tnie j sza czeska powieść ostatnich
lat autorstwa Michala Ajvaza (uho no ro wa na w 2012 roku nagrodą Magnesia Litera) 
nosi tytuł Ogród Lu ksem bu r ski. Intrygującym kon te kstem inter semio ty cz nym byłby 
także Ogród Lu ksem bu r ski w Paryżu, na ma lo wa ny przez Ale ksan dra Gie ry m skie go 
w 1892 roku – podczas prac kon ser wacy j nych, prze pro wa dza nych w latach dzie -
wię ć dzie siątych XX wieku, odkryto na płótnie postać dzie w czyn ki w czerwonej
sukience, zamalowaną przez artystę. Nie za le ż nie od ta je mni czych intencji Gie ry m -
skie go pierwotny temat obrazu, przed sta wiający dorosłą kobietę oraz ową dzie w -
czyn kę, może być od czy ty wa ny przez pryzmat na stę p stwa pokoleń i w pewnym
sensie oddawać semantykę Kun de ro wskiej metafory. 

5 Toksyczność relacji z matką, w przypadku Alaina indukowana wydarzeniem
porzucenia niechcianego dziecka, kształtuje dojrzewanie psy choso maty cz ne wielu
Kunderowskich postaci (obok bohatera Święta nie isto t no ści ciekawym przypadkiem
byłby także Jaromil z powieści Życie jest gdzie indziej, spośród postaci kobiecych
z kolei – Teresa z Nieznośnej lekkości bytu oraz Agnes z Nie śmier tel no ści). Obecność
tego tematu podpowiada odczytanie wiodące ku aspektowi auto bio grafi czne mu,
z pewnością zaś umożliwia osobną i niewątpliwie intrygującą analizę tego fenomenu
w optyce poetyki doświadczenia. Również, rzecz jasna, erotycznego, nierzadko
mającego charakter sado maso chi stycz ny (czytelny wpływ Bataille’a), który determi-
nuje redu kcjo nisty cz ny obraz kobiety-ciała u Kundery. Na kwestię tę zwraca uwagę
erudycyjny czytelnik Nie śmier tel no ści (oraz innych powieści czeskiego pisarza),

pisze wszak o fenomenie upo ko rze nia, na które skazuje Kundera swoje bohaterki:
„[...] Helena and laxatives; sex - sta r ved Alzhbeta and sleeping pills; pregnant
Ruzena and the poison capsules; the spinster, in ‘Edward and God’, on her kness,
and Tereza, in shame, on the toilet. Avenarius may be innocent of rape, but Lucie in 
The Joke was a victim of its vi cio u s ness, and we were en cou re d ged to believe that
Sabina, with her bowler hat, dreamt about it, and we can be pretty sure that
Kundera does. About all his eros is a sado- and ma so chi stic edge: the whistle of the
whip. Even mothers tend to be monsters. […] Even women with whom we are
expected to identify, like Tamina in Fo r get ting, like Agnes in Im mor ta li ty, belong
to men in molecules of their memory: Tamina to her dead husband, Agnes to her
dead father […]” (Leonard 2012, s. 129).

6 „Nawet w wypadku doskonale ob ja ś nio nych marzeń sennych często trzeba
zostawić jakieś mroczne miejsce (eine Stell im Dunkel), ponieważ w trakcie
wykładania zauważa się, że bierze tam początek kłąb myśli (eine Knäuel vom
Traumgedanken), który opiera się rozwikłaniu, który jednak nie wniósł też żadnego
dalszego wkładu do treści sennej. Jest to pępek snu [der Nabel des Traums], w którym 
dotyka on tego, co nieznane” (Freud 1996, s. 443).

7 W eseju korzystam ze spolszczonej przez Bogdana Banasiaka wersji tekstu
Derridy, wersji nieco pod względem sty li sty cz nym kon tro wer syj nej, która ukazała się 
(drugie wydanie) nakładem Wydawnictwa Officyna (Łódź 2011).



te ma tu, któ re mu De rri da przygląda się w kry ty cz nej asy ście Hei -
degge ro wskie go ko men ta rza8. Rzeczą godną od no to wa nia jest, że
w prze ciw ie ń stwie do twó r cy By cia i cza su, któ ry post rze ga Nie -
tzsche go ja ko „osta t nie go me ta fi zy ka”, De rri da przy pi su je mu do ko -
na nie ra dy kal ne go ge stu wy kro cze nia po za tra dy cy j nie my ślaną me ta -
fi zy kę (zob. De rri da 2011a, s. 44). Nie zmie nia to fa ktu, że w dekon -
stru kcy j nej le ktu rze Nie tzsche go (po le gającej na „rein ter pre ta cji in -
ter pre ta cji”), zo stają utrzy ma ne w mo cy na stę pujące uwa gi He i deg ge -
ra, na zwa ne „trze ma ostrze że nia mi”: przed bez troską kon ta mi nacją
sty lów przy pi sy waną filo zofo wi-ar ty ście, zbyt łatwym unie wa ż nia -
niem tra dycy j ne go de co rum oraz po rzu ce niem kon te kstu hi sto rii Za -
cho du9. Wa r to przy tej oka zji rzu cić nie co światła na ad re sa t kę li stu

pi sa ne go przez au to ra Z ge ne a lo gii mo ra l no ści, z któ re go De rri da
czy ni „wę drującą eg ze r gę” 10: Ma l wi da von Me y sen burg, uro dzo na w
1816 ro ku w Kas sel, zmarła zaś w Rzy mie w 1903 ro ku, była pi sarką
zdra dzającą wspa niałą pre dy le kcję do li te ra c kiej fo r my afo ry z mu,
mani fe sto wa nej w dwu to mo wych auto bio grafi cz nych Me mo i ren ei -
ner Ide a li stin (Wspo mnie niach ide a li stki), wy da nych ano ni mo wo w
1869 ro ku. Frag men tary cz na bio gra fia dzie więtna stowie cz nej pi sar ki
po twier dza nie za leżną po sta wę inte lektu a li stki i kos mopo li t ki, za -
przy jaź nio nej nie ty l ko z twórcą Ta ko rze cze Za ra tu stra, ale i z Ri -
char dem Wa g ne rem oraz fran cu skim pi sa rzem Ro ma in Rol lan dem11.
W jej go ścin nym do mu w Sor ren to w 1876 ro ku Nie tzsche roz począć
miał pra cę nad roz prawą Lu dz kie arcy lu dz kie. Wa r to założyć, że per -
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10 Pojęcie egzergi (albo eksergi od łac. exergum – „spoza dzieła”), oznaczającej
dolną część pola monety, od dzie lo nej od niego poziomą linią (odcinkiem bądź
cięciwą) i zawierającej zwykle in fo r ma cje mennicze (symbol mennicy, znak
emisyjny, cyfra własna itp.) (Kowalski 1988, s. 94), stanowi także przedmiot
osobnych dywagacji podjętych przez Derridę w Archive Fever: A Freudian Im pres -
sion. W pierwszej części książki problem egzergii przed sta wio ny zostaje w ten oto
sposób: „An exergue serves to stock in an ti ci pa tion and to pre a r chi ve a lexicon
which, from there on, ought to lay down and give the order, even if this means con -
ten ting itself with naming the problem, that is, the subject. In this way, the exergue
has at once an in sti tu ti ve and a con ser va ti ve function: the violence of a power
(Gewalt) which at once posits and conserves the law, as the Benjamin of Zur Kritik
der Gewalt would say. What is at issue here, starting with the exergue, is the
violence of the archive itself, as archive, as archival violence” (Derrida 1994, s. 9).
W Prawdzie w ma la r stwie z kolei (wraz z kwestią parergonu), w centrum zain tere -
so wa nia znajduje się unie wa ż nia nie opozycji wnętrza i zewnętrza, śledzonej tym
razem z per spe kty wy sztuk pla sty cz nych: „Ten stały wymóg roz ró ż nia nia sensu
we wnę trz ne go (czyli właściwego) i ze w nę trz nych uwa run ko wań przed mio tu, o któ- 
rym mowa, or ga ni zu je wszelkie filo zo fi cz ne dyskursy na temat sztuki, sensu sztuki
oraz sensu jako takiego, począwszy od Platona aż po Hegla, Husserla i Hie deg ge ra.
Zakłada on istnienie dyskursu na temat granicy między wnętrzem a ze w nę trzem
przed mio tu sztuki. Tutaj będzie to dyskurs na temat ob ra mo wa nia” (Derrida 2003,
s. 54–55). 

11 Postać Romain Rollanda jest znakomitym przykładem literackiej koincydencji:
francuski pisarz, obecny w horyzoncie bio gra fi cz nym Malwidy von Meysenburg,

8 Warto w tym miejscu przywołać „zasadę pocztową”, przedmiot za sad ni czej
krytyki godzącej w her mene u ty kę, która rozumiana jest jako strategia do sta r cza nia
wia do mo ści, zakładająca w naj ogól nie j szym sensie postawę ocze ki wa nia. Istotę
owej zasady („es cha to lo gii pocztowej”) określa apoka lip ty cz ność, której in ter we n -
cja w obieg wia do mo ści nie uchron nie implikuje jego za bu rze nie: „Eschaton ozna-
cza, że doszliśmy do punktu, w którym wy cze r pa na została potencja tradycji i rodzi 
się pytanie, czy utkniemy w ślepym zaułku na dobre, czy też eschaton wywróci się
na drugą stronę i okaże się punktem wyjścia dla nowego początku, otwarciem na
to- co- nad cho dzi” (Caputo 2010, s. 6). Główni bo ha te ro wie przywołanego tekstu,
Derrida oraz Heidegger, tra kto wa ni są jako „podwójni agenci”, których właściwym
celem ma być wzajemna de ma ska cja i kom pro mi ta cja, otwierająca prze strzeń my-
ślowej gry po zba wio nej po czto wych przesłanek. W owej prze strze ni jedyną wia do -
mo ścią jest brak wia do mo ści: „... najwyższa prawda dostępna myśli – dodaje Ca-
puto – tkwi w uznaniu wycofania rzeczy z naszego po ję cio we go chwytu, w od rzu -
ce niu prawdy w sensie ocze ki wa nym i żądanym przez myślenie meta fi zy cz ne i es -
cha tolo gicz ne. Myślenie jest rezygnacją z tych ambicji i pretensji oraz dostąpieniem 
czci i przy zwo le nia, które pozwala nam do świa d czać nas samych jako Śmie r te l -
nych... Do świa d cze nie Śmie r te l nych pod Niebem, na Ziemi, nie jest wizją, ob ja wie -
niem, es cha to lo gią, apokalipsą, ale właśnie ubóstwem myślenia, pokorą kogoś, kto
ma do po wie dze nia mniej niż me ta fi zy ka” (Caputo 2010, s. 14). 

9 Derrida zwraca przy tym uwagę na ten aspekt Hei degge ro wskie go komentarza,
który dotyczy działania Nietzschego, działania w obszarze matafizyki – wiąże się on
z transformacją „samej struktury hiera rchi cz no ści” i próbą postawienia „pytań
krytycznych” (Derrida 2011a, s. 58).



for maty w nym efe ktem do świa d cze nia ko bie co ści, do świa d cze nia
nie oczy wi ste go i wy mu szające go swo istą re to ry kę, jest se ria re fle ksji
sku pio na na te ma ty za cji in nej płci, wy my kającej się te mu, co He i deg -
ger upa r cie na zy wa „me ta fi zyką Nie tzsche go”12. Założyć wa r to je sz -
cze, że za czę ścią owych re fle ksji skry wa się przy po mnia na przez
Derri dę ta je mni cza Ma l wi da von Me y sen burg...13

W czwa r tej czę ści Fo r te pia nu Cho pi na Kun de ra za mie sz cza li stę
pre ku r so rów, którą opra co wu je po su kce sie wy da w ni czym, ja kim
oka zał się de biu tan cki Żart. Obok Pla to na, Rabelais’ego, Di de ro ta,
Sterne’a, Ka f ki, Bro cha, He i deg ge ra, Bataille’a oraz Go m bro wi cza
zna j du je się na niej ta k że Nie tzsche, któ re go wy bór au tor Nie zno ś nej
lek ko ści by tu uza sad nia w ten oto spo sób: 

Sztuka afo ry z mu. Tak po wi nien fi lo zo fo wać po wie ścio pi sarz. Re fle k sja w po -
wie ści jest jed no cze ś nie mie j s cem najin tensyw niej sze go piękna (Kundera 1990,
s. 8)14.

Roz po zna nie to zo sta nie do okre ślo ne w słow ni ku za mie sz czo nym
w Sztu ce po wie ści, w któ rym sub sty tucją afo ry z mu sta je się „po ety cka 

fo r ma de fi ni cji” (Kun de ra 2004, s. 108) – jej nie uchron nym prze zna -
cze niem jest per ma nen t na ucie czka przed ję zy ko wym spełnie niem,
po nie waż de fi nio wa nie ma cha ra kter apo fa ty cz ny, je go wa gę pod kre -
śla zaś wa ru nek nie moż li wo ści sty mu lujący do pi sa nia15. In ny mi
słowy, pi sa nie to czy się pod au spi cja mi se rii afo ry z mów, któ rych
„piękno” po le ga na dys kre t nej obe cno ści je sz cze in nej fi gu ry, mia no -
wi cie apo sio pe sis, oz na czającej brak se man tycz ne go zwie ń cze nia,
skry wa ne go za wo a lem bądź wo alką de fi ni cji. Te go ro dza ju my śle nie
wpi su je się do sko na le w an tro po lo giczną kon ce pcję Mi chaiła Ba ch ti -
na zwaną „nie zwie ń czo nym dia lo giem”, któ ra sta no wi kon sty tuty w ny 
wykład nik poli foni cz no ści. W jej op ty ce li te ra tu ra (bądź sze rzej: ku l -
tu ra) sta no wi nie poli cza l ny zbiór stru ktur otwa r tych, w któ rym nie ma 
mie j s ca ani na osta t nie słowo, ani na osta teczną wykład nię opi sy wa -
ne go zja wi ska (Ba ch tin 1986, s. 502). W No ta t kach z 1962–1963 ro ku
czy ta my z ko lei ta kie oto słowa: 

Zde fi nio wa nie te r mi nu (jego sta bi l ność i jed noz na cz ność) jest mo ż li we jedynie
ze względu na funkcję i system. Tam, gdzie nie ma systemu [jak w lite ratu roz na -
wstwie, jeszcze zaś bardziej – w samej li te ra tu rze – przyp. A.M.S.], pre cy zy j na de fi -
ni cja po je dyn cze go te r mi nu prze mie nia go w omszały kamień, pod którym myśl nie
płynie żywą wodą (Bachtin 2009, t. 1, s. 451). 

Ro dza jo wa obo cz ność wo a lu/wo a l ki, od po wia dająca za efekt
owe go nie zwie ń cze nia, po no w nie od syła do Ostróg i zna j du je swoją
dy se mi na cyjną kon ty nu a cję w se rii spi cza s tych przed mio tów: pió ra,
szty le tu, pu gi nału zaan ga żo wa nych w am bi wa lentną grę ata ku oraz
ob ro ny. De rri da roz wi ja tę „ostrą” po ty cz kę, oso b li wie fun kcjo na li -
zując przy wołane wy żej na rzę dzia: 

Posługując się nimi – pisze dekon stru kcjo ni sta – można za pe w ne w okrutny
sposób za ata ko wać to, do czego fi lo zo fia odwołuje się pod mianem materii lub ma cie -
rzy, by wyciąć tam znamię, zo sta wić odcisk lub nadać kształt, ale także po to, aby

15 Horyzont nie moż li wo ści, utrwalający rozziew pomiędzy pisarską wyobraźnią
a „nieposłusznym” czy nie adek wa t nym medium językowym, dobrze oddaje para-
doks twórczej akty w no ści po bu dza nej i in spi ro wa nej właśnie „obietnicą” niespeł-
niania. 

staje się także bohaterem Nie śmier tel no ści, biorącym udział „w wiecznym proce-
sie” dotyczącym właśnie tytułowej nie śmier tel no ści Goethego, roz strzy ga nej przez
pryzmat „związku” sędziwego twórcy Cierpień młodego Wertera oraz młodej
Bettiny von Arnim (z domu Brentano). 

12 Jednym z celów Heideggera jest „namysł nad wewnętrzną jednością metafizyki
Nietzschego jako spełnieniem metafizyki zachodniej” (Heidegger 1999, s. 278). 

13 Warto dodać, iż forma aforyzmu w znaczący sposób determinuje sztukę kom-
pozycji, uprawianą z żelazną konsekwencją przez autora Śmiesznych miłości, pozo-
stając przy tym czytelnym rezultatem ro man ty cz nej z ducha poetyki fragmentu. 

14 Piękno, zarówno jako temat oraz styl, stanowi wspólny mianownik dwóch po-
wieściowych problemów: refleksji oraz kobiety – każdorazowo obwieszcza się zatem 
jako obietnica „niemożliwej” her mene u ty ki, sugerującej konstytucję sensu. Konsty-
tucja ta jest pozorna, „prawdziwy” (w swojej pra gma ty cz nej skuteczności) okazuje
się synta ktyczno -seman tycz ny spektakl, odsłaniający iluzję rzeczy samej w sobie:
„Nie ma więc prawdy samej w sobie, różnicy seksualnej samej w sobie, mężczyzny
lub kobiety samych w sobie, przeciwnie, wszelka ontologia zakłada, zawiera w sobie
tę nie roz strzy gal ność, będąc efektem jej kontroli, zawłaszczenia, utożsamienia,
potwierdzenia tożsamości” (Derrida 2011a, s. 72).
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odeprzeć jakąś za gra żającą formę, trzymać ją na dystans, tłumić, bronić się przed nią
– uchylając się wówczas lub wycofując, podczas ucie cz ki, za zasłonami [voiles]
(Derrida, 2011a , s. 31). 

Zna mię, od cisk, kształt, fo r ma – wszy stkie te „po ję cia”, wy po wia -
da ne w kwe stii sty lu/ko bie ty/pra wdy, ugrun to wa ne są na „po wie rz ch -
ni” ję zy ka, któ re go figu ra ty w ność służy przesłania niu nie obe cno ści,
przesłania niu prze wro t nie zmu szające mu do per se we ra cji ej de ty cz -
nych py tań, pró bujących na pró ż no zgłębić (prze bić ni czym mę ski sti -
lus ko bie ce pi s mo) „isto tę” za gad nie nia. De ma ska cja „głębi”, wy pa d -
ko wej „fałszy wych prawd” (kon sta ta cji) kon stru o wa nych przez tra -
dy cy j ny dys kurs filo zo fi cz ny, oz na cza jed na ko woż odsłania nie pro ce -
su po wsta wa nia i kon soli do wa nia się zwod ni czej se man ty ki i za chę ca
jed no cze ś nie do obse r wo wa nia in try gujące go pla nu „syg ni fi ka cji”
(si g ni fian ce, zwa ne go grą si g ni fiant, re a li zujące go się zaś pod po sta -
cią chia zma tycz ne go prze cię cia po la se mio tycz ne go z sym bo li cz nym, 
cie le s no ści z ję zy kiem; Kri ste va 1996; Ro u diez 1980, s. 18)16.

2. W stronę „reto(ero)tyki”

 Te dwie kobiety zlały się we śnie. –
Nie chciałem tak tego po wie dzieć.
         (Andrzej So s no wski 2006, s. 86)

Język ide a l ny pod mio tu za ko cha ne go:
wszy stkie znaki naraz (co umo ż li wia tylko
ciało); język realny; znak za  znakiem (co
narzuca zwykła mowa, słowo). Ciało pod-
miotu za ko cha ne go: osta te cz na postać ma-

terii języka, którą podmiot odkrywa na każ-
dym kroku.
          (Ma rek Bie ń czyk 2012, s. 367)

W Fe mi na Vi ta na tra fiam na ta kie oto słowa: 

Wszy stkie atry bu ty, wszy stkie cechy, wszy stkie powaby, jakie Nie tzsche przy pi -
sał ko bie cie, uwodząca odległość, czarująca nie do stę p ność, nie sko ń cze nie za woa lo -
wa na obie t ni ca, trans ced nen cja wy twa rzająca pożądanie, En t fe r nung, należą do hi -
sto rii prawdy jako hi sto ria błędu (Derrida 2011a, s. 62)17. 

Fi gu ra tyw ne zawłasz cze nie, ma skujące nie mo ż ność wzię cia w po -
sia da nie pra wdy, zbie ż nej z ideą ko bie ty, od by wa się rów nież w świe -
cie po wie ścio wym Kun de ry, śmiało te ma ty zującym ero tyzm dam sko -
- mę skich re la cji, któ re jed na ko woż pod szy te są fallo logo centry cz nym 
du a li z mem, za ini cjo wa nym w Żar cie i kon tynu o wa nym we wszyst-
kich ko le j nych książkach, na Świę cie nie isto t no ści sko ń czy wszy. Na -
le ży do dać, po zo stając w krę gu ma ne w rów ję zy ko wych, rzecz nie -
zwy kle istotną: otóż, wspólną prze strze nią re to ry ki oraz ero ty ki jest
roz chwia nie se man ty ki im p li kujące am bi wa letną i eks cy tującą in ter -
pre ta cję: 

Śmiem twier dzić – dowodzi na rra tor w Nie śmier tel no ści – że nie ma pra wdzi we -
go ero ty z mu bez sztuki dwuz na cz no ści; im większa jest dwu z na cz ność, tym si l nie j -
sze pod nie ce nie (Kundera 1995, s. 164). 

W przy woływa nym wcze ś niej ese ju Kun de ra, na mo cy ko men ta -
rza pi sa ne go pod ad re sem de biu tan c kiej po wie ści, uja w nia ini cjalną
re a li za cję dy cho to mii przy pi sa nej ko bie cie, dy cho to mii tra gi cz nie
roz pię tej mię dzy „udu cho wio nym” po j mo wa niem miłości a se ksem.

17 Pasaże, z których pochodzi ten cytat, stanowią ósmą odsłonę De rri do wskie go
spotkania z autorem Zmierzchu bożyszcz, spotkania towarzyszącego mi od początku 
tego eseju. Pod względem formalnym (związanym z se g men tacją tekstu fran cu skie -
go my śli cie la) oraz z powodu wy po wie dzi ini cja l nych stanowi ono kon ste la cję
inter te kstua l nych odniesień do konceptów Nie tzsche go, co szcze gó l nie dobrze od -
zwie rcie d la tytuł przywoływanej części Ostróg – w czwartej księdze Wiedzy rados-
nej 339. aforyzm (którego fragment pełni rolę motta w pierwszej części mojego
tekstu; Nietzsche 2008, s. 223) roz po czy na się od słów Vita femina. 

16 Warto dodać cenne spo strze że nie Kelly Oliver (1997, s. XX), tematyzujące
spotkanie obu „żywiołów” w ho ry zon cie myśli Kristevej. Pisze ona o owym
spotkaniu w sposób afi rma ty w ny: „Instead of lamenting what is lost, absent, or im -
pos si b le in language, Kristeva marvels at this other realm [bodily ex pe rien ce] that
makes its way into language. The force of language is [a] living driving force trans -
fer red into language. Sig ni fi ca tion is like a trans fu sion of the living body into
language” (cyt. za: McAfee 2004, s. 14).
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Owo „udu cho wie nie” jest przy tym re zu l ta tem figu ra ty w nych zma gań 
z ję zy kiem, przy go to wujących czy kon stru ujących w je go po lu ob raz
ar ty sty cz nej sub li ma cji: 

Miłość – pod kre śla twórca Żartu – zaczyna się od me ta fo ry. Inaczej mówiąc:
miłość zaczyna się w chwili, kiedy kobieta wpisze się swym pie r wszym słowem do
naszej pamięci po ety c kiej (Kundera 1996, s. 157). 

Co wię cej, me ta fo ra sta no wi świa de c two by cia uwie dzio nym
przez błąd, pie czołowi cie roz wi ja ny w brzmiącej skądinąd szo wini -
sty cz nie na rra cji, uja w niającej wszak „in sty tu cjo nalną” nie współbie -
ż ność te ma tu będące go ko bietą 18. Oma wia na wcze ś niej róż no i mien -
ność miłości i se ksu sta no wi od po wiedź na psy choso maty cz ny du a -
lizm, eks ploa to wa ny przez pi sa rza przy uży ciu roz ma i tych fi gur re to -
ry cz nych, spo śród któ rych w pie r wszej ko le j no ści wy mie nić na le ży
iro niczną anty te zę – w jej op ty ce ko bie cość ja wi się ko m po zy tem te -
go, czym chce i jed no cze ś nie nie chce być: ufun do waną na miłości
afi r macją i wy wie dzio nym z cie le s no ści wsty dem. W tym kon te k ście
wa r to ba cz niej przy j rzeć się Te re sie z Nie zno ś nej lek ko ści by tu, któ rej
oso b li we za cho wa nie, mo ty wo wa ne kon trowe rsyj ny mi re la cja mi z
matką19, sta je się pod stawą re fle ksji snu tych przez jej po wie ścio we go
pa r t ne ra, To ma sza. Pra gnie nie dzie le nia snu z uko cha nym mę ż -
czyzną, ob se sy j nie na wie dzające Te re sę, zmu sza To ma sza do re wi zji
do świa d cze nia, za bez pie czo nego ne u tra l nym mia nem „ero ty cz nej
przy ja ź ni”, któ rej po zo sta wał wy znawcą: 

Tomasz po wie dział sobie: kochać się z kobietą i spać z nią to dwie na mię t no ści
nie tylko różne, ale prawie prze ciw sta w ne. Miłość nie wyraża się w pra gnie niu

spółkowania (to pra gnie nie dotyczy przecież nie zli czo nej ilości kobiet), ale w pra -
gnie niu wspó l ne go snu (to pra gnie nie dotyczy tylko jednej jedynej kobiety) (Kundera
1996, s. 14)20. 

Skon stru o wa na w opa r ciu o skądinąd try wia l ne kry te rium ilo ścio -
we anty te za pod trzy mu je psy choso maty cz ny du a lizm, któ re go zało-
żenie po zwa la To ma szo wi po go dzić przy go dy ero ty cz ne z uczu ciem
do Te re sy. Du a lizm ten, w od nie sie niu do uja w niającej no we oso b li -
wo ści bo ha ter ki, zna j du je swo je umo co wa nie w meto ni mi cz nej i jed -
no cze ś nie gro te sko wej fra zie (pra kty ko wa nej przez Kun de rę w wie lu
pó ź nie j szych te kstach), według któ rej „Te re sa na ro dziła się z bu r cze -
nia w brzu chu” (Kun de ra 1996, s. 31)21. So ma ty cz na me to ni mia od-
słania oko li cz ność, w któ rej roz pa da się ilu zo ry cz na, jak pod kre śla pi -
sarz, syn te za ciała i du szy – w przy pa d ku Te re sy roz pad ów jest szcze -
gó l nie mo c no pie lęg no wa ny, po nie waż sta no wi re zu l tat anta goni -
stycz ne go związku z matką, re du kującą eg zy sten cję do by cia czy sto
fi zjo logi czne go. Zre du ko wa na do sfe ry li ty l ko po pę do wej ma t ka, de -
ma skująca przy oka zji fal lo cen tryczną orien ta cję pi sa rza, pod po wia da 
je sz cze jedną in ter pre ta cję, o któ rej wspo mnieć wa r to nie ja ko na prze -
kór Kun de rze: zda niem Kri ste vej, ge ne za ko mu ni ka cji mie ści się

20 „Wspólnota snu” bierze w nawias tematykę erotyczną, kodowana jest raczej
w kon trady ktory j nym języku in tym no ści – bierze on udział w kon stru o wa niu to ż sa -
mo ści, której dyskurs mono ga mi cz ny przy pi su je cechy „jedynej” oraz „wybranej”,
udając przy tym nie zna jo mość me cha ni z mów sub sty tu cji. 

21 W analogicznych oko li cz no ściach dochodzi do sym bo li cz nych „narodzin” Ag-
nes – powołuje ją do powieściowego istnienia nie fizjologia wprawdzie, lecz uśmiech
i gest przesłane mężczyźnie przez anonimową kobietę, dostrzeżoną w przebiegu
narracji na brzegu basenu. Inicjująca Nie śmie rte l ność scena umożliwia prezentację
mocy powtórzenia, władającego po je dyn czy mi istnieniami, powtórzenia właściwego
wszelkim formom artykulacji: „Gest bynajmniej nie odsłonił istoty kobiety, należa-
łoby raczej powiedzieć, że to kobieta ujawniła mi wdzięk gestu. Albowiem nie można 
uważać gestu ani za własność jednej osoby, ani za jej dzieło (nikt przecież nie jest
zdolny do stworzenia własnego, całkowicie oryginalnego, należącego tylko do niego
gestu), ani nawet za jej narzędzie; w rze czy wi sto ści jest odwrotnie; to gesty posługują
się nami; jesteśmy ich narzędziami, ich marionetkami, ich wcieleniami” (Kundera
1995, s. 11).

18 Na kwestię tę zwraca uwagę również Derrida, próbując spe ne tro wać zjawisko
„oto bio gra fii” do strze żo nej u Nie tzsche go (Derrida 1982, s. 250).

19 Relacje te, trzeba dodać, przed sta wia ne są w optyce Lacanowskiego porządku
sym boli cz ne go, w którym matka staje się substytutem Prawa bądź figurą Ojca
edypalnego [Lacan, 1987], niwecząc tym samym fazę „przed -wer bal ne go strumienia
afektów”, komentowaną w Przygodzie ciała i znaków. Wprowadzenie do pism Julii
Kristevej (Markowski, w: Kristeva 2007, s. XVIII). Istotą owej fazy jest regulacja za -
bez pie czająca popędową egzystencję dziecka w jego drodze ku indywiduacji.
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w pry ma r nej sfe rze po pę do wej, zwa nej se mio tyczną, któ ra po prze dza
wej ście w ję zy ko wy wy miar porządku sym boli cz ne go, iden tyfi kowa -
ne go z fi gurą Oj ca i umo ż li wiające go kon sty tu cję to ż sa mo ści. W wa -
hadłowym ru chu od emo cji do pra wa (od se mio ty cz nej soma ty cz no ści 
do sym bo li cz nej ko mu ni ka cji) znaczącą ro lę od gry wa zapo śred ni cze -
nie, okre śla ne mia nem Oj ca Wyob raże nio we go, miłujące go, przed -
-edy pal ne go, w Po za za sadą przy je mno ści (Fre ud 1976, s. 112) na zy -
wa ne go „oj cem pry wa t nej pre hi sto rii”: 

Uto ż sa mie nie z ojcem prywatnej pre hi sto rii oznacza, iż pod mio to wość może się
usta no wić jedynie dzięki me dia cji za pomocą ‘trzeciej strony’, wpisującej się między
dziecko i matkę i tym samym unie wa ż niającej ostry dualizm. Tylko dzięki tej me dia -
cji dziecko może odłączyć się od matki i ... – opu sz czając prze strzeń doskonałej to ż sa -
mo ści z matką – wkroczyć na drogę sym bo li cz nej in dy wi dualizacji. ... Prawdziwa
miłość ma cie rzy ń ska ... pojawia się nie wprost, lecz za po śred ni c twem innego,
z powodu innego i dla innego. Miłość jest więc do świa d cze niem se pa ra cji, która – i to
jest druga kon se k wen cja uto ż sa mie nia z Ojcem Wy ob ra żo nym – do ko nu je się dzięki
nabyciu zdo l no ści do ide a li za cji. Ta zaś jest niezbędna do po ja wie nia się języka (Mar -
ko wski, w: Kri ste va 2007, s. XXIV–XXVI)22. 

W kon tra dy kcji do osten ta cy j nych wy bo rów ma t ki, eks po nującej
li ty l ko pię k no i brzy do tę cie le s no ści, Te re sa in wes tu je w po szu ki wa -
nie du szy, re a li zujące się przy udzia le dwóch me diów: na rcy sty czne -
go skądinąd lu stra oraz li te ra tu ry, któ ra – po do b nie jak w sy tu a cji
Flau be r to wskiej Em my Bo va ry23 – oz na cza za rów no re j te ra dę z nie -
zno ś nej rze czy wi sto ści, jak i pra gnie nie dys tyn ktyw no ści: 

[…] książki [...] – prze czy tała ich mnóstwo, od Fie l din ga po Tomasza Manna. Umo ż -
li wiały jej ima gi na cyjną ucie cz kę z życia, które jej nie za do wa lało, ale miały również
zna cze nie jako przed miot: chętnie prze cha dzała się po ulicy, trzymając książkę pod
pachą. Miały dla niej takie samo zna cze nie jak ele gan cka la se czka dla dandysa
z zeszłego wieku. Od ró ż niały ją od reszty (Kundera 1996, s. 37)24. 

Anty te ty cz ność Te re sy na po ty ka da l sze roz wi nię cia w roz po do -
bnie niu jej eg zy sten cji na dzienną oraz nocną – ca sus tej dru giej oz na -
cza sen ne wa ria cje na te mat triu m fujące go pię k nem es cha to nu, za
dnia prze jawjące go się wy sta wia niem włas nej cie le s no ści na dzia-
łanie przy pa d ku. W pra kty ce re a li zu je się ono w wy mia rze do znań ni -
we lujących psy choso maty cz ny du a lizm: Te re sa do świa d cza bez rad -
no ści i grożących upa d kiem za wro tów głowy, w cze go efe kcie za czy -
na upa jać się własną słabo ścią. Upa ja nie to zaś przy wo dzi na myśl
zwrot ku se mio tycz no ści (w zna cze niu na da wa nym jej przez Kri ste -
vę25) á re bo ur, po le gającej na wy ci sza niu sfe ry po pę do wej i re lo ka cji
ko mu ni ka cji przed -wer ba l nej (re a l nym obie ktem ka te ksji nie jest za -
tem To masz, lecz pies Ka re nin). Tłumie nie włas nej mate ria l no ści
przy po mi na pra gnie nie elip ty cz ne go wy pi sa nia się ze świa ta, prze ży -
wa ne przez Ag nes z Nie śmier tel no ści, któ ra ja wi się rze cz niczką eks -
pre syw no ści ne ga ty w nej bądź nie-e kspre syw no ści, świa domą ilu zji

22 Językowe zapo śred ni cze nie (konieczna in ter we n cja innego) umożliwia z jed-
nej strony in te gra cję tego, co  z w i e m y  pod mio to wo ścią, z drugiej – wywłaszcza
z idiosynkraty czne go, przed -wer bal ne go „ja”.

23 „Zachowanie bohaterów od zwie rcie d la zmieniające się przesłanki pośrednic-
twa. Don Kichot jest w nieustannym ruchu i nieco przypomina bawiące się dziecko.
Emma Bovary żyje w większej udręce. Pośrednik jest wciąż nieosiągalny, nie na tyle
jednak, by nie próbować do niego dotrzeć i zadowolić się jedynie padającym na rze -
czy wi stość odbiciem. To właśnie nadaje bowaryzmowi ową szczególną tonację.
Emma dużo marzy i mało pragnie, podczas gdy bohaterowie Stendhala, Prousta i Do -
sto je wskie go mało marzą i pragną wiele” (Girard 2001, s. 90–91). 

24 Pełniące funkcję dys tyn ktyw ne go znaku książki determinują romantyczną z
ducha intencję wyizolowania się z otoczenia, stanowiącego źródło wyłącznie
przykrych doświadczeń – podobne zadanie realizuje projekcja nie zapo mina j ki
pozostająca dla Agnes z Nie śmier tel no ści symbolem „nie soli dar no ści z rodzajem
ludzkim” (Kundera 1995, s. 42).

25 Kluczową dla zrozumienia post stru ktura listy cznej myśli Kristevej jest para
pojęć odsyłających do dwóch podstawowych wymiarów egzystencji, które (podobnie 
jak wcześniej u Lacana kategorie realnego i sym boli cz ne go) mają charakter anta goni -
sty cz ny, choć w praktyce owa anty te ty cz ność bywa podcinana i przeradza się w la-
bilność. Mowa o se mio tycz no ści oraz sym boli cz no ści, których wzajemne przeni-
kanie się w życiu pod mio to wo ści odsłaniają te oto słowa: „The symbolic is a mode of
signifying in which speaking beings attempt to express meaning with as little
ambiguity as possible. [...] The semiotic could be seen as the modes of expression that
originate in the unconscious whereas the symbolic could be seen as the conscious way 
a person tries to express using a stable sign system […] The two modes, however, are
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te go, co dekon stru kcjo ni sta na zy wa „we wnę trz no ścią sen su”, za prze -
czające mu so bie w ka ż dym akcie wy ra ża nia26. Prze ja wia na przez bo -
ha ter kę ten den cja do asy m bo lii sta je się znacząca za sprawą jej ze w -
nętrznej ma ni fe sta cji stre sz cza ja cej się w fo r mie eli p sy, któ rej to wa -
rzy szy mi l cze nie. Stawką w tej egzy sten cja l nej grze naj wa ż niejszą
jest do świa d cze nie za tra ty w nie -by ciu, za tra ty, któ ra mo że być po j -
mo wa na ja ko re wers zby t ku ko do wa ne go w ję zy ku roz ko szy spod
zna ku Ge o r ge sa Bataille’a (2010). Trans gre sy j na stra te gia Ag nes
zakłada obe cność wy gna nia, rea lizo wa ne go przy udzia le re to ry cz nej
de tra kcji, któ re sta je się sub sty tu tem Battaile’owskiej roz ko szy27.
Kun de ra do ko nu je w tym wzglę dzie isto t nej rein ter pre ta cji: w mie j s ce 
dia dy skon stru o wa nej z roz ko szy oraz śmie r ci po ja wia się sko ja rzo ne
ze śmie r cią wy gna nie, któ re François Ri card opi su je w ten oto spo sób:

The pro xi mi ty of death is mo re o ver what gives the idyll of exile its ne ga ti ve
nature and makes it the exact op po si te of „kitsch”: mo r ta li ty is not denied in it, but, on
the con tra ry, fully ac ce p ted, and with impe r fe c tion, trans ien ce, and cor ru p tion. It is,
the re fo re, a prosaic, di sil lu sio ned idyll, whose walls are built of “ca te go ri cal di sa gre e -
ment,” that ab so lu te di sa vo wal which frees the exile both from the world and from his
destiny (Ricard 2003, s. 200–201).

Dla rów no wa gi wa r to przy po mnieć, co spe cja li sta od se ksu a l nych
tran gre sji ję zy ko wych sądzi o ko re spon den cji mię dzy Ero sem i Tha -
na to sem, ko re spon den cji wpi sującej się w qu a si-te leo logi cz ne in te re -
sy pod mio to wo ści, któ rej pra gnie nie wiąże się z kon sty tucją ce lu, ro -
zu mia ne go kon trady ktory j nie wo bec śro d ków gro ma dzo nych ce lem
re a li za cji lu dz kich dążeń i spełnień. Ba ta il le pod kre śla istotną ró ż ni cę
dzielącą cel od śro d ków, w tych osta t nich upa trując kon se k wen cji ra -
cjo nal ne go działania – związa ny z pra gnie niem cel nie zwy kle czę sto
opu sz cza lo giczną tra je kto rię ra tio, oz na cza eks ko mu ni kę ro zu mu
i wy sta wia się na po te gę ży wiołu irra cjo nal no ści, nie rza d ko pod szy tej
sza le ń stwem:

Jeśli istota człowieka tkwi w se ksua l no ści – będącej jego źródłem i początkiem –
stwarza to problem wpędzający w stan oszołomienia.
   Wy ra zem te go oszołomie nia jest „mała śmierć”. Czy mógłbym w pełni prze żyć
„małą śmierć” ina czej niż ja ko przed smak śmie r ci osta te cz nej?
   Gwałto w ne spa z my roz ko szy tkwią głębo ko w mo im se r cu. A za ra zem owa
gwałto w ność – lę kam się tych słów – jest se r cem śmie r ci – se r cem we mnie otwa r -
tym!
   Dwu z na cz ność lu dz kie go ży cia jest jak sza lo ny śmiech i szloch. Po le ga na trud -
no ści po go dze nia rozsądne go wy ra cho wa nia, któ re stoi u je go pod staw, z ty mi łza -
mi... Z tym stra sz li wym śmie chem... (Ba ta il le 2009, s. 25) 

U Te re sy re a liza cja po do bnej po sta wy przy j mu je z ko lei fo r mę ru -
chu, po le gające go na ze j ściu na po bo cze, ru chu za po wia dające go Nie -
tzsche a ń ski z du cha roz brat z przy pra wiającym o sza le ń stwo lu dz kim
świa tem28. W kon se k wen cji bo ha ter ka dąży do prze nie sie nia się w in -

28 Rejterada z ludzkiego świata, rzuconego w stale biegnącą przed siebie
czasowość, ilu stro wa na w przypadku Teresy wyborem rze czy wi sto ści zwierząt,
zyskuje w wygłosie powieści taką oto eks pli ka cję: „[...] żaden człowiek nie może

not completely separate: we use symbolic modes of signifying to state a position,
but this position can be de sta bi li zed or unsettled by semiotic drives and ar ti cu la -
tions” (McAfee 2004, s. 17). 

26 W odpowiedzi na pytania stawiane w Pozycjach przez Kristevę Derrida zau-
waża, że „W miarę jak to, co nazywa się ‘sensem’ (do ‘wyrażania’), jest już na wskroś 
ustanowione ze splotu różnic, w miarę jak istnieje już  t e k s t, sieć odesłań teksto-
wych powiązanych z  i n n y m i  tekstami, trans fo r ma cja tekstowa, w której każdy
‘termin’, rzekomo ‘prosty’, jest zna mio no wa ny przez ślad innego – domniemana
wewnętrzność tekstu jest już wy pra cowy wa na przez jego własne zewnętrze, zwraca
się ona już zawsze poza siebie. Przed każdym aktem wyrażania jest ona już różna (od
siebie). I tylko pod tym jednym warunkiem może ona ukon sty tu o wać syntagmę lub
tekst” (Derrida 2007, s. 33).

27 „Człowiek nie kończy się na narządzie rozkoszy. Wszelako owo nie wyma wia l -
ne narzędzie wyjawia mu jej tajemnicę, ponieważ rozkosz otwiera perspektywę, która 
jest zgubna dla ducha, jest rzeczą pra wdo po dobną, że będziemy oszukiwali i pró-
bowali dostąpić radości trzymającej się najdalej od zgrozy. Obrazy, które budzą żądzę 
bądź wywołują końcowy spazm, są nadzwyczaj podejrzane, dwuznaczne – jeśli na-
wet mają przedstawiać grozę czy śmierć, to zawsze w sposób ukryty. Nawet w per -
spe kty wie Sade’a śmierć zostaje przeniesiona na innego, inny zaś jest przede wszyst-
kim rozkosznym przejawem życia. Dziedzina erotyzmu nieodwołalnie skazana jest
na fortele. Obiekt, który porusza Erosa, podaje się za kogoś innego, niż jest. Toteż
w owej erotycznej materii rację zawsze mają asceci. Mówią oni o pięknie, że jest
diabelską pułapką – w istocie, jedynie piękno czyni znośną potrzebę rozpasania, nie -
go dzi wo ści i gwałtu, która jest podstawą miłości” (Bataille 2010, s. 131–132).
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ny re jestr eg zy sten cji, w któ rym ka ż da po ten cja l na (zmu szająca za tem 
do ej de ty cz nych wątpli wo ści) in ter pre ta cja jej za cho wań i in ten cji sta -
no wiłaby nie prze ni k nioną ta je mni cę, uwa l niającą od ułomnych wła-
ściwo ści ce chujących lu dz kość. Co wię cej, opi sy wa na wcze ś niej me -
ta fo ra słabo ści im p li kująca pra gnie nie mar gina li za cji świa ta uni ce -
stwia w przy pa d ku Te re sy ran gę re to(ero)ty ki: bo ha ter ka wy ry wa się
z ję zy ka za ko cha nej pod mio to wo ści, z któ rym uprze d nio zde rzyła się
za po śred ni c twem li te ra tu ry i spo t ka nia z To ma szem.

Ezgy sten cja l ne dy cho to mie, wy pro wa dzo ne z rezer wu a ru ero ty cz -
nej figu raty w no ści, nie zwy kle czę sto gra wi tują ku afo ry sty cz nym
roz wa ża niom obe j mującym za gad nie nia, któ re wy kra czają po za ob -
szar dam sko - mę skich re la cji, aspi rują zaś do ran gi owych po ety c kich
de fi ni cji, w ja kich stre sz czać się ma ulo t ne po wie ścio we pię k no.
W Nie zno ś nej lek ko ści by tu na leżą do nich dia le kty cz ne na rra cje, któ -
re te ma ty zują dwie pa ry po jęć: cię ża ru i lek ko ści oraz gów na i prze-
słaniające go śmierć ki czu. In ten cjo nal nie frag men tary cz na ko m po zy -
cja poli histo rycz ne go świa ta Kun de ro wskiej po wie ści29 ofe ru je du żo
wię cej ta kich dia chro ni cz nych spięć, do wodzących bi na r ne go świa -
too d czu cia pi sa rza, lecz w tym mie j s cu nie po ra na ich ogląd. Wa r to
na to miast za ry zy ko wać nie wielką dy gre sję do tyczącą te go, co chcia-
łabym na zwać feno meno logi cz nym krypto auto biogra fiz mem, w ta ki
oto spo sób uja w nia nym przez Kun de rę: 

Po sta cie moich po wie ści są moż li wo ścia mi mnie samego, które nie zostały urze -
czywi st nio ne. Dlatego kocham wszy stkie tak samo i wszy stkie tak samo mnie prze ra -
żają: każda z nich prze kro czyła jakąś granicę, którą ja tylko ob cho dziłem dookoła.
I właśnie ta prze kro czo na granica (granica, za którą kończy się moje „ja”) mnie
pociąga. Dopiero za nią zaczyna się ta je mni ca, którą usiłuje rozwiązać powieść.
Powieść nie jest wy zna niem autora, lecz ba da niem, czym jest ludzkie życie
w pułapce, którą stał się świat (Kundera 1996, s. 167)30. 

Na ro dzi nom po sta ci Kun de ry to wa rzy szy przy tym wdzię cz na me -
ta fo ra orze sz ka (właści wie sko ru p ki31), skry wająca „ele men tarną mo -
ż li wość człowie ka”, którą okre ślić by mo ż na wa riacją ima gi na tywną
na te mat współcze s nej kon dy cji lu dz kiej. Choć me ta fo ra ta brzmi nie -
win nie, w rze czy wi sto ści od syłać mo że do en te le chii wy wie dzio nej
z anty cznej fi lo zo fii, po ru szającej kon tro wer syj ny aspekt tele olo gi cz -
nej źródłowo ści, któ ry le ży u pod staw esen cjona listy czne go spo so bu
my śle nia32. Wpra w dzie Kun de ra wy pię trza pro blem limi na l no ści (ka -
te go rii wpro wa dzo nej przez Vi c to ra Tu r ne ra), do świa d cza nej w dro -
dze trans gre sji, któ ra obie cu je po wie ścio we ob co wa nie z ta je mnicą
będącą udziałem po sta ci roz wi ja nych z po je dyn czych od pry sków eg -

30 W przywołanym passusie przyłapuję Kunderę na sprze nie wie rze niu się
dyktatom feno meno logi cz nym, przyznaje bowiem, że momentem po wie ścio wo roz -
wo jo wym nie jest in wa rian t ność na rra tor skie go „ja”, lecz wa rian ty w ne kreacje
postaci, które – w ramach licentia poetica – postępują w zgodzie z własną, nie po -
wta rzalną „logiką”, pozwalającą na przy naj mniej częściowe zerwanie z na rzu ca -
nym przez język re gu la mi nem li te ra c kich konwencji. 

31 W eseju Francesca M. Cataluccia w dwóch miejscach dochodzi do głosu korekta 
dotycząca polskiego przekładu Nieznośnej lekkości bytu – w pierwszym przypadku
w miejsce pro pono wa ne go przez Agnieszkę Holland „orzeszka” pojawia się bliższa
oryginałowi „skorupka” (propozycja Holland broni się rodzimą tradycją semantycz-
ną), w drugim – wypiętrzeniu ulega pominięcie w polskiej wersji językowej zna-
czącego „a więc”, tłumaczące, zdaniem Cataluccia, „całe roz cza ro wa nie Kundery:
w Historii mordercami są tylko ci, którzy przegrywają” (Cataluccio 1990, s. 251).

32 Pojęcie entelechii (entelecheia od én télos échein tłumaczona dosłownie jako
„ucelowienie”) pojawia się w Fizyce oraz O duszy Arystotelesa i oznacza ucelowioną
duszę, jednoczącą byt z jego zewnętrzną manifestacją. Jej istnienie naznaczone jest
aspektem po ten cjal no ści, dotyczącym możliwości rozwoju w kierunku postaci speł-
niającej się w swojej doskonałości.

przynieść drugiemu człowiekowi daru idylli. To umie zrobić tylko zwierzę,
ponieważ nie zostało wygnane z Raju. Miłość między człowiekiem a psem jest
idyl li cz na. Nie ma w niej konfliktu, bolesnych scen, nie ma w niej rozwoju”
(Kundera 1996, s. 222–223).

29 Ufundowana na wszechobecnym zastosowaniu elipsy „powieść poli hi sto rycz -
na”, podszyta obligatoryjną obecnością symul tani cz no ści, wywodzi się z nie miec -
koję zycz nej tradycji powieściowej (Stifter, Broch, Musil), ku której stale aspiruje
pisarstwo Kundery, inspirowane także dyskursem muzy kolo gi cz nym: „Porównanie
z muzyką jest tu nie od rzeczy, bowiem jak warunkiem kontrapunktu muzycznego jest 
równoważność po szcze gó l nych głosów, tak nieodzownym warunkiem kontrapunktu
powieściowego jest dla Kundery równoważność po szcze gó l nych elementów oraz
nie po dzie l ność całości” (Illg 1990, s. 97). 
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zy sten cji33. Li mi na l ność ta jest jed nak na rra cy j nym ko stiu mem, sta -
no wi par ex cel len ce kwe stię sty lu, o któ rej mo wa była na początku
mo je go ese ju. Kwe stię zawłasz cze nia, ma sko waną przez ero tyczną
re to ry kę po wie ści. W jej redu kcjo nisty cz nej op ty ce „ta je mni ca” ko -
bie ty stre sz cza się naj czę ściej w meto ni mi cz nym ge ście, spo za któ re -
go wyłonić się ma „ej de ty cz ny” ob raz po szcze gó l nych bo ha te rek
Kun de ry. Są one na zna czo ne sty g ma tem „ko bie ty ne r wo wej” (Fo u-
cault 2010, s. 74), którą se ksu a l na dys kur sywi za cja umie sz cza w kon -
tra dy kcji do sfun kcjo nali zowa nej że ń sko ści – ta zaś prze ja wia się
wyłącz nie w fe no me nie re pro du kcji (ko bie ta- mat ka). 

Anty te ty cz ne po j mo wa nie prze strze ni psy choso maty cz nej wmó -
wio ne zo sta je nie ty l ko Te re sie, dla któ rej te mat ciała im p li ku je
wyłącz nie do świa d cze nie po ra żające go wsty du. To ta k że ca sus przy -
woływa nej już wcze ś niej Ag nes, w od nie sie niu do któ rej cen tra l na
dlań fi gu ra eli p sy kon sty tu u je się rów nież na pry ma r nym po czu ciu
upo ko rze nia, uja w niającym się wraz z ko nie cz no ścią ob co wa nia
z własną soma ty cz no ścią: 

Gdy człowiek odkrywa po raz pie r wszy swoje cie le s ne ja, jego pie r wszym
i głównym od czu ciem nie jest obo ję t ność ani gniew, lecz wstyd: wstyd pod sta wo wy,
który, to si l nie j szy, to znów słabszy i stę pio ny przez czas, będzie mu to wa rzy szył całe
życie. [...] Podstawą wstydu nie jest popełniony przez nas błąd, lecz po ni że nie, jakie

od czu wa my, zmu sza ni być tym, czym bez naszej woli je ste śmy, oraz nie zno ś ne po -
czu cie, że poniżenie to jest zewsząd wi do cz ne (Kundera 1995, s. 237–238)34. 

To wa rzyszące Ag nes pra gnie nie eli p sy, prze ja wiającej się po przez 
su kce sy w ne pu sto sze nie włas ne go ja (li to ty cz ne po mnie j sza nie sie bie 
będące ra dy kalną re a li zacją wy pa r cia), sta no wi re a kcję na nie znośną
he te ro no mię lu dz kiej eg zy sten cji, któ ra krę pu je w sie ci cu dzych spo j -
rzeń, wa run kujących ob raz ży cia - pułap ki, bo le s ne go te a trum co -
dzien no ści. In ny bo ha ter Nie śmier tel no ści, pa rający się ma la r stwem
Ru bens do ko nu je ad vo cem wsty du, wsty du z po wo du na go ści, in try -
gujące go od kry cia – uja w nia się on bo wiem ja ko wyge ne ro wa ny
przez pa tria rcha l ny dys kurs pro dukt społecz no- kul turo wy, któ re go
ob na że nie wiąże się z para dy g ma tyczną re wizją: 

Wre sz cie się jakoś z nagimi pie r sia mi oswoił [topo gra fi cz ny kontekst stanowi
plaża nu dy stów – przyp. A.M.S.], lecz nie mógł się wyzbyć po czu cia, że zaszło coś
isto t ne go: na tarczy Europy wybiła nowa godzina: zniknął wstyd. I nie tylko zniknął;
zniknął szybko, jednej nocy, i zdawać się mogło, że nigdy nie istniał. Że był zwykłym
wymysłem mę ż czyzn, którzy stali twarzą w twarz z kobietą. Że wstyd był jedynie ich
złudzeniem. Ich ero ty cz nym ma rze niem (Kundera 1995, s. 282)35.

 Cóż jed nak zna czy owo twarzą w twarz z ko bietą? Z ko bietą, któ ra 
się skry wa w dys tan sie tej re la cji, dys tan sie pro wo kującym do figu ra -
ty w nej pra cy sub sty tu cji? Z ko bietą, któ ra zni ka za swo im ob ra zem,
będącym wy pa d kową cu dzych spo j rzeń? 

33 Li mi na l ność (łac. limes, czyli „granica”, „a realm of pure po ssi bi li ty”; St John
2008, s. 8) jest stanem bądź procesem prze cho dze nia z oswojonej sfery wartości
(zwykle od bie ra nych jako już spe try fiko wa ne) w stronę wartości nowych, uto ż sa -
mia nych z warunkami rozwoju okre ślo nej wspólnoty. Kategoria Turnera (2010),
stanowiąca roz wi nię cie teorii Arnolda van Gennepa, zwykle ap li ko wa na jest do
opisu i analizy trans fo r ma cji zachodzących w obrębie com mu ni tas, może jednak re -
a li zo wać się w wymiarze jed no stko wym, indy widu a l nym. Przypadek Agnes (ale
także Teresy czy Taminy) oznacza wyjątkową projekcję limi na l no ści: in ter pre towa -
ny w optyce narzędzi antro polo gi cz nych przyjmuje formę zerwania ze światem
społecznym zwie ń czo ne go separacją. Ko men ta tor Turnera dodaje także per spe kty -
wę wolności, poszerzającą do świa d cze nie limi na l no ści: „a freedom from routine |
con ven tion | structure and a freedom to ex pe rien ce and explore otherness | alte r na ti -
ves” (St John 2008, s. 22).

34 Geneza wstydu odsyła do „nor maty w ne go” horyzontu epi stemo logi czne go,
który w opra co wy wa niu właśnie tego tematu ujawnia się jako szcze gó l ne narzędzie
represji – jego opi sy wa nym przez Kunderę efektem jest de sta bi li zujące psy choso -
maty cz ne „ja” do świa d cze nie poniżenia. Dalszą kon se k wen cję stanowi silna po la -
ry za cja stanów emo cjo na l nych, podszyta dys kur syw ny mi wy ty cz ny mi, konstruu-
jąca opozycję między se ksua l no ścią (po rno gra fią, ob sce nicz no ścią) a in tym nością
(Luhmann 2003, s. 147).

35 Wywiedziona z osiem nasto wie cz nej re fle ktyw no ści osobowej i społecznej kate- 
goria wstydu stanowi wypadkową rozwoju kodów intymnych i towarzyszy fenome-
nowi sublimacji, zakładającej „czasowe lub definitywne wykluczenie kontaktów
seksualnych” (Luhmann 2003, s. 138), wpływając także na kształtowanie insty tucjo -
nali za cji związku między kobietą i mężczyzną. 
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3. W prze strze ni gry

Wra że nie prawdy w dziwny sposób usa -
da wia się w samej głębi ułudy. Złudzenie
wyzbywa się swego dekoru [...]: jest teraz
nie zni sz czal ne. [...] Prze mie sz cze nie: praw-
dziwą nie jest prawda, to sto su nek do złudze-
nia staje się pra wdzi wy. Aby być w praw-
dzie, dość jest mojego uporu: „złudzenie
utwier dza ne w nie sko ń czo ność, wobec
wszy stkie go i wbrew wszy stkie mu, staje się
prawdą”.
            (Roland Ba r t hes 2011, s. 356)

Pogłębio na świa do mość ciała, któ ra mo że być ta k że post rze ga na
ja ko re i fi kująca re du k cja „ja” do by cia za le d wie ano ni mową somą,
uru cha mia ero tyczną grę sty mu lującą re la cje dam sko - mę skie, grę na -
ce cho waną właści wo ścią od pod mio ta wiającą. Kla sy cz nym przy pa d -
kiem ta kiej z du cha Gom bro wi czo wskiej gry jest in sce ni za cja miłos -
ne go trójkąta uka za na w Księ dze śmie chu i za po mnie nia36. W po wie -
ści tej czy te l nik wkra cza w ży cie małże ń stwa Mar ke ty oraz Ka re la,
któ re jest po lem wa l ki mię dzy kulturo wo-in stytu cjo nalną kon wencją
a cie lesną wol no ścią, in du ko waną przez Ewę, ko chan kę obo j ga bo ha -
te rów. W toczącej się po mię dzy ni mi sce nie ero ty cz nej, pre zen to wa -
nej z per spe kty wy Mar ke ty, wa run kiem osiągnię cia owej cie le s nej
wol no ści jest symbo liczno -grote sko wa de ka pi ta cja Ka r la, sta no wiąca
pro je kcję pod nie co nej wy ob ra ź ni unie wa ż niającej dua li sty cz ne wię -
zie nie: 

Marketa poddawała się temu me cha nicz ne mu ciału mę ż czy z ny, potem patrzyła,
jak to ciało wciska się po mię dzy nogi Ewy, ale starała się nie widzieć twarzy, aby
mogła myśleć, że jest to ciało nie zna jo me go. To był bal maskowy. Karel nałożył Ewie 
maskę Nory, sobie maskę dziecka, a Marketa od dzie liła mu głowę od ciała. Został
korpus mę ż czy z ny bez głowy. Karel zniknął i stał się cud: Marketa była wolna
i wesoła! [...] W chwili kiedy pozbawiła jego ciała głowy, poczuła nie zna ne i upojne
mu ś nię cie wol no ści. Ano ni mo wość ciał to był ten nagle od na le zio ny raj. Z za dzi -
wiającą radością wyganiała z siebie swoją zranioną i zbyt czujną duszę, stając się
czystym ciałem: bez przeszłości i bez pamięci, lecz za to tym bardziej wra ż li wym
i spra g nio nym. De li ka t nie głaskała głowę Ewy, podczas gdy ciało bez głowy
podrygiwało na niej sza le ń czo (Kundera 1993, s. 54–55)37. 

Z od mienną sy tu acją ero ty cz ne go te a tru, tym ra zem wiodące go do
roz po zna nia dez in te grujące go roz da r cia po mię dzy duszą a ciałem,
ma my do czy nie nia w Śmie sz nych miłościach. Rzecz do ty czy pa ry
młodych, bez imien nych bo ha te rów, któ rych emo cjo na l na nie doj -
rzałość uru cha mia w pe w nym mo men cie okrutną skądinąd grę, grę
wtłaczającą w agre sywną ma szy ne rię ko m pen sa cji zro dzo nej z od kry -
cia fun da men tal nej od mien no ści prze ciw nej płci. Z per spe kty wy wy -
ostrzo nej świa do mo ści cie le s nej in try gujący wy da je się ob raz dzie w -
czy ny, od gry wającej ro lę auto sto powi cz ki, dzie w czy ny, któ ra za po -

37 Oniry czno- grote sko wa scena ero ty cz nej de ka pi ta cji opisuje uwo l nie nie od
pod mio to wo ści; do świa d cze nie seksualne przy po mi na powrót do psy choa nali tycz -
nej sfery le corps morcelé, w której, poprzez spo tę go wa nie cielesnej obecności,
następuje dez in te gra cja porządku sym boli cz ne go, a w jej re zu l ta cie – eman cy pa cja
„pokawałkowanej”, ano ni mo wej somy, eman cy pa cja chwilowo znosząca utrwaloną 
w języku alienację. Z drugiej strony, obraz zdefra gmenty zowa ne go „ja” stanowi
wypadkową spojrzeń innych (wywłaszczających z równą mocą, co język) i dowo-
dzi, że upra g nio ne poczucie pod mio to wej autonomii jest iluzją (Markowski 2004).
W ana lo gi cz ny sposób kwestię tę ujmuje prekursor inter te kstua lno ści, opisując
„człowieka przed lustrem”: „W od nie sie niu człowieka do siebie samego fałsz
i kłamstwo nie ustan nie lustrują się nawzajem. Ze w nę trz ny obraz myśli, uczucia, ze -
w nę trz ny obraz duszy. To nie ja patrzę na świat od wewnątrz, swoimi oczami – to
ja patrzę na siebie oczami świata, cudzymi oczami, owładnięty przez innego. Nie
ma tutaj naiwnej zbie ż no ści zewnętrza i wnętrza. Podejrzeć swój zaoczny obraz.
Naiwna iden ty fi ka cja z innym w lu strza nym odbiciu. Przewaga innego. Nie mam
punktu spo j rze nia na siebie z zewnątrz, nie mam dojścia do własnego we wnę trz ne -
go obrazu. Z moich oczu wyzierają cudze oczy” (Bachtin 2009, s. 399).

36 Zakładający efekt po śred ni c twa (bez po śred nie go, jakby dodał zapewne
Girard) trójkąt erotyczny wiąże się z prze wro t nym i par ex cel len ce lubieżnym umo -
co wa niem podwójnej roli każdej z ucze st niczących w tym zdarzeniu osób: sko ja -
rze nie par ty cy pa cji z obserwacją, akty w no ści z biernością powoduje se man tyczną
ka ta stro fę tych zwykle (w ramach porządkującego myślenia binarnego) rozłącznych 
działań, ka ta stro fę, w której chwyt tea tra li za cji wydaje się nie mo ż li wy do uni k nię -
cia.
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wia da La u rę z Nie śmier tel no ści – nie ob cy jest jej wstyd (zna jo mość ta 
ma wy miar gro te sko wej ta u to lo gii): 

Zawsze już z góry wstydziła się, że się będzie wstydzić (Kundera 2001, s. 59)38.

Po zo sta je jed nak je sz cze po za de sta bi li zującą sferą du a li z mu.
Cen tra l nym wy da rze niem, któ re, jak się wkró t ce oka że, ma ów li mi -
na l ny, trans gre sy j ny cha ra kter, jest do świa d cza na przez chłopca zmia -
na per spe kty wy, zmia na pod szy ta Nie tzsche a ń skim re sen ty men tem: 

[...] chłopiec zaczynał ro zu mieć, że dzie w czy na tylko ze w nę trz nie różni się od
innych, że w głębi duszy jest taka sama jak wszy stkie kobiety, pełna naj róż nie j szych
wy stę p nych myśli i odczuć, które po twier dza ją słuszność jego ukrytych obaw i za -
zdro ści, że wra że nie kon tu rów, które za ry so wują ją jako indy widu a l ność, to
złudzenie, któremu ulega ten drugi, ten, kto patrzy – on. Wydało mu się, że dzie w czy -
na, ta, którą kochał, była tylko wy two rem jego tę sk no ty, jego ima gi na cji, jego ufności
i że pra wdzi wa dzie w czy na stoi tu teraz przed nim i jest bez nad zie j nie inna, bezna-
dzie j nie obca, bez nad zie j nie wielo z na cz na. Nie na wi dził jej (Kundera 2001, s. 72)39.

Trans fo r ma cja młod zie ń czej miłości w nie na wiść ewo ku je bru -
talną sce nę ero ty cz ne go po ni że nia, z dzie w czy ny w oczach chłopca
czy niącej zapo śred ni czo ny obiekt li ty l ko se ksu a l ny – ku l mi nacją tej
sce ny jest uwa l niające od uczu cia do świa d cze nie roz ko szy, wma wia -
ne dzie w czy nie przez Kun de rowską, zawłasz czającą na rra cję. Na wia -
sem mó wiąc, wmó wie niu te mu to wa rzy szy do świa d cze nie wy alie no -
wa nia, do złudze nia przy po mi nające wy ob co wa nie, któ re wie ń czy
sce nę se ksu alną, za pro je kto waną przez Ka f kę dla K. i Frie dy w Zam-
ku – ana li zę tej sce ny pre zen tu je Kun de ra w Zdra dzo nych te sta men -
tach (1996, s. 97–98).

Przy woływa na wcze ś niej po stać La u ry, po wie ścio wej i skra j nie
anty te ty cz nej sio stry eli p ty cz nej Ag nes, zbu do wa na zo sta je na fi gu rze 
hiper bo li, za sprawą któ rej za wzię cie ko le kcjo nu je co raz to no we
atry bu ty i właści wo ści, aby z ich po wo du je sz cze mo c niej ist nieć w te -
a trze ży cia co dzien ne go. Hiper bo li cz na na tu ra La u ry, od dająca jej
ekstra wer tyczną eg zy sten cję, wiąże się z prze sadną eks po zycją cie le -
s no ści oraz ko m pu l sywną ar ty ku lacją fi zjo lo gii, na rzę dzia mi służący -
mi bo ha te r ce do auto pre zen ta cji. Wpi su je się ona w cen tra l ny dla jej
wy ob ra ź ni fan ta z mat ofia ry, oz na czający wy da nie włas nej cie le s no ści 
na pa stwę sym boli cz ne go og nia płonące go na ołta rzu miłości. Nad -
gorli wa adie k cja (Kun de ra w jej przy pa d ku po wia da o stra te gii nie -
mające go ko ń ca do da wa nia40) gra wi tu je w stro nę sa mo za tra ty, para -
do ksa l nie de mon strującej słabość i niesa mowy star czal ność bo ha ter ki, 
któ rej ży cie stre sz cza się w łak nie niu ad ora cji ze stro ny świa ta zew nę -
trz ne go, uo sa bia ne go przez mę ż czyzn. Od mienną i oso b li wie wy ra fi -
no waną grę w obe cność i nie obe cność, miłość i za zdrość pro po nu je
Kun de ra w To ż sa mo ści, nie mal w całości (co na der rza d kie w epi zo -
dy cz nych po wie ściach cze skie go pi sa rza) po świę co nej hi sto rii Chan -
tal i jej młod sze go ko chan ka Jea na- Ma r ca. Gra, o któ rej mo wa, za sa -
dza się na ma ska ra dzie tym ra zem do tyczącej oso b li wej in try gi po -
czto wej – w jałowym mo men cie związku dwo j ga bo ha te rów, na któ -
re go ho ry zon cie wid nieć za czy na gro ź ba wza je mne go zobo ję t nie nia,
Je an - Marc roz po czy na pi sy wać do Chan tal ano ni mo we li sty, utrzy -
ma ne w to nie dys kre t nej ad ora cji. Chan tal re pre zen tu je typ bo ha ter ki
kon we ncjo nal nie okre śla nej mia nem ko bie ty z przeszłością i w kon -
tra dy kcji do te go właś nie ty pu upa r cie trzy ma się tera źnie j szo ści: 

Właśnie dlatego nie lubi snów: na rzu cają one nie po jętą równość między ró ż ny mi
okre sa mi, jed no cze s ność, która spłaszcza wszystko, co człowiek kiedyś przeżył; od -

40 „Tak przed sta wia się dziwny paradoks, którego ofiarami padają wszyscy, co
uprawiają swoje ja metodą dodawania: poprzez dodawanie usiłują oni stworzyć ja
jedyne i nie po wta rzal ne; lecz stając się pro paga to ra mi do da wa nych przy mio tów,
czynią zarazem wszystko, by jak naj wię ksza liczba ludzi była do nich podobna;
i wówczas niepo wta rza l ność ich ja (zdobywana z takim mozołem) na ty ch miast
pryska” (Kundera 1995, s. 100).

38 Temat kobiecego wstydu, kon we ncjo nal nie przez Kunderę opra co wa ny,
ponownie nakazuje przywołać inicjalny kontekst Ostróg, w świetle których wstyd
post rze ga ny jest jako kon se k wen cja „me ta fi zy ki głębi”. 

39 Doświadczenie bez nad ziej no ści, skon fron to wa ne z fikcjonalną pracą wyobraź-
ni, odsłania przy okazji kluczowy w tej scenie aspekt epi stemo logi cz nej klęski, odpo -
wie dzia l nej za utratę władzy nad obiektem pożądania, utratę, która implikuje kom-
pensację w postaci brutalnego działania seksualnego.
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bie rają zna cze nie tera źnie j szo ści, pod wa żając jej uprzy wi le jo waną pozycję (Kundera
1997, s. 8). 

Ilu zo ry cz na bez po śred niość tera źnie j szo ści, którą ży wi się Chan -
tal, ule ga roz bi ciu właś nie pod wpływem ano ni mo wej ko re spon den cji 
– czy ni ona z Jea na- Ma r ca, przy naj mniej w je go włas nych oczach,
epi go na bo ha te rów z Nie bez pie cz nych związków oraz na śla do w cę ku l -
to we go Cy ra na de Be r ge rac. Gra w te kstu alną ad ora cję wy twa rza dys -
tans i zmie nia w bo ha te rze kon sty tuty w ny rys (wa run kujący je go po -
stać), któ ry od cisnąć się mu si swo i stym pię t nem na re la cji Jea na- Ma r -
ca wo bec Chan tal: 

[…] tym razem zazdrość była mniej bo le s na, lecz bardziej nisz czy cie l ska [po no w ny
efekt Gi rar do wskie go zapo śred ni cze nia – przyp. A.M.S.]: bardzo łagodnie prze mie -
niła ukochaną kobietę w złudzenie uko cha nej kobiety (Kundera 1997, s. 88). 

Tera peu ty cz na prze mia na w złudze nie, od zwie rcie d lająca ka ta r -
tyczną ene r gię te a tralną, stu dzi emo cje, prze mie sz czając (i jed no cze ś -
nie tracąc) ich nie po wta rzalną wi ta l ność w kie run ku figu ra ty w nej
„ob ró b ki”, działającej de stru kcy j nie w ob rę bie se mio ty cz nej nie-
powta rzal no ści „ja”. 

4. W mie j s ce kon klu zji

Kon ka te na cja epi zo dów tworząca z po wie ścio wych świa tów Kun -
de ry łań cuch dy na mi cz nie się prze pla tających dy gre sji oraz ane g dot
para do ksa l nie uwy pu kla konwer sacyjno -figura tyw na sztu ka re tar da -
cji, któ rej mi strzowską afi r ma cję zna j du je czy te l nik w Po wol no ści
(Kun de ra 1995). Stra te gia nie śpie sz ne go by cia w świe cie, dete rmi -
nowa ne go pe w ne go ro dza ju zgodą na wy rzu ce nie po za tra je kto rię
włas nej eg zy sten cji, umo ż li wia re a li za cję od mien ne go pa ktu z rze -
czy wi sto ścią, przy po mo cy słów prze wro t nie od kry wające go prze zro -
czy stość41. Pra gnie nie prze zro czy sto ści sta no wi kon se k wen cję qu a -

si-feno meno logi cz nej in ten cji żądnej bez po śred niej re la cji „ja” z rze-
czą samą w so bie. Na gość Ju lii, re je stro wa na przez na rra to ra w cza sie
jej kąpie lo wej przy go dy z Vin cen tem, prze ro dzić się jed nak mu si
w ko lejną re pre zen ta cję na go ści: 

Do bro du sz ny Vincent  n i c z e g o  się nie domyśla, lecz ja widzę wre sz cie na-
gość, która  n i c z e g o  nie przed sta wia, ani wol no ści, ani nie czy sto ści, nagość roze-
braną ze wsze l kie go zna cze nia, samą w sobie, czystą i urzekającą mę ż czy z nę (Kun-
dera 1995, s. 97). 

Spe kta kula r na re pe ty cja słowa „ni cze go” zbie ga się ze sty li stycz-
ną ob róbką za chwy tu, któ ry po zo sta je (jed nak) za chwy tem par ex cel -
len ce ję zy ko wym. Ar ty ku la cja do świa d cze nia czy sto ści bądź urze -
cze nia (sa ma w so bie będąca już wy pa d kową in ter pre ta cji sporządza -
nej z mę skie go, hete rose ksual ne go pun ktu wi dze nia) nie jest wszak
mo ż li wa po za se man tyką, po za porządkiem sym bo li cz nym, insty -
tucjo na l nie ska za nym na re to ry cz ne za gę sz cze nie, nie rza d ko (jak
w po wy ższym cy ta cie) obie cującym nie obe cność ję zy ko wych ma ni -
pu la cji. Owo re to ry cz ne za gę sz cze nie, sta no wiące kwe stię sty lu właś -
nie, na le ży do naj bar dziej efe kty w nych i za ra zem efe kto w nych na rzę -
dzi re tar da cji – trud no się za tem dzi wić, że spo śród fo r ma l nych chwy -
tów mie j s ce szcze gó l nie uprzy wile jo wa ne przy pa da me ta fo rze42. Esej 
ten ini cju je me ta fo ra pę p ka, nie chaj do mk nie go za tem (przy naj mniej
umo w nie lub po zo r nie) in na me ta fo ra so ma ty cz na, czy li „dzie wiąta

uosabianą przez siostrę Agnes, Laurę. Pisze zaś o niej w su ge sty w ny sposób:
„Histeria jest na rko ty cz na, pazerna i jest wiecznym powrotem; przypadłość zdaje
się nie wyle cza l na. Budzi się w nas nagle, a nie przy cho dzi z zewnątrz jak grypa.
[...] Histerię wywołuje skaza na prze zro czy sto ści, nawet drobna: ożywia ją naj -
mnie j sza rysa tak jakby w oku pokazała się plamka; już tego nie da się wytrzymać.
Dlatego oba te do świa d cze nia, histerii i prze zro czy sto ści, się łączą, tworzą bieguny
osi wirującej w eg zy sten cjach” (Bieńczyk 2015, s. 284).

42 Warto mieć na uwadze fakt istotnego rozróżnienia, jakie pod adresem tej figury
czyni Kundera: otóż, nie interesują go metafory ornamentowe, lecz wyłącznie feno -
meno logi cz ne, czyli takie, które konstruowane są w celu opisania „nie wyra ża l nej
sytuacji egzy sten cja l nej” (Kundera 1996b, s. 98). W odsłanianiu tego, co trwale za-
słonięte (przynależne tajemnicy i/lub z punktu widzenia kulturowego tabu wyklu-

41 Marek Bieńczyk w swoim su ge sty w nym studium nad prze zro czy sto ścią, ku
której tęskni Agnes z Nie śmier tel no ści, stawia w jej polu se man ty cz nym histerię,
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bra ma ciała” (według Apollinaire’a; por. Kun de ra 1995, s. 80), mó -
wiąc zaś „wprost” – dziur ka w du pie43. Abs tra hując od filo zo fi cz nych
kon se k wen cji, ja kie spo wo do wać mo że owa wy wro to wa me ta fo ra
(cho ć by ta kich, jak de sty tu cja me ta fi zy ki obe cno ści), po zwo lę so bie – 
miast ko men ta rza – na wygłoso wy cy tat: 

Myślę o czterech miesiącach i dzie się ciu dniach [...], które Apo lli na i re spędził
w okopach, pogrążony w ero ty cz nych ma rze niach, tak silnych, że skłoniły go do tej
zmiany per spe kty wy, do tego ob ja wie nia: to dziurka w dupie jest cu do w nym
punktem, w którm skupia się cała nu kle a r na energia nagości. Brama sromu jest ważna 
(oczy wi ście, kto ośmieliłby się za prze czyć?), lecz ważna zbyt ofi cja l nie, jako mie j s ce 
zare je stro wa ne, skla syfi ko wa ne, skon tro lo wa ne, sko men to wa ne, prze ba da ne, do -

świa d czo ne, strze żo ne, oś pie wa ne, sławione. Srom: hałaśliwe skrzy żo wa nie, gdzie
spotyka się roz ga da na lu dz kość, tunel, którym prze chodzą po ko le nia. Tylko głupcy
są prze ko na ni o in tym no ści tego mie j s ca, ze wszy stkich naj bar dziej pub li cz ne go.
Jedynym pra wdzi wie in tym nym mie j s cem, przed którego tabu kłaniają się nawet
filmy po rno gra ficz ne, jest dziurka w dupie, brama naj wy ższa; naj wy ższa, al bo wiem
naj bar dziej ta je mni cza, naj bar dziej se kre t na (Kundera 1995, s. 80–81).
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Dorota BIELEC

Kraków

Kolek ty wizacja po cze sku –
lit er ackie obrazy przemian na czechosłowack iej

wsi po II wo jnie świa towej

Abs tract

The process of colle cti vi za tion and mode r ni za tion of the Czech and Slovak
village, which took place at the turn of the 40th and 50th years of the twentieth
century, in official pro pa gan da was presented as a success story. He had to ensure the
welfare of the Cze cho s lo vak farmers to teach them modern farming, and also to
realize them po li ti cal ly. Pro pa gan da films from this period presents satisfied farmers
who vo lun ta ri ly and with a smile sticking with agri cu l tu ral coo pe ra ti ves. However the 
reality  was sig nifi can t ly different from the picture presented to the public. This reality 
– of per se cu tion, di sp la ce ments, and very skeptical approach of rural residents to the
communist ide o lo gu es per pe tu a ted three literary texts, which are the basis of my re -
fle c tion – these are novel of Ivan Klima Godzina ciszy, Ludvík Vaculík Sekyra and Jiří
Hájíček Selský baroko. The date of their esta bli s h ment is divided over 50 years and
this by itself is of great im po r tan ce – they stand on two poles in terms of distance in
time to the events described in them. The aim of the article is therefore an attempt to
confront the two images and determine whether over time the vision of those events
subject to some trans fo r ma tions and cor re c tions.

Abs trakt

Proces kole kty wi za cji i uno wo cześ nia nia czeskiej i słowackiej wsi, który miał
miejsce na przełomie 40. i 50. lat XX wieku, w ofi cja l nej pro pa gan dzie przed sta wia ny 
był jako pasmo sukcesów. Miał on zapewnić dobrobyt czechosłowackim rolnikom,
nauczyć ich nowo cze s ne go go spo daro wa nia, a zarazem uświa do mić ich po li ty cz nie.
Pro pa gan do we filmy z tego okresu prezentują za do wo lo nych rolników, którzy do bro -
wo l nie i z uśmiechem zapisują się do spółdzielni ro l ni czych. Rze czy wi stość jednak
znacząco różniła się od obrazu pre zen towa ne go społeczeństwu. Tę właśnie rze czy wi -
stość – prze śla do wań, wysiedleń oraz nader scep ty cz ne go podejścia mie sz ka ń ców
wsi do komu ni sty cz nych ideologów utrwaliły trzy teksty li te ra c kie, będące podstawą
refleksji – są nimi powieści Ivana Klímy Godzina ciszy, Ludvíka Vaculíka Sekyra
oraz Selský baroko Jiřego Hájíčka. Daty ich powstania dzieli ponad 50 lat i już sam
ten fakt ma ogromne znaczenie – stoją one na dwu biegunach, jeśli chodzi o dystans
czasowy wobec opi sy wa nych w nich wydarzeń. Celem mojego szkicu będzie więc
próba skon fron to wa nia tych dwu obrazów i stwier dze nia czy wraz z upływem czasu
wizja tamtych zdarzeń podlegała jakimś trans fo r ma cjom i korektom

Ke y words: communism collectivization of the vil la ge, per se cu tion, di sp la ce ment,
pro pa gan da, ideology

Słowa klu czo we: komunizm, kolektywizacja wsi, prześladowania, wysiedlenia,
propaganda, ideologia

Sy tu a cja Cze chosłowa cji po dru giej wo j nie świa to wej była nie co
od mien na od zna nej z Pol ski, gdzie bez po śred nio po za ko ń cze niu
woj ny wład zę prze ję li ko mu ni ści i niezwłocz nie roz po czę li wpro wa -
dza nie no wych porządków wzo ro wa nych na roz wiąza niach wy pró bo -
wa nych uprze d nio w Związku Ra dzie c kim. U na szych połud nio wych
sąsia dów przez ponad dwa la ta (od ma ja 1945 do lu te go 1948) trwała
sy tu a cja prze j ścio wa, na wiązująca bez po śred nio do demo kra ty cz nych 
rządów przed wo jen nych i za cho wująca pry watną włas ność oraz doty -
ch cza so we sto sun ki majątko we. Jed nak i tam po lu to wym za ma chu
sta nu wład zę całko wi cie prze ję li ko mu ni ści i szy b ko za czę to nad ra -
biać ponad dwu le t nie „opó ź nie nia” wo bec sąsied nich kra jów socja li -
sty cz nych. 

Jed nym z pie r wszych po su nięć no wej wład zy było wpro wa dze nie
ustaw re gu lujących na no wo, w du chu de mo kra cji lu do wej, sto sun ki
włas no ścio we, szcze gó l nie w prze my śle i ro l ni c twie. W paź dzie r ni ku
1948 ro ku przy ję to usta wę o pla nie pię cio le t nim, zakładającą całko -
witą na cjo nali za cję prze mysłu i rze miosła, a w lu tym 1949 ro ku usta -
wę o ro l ni czych spółdzie l niach pro du kcy j nych (JZD – Jednotné země- 
dělské družstvo), będącą pod stawą kole kty wi za cji cze chosłowackie go 
ro l ni c twa (por. To ma sze wski 1997, s. 194). 

No wa wład za, chcąc przed oby wa te la mi za pre zen to wać swoją pręż- 
ność i dete r mi na cję, niezwłocz nie przystąpiła do re a li za cji no wych
ustaw i two rze nia spółdzie l ni ro l ni czych, sto sując w pra kty ce do brze
zna ne z so cja li sty cznej go spo dar ki me to dy: od gó r ne wy zna cza nie za -
dań do re a li za cji, współza wod ni c two po mię dzy po szcze gól ny mi re -
gio na mi, zgłasza nie zo bo wiązań przez te re no we ko mór ki pa r ty j ne itp.

Od wiosny 1949 roku rozpoczęła się kampania na rzecz two rze nia tych
spółdzielni, przy czym władze ustaliły terminy oraz zadania do re a li za cji. W nie któ -
rych po wia tach lokalne or ga ni za cje pa r ty j ne zobowiązały się utworzyć do lata tego
roku spółdzielnie we wszy stkich wsiach (To ma sze wski 1997, s. 198).
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Za mysłem kole kty wi za cji było stwo rze nie wie l kich go spo darstw
ro l nych, go spo da rujących na du żych areałach, dys po nujących od po -
wied nią do po wie rz ch ni ilo ścią sprzę tu ro l ni cze go (stąd po le ce nie
przy mu so we go wy ku pu ma szyn ro l ni czych od mie j s co wych chło-
pów), co – z jed nej stro ny – umo ż li wiłoby ra cjo na l ne wy ko rzy sta nie
owe go sprzę tu, a z dru giej – za pe w niało odpływ siły ro bo czej, na wsi
już zbęd nej, do in nych dzie dzin go spo dar ki. Nie ba wem zaś oka zało
się, że na wsiach za czy nało bra ko wać rąk do pra cy i „pod czas pi l nych
ro bót po lo wych, zwłasz cza zbio rów, mobi li zo wa no do pra cy na wsi
mie sz ka ń ców miast, czę sto urzęd ni ków i młod zież szkolną oraz uni -
we r sy tecką. Nie roz wiązy wało to jed nak pro ble mów i zda rzało się, że
część plo nów po zo sta wała na po lu” (To ma sze wski 1997, s. 196–197).

Dru gim, za sad ni czym pro ble mem kole kty wi za cji cze chosłowa c -
kich wsi był opór mie j s co wej lud no ści przed przy stę po wa niem do
spółdzie l ni. W ma te riałach pro pa gan do wych z in te re sujące go nas
okre su pro ces two rze nia JZD przed sta wia ny był ja ko pa s mo su kce -
sów, po ka zy wa no ro l ni ków, któ rzy do bro wo l nie i z ra do ścią przy stę -
po wa li do no wo two rzo nych go spo darstw, pre zen to wa no współza -
wod ni c two po mię dzy po szcze gól ny mi spółdzie l nia mi związa ne z wy -
da j no ścią zwierząt ho do w la nych lub ilo ścią zbio rów. Ob ra zu wyłania- 
jące go się z tych ma te riałów nie mącą żad ne pro ble my i kon tro we r sje,
mi mo że rów nież w nich mo ż na mię dzy wie r sza mi wy czy tać, że nie
wszy stko idzie tak, jak za pla no wały wład ze. W jed nym z fi l mów pro -
pa gan do wych z początku lat pię ć dzie siątych mo wa jest o tym, że „już
50% zie mi upra w nej jest w po sia da niu spółdzie l ni ro l ni czych”, po ja -
wia się za tem py ta nie: co z po zo stałymi 50%? Ich właści cie le za pe w -
ne nie zgo dzi li się na pod pi sa nie de kla ra cji o przystąpie niu do spół-
dzie l ni. Usta wa z 1949 ro ku nie zakładała żad nych form na ci sku wo -
bec opo r nych, w rze czy wi sto ści jed nak były one sto so wa ne na dość
ma sową ska lę. Początko wo pró bo wa no prze ko nać nie chę t nych, sto -
sując za bie gi, mające na ce lu znie chę ce nie ich do go spo daro wa nia na
własną rę kę. 

Naj czę ściej do spółdzielni wstę po wała jedynie część ro l ni ków w jednej wsi
a wówczas scalano z urzędu grunty i wy mie nia no je z pozostałymi ro l ni ka mi. Przy tej
spo so b no ści spółdzie l nie prze j mo wały lepsze ziemie, wy dzie lając tzw. kułakom
grunty gorsze i położone dalej od wsi. Za mo ż ni ro l ni cy płacili wyższe ceny za

artykuły nie zbęd ne dla pro du kcji, na to miast obciążano ich nad mie r nie wy so ki mi do -
sta wa mi (To ma sze wski 1997, s. 198). 

Za nie wy pełnie nie obo wiązko wych do staw płodów ro l nych gro -
ziła ka ra grzy w ny lub wię zie nia, którą kon sek wen t nie sto so wa no wo -
bec opo r nych pod pre te kstem, że z nie chę ci do no we go ustro ju ukry -
wają oni zbo że lub zie mnia ki przed resztą społecze ń stwa. 

Kie dy jed nak nie po mogły na wet ta kie fo r my na ci sku, przystąpio -
no do zor gani zo wa nej, od gó r nie za twier dzo nej przez wład ze wa l ki
z ty mi, któ rzy do ty ch czas nie przystąpi li do spółdzie l ni ro l ni czych,
a by li to prze de wszy stkim bo ga ci ro l ni cy, po sia dający wie lohe kta ro -
we go spo da r stwa. Z ni mi właś nie – wie j ski mi bo ga cza mi – po sta no -
wio no osta te cz nie się roz pra wić. Od 1 li sto pa da 1951 ro ku za częła
w Cze chosłowa cji obo wiązy wać usta wa „Směrnice mi ni stra národní
bezpečnosti, mi ni stra vni tra a mi ni stra spra ved l no sti ze dne 22. října
1951 o úpravě poměrů rodinných příslušníků odsouzených ve s nic-
kých boháčů”, któ ra nie ofi cja l nie no siła na zwę Akce K (gdzie K to
kułak). Na jej pod sta wie roz po częły się wy sie d le nia ro l ni ków z miej-
sca za mie sz ka nia oraz prze j mo wa nie ich zie mi przez mie j s co we JZD.
Ak cja zo stała za ko ń czo na w sty cz niu 1954 ro ku. 

Násilným vystěhováním bylo od října 1951 do začátku roku 1954 postiženo na
4 000 selských rodin, tedy 15 000–20 000 rodinných příslušníků. Selské grunty, které
bývaly krásnými do mi nan ta mi českého venkova, přešly po de po rta ci jejich majitelů
většinou do bezplatného užívání vznikajících JZD nebo Státních statků, což většinou
zna me na lo jejich zkázu (http://www.to ta li ta.cz/kolekt/kolekt_akce_k.php). 

Wię kszość prze sie d lo nych ni g dy nie po wró ciła do ro dzin nych
miej s co wo ści. Nie któ rzy z ro l ni ków zo sta li ta k że osądze ni w po ka zo -
wych pro ce sach i ska za ni na wie lo le t nie wię zie nie lub na wet na ka rę
śmie r ci. Najgłoś nie j szy te go ty pu pro ces miał mie j s ce w Ba bi cach, na
Mo ra wach, w li pcu 1951 ro ku. Po za ko ń cze niu Akcji K od 1953 ro ku
gwałto w nie wzrosła li cz ba ro l ni ków wy co fujących się ze spółdzie l ni,
ale od 1955 ro ku pa ń stwo na no wo przystąpiło do ofen sy wy i w ko ń cu
ro ku 1960 spółdzie l nie po sia dały 67,3%, a go spo da r stwa pa ń stwo we
20,1% grun tów (por. To ma sze wski 1997, s. 199), co oz na czało w prak-
ty ce, że w Cze chosłowa cji zlik wi do wa no nie mal całko wi cie ro l ni c -
two indy widu a l ne. 
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Tak, w ogro mnym skró cie, przed sta wiają się fa kty hi sto ry cz ne do -
tyczące kole kty wi za cji ro l ni c twa w Cze chosłowa cji. Ich pre zen ta cja
wy da je się tu ko nie cz na ze wzglę du na to, że te ksty li te ra c kie, będące
pod stawą ni nie j szej re fle ksji, nie mają cha ra kte ru do ku men tu hi sto -
rycz ne go. Mi mo to uj mują te wy da rze nia i bez po śred nio od wołują się
do nich, są re akcją na nie. Do ana li zy lite ra c kie go ob ra zu po wo jen nej
wsi cze chosłowa c kiej wy brałam utwo ry trzech au to rów: Iva na Klímy, 
Ludvíka Vaculíka i Jiřego Hájíčka. Chara ktery sty cz ny dla ana li zo wa -
nych li te ra c kich ujęć jest fakt, że po wstały one w zna cz nym od stę pie
cza so wym: po wieść Klímy wy da na zo stała w ro ku 1963, Vaculíka w
1966, Hájíčka zaś w 2005 ro ku. Ob raz świa ta w nich uka za ny da je za -
tem mo ż li wość spo j rze nia na in te re sujący nas pro blem z dwu ró ż nych
per spe ktyw. W pie r wszym wy pa d ku świa d ków, któ rzy bez po śred nio
ucze st ni czy li w wy da rze niach, mie li mo ż li wość ob se r wo wać je na
bieżąco, w dru gim zaś człon ka po ko le nia, któ re uro dziło się już po
oma wia nych zda rze niach i zna je ty l ko po śred nio, z re la cji in nych
osób. Wszy stkie po wie ści do da t ko wo roz sze rzają per spe kty wę cza -
sową, Go dzi na ci szy Klímy po przez włącze nie do fa buły II wo j ny
świa to wej, Se ky ra Vaculíka osa dzo na jest w re a liach dru giej połowy
lat 60 a la ta wcze ś nie j sze, od cza sów przed drugą wojną świa tową,
uka za ne są za po śred ni c twem wspo mnień oj ca głów ne go bo ha te ra.
Na to miast za sad ni cza ak cja utwo ru Hájíčka to czy się współcze ś nie,
na początku XXI wie ku, a kole kty wi za cja przy woływa na jest w po -
wie ści ja ko re kon stru k cja wy da rzeń z przeszłości, do ko ny wa na przez
głów ne go bo ha te ra. Ze sta wie nie tych te kstów da je więc nie co dzienną
mo ż li wość kon fron ta cji dwóch ob ra zów przeszłości. Chciałabym za -
zna czyć, że na po trze by ni nie j sze go te kstu sku pię się prze de wszyst-
kim na doku men ta r nych wa r to ściach przy wołanych te kstów, nie zaś
na ich wa lo rach ar ty sty cz nych.

Ivan Klíma w swo jej de biu tan c kiej po wie ści Go dzi na ci szy stwo -
rzył prze j mujący ob raz wsi słowa c kiej, nę ka nej po wta rzający mi się
po wo dzia mi, z któ ry mi mie sz ka ń cy so bie nie ra dzi li i z cza sem do
nich przy wy kli, tra ktując je ja ko coś na tu ral ne go. Wy da rze nia opi sa ne 
przez Klímę są bez po śred nim od bi ciem ob se r wa cji au to ra po czy nio -
nych pod czas je go wy praw na Słowa cję ja ko re po r te ra. We wsi o cha-

ra ktery sty cz nej na zwie Błot na ni czym w so cze w ce ku mu lują się pro -
ble my ty po we dla wschod niej Słowa cji: bie da, we wsi nie ma żad nych 
kułaków, mie j s co wi ro l ni cy go spo darują na nie wie l kich spłache t kach
zie mi za le wa nej re gu la r nie przez rze kę, po czu cie bez nad ziei i brak
wia ry w mo ż li wość po pra wy sy tu a cji. Mie sz ka ń cy wsi na zna cze ni są
do da t ko wo wy da rze nia mi wo jen ny mi, ciążą im nie wy zna ne grze chy,
nie roz li czo ne wi ny, ko la bo ra cja, do no sy. Na te nie za bliź nio ne je sz cze
ra ny nakłada się oba wa o przyszłość, po nie waż do wsi do tarły po-
głoski o tym, że na wzór ra dzie cki bę dzie im się od bie rać zie mię i do -
by tek, a nikt z nich nie chce się wy rzec ubo gie go ka wałka nie uro dzaj -
ne go po la, kro wy czy ko zy. I jest to nie ty le kwe stia przy wiąza nia do
zie mi czy miłości do ro li, ile tra dy cji, wy cho wa nia i pod da nia się lo so -
wi. I do ta kiej właś nie wsi, w któ rej zaczął już ideo lo gi cz ne szko le nie
przysłany na uczy ciel, przy je ż dża z Pra gi in ży nier Ma r cin Piotr, któ ry
ma do ko nać po mia rów i roz począć bu do wę wałów prze ciwpo wo dzio -
wych. Na po ty ka jed nak na nie uf ność chłopów, dla któ rych każdy
przyje z d ny to ktoś, kto chce po zba wić ich do by t ku. 

Na płocie wisiał duży, ręcznie na pi sa ny plakat: Robota przy budowie wałów
ochron nych w obrębie naszej gminy. Dobry zarobek. Zgłaszać się w nie dzie lę rano
w Radzie Na ro do wej (z końmi). [...] Ktoś dopisał pod tym dużymi li te ra mi: Przy pro -
wa dź cie konie, zabiorą wam je (Klíma 1966, s. 146–147). 

Po przełama niu pie r wszych nie uf no ści wały jed nak zbu do wa no,
oka zały się nie wy sta r czające, a na ko le j ny pro jekt re gu la cji rze ki nie
zna le zio no już pie nię dzy. Po tych pie r wszych nie fo r tun nych do świa d -
cze niach z nową władzą mie sz ka ń cy Błot nej uz na li, że ich świa ta
zmie nić nie mo ż na i tak na pra wdę nikt te go nie chce, „lu dzie roz ma i -
cie ga da li, ale naj bar dziej wie rzy li, że jak za wsze zo staną za po mnia ni
i ode pchnię ci i po zo sta wie ni na pa stwę zgłod niałym wo dom” (Klíma
1966, s. 204), tym bar dziej że wład ze ogra ni czały się do przy syłania
ko le j nych agi ta to rów, któ rzy mie li uświa do mić ich ideo lo gi cz nie. Ale
ide o lo gia, jak wia do mo, wo dy nie po wstrzy ma. 

Nic więc dzi w ne go, że i ko le j ny pro jekt uno wo cześ nie nia wsi po -
przez założe nie spółdzie l ni ro l ni czej nie zna lazł uz na nia w oczach lu -
dzi mie sz kających w Błot nej. Nikt nie chciał do bro wo l nie pod pi sać
de kla ra cji, zarządzający akcją kole kty wi za cji da w ny mie sz ka niec wsi 

55 56



po sta no wił za tem zmu sić chłopów, urządzając no c ne „ma r sze” od
jedne go pun ktu agi tacy j ne go do dru gie go z obo wiązko wym pod pi sy -
wa niem list obe cno ści. Po ki l ku nie prze spa nych no cach ro l ni cy za pi -
sa li się do spółdzie l ni, ale przy pie r wszej na da rzającej się oka zji zno -
wu z niej zre zyg no wa li. Pun ktem kul mina cy j nym po wie ści Klímy jest 
mo ment, kie dy mie sz ka ń cy Błot nej ka mie nia mi prze ga niają komu ni -
sty czne go agi ta to ra i tym aktem przełamują wre sz cie ma razm i mil-
czącą zgo dę na wszy stko.

Go dzi na ci szy, uz na wa na przez ba da czy za jedną z pie r wszych cze -
skich po wie ści roz ra chun ko wych, ob na ża w pełni me cha ni z my ko -
mu nisty cz nej wład zy, działającej przy po mo cy na ci sków, za stra sza nia 
i przy mu su. Szczy t ne idee, głoszo ne przez pa r ty j nych agi ta to rów,
w ze t k nię ciu z rze czy wi sto ścią oka zują się bez sen so w ne i bez uży te cz -
ne, ale nikt nie ma pra wa wy ra zić sprze ci wu, po nie waż zo sta nie pod -
da ny re pre sjom. Dez ilu zji pod le gają rów nież ci, któ rzy na początku
wie rzy li w te idee bez za strze żeń i pod da li się fa li en tu zja z mu, tak jak
in ży nier Ma r cin Piotr, któ ry po ki l ku la tach prób wpro wa dza nia no -
we go porządku za sta na wia się, czy słusz ne jest wcie la nie idei w ży cie
wbrew wo li społecze ń stwa. Chciał przy nieść lu dziom wol ność i nie -
za le ż ność, „a tym cza sem był ty l ko zwia stu nem ko nie cz no ści, przed
którą lu dzie się bro ni li. Czy wo bec te go ta ko nie cz ność była nie zbęd -
na, sko ro lu dzie tak się przed nią bro ni li?” (Klíma 1966, s. 264–265).
To jed no z li cz nych py tań, któ re sta wia so bie bo ha ter i na któ re nie
umie zna leźć od po wie dzi. Bu do wa nie so cja li z mu, za twier dzo ne od -
gó r nie przez pa r tię i rząd, nie brało pod uwa gę do bra po szcze gó l nych
jed no stek, a na wet całych ko le kty wów, a ure gu lo wa nie rze ki i uwo l -
nie nie wsi Błot na od po wo dzi nie wpi sy wało się zbyt im po nująco
w sta ty sty ki i nie mogło sta no wić do bre go ma te riału pro pa gan dowe go 
od po wia dające go am bi cjom no wej wład zy, dla te go też – jak w bar dzo
wie lu po do bnych przy pa d kach – wład za zo sta wiła mie sz ka ń ców sa -
mych so bie, utwier dzając ich w nie uf no ści i bez nad ziei.

Klíma pod da je ta k że w wątpli wość „starą wia rę”, do ty ch cza sową
osto ję mie sz ka ń ców Błot nej – Ko ściół. Uo sa bia ją w po wie ści pro -
boszcz, któ ry po do b nie jak pa r ty j ni agi ta to rzy na mszach na wołuje do
chrze ścija ń skie go ży cia i miłosier dzia, sam jed nak ma na su mie niu

wy da nie na śmierć w cza sie wo j ny całej ro dzi ny. Nie prze szka dza mu
to jed nak da lej pełnić posługę kapłań ską, pełną obłudy i hi po kry zji.
Au tor Go dzi ny ci szy więc nie po zo sta wia od bio r com żad nej nad ziei,
wska zując na fakt, że na wet naj szczy tnie j sze idee, wcie la ne w ży cie
przez lu dzi, stają się ułom ne i fałszy we. 

Se ky ra Va culíka pro po nu je spo j rze nie na pro ces kole kty wi za cji
z per spe kty wy na stę p nej ge ne ra cji, któ rej ro dzi ce czyn nie ucze st ni -
czy li w akcji wpro wa dza nia no we go porządku. No we po ko le nie, któ -
re do rosło w dru giej połowie lat sześćdziesiątych, w okre sie roz li czeń
ze sta li no wski mi me to da mi, kry ty cz nie pa trzy na po czy na nia swo ich
oj ców, mając już świa do mość, do cze go one do pro wa dziły. Au tor po -
wie ści sta ra się na po zór za cho wać obie kty wizm, przy wołując la ta mi -
nio ne po przez wspo mnie nia oj ca, akty w ne go i za pa lo ne go ucze st ni ka
wy da rzeń, nie kry ty kując ich bez po śred nio, ze sta wiając je ty l ko z ak-
tualną sy tu acją na wsi cze skiej. Ich ilu stracją sta je się w po wie ści ro -
dzin na wieś bo ha te ra – Ta ran do va, w któ rej czołowym orga ni za to rem
JZD był je go oj ciec, a którą po la tach od wie dza. Mo że zo ba czyć efek-
ty działal no ści oj ca, zni sz czo ne go spo da r stwa, zie mię nie gdyś upraw- 
ną, te raz za ro ś niętą trawą, ale prze de wszy stkim złamaną ludzką god -
ność i zde walu o wa ne wa r to ści. 

„Kdyby to naše pole potřebovali do honu, neřeknu,” pravila tetička. „Ale nepotře- 
bují a toto dělají. Už dva roky je tam bodlák a nic.” [...] „Však se chleba koupí,
nebečte, maminko” [...]. „Nebečte, staříčku, tráva se koupí, ještěrka se koupí, kamení
se koupí. Takové chvíle byly v českých dějinách párkrát, a vždycky jsme z toho vy le z -
li zámožnější, schopnější každé koupě i prodeje” (Vaculík 1991, s. 29). 

Ten iro ni cz ny ko men tarz na rra to ra wska zu je na prze mia nę, któ ra
do ko nała się na cze skiej wsi, no we po ko le nie nie przykłada już wa gi
do owo ców cię ż kiej pra cy, ale wy bie ra łatwie j sze ży cie, w któ rym
wszy stko da się ku pić i sprze dać. Krę gosłup mo ra l ny społecze ń stwa
zo stał na ru szo ny w spo sób, jak się oka zało, nie od wra cal ny.

Vaculík, po do b nie jak Klíma, pre zen tu je ta k że spo sób, w ja ki ko -
mu ni ści prze pro wa dza li akcję kole kty wi za cji, ja ki na cisk wy wie ra no
na tych, któ rzy nie chcie li się do bro wo l nie zgłosić do spółdzie l ni. 

Pět tlampačů z umělé hmoty ra cho ti lo nad střechami Tarandové. Nejdřív vyhrá-
valy ja ko u si veselou píseň a pak si z množství podřízených občanů vybraly asi deset
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lidí, které pozvaly na místní národní výbor, kde jim v poledne učinily návrh, aby
přistoupili na svou šťastnou budo uc nost, a když oni hromadně odmítli, šli potmě
domů. Tlampači se dlouho radili a poznali, že udělali chybu. Příštího rána počali zvát
lidi po jednom, a kdo prý se nedostaví, zaplatí pokutu dvacet korun. Většina pozva-
ných přišla, a to pokaždé, to jest vždy po dvou hodinách, znovu a znovu, jak sta no vi li
tlampači. To jim ovšem bránilo vyvážet na pole hnůj (Vaculík 1991, s. 53). 

Zno wu więc za sto so wa no spra w dzoną me to dę nę ka nia i prze szka -
dza nia w pra cach po lo wych, by zmu sić opo r nych do od da nia zie mi.
Cho dziło prze cież o efekt pro pa gan do wy, a nie o właści we go spo -
daro wa nie na zie mi, któ ra, jak po ka zały pó ź nie j sze la ta, nie była od -
po wie d nio wyko rzy sty wa na. Pra co w ni kom kołcho zów, któ rzy do sta -
wa li mie sięczną pen sję, nie za le żało na tym, by wszy stko z po la ze -
brać na czas, ich ży cie nie za le żało od plo nów, tak jak w przy pa d ku
właści cie li go spo darstw. 

W po wie ści Vaculíka no si cie lem re fle ksji na te mat słusz no ści
wpro wa dza nia no we go ładu na wsi jest oj ciec bo ha te ra, któ ry, oszo-
łomio ny no wy mi ide a mi, jest na początku go r li wym agi ta to rem
i orga ni za to rem spółdzie l ni ro l ni czej w Ta ran do vej. W roz mo wach
z ro l ni ka mi posługu je się przy tym wy świe chta ny mi fra ze sa mi prze -
czy ta ny mi w ma te riałach pro pa gan do wych, któ re nie tra fiają do prze -
ko nań mie j s co wych go spo da rzy. 

Každý jsme čelenem lidské společnosti. [...] A jako takoví bereme a jsme povinni
dávat. A my bu du je me socialisti c kou společnost, a vy byste si, milý švagre, měl
uvědomit zavčasu, kde je vaše místo jako pracujícího člověka (Vaculík 1991, s. 77). 

Słowa te, głoszo ne do pro ste go chłopa, któ re mu za le ży ty l ko na
włas nym ka wałku zie mi i któ ry nie czu je się czę ścią „lu du pra cujące -
go miast i wsi”, wy wołują – z jed nej stro ny – efekt ko mi cz ny, z dru giej 
– po ka zują, jak nie tra fio na była komu ni sty cz na pro pa gan da, nie -
biorąca pod uwa gę od bio r cy i je go pro ble mów. Roz dźwięk mię dzy
gór nolo t ny mi ba nałami a co dzienną rze czy wi sto ścią wsi mo ra wskiej
jest źródłem iro nii i wska zu je na dys tans na rra to ra wo bec przy wo-
łanych wy da rzeń. Kie dy jed nak spółdzie l nia ro l ni cza sta je się fa ktem
i oj cu przy cho dzi zma gać się z le ni stwem pra co w ni ków i bra kiem
odpo wie dzial no ści za zie mię, któ ra nie jest ich włas no ścią, rów nież
je go na chodzą wątpli wo ści, czy kole kty wi za cja wsi była słusz nym

po su nię ciem, po nie waż do pro wa dziła ona do te go, że część zie mi le ży 
odłogiem, plo ny się ma r nują, a prze de wszy stkim zni sz czo ne zo stało
mo ra le wie j skiej społecz no ści. Dla ka ż de go ro l ni ka pun ktem ho no ru
było zwie zie nie plo nów w od po wied nim mo men cie, nie za le ż nie od
po ry dnia czy po go dy, a na wspó l nej zie mi nikt się tym nie prze j mo -
wał i po ośmio go dzin nej zmia nie szedł do do mu, nie bacząc na stan
żniw. Obo wiązko wość i su mien ność, jaką wy ka zy wa li się ro l ni cy
w od nie sie niu do włas nej zie mi, nie prze niosła się na wspó l ne go spo -
da r stwo. Zo stało ono po tra kto wa ne me cha ni cz nie ja ko zakład pra cy,
wo bec któ re go nie obo wiązują ta kie sa me za sa dy, jak wo bec włas ne -
go po la. W uję ciu Vaculíka naj bar dziej ne ga ty w ne w kole kty wi za cji
cze skiej wsi było to, że zni sz czyła ona god ność i ho nor ro l ni ków oraz
całko wi cie zmie niła ich po dej ście do zie mi, któ ra w Se ky rze sta je się
sym bo lem małej oj czy z ny, lo ka l ne go pa trio ty z mu. Wraz z ode bra -
niem ro l ni kom zie mi po zba wio no ich wię zi z ro dzin ny mi stro na mi
oraz to ż sa mo ści wy wodzącej się z lo ka l nej tra dy cji.

Inną per spe kty wę cza sową oraz nie co od mien ny typ re fle ksji pro -
po nu je czy tel ni ko wi Jiří Hájíček w po wie ści Selský ba ro ko. Jej bo ha -
ter Pa vel Strňanský, któ ry za j mu je się sporządza niem drzew gene alo -
gi cz nych cze skich emi gran tów, ma na zle ce nie od two rzyć lo sy pe w -
nej ko bie ty, mie sz kającej nie gdyś we wsi Tomašice w połud nio wych
Cze chach. Au tor wciąga od biorcę w fa s cy nującą re kon stru kcję hi sto -
rii na pod sta wie roz mów ze świa d ka mi, do ku men tów hi sto ry cz nych,
ale ta k że pogłosek i plo tek. Na kan wie pie rwo t ne go ob ra zu Rozálii
Za ndlo vej, dzie w czy ny pro wadzącej się nie zbyt mo ra l nie i w do da t ku
dono si cie l ki, któ ry otrzy mał bo ha ter od swo je go zle ce nio daw cy, oraz
z ze bra nych przez nie go fra g men tów wyłania się zu pełnie in ny, tra -
gicz ny po rtret. 

Od twa rza nie lo sów Za ndlo vej sta je się w po wie ści pre te kstem do
uka za nia sze r sze go i bar dziej złożo ne go pro ble mu – kole kty wi za cji
połud nio wo cze skiej wsi. Tomašice, od mien nie od wspo mnia nej wcześ- 
niej Błot nej, to wieś bo ga ta, za mie sz ka na przez za mo ż nych ro l ni ków,
po sia dających wie lohe kta ro we po la i za dba ne obe j ścia. Tym bar dziej
był to łako my kąsek dla pa r ty j nych agi ta to rów, wśród któ rych prym
wiodła, po do b nie jak u Klímy, wio sko wa szu mo wi na. Za częło się od
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szko leń ideo lo gi cz nych i agi ta cy j nych spo t kań. Mie j s co wy kro ni karz
za no to wał: 

[…] zemědělci soustavně poučování na schůzích, tiskem i obecním roz hla sem, že
jediným východiskem z nesnází venkova je společná družstevní práce. Rolníci však
lpějí na hospodaření soukromém (Hájíček 2005, s. 120). 

I w Tomašicach pró ba założe nia spółdzie l ni ro l ni czej za ko ń czyła
się całko wi tym fia skiem, przystąpiło do niej ty l ko ki l ku na stu ro l ni -
ków, któ rzy mie li nie wie l kie po le t ka. Za czę to za tem wy wie rać na cisk
na bo ga tych ro l ni ków, by zmu sić ich do przystąpie nia do JZD. Na-
łożo no na nich bar dzo wy so kie obo wiązko we do sta wy, nie do sta li
kar tek na ar ty kuły ży w no ścio we, ubra nia i śro d ki hi gie ny. Cór ka jed -
ne go z bo ga tych ro l ni ków po la tach wspo mi nała ów czesną sy tu a cję: 

[…] my jsme si nesměli v komoře vzít ani vajíčko, aby se splnily dodávky. Tak
vysoký byly a tatínek byl zavřenej, že neplní. Dostal měsíc natvrdo, v době polních
prácí! Jak mohl potom plnit. Sousedé pomohli, maminka s babičkou dřely a my děti
po od po ledních..., a dělaly se tehdy domovní prohlídky. A ty pokuty! Dvacet tisíc
korun za nesplnění dodávek (Hájíček 2005, s. 73). 

Jej oj ciec wstąpił do spółdzie l ni w 1951 ro ku, mając nad zie ję, że
dzię ki te mu dadzą spo kój in nym. Ale właś nie w tym sa mym ro ku roz -
po częła się Ak cja K, któ ra miała do pro wa dzić do całko wi tej li k wi da cji 
pry wa t nych go spo darstw ro l nych. 

W Tomašicach posłużył do te go list na pi sa ny do lo ka l nej Ra dy Na -
ro do wej przez Rozálię Za ndlovą, za zdrosną o sy na bo ga te go chłopa,
z któ rym była w ciąży. List był do no sem na gru pę go spo da rzy, któ rzy
w ta r ta ku scho dzi li się na grę w ka r ty, a je go ce lem w za my śle au to rki
było od ciągnię cie oj ca jej dzie cka od żo ny właści cie la ta r ta ku, któ ra
wpadła mu w oko. Stał się on dla władz długo ocze ki wa nym pre teks-
tem do roz pra wie nia się z tomašickimi kułaka mi, bo ha zard nie li co -
wał z so cja li styczną mo ra l no ścią. Spra wa sta wała się tym bar dziej pi l -
na, że w 1952 roku ta k że ci, któ rzy na początku przyłączy li się do
JZD, te raz się z nie go wy pi sy wa li. Za ini cjo wa no więc pro ces, któ re go 
pod stawą był za rzut „hanobení lidově demokratického zřízení” i któ ry 
do pro wa dził do wy sie d le nia ki l ku go spo da rzy. 

Zpráva o trestních věcech vedených proti vesnickým boháčům za měsíc únor
1953. [...] Jakub Jircha, Tomašice čp. 8, výměra 31 ha. Od so u zen k 5 letům těžkého
žaláře, k propadnutí celého jmění, zákazu pobytu v dosavadním bydlišti, peněžité
pokutě a ztrátě občanských práv (Hájíček 2005, s. 35). 

Ten wy rok oz na czał tra ge dię całej wy sie d lo nej ro dzi ny i miał swo -
je sku t ki je sz cze w da le kiej przyszłości, dzie ci prze sied lo ne go kułaka
miały za mkniętą dro gę do ja kie goko l wiek wy kształce nia, rów nież
wnu ki wy ra stały w cie niu ro dzin nej tra u my. Te dale ko się ż ne sku t ki
w po wie ści re pre zen tu je Da nie la, w któ rej za du rzył się głów ny bo ha -
ter i któ ra po ma ga mu w śle dztwie z przeszłości. Oka zu je się ona bo -
wiem w fi na le wnuczką ro l ni ka wy sied lo ne go z Tomašic na pod sta wie 
do no su Rozálii Za ndlo vej i te raz, po la tach mści się na niej, pu b li kując 
jej list do Ra dy Na ro do wej w lo ka l nej ga ze cie, co miało za szko dzić jej 
sy no wi, sta rające mu się o urząd bu r mi strza, i żądając od niej pie nię -
dzy, któ re miałyby być ro dza jem zado śću czy nie nia za krzy w dy do -
zna ne przez jej ro dzi nę.

Ba da czo wi li te ra tu ry cze skiej list Rozáli Za ndlo vej nie mo że nie
sko ja rzyć się z kartką wysłaną przez bo ha te ra Żar tu Mi la na Kun de ry,
któ ra za wa żyła na je go da l szym lo sie. W po wie ści Hájíčka li st - do nos
od działuje w po do b ny spo sób na ży cie bo ha ter ki, z je go po wo du nie
mo że już ży wić nad ziei na po ślu bie nie oj ca swo je go sy na, mu si wy -
pro wa dzić się ze wsi, w któ rej już na za wsze do jej na zwi ska przy -
lgnęła in we kty wa dono si cie l ki i zdra j czy ni. Hájíček, po do b nie jak
Kun de ra, zwra ca uwa gę na fakt, jak nie znaczące są lu dz kie działania
wo bec iro nii wy da rzeń hi sto ry cz nych.

Da nie la, jej bio gra fia, to właści wie głów ne przesłanie po wie ści,
w któ rej au tor chciał uka zać kole kty wi za cję cze chosłowa c kiej wsi ja -
ko kwe stię do dziś nie za mkniętą, nie roz wiązaną. Pa r ty j ni urzęd ni cy,
dręczący ro l ni ków w la tach pię ć dzie siątych bądź już nie żyją, nie po -
niósłszy żad nej ka ry, bądź prze by wają na eme ry tu rach i nikt nie pró -
bu je po ciągnąć ich do ja kiej ko l wiek odpo wie dzial no ści. Po to m ko wie
ofiar re żi mu na pró ż no zwra cają się do sądów o wypłatę od szko do wań 
lub zwrot majątku. Nie kie dy uda je im się do pro wa dzić do zwro tu nie -
wie l kiej je go czę ści, prze wa ż nie zresztą będącej już w ru i nie. Lu dzie,
któ rzy w ja kiś spo sób do świa d czy li nie spra wied liwo ści tych lat, na -
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wet po pół wie ku nie chę t nie je wspo mi nają, a je śli już, to myślą o nich
w ka te go riach na rzu co nych przez komu ni sty cz ne wład ze. 

Musel jsem pořád myslet na to, jak z něho vy pa d lo to slovo: kulak. Au to ma tic ky,
bez přemýšlení. Měl ho léty zažité. Člověk, kterému tehdy, kolem roku devatenáct set
padesát, mohlo být nanejvýš patnáct, použil toto slovo ještě teď, na začátku jedena-
dvacátého století [...]. Připadalo mi neuvěřitelné, jak měl ten výraz dosud zadřený pod 
kůží. Kde se u nás proboha vzalo to slovo, které několika generacím na tlo u kli do
hlav? (Hájíček 2005, s. 21–22). 

To ko ja rzy się z czę ścią składową Tisch ne ro wskie go po ję cia ho mo
so vie ti cus, człowie ka, któ ry mi mo zmian po li ty cz nych i społecz nych
my śli ka te go ria mi da w nej epo ki, mo c no mając je za ko do wa ne w pod -
świa do mo ści. Po tej re fle ksji na stę pu je w po wie ści bar dzo in te re -
sujący z pun ktu języ koz naw cze go pa saż po świę co ny te mu, jak głów -
ny bo ha ter w cze skich słow ni kach na uko wych po szu ku je zna cze nia
słowa kulak. W słow ni ku z 1900 ro ku je sz cze go nie zna j du je, po ja wia 
się ono do pie ro w 1935 ro ku, ale wy ja ś nia ne jest wyłącz nie w kon te k -
ście sy tu a cji w Związku Ra dzie c kim i do pie ro w słow ni ku z 1963 ro -
ku zo sta je ono prze nie sio ne na cze skie re a lia, a wy ja ś nie nie je go zna -
cze nia brzmi ja k by po cho dziło wprost z pod rę cz ni ka do eko no mii po -
li ty cz nej so cja li z mu. 

Ze sta wie nie oma wia nych po wie ści da je czy tel ni ko wi pełny ob raz
sy tu a cji cze chosłowa c kiej wsi od cza sów II wo j ny świa to wej aż po
początek XXI wie ku. Go dzi na ci szy, się gając re tro spekcją do wy da -
rzeń wo jen nych, zwra ca uwa gę prze de wszy stkim na fakt, że pró by
uno wo cześ nia nia wsi i kole kty wi za cji go spo darstw ro l nych, tak wa ż -
ne pro pa gan do wo dla no wej – komu ni sty cz nej wład zy, nie ty l ko były
prze pro wa dza ne wbrew wo li społecze ń stwa i wiązały się z wie lo ma
na du ży cia mi, ale ta k że, że tra fiły one w niewłaści wy czas. Lu dzie,
mający na świe żo w pa mię ci oku pa cję hi t le rowską z całym jej dra ma -
ty z mem i okru cie ń stwem, nie by li je sz cze przy go to wa ni na żad ne re -
wo lu cyj ne zmia ny, je dyną rzeczą, któ rej po trze bo wa li, była od ro bi na
spo ko ju i cza su, by ochłonąć po nie da w nej tra ge dii. 

Po wieść Hájíčka zaś uka zu je kole kty wi za cję wsi w kon te k ście da l -
szych dzie jów Cze chosłowa cji, zwłasz cza w kon te k ście prze mian po -
li ty cz nych pod ko niec XX wie ku. Cze skie społecze ń stwo, jak po ka zu -
je Selský ba ro ko, przez ponad 50 lat nie po tra fiło się upo rać z tra umą,

jaką dla wie lu mie sz ka ń ców wsi była li k wi da cja indy widu al ne go ro l -
ni c twa. Na wet po prze wro cie w 1989 ro ku nie zna le zio no spo so bu na
wy rów na nie krzywd i roz li cze nie lu dzi odpo wie dzia l nych za ta m te
wy da rze nia. W utwo rze Hájíčka uwi da cz nia się ta k że bar dzo wy ra ź -
nie sen ty ment wo bec wsi cze skiej, któ rej już nie ma. Ubo cz nym sku t -
kiem kole kty wi za cji była li k wi da cja tra dy cy j nej wsi cze skiej czy
słowa c kiej. W chwi li obe cnej cze ska pro win cja to w wię kszo ści wsio- 
-mia ste czka za mie sz ka ne przez napływo wych ro bo t ni ków na jem-
nych, bra ku je w nich tra dy cy j nych wie j skich wię zi mię dzy lu dz kich,
łączących mie sz ka ń ców zwyczajów i przy wiąza nia do zie mi. „Praw-
dzi wa” wieś wy stę pu je w po wie ści Hájíčka w po sta ci skan se nu w Ho-
lašovicach, wpi sa ne go na li stę UNESCO, gdzie tu ry ści mogą obe j rzeć 
za bu do wa nia go spo da r skie w sty lu ty tułowe go „wie j skie go ba ro ku”.

In te re sującą kwe stią związaną z po rów na niem obu po wie ści jest
ta k że spra wa mo ty wa cji au to rów do ich na pi sa nia. Ivan Klíma, jak już 
wspo mnia no, pra co wał ja ko re po r ter. Go dzi na ci szy jest wy ni kiem je -
go bez po śred nich ob se r wa cji, współucze st ni c twa w wy da rze niach.
Wpra w dzie, jak wie lu au to rów, za strze ga na początku, że nie na le ży
w wy da rze niach opi sa nych w utwo rze do szu ki wać się po do bie ń stwa
do rze czy wi sto ści, ale trud no jed nak, wiedząc o dzien ni ka r skich do -
świa d cze niach au to ra i o je go re po r ta żach ze wschod niej Słowa cji,
ustrzec się przy pi sa nia po wie ści Go dzi na ci szy pe w nych wa lo rów
doku men ta r nych. Klíma więc pełni ro lę świa d ka wy da rzeń, za pi su je
je dla po to mno ści. W od ró ż nie niu od re po r ta ży nie sta ra się jed nak
o obie kty wizm, osądza i oce nia, nie kie dy bar dzo su ro wo. W przy pa d -
ku Hájíčka zaś mo ty wa cję au to ra mo ż na dość łatwo od czy tać z de dy -
ka cji za mie sz czo nej na wstę pie po wie ści, któ ra jest ofia ro wa na pa -
mię ci oj ca au to ra, sy na kułaka, któ ry „si do dnes pa ma tu je, ja ko by to
by lo včera, každej ko u sek po le z to ho čtyřadvecetihektarovýho sta t ku, 
co už dávno není” (Hájíček 2005, s. 5).
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Ka mil DŹWI NEL

To ruń

Válka je ho l ka mo je. 
Żołnie rz w pie ś niach Ka re la Kry la

Abs tract

The article presents a thread related to the artist’s frequent use of the sub jec tive
point of view of a wandering through the world soldier – recurrent in the songs by
Karel Kryl – a Moravian bard, “trou ba dour of the Prague Spring”. Life on an exile,
constant sepa ra tion, longing and also un cer tainty of what was left behind and what is
yet to come – are in Kryl’s way a framework of ex is ten tial issues shaping his songs.
The article’s aim is also to point other theme dominants of song writ er’s creation,
which allow him to ar ticu late a full range of feelings – in its com pli cated mul ti di men -
sion al ity, still with a clear presence of emptiness, lone li ness, home less ness. 

Abs trakt

Artykuł przed stawia powracający w pieśniach Karela Kryla – mo rawskiego
barda, „trubadura Praskiej Wiosny” – wątek związany z częstym stosowaniem przez
artystę pod mio towego punktu widzenia wędrującego przez świat żołnierza. Tułacze
życie, nieus tanna rozłąka, tęsknota, a także nie pewność tego, co się zostawiło, i tego,
do czego się zmierza, stanowią w ujęciu Kryla zrąb eg zys tencjalnych zagadnień
kształtujących jego pieśni. Praca ma na celu wskazanie również innych te ma tyc znych 
dominant twórc zości pieśni arza, które umożli wiają mu ar tyku lację pełnej skali emo-
cji w jej skom plikow anej wie lowymia rowości, z wyraźnym jednak uobec ni aniem
uczucia pustki, sa mot ności, nieza do mow ienia.

Ke y words: Czech li te ra tu re, bard, songs, Ka rel Kryl
Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska, bard, pio sen ki, Ka rel Kryl

Fun dusz Wy sze hra dz ki, Fe sti wal Ki no na Gra ni cy czy roz li cz ne
kon ta kty te a tra l ne po mię dzy Polską a Cze cha mi (sze rzej: Pin dór
2006) nie zro dziły się z pró ż ni. Po za wsze l ki mi ró ż ni ca mi – w po dej -
ściu do re li gii, do kwe stii na ro du etc. – oba kra je łączy wie le wątków
hi sto ry cz nych i ku l tu ro wych. I wca le nie trze ba szu kać spo iw abs trak- 

cy j nych, kate go ria l nych. Cze sko- po l ska (a ta k że – by być precy zyj -
nie j szym – cze chosłowac ko- po l ska) wie l ka hi sto ria nie jed no krot nie
roz gry wa się w szcze gółach, w po je dyn czych lo sach. Ka rel Kryl –
„mo ra wskośląski”1 śpie wak, „bard Pra skiej Wio s ny”2 – to do sko nały
przykład par ty cy pa cji na tak za ry so wa nej ma pie społeczno -kul tu ro -
wych od działywań. Jak nikt in ny ro zu miał on sa mo tność jed no stki
w świe cie oda r tym ze złudzeń. Im mniej jed nak za le żało od człowie ka 
w da nej dzie dzi nie ży cia, tym szy b ciej po ja wiał się w jej po bli żu au tor 
Mo ty la ze swo i mi pie ś nia mi, któ re wpra w dzie nie da wały łatwe go po -
cie sze nia, ale po ma gały cho ciaż czę ścio wo os wa jać egzy sten cja l ne
pro ble my.

Związki Kry la z Polską miały nie zwy kle in ten sy w ny cha ra kter
(sze rzej: Dźwi nel 2013, s. 39–48). „Do pó ki nie było Kacz ma r skie go,
do pó ty śpie wałem dla was ja” – mó wił w wy wia dzie z 1989 ro ku Ka -
rel Kryl (Zię ty 2006, s. 141). I rze czy wi ście, je go głos niósł się sze ro -
kim echem w pol skiej ku l tu rze nie za le ż nej. W dru gim obie gu wy da no
trzy la ta przed wspo mnianą roz mową z cze skim bar dem śpie w nik
z nu ta mi i te ksta mi, za ty tułowa ny Pio sen ki Ka re la Kry la, je go pie ś ni
śpie wa li nie za le ż ni ar ty ści – An to ni na Krzy sztoń3, Jan Krzy sztof Ke -
lus4, twó r cy Sa lo nu Nie za le ż nych (sze rzej: Ny czek… 2008), tłuma -
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1 Jak nazwał Kryl sam siebie w ankiecie Ivana Štědrego (1968, s. 4).
2 Określenie takie stosuje np. Michał Traczyk (2009, s. 197). O złożoności terminu

bard pisze Karolina Sykulska (2001, s. 189–197). Niezwykle ciekawe uwagi na temat 
in ter fe ren cji między piosenką a poezją przedstawia natomiast w jednym ze swoich
esejów Přemysl Rut (2001, s. 323–342). Warta uwagi jest również przekrojowa bi b -
lio gra fia, poświęcona czeskiej piosence, zawarta w książce Ruta (2001, s. 357–375).

3 Jedna z badaczek wspomina o dru goo bie go wej kasecie z piosenkami Kryla
śpiewanymi przez Krzysztoń (Dudek 2001, nr 3, s. 230).

4 W wy wia dzie -rze ce z Kelusem czytamy: „Tarkowscy skom bi no wa li skądś nową
taśmę. Tym razem nie rosyjską, tylko czeską. Jakiś chłopak śpiewał na strajku w
szkole filmowej w Pradze o tym, jak mu w jego dwu dzie stole t nie życie czołgi
wjechały. Nie było w tym nic dosłownego, raczej metafora, piękna poezja, ogromny
ładunek emo cjo na l ny. [...] Człowiek, który śpiewał na tej taśmie, nazywał się – jak
łatwo zgadnąć – Karel Kryl. Starszy z braci Tarkowskich, Jacek, przetłumaczył kilka



czy li je go utwo ry ta cy au to rzy, jak Ma ry na Mi kla sze wska5, wspo -
mnia ny już Ke lus6 czy Re na ta Pu t z la cher-Buchtová, czym spo wo do -
wa li, że za gra ni cz ny twó r ca stał się wa ż nym głosem w po wo jen nej,
trud nej pol skiej dys ku sji o wol no ści. Po la cy – na pieśń bar dowską
niezmie r nie po da t ni, szcze gó l nie w cza sach hi sto ry cz nych nie po ko -
jów – z uwagą słucha li Kry lo wskie go przesłania. Jak za uwa ża zna w ca 
cze skiej pio sen ki fo l ko wej i po ety c kiej Jo sef Prokeš: 

Pieśni Karela Kryla miały wy ra ź ny wymiar społeczny, stały się kata li za to rem
ety cz nych wa r to ści swoich czasów i przez ko le j ne dwu dzie sto le cie pełniły rolę no r -
mo twórczą7. 

Na le ży to stwier dze nie uści ślić o ty le, że w przy pa d ku Kry la mo -
że my mó wić o społecz nym kry ty cy z mie, o wska zy wa niu trud nych
dróg ku wa r to ściom ży cia (oce niał je bard ja ko je dy ne, dla te go w je go
te kstach wi do cz na jest wy ra ź na tę sk no ta meta fi zy cz na, czę ste się ga -
nie po wątki bi b li j ne, tra kto wa ne nie ja ko wy ta r te sche ma ty, ale ży we
kon te ksty współcze s no ści). Ponad to au tor Miłej da rzył Pol skę ogrom- 
ną sym pa tią, przy ja ź nił się m.in. z Ja c kiem Ka cz ma r skim (za po zna -
nym na emi gra cji w śro do wi sku Ra dia Wo l na Eu ro pa; por. Żurek
2015), posługi wał się ję zy kiem pol skim w sto p niu komu nika ty w nym,
a nie rza d ko śpie wał swo je pie ś ni po pol sku8 (cho ć by w przekładach
Re na ty Putzla cher- Buch to vej).

Rów nież współcze ś nie wzra sta zain tere so wa nie czeską pio senką
ar ty styczną, po wra cającą za sprawą do brze przy jmo wa ne go „na dru -
gim brze gu rze ki Ol zy” Jaromíra No ha vi cy, któ ry – no ta be ne – wie le
Kry lo wi za wdzię cza ja ko twó r ca (por. Ra u volf 2007, s. 26, 31 i in.;
Dźwi nel D. 2013, s. 5–6). Cie ka wy opis pol skiej re ce pcji Kry la, a za -
ra zem roz po zna nie twó r czo ści i oso by au to ra Małego że gla rza ja ko
włas ne go źródła in spi ra cji, przed sta wia No ha vi ca w jed nym ze swych 
wspo mnień, w któ rym się ga pa mię cią do słyn ne go kon ce r tu Kry la
w 1989 ro ku w ra mach Fe sti wa lu Nie za le ż nej Sztu ki Cze chosłowa cji
we Wrocławiu (por. Blažek 2003, s. 371–389): 

Sam koncert mam przed oczami do dziś. Naj bar dziej za sko czyło mnie wielkie,
wręcz bu rz li we, mo men ta mi aż wzruszające przy ję cie Karela Kryla. Nie chodzi o
tych kilka dziesiątek Czechów, którzy dostali się na wi do w nię, ale głównie o setki
Polaków, dla których już wówczas Karel był wielką ikoną. Nie przy pu sz czałem, ilu
ludziom w Europie Karel dodawał sił swoimi pie ś nia mi na falach Radia Europa. Nie -
któ re swe pio sen ki wy ko ny wał po polsku. Były one nie zwy kle udane, brzmiały
bardzo chwy t li wie. Mówiłem sobie w duszy, że chciałbym mieć kiedyś szansę, by
spró bo wać czegoś po do bne go (No ha vi ca 2015).

By wa l cy kon ce r tów No ha vi cy wiedzą dokład nie, że ma rze nie cze -
skie go pie ś nia rza spełniło się, a na wet – nie ustan nie spełnia9. 

Kry lo wska twó r czość nie zo stała je sz cze wy cze r pująco w pol skim
pi śmien ni c twie prze ana lizo wa na10 (bra ku je rów nież przekładów nie
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9 „Mag nety z mo wi” pieśni Nohavicy dopomogły na pewno ich polskie przekłady 
(zazwyczaj „dźwiękowe”, stawiające sobie za cel przede wszystkim aktu a li za cję
w formie piosenki), których dokonywał m.in. Antoni Muracki. Jego trans la cje
znalazły się na płycie Świat według Nohavicy (2009), skupiającej naj wię kszych
artystów polskich z kręgu piosenki po ety c kiej. Widać zresztą i na przykładzie
Nohavicy, i na przykładzie Kryla prawidłowość dotyczącą faktu, że pieśni tłuma-
czone wyraźnie ożywają w kulturze docelowej przekładu. Zaznaczam tę oczy wi -
stość, ponieważ mamy do czynienia z formą he te ro ge niczną, wie lo ko dową, która
jednak mocno zbliża się do uwa run ko wań re ce pcy j nych chara ktery sty cz nych dla li -
te ra tu ry sensu stricto.

10 Na temat Kryla zob.: Bielec 2008, s. 129–131; Brandys 2010, s. 306–308; Ko-
walska 2010, s. 47–55; Dźwinel 2013 (tutaj kolejne wskazówki bib lio gra ficz ne).

jego kawałków. [...] śpiewało tego spol sz czo ne go Kryla dziesiątki ludzi, w moim
otoczeniu Michał Tarkowski, »Wąż«, potem Kleyff, Michał Lorenc, Stefan Brzoza. 
Ja również” (Był raz dobry świat... 1999, s. 26).

5 Nazwisko Mi kla sze wskiej wymienia w swojej reko ne san so wej pracy o czeskim
samizdacie lat 70. i 80. Jiří Gruntorád (2004, s. 58). Zauważmy, że autor określa Kryla 
jako „českého barda svobody” („czeskiego barda wolności”).

6 „Na przykład Kelus przekładał cenionego przez siebie Cohena i prowadził z nim
rozmowy w pieśniach. Tłumaczył także, w poczuciu głębszej wspólnoty, Kryla”
(Sawicka 2010, s. 18).

7 Prokeš 2005, s. 72. Tłumaczenie K.D. – jeśli nie zaznaczono inaczej, przekłady
czeskich fragmentów pochodzą ode mnie.

8 Wydarzeniom na polskim Wybrzeżu (1970 roku) poświęcił pieśń Varhany v Oli-
vě, również pod tytułem Ve jménu humanity! (Kníška Karla Kryla 1990, s. 132–133).



ty l ko li cz nych cze skich pu b li ka cji o Kry lu11, ale na wet sa mych je go
te kstów). W pre zen to wa nym stu dium pro po nu ję przy j rzeć się jej pod
kątem jed ne go, czę sto po wra cające go mo ty wu, któ ry – obok li cz nych
re pre zen ta cji na tu ry, za bie gów inter te kstua l nych, roz wa żań o wie rze,
wątków auto tema ty cz nych (meta pio sen ko wych), słowem nie prze bra -
ne go bo ga c twa te go dzieła – współkształtu je świat zbu do wa ny z bli -
sko dwu stu pie ś ni, mo ty wu żołnie rza. Pra gnę wska zać na do niosłość
fi gu ry wy gna ń ca, wy alie nowa ne go, przy mu so we go sa mo tni ka, któ ry
nie ustan nie po wra ca w li ry cz nych ob ra zach au to ra Ra ko vi ny.

Jak wię kszo ści Cze chosłowa ków – czy w ogó le oby wa te li de mo -
lu dów – obo wiązek służ by wo j sko wej nie ominął Kry la, któ ry od uro -
dze nia ży wił ura zę do wsze l kich służb mun du ro wych, co na le ży
wiązać z jed nym z wcze s nych epi zo dów je go dzie ci ń stwa, kie dy to
do wó d ca stra ży „w białych rę ka wi cz kach”12 wraz ze swoją świtą za -
my kał „apo li tyczną”13 dru ka r nię oj ca przyszłego pie ś nia rza. W jed -
nym z wy wia dów dla RWE z właści wym so bie hu mo rem Kryl mó wił,
że od chodząc z wo j ska po dwu i półle t niej służ bie, usłyszał od swo je go 
ma jo ra, iż był on „naj go r szym żołnie rzem Układu Wa r sza wskie go”14. 
W wo j sku nie ustan nie „demo ra li zo wał” swo ich ko m pa nów: cho ć by
po przez za po zna wa nie ich z po wie ścią Jo se p ha Hel le ra Hla va 22 (Pa -
ra graf 22) czy z wystąpie niami „małego ka ba re tu” o na zwie Nálet na
blbý (Na lot na głupców; za: Půlkacíř… 2009, s. 82 i 84). Wszy stko to
było je dy nie maską ochronną, strzegącą psy chi ki Kry la przed ne ga -
tyw ny mi do zna nia mi czy wręcz tra u ma mi15: 

Dla mnie [wojsko – przyp. K.D.] to był zma r no wa ny czas – a od czu cie takie mam
do dzisiaj. To było wię zie nie. Wszystko, co tam przeżyłem, było nie zgod ne z moją
wolą. Skra dzio ny mi czas, inaczej nie można tego nazwać. Nie znalazłem w tym ani
od ro bi ny sensu. Oprócz do świa d cze nia, które jest wstrząsające (Půlkacíř… 2009,
s. 63). 

Już więc na eta pie wo j ska po ja wia się po czu cie bez sen su za ist -
niałej sy tu a cji, po tę go wa ne je sz cze świa to poglądem Kry la, któ ry
wszę dzie tam, gdzie wol ność jed no stki stała w opo zy cji do zor gani zo -
wa nej „wol no ści” ko le kty w nej, opo wia dał się na rzecz tej pie r wszej,
tę drugą uz nając za bez re fle ksyjną po da t ność na ma ni pu la cję (Půlka-
cíř… 2009, s. 85–86). Nic więc dzi w ne go, że w je go wra ż li wej wy ob -
ra ź ni przy mu so we, bez po sta cio we, ko sza ro we cza sy gwałtem od ci s -
nęły pię t no, któ re – nic to, że per ne ga tio – po zwa lało Kry lo wi po sze -
rzać ska lę włas ne go do świa d cze nia, sta no wiące go prze cież pod sta wę
je go pie ś ni, osa dzo nych w re a l no ści ży cia i będących mo ż li wie bli sko
człowie ka.

To właś nie z te go ty pu utwo rów – wy ra zi s tych ar ty ku la cji egzy -
sten cja l nej sa mo tno ści – zasłynął Kryl w Pol sce. Jan Po pra wa stwier -
dza: 

W tra dy cji gnie w nej, walczącej twó r czo ści pio sen ka r skiej znaczny udział mieli
śpie wa cy za gra ni cz ni (Poprawa 1984, s. 67).

Na stę p nie wy mie nia na zwi sko cze skie go bar da. Ja d wi ga Sa wi cka
i Ewa Pa czo ska za uwa żają na to miast ważną ce chę ogólną bar dy z mu:
„Fe no men bar dów po zo sta je za wsze [...] fe no me nem wspól no ty”16.
Ka rel Kryl, Jaromír No ha vi ca, ale też Vladimír Me r ta, Ja ro s lav Hu t ka
czy Ka rel Plíhal sta no wią do sko nałą egze mpli fi ka cję tej te zy, w mo im 
prze ko na niu wy pro wa dzając na wet ów „fe no men wspól no ty” z za kre -
su pie ś nio wej jed no ści w sy ste mach tota li ta r nych. 
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nawet „se be i ro nický postoj” („postawa auto iro ni cz na”) (zob. Kryl Karel, básník,
textař… 2001, s. 146).

16 Sawicka, Paczoska 2001, s. 8. Ich spo strze że nie – lecz także wiele innych
kwestii wiążących się z pojęciem bardyzmu – ciekawie rozwija Krzysztof Gozdowski
(2010, s. 24–35; tu uwaga o cytowanym zdaniu badaczek na s. 27). 

11 Ko nie cz nym źródłem do badań nad twó r czo ścią i życiem Kryla byłaby tu bez
wątpienia książka Vojtěcha Klimta (2010). Mnogość in fo r ma cji przynoszą także
rozliczne wywiady i wy wia dy- rze ki z Krylem.

12 Ten znamienny szczegół na długo zapadł w pamięć barda, skoro po wielu latach
przywołał go w wy wia dzie -rze ce (por. Půlkacíř... 2009, s. 11).

13 Jak nazywa ją Kryl w wywiadzie dla RWE pt. Biografia Karela Kryla (nadanym 
25 XII 1974 r.), udzielonym Janowi Tysz kie wi czo wi.

14 Wywiad J. Ty sz kie wi cza, Biografia Karela Kryla.
15 To jedna z naczelnych funkcji tak częstej u Kryla ironii. Co znamienne – nawet

w haśle słownikowym poświęconym artyście możemy znaleźć tę cechę, nazywaną



Wró ć my jed nak do utwo rów Kry la, któ re były po pu la r ne w la tach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych rów nież w Pol sce. Jed na z ich
ba da czek stwier dziła, że „Bal la da Je go wy so kość kat była sztan da ro -
wym te kstem mo je go po ko le nia” (Pa czo ska 2001, s. 181). Do te go
utwo ru na le ży dołożyć bez wątpie nia: Miłą (Lásko), Mo ty la (Jeřabi-
ny), Mo ri tu ri te sa lu tant, Bra ci sz ku... (Bratříčku, zavírej vrátka), Rę ka 
to most (Ru ka je most), Pieśń Nie zna ne go Żołnie rza (Píseň Nezná-
mého vojína) czy Kołysan kę (Ukolébavka)17. Właści wie we wszyst-
kich tych te kstach – niewątpli wie do brze zna nych pol skiej pu b li ce
cho cia ż by z bez de bi to wych dru ków i pod zie mnych ka set – per spe kty -
wa żołnie rza- wyg nań ca po ja wia się nie ustan nie: je śli nie całościo wo
– ja ko głów na ma try ca komu nika cy j na, to przy naj mniej czę ścio wo –
przez ewo ko wa nie na stro ju bez do mno ści czy nie zado mo wie nia18. 

Słyn na pieśń Lásko – zna na w po ety c kim przekład zie Ma ry ny Mi -
kla sze wskiej – za czy na się od słów:

Pár zbytků pro krysy Szczur połknął gulasz mdły
na misce od guláše Już pora wyjść z kantyny
milostné dopisy Ka r cia nej zapis gry
s partií mariáše Na liście od dzie w czy ny
Před cestou dalekou Przed nami długa noc
zpocený boty zujem Ruszamy jutro z rana
a potom pod dekou Pod szary wpełzasz koc
sníme když ona nu jem Co skrywa grzech Onana19

   (Kryl 1990c, s. 101–102)

Prze strzeń, w ja kiej zna j du je się na da w ca li ry cz ny (zbio ro wy), to
chara ktery sty cz ne bu dyn ki wo j sko we (po lo we lub sta cjo na r ne): kan -

ty na i ko sza ry. Dys ko m fort, przy mus prze by wa nia w tym mie j s cu
mają swo je od zwier cied le nie już w in ci pi cie, gdzie je dze nie w to wa -
rzy stwie szczu rów mu si zo stać za akce pto wa ne ja ko oko li cz ność zu -
pełnie no r ma l na. Ta ka rze czy wi stość bo wiem ni we lu je wszelką wra ż -
li wość. Na wet miłos ne li sty zo stały sfun kcjo nali zowa ne, w pe w nym
sen sie zdesa krali zo wa ne, za pi su je się na nich wy ni ki ma ria sza, czyli
tra dy cy j nej gry ka r cia nej o ko rze niach nie miec ko-po l skich. Za po wiedź 
da le kiej dro gi, zmę cze nie, po nu ry ry tuał au to ero ty ki – wszy stko to
w ja kiejś mie rze przytłacza żołnie rzy. Przy wołane czyn no ści se ksu a l -
ne nie mają tu zna cze nia oby cza jo we go, nie są le ksyką au ten ty zują-
cą (choć Kryl na śla du je pro sto tę pio sen ki żołnie rskiej), po nie waż
„grzech Ona na” sta no wi wy raz doj mującej sa mo tno ści, nie obe cno ści
dru giej, bli skiej oso by, bra ku za rów no w sen sie fi zy cz nym, jak i emo -
cjo na l nym. Tę kon fron ta cję lu dz kiej nie win no ści i żołnie rskie go do -
świa d cze nia wy ra ża on w dru giej stro fie:

Dvacet let necelých Dwa dzie ścia prawie lat
Odznáček na baretu I w czapkę znaczek wpięty
S úsměvem dospělých Pa pie ros w kącie warg
vytáhnem ci ga re tu Nie dba le uśmie ch nię tych
V opasku u boku Obija się o bok
nabitou pa ra be lu Nabite pa ra bel lum
Zpíváme do kroku Śpiewamy, idąc w krok
pár metrů od bordelu Dwa metry od burdelu

Jest to do świa d cze nie mar ko wa ne, za któ rym stoją nie ty l ko czy ny
i prze ży cia, ale ta k że fakt, że my, zbyt młod zi lu dzie z „uśmie chem
do rosłych | wy ciąga my pa pie ro sa”, a u pa sa wi si nam na bi ty pi sto let.
Ponadto autor podkreśla, iż żołnierze, maszerując przez świat, grom-
ko śpiewają, bo nie ma przeszkód na ich drodze, co jest oczy wi ście
wi doczną iro nią Kry la, któ ra ma swój rys tra gi cz ny. Gru pa młodych
lu dzi, wtłoczo nych w ma chi ny biuro kratycz no-tota litar ne (utwór zo -
stał umie sz czo ny na płycie Maškary, zare je stro wa nej na emi gra cji,
w Mo na chium w 1970 ro ku), wbrew włas nej wo li mu si uczyć się do -
rosłego ży cia w wa run kach sa mo tno ści, w takt ba na l nej, ma r szo wej
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17 O Kołysance – słusznie wyłuszczając po li ty cz ny kontekst utworu – pisze
Katarzyna Chrobak (2013, s. 180–181).

18 Zadziwiająco trafne w kontekście tej partii twórczości Kryla okazują się
rozpoznania jednej z badaczek, dotyczące współczesnej poezji polskiej (zob.
Legeżyńska 1996, passim).

19 Kryl 1986a, s. 7. W cytowanym źródle zamiast wyrazu połknął znajdujemy
skończy, jednak to właśnie wersja z pierwszym wyrazem jest bardziej znana (zapewne 
dlatego, że korzysta z niej choćby Antonina Krzysztoń).



pio senki20, niejako zagarniającej ich wy ob ra ź nię. Brak po czu cia sen -
su ży cia w okre sie służ by wo j sko wej Kry la sta je się me ta forą sa mot-
no ści żołda ków, któ ra udzie la się rów nież od bio r cy. Osta t nia zwro t ka
Lásko do my ka ten mi kro try p tyk o pu st ce:

Pár zbytků pro krysy Już dojadł resztki szczur
a taška na patrony Do koszar po wra ca my
Latrína s nápisy Na ścia nach la tryn wzór
jež ne j sou pro ma tró ny Z na pi sów nie dla damy
Není čas na spaní Na sen nam cza su brak
Smrtka nám drtí pa l ce Ko stu cha ko ści liczy
nežli se zchlastaní Pi ja ni w drobny mak
svalíme na ka va l ce Wa li my się na pry cze

Żołnie rze po no w nie zna j dują się w ko sza rach, po wra cają szczu ry
do ja dające re sztki21 – szta faż te go wie r sza bu dują rze czy wu l ga r ne,
ob rzy d li we, po wiąza ne z „dołem cieles no-ma teria l nym” (te r min Ba -
ch ti no wski). Je dy ny stan, po zwa lający fun kcjo no wać w tym wy bra -
ko wa nym świe cie, to upo je nie al ko ho lo we. „Zchla sta nie się” sta no wi
pró bę zagłusze nia, za ne go wa nia owe go anty porządku świa ta, ma jed -
nak cha ra kter chwi lo wy i wy da je się ra czej wy ni kać z bez si l no ści.
Słowa Na sen nam cza su brak | Ko stu cha ko ści li czy do my kają tę –
mo men ta mi śmieszną, mo men ta mi straszną – wi zję przy wołaniem
wątku mor tua l ne go. To nie jest sen, gdyż śmierć za czy na już wyłamy -
wać pa l ce, jest bli ska, nie mal na wy ciągnię cie rę ki. Nie są to rów nież
oma my. W tym mie j s cu ob ja wia się je dy na bez względ na i prze ra -
żająca pra wda o lu dz kim lo sie. 

Zna mien ne prze su nię cia se man ty cz ne za chodzą na to miast w re fre -
nie tej pio sen ki:

Lásko zavři se do pokoje Miła – nie przy chodź na wołanie
Lásko válka je holka moje Miła – wojenka moja pani
s ní se miluji Z nią się kochać chcę
když noci si krátím Gdy w nocy się budzę...
Lásko slunce máš na vějíři Miła – twą postać widzę we śnie
Lásko dvě třešně na talíři Miła – dojrzałe dwie cze re ś nie
ty ti daruji Weźmiesz z dłoni mej
až jed nou se vrátím Gdy kie dyś po wró cę

Prze de wszy stkim zmie nia się tu per spe kty wa: ze zbio ro wej na
pier wszo o so bową. Wołacz Lásko, skie ro wa ny do uko cha nej ocze -
kującej żołnie rza, wy da je się ckli wy, sen ty men tal ny, ale ty l ko wte dy,
kie dy od bie ra my go w izo la cji. W kon te k ście całego utwo ru sta no wi
on je dy ny mo ment, kie dy pod miot mo że być sobą (po wie dzieć: mo je,
ja), mo że wy ra zić swo je emo cje, nie ja ko „zni hi lo wać” sa mo tność
w wi zji, któ ra po zwa la żyć w ab sur dzie i bru dzie ko szar. Na to miast
myśl o przyszłym, po wo jen nym i poza ko sza ro wym ży ciu wpra w dzie
w zni ko mym sto p niu, ale jed nak prze zwy cię ża ową sa mo tność22.

Per spe kty wa pod mio to wa osa mot nio ne go żołnie rza zo stała wpro -
wa dzo na przez Kry la już we wcze ś nie j szej pio sen ce Jeřabiny (zna nej
ja ko Ja rzę bi ny, choć po pu la r niejszą wersją ty tułu jest Mo tyl). Wspo -
mnia ny punkt wi dze nia po ja wia się naj wy ra ź niej w stro fie osta t niej:

22 Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z tym utworem w audycji no wo ro cz nej pro -
wa dzo nej przez Jacka Kacz ma r skie go w RWE, dałem się ponieść suge sty w ne mu
kon te ksto wi jej od two rze nia: utwór Kryla miał ko men to wać dylematy moralne
polskich zomowców czy w ogóle ludzi, którzy uczynili z wojny (ro zu mia nej do-
słownie, ale też meta fo ry cz nie) swoją „panią”. Taką in ter pre ta cję wspierało
również społeczne zaan ga żo wa nie Kryla, który w reżim uderzał wie lo kro t nie. Ani
ta sy tua cy j na, „po li ty cz na” recepcja, ani za pro pono wa ne przeze mnie od czy ta nie
nie wyczerpują zresztą znaczeń tej piosenki. Otwiera się jeszcze przy naj mniej jedna 
ciekawa per spe kty wa, która imp li cy t nie tkwi zarówno w moim, jak i Kacz ma r skie -
go od czy ta niu – kwestia hie ra r chii wartości młodego człowieka roz da r te go między
własną uczu cio wo ścią a ordy na r no ścią świata zew nę trz ne go. Ostatnią opozycję
przywołuje w auto ko men ta rzu do Lásko sam autor (Kryl 1994, s. 123).

20 Tu znakomitą aluzję muzyczną uzyskuje Kryl za pomocą ryt mi cz ne go
uderzania w struny gitary, imitując właśnie marsz.

21 Stroniąc od nazbyt jed noz na cz nych uogólnień psy choa nali tycz nych, odnotuję
jedno z żywych wspomnień Kryla, dotyczące właśnie szczurów. Tak opisuje warunki
swego kro miery żo wskie go mieszkania bard: „W komórce były szczury, tego nigdy
nie zapomnę. Parę razy dostałem od mamusi lanie, bo z rondelka zginęło jedzenie.
Ale ja go nie jadłem, wszystko zżerały szczury. Pamiętam, że dwa nawet ubiłem”
(Půlkacíř… 2009, s. 13–14).
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Na nebi měsíc jako koláč s tva ro hem  Na niebie księżyc niby kołacz, niby chleb
Koupím si láhev rumu v krčmě za rohem  Kupię bu te l kę rumu, za rogiem jest sklep
Budeš se líbat Ty będziesz spędzać
v noci s cizím pánem noce z swym fra je rem
Já budu zpívat Ja będę śpiewał, 
zpitý s kapitánem spity, z ofi ce rem.
Já budu zpívat Ja będę śpiewał,
zpitý s kapitánem spity, z ofi ce rem23

        (Kryl 1990b, s. 113)

I tym ra zem sub sty tu tem sa mo tno ści sta je się al ko hol (mo tyw nie -
zwy kle czę sty w pie ś niach, spełniający fun kcje naj róż nie j sze, od dio -
ni zy j skiej afi r ma cji wita li sty czne go „pę du upo je nia” aż po ko le j ne
sto p nie roz pa czy). Utwór jed nak ma szerszą wy mo wę, w kon te k ście
wcze ś nie j szych wy da rzeń po wo dem smu t ku pijące go ze swo im ka pi -
ta nem żołnie rza jest nie ty l ko je go oso bi sta po ra ż ka z uko chaną ko -
bietą, ale rów nież bieg hi sto rii:

     Prý přišli v čas však vtrhli jako vichřice 
     Nad tichou zemí 
     vrčí netopýři 
     a národ němý
     tlučou oficíři
               (Kryl 1990b, s. 113)

Nie pro sze ni go ście więc – „po do b no” pod po zo rem „przy j ścia
w czas” – oka za li się na jeź dź ca mi, bijący mi „nie my na ród”. Roz bi cie
we wnę trz ne bo ha te ra Kryl po tę gu je wspo mnia nym wątkiem po rzu ce -
nia żołnie rza przez uko chaną. Mi mo wo l nie na rzu ca się tu taj mo ż li -
wość od czy ta nia te go utwo ru ja ko alu zji do in wa zji wojsk Układu
Warsza wskie go na Cze chosłowa cję w 1968 ro ku. Jed nak Mo ty la nie

na le ży tak od czy ty wać z po wo dów czy sto chro nolo gi cz nych: po wstał
on bo wiem na rok przed ty mi wy da rze nia mi. Jest za tem pro fe ty cz nym 
świa de c twem bar da, któ ry w 1967 ro ku od dał na strój wów czas mu to -
wa rzyszący, skon sta to wał na ra stającą alie na cję wo bec hi sto rii24, pó ź -
niej zna j dującej swój od dźwięk właś nie w „pol skich tan kach nad Weł- 
tawą”, za któ re prze pra szał w swym pro test - son gu Przy ja ciół nikt nie
bę dzie mi wy bie rał An drzej Ga r cza rek (pełny tekst w: Ga r cza rek
1999, s. 56).

Kon tekst ro ku 1968 po ja wia się za to w Bratříčku, zavírej vrátka
(pie ś ni będącej re akcją na owe wy da rze nia):

Bratříčku ne v z ly kej Nie bój się bra ci sz ku
to nejsou bubáci Nikt w strachy nie wierzy
Vždyť už jsi velikej Już jesteś za duży
To jsou jen vojáci To tylko żołnierzy
Přijeli v hranatých Przy wie ź li w zie lo nych 
železných maringotkách Kan cia s tych cię ża rów kach25

       (Kryl 1990a, s. 118)

Kryl przed sta wia tu żołnie rza ja ko ma rio ne t kę – to są „ty l ko”
żołnie rze, uspo ka ja „bra ci sz ka” pod miot li ry cz ny – tym sa mym de -
pre cjo nując go i po mnie j szając gro zę, jaką budzą znie na cka wje ż -
dżające cię ża rów ki wo j sko we. Po ja wia się tu kwe stia bezwładu
żołnie rza. W żad nej mie rze nie sta no wi to jed nak uspra wied li wie nia
lu dz kiej bie r no ści. Kryl da le ki jest od „naj pro stsze go za klę cia na szej
naj pro stszej re li gii KAZALIMIKAZALIMIKAZALI” (Ba ra ń czak
2007, s. 201), jak czy ta my w jed nym z iro ni cz nych wie r szy Sta ni-

24 Dlatego zaznacza wyraźnie Kryl: „Toteż w roku 1967 – w żadnej mierze nie
za okupacji – powstała piosenka Jarzębiny” (Kryl 1994, s. 74). Bardowie posiadają
zresztą wyraźne talenty prorockie, co wcale nie ma jakiegoś wymiaru ma gi cz ne go,
a po prostu dowodzi, że są to ludzie o nie zmie r nie roz wi nię tej wyobraźni histo -
riozo fi cz nej, potrafiący ra cjo na l nie oceniać dzieje na podstawie syn chro ni cz nie im
do stę p nych danych, które zresztą dia chro ni cz nie sprawdzają, poddając tera ź nie j -
szość próbie przeszłości, tradycji.

25 Tekst zaczerpnąłem z płyty Antoniny Krzysztoń Czas bez skarg (Pomaton 1995, 
utwór 6).

23 Kryl 1986b, s. 5 (układ wer solo gi cz ny nieco różni się w obu przy pa d kach).
Mniej znana wersja, pióra Antoniego Mu ra c kie go (http://muracki.pl/k-kryl-ja rze bi -
ny, dostęp: 27 III 2015 r.) wygląda następująco:

Na niebie księżyc z kremu mieni się jak tort
Dziś kupię butlę rumu – knajpa jest o krok
Ty w cudzym łóżku zbudzisz się nad ranem,
ja będę śpiewał, pijąc z kapitanem.
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sława Ba ra ń cza ka. Cho dzi ra czej o wska za nie pe w nych uwa run ko -
wań dzie jo wej nie mo cy do ty kającej ko le j ne po ko le nia; nie mo cy,
którą na le ży według bar da prze rwać (którą pró bo wał prze ry wać swoją 
działal no ścią opo zy cyjną). Rę ka bo wiem – śpie wa Kryl w in nym
utwo rze – mu si być mo stem, nie pię ścią, a pa l ce wie ża mi, wznie sio -
ny mi w ob ro nie tych, któ rzy są słab si („Ru ka je most | a prsty jsou
věže”; Kryl 1990e, s. 128). Żołnierz więc to czę sto rów nież bie r ny
spra w ca gro zy, co au tor Ra ko vi ny w swych utwo rach wy ra ź nie kry ty -
ku je.

Per spe kty wa żołnie rza- wyg nań ca po ja wia się ta k że w pie ś ni Mo ri -
tu ri te sa lu tant:

Cesta je prach Droga to żwir
a štěrk i pył
a udusaná hlína [...] i ude p ta na glina [...]
Seržante Sie r żan cie
písek je bílý błyszczy coś w pyle
jak paže Daniely jak mej Danieli ciało
Počkejte chvíli! Cze ka j cie chwilę!
Mé oči uviděly W se kun dzie to ujrzałem
tu strašně dávnou Zupełnie jasno,
vteřinu zapomnění wy ra ź nie jak na sce nie:
Seržan te! Mávnou Sie r żan cie! Machną –
a bu dem zasvěceni bę dzie my po świę ce ni!26

Mo ri tu ri te sa lu tant Mo ri tu ri te sa lu tant
Mo ri tu ri te sa lu tant Mo ri tu ri te sa lu tant27

    (Kryl 1990d, s. 93–94)

I tym ra zem ma my do czy nie nia ze stałym mo ty wem żołnie rskiej
tułacz ki, sa mo tnej i zno j nej dro gi, przed którą bro ni się pod miot.

Żołnierz bo wiem pró bu je za akcen to wać, że nie jest na tym świe cie
sam, rze czy wi stość po rów nu je do re tro spe ktyw nej wi zji swo jej Da -
nie li. Do cho dzi w tym mo men cie do epi fa nii świa do mo ści, w któ rej
na da w ca do strze ga, że jest je dy nie pion kiem w nie swo jej grze, gdzie
na ski nie nie wład czej dłoni posłuży on za współcze s ne go gla dia to ra
(aspekt zbęd no ści ofia ry, jej za le ż no ści od ty ra ń skich ka pry sów)28. Tę
świa do mość po tę gu je dźwięk ma r sza gra ne go przez huk dział, któ ry
„zsyła uko je nie” („a marš mi hrál | zvuk děl | co uklidnění skýtá”; Kryl
1990d, s. 94), po nie waż działa jak ogłuszający na rko tyk, mający po -
zba wić żołnie rza wsze l kich re a kcji przez nie go kon tro lo wa nych.

Ko stium pio sen ki żołnie rskiej, prze j mująca ko sza ro wa alie na cja,
li cz ne wy ra zy tę sk no ty za dru gim człowie kiem, za miłością – to wszyst-
ko bu du je nie pewną, czę ścio wo ka ta stro ficzną, czę ścio wo ab sur dalną
at mo s fe rę pie ś ni cze skie go bar da. Bar da, któ ry sa mo tności żołnie rza
do świa d czył i któ ry po tra fił prze nieść ją do swej twó r czo ści. Dzi siaj
Kry lo wska per spe kty wa jest aktu ali zo wa na po przez wpi sa nie jej
w pro ble ma ty kę bez do mno ści człowie ka we współcze s nym świe cie,
je go wy ob co wa nia. Jak po ka zują jed nak in ne pie ś ni au to ra Psa l mu za
Ma ri lyn Mon roe, na le ży nie do god no ści te obłaska wiać. Kon tra punk-
tem egzy sten cja l nych bolączek zaś nie ustan nie po zo sta je iro nia.
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Fran tišek VŠETIČKA

Olo mouc

Sta roče ská píseň Noci milá

Ke y words: Old Czech po em, ele ment of in te gra tion, fra ming, pun chli ne
Klíčová slo va: staročeská báseň, integrační prvek, zarámování, po in ta

Abs tract

Old Czech poem Noci milá from the 14th century is based on the element of in te -
gra tion of „milá“ (and its varia tions). It was also framed and provided with
a punchline by an anonymous author. The whole poem com po si tion proves that it
belongs to the late Old Czech class of amorous lyrics.

 

Sta roče ská píseň Noci milá ze 14. století je založena na in te gračním prvku „milá“
(a jeho variacích). Anonymní tvůrce ji rovněž zarámoval a opatřil pointou. Celková
výstavba básně svědčí o tom, že patří k pozdní vrstvě sta roče ské milostné lyriky.

Zás luhou Oldři cha Kříe z Telče, tře boňského mnicha augusti niá-
na, kul ti vovaného a cit livého písaře, se nám zacho vala nejroz sáh lejší
sbírka sta roče ské poezie 14. a 15. století. O. Kří z Telče zazna mená-
val pro dukci če skou i la tin skou, svět skou i duchovní. Z če ské svět ské
poezie zachytil mimo jiné také ne malý počet písní mi lostných, mezi
nimi poněkud zvláštní místo zau jímá ano nymní píseň Noci milá.
Píseň se ucho vala pouze v jeho zápisu, který se nachází ve sborníku
uloeném v tře boňském ar chívu a označeném sig na turou A 7. Tuto
kra tičkou dvanác tiv eršo vou skladbu zap sal bývalý sva tovítský vikář
a vyše hradský kanov ník do pouhých devíti řádků, jejich ne patrný
počet je v nepřímém poměru k jejich významu. Text písně podle
O. Kříe z Telče zní:

Noci milá

Noci milá, pročs tak dlúha!
Po mé milé jest mi túha,

že mi s ní nelze mluviti.
Komu se mám utěšiti?

Již mé srdce bydlí v strasti,
v smutku, v túžebné žalosti.
To vše činí nebývanie
u té najmilejší panie.

Milý Bože, nedaj dlúze
po mé milé býti v túze!
– Brachku milý, nestyšť sobě,
nad jinéť chci přieti tobě.1

Píseň Noci milá je lit erárními his to riky řazena ke sta roče ské mi -
lostné lyrice 14. století, je byla ov liv něna kur toazní poezií. Jako
většina písní kur toazní poezie, opěvu jících paní tvůr cova srdce, má
i ona mo nologický ráz. Námětem mono logu kur toazní písně byla
obyčejně touha po milé, nářek nad její nepřítom ností nebo nepřís tup -
ností. Jedna z těchto te ma tických sloek se ob je vuje také v písni Noci
milá.

Od mo nologické skladby mi lost ného rázu se naše píseň liší
závěrečnou dvo jveršo vou pointou, kterou pronáší mi lovaná a mi lu jící
ena. Navíc v ní do chází k na rušení dvor ského po jetí lásky, k po rušení
mi lost ného pla tonismu, nebo  v kur toazní poezii tro ba dor opěval svou 
paní, která zásadně neod povídala. Nerea govala proto, poněvad byla
vdaná a navíc šlechtična (tro ba dor nao pak šlechticem ob vykle ne byl).
Dvojí společen ská pře hrada tak oddělo vala zpěváka od předmětu jeho
touhy; tato pře hrada je v písni Noci milá na rušena.

Na kom poziční výstavbě skladby Noci milá se výraznou měrou
podílí in te grační prvek, kterým je v tomto případě ad jek ti vum a sub -
stan ti vum milý. Je to in te grační prvek příznačný pro mi lost nou poezii
vůbec.

81 82

1 Cituji z antologie Tisíc let české poezie I (Praha, Čs. spi so va tel 1974), kterou
edičně připravil Dušan Šlosar. Nápěv skladby opu b li ko val Otakar Hostinský
v knize 36 nápěvů světských písní českého lidu z XVI. století (Praha 1892).



In te grační prvek je v textu písně ne pravi delně rozvren, nebo  v 1.
strofě se vyskytuje dvakrát, v druhé jed nou, kdeto ve třetí třikrát.
V závěrečné strofě do chází k zák oni tému nakupení in te gračního
prvku, které je dáno dvěma fak tory:

1) nečekaným vstupem dalšího mluvčího a 
2) licencí závěru, projevující se obyčejně kvantitativním zmnoením.

V rámci verše se in te grální prvek vyskytuje vdy v prvním hemis -
ti chu – vy jma třetího případu (u té najmilejší pa nie), v něm do chází
k po rušení této pravi del nosti z důvodů syn tak tických (mají- li být
zachovány smysl a téma písně, ne dají se slova v tomto verši ji nak
uspořádat).

Verše zahr nu jící in te grační prvek mají důsledný tro chejský spád,
který vyni kne zejména v porov nání s ostat ními verši (kupř. s 3., 6.
a 12.). Ano nymní básník v nich, tj. ve verších s in te gračním prvkem,
bezděčně předjímá tvar no vo dobého če ského verše. 

Ji nou zvlášt ností in te gračního prvku je skutečnost, e hemis ti chy,
které jej obsa hují, mají výraznou eu fo nii. Eu fo nickou po dobu těchto
hemis ti chů tvoří pře devším jejich vokály:

o    i     i    á

o    é    i    é

a    i    e    í2

i    ý    o    e

o    é    i    é

a    u    i    ý

Eu fo nie se v těchto hemis tiších pro je vuje dvo jím způso bem: 

1) všechny řady pro stu pu je vokál i (co je dáno skutečností, e adjek-
ti vum a sub stan ti vum milá, milé apod. má v první slabice měkké i); 

2) v kadé řadě se vdy jeden vokál pravidelně opakuje.

Uve dený in te grační prvek lze označit jako primární, nebo  vedle
něho zahr nuje skladba ještě je den – sekundární. Jeho pod statu tvoří
slova od voz ená od stejného kořene: b y d l í  v strasti – n e b ý v a  n i e
– b ý t i  v túze.

Sekundární in te grační prvek má něko lik erou sou vis lost s in te -
gračním prvkem primárním. Má pře devším pravi delné postavení
v rámci verše – nachází se vdy v druhém hemis ti chu. Ve verších, je
zahr nují sekundární in te grační prvek, se rovně pro je vuje tro chejská
ten dence. A stejně tak se v hemis tiších, v nich se vyskytuje in te grační 
prvek, ob je vuje ob dobná eu fo nická zák oni tost:

y    í    a    i

e    ý    a    ie

ý     i    ú    e

Vo kalická opak ova nost je zde (konkrétně v prvním a druhém pří-
padě) větší ne u eu fo nického obrazce hemis ti chů s primárním in te -
gračním prvkem.3

Poněkud zvláštní postavení má třetí člen sekundárního in te grač-
ního prvku, který sous edí s primárním in te gračním prvkem, s ním
tvoří je den verš:

po mé milé | býti v túze!
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3 Integrační tendence, na níž je vybudován sekundární integrační prvek, se obje-
vuje i v ostatní staročeské milostné lyrice, např. v písni Tajná žalost:            

Tajná žalost při mně bydlí,
kdyžť mi jie nelze vídati.
Zleť bude, ačť se to prodlí,
nebudu-l u nie bývati.

Bych pobyl u nie do roka,
zbyl bych smutka i všie núze,
netbal bych na zlého soka,
nechajžť bydlí ktož chce v túze.2 V tomto případě volím vokály z adjektiva najmilejší.



Ci tovaný verš je poslední verš mo nologické prom luvy, která je
tímto způso bem neo byčejně efek tně uzavřena.

Postavení sekundárního in te gračního prvku (v druhém hemis ti -
chu) je v porov nání s postavením primárního in te gračního prvku
(v prvním hemis ti chu) pro tik ladné. Jejich pro tik ladná pozice přispívá
k poměrné vyváenosti celk ové ar chitek tury písně: šest primárních in -
te gračních prvků v prvním hemis ti chu ku třem sekundárním in te grač-
ním prvkům v druhém hemis ti chu.

Text písně je ne je nom vyváený, ale navíc je také pros tou pen řa -
dou vzájemných kvan ti ta tiv ních ko re spon dencí: šest primárních in te -
gračních prvků, tři sekundární in te grační prvky, tři oslovení a tři
strofy. Ve všech případech jde o ko re spon dence, je mají vys loveně
triadický ráz.4

Skladba Noci milá je také zarámována. Ano nymní básník zarámo-
val však to liko mo nologickou prom luvu, kdeto závěrečnou pointu
umís til mimo rámec (přesněji řečeno za rámec). Vydělení pointy
přispělo ne jen k jejímu zvýraznění, ale pře devším k jejímu náleitému 
vyznění. Rámu jící pros tor tvoří tedy verše 1–2 a 9–10.

Píseň zahr nuje celkem pět rámu jících prvků. Prvním z nich je
rýmová dvo jice dlúha – túha / dlúze – v túze. Je to jediný rým, který se
v písni opa kuje. – Frekvence to hoto rýmu v sta roče ské mi lostné lyrice
je do sti častá, vyskytuje se např. v Závišově písni:

Jáť nikoli
živ nebudu na dlúze
v té túze…

Příbuzný rým obsa huje Tajná alost:

zbyl bych smutka i všie núze
[…]
nechajžť bydlí ktož chce v túze.

Druhý rámu jící prvek tvoří shoda v prvním hemis ti chu vstupního
verše první a poslední strofy, nebo  oslovení noci milá a milý Boe
jsou apos trofy (oslovení v pointě apos tro fou není).

Třetím rámu jícím prvkem je shoda v ce lém druhém verši první
a poslední strofy, jeho první hemis tich je totoný a druhý ob dobný.

Čtvrtý rámu jící prvek tvoří charak ter vstupní a závěrečné části mo -
nologické pasáe. Monolog, který má tklivý ráz, je zarámován výraz-
ným povzde chem – vnějším znakem to hoto povzde chu jsou vykřiční-
ky na konci obou rámu jících vět (jsou to jediné vykřičníky v celé pís-
ni). Oba vykřičníky jsou ovšem záleito stí no vo dobých edi torů, nebo
v Kříově zápisu se na zmíněných mís tech ádná in ter punkční znamé -
nka nevyskytují.5

Poslední rámu jící prvek sou visí s frekvencí in te gračních prvků
v rámu jícím pros toru. Čtyři rámu jící verše obsa hují celkem čtyři pri-
mární in te grační prvky a je den sekundární; do chází zde tedy k situaci,
kdy se ve čtyřech verších vyskytuje celkem pět in te gračních prvků.
Rámu jící pros tor je tak in te gračními prvky více ne nasycen; celkem
je jich devět, z toho pět se ob je vuje v rámu jících dvo jverších.

Za mo nologickou pasáí násle duje pointa, kterou pronáší ena.
Závěrečná poznámka eny zcela nezbytně začíná oslovením druhé
strany. Tato nezbyt nost vy plývá z dia logických zák oni to stí mi lostné
prom luvy, která ob vykle počíná demi nu tiv ním oslovením. Stejně
suges tivní ráz jako v této písni má oslovení bra chku v pod statě ve
všech veršovaných tex tech, v nich je ho uito (např. v al bách Přeče-
kaje všie zlé stráe a Milý jasný dni). Toté platí i o oslovení batíčku
(v Otepi myrry).

Oslovení bra chku můe pro svoji nez vyk lost půso bit na dnešního
čtenáře daleko in tenzív něji ne na čtenáře – přesněji spíše poslu chače
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4 Integrační prvek patří k dominantním znakům kompoziční výstavby staročeské 
poezie vůbec, pro stu pu je např. anonymní lejch Otep myrry ze 14. století,
Komenského epicedion na smrt Mořice Hessenského a píseň Věčně Bůh jsa
nepočatý od téhož autora.

5 Přesněji řečeno oba vykřičníky jsou záležitostí posledních editorů (Milady
Nedvědové a Dušana Šlosara), poněvadž starší editoři (František Palacký, Julius
Feifalik, K. J. Erben a Jan Vilikovský) řešili závěr prvního a desátého verše převáž- 
ně odlišně. Text Nedvědové a Šlosara, zejména však druhý z nich, jsou z hlediska
textologického optimální. Srov. František Palacký 1827, Julius Feifalik 1862, K.J.
Erben 1868, Jan Vilikovský 1940, Milada Nedvědová 1957 a Dušan Šlosar 1974.



– 14. století. Pro teh dejšího poslu chače bylo toti nepo chybně zná-
mým a uívaným výrazem, kdeto na současného čtenáře působí
právě tím, e je neznámé a srozu mitelné zároveň. Skutečnost, e dnes
je ji za pomenutým slovem, umocňuje jeho emo tivní účin – na sou -
dobého ctitele poezie působí téměř jako básnický no vot var.

Syn tagma bra chku milý uzavírá tro jici oslovení: noci milá, milý
Boe, bra chku milý. Mezi těmito osloveními do chází k tro jímu výraz-
nému posunu – k posunu od apos trof k běnému oslovení, od ab strakt
ke konkrétu a od výchozích slov k demi nu tivu. Po sun v osloveních je
svým způso bem zák onitý, nebo  od povídá po hybu v syetu.

Píseň Noci milá je z hle diska kom pozičního vir tuózní. Její tek -
tonická vir tuozita je navíc neo byčejně funkční, nebo  na pomáhá sděl -
nosti skladby a přispívá k jejímu emo cionálnímu účinku. Vedle těchto
víceméně obecných znaků má i konkrétní dosah mi mokom poziční.
V prvé řadě pře devším met rický, nebo  převáná většina veršů této
písně má u met rický spád, pro je vuje se v nich důsledný tro chejský
ryt mus. Další dosah tek tonické vir tuozity skladby sou visí s jejím
vývo jovým zařazením. Václav Černý řadí tuto píseň k nejstarší vrstvě
sta roče ské mi lostné ly riky, v ní se s neo byčejnou věr ností obráely
po etika a kon vence ok citán ské kur toazní poezie (Černý 1948, s. 42,
72). Tro ba dor ská ly rika má v pod statě tři zák ladní znaky: mi lostný
platonis mus, mo nolo gičnost pro jevu a společen skou vázanost. Sklad-
ba Noci milá všechny tyto kon vence po rušuje. Mi lostný pla tonis mus
a mo nolo gičnost pro jevu nejsou dodreny proto, poněvad zboňova-
ná paní básník ova srdce zcela jed noznačným způso bem zasáhne do
mi lostné prom luvy svého ob di vo vatele. Ob dobně je tomu i se spole-
čenskou vázaností písně. Skladba není toti z hle diska společen ského
konk re ti zována, je do slova univerzální, nebo  není před sta vově ani
po jmově spjata s dvorským prostředím. Na společen skou de ter mi naci
neu ka zuje dok once ani výraz pa nie, který je obecným označením pro
dámu básník ova srdce. Stavba celku a jeho sta vovská univerzál nost
tak na povídají, e píseň Noci milá ne patří k nejstarší vrstvě sta roče ské
mi lostné ly riky, ale za ha juje nao pak no vou vývo jo vou etapu mi lostné

ly riky – etapu při rozenější a iv ot nější, která je spjata s nastu pu jící
společen skou vrstvou.
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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

Wo jna – re to ryka walki, red. Jo anna Goszc zyńska, Wydział
Po lo nistyki Uniwer sytetu Warszawskiego, Warszawa 2015,

258 s. ISBN 978–83–64111–18–1.

Przy pa dająca w ro ku 2014 se t na ro cz ni ca wy bu chu pie r wszej wo j ny świa to wej
spro wo ko wała ba da czy re pre zen tujących ró ż ne dzie dzi ny na uki (hi sto ry ków, so cjo -
lo gów, an tro po lo gów ku l tu ry, psy cho lo gów społecz nych, po li to lo gów, przed sta wi -
cie li cu l tu re stu dies i – last but not le ast – lite ratu rozna w ców) do zmie rze nia się z te -
ma tyką wo jenną, wie lo kro t nie już wcze ś niej roz wa żaną, ana li zo waną i in ter pre to -
waną, ale dziś – w ob li czu eks pan sji no wych me to do lo gii huma ni sty cz nych – wy ma -
gającą za sto so wa nia od mien nych i zaktu ali zo wa nych ko dów egze ge ty cz nych. Wśród 
li cz nych to wa rzyszących te mu jubi le u szo wi opra co wań (indy widu a l nych i zbio ro -
wych) mo no gra fia Wo j na – re to ry ka wa l ki ja wi się – przy naj mniej na grun cie pol skim
– ja ko in no wa cyj ny i od kry w czy przykład skon cen tro wa nia uwa gi na ob sza rze jed nej
ty l ko ku l tu ry na ro do wej. In ny mi słowy, pu b li ka cja ta przy bli ża na sze mu od bio r cy
nie zna ny mu bli żej ob szar cze skich ku l tu ro wych eks plo ra cji do świa d cze nia wo j ny. 

Au to rzy trzy na stu za wa r tych w mo no gra fii ar ty kułów zde cy do wa li się na ró ż no -
rod ne i uw z ględ niające od rę b ne per spe kty wy ba da w cze uję cia te ma ty ki wo jen nej.
Część z nich (np. Co za miast me ta fi zy ki? Cze skie pró by wa l ki z cha o sem w okre sie
mię dzy wo jen nym  A n e  t y  D a  s z u  t y, Czte ry mo ż li wo ści pro zy wo jen nej (Cze s cy pi -
sa rze na fron cie włoskim Wie l kiej Wo j ny) V á c l a v a  Va ň k a  czy Ob raz Szwe j ka
Ja ro s la va Haška w cze skiej kry ty ce mię dzy wo jen nej  L u b o š a  M e  r  h a  u  t a) pod -
jęła się za da nia komp le kso we go roz pa trze nia wy bra ne go pro ble mu czy krę gu tema ty -
cz ne go, śledząc je go lo sy w twó r czo ści wie lu pi sa rzy. In ni na to miast po sta no wi li rzu -
cić światło na po je dyn cze te ksty lub działal ność jed ne go ty l ko twó r cy, za indy widu al -
ny mi rea li za cja mi od kry wając ogó l ne pra widłowo ści rządzące kul tu ro wy mi re pre -
zen ta cjami wo j ny i dys ku r sa mi ją opi sujący mi. W efe kcie, pod czas le ktu ry opra co wa -
nia ude rza wie lość per spe ktyw i kątów spo j rze nia. Wo j na dzię ki tej róż no rod no ści ja -
wi się za rów no ja ko przed miot li te ra c kiej re pre zen ta cji, jak i im puls otwie rający no -
we per spe kty wy w dzie dzi nie post rze ga nia rze czy wi sto ści, w re wo lu cyj ny spo sób
zmie niające jej doty ch cza so we – uta r te i głębo ko za ko rze nio ne w świa do mo ści zbio -
ro wej – spo so by ro zu mie nia i per ce pcji. Tra kto wa na jest też ja ko jed no stko we i ko -

lekty w ne do świa d cze nie gra ni cz ne, zdo l ne do zre defi nio wa nia toż sa mo ścio wych
auto de fi ni cji i ja ko pre tekst do snu cia roz wa żań na te ma ty uni wer sa l ne. 

Wśród ar ty kułów dążących do całościo we go uchwy ce nia ku l tu ro wych re pre zen -
ta cji kon fli ktu zbro j ne go wy eks po no wać wy pa da tekst Czte ry mo ż li wo ści pro zy wo -
jen nej (Cze s cy pi sa rze na fron cie włoskim Wie l kiej Wo j ny) V á c l a v a  Va ň k a,
w któ rym ba dacz sta ra się od na leźć i omó wić wszy stkie cze skie li te ra c kie wer sje od -
zwier cied le nia udziału Cze chów w działaniach mi li ta r nych ar mii au stro węgie r skiej
na te re nie dzi sie j szych Włoch. Vaněk – obok przy wołania na zwisk twó r ców wybi t -
nych i zasłużo nych (Ja ro s lav Du rych, Fráňa Šrámek, Jo sef Váchal) „oży wia” rów nież 
dzieła au to rów mało dziś zna nych lub w ogó le za po mnia nych (Ru dolf Ke p ka, Bartoš
Vlček, Václav Kašpar, Jo sef Müldner, Jo sef Šach, Antonín Ko lek, Jo sef Věromír Ple -
va), a przy ję te kry te rium te ma ty cz ne umo ż li wia mu kon fron to wa nie – na za sa dzie
pełnej rów no pra wno ści – utwo rów od ległych od sie bie za rów no pod wzglę dem ga -
tun ko wym (za pi sy pa mięt ni ko we i doku men ta r ne, pro zę po etycką, po wieść po ko le -
niową i epi c kie fre ski), jak i niepo równy wa l nych z pun ktu wi dze nia po zio mu ar tys-
ty cz ne go. W efe kcie ar ty kuł Vaňka przy bli ża pol skie mu czy tel ni ko wi mało dotąd roz -
po zna ny li te ra cki ob raz dość epi zody cz ne go fra g men tu działań wo jen nych i w tym
na le ży do strze gać je go wa r tość. Z re cen zenc kie go obo wiązku wypa da jed nak po ru -
szyć dwie kwe stie: po pie r wsze, na le ży za uwa żyć, że lo sy cze skich żołnie rzy na fron -
cie włoskim po ja wiają się też w sław nej te tra lo gii Ka r la Poláčka Okresní město i po
dru gie, że trud no ra czej zgo dzić się z de kla ro waną przez au to ra tezą, iż po e zja, nie
była w sta nie w ogó le spro stać wo jen nej rze czy wi sto ści (s. 49). Z twier dze niem ta kim, 
wy ra żo nym w zbyt, mo im zda niem, auto ryta ty w nym to nie, po le mi zu je zresztą, choć
oczy wi ście po śred nio, za mie sz czo ny w mo no gra fii ar ty kuł  J a  n a  W i e n  d  l a  Ki l ka
re fle ksji na te mat wie r sza Ja na Zahradníčka »Žalm ro ku dvaačtyřicátého« ja ko ty pu
cze skiej po ezji wo jen nej, do wodzący nie zbi cie, że po e zja (czy kon kre t niej: li ry ka)
dys po nu je na rzę dzia mi po zwa lający mi jej na zmie rze nie się z do świa d cze niem wo -
jen nym. Nie zwy kle dro bia z go wa ana li za te kstu Zahradníčka (jej dużą część za j mują
roz wa ża nia na te mat wer syfi kacy j nej bu do wy utwo ru) skon cen tro wa na jest prze de
wszy stkim wo kół tra dy cji psa l mi cz nej, sta no wiącej geno lo gi cz ny wzo rzec (za rów no
w sen sie kon stru kcy j nym, jak i se man ty cz nym) dla za mysłu kre acy j ne go po ety i wpi -
sującej je go – od noszącą się do wy da rzeń aktu a l nych (re pre sje po za ma chu na He y -
dri cha) – wi zję hi t le ro wskiej apo ka li p sy w od wie cz ny i uni wer sa l ny ład meta fi zy cz -
ny. Jed noz na cz nie włączo na w porządek świato poglądu chrze ścija ń skie go inter pre ta -
cja rze czy wi sto ści za pro pono wa na przez twó r cę La Sa let ty zna j du je w mo no gra fii
swój od po wied nik w egzy sten cja li stycznym ro zu mie niu sy tu a cji jed no stki lu dz kiej
rzu co nej w nie przy ja z ny świat, pro po no wa nym w naj bar dziej zna nej no we li Vladimíra
Körnera. W po świę co nym jej ar ty ku le (Pogłosy wo j ny. Me ta mor fo zy cza su w po wieś-
ci Vla dimíra Körnera »Ade l he id«) au to r stwa  K a  r o  l i  n y  Ć w i e k  - R o  g a  l  s k i e j
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no we la ta zo sta je za pre zen towa na ja ko przykład od zwier cied le nia trau ma ty cz nych
prze żyć to wa rzyszących pró bom od na le zie nia się w po wo jen nej rze czy wi sto ści, po -
zba wio nej ety cz nych dro go wska zów i uchwy co nej w mo men cie swo i ste go „za trzy -
ma nia cza su”, za rów no za my kające go osta te cz nie do ro bek doty ch cza so wych do -
świa d czeń, jak i otwie rające go otchłań nie okre ślo nych przyszłościo wych mo ż li woś- 
ci. O po do bnych – de stru kcy j nych dla indy widu a l nej psy chi ki lu dz kiej – do świa d cze -
niach mó wią też zin ter pre towa ne w ar ty ku le  P e  t r a  M á l k a  Wo j na i jej re pre zen ta -
cja w pro zie Ri char da We ine ra opo wia da nia ty tułowe go pro za ika (w pie r wszym rzę -
dzie opo wia da nie Kostajník), tra kto wa ne w uję ciu ba da cza w ka te go riach na rra cyj ne -
go po szu ki wa nia no we go ję zy ka zdo l ne go w płasz czy ź nie li te ra c kiej reprezentacji pi -
sać ty pową dla pie r wszej wo j ny świa to wej de wa lu a cję eto su ry ce r skie go, dotąd nie -
po dzie l nie przy świe cające go pro wa dze niu wsze l kich działań mi li ta r nych. 

Szcze gó l ny po most mię dzy zwo len ni ka mi pro zato r skie go bądź po ety c kie go po -
ten cjału se man tycz ne go, dające go obu tym rudy men ta r nym fo r mom lite ra c kie go wy -
ra zu pra wo do mia roda j ne go i wia ry god ne go mó wie nia o wo j nie, bu du je za ska kujący
eks pe ry ment in ter te kstu alny, chara ktery sty cz ny skądinąd dla całej – pla sty cz nej i li te -
ra c kiej – twó r czo ści jej au to ra, opi sa ny przez  Ż a n e  t ę  N a  l e  w a j k  w ar ty ku le Ję -
zyk wo j ny wo bec ję zy ka wa r to ści w no we li Zo fii Nałko wskiej »Przy to rze ko le jo wym«
oraz w po ema cie Jiřego Kolářa »Hi sto ria pra wdzi wa« (Ród Ge no ra). Choć ba da czka 
nie po świę ca wię kszej uwa gi teo rety cz ne mu podłożu te go eks pe ry men tu, nie oma wia 
m.in. założeń ko la żo wo ści dzieła sztu ki, nie po wra ca do pro gra mo wych po stu la tów
Sku pi ny 42 i po bie ż nie je dy nie tra ktu je fun da men tal ne dla prze strze ni zna cze nio wej
po ema tu za gad nie nie „przełoże nia” wy po wie dzi pro za to r skiej na wer sy fi ka cyjną
kon stru kcję te kstu, to jed nak jej wy po wiedź prze ko nująco pre zen tu je sen so twó r cze
i aksjo lo gi cz ne zbie ż no ści mię dzy nie tzsche ańską fi lo zo fią La di s la va Klímy, qu a si
do ku men tarną na rracją Nałko wskiej i ich para fra sty cz nym wy ko rzy sta niem w po -
ema cie Kolářa. W ze sta wie niu tym au to rka od naj du je prze de wszy stkim świa dectwo
skra j nie pesy mi sty cz nej – a umo ty wo wa nej de stru kcy j nym wpływem wo jen ne go ze-
z wie rzę ce nia – dia g no zy aktu a l nej kon dy cji świa ta i człowie ka. 

W mo no gra fii do mi nują, co wy ni ka z jubi leu szo we go cha ra kte ru pu b li ka cji,
teksty in spi ro wa ne ku l tu ro twórczą rolą pie r wszej wo j ny świa to wej, choć część ba da -
czy (Jo sef Vojvodík, Żane ta Na le wajk, Ka ro li na Ćwie k-Ro ga l ska, Ro bert Ku l mi ń ski,
Jan Wiendl) po sze rzyła za kres swych zain te re so wań i skie ro wała uwa gę w stro nę
póź nie j szych kon fli któw mi li ta r nych, prze de wszy stkim zaś – co oczy wi ste – w stro -
nę cza sów Pro te kto ra tu/oku pa cji hi t le ro wskiej. Au to rzy za mie sz czo nych w pu b li ka -
cji ar ty kułów biorą też na wa r sztat ar te fa kty ku l tu ry o ró ż nym – by tak rzec – cię ża rze
ga tun ko wym, zwra cając uwa gę nie ty l ko na dzieła ka no ni cz ne, ale ta k że wy do by -
wając z za po mnie nia utwo ry mar gi na l ne, le gi ty mujące się ni skim po zio mem ar tys-
tycznym i dzi siaj całko wi cie już za po zna ne. Przed mio tem ich ba da w czych eks plo ra -

cji stają się za tem te ksty po ety c kie i pro za to r skie, fi k cja li te ra cka i za pis auto bio -
graficz ny, wy po wie dzi pro pa gan do we i pacy fi sty cz ne, fi l my, dzieła sztu ki ma la r -
skiej, a ta k że prze mia ny w dzie dzi nie oby cza ju i ży cia społecz ne go, kon kre t nie zaś –
ideo lo gi cz ne wy ko rzy sta nie mo dy ja ko znaku toż sa mo ścio wych i pa trio ty cz nych
aspe któw ko bie ce go stro ju, w la tach pie r wszej wo j ny świa to wej ura stające go do ran -
gi no ś ni ka po sta wy na ro do wej i jed no cze ś nie wpi sy wa ne go w prze strzeń po le mi cz -
nych roz wa żań pod wa żających tra dy cy j ne post rze ga nie ro li ko bie ty w społecze ń -
stwie. Ten – gen de ro wy w swej wy mo wie – wymiar odczytywania semantycznego
potencjału od zie ży sta no wi przed miot zain tere so wa nia ar ty kułu  L i b u š e  H e č -
k o v e j  Ol ga Fastrová i te in ne. Su k nie, ko bie ty i wo j na, w któ rym ba da czka śle dzi
to wa rzyszącą wo jen nym kłopo tom z do stę pem do mod ne go ubio ru dys ku sję to czoną
wów czas w cza so pi s mach prze zna czo nych dla ko biet. 

Ko bie ce – związa ne z si l nym po czu ciem kry zy su sfe ry co dzien no ści – spo j rze nie
na wo j nę re kon stru u je też  J o  s e f  Vo j v o d í k  w jed nym z li cz nych wątków pro ble -
mo wych zna ko mi te go tekstu Skryj się, wo j no! Hi sto ria ja ko agon: o ob ra zach i ry -
sun kach To y en z lat 1939–1945. Przyglądając się gra fi kom i ob ra zom słyn nej sur re a -
listki po wstałych w okre sie dru giej wo j ny świa to wej, au tor wpi su je ge ne ro wa ne
w nich sen sy w sze ro ki – i da le ko wy kra czający po za ra my surre ali sty cz nej do ktry ny
twó r czej – kon tekst ku l tu ro wy. Dro bia z go wo in ter pre tu je po szcze gó l ne dzieła ma lar -
ki, przy wołując sze reg leżących, je go zda niem, u ich podłoża ka te go rii filo zo fi cz nych 
i este ty cz nych (m. in. prze strze ni, tem pora l no ści, na tu ry, alie na cji, mi me sis), co po -
zwa la mu na głęboką dia g no zę wo j ny ja ko me cha ni z mu de stru kcyj ne go, działające go 
ja ko czyn nik „pu stoszący” an tro pos fe rę. Posługu je się (w na wiąza niu do kon ce pcji
Gio r gio Aga m be na) po ję ciem gry – prze de wszy stkim dzie cię cej – by za su ge ro wać
twier dze nie, że po zo r nie od rea l nio ne fan tas ma go rie prze strzen ne, kre o wa ne przez
To y en, de fa c to wyjątko wo tra f nie opi sują sto pień dehu ma ni za cji wo jen ne go świa ta. 

Załama nia tra dy cy j nych za sad ety cz nych kształtujących re guły re la cji inter perso -
na l nych – w eks tre ma l nej po sta ci uja w niające go się dzię ki zinsty tucjo nalizo wa nej
pro ce du rze Zagłady – do ty czy też ar ty kuł  R o  b e  r  t a  K u l  m i  ń  s k i e  g o  Wo j na
cze ska – wo j na pol ska? – czy li o ob ra zie i wi ze run ku słów ki l ka. Au tor po rów nu je
w nim dwa fi l my: Musíme si pomáhat Ja na Hřebejka i ob raz Ja na Ja ku ba Ko l skie go
Da le ko od ok na. Eks po nując wy ra ź ne (choć za pe w ne bez wied ne) zbie ż no ści fa bu la r -
ne bu dujące swo i ste po kre wie ń stwo obu tych dzieł, pod kre śla całko witą od mien ność
to wa rzyszącej im at mo s fe ry emo cjo na l nej – iro nii cze skiej pro du kcji prze ciw sta -
wiając po wa gę i tra gi cz ny na strój pro po zy cji pol skiej. Swe uwa gi ba dacz lo ka li zu je
w nie zwy kle sze ro kim kon te k ście usta leń pono wo cze s nych my śli cie li, prze de wszyst-
kich re pre zen tujących dzie dzi nę cu l tu re stu dies lub/i an tro po lo gii ku l tu ro wej (m.in.
Stu arta Halla, Wa l de mara Ku li go wskiego, Jima Clif forda, Um be r to Eco, Johna
Fiske), eks po nując ku l tu ro we (też w sen sie na ro do wym) uwikłania ka ż de go (w tym
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przy pa d ku fi l mo we go) dzieła sztu ki. Wy po wiedź Kul mi ń skie go – „do brze po sa do -
wioną” w przestrze ni naj no wszych te o rii i otwie rającą po le dla da l szych owo c nych
dys ku sji – uz nać na le ży za je den z „mo c nie j szych pun któw” mo no gra fii, choć dla
porządku wy pa da przy po mnieć, że cze ska (czy ra czej: cze chosłowa cka) ku l tu ra rów -
nież dys po nu je li cz ny mi przykłada mi „cie mnej” re pre zen ta cji ho lo ka u stu i że – ze
wzglę du na te mat ar ty kułu – nie po win no się przy oka zji po do bnych roz wa żań za po -
mi nać o oscaro wym słowa c kim fi l mie Ob chod na ko rze Jána Kadára i El ma ra Klo sa
(1965).

Dla pol skie go od bio r cy re cen zo wa nej mo no gra fii szcze gó l nie in te re sująca wy -
dać się mo że od mien ność war to ścio wa nia i pa mię ci, ró ż ni cująca post rze ga nie obu
glo ba l nych kon fli któw zbro j nych w Pol sce i w Cze chach. Dzię ki jej le ktu rze pol ski
czy te l nik od kry wa prze de wszy stkim, że pie r wsza wo j na świa to wa stała się w ku l tu -
ro wej re fle ksji na szych połud nio wych sąsia dów przed mio tem lite ra c kie go mo de lo -
wa nia nie ty l ko w po wszech nie zna nych Przy go dach do bre go wo ja ka Szwe j ka i że
cze ska ku l tu ra bar dzo in ten sy w nie i eks ten sy w nie za re a go wała na ten wo jen ny ka ta -
klizm, po wra cając do nie go w li cz nych te kstach, wpi sujących się w hete roge ni cz ne
po ety ki i re pre zen tujących nie jed no krot nie sprze cz ne sta no wi ska aksjo lo gi cz ne. Na -
le ży przy tym pod kre ślić, że po wie ści Haška po świę co ne zo stały w mo no gra fii ty l ko
dwa ar ty kuły, oba zresztą nie pró bujące na no wo od czy tać jej se man tycz ne go bo ga c -
twa i kie rujące spo j rzenie na płasz czy z ny zna cze nio we, któ re z pun ktu wi dze nia
głów ne go nu r tu ba dań „szwej kolo gi cz nych” mogą ja wić się ja ko pe ry fe ryj ne czy
mar gi na l ne. Pie r wszy z nich (Ob raz Szwe j ka Ja ro s la va Haška w cze skiej kry ty ce mię -
dzy wo jen nej  L u b o š a  M e  r  h a  u  t a) re kon stru u je dys ku sje, ja kie w okre sie mię -
dzy wo jen nym to czo no wśród cze skich inte lektu a li stów wo kół ro li, ran gi i sta tu su
Haškowskiego arcy dzieła, uka zując, że je go re ce pcji pie r wo t nie nie to wa rzy szył by -
na j mniej bez kry ty cz ny za chwyt i że wie lu ko men ta to rów (np. Jo sef Ko p ta, Ja ro s lav
Du rych, Vi ktor Dyk, Václav Černý) pod kre ślało w swych wy po wie dziach nie bez pie -
czeń stwo płynące z „łatwej iden ty fi ka cji” tzw. szwe j ko stwa z cze skim cha ra kte rem
na ro do wym. Dru gi – Pro pa gan da wi zu a l na w cza sie I wo j ny świa to wej  J o  a n  n y
K r ó  l a k  – opo wia da w swej pier wszop la no wej li nii inter preta cy j nej o stra te giach
ob ra zo wych i re to ry cz nych sto so wa nych przez au to rów roz ma i tych pla ka tów, pocz-
tó wek czy opa ko wań słody czy służących kształto wa niu opi nii pu b li cz nej i ste rują-
cych jej – w założe niu po zy ty w nym – sto sun kiem do działań mi li ta r nych. Przy po mi -
nając i aktu a li zując (tekst jest bo ga to ilu stro wa ny) kon kre t ne przykłady owej pro pa -
gan dy, po chodzące z od rę b nych i stojących po obu stro nach wo jen nej ba ry ka dy (nie -
mie c kich, au stria c kich, an gie l skich czy ame ry ka ń skich) ośro d ków kształto wa nia
świa do mo ści zbio ro wej, ba da czka do wo dzi swo i stej – glo ba l nej – uni fi ka cji tych
strate gii, któ re – nie za le ż ne od swej (pa ń stwo wej i ideo lo gi cz nej) pro we nie ncji – ope -
rują ana lo gi cz nym re per tu a rem śro d ków per swa zy j nych i eks po nują iden ty cz ny

w grun cie rze czy sy stem wyob ra że nio wy. Przy go dy do bre go wo ja ka Szwe j ka, ob na -
żając rze czy wi ste (oczy wi ście w ra mach fi kcji li te ra c kiej), co oz na cza w tym przy -
padku: da le kie od za pro gra mowa nej przez ów cze s nych copy w ri te rów sy tu a cji komu -
nika cy j nej, spo so by od czy ta nia po do bnych prze ka zów pro pa gan do wych, de ma skują,
zda niem au to rki, ich mani pula cy j ny i opa r ty na fałszy wych przesłan kach aksjo lo gi cz -
nych, cha ra kter.

 W or bi cie od działywa nia po wie ści Haška do pe w ne go sto p nia mie ści się rów nież 
ar ty kuł  J o  a n  n y  G o  s z  c z y  ń  s k i e j  Wie l ka Wo j na według Vla di s la va Vančury.
Ba da czka przy bli ża w nim wa ż ne w tra dy cji li te ra tu ry cze skiej, ale w Pol sce zna ne je -
dy nie wąskie mu gro nu spe cja li stów dzieło Vančury Po le orná a válečná, wni kli wie
ana li zując se man tyczną złożo ność tej po wie ści, któ ra sta no wi dość osa mo t nioną
w pi sa r stwie na szych połud nio wych sąsia dów pró bę awan gar do we go (bli skie go eks -
pre sjoni stycz nej hiper bo li za cji) prze ka zu do świa d cze nia wo jen nej apo ka li p sy i którą, 
jak do wo dzi au to rka ar ty kułu, uz nać mo ż na za in ter te kstu alną i po le miczną od po -
wiedź na lu dy cz ność Szwe j ko wskie go ima gi na rium. Go sz czy ń ska w swej in ter pre ta -
cji w inte re sujący spo sób ini cju je tu też dys ku sję z doty ch cza sowy mi – utrwa lo ny mi
już w pra kty ce lite ratu rozna w czej – wykład nia mi Vančurowskiej po wie ści, do wo-
dząc, że zasy gna lizo wa ne w jej ty tu le prze ciw sta wie nie „pól upra w nych” i „pól bi -
tewnych”, wraz z wsze l ki mi to wa rzyszący mi ta kiej opo zy cji kul tu ro wy mi ko no ta cja -
mi, ma cha ra kter je dy nie po zo r ny i że pi sarz obu tym – skon tra sto wa nym w zbioro wej 
świa do mo ści – wy ob ra że niom na da je ujed no li co ne, skra j nie ne ga ty w ne, na ce cho wa -
nie emo cjo na l ne. 

Za gad nie nia pro pa gan dy wo jen nej do ty ka też w mo no gra fii – choć już nie tak
bez po śred nio – ar ty kuł  M a  r  c i  n a  F i  l i  p o  w i  c z a  Cze skie wo j sko ja ko ob ro ń ca
Au strii i ce sa rza. Za po mnia na idea cze skie go mi li ta ryz mu, zwra cający się w stro nę
rza d ko – być mo że ze wzglę du na jej „na ro dową nie prawo my śl ność” – po ru sza nej
kwe stii wdro że nia cze skiej re fle ksji mili tary sty cz nej w prze strzeń au stria c kiej ma chi -
ny pań stwo wotwó r czej. Ba dacz przy po mi na w swej wy po wie dzi – nie mal zu pełnie
dziś za po mnianą działal ność Edu ar da Rüffera, re da kto ra na cze l ne go cza so pism
„Žižka” i „Vlast” – do wodząc, że je go, wier no pod dań cze w swej po wie rzch nio wej –
dosłow nej – płasz czy ź nie se man ty cz nej, de kla ra cje lo ja l no ści pod ad re sem do mu pa -
nujące go, eks po nujące „wo jenną go to wość” cze skiej społecz no ści, de fa c to kryły
w so bie „wy wro to wy” ładu nek, de ma skujący nacjo nali sty cz ny wy miar pro pa gan dy
pa ń stwo wej i sta no wiły wy raz sprze ci wu wo bec inte gra cy j nych i uni fika cy j nych me -
cha ni z mów leżących u podłoża ideo lo gi cz nych i po li ty cz nych uwa run ko wań funk-
cjo no wa nia au stria c kiej ar mii. 

Oso b ne mie j s ce w re cen zji na le ży wy dzie lić dla cie ka we go, choć nie co od bie -
gające go od za kre ślo ne go w ty tu le mo no gra fii te ma tu, punktu widze nia na ku l tu ro we
kon se k wen cje pie r wszej wo j ny świa to wej, któ ry za pre zen to wała w ar ty ku le Co za -
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K R O N I K A

Odešla Alena Trnková

Pracovníci Ústavu bohemistických studií obdrželi v říjnu r. 2015 smu t nou zprávu, 
že na přelomu léta a po dzi mu to ho to ro ku tiše po dlouhé ne mo ci, která ji na více než
de set let upo u ta la na lůžko, odešla je jich milá kolegyně PhDr. Ale na Trnková. 

Na ro di la se v Pra ze 14. března 1937 v intelektuální středostavovské rodině. Po
stu diu bo he mi sti ky a ru si sti ky na pražské Filozofické fakultě na sto u pi la v polovině
šedesátých let na tehdejší ka te dru češtiny pro ci zin ce na FF UK a výuce češtiny pro ci -
zin ce věnovala všechny své scho p no sti a zna lo sti a studentům i svo je srdce.
S přestávkou na kon ci sedmdesátých let, kdy působila ja ko le ktor ka českého ja zy ka
na Lomonosovově univerzitě v Moskvě, celý svůj profesní život (do důchodu odešla
na kon ci devadesátých let ze zdravotních důvodů) prožila na FF UK. Ge ne ra ce za-
hraničních bohemistů na ni vzpomínají ja ko na objektivní, obětavou, ale i přísnou
a nekompromisní učitelku s hlubokými zna lo st mi českého ja zy ka se specifickým,
někdy tro chu drsným, hu mo rem. Její výuka úvodu do stu dia českého ja zy ka a pře-
devším mo r fo lo gie se vyznačovala precizností, systematičností, náročností, ale také
účelností. To platí bez ez by t ku i pro její semináře, které ve d la dlouhá léta na pražské
Letní škole slovanských studií.  

Ale na Trnková se sta la pla t nou členkou ko le kti vu mladých lingvistů (František
Čermák, Jiří Hro nek, Mi lan Šára, Jan Ho lub, Jiřina Sedláková, Ka mi la Filipová, Lu d -
mi la Nováková, Jiřina Luttererová a další), kteří se spe cia lizo va li na výuku češtiny
pro ci zin ce a vytvořili pevné, odborně zdatné jádro pracoviště a kteří se ne cha li in spi -
ro vat svými staršími ko le gy k rozvinutí nových lingvodidaktických postupů při výuce 
češtiny pro ci zin ce.  Sta li se i au to ry osvědčených učebnic češtiny pro ci zin ce, dlo u ho- 
době používaných ne jen na FF UK, ale i na zahraničních bohemistických pra co-
vištích. 

A. Trnková se au to rsky podílela na kolektivních dílech, jež na to m to pracovišti,
které často měnilo svůj název i organizační stru ktu ru (ka te dra češtiny pro ci zin ce,
oddělení češtiny pro ci zin ce při katedře českého a slovenského ja zy ka, Ústav slo van-
ských studií, Ústav bohemistických studií) vzni ka la – Slovník české fra ze o lo gie
a idio ma ti ky, Textová cvičebnice českého ja zy ka I, II. a další. Své encyklopedické zna -
lo sti českého ja zy ka a obecné lin g vi sti ky vtělila především do svých skript a do
nespočetných cvičení, která obětavě vytvářela a roz m nožova la pro jednotlivé
konkrétní sku pi ny studentů. Především její Cvičení z české mlu v ni ce, ale i Cvičení
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miast me ta fi zy ki? Cze skie pró by wa l ki z cha o sem w okre sie mię dzy wo jen nym  A n e  -
t a  D a  s z u t a. Przy po mi nając, że la ta dwu dzie ste to nie ty l ko okres nie spo tyka ne go
wcze ś niej fe r men tu w dzie dzi nie te o rii i pra kty ki ar ty sty cz nej, ale ta k że epo ka kry zy -
su świa to poglądo we go wy wołane go (w wie l kiej mie rze, choć nie wyłącz nie) dehu -
mani zacy j nym i trau ma ty cz nym do świa d cze niem he ka to m by wo jen nej, sku t kującym
de wa lu acją doty ch cza so wych pe w ni ków aksjo lo gi cz nych, ba da czka reka pi tu lu je sta -
no wi ska ki l ku naj bar dziej opi nio twó r czych pro je kto daw ców prze mian cze skie go
mo de lu zbio ro wej to ż sa mo ści. Przy wołując poglądy my śli cie li po li ty cz nych (T.G.
Ma sa ry ka), przed sta wi cie li re fle ksji awan gar do wej (Ka r la Te i ge go i Vla di s la va Van-
čury) czy re pre zen tan tów przełomu stru ktura listy czne go (Ja na Mukařovskiego) ba -
da czka po ka zu je, że ich pro po zy cje – mi mo isto t nych ró ż nic – łączy dąże nie do
zastąpie nia tra dy cy j nych prze świa d czeń meta fi zy cz nych, post rze ga nych dotąd ja ko
gwa ran cja nie zmien no ści porządku onto logi cz ne go i antro polo gicz ne go, no wy mi
kon ce p ta mi spó j ne go i uni wer sal ne go ładu rze czy wi sto ści. 

Wszy stkie za pre zen towa ne w mo no gra fii ar ty kuły współtworzą poli fo ni cz ny co
pra wda, ale składający się na ko herentną całość ob raz roz po zna nia spo so bów re pre -
zen ta cji kon fli ktu wo jen ne go w ku l tu rze cze skiej. Uka zują prze de wszy stkim, że
mimo iż obie wie l kie wo j ny świa to we przy na leżą do ob sza ru wspó l ne go do świa d cze -
nia Po la ków i Cze chów, to nie wie le mo ż na zna leźć płasz czyzn iden ty fi ka cji, po zwa -
lających na wy snu wa nie „upro sz czo nych ana lo gii”, ułatwiających wy ja ś nia nie cu -
dzych prze żyć za po śred ni c twem przy woływa nia pa mię ci własnej. Cze ska ku l tu ra
bo wiem, co w wię kszo ści uka zują za mie sz czo ne w mo no gra fii ar ty kuły, w o wie le
mnie j szym niż ku l tu ra pol ska za kre sie za ktua li zo wała tra dy cy j nie he ro i cz ny (pa trio -
ty cz ny, na ro do wy, ry ce r ski) ob raz kon fli ktu mi li tar ne go, za stę pując go na sta wie niem
na dia g no zę spo wodo wa ne go przez wo j nę rozkładu prze strze ni aksjo lo gi cz nej, sku t -
kujące go de mon ta żem wcze ś niej „obo wiązujących” form (i norm) ku l tu ro wych czy
cywi liza cy j nych oraz otwa r ciem się na fo r my (i no r my) no we, być mo że ocze ki wa ne,
być mo że – budzące lęk i oba wę, ale na pe w no ra dy ka l nie od mien ne od te go, co było
przed tem i co w po wszech nej świa do mo ści fun kcjo no wało ja ko nie pod waża l ny fun -
da ment trwa nia eg zy sten cji w jej co dzien nym (tak wy so ko ce nio nym w twó r czo ści
na szych połud nio wych sąsia dów) wy mia rze.

An na Ga wa re cka (Po znań)



z české mo r fo lo gie a Cvičení na rozlišování českých hlásek patří do dnes ke klasické
a respektované výbavě téměř každého pracoviště u nás i ve světě, kde se vyučuje
čeština ja ko cizí ja zyk.

 Kolegyně Trnková by la především vysokoškolskou učitelkou, odborných prací
po sobě příliš ne za ne cha la a ti tul PhDr. obhájila až kon cem sedmdesátých let. Její zna -
lo sti a pedagogické zkušenosti je třeba hle dat v jejích pracích určených studentům.
Přes to, ne bo právě pro to, patřila k respektovaným bohemistům a kon zu l to vat své
práce za ní chodívali i mnozí „otitulovaní“ bohemisté a slavisté.  

Na PhDr. Ale nu Trnko vou bu dou vzpomínat její kolegové, a především její stu -
den ti, dnes působící téměř po celém světě. Všichni jsme jí vděčni za to, co jsme se od
ní naučili, a za vše, co pro nás nezištně vy ko na la.

Čest její památce! 

Jiří Ha sil (Pra ha)

Międzynaro dowa kon fer encja nau kowa Chaos i ład w języku
i lit era turze czeskiej, Ra cibórz – Głubczyce 3–4.09.2015 r.

We wrze ś niu 2015 ro ku już po raz ós my od była się mię dzy naro do wa kon fe ren cja
na uko wa z cy klu „Ję zyk i li te ra tu ra cze ska a ...”. To cy kli cz nie orga ni zo wa ne mię dzy -
naro do we fo rum wy mia ny my śli na uko wej ma już wie lo le t nią tra dy cję: od by wa się
za wsze co dwa la ta od ro ku 2001. Orga niza to ra mi spo t ka nia bo he mi stów były: Uni -
we r sy tet im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu oraz Pa ń stwo wa Wy ższa Szkoła Za wo -
do wa w Ra ci bo rzu, współorga niza to ra mi zaś Urząd Mie j ski w Głub czy cach oraz Po -
wia to we Mu ze um Zie mi Głub czy c kiej. Otwa r cie kon fe ren cji miało mie j s ce w za by t -
ko wym gma chu Urzę du Mie j skie go w Głub czy cach, gdzie ucze st ni ków i go ści po wi -
tał w imie niu władz mia sta oraz orga ni za to rów bu r mistrz mia sta Głub czy ce  A d a m
K r u p a.

Pod czas dwu d nio wych ob rad wygłoszo no czter dzie ści je den re fe ra tów: dwa -
dzieścia osiem języ koz na w czych oraz trzy na ście lite ratu rozna w czych. Pre le gen ci re -
pre zen towa li wię kszość bohe mi sty cz nych ośro d ków uni wer syte c kich w Pol sce (Po -
znań, Wrocław, Kra ków, Opo le, To ruń, Łódź, Ra ci bórz, Bie l sko - Biała) i czołowe
ośro d ki cze skie (Pra ga, Br no, Ostra wa, Ołomu niec, Hra dec Králové, Ústí nad La -
bem), jak rów nież in ne ośro d ki za gra ni cz ne (Wie deń, Mo sk wa). Re fe ra ty two rzyły
dwie se kcje – ję zy ko z nawczą i lite ratu ro z nawczą, w ra mach któ rych wy dzie lo no ki l -
ka blo ków te ma ty cz nych. W se kcji ję zy koznawczej wyod rę b nio no gru py re fe ra tów

oma wiających cha os i ład w gra ma ty ce, w ró ż nych ty pach te kstów, w le ksy ce, w gra -
fii ję zy ka cze skie go oraz w pro ce sach za po życzania wy ra zów z ję zy ków ob cych. Na -
to miast na sekcję lite ratu ro z nawczą składały się wystąpie nia na te mat cha o su i ładu
wi dzia nych z zewnątrz, z per spe kty wy sto sun ku po jęć cha o su i ładu do hi sto rii oraz
re fe ra ty tra ktujące cha os i ład ja ko czyn ni ki or ga ni zujące utwór li te ra cki.

W pie r wszym dniu na roz po czę cie ob rad oraz na ich za ko ń cze nie orga ni za to rzy
prze wi dzie li se kcje ple na r ne. W pie r wszej czę ści wystąpił  R u  d o l f  Š r á m e k  z re -
fe ra tem So u lad a cha os v ja zy ce a kultuře. Na příkladu kontaktní ob la sti v českém
a polském Horním Sle z sku oraz  M i e  c z y s ł a w  B a  l o  w s k i, któ ry w swo im
wystąpie niu Cha os i ład ja ko czyn nik or ga ni zujący tekst od woływał się do po jęć cha -
o su i ładu w na ukach huma ni sty cz nych, zwra cając uwa gę na to, że cha os two rzy opo -
zy cję z porządkiem deter mini sty cz nym. Pod czas tej czę ści ob rad ple na r nych zo stał
od czy ta ny tekst  S v a  t a  v y  U r  b a  n o  v e j  Re fle xe bezvýznamnosti a její možno sti
zření (Mi lan Kun de ra: »Os la va bezvýznamnosti« – »La fie sta de la insi gni fi can cia«),
pre zen tujący osta t nią po wieść Mi la na Kun de ry.

W se kcji języ koz na w czej wysłucha no re fe ra tów do tyczących sy ste mu współcze -
s ne go ję zy ka cze skie go. Płasz czy ź nie skład nio wej cze sz czy z ny mó wio nej po świę ciła 
swo je wystąpie nie  J a  n a  H o f f m a n n o v á  (Výzkum syn ta xe mluvené češtiny:
hledání pravidelností a stru ktur ve (zdánlivém?) cha o su). Au to rka zwró ciła uwa gę na
opra co wy wa ny od 2015 ro ku w ÚJČ AV ČR grant Syn tax mluvené češtiny, dzię ki któ -
re mu roz po czę to na szerszą ska lę ba da nia mające na ce lu uchwy ce nie i pró bę opi su
re gu la r nych stru ktur czy okre ślo nych pra widłowo ści wy stę pujących w spon ta ni cz -
nych te kstach mó wio nych.  J i ř í  Z e  m a n  w re fe ra cie Syn tax mluvené češtiny = cha -
os? ana li zo wał spe cy fi cz ne ce chy skład ni ję zy ka mó wio ne go na przykład zie au ten -
tycznych dia lo gów. Ko le j ne wystąpie nia w tej se kcji do ty czyły pro ble ma ty ki słowo -
twó r czej.  J i  t  k a  H o l a s o v á  (ČNK ja ko zdroj pro tvoření slovotvorných hnízd) za -
pre zen to wała stan prac nad pro je ktem opra co wa nia gniazd słowo twó r czych obe j -
mujących 200–300 wy ra zów nie moty wo wa nych, ich de ry wa tów i złożeń.  P a  t r i k
M i t  t e r  (Ko m po nen ty cizího původu a slovotvorný systém současné češtiny) zajął
się sta tu sem cze skich złożeń, któ re za wie rają ele men ty po cho dze nia ob ce go, a  J o  -
s e f  Š i m a n d l  (Přejatá sub stan ti va na -er/-ér: tva ry, výslovnost, gramatická in fo r -
ma ce pro slovník) przed sta wił ba da nia w ra mach gran tu Slovník afixů užívaných
v češtině i do ko nał ana li zy no wszej wa r stwy ger ma ni z mów, ga li cy z mów i an gli cy z -
mów w ję zy ku cze skim. Na to miast  I v a  n a  K o l á ř o v á  w re fe ra cie za ty tułowa -
nym Zdánlivý so u lad a odlišná slovotvorná mo ti va ce málo frekventovaných slo ves ve
srovnání s běžnými slovotvornými ty py sku piła swoją uwa gę na opi sie słowo twó r czo
mo ty wo wa nych cza so w ni ków utwo rzo nych od pod staw przy miot ni ko wych.

Rów no le gle prze bie gająca se k cja lite ratu rozna w cza obe j mo wała wystąpie nia do -
tyczące naj no wszych dzie jów li te ra tu ry i kry ty ki li te ra c kiej.  H a  n a  S o  d e  y  f i
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prze śle dziła w re fe ra cie So u lad s di kta tu rou, ne bo cha os di sen tu?, jak zmie niało się
spo j rze nie na czeską li te ra tu rę w po szcze gó l nych okre sach jej roz wo ju i do ja kie go
sto p nia miały na to wpływ ze w nę trz ne uwa run ko wa nia społeczno -poli ty cz ne. W ko -
le j nym wystąpie niu pod ty tułem Hledání hod not a měřítek: cha os či so u lad
v polistopadové literární kri ti ce? przed mio tem ba dań dla au to ra –  M a r  k a  L o l  l o  -
k a  były ar ty kuły pro gra mo we pub li ko wa ne w la tach 1990–1993, re pre zen tujące ów -
cze s ny dys kurs kryty czno- lite ra cki. Pro ble ma tyką zaan ga żo wa nia cze skiej kry ty ki li -
te ra c kiej po 1989 ro ku oraz w pie r wszej de ka dzie XXI w. zajął się  R o  m a n  P o -
l á c h  w re fe ra cie Téma an gažova no sti v české literární kri ti ce po ro ku 1989.

Pie r wszy dzień kon fe ren cji za ko ń czyły ob ra dy w se kcji ple na r nej, w któ rej zo -
stały wygłoszo ne trzy re fe ra ty o te ma ty ce języ koz na w czej.  M a  r i e  K r č m o v á
w swo im wystąpie niu za tytułowa nym Proměny populárněnaučného te x tu za pre zen -
to wała prze mia ny ję zy ka i sty lu, ja kie miały mie j s ce w cze sz czy ź nie po 1989 ro ku, na
pod sta wie popu larno nauko we go cza so pi s ma „ABC” prze zna czo ne go dla młodych
czy te l ni ków. Na to miast  M a  r i e  Č e c h o v á  w re fe ra cie Řád a cha os v myslích
uživatelů češtiny za jęła się świa do mo ścią ję zy kową użyt ko w ni ków cze sz czy z ny, wy -
chodząc od jej na by wa nia przez młode po ko le nie do ukształto wa nia u do rosłych no si -
cie li ję zy ka cze skie go.  G a  l i  n a  N i e  s z c z i  m i e n  k o  (Dětská mlu va a verbální
vnímání okolního světa) zaś sku piła swoją uwa gę na roz wo ju mo wy dzie cka ja ko na
ję zy ko wym ko dzie, służącym dzie c ku do na wiązy wa nia kon ta któw z ota czającym je
świa tem.

W dru gim dniu kon fe ren cji ucze st ni cy mie li mo ż li wość ucze st ni cze nia w czte -
rech se kcjach języ koz na w czych i dwu lite ratu rozna w czych. Ling wi sty cz ne ob ra dy na 
te mat Cha os i ład w ró ż nych ty pach te kstów otwo rzyło wystąpie nie  P e  t r a  N e  j e  d  -
l e  g o, któ ry przed sta wił w re fe ra cie Raněnovověká čeština (i její zkoumání) – cha os
(ne bo so u lad?) světa i ja zy ka? po stu la ty, ja kie po win no zre a li zo wać współcze s ne ję -
zykoz na w stwo, ba dające początki okre su no wo żyt ne go w roz wo ju cze sz czy z ny.
J i n d ř i š k a  S v o b o d o v á  (Ma ni pu la ce a ar gu men ta ce v politickém di sku r su)
skon cen tro wała swoją uwa gę na cha ra kte ry styce ję zy ka so cja li sty cznej pro pa gan dy
po li ty cz nej. Dys ku r su publi cysty cz ne go do ty czyły dwa re fe ra ty.  A n  n a  Z u  r a  za -
jęła się ję zy ko wy mi wy zna czni ka mi kon fli ktu mię dzy ucze st ni ka mi pro gra mów
publi cy sty cz nych, pre zen tując re fe rat za ty tułowa ny Nie poro zu mie nie ję zy ko we ja ko
przykład cha o su komu nika cyj ne go w wy bra nych pro gra mach publi cy sty cz nych.
A l e  k s a n  d r a  P a  w  l i k  zaś w wystąpie niu Te ksty info rma cy j ne w cze skim ra diu
w do bie ku l tu ry ma so wej za sta na wiała się nad tym, jak fun kcjo nu je i czym jest wy -
pełnio na „prze strzeń” info rma cy j na w cze skim prze ka zie ra dio wym.

Da l sze ob ra dy prze bie gały na te mat Cha os i ład w le ksy ce.  A l e  n a  M.  Č e r n á
w wystąpie niu Lexikografický cha os: slovník ve r sus rejstřík za pre zen to wała ko m p lek-
so we ba da nia leksyko graficzno -leksyko logicz ne nad łaciń sko - cze skim słow ni kiem

Da nie la Ada ma z Veleslavína.  D a  r i  n a  H r a d i l o v á  przed sta wiła dwa poglądy na 
eks pre sy w ność jed no stek le ksy ka l nych w od nie sie niu do cze skie go sy ste mu le ksy -
kal ne go (Lexikální ex pre si va – řádné, ne bo mimořádné jed no t ky lexikálního
systému). Na to miast  K a  t a  r z y  n a  D e  m b  s k a  w re fe ra cie (Nie)zmąco na ha r mo -
nia ro dza ju. Na zwy za wo do we ko biet w ję zy ku cze skim zwró ciła uwa gę na przy czy ny
bra ku nie któ rych że ń skich form nazw za wo do wych we współcze s nej cze sz czy ź nie.
Na te mat roz dźwię ku mię dzy ta kso no mią na ukową a de fi ni cja mi słow ni ko wy mi
nazw ro ślin i zwierząt w cze sz czy ź nie mó wiła  J a  n a  N o v á  w re fe ra cie Ro st li ny
a živočichové ve slovníku – (ne)so u lad me zi po hle dem mluvčího češtiny a bio lo ga.
G r a  ż y  n a  B a  l o  w s k a  zaś w wystąpie niu Kate go ry za cja świa ta ro ślin w cze skiej
fra ze o lo gii za pre zen to wała ze staw cech przy pi sy wa nych ro śli nom w cze skich fra zeo -
logi z mach, będący od zwier cied le niem spo so bu porządko wa nia te go fra g men tu rze -
czy wi sto ści przez człowie ka.  M a  g  d a  l e  n a  K r o u p o v á  (Vývoj slovní zásoby
z ob la sti počítačů) sku piła swoją uwa gę na głów nych ten den cjach pa nujących w ob rę -
bie cze skie go słow ni c twa z dzie dzi ny kom pu te ro wej, np. inter nacjo nali za cja, neo lo -
gi za cja, sy no ni mia.  L u b o m í r  H a m p l  zajął się w swo im re fe ra cie Kladné a zá-
porné národnostní ste reo ty py Čechů a Poláků ve verbální ko mu ni ka ci fun kcjo no wa -
niem wza je mnych ste reo ty pów na ro do wych u Po la ków i Cze chów.

Za po ży cze niom z ję zy ków ob cych do współcze s nej cze sz czy z ny po świę co na
była ko le j na se k cja Cha os i ład a wpływy ob ce. W jej ra mach  J o  s e f  J o  d a s
wygłosił re fe rat Cizojazyčné vli vy na češtinu v období eurounijní in te gra ce, w któ rym
zwra ca uwa gę na po stę pującą an gli cy za cję ję zy ka cze skie go, szcze gó l nie po 2004 ro -
ku, oraz wy ra ź ne za ni ka nie zna jo mo ści ję zy ka nie mie c kie go wśród współcze s nych
użyt ko w ni ków cze sz czy z ny. Na stę p nie  D i a  n a  S v o b o d o v á  (An gli ci s my v češti- 
ně: analýza adaptačních vzorců) za pre zen to wała spo so by ad ap ta cji an gie l skich po ży -
czek w ję zy ku cze skim, a  E w a  M i  c h a  l  s k a  przed sta wiła wpływ ję zy ka an gie l -
skie go na słow ni c two bran ży tu ry sty cz nej, głów nie ho te la r skiej, ga stro no mii i mar ke -
tin gu po 1989 ro ku (Ja zyk českých turistických nabídek 25 let po sametové re vo lu ci –
novodobý »so u lad« ne bo »cha os« v ja zy ce způsobený vli vem angličtiny?).

W ra mach se kcji Cha os i ład w gra fii ję zy ka cze skie go  E l  ż  b i e  t a  S z c z e  p a ń -  
s k a  za pre zen to wała re fe rat za ty tułowa ny Cze ska i pol ska gra fia, w któ rym do ko nała 
po rów na nia z per spe kty wy hi sto ry cz nej roz wo ju za sad pi so w ni pol szczy z ny i cze sz -
czy z ny. Na to miast  D m i  t r i j  T i  m o  f e  j e v  w swo im wystąpie niu Psaní velkých
písmen v ru ko pi sech českých historiografických děl z přelomu 18. a 19. století:
Systém, ne bo cha os? zajął się ana lizą gra fii czte rech rę ko pi sów: Paměti Františka Ja -
na Vaváka, Kni ha pamětní Floriána Ve le bi la, Kro ni ka Poděbradská, Příběhy Podě-
brad Matěja Minyde’a.

Ob ra dy w se kcjach lite ratu rozna w czych kon cen tro wały się wo kół dwu głów nych
te ma tów Cha os i ład ja ko czyn nik or ga ni zujący utwór li te ra cki oraz Cha os i ład a hi -
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sto ria.  M a r k é t a  K r o č i l o v á, w re fe ra cie Nové čtení Viléma Závady na počátku
21. století, do ko nała ana li zy po wiązań twó r czo ści po ety c kiej Viléma Závady i je go
przekładu te kstów bi b li j nych. Pó ź nej twó r czo ści Bo hu mi la Hra ba la do ty czyło wystą- 
pie nie  J a n  S c h n e  i  d e  r a  Pozdní Hra bal: text ja ko rozrytá uli ce. Na to miast
I g o r  F i c  na przykład zie po ety c kiej twó r czo ści Iva na Diviša zo bra zo wał ideę,
według któ rej po szu ki wa nie po ezji i sen su sztu ki jest po szu ki wa niem re la cji do Bo ga
(Cha os a řád ja ko tvůrčí prin cip po ezie – Ivan Diviš). Na stę p nie  B o  h u  s  l a v
H o f f  m a n n  w re fe ra cie za ty tułowa nym Cha os a řád v žurnalistické tvorbě Ludvíka 
Vaculíka przed sta wił spo sób uporządko wa nia świa ta w fe lie to nach te go cze skie go
proz ai ka, dzien ni ka rza i pu b li cy sty. Kon cepcją al che mi styczną przed sta wioną
w utwo rze Anděl Jáchyma To po la za jęła się  T e  r e  z i e  F o l d y n o v á  w re fe ra cie
Demiurgický svět schizoidního ade p ta Ja te ka (Hledání vnitřního řádu v Andělu Já-
chyma To po la). Ko le j ny re fe rat, So u lad v cha o su (Srovnání próz J. To po la a P. Hůlo-
vé), któ ry wygłosiła  S o ň a  S c h n e i d e r o v á, do ty czył ta k że twó r czo ści Jáchyma
To po la, tym ra zem jed nak w uję ciu po rów na w czym: au to rka wy ka zała po do bie ń stwa
je go dzieł do utwo rów Pe try Hůlovej.

Da l szy tekst, Po wrót do praładu ja ko od po wiedź na komu ni sty cz ny i post komu -
nisty cz ny cha os w po wie ści Kateřiny Tučkovej Žitkovské bohyně, od woływał się do
za gad nie nia li te ra tu ry re gio na l nej. Au to rka,  D o  r o  t a  B i e  l e c, za pre zen to wała
w nim spo sób kon stru kcji – re kon stru kcji świa ta wa r to ści ty po we go dla kon kre t ne go
re gio nu.  R i  c h a r d  Z m ě l í k  zaś w swo im wystąpie niu Me zi for ma li s mem a struk-
tu rali s mem: K pojetí tematicko-motivických komponentů literárního díla u Vi kto ra
Šklovského a Ja na Mukařovského za pre zen to wał początki i roz wój cze skiej te ma to lo -
gii li te ra c kiej w Cze chach.  D e  n i  s a  T k a č í k o v á  za jęła się twó r czo ścią współ-
cze s nych cze skich au to rek, Ja ku by Ka ta l py i Kateřiny Tučkovej, któ re wra cają do te -
ma tu wza je mnych re la cji Cze chów i Nie mców pod czas dru giej wo j ny świa to wej i za -
raz po niej (Žena a hi sto rie v prózách současných českých au to rek). Na to miast  J u  -
s t y  n a  P i e  t r z y  k o  w s k a  w re fe ra cie za ty tułowa nym Mo tyw hi sto rii w twó r czoś-
ci Mi la na Kun de ry zwró ciła uwa gę, że jest to pi sarz, któ ry do ko nał roz li cze nia z ko -
mu ni z mem wyłącz nie na płasz czy ź nie emo cjo na l nej, a hi sto ria sta no wiła dla nie go
tło do roz wa żań na te mat go rz kie go lo su człowie ka.

Mię dzy naro do wa kon fe ren cja na uko wa Cha os i ład w ję zy ku i li te ra tu rze cze skiej
po raz ko le j ny po twier dziła, że te cy kli cz ne spo t ka nia cieszą się nie ustan nie niesłab-
nącym zain tere so wa niem ze stro ny bo he mi stów pol skich i za gra ni cz nych. Sta no wią
bo wiem sze ro kie fo rum wy mia ny my śli na uko wej. Są do sko nałą okazją do za pre zen -
towa nia włas nych ba dań i skon fron to wa nia ich z ba da nia mi pro wa dzo ny mi aktu a l nie
w in nych ośro d kach aka de mi c kich w kra ju i za gra nicą.
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