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Dobrava MOLDANOVÁ

Uni ver zi ta Ja na Evan ge lis ty Purkyně

Románová reflexe 28. října 1918
(K. M. Čapek Chod, A. M. Tilschová, B. Benešová)

Ke y words: no vels, K.M. Čapek Chod, A.M. Tilschová, B. Benešová, 28th Oc to ber
1918, chan ge of so cial and mo ral norm

Klíčová slo va: romány, K. M. Čapek Chod, A. M. Tilschová, B. Benešová, 28. říjen
1918, proměna společenských a mravních no rem

Abs tract

The study Re flec tion of the October in Czech novels analyses several novels that
ori gi na ted in the twen tieths of the twentieth century. Their authors, K.M. Čapek
Chod, A.M. Tilschová and B. Benešová, reflect the change of social climate during
the war and im me dia te ly after it. They connect the rise of the new State, a de mo cra tic
Republic, with the notion of li be ra tion from empty social norms connected with the
world before the war. Cha rac ters of these novels are un der going a catharsis that
liberates them and opens new pers pec ti ves of life for them.

Studie Románová reflexe 28. října 1918 se zabývá několika českými romány,
vzniklými ve 20. letech 20. století, jejichž autoři, K.M. Čapek Chod, A.M. Tilschová
a B. Benešová re flek tu jí změnu spo lečenské ho klimatu za války a bezprostředně po
ní. Proměnu spojují nejen se změnou spo lečenské ho zřízení, se vznikem de mokra -
tické republiky, ale především s předs ta vou osvo bo zení se od spo lečenských norem,
spojených se světem před válkou. Postavy těchto románů pro cháze jí katarzí, která je
osvo bozu je a otvírá jim nové životní pers pek tivy. 

Prapory, jásot, na praporu prapor.
Srdce se v dálku rozletí.
Jak je to krásné překonati zápor
a býti, růsti, stavěti!
           (V. Dyk, Píseň noci 29. října)

Básníkova slo va vyjadřují te h dy široce sdílené přesvědčení, že
vznikem Československa v říjnu ro ku 1918 čas re si sten ce, od po ru, ne -
ga ce skončil a nová do ba svobodnému národu kla de pozitivní cíle. Za- 

tímco po ražené ve l mo ci, Rakou sko-U he r sko a Pru sko, v je jichž ge o -
gra fickém středu ležely naše země, se zmítaly ve zmatcích a obtížně se 
vyrovnávaly s důsledky války, která zásadně změnila je jich po zi ci
mezinárodní i si tu a ci vnitřní, zde vládlo nadšení národa, který, jak
zněla dobová fráze, „trpěl 300 let pod cizáckým jhem” a te pr ve nyní se 
mu otevřel pro stor, aby mohl roz vi no ut své síly, svobodně navázat na
své ušlechtilé tra di ce, za uj mo ut místo me zi svobodnými a plnopráv-
nými národy. Atmosféra Pra hy 1918 by la zce la jiná než atmosféra
Vídně či Berlína a si tu a ce Čecha navracejícího se z války domů zce la
jiná než vojáka vracejícího se do rozvráceného Ra ko u ska a do po ra-
ženého Německa z Ru ska. Navíc, Čechoslováci, díky svým zahranič-
ní legiím, které bo jo va ly na straně Do ho dy v Ru sku, ve Fran cii a v Itá-
lii, patřili k vítězům velké války. Získaná svo bo da měla být naplněna
novým ob sa hem. To se ob je vu je i ja ko klíčové téma v pró ze. Má řadu
pod ob1. 

Když po mi ne me Haškova Švejka ja ko specifické a svým způso-
bem ojedinělé ztvárnění válečné zkušenosti, jed nu vrstvu tvoří díla,
která vzni kla z elementární, sko ro se chce říci předliterární potřeby
vy p sat se z to ho, co člověk, do sud žijící v klidných mírových podmín-
kách, zažil za války. Sem patří především legionářská li te ra tu ra, te ma -
ti c ky čerpající z dramatické hi sto rie československých dobrovolníků,
z nichž se zfo r mo va ly v Ru sku, ve Fran cii a v Itálii československé le -
gie. Je jich autoři jsou ne jen renomovaní spisovatelé, ale mno h dy i lidé 
bez literární zkušenosti a snad i bez předchozí literární am bi ce. Jsou to 
vesměs románové kro ni ky, často i polodokumentární pró zy.2 Na dru-
hém pó lu stojí sku pi na románů starších autorů, kteří problém války
po ja li ja ko problém zásadního morálního otřesu, vedoucího k re stru -
ktura liza ci žebříčku hod not jed not li v ce i národního společenství. Oni
ne zažili hrůzy fron ty, za to plně prožili léta stísněných poměrů a po li -
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1 Široký obraz této pro ble ma ti ky podává sborník Karel Poláček a obraz první
světové války v české literatuře 2007; též in Obraz válek a konfliktů… 2015.

2 Legionářská literatura, odsouzená dvěma totalitami k zapomnění, se v poslední
době dostává znovu do centra pozornosti, vedle citovaného poláčkovského sborníku,
kde je jí věnovaný celý oddíl, viz též Moldanová 2016.
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tických persekucí v zázemí a válku a 28. říjen 1918 chápali ja ko ja ko u -
si zkoušku ohněm, jíž prošli je din ci, ale i celé národní společenství.
To to pojetí se neo bje vi lo naráz a náhodou, ale je vyvrcholením určité-
ho názorového pro udu, který se kry sta li zo val už za války.

Válečná léta by la léty, kdy se definitivně měnil vztah Čechů k mo -
na r chii, per se ku ce s válkou spojené ve d ly k vyostření protirakouských 
postojů a spontánnímu nárůstu vlasteneckých projevů. Li te ra tu ra se
obrací k prožit ku do mo va ja ko významné hodnotě, která dobře re zo -
nu je me zi čtenáři. Svědčí o tom ohla sy děl, ja ko by lo Jiráskovo Te m no
(1915) či Šrámkovo Léto (1915), které se na první po hled nedotýkaly
aktuálních problémů, ale vyjadřovaly zjitřenou vnímavost k hod no-
tám tra di ce. Podobně ly ri ku s tématem do mo va psa li za války i autoři,
kteří patřili k okru hu mo de r ny či k předválečným anarchistům (Ota kar 
The er, Antonín So va, Ka rel To man), te dy k uskupením s výrazně an ti -
tradicionalistickými po sto ji, pro něž vlastenectví by lo původně spíš
předmětem přezírání či do kon ce posměchu.

K vrcholům pró zy napsané za války patřily romány Ka r la Matěje
Čap ka Cho da Turbína (1916) a Antonín Von drejc (dva sva z ky, 1917–
–1918), Boženy Be nešové Člověk (dva sva z ky, 1919–1920), An ny
Ma rie Tilschové Stará ro di na (1916) a Synové (1918) a Iva na Ol bra -
ch ta Žalář ne j temnější (1916) a Podivné přátelství he r ce Je se nia
(1919). Každý z těchto románů před sta vu je svým způso bem ex pe ri -
ment. Au toři roz rušují stru ktu ru monografického románu, jaký vy pra -
co val re a li s mus a natu ra li s mus, usilují o po stižení komplikovaných
spo lečenských va zeb a sociálních prostředí a zároveň se po koušejí
proni k no ut hlo uběji do vnitřního světa svých hrdinů. Groteskní obrá-
zek předválečné Pra hy u Čap ka Cho da ne jen evo ku je předválečnou
idy lu pa triarchálního ka pi ta lis mu, ale také po sti hu je sym pto my kri ze,
jíž spo lečnost procházela, ne bo lépe sym pto my proměny, která stojí
před je ho hrdi ny. Mísení spo lečenských vrstev, roz pad tra dičních ro -
din a zne jišťování životních ji stot je spo je no s nástupem nové dravé
a bezpřed su dečné ge ne ra ce, která se de re o své místo na slun ci – to je
vlastní téma těchto románů. I pro Til s cho vou je zánik světa „starých
ro din”, v nichž pa nu je řád z jejího po hle du rigidní, tématem jejích
prvních románů.

Pro Be nešovou se stává ústředním problémem románu Člověk
otázka po smy s lu živo ta: její hrdi na, geniální hudební skla da tel, který
vidí smysl svého živo ta v napsání sym fo nie, prochází kom p li ko va-
nými životními pe ri pe tie mi, které mu v tom brání. Svého cíle ne do-
sáhne: za hy ne, když se vrh ne do hořícího do mu, aby zachránil dívku,
která by la sym bo lem je ho ponížení. Přesto ve chvíli smrti prožívá po -
cit životního naplnění. Be nešová je ho příběh rozvíjí v něko li ka pa ra -
lelních vrstvách, ke svému hrdi no vi přidává po sta vy, které jsou je ho
protivníky ale i dvojníky, stejně ja ko on hledající životní zakotvení,
každý jiné a jinak. Podobné otázky si kla de Šal da ve svém jediném ro-
mánu Lo u t ky i dělníci Boží (1917). Ol brachtův román Žalář ne j tem-
nější, zřejmě první moderní psychologický román v české li te ra tuře
poučený psychoanalýzou3, je so ustředěn na příběh je din ce, který na
vrcho lu svého úspěšného živo ta os le p ne. Je ho život se hroutí, kariéra
je v troskách, rozpadá se i je ho manželství. V okamžiku, kdy přij me
svůj osud a naj de východisko v altruistické práci pro druhé, ob je vu je
nový smysl živo ta. V románě Podivné přátelství he r ce Je se nia jsou
konfrontovány dva různé životní po sto je, je ho dva protagonisté, Jan
Je se nius a Jiří Veselý, jsou jacísi dvojníci a zároveň pro tichůdci, kteří,
každý po svém, hledají smysl živo ta. 

Válka ob nažila mravní kri zi a po sta vi la před umělce otázky: jaký
je vztah je din ce k ce l ku, umělce ke spo lečno sti. Řešení, k němuž au -
toři, o kterých uvažuje me, nacházejí, je v akcen tu na „obyčejný” lid-
ský čin, na obětování osobního cíle ve prospěch vyššího příkazu, ply-
noucího z po ci tu lidské sounáležito sti. V tom smy s lu se au toři vlastně
rozcházejí s individualistickým kon ce p tem, který si vy t kla ja ko he s lo
Mo de r na, odkojená Ni t s chem a Scho pen hau e rem. Umělec, výjimeč-
ný člověk, schopný je di nečných výkonů, není vyvázán z obecně plat-
ných etických no rem. Pod tla kem mi mořádných okolností re zi g nu je
na jakási vágní pri vi le gia, která ho stavěla nad ostatní „obyčejné” li di.
Válečná zkušenost, kdy smrt si nevybírá své oběti, ale sme te stejně
člověka mi mořádně nadaného i prosťáčka, v tom jistě hrála svou ro li. 
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3 Tento názor vyslovil např. Jiří Opelík (1992). 



Na sklon ku války se ob je vo va la sna ha vytvářet jakési spo lečné kul-
turní pla t fo r my napříč ge ne ra ce mi a sku pi na mi, jejímž výrazem bylo
jak provolání českých spi so va telů z května 1917, podepsané umělci
nejrůznějšího zaměření, tak např. za ložení časo pi su „Lípa”4, který po -
skytl pro stor umělcům všech generací, od stařičkého Jo se fa Ho lečka
po začínajícího Ri char da We ine ra. Ta to vl na jakéhosi národního sjed -
no cení a so uznění by la krátká. Po vzni ku re pu b li ky ji ry chle překryl
dravý nástup nových idejí spojených s oz vu ky re vo lučních vln, které
zasáhly východní, ale i střední Ev ro pu, a s avantgardními pro udy, k nimž
se hlásila zejména ne j m ladší ge ne ra ce. Pro starší au to ry, kterým by lo
v té době oko lo padesátky, však to to téma zůsta lo aktuální ještě do kon-
 ce 20. let. Otázka, čím no vou svo bo du na plnit, na jakých základech
bu do vat nový stát a jaké úkoly stojí před spi so va te li, by la pro ně stále
aktuální. Svo bo da by la spojována ne jen a ne před nostně s vnějším
osvobozením, ale zejména s mravní očistou, s mravní ob ro dou, která
by la vnímána ja ko základní idea nového státu. 

Ka rel Matěj Čapek Chod, ne j starší z au torů, jimž chce me věno vat
po zo r nost, vsto u pil do li te ra tu ry na počátku devadesátých let. Je ho
první práce, kterými příliš ne za u jal, zejména Nejzápadnější Slo van
(1893), si ce so uzněly se sna hou je ho mladších vrstevníků o proměnu
románové fo r my, ale je ho způsob vidění světa ja ko bizarního the a tru
mun di se od je jich vidění lišil. Po dobně ja ko romány Viléma Mrštíka,
F.X. Svo bo dy či Růženy Svobodové z té do by byl je ho Nejzápadnější
Slo van jed nou z pod ob českého románu ztracených iluzí (o tom pod -
robněji Moldanová 2014). Na rozdíl od nich ale Čapek Chod příběh
svého hrdi ny ne viděl ja ko osobní tragédii citlivého je din ce, způso be-
nou kon fli ktem s lhostejným okolím, ale ja ko řetěz tragikomických
náhod, ústících do závěru, v němž se ideály, které mladého hrdi nu při-
ve d ly na ce stu za úspěchem a štěstím, změni ly ve výsměšný škleb.
Svo bo da, Mrštík i Svobodová do svých po stav vložili kus své osobní
i ge ne rační hi sto rie, Čapek Chod si zachovává od svého hrdi ny až
ironický od stup. Vztah kri ti ky k němu se mění až po vydání Kašpa ra

Léna msti te le (1908), který byl s re spe ktem přijat např. F.X. Šal dou
(1953), a zejména po úspěchu Antonína Vondrejce a Turbíny, i když
ne l ze říci, že se pod statně mění Čap ko va po eti ka. 

Tra dičně bývá Čapek Chod vykládán v kon te x tu českého na tu ra lis -
mu, do kon ce, pod le Bedřicha Václavka, před sta vu je je ho vrchol (Vác-
lavek 1974, s. 41–43). I další syntetická díla sdílejí ten to názor. Na-
značují, čím Čapek Chod naplňuje před sta vu o na tu ra lis mu: zo bra zu je 
člověka ja ko po uhou bez mo c nou lo u t ku jed no stranně dete rmi nova -
nou vnějšími oko l no st mi, ja ko pro dukt svého prostředí5. Čapek Chod
své zařazení me zi na tu ra li sty in diko val: užil ten to termín v označení 
několi ka svých prací, poprvé v no ve le Nejzápadnější Slo van, kde
první část příběhu oz načil za ro man tic kou, dru hu za rea li stic kou a třetí 
za natu rali stic kou. V no ve le Zpověď natu ra li sto va (Nové pa te ro, 2010)
líčí příběh lásky mladého muže, který je plný ironických ne do ro zu-
mění. Pygmalionské sna hy zamilovaného mladíka končí tra gi c ky.
V obou případech však ne j de o to, že by se ti tu lem svých prací Čapek
Chod k na tu ra lis mu hlásil, akce p to val je ho me to du, natu rali stic kou
me to du „lidského přírodopisu”, na opak, jde tu o ironizující od stup od
je ho prin cipů. Čap ko vi hrdinové jsou obětí ni ko li svého prostředí, ale
svých iluzí, svého naivního ide a li s mu, který naráží na re a li tu běžného
živo ta.

Změna názoru na dílo Ka r la Matěje Čap ka Cho da je myslím víc
než vyzráním au to ra způso be na změnou dobového literárního pa ra -
dig ma tu. Me zi ro ky 1893, kdy vyšel Nejzápadnější Slo van, a ro kem
1910, kdy se ob je vil Kašpar Lén, se ob je vi ly nové im pu l sy, zejména
spojené s po eti kou ex pre sio nis mu. Přine s ly výraznou změnu v pojetí
románové stru ktu ry, především rozbití souvislé ko m po ziční li nie
realisticko-naturalistické pró zy. Čte me - li v té době napsané romány
Šrámkovy (ne jen Stříbrný vítr, 1910, ale zejména Křižova t ky, 1913,
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jsou z to ho to hle di ska důležité), Be nešové Člověka, Ol bra ch to vo Po-
divné přátelství he r ce Je se nia, sle du je me, že au toři, byť různě a růz-
nými prostřed ky, směřují k roz volnění stru ktu ry románového těle sa,
posilují význam epi zod a epizodických po stav, které hrají ro li jistého
ko re kti vu a někdy přímo al ter ega ústřední po sta vy a směřují k po -
stižení mno ho sti živo ta řetězcem volně řazených epi zod či přímo pa -
ralelních příběhů (o tom pod robněji Moldanová 1993, s. 43–63).

Poválečné romány Ka r la Matěje Čap ka Cho da Jindrové (1921)
a di lo gie Vilém Roz koč (1923) a Řešany (1927) v to m to směru nepřiná- 
šejí mno ho nového. Je tu stále ústřední příběh rozvíjený množstvím
epi zod a od boček, barvitými de ta i ly a výraznými reáliemi. Šal da,
který na Čap ka Cho da re a go val až podrážděně, mluví s de spe ktem
o „zábavném ki nu” či „sle pen ci”6. Čapek svou me to du hájí: 

Bude mi zazlíváno přelidnění mé knihy, bude ukazováno na její délku […] ze
strany těch, kdož na románu vymáhají poslušnost zákonu dramatické ko m po zi ce
anebo klasické novely. Ačkoli jsem z toho všeho byl mnohokráte kárán, nikdy
nevzdám se ne j mo hutnější možnosti velkého románu o pražském prostředí, vyčerpati
totiž proud pražského života v určitém období až na samo dno. […] Mnohost života
jest mi svrchovaným skladebním příkazem (Čapek Chod 1936, s. 358–359).

 V Jin drech ožívá v mno ha de ta i lech Pra ha počátku 20. století. Ko -
lo rit idylického města podtrhují pe ri fe rie plné drsného a intenzivního
živo ta. Sle du je me příběh ot ce a sy na, z nichž starší ztělesňuje typ
pražského dan dy ho formovaného po klid nou atmosférou předválečné
Pra hy bohatých vrstev, a mladšího, který vy rostl ja ko otloukané ne -
manželské dítě v ne jchudší pražské čtvrti. Jin dra starší je zámožný
bonviván, který se vrací po kra chu manželství do Pra hy ze světa a stá-
vá se významnou fi gur kou jejího bohémského prostředí; je ho ne man-
želský syn má zce la ji nou životní zkušenost. Je jich setkání a posléze
soužití není idylické: mladší Jin dra se dívá na otcův svět s tro chou
moralistického od stu pu, zároveň je jím přitahován: díky ot ci vy stu du -

je medicínu a začíná úspěšnou kariéru očního lékaře a ba da te le.
Válečné události ne jen rozvrátí je jich živo ty (syn na ru ku je, následky
úrazu přij de o zrak, je ho děvče se sta ne mi len kou Jin dry staršího
a čeká s ním dítě), ale také jsou im pu l sem k přehodnocení životních
po stojů obou pro ta go nistů. Předválečná idy la se nemůže vrátit, ne jen
pro fatální zranění Jin dry mladšího, ne jen pro zhroucení vzta hu ot ce
a sy na, ale i pro to, že ve světle válečných událostí se mění i po hled na
předválečné osobní problémy, které dete rmi no va ly je jich živo ty. 

Ještě výrazněji je to zřejmé v roz kočovské di lo gii. I zde příběh za-
číná před válkou. Vilém Roz koč je bohém a nadaný so chař, který ale
ke svému ta len tu ne do stal dávku morálního cítění. Bez zábran, vlastně
ja ko vtip, zadá do so utěže o pomník významnému rodáku v Řešanech
návrh, který je plagiátem Ro di no va My s li te le. So utěž díky ne ko m pe-
tentní a neinformované po rotě vy hra je a – tro chu s roz pa ky – re a li zu je
svůj návrh. Pomník vyvolá v odborných kruzích skandál, který Roz -
koče málem zničí. Válečná zkušenost z fron ty (chara kteri sti c ky vsto u- 
pí do legií) lehkomyslného a cynického bohéma přet voří. Po návratu
z války se roz hod ne so chu zničit. Si tu a ce, která tím vzni k ne, je ko m -
pliko vaná. So cha je ma je t kem Řešan, které ji za pla ti ly a je jichž radní
ne j sou vnímaví k Roz kočově problému. Je ho pověst ja ko seriózního
umělce je zničena, je ho osobní život je v troskách. Je ho vůle změnit
život naráží na nedůvěru. 

Oba příběhy ne končí jednoduchým hap py -en dem, ostatně ja ko
i předchozí romány Čap ka Cho da. Přesto se v je jich závěru ob je vu je
jakési světlo naděje, spojené s přero dem hrdinů. Prošli těžkými zkouš- 
ka mi, které je po chro u ma ly, a stojí v životě s jasným odhodláním žít
ji nak, od povědněji, mravněji, byť si uvědomují, jak těžké to bu de.
Ten to mo ment morálního přero du hrdi ny, který je ve zmíněných ro-
mánech na z načený, je v kon te x tu tvor by Čap ka Cho da neobvyklý, jed-
ná se to tiž o au to ra, který za chy co val v širokém záběru em pi rii lidské-
ho živo ta, ale vyhýbal se filosofickému či ideologickému zo becnění.

Na rozdíl od to ho se poválečné romány dvou spi so va te lek, Ha l dy
(1927) An ny Ma rie Tilschové a tri lo gie Úder (1926), Podzemní pla -
me ny (1929) a Tragická du ha (1933) Boženy Be nešové, k tématu
mravní ob ro dy je din ce i spo lečno sti so ustřeďují. Obě au to rky, které
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 6 Šalda zaútočil na Čapka Choda statěmi Poslední K. M. Čapek Chod (Kritika 1, 
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de bu to va ly před válkou, v době vzni ku jmenovaných děl patřily už ke
starší ge ne ra ci, Tilschová, narozená 1873, vy da la Ha l dy ve svých 53
le tech a Be nešová, narozená v témže ro ce, pra co va la na tri lo gii me zi
54. a 61. ro kem věku. Obě patřily k me zi ge ne račním zjevům, mladší
než au toři vstupující do li te ra tu ry v 90. le tech 19. století a starší než
sku pi na au torů z okru hu ana rchistů, hlásící se ke slo vu na počátku 20.
století. Je jich po hled na svět byl bližší těm starším, s těmi mladšími je
po ji la da ta je jich literárních de butů: obě své první knížky vy da ly po-
měrně pozdě. Patřily k různým kulturním okruhům te h dejší Pra hy.
Tilschová se po hy bo va la, díky svému půvo du i sňat ku, ve spo lečno sti
univerzitních intelektuálů a významných výtvarných umělců, pro Be -
nešovou, která vy ro st la v prostředí malého moravského města, byl ur-
čující vztah k Šal do vu okru hu, s nímž se sblížila na počátku 20. století
a který přetr val až do její smrti v ro ce 1936. 

Je jich po eti ka se začala fo r mo vat v do te ku s po eti kou doznívající-
ho na tu ra lis mu a prvními vlna mi expresionistického vidění světa, kte-
ré se pro je vi lo v postupném opouštění ko m po zičního schématu mo no -
grafického románu, ve volbě po stav (mám tu na my s li fre k ven ci zvlášt-
ních, ja ko by dvojlomných cha ra kterů u Be nešové) a v akcen tu na
tragikomické a groteskní stránky živo ta. Pro obě píšící ženy navíc by -
lo příznačné, že se odpoutávaly od ustáleného schématu „ženského
příběhu”, opouštěly svět křehkých hrdi nek, trpících nepochopením
i neschopností svůj život nezávisle a plně prožít. V je jich tvorbě se ob -
je vo va ly víc než u je jich předchůdkyň otázky osobní morálky, témata
od povědno sti člověka za vlastní sku t ky, otázky vi ny a tre stu i možnos- 
ti od puštění. Je jich svět, svět je jich děl, ne byl parciálním ženským
světem v tom smy s lu, jak vidíme u au to rek starších, ale světem úpl-
ným, celistvým (pod robněji viz Moldanová 2011). Otázky, které kla d -
ly, by ly určeny jak mužům, tak ženám. Každá z nich – každá tro chu ji -
nak – za chy co va ly svět v kri zi, vnitřně rozpolcený, v němž jsou roz ko- 
lísané základní spo lečenské no r my. Ana ly zo va ly s přek va pi vou mírou 
od stu pu i se skepsí do sud ne dotčená ta bu „posvátných” rodinných
vztahů i nepřeko na te l nost sociálních bariér. 

Válečné události uspíšily je jich roz chod s individualistickým kon -
ce p tem 90. let, který byl pro formování intelektuálního světa zejména

Be nešové výchozím. Pro je vi lo se to už v dvoudílném románu Člověk
(1919, 1920), který vzni kal za války. Román je složitou a bo hatě za -
lidněnou stru ktu rou, prolíná se tu něko lik paralelních příběhů, je jichž
protagonisté představují ja ko u si opo nen tu ru k po stavě hudebního
skla da te le Cy ri la Tro juše. Závěr románu staví nad je di nečnost tvůrčí-
ho činu etické no r my, které umělce, stejně ja ko kteréhokoli člověka,
váží k je ho ro dině a celému lidskému spo lečenství. Be nešová ve složi- 
tě větveném příběhu umělce hledajícího smysl svého živo ta v práci tu
nadřadi la po vin nost k lidskému spo lečenství, prostý sku tek li d sko sti
nad výlučnost je di nečného geniálního umělce. Zkušenost války, kte-
rá si nevybírala oběti a v níž náhodně a beze smy s lu hy nu li stejně
géniové ja ko lidé so t va průměrní, by la zřejmě im pu l sem k takové-
muto vidění světa. Závěr (mi mořádný umělec oběto val svůj život, aby 
zachránil z hořícího do mu dítě a to u to obětí dovršil svůj život, je hož
smysl viděl až do sud v napsání vrcholného uměleckého díla) vy pro vo -
ko val k polemické poznámce F. X. Šal du: 

Cyril Trojuš touží vykonat „malý lidský čin” spíš než stvořit své vrcholné dílo.
Ale což toto dílo – není to dílo také lidský čin? A což není podmíněn tento čin dlouhou 
a dlouhou prací, vytrvalým a neslábnoucím úsilím dní a dní a nocí a nocí? Mám
pochyby zda vrchol mra v no sti leží v sebeobětování, v obětování svých nejvyšších
možností? (Šalda 1936, s. 270–271). 

Po dobně ja ko po le mi ka s individualistickým chápáním světa
vyznívá i dvojromán Tilschové Stará ro di na (1916) a Synové (1918),
kde pro ti to mu to individualistickému kon ce p tu spojenému s životní
filosofií starší ge ne ra ce kla de důraz na elementární lidské va z by, po cit 
sounáležito sti s li d mi, kteří člověka obklopují, na scho p nost prožívat
hluboké ci ty, probouzející se v ge ne ra ci synů, kteří se již necítí vázáni
ot co v skou au to ri tou, spo lečenskými zvy klo sti a hledají si – každý ji -
nak – svou ce stu živo tem. Pozoruhodné je, že jak Stará ro di na, tak
Synové jsou výrazně mužským románem (i v Člověku jsou ženské po -
sta vy pasívní a pro ti mužským upo zaděné), ženské po sta vy jsou tu
v druhém plánu, nemají svůj vlastní osud, vstupují do příběhu prostřed-
nictvím mužů. Ještě výrazněji je ta to proměna akcentovaná v dílech,
která bez prostředně reflektují válečné události. Ta vzni ka la s přib ližně
desetiletým od stu pem od války, te dy v době, kdy nadšení z kon ce vál-
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ky a vyhlášení samostatné Česko s lo venské re pu b li ky uti cha lo a nový
stát začínal prožívat své první složité období.

Tilschové Ha l dy se v mno ha ohle dech vymykají z tematického rám-
ce dosavadní i pozdější tvor by této au to rky, čerpající náměty z pro-
středí pražské buržoa sie a intelektuální a kulturní eli ty, te dy z prostře-
dí, ve kterém se celý život po hy bo va la. Za sa di la je do válečného
Ostravska, do prostředí velkých průmyslových pod niků, ale také do
dělnických čtvrtí, a své hrdi ny našla me zi hutníky a horníky, v pro-
středí, kde válečnou mizérii již zvyšova li keťasi7 a vojenský režim na
šachtách a v hutích. Je to román zázemí, zázemí neklidného a o nic
méně dramatického než fron ta. Tak ja ko v Zo lově slavném Ge r mi na -
lu, i zde stojí pro ti sobě svět proletářů a je jich zbídačelých ro din a svět
pan stva, úředníků, ale i válečných zbohatlíků, lhostejných k je jich
bídě. Sociální kon flikt je tu ještě zvýrazněn válečnou situací. Příběhy
jednotlivých po stav či sku pin po stav se odehrávají pa ra lelně ve d le se -
be, jen místy se prolínají. Po dobně ja ko v Ge r mi na lu, kde ústřední po -
sta vou je dělnický předák Étien Lan tier, se po stupně do popředí dostá- 
vá po sta va hutníka Cha lu py, který vyrůstá ne jen v dělnického vůdce,
ale je ztělesněním nadějí, které zbídačelí dělníci vkládají do kon ce
války a vzni ku re pu b li ky, o níž věřili, že bu de ga ran to vat nové sociální 
poměry a zajistí sociální spra ve d l nost. V kon te x tu tvor by Tilschové –
ale i českého románu té do by – je poměrně nové použití polyfonní me -
to dy, te dy budování románu z něko li ka paralelních a rovnocenných
příběhů spojených se sku pi na mi po stav různého sociálního postavení.
Náběh k to mu je zřejmý už ve Staré ro dině a v Sy nech, zde je využita
důsledně. Ha l dy nemají jed nu ústřední po sta vu a je den ústřední pří-
běh, vytvářejí mo za i ku individuálních příběhů. Ta to me to da ve l mi dob-
ře po sloužila záměru po dat ob raz sociálního ne kli du válečného Ostrav-
ska podrobeného vojenskému režimu, kon fron to vat různé po sto je
dané sociálním sta tu tem po stav i je jich rolí ve velkém válečném dění.

Pro ti Zo lově románu (je ho příklad ne l ze od Hald od my s let) se Til-
schová so ustřeďuje víc na ženské po sta vy. I když „velký příběh romá-

nu”, příběh spojený s válečnými událostmi, ne sou po sta vy mužské,
život dílu vtiskují příběhy žen a dívek, mo men tky z je jich každo den-
no sti, na nichž víc než na příbězích mužů vy stu pu je do popředí ka r ne -
val otřesné bídy i morálního roz kla du válečných let. Čte me tu příbě-
hy zneužívaných proletářských dívek, tragických dělnických ma tek
i záletných pa niček z vyšší spo lečno sti. Jed ny bojují každodenní boj
o přežití, druhé žijí v jakési zlaté kle ci, kam nedoléhá nic z bouří do by
a kde se odehrávají jen nicotné románky manželských nevěr. Ga le rie
mužských po stav je chudší, ovšem ne co do počtu, ale co do pro pra co-
vání. Ve d le keťasů a zbohatlíků se tu po stupně vy nořuje až v závěru
románu výrazněji působící dělník Cha lu pa, který se na ko nec stává
mluvčím re vo lučního národního výboru, vy hlašujícího vznik re pu b li -
ky. Mírný a zdánlivě měkký Cha lu pa vlastně není aktérem dění, je ja -
ko u si zo sobněnou ide ou českého dělníka, k je hož atri butům patří „ho -
lu bičí po va ha”, a je ho rozhodné vystoupení román dovršuje ni ko li
z lo gi ky vyprávěných příběhů, ale ja ko de mon stra ce au torčiny vi ze,
ja ko ztělesnění její potřeby drásavé příběhy uzavřít ja ko u si opti mi stic -
kou vizí. 

Jak vypadá ob raz válečného zázemí u Boženy Be nešové? Přede-
vším roz sah tri lo gie výrazně přesa hu je Ha l dy a po sky tu je au to rce pod -
statně větší pro stor. Opět, ja ko v románu Člověk, se jedná o polyfonní
stru ktu ru, kde se jednotlivá dějová pásma, vázaná na různá sociální
prostředí, prostupují, jsou budována ja ko paralelní a vlastně ro v no -
cenné a samostatné příběhy nazírající základní téma z různých stran
a v různých sou vi s lo stech. Tím tématem je proměna české spo lečno sti 
i je dinců za války, zne jistění tra dičních hod not a hledání nového ži-
votního ob sa hu. V cen tru těchto příběhů jsou ženské po sta vy, mladé
dívky i zralé ženy, hledající ve zmatcích válečné do by morální i citové
zakotvení: ma loměstská slečin ka „z dobré ro di ny”, která se za dra ma -
tických okolností od trh ne od rodinného zázemí, hraběnka snící o ma -
jorátu v době so u m ra ku ari sto kra cie, děvče z pražské ho spo dy, dravě
se deroucí „do lepších kruhů”. Tu to ga le rii doplňují lékařka, jejímž
prostřednictvím vstu pu je me do světa pražských intelektuálů, ale také
protirakouské „ma fie” a podnikavá hospodská, která dokáže v těžké
době pro fi to vat na bídě a neštěstí – než ji sa mu neštěstí v pod obě sy no -
vy smrti do sti h ne. 

7 Slovo keťas je možná pro mladší čtenáře nesrozumitelné. Pro stejný fenomén
za 2. světové války bylo slovo šmelinář a za totality nejspíš vexlák. 
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První sva zek tri lo gie, román Úder, ja ko by pro dlužoval tema ti c kou 
li nii povídkových knih mladé Boženy Be nešové. Po sta vou, oko lo kte- 
ré se točí je ho děj, je jed na z dívek, o jakých psa la před válkou. Ale na
je zhýčkaná slečin ka z bohaté ro di ny, která se neškodně bouří pro ti
konvencím určujícím její život. Ne j pr ve je to jalová vzpo u ra dívky,
která neví, co od živo ta chtít, a vy me zu je se jen ne ga tivně vůči svému
rodinnému prostředí, ale i ma loměstské scéně, na níž se po hy bu je.
Válečné události její vzpouře dají nový náboj. Po cit, že se otřásá celý
spo lečenský systém, ve kterém vy ro st la, jí dodá od va hu přiz nat se
k lásce k muži bez ma je t ku, vzdělání a postavení. Ma t ka zasáhne a ne-
vhodného ženi cha, který v jejích očích dce ru jen kom pro mi tu je, udá:
oznámí úřadům, že šíří protirakouský ma ni fest. Doufá, že dce ra o „kri-
minálníka” ne bu de mít zájem. Je ovšem válka a platí jiné zákony.
Mladík je zatčen a pod le válečného práva od so u zen k smrti a bez od -
kladně po pra ven. Ale na v přestrojení za ko mo r nou hraběnky Wal ler-
münde opouští rodné město i vlast. Svět, který k ní byl do sud laskavý,
se zhro u til, lidé, je jichž láska ji ob klo po va la, ji zra di li. 

Pa ra lelně s příběhem Ale ny au to rka rozvíjí příběh hraběnky Ele o -
no ry Wallermünde, která ztělesňuje opro ti revoltující Aleně rigidní
lpění na tra di ci. Spo ju je svou bu do u c nost se setrváním starých pořád-
ků, které válka v jejích očích jen dočasně rozkolísala. Cen trem třetí
dějové li nie je vitální Zi na, která si nepřipouští žádné problémy, prostě
chce žít, prožívat svou lásku na vzdo ry všemu. Ne ruší ji, že její ro diče
na válečné bídě ne m ravně zbo ha t li, je imunní pro ti ide a li s mu lidí,
zapojených do protirakouského od bo je, je spontánní ve svých láskách
i nenávistech, bezohledná a strhující svou vi ta li tou. Děj se po stupně
přenáší z moravského městečka Ro vi nov do Pra hy, do Vídně i do in -
ter na cionálního prostředí šlechtických ro din. Každý z těchto dějových 
plánů má své epizodické od bočky a je bo hatě za lidněn. Uvádí čtenáře
do světa ma loměstské smetánky, do šlechtického sa lo nu, pražského
kroužku vlasteneckých „mafiánů”8, konspirujících pro ti Ra ko u sku,
do ho spo dy válečného zbohatlíka stejně ja ko do kanceláře vysokého
rakouského by ro kra ta. Každé z těchto prostředí má svůj pro ud příběhů

i své hrdi ny, charakterizované vzhle dem, ja zy kem i po sto ji. Po dobně
ja ko u Tilschové tu dominují ženské po sta vy, různorodé svým půvo -
dem, tem pe ra men tem i osu dem, každá jiná, z jiné spo lečenské vrstvy,
ji nak válkou za sažená.

Při detailním po hle du ne l ze ne postřeh no ut, že trilogií pro stu pu je
mnohohlasá di sku se o vztazích v ro dině, zejména o vztazích me zi
matka mi a dce ra mi. Láska ma teřská, mariánským ku l tem po staletí
ad oro vaná, je zde podrobována důkladné, mnohostranné a nelítostné
analýze. Není to jen vztah Ale ny a její ma t ky, který se osu dově zamotá 
smrtí Slávka Přikry la, ale i další vzta hy me zi ma t ka mi a je jich dětmi,
vzta hy na po hled obětavé a životodárné, ale v jádru sobecké. U Be -
nešové ma t ky ne jen své děti milují, ale osobují si právo do je jich osu-
dů za sa ho vat „pro je jich do bro”, ma ni pu lo vat ji mi, zneužívat je. Ma t -
ka, ne jen v evropské ku l tuře ztělesnění oběta vo sti a neso be c ko sti, se
tu ob je vu je v ambivalentní pod obě: ne jen ja ko by tost milovaná a mi -
lující, ale i ja ko by tost mrzačící, ne jen obětavá, ale i sobecká. Zhro u-
cení starého spo lečenského řádu u Be nešové vrh ne i ostré světlo na
ten to elementární vztah a pro ble mati zu je je ho glo rio lu. Válečná smršť
te dy ne jen zničila Rakou sko-U he r sko, roz bi la je ho spo lečenský sys-
tém, ale otevřela nové po hle dy na do sud pevné stru ktu ry rodinného
živo ta, od kry la je ho mno h dy po kry tec kou pod obu a zásadně proměni -
la tu ne jin timnější sféru lidského živo ta: ne j de už o vzpo uru pro ti do -
hodnutým sňatkům a dalším konvencím omezujícím zejména ženský
život, ale o zakotvení člověka v elementárních vztazích rodinných,
které procházejí krizí a snad i ja ko u si katarzí. 

Osobní příběhy pro ta go nistů tri lo gie ale také pro stu pu je mno ho v r -
stevnatá di sku se o bu dou c no sti Rakou sko-U he r ska po vypuknutí vál-
ky (situovaná chara kteri sti c ky do ma loměstského ho stin ce, který je
jakýmsi Hy de Par kem, kde se potkávají lidé z různých spo lečenských
vrstev i různých názorů); zno vu se vrací v jejím závěru, tentokrát
v pražském intelektuálním prostředí. Je to jakási živě podaná en cy klo -
pe die názorů zachycující různorodé pro udy, ať již spojené s radikál-
ním od po rem ke starým pořádkům, s tra dičním slavjanofilstvím,
intelektuálskými kon ce pce mi za loženými na historickém povědomí,
pra gma ti s mem válečných zbohatlíků či názory „ma fie”, te dy pro ti ra -

8 Domácí protirakouský odboj se označoval jako „mafie”. Byla to síť vlastenců, kteří
shromažďovali důležité informace a udržovali kontakt s exilovou skupinou okolo TGM. 
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kouského od bo je spolupracujícího s masarykovským exi lem, ale i svět
šle ch ty. Ta to ro vi na je spíš doménou mužských po stav, je jichž ga le rie
je v tri lo gii neméně pestrá ja ko ga le rie po stav ženských.

V pozadí to ho všeho se kle ne pro Be nešovou kardinální otázka: jak 
se vy pořádat s dvo j z načnou a morálně ne s nad nou pozicí Čecha a zá-
ro veň rakouského poddaného sto v ka mi va zeb spojeného se státem, ve
kterém žije, s pozicí člověka, který jed no říká a druhé cítí, který je
zároveň občan a zároveň di si dent, ne - li velezrádce. Te h dy přece patři-
lo v intelektuálních kruzích k dobrému tó nu si ce nadávat na Ra ko u -
sko, ale v běžných rodinách dávat dětem císařská a arcivévodská jmé-
na Jo sef, Fran tišek, Ru dolf, Ot to, Ka rel, Fer di nand, Alžběta a usi lo vat
o dobré postavení ve státních strukturách. Te h dy ještě ne byl na světě
orwellovský do ub le t hing, ve kterém ge ne ra ce vyrostlé ve dvou to ta li-
tách žily, aniž by si příliš uvědo mo va ly je ho morální po chy b nost. Pro
Be nešovou je to zásadní problém, který si musí vyřešit vojáci na fron-
tě, kteří si ce přísahali císaři, ale roz ho d li se, ja ko její syn9, přidat k ne-
příteli, i lidé v zázemí, rozpolcení me zi po cit příslušno sti ke svému
národu a ke svému státu. Ten to morální problém ex po nu je Be nešová
v něko li ka polohách, ne j vy ostřeněji na své snad ne jo b jevnější fi guře,
přízračné po stavě policejního pre zi den ta Slavíka z Flie der he i nu, která 
se vymyká to mu, jak bývá v naší li te ra tuře běžně pre zen tován „ra -
kušácký” by ro krat. Pro Be nešovou, jak podotýkali pamětníci, by lo
trvalým tra u ma tem, že v základech nového státu ležela mno honá-
sobně po rušená přísaha, něco, co po važova la za nešťastné předz na-
menání vznikajícího státu. 

Nad závěrem románu se kle ne tragická du ha smíření. Původní ná-
zev třetího dílu Bílý den (od ka zu je, snad iro ni c ky, na Ne ru do vu báseň
Jen dál) možná lépe vy jadřuje onu střízlivost, s níž au to rka hledí na
bu do u c nost. Není tu efektní ko nec ja ko u Tilschové, jen bílý den, ostré 
světlo všedního živo ta ostře osvětlující čerstvé šrámy a ji z vy. Vi ze bu-
do ucno sti, s níž hrdinové a hrdin ky románu spo jo va li ko nec války, je
překry ta závěrečnou scénou, kde nad vším do mi nu je cit rodinné sou-
držno sti, po uto lidské od povědno sti, scho p nost od puštění, ale také

rodící se láska snad přemáhající válečnou oko ra lost a zoufalství. To
jsou pak zdro je nového živo ta, v němž ne bu de, jak protagonisté romá-
nu začínají opatrně věřit, důležitý ma je tek, postavení, ale přirozené
právo člověka na život v pravdě.

Závěry románů A. M. Tilschové a Boženy Be nešové jsou nicméně
je jich citlivým místem: obě au to rky spojují ko nec války s vlnou re vo -
lučních proměn, kterými prochází ne jen česká spo lečnost, ale pra kti c -
ky celá Ev ro pa. Opa ko vaně se v obou dílech připomíná ruská re vo lu ce 
z ro ku 1917 ja ko in spi ra ce a naděje na radikální řešení problémů, které 
válka ob nažila. Román Ha l dy končí 14. říjnem 1918. Pro Til s cho vou
je vznik re pu b li ky, resp. události bez prostředně před jejím vyhlášení,
signálem nového času: ustavením národního výboru v čele s dělníkem 
Cha lu pou končí ne jen vojenský režim, který byl nad Ostra v skem vy-
hlášen po do bu války, ale i vláda něme c ko-židovské úřednické lob by
nad ostravskými hutěmi a šach ta mi. I když Cha lu pa není výrazně ra-
dikální sto u pe nec např. ozbrojeného převzetí mo ci, je ho po stoj je jed -
no z načný. Svo bo da, vznik československého státu sli bu je na sto lení
spravedlivých sociálních poměrů, nápravu křivd, potrestání zločinů,
kterými románoví hrdinové trpěli. Pro Be nešovou je problém slo-
žitější: i ona připomíná v promluvách a postojích svých hrdinů re vo -
luční na ladění Ev ro py, nicméně v závěru románu opouští ro vi nu spo -
lečenských řešení. Směřuje do individuální a soukromé po lo hy, její re -
vo lu ce se odehrává, řečeno s Ma sa ry kem, v hlavách a srdcích jed no t -
livců, v tom, jak se vyrovnávají s po ci ty vin a křivd, jak se probouzí je -
jich scho p nost žít normální, mírový život, najít normální lidské za ko t -
vení a zno vu vy bu do vat svou válkou na rušenou mravní in te gri tu. Na -
jed nou mizí ona bezútěšná bez rad nost, po cit prázdnoty, ne s cho p nost
na plnit život něčím smysluplným z do by před válkou. Krunýř kon ven- 
cí se rozpadá.

Ani jed na z au to rek v románech, které jsou ve středu naší po zo r no -
sti, nenahlíží za ho ri zont ro ku 1918, nedovolí ničemu, aby roz ostřilo
onen po cit ka ta rze spojený s kon cem války, zpo chy b ni lo onu očeká-
va nou no vou do bu, i když v po lo vině 20. let, kdy na románech pra co -
va ly, se lec cos z ideálů a očekávání, které by ly s 28. říjnem spo je ny,
poněkud zkom pli ko va lo. Tilschová se k tématu první světové války už

9 Roman Beneš, jediný syn Boženy Benešové, bojoval jako rakousko-uherský
voják na italské frontě, po zajetí vstoupil do československých legií.
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nevrátila, by lo pro ni uzavřené. Opět se po nořila do světa starých ro -
din a do pražského uměleckého a intelektuálního prostředí. U Be -
nešové (umírá krátce po dopsání tri lo gie v ro ce 1936) se ústřední téma
tri lo gie ob je vu je v něko li ka brilantních povídkách, kde promítá do ge -
ne račního kon fli ktu sy na a ma t ky (povídka Není člověku do vo le no),
ba bičky a vnučky (Don Pa b lo, don Pe dro a Věra Lukášová, 1936)
svou ske p si v no s nost tra dičních rodinných hod not. Vyprázdněnost ro- 
dinných po ut, stejně ja ko téma zásadního rozdílu životních po stojů li-
dí zakotvených v předválečných poměrech a lidí válkou bez prostřed-
ně dotčených, tak v její další tvorbě nemizí. 

Oba románové pro je kty by ly ve své době ve l mi dobře přija ty
a opa ko vaně vycházely. Ha l dy vyšly ce l kem devětkrát. Po válce by la
Tilschová jmenována národní umělkyní a sympatizující od ka zy na ru -
skou re vo lu ci v románě ob sažené jí za ji sti ly, že by la opa ko vaně vydá-
vána i po únoru 1948. Be nešová získala za Úder v ro ce 1927 státní ce -
nu, celá tri lo gie do války vyšla čtyřikrát, po druhé světové válce, v po -
lo vině 50. let zásluhou Jiřího Honzíka vyšla ve Spi sech Boženy Be -
nešové popáté. V té době ovšem by la au to rka již víc než de set let
mrtvá. Vysvětli v ky doprovázející to to vydání na z načují, že s přijetím
díla by ly problémy. Korigují ve smy s lu dobové ide o lo gie „au torčinu
po pla t nost oficiálním buržoazním legendám”, týkající se např. in ter -
pre ta ce úlohy legií v Ru sku, stejně ja ko vlídnou poznámku na ad re su
amerického pre zi den ta Wi l so na, kte rou pro ne se v závěru tri lo gie jed -
na z po stav (viz Be nešová 1955, s. 241–242)10.

Podobné osu dy měla i řada dalších děl reflektujících první světo -
vou válku, ja ko by její od kaz a ideály 28. října by lo nutné v myslích

čtenářů „opra vit” tak, aby se přerušila tra di ce, z níž re pu b li ka vzešla
a k níž patřilo i za myšlení nad smy s lem událostí z ro ku 1918 a je jich
kritická re fle xe. V popředí zájmu poúnorového režimu zůsta la spíš ta
díla, která ideály 28. října rela tivi zo va la, zdůrazňova la kri ti ci s mus
k první re pu b li ce a vyzd vi ho va la úlohu ruské re vo lu ce při vzni ku
Československé re pu b li ky.
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An na GAWARECKA

Uni wer sy tet im. Ada ma Mick ie wic za 

Instynkt sa mo za cho wawczy czy zdra da ideałów.
Czeska li tera tu ra wo bec etyc znych dy le matów

epo ki późne go ko mu niz mu

Ke y words: et hi cal mes sa ge of li te ra tu re, nor ma li za tion, post tota li ta rism, li te ra ry
intri gue, mo ral ni hi lism

Słowa kluczowe: ety cz ne przesłanie li te ra tu ry, nor ma li za cja, post tota li ta ryzm, li te -
racka in try ga, amo ra lizm 

Sum ma ry 

The eminent Czech writers of the the second half of the twentieth century, for
example Václav Havel, Zdeněk Zapletal, Vladimír Macura or Ivan Vyskočil, tried in
their works to show the ethical problems connected with the in tro du cing the
communist system (es pe cial ly in its late phase, known as the „time of nor ma li za tion”)
and its influence on the human identity leading to call in guestion the paradigma of
tra di tio nal values. They search the way to explore the state of the modern mind and
they find it in the alie na tion and di sin te gra tion of per so na li ty caused by de for ma tion
of un der stan ding these values which is perceived as the con se quence of the disturbed
ralation between the as sump tions and di rec ti ves of the communist ideology an the
empirical reality of the political and social life.

Najważnie jsi czescy pisarze drugiej połowy XX wieku, między innymi Václav
Havel, Zdeněk Zapletal, Vladimír Macura czy Ivan Vyskočil, próbowali w swoich
dziełach pokazać problemy aks jo lo gic zne związane z wpro wad ze niem systemu ko -
mu nis tyc zne go (zwłaszcza w jego późnej fazie, okreś la nej jako „epoka nor ma li -
zacji”) i zdiagno zo wać jego des truk cy jny wpływ na ludzką tożsamość, odwołując się
przede wszystkim do ulegającego procesom rozkładowym pa ra dyg ma tu tra dy cy -
jnych wartości. Szukają sposobu na zbadanie stanu współczesnego umysłu i odnaj-
dują go w alienacji i de zin te gracji os o bowoś ci spowo do wa nej deformacją rozu mie nia 
owych wartości, co pos trze gane jest jako kon sekwencja za bur zo ne go związku mię-
dzy założeniami i dy rek ty wa mi ideologii ko mu nis tyc znej a doświadczaną rzec zy wis -
tością życia po li tyc zne go i społecznego.

Napadlo vás někdy, že bychom ani ten nejprost- 
ší mravní čin, který nelze vyložit nějakými účelový- 
mi ohledy, vůbec ne po cho pi li, ba co víc, musel by
se nám jevit jako zcela absurdní, kdy by chom si
nepřiznali, že kdesi v jeho nejvnitřnějších útrobách
je zaklet předpoklad čehosi nad námi, nějaké abso-
lutní, vševedoucí a nekonečně spravedlivé instance
či mravní au to ri ty, skrze níž a v níž se všechno naše
počínání nějak záhadně zhod no cu je a jejímž pro-
střednictvím se každý z nás dotýká věčnosti? 
                         (Havel 1992, s. 391)

Py ta nie to, acz ko l wiek w te k ście dra ma tu Václava Ha v la Po ko u-
šení (1985) pełni fun cję stri c te in stru men talną, sta no wi bo wiem ele -
ment stra te gii ero ty cz ne go uwo dze nia, otwie ra jed no cze ś nie dro gę ku
rudy men ta r nym roz wa ża niom roz pa trującym pro blem obie kty w ne go
ist nie nia wa r to ści oraz po szu kującym dla nich uza sad nie nia w prze -
strze ni trans cen den cji, któ rej onto lo gi cz na re a l ność, choć je dy nie
hipo te ty cz nie zakłada na, w osta te cz nym roz ra chun ku gwa ran tu je
owym wa r to ściom sens, trwa nie oraz cha ra kter nie pod waża lne go
aksjo ma tu. W kon cy po wa nej na za sa dzie inter te kstua l nej gry z pod -
sta wo wy mi wątka mi pie r wszej czę ści Fa u sta Go e t he go Ha v lo wskiej
gro te s ce hi sto ria za wa r cia pa ktu z Sza ta nem prze ra dza się nie ty le
w tra ktat o on to lo gii Ab so lu tu, ile w mo ra li tet opo wia dający o swo i -
stej „ety ce zdra dy”, w któ rym na uko wiec i wie l bi ciel oku l ty z mu, Fo u -
stka, za po mocą ry tuałów ma gi cz nych wy wołuje „zde gra dowa ne go
diabła” Fi stu lę, ten zaś, się gając po re pe r tu ar so fi sty cz nych ar gu men -
tów, prze ko nu je pro ta go ni stę, że 

Přečetl jste toho přece dost, a musíte tedy vědět, že i v našich sférách jsou meze,
které nelze překročit. […] Copak nechápete, že jsme-li schopni si zahrávat s celým
světem, pak jen a jen proto, že se opíráme o kon ta kty, s nimiž si zahrávat prostě nelze? 
Obelhávat lháře je dobré, obelhávat pravdomluvného je přípustné, ale obelhávat
intanci, která nám k tomuto obelhávání dává sílu a předem nás v této věci vy ba vu je
beztrestností – to věru už beztrestně nejde! Tamten (ukaže nahoru) za hrnu je člověka
množstvím nedodržitelných příkazů a nezbyvá mu tudíž, než občas odpouštět. Jiní
naopak člověka od všech těch neudržitelných příkazů osvobozují, dík čemu jsou
pochopitelně i zcela zbaveni nu t no sti, příležitosti a posléze vůbec scho p no sti
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odpouštět. Ale i kdyby toho nebylo, zradu dohody, která všechnu tu bezbřehou
svobodu otevírá, by stejně od pu stit nemohli: vždyť takovým odpouštěním by se zbořil 
celý jejich svět! Anebo není snad jedinou zárukou svobody od všech závazků závazek 
věrnosti autoritě, která nám takovou svobodu dává? (Havel 1992, s. 422).

Wpro wa dze nie fi gu ry „jar mar cz ne go Mefi sto fe le sa”, przy wodzą-
cej na myśl, jak do wo dzi Ma r tin C. Pu t na (por. Pu t na 2011, s. 230), ra -
czej rene se na so we, nie rza d ko prze zna czo ne dla lu do we go od bio r cy,
opo wie ści o Fa u ście niż ich Go e t howską pogłębioną fi lo zo ficzną rein -
ter pre ta cję, po zwa la – na po zio mie uni wer sa l nej gene ra li za cji – na
sfo r mułowa nie te zy, że zło ro dzi się w człowie ku, a za tem sta no wi
nie zby walną an tro po lo giczną kon stan tę, któ ra wsze l kie trans cen den t -
ne epi fa nie, na przykład oso bo we in ka r na cje Sza ta na, post rze ga w ka -
te go riach fata li sty czne go uspra wied li wie nia indy widu a l nych ety cz -
nych upa d ków:

Po cho p te to přece: jsem jen katalyzátor, který svým bližním pomáhá pro bu dit či
urychlit to, co v nich už dávno i bez něj je či probíhá! Dík této mé pomoci mohou pak
objevit v sobě odvahu něco vzrušujícího v životě prožít a užít a stát se tak plněji,
pravdivěji a bohatěji sami sebou. […] Víte, proč jste mě nazval ďáblem? Abyste svou
odpovědnost lo ka li zo val – ze samého strachu ze svých skrupulí a z toho ve vás, co je
lame – kamsi vně, mimo své já, v daném případě do mně a tímto – jak vy vědci říkate – 
„přenosem” či „projekcí” si us nad nil život! (Havel 1992, s. 406).

 Mo ment po wsta nia dra ma tu – połowa lat osiem dzie siątych – zmu -
sza jed nak do po szu ki wa nia in nych, bar dziej skon krety zo wa nych
i być mo że pod dda nych pro ce som zna cze nio wej sym pli fi ka cji sen sów 
do ko na nej przez Ha v la pa ra fra zy fa u sto wskich dy le ma tów. Za rów no
oso bi sta sy tu a cja au to ra, któ re go twó r czość ob ję ta była wów czas
całko wi tym za ka zem cen zu ry, jak i je go wcze ś nie j sze wy po wie dzi
pub licy sty cz ne i li te ra c kie, jed noz na cz nie po świę co ne pro ble mom
społecz nych i po li ty cz nych de fo r ma cji ży cia w ustro ju so cja li stycz-
nym, na ka zują bo wiem od czy ty wać przesłanie dzieła w ści śle okre -
ślonych ra mach po le mi ki z „demo ni cz ny mi” aspe kta mi sy ste mu,
gdyż, co pod kre śla Pu t na, 

[…] ďábel je vpravdě dokonalým podobenstvím o moci komunistického režimu –
moci nabízející iluzorní dobra a přitom vždy podvádějící a ničící (Putna 2011, s. 230).

De stru kcy j ność ta do ty czy zaś prze de wszy stkim prze strze ni wy -
bo rów aksjo lo gi cz nych, pod da nej si l nej, choć w ko ń co wym okre sie
ist nie nia socja listy cz ne go pa ń stwa w Fou cau l to wskim ro zu mie niu
roz pro szo nej, kon tro li, wy ma gającej całko wi te go pod porządko wa nia
się a prio ri wy zna czo nym re gułom gry1. 

Re guły te, wy pra co wa ne w sfe rze praw nie pi sa nych co pra wda, ale 
w re a l ny spo sób okre ślających sty le fun kcjo no wa nia ży cia co dzien ne -
go, sta no wiły nie ocze ki wa ny i za pe w ne dla kody fi ka to rów ofi cja l nej
po li ty ki za ska kujący re zu l tat neo sta li no wskich pro ce sów, kon cy po -
wa nych ja ko od po wiedź na libe rali zacy j ne ten den cje z lat sze ś ć dzie -
siątych. W grud niu 1970 ro ku Ko mi tet Cen tra l ny Komu ni sty cz nej Pa -
r tii Cze chosłowa cji ogłosił do ku ment za ty tułowa ny Poučení z kri zo-
vého vývoje ve straně a společnosti, ofi cja l nie pro kla mujący okres
tzw. nor ma li za cji, któ ra zgod nie z naj waż niej szy mi kon klu zja mi
uchwały po le gać miała na „uporządko wa niu” pa nujących w kra ju re -
la cji na ba zie mar ksiz mu-le niniz mu. By ten porządek zbu do wać czy
ra czej od no wić na le żało prze de wszy stkim 

[…] zfo r mo vat všechny zdravé síly ve straně i mimo stranu k rozhodnému úderu proti
reakci, odhalit pravicové opo r tu ni sty a jejich skutečné záměry, porazit pravici v otev-
řeném politickém boji, vyrvat ji z rukou rozhodující mocenské pozice a nástroje,
zejména sdělovací prostředky, a vymanit široké vrstvy pracujících z jejího vlivu.
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1 Havel w innym miejscu dowodzi, że tra kto wa nie relacji aparatu pa ń stwo we go
ze społecze ń stwem w ka te go riach gry, a zatem, jak to dra ma to pi sarz określa,
„dyktat rytuału” „sprawia […], że władza wyraźnie nabiera cha ra kte ru ano ni mo we -
go. Człowiek roztapia się niemal w rytuale, daje mu się unosić – i czę sto kroć zdaje
się, że to sam rytuał wydobywa ludzi z mroku na światło władzy: bo też czy dla
systemu post tota litar ne go nie jest typowe, że na wszy stkich szcze b lach hie ra r chii
władzy indy widu al no ści są coraz to bardziej wypierane przez ludzi bez oblicza, ma -
rio ne t ki, zuni for mizo wa ne sługi rytuału i rutyny? Sa mo czyn ny ruch odczłowie czo -
nej i zano nimi zo wa nej w ten sposób władzy jest jednym z pa ra me trów owego pod -
sta wo we go »samoruchu« systemu; odnosi się wrażenie, iż dyktat tego »samoruchu«
sam powołuje do władzy ludzi bez indy widu a l nej woli, że ten «dylemat frazesu»
sam dobiera do władzy »ludzi frazesu«, jako naj le p szych gwarantów »samoruchu«
systemu post tota litar ne go” (Havel 2001, s. 80).



Přitom podmínky, v nichž se tento zápas odehrával, byly mimořádně těžké a složité
(Poučení 1970, s. 36).

In ny mi słowy, i w tym tkwi prze wro t ność, czy ja k by to okre ślił Mi -
rosław Ka r wat, per fi dia uży te go w tym kon te k ście okre śle nia „nor ma -
li za cja”, je go twó r cy su ge rują oczy wi stość na rzu ca nych społecze ń -
stwu prze mian i za „wy na tu rzo ne” uz nają za ini cjo wa ne w od wi l żo wej 
de ka dzie plu rali sty cz ne (wspól no to we i indy widu a l ne) dąże nia i am -
bi cje2. Od bie rając pra wo do wy bo ru świa to poglądo wych wiar i prze -
ko nań i de fa c to li k wi dując ho ry zont meta fi zy cz ny, komu ni sty cz ny
re żim za pro po no wał w za mian szcze gó l ny kon glo me rat ideo lo gi cz -
nych ha seł, w któ rym po ję cia do bra i zła, za tra cając swą wy ra zistą
anty no mi cz ność, zy skały san kcję pra gma tyczną i uza le ż niły wa lo ry -
za cję za cho wań od ich przy da t no ści dla pod trzy my wa nia i legi ty mi za -
cji pa nujące go układu sił po li ty cz nych. Do da t ko wo, w „znor mali zo -
wa nych” la tach sie dem dzie siątych i osiem dzie siątych, im pe ra tyw au -
ten tycz ne go zaan ga żo wa nia zastąpiła swo i sta gra, w któ rej „ucze st ni -
cy”, się gając po zna ny wszy stkim re pe r tu ar usta lo nych ge stów, ry -
tuałów i całko wi cie pod wzglę dem zna cze nio wym spe tryfi ko wa nych
ha seł, udają, choć z ró ż nych po wo dów, akce p ta cję i – co isto t nie j sze –
wia rę w słusz ność, a tym sa mym: nie zmien ność sy ste mo wych roz -

wiązań3. W od ró ż nie niu od ja w nej re pre syj no ści do mi nującej w la tach 
pię ć dzie siątych nor mali za to rzy wy bra li ra czej na rzę dzia chara ktery -
sty cz ne dla prze mo cy sym bo li cz nej, nie dbając zbyt sta no w czo o to,
czy zide olo gizo wa ny pro pa gan do wy prze kaz rze czy wi ście – na po -
zio mie pod mio to wej in ter iory za cji – do cie ra do zakłada ne go ad re sa ta, 
wzbu dzając w nim pożąda ny po li ty cz ny en tu zjazm4. Kon se k wencją
udziału w tej roz gry w ce oka zu je się egzy sten cja l ny i ety cz ny pa ra liż,
gdyż system, któ ry to le ru je, by nie po wie dzieć wspo ma ga kon fo r -
mizm, hi po kry zję i kun kta to r stwo, „w na gro dę” po zwa lając na za spo -
ka ja nie ma te ria l nych po trzeb i – niewątpli wie wbrew założe niom do -
ktry ny – wspie rając kon sum pcy j ny „drob nomie szcza ń ski” ha bi tus,
ro dzi, jak w głoś nym eseju -ma ni fe ście Siła bez si l nych go rz ko kon sta -
tu je, uni kający skądinąd te r mi nu „nor ma li za cja” i za stę pujący go bar -
dziej uni wer sa l nym okre śle niem „post tota li ta ryzm”, Ha vel: 

Głęboki kryzys lu dz kiej to ż sa mo ści, wywołany przez życie w kłamstwie i na za -
sa dzie sprzę że nia zwro t ne go życie to umo ż li wiający, niewątpliwie ma też wymiar
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2 Badacz definiuje perfidię jako „takie działanie pra kty cz ne, które opiera się na
prze wro t nej ko mu ni ka cji. Ta de stru kcy j na prze wro t ność to osiąganie za mie rzo nych 
re zu l ta tów cudzym kosztem poprzez po stę po wa nie za prze czające wzbu dzo nym
ocze ki wa niom lub wręcz działanie na cudzą szkodę, któremu to wa rzy szy prze py sz -
na gra pozorów, sugestia post rze ga nia sytuacji dokładnie prze ciw staw ne go realiom
(wróg w roli przy ja cie la, złodziej w roli stróża porządku i własności, kłamca
i oszczerca jako obrońca wolności słowa i prawdy itd., itp.). Podstawą do tego jest
wy ko rzy sta nie dwuz na cz no ści gestów, słów, wy po wie dzi i zachowań. Ta wie lo zna -
cz ność umożliwia – w dogodnym, wybranym momencie – od wra ca nie for ma l ne go
(ry tua l ne go, umownego) sensu wy po wie dzi i czynności, zaskakujące za prze cze nie
wywołanym złudzeniom. […] Perfidia jest więc […] de stru kcyjną odmianą prze -
wro t no ści. Dokładniej mówiąc: de stru kcyjną formą prze wro t no ści pra kty cz nej
(użytkowej), tzn. takiej, która powoduje trwałe, zmate riali zo wa ne, przy naj mniej
częściowo nie od wra cal ne skutki (szkody i cie r pie nia ofiary), przynosi przy tym
korzyści takiego «ob ro to we go» działania” (Karwat 2001, s. 40, 42). 

3 Zdaniem Hanny Gosk: „Na porządek rzeczy decydujący o tym, iż daną wersję
rze czy wi sto ści (oraz właściwą jej kulturę) żyjąca w niej społeczność uznaje za
normalną, naturalną, składa się wszystko to, co trzeba wiedzieć czy też, w co trzeba 
wierzyć, aby po stę po wać w sposób akce pto wa l ny dla członków tej społeczności
w ramach ról pełnionych przez każdego z nich. […] Normy wyznaczają ideały
(reguły) właściwego za cho wa nia się w okre ślo nych sy tu a cjach, w od nie sie niu do
innych jednostek społeczności, w której istnieje określona zgoda co do okre ślo nych 
stan dar dów za cho wa nia. Ci, którzy nie prze strze gają usta lo nych reguł, są mar gina -
lizo wa ni, na zna cze ni innością, wy klu cza ni” (Gosk 2008, s. 27).

4 Por.: „Politická rovnováha byla dosažena podvolením se požadavkům soukromé
sféry a rezignaci na jakoukoliv snahu mo bi li zo vat občany k budování socialismu.
Zvyšující se životní úroveň byla propagována jako úspěch socialismu. Díky prosazení 
hmotného blahobytu jako symbolu životního naplnění se podařilo utlumit zájem o po- 
litické či ekonomické alternativy k stávajícímu systému, což přineslo normalizační-
mu režimu neobyčejnou stabilitu. Oficiální komunistická kultura přestala od 70. let
propagovat národ dychtivých, veřejně aktivních komunistů. Namísto toho se snažila
vytvořit národ soukromých osob spojených dohromady společnou snahou o materiál-
ně kvalitní život, což měl nejlépe umožnit právě komunistický režim” (Machek 2010,
s. 11).



mo ra l ny: prze ja wia się między innymi jako głęboki kryzys mo ra l ny społecze ń stwa.
Człowiek uznający kon su m pcyjną skalę wa r to ści, „roz to pio ny” w ama l ga ma cie
cywi liza cy j nej stad no ści i nie związany z porządkiem bytu po czu ciem odpo wie dzial -
no ści większym od odpo wie dzial no ści za utrzy ma nie się przy życiu – jest człowie-
kiem zdemo rali zo wa nym. System opiera się na tej demo ra li za cji, pogłębia ją, jest jej
społeczną projekcją (Havel 2001, s. 93).

Po sta wa Fo u stki, uwikłane go w „sza ta ń skie” ma chi na cje Fi stu li
(w za ko ń cze niu dra ma tu zde ma sko wane go ja ko „ta j ny agent” zwie rz -
ch ni ków spra w dzających lo ja l ność pro ta go ni sty) i w efe kcie po ko lei
zdra dzające go wszy stkich doty ch cza so wych so ju sz ni ków, zna ko mi -
cie zaś ilu stru je ów, wa run ko wa ny in styn ktem samo zacho wa w czym
im pe ra tyw „utrzy ma nia się przy ży ciu”, w któ rym Ha vel do strze ga
zna mio na post tota lita r nej sy ste mo wej mo ra l nej de gren go la dy. 

Nie za wsze jed nak dra ma to pi sarz skłon ny był do sta wia nia tak ra -
dy ka l nych oska r żeń, kie ro wa nych zresztą za rów no pod ad re sem re żi -
mu, jak i jed no stek, zbyt łatwo pod dających się ope ra cjom ko ru pcy j -
nej so cjo tech ni ki. W zna nej jed no a któw ce Au dien ce (Au dien cja,
1975), któ rej iro ni cz ny ty tuł do ty czy roz mo wy li te ra ta, Fer di nan da
Vaňka, zde gra dowa ne go po norma liza cy j nych czy stkach do ro li
niewy kwali fikowa ne go ro bo t ni ka z dys po nującym mocą de cy do wa -
nia o lo sie podwład nych ma j strem, któ ry, zi ry to wa ny niezłomnym,
przy naj mniej na pie r wszy rzut oka, pryn cy pia liz mem swe go in ter -
loku to ra, za rzu ca mu, mo ty wo wa ne swo i stym „ego i z mem czy ste go
su mie nia”, zakłama nie, sku t kujące atro fią wra ż li wo ści na krzy w dę
dru gie go człowie ka: 

No vy! In te li gen ti! Páni! To jsou jen samy hladký řečičky, jenomže vy si to
můžete dovolit, protože vám se nic nemůže stát, o vás je vždycky zájem, vy si to
vždycky umíte zařídit, vy jste nahoře, i když jste dole, zatímco obyčejnej člověk se
tady plahočí a má z toho prd a nikde se nedovolá a každej se na něho vysere a každej
s ním zamete a každej si ne něho houkne a život žádnej nemá a nakonec ještě o něm
páni řeknou, že nemá prin ci py! Teplej flek ve skladu, to bys ode mě vzal – ale vzít si i
kousek toho svin st va, v kterým si musíme denně brodit, to už se ti nechce! (Havel
1992, s. 228).

Prze ciw sta wie nie „ży cia w kłam stwie” (zdra dy kar dy na l nych wa r -
to ści) i „ży cia w pra wdzie” (wie r no ści ideałom) sta no wiące, w opi nii

Ha v la, kon sty tuty w ny wy zna cz nik post tota lita r nych świa to poglądo -
wych po la ry za cji, zy sku je w ten spo sób nie co od mienną, mniej pod
wzglę dem ety cz nej or to do ksji ry go ry styczną, wykład nię, bliższą
w grun cie rze czy co raz śmie lej w li te ra tu rze cze skiej – rów nież ofi cja -
l nie pub li ko wa nej – po ja wiających się sy g nałów za nie poko je nia
obse r wo wa nym roz chwia niem po wszech nie dotąd re spe kto wa nych
para dy g ma tów aksjo lo gi cz nych5. Od ko ń ca lat sie dem dzie siątych bo -
wiem na cze chosłowa c kim ryn ku wy da w ni czym za częły po ja wiać się
te ksty zro dzo ne, jak to okre śla Vladimír Papoušek „z odmítavé re a kce 
na do bo vou pre fe ren ci tematických a ideologických kritérií”
(Papoušek 2008, s. 511). Ich au to rzy

[…] programově hledající au ten ti ci tu přítomnosti [...] v podstatě akce p to va li limity,
které jim bránily naplno za chy tit vztah mezi soukromým individuálním životem
a cha ra kte rem společnosti, w níž je tento život žit, a snažili se svou výpověď omezit
na sféru bezprostředních, osobních zážitků a zkušeností (Papoušek 2008, s. 511).

Za pa tro nów tej cze skiej wer sji „li te ra tu ry mo ra l ne go nie po ko ju”
naj czę ściej uwa ża się Bo hu mi la Hra ba la i Vladimíra Párala, któ rzy,
w od mien ny spo sób i na pod sta wie zróż ni co wa nych mo ty wa cji już
w la tach sze ś ć dzie siątych dąży li w swej twó r czo ści do uka za nia współ-
cze s nej co dzien no ści w jej fa s cy nującym nie zwykłością (Hra bal)
lub prze ra żającym au to ma ty zacją ste reo ty po wych za cho wań i atro fią
„wyższych” uczuć (Páral) wy mia rze. Ten zwrot w stro nę re pre zen ta cji 
po wszed niej eg zy sten cji w li te ra tu rze ba lan sującej na gra ni cy cen zo r -
skie go im pri ma tur w pie r wszym rzę dzie za owo co wał zain tere so wa -
niem sferą pry wa t ne go ży cia, w któ rej, bez wikłania się w ry zy ko w ne
i w re a liach „ku l tu ry re gla men towa nej” de fa c to nie do zwo lo ne, ideo -
lo gi cz ne de ba ty, dopu sz cza l ne oka zały się, ostro ż nie fo r mułowa ne,
ele men ty kry ty ki społecz nej, nie rza d ko po wiąza ne z aktu a li zacją mo -
ty wu kon fli ktu gene racy j ne go, tra dy cy j nie już, przy naj mniej od cza -
sów ro man ty z mu, otwie rające go prze strzeń dla roz wa żań do tyczą-
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5 Świa de c twem tych dążeń pozostaje wydana w 1982 roku mo no gra fia Jana
Lukeša Prozaická skutečnost (por. Janoušek 1996). 



cych zdra dy au ten ty cz nych wa r to ści6. Spór „sy nów” z „oj ca mi”, choć
w uję ciu pro za ików pu b li kujących ofi cja l nie w prze wa ż nej mie rze
zna j dujący „ka t ha r sis” w kon cy lia cyj nym czy ra czej kom pro mi so -
wym przełama niu młod zie ń czych roz te rek, po zwa lał jed nak na wy -
eks pono wa nie, oczy wi ście w spo sób zaka mu flo wa ny i dzię ki ko rzy -
sta niu z roz ma i tych stra te gii „ezo po we go” zapo śred ni cze nia, man ka -
men tów „późno socja listy cz nej” rze czy wi sto ści, ofe rującej wkra cza-
jącemu w do rosłość po ko le niu je dy nie „stra co ne złudze nia”, wypły-
wające z zade kre kreto wane go przez sy stem przy mu su bez wa run ko -
wej akce p ta cji pa nujących sto sun ków społecz nych7. Vladimír Páral,
od początku swej twó r czo ści nie ukry wający jej inter te kstua l nych ko -
li ga cji z pi sa r stwem Ba l za ka, a w la tach sie dem dzie siątych usiłujący,
zresztą za ce nę po wa ż nych ety cz nych ustępstw, za cho wać re sztki
(bądź: po zo ry) swo bo dy kre a cy j nej, ów za nik egzy sten cja l nych ilu zji
ilu stru je, pre zen tując „egze mpla ry cz nie skon figu ro wa ne” bio gra fie
bo ha te rów ko le j nych po wie ści (Generální zázrak. Román naděje;
„Cud ge ne ra l ny. Po wieść nad ziei” – 1977, Mu ka ob ra z no sti; „Udrę ki
wy ob ra ź ni” – 1980): 

S telecím nadšením jsem sem před sedmí lety dorazil přímo z fa ku l ty a bylo řečí,
slibů a stisků ruky jak při volbách pre zi den ta USA. Tímto mu m ra jem náležitě zblbnut,
zážral jsem se do práce jako na po sle dy asi Balzac nebo Tomáš Alva Edison, s mým la -
bo ran tem Leošem Je r ma nem jsme dřeli patnáct hodin denně […] a po třech letech se
nám ku po di vu po ve d la veliká věc (československý patent a hezkých pár miliónů pro
fabriku), až příliš veliká … protože z těch miliónů mělo připadnout nám necelých
šedesát tisíc. […] Nakonec jsme dostali svou odměnu. Taťkové se tvářili, jako by šla
z jejich vlastní kapsy, a dali ji jako cukr pejskům, kteří jim teď budou hezky papat z ruky 
a hezky ji lízat… Kdy ko liv jsem ochoten znovu tvrdě pra co vat zas třeba patnáct hodin
denně, ale hrbit se ani vteřinu. Čímž jsem upadl v trvalou ne mi lost – i oni u mě –
a odňali mi la bo ran ta Leoše. Já jim odňal sebe. Nakládám s sebou výhradně sám dle
svého osobního plánu řízeného životem sebe ve li te le (Páral 1989, s. 9–10).

Choć po do b ne de kla ra cje „po sta wy bun to w ni czej” mogły w „znor-
ma li zo wa nej” li te ra tu rze po ja wiać się wyłącz nie ja ko część składo wa
pejo raty w ne go po rtre to wa nia po sta ci, to jed nak po zwa lały na prze -
my ca nie nie wy god nych tre ści, ko re spon do wały bo wiem z chara ktery -
sty cz nym dla społecz nej at mo s fe ry pó ź ne go so cja li z mu do świa d cze -
niem „za kle sz cze nia się” w świe cie, w któ rym do mi nują ru ty na, mo -
no to nia i nu da, a brak egzy sten cja l nych i/lub za wo do wych per spe -
ktyw rodzą po czu cie wy pa le nia, wy co fa nia się z indy widu a l nych toż -
sa mo ścio wych pro je któw i w osta te cz nym roz ra chun ku – wyjątko wo
przez re żi mo we an tro polo gicz ne wy ob ra że nia o „pra widłowym” sto -
sun ku do rze czy wi sto ści tę pio nej – alie na cji. Wra że nie za sto ju, swo i -
ste go ut k nię cia w sie ci nie zmien nych, na za wsze w aktu a l nie prze ży -
wa nym kształcie usta bili zo wa nych po li ty cz nych roz wiązań, po wo do -
wało zaś, że, jak to po la tach zre kapi tu lo wał Pa vel Janoušek: 

Z našeho jednání se vy tra ti la přítomnost jako spočinutí a trvání. Čas není pouze
ka te go rie astronomická, ale i společenská, sémantická a především psychologická.
Bezmála dvacet let cha ra kte rizo val náš život pocit absence dějin. Hi sto rie jako by
skončila s příchodem Bratrů, re spe kti ve s následnými prověrkami, bu do u c nost pak
byla nejasná a málokdo věřil, že v ní dojde k pronikavým změnám. Bytí běžného
Čecha bylo uzavřeno do po zvo l na plynoucí každo de nno sti, která se ome zo va la vý-
hradně na soukromé události. Události veřejné, politické a společenské se odehrávaly
kdesi daleko a jako by neměly bezprostřední dopad. V přítomnosti se tak nemohlo stát 
nic mimořadného, co by zásadně ov li v ni lo její kvalitu (Janoušek 2001, s. 88)8.

6 Por.: „Jednu z linií oficiální české prózy sedmdesátých a osmdesátých let
tvořily prózy autorů, zpravidla mladých, kteří se pokusili – byť ne vždy přesvědčivě 
– o vyslovení generačního pocitu, případně i o ide olo gi c ky neortodoxní výpověď
vyjadřující nesnadné hledání základních hodnot, axiomů a konstant lidské existen-
ce. Tyto prózy se obracely především k pro ble ma ti ce soukromé, ke sféře mezilid-
ských vztahů, a osobních zážitků” (Papoušek 2008, s. 511). Na początku lat osiem-
dzie sia tych konflikt po ko le nio wy naj bar dziej prze ni kli wie prze ana li zo wał Radek
John w best sel le ro wej powieści Džínový svět („Jeansowy świat”; 1980).         

7 Por.: „Při dobovém hodnocení takových próz hrálo významnou roli, jak byla
integrace mladých do většinové společnosti jednotlivými autory hodnotově pojímá-
na. Pro normalizátory bylo důležité, aby takovéto prózy potvrzovaly oficiálně hlása-
nou tezi, že v socialismu je prostor pro všechny a mezigenerační střety jen důsledkem
nevyzrálostí mladých, kteří časem pochopí, kde je jejich místo a zařadí se. Ti, kteří se
snažili v rámci oficiálního kontextu vůči tyto tezi vymezovat, naopak oceňovali, když
autor te ma ti zo val i složitost a problematičnost světa, do něhož by mladí hrdinové měli 
zapadnout” (Papoušek 2008, s. 510). 

8 Jeszcze dobitniej to prze świa d cze nie o „końcu historii”, określającym „nor -
mali zacy j ne” poczucie (bez)czasu, sformułował Kamil Činátl: „Komunistická ideo- 
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Pesy mi sty cz ne od kry cie, że „osiągnię to już wszy stko, co było do
osiągnię cia”, a po ten cja l nie do stę p ne mo dy fi ka cje te go do ro b ku po le -
gać mogą je dy nie na po mna ża niu dóbr ma te ria l nych (sym boli zo wa -
nych triadą „mie sz ka nie – sa mo chód – da cza”), ewen tu a l nie na zdo -
by wa niu wy ższej po zy cji za wo do wej, z jed nej stro ny po wo dują nie -
mo ż ność prze zwy cię że nia ma ra z mu, z dru giej stro ny zaś budzą nie -
okre ślo ne ocze ki wa nia i nad zie je: 

Na východě se začalo ob je vo vat studené slunce jako příslib pěkného počasí,
pěkného dne a jara, na které už všichni (…) čekali, aniž by věděli proč, aniž by mohli
doufat, že jim přinese něco lepšího, světlejšího, aniž by mohli doufat, že vyřeší jejich
problémy, ale oni přesto čekali a možná jenom někde u dna vědomí si byli ochotni
připustit, že čekají proto, že se něco opravdu změní, i kdyby se nestalo vůbec nic,
alespoň se změní roční období. A někdy i taková změna může být událostí (Za ple tal
2001, s. 116).

Słowa te po chodzą z, uz na wa nej za naj waż nie j szy głos „roz cza -
rowa ne go po ko le nia”, powie ści Zdeňka Za ple ta la Půlnoční běžci
(„Bie ga cze o półno cy”; 1986), pró bującej – na przykład zie „mo de lo -
wej” re kon stru kcji lo sów mie sz ka ń ców pe w ne go cze skie go mia stecz- 
ka na zwa ne go – na za sa dzie ge ne ra li zującej topo ni mi cz nej me ta fo ry – 
Městec (je go pier wo w zo rem był połud nio womo ra wski Holešov), opi -
sać ów stan „du cho wej atro fii”, któ ra w osiem dzie siątych la tach zmu -
siła twó r ców (od pi sa rzy i dra ma tu r gów po sce na rzy stów sław nych
cze chosłowa c kich se ria li, któ re sa me w so bie sta no wiły wów czas spe -
cy fi cz ny fe no men ku l tu ro wy in ter pre towa ny dziś chę t nie w ka te go -
riach za pro pono wane go przez An to nio Gra m s cie go ka te go rii ideo lo -
gi cz nej he ge mo nii9) do zdia gno zo wa nia sy tu a cji i za pro pono wa nia

dróg wyj ścia z kry zy su. Za ple tal, pro wadząc dość prze j rzystą grę
z cen zurą i jed no cze ś nie bu dując, po niekąd „mię dzy wie r sza mi”,
płasz czy z nę po ro zu mie nia z po szu kującym we współcze s nych fa -
bułach zna ków alu zy j no ści, czy te l ni kiem10, z jed nej stro ny wpi sy wał
swoją po wieść, tra kto waną, o czym świadczą li cz ne, wple cio ne w tekst
quasi- publi cysty cz ne wtrę ty, ja ko sui ge ne ris ra port o sta nie świa do -
mo ści zbio ro wej11, w tra dy cję pro zy małomie j skiej (z de fi niującym
jej aksjo lo gi cz ne pod gle bie ata kiem na drob no mie sz czańską men ta l -
ność12), z dru giej stro ny zaś, by de cy den tów po li ty ki kul tu ra l nej uspo -
ko ić, przy po mi nał ideały, któ re nie gdyś przy świe cały bu do w ni czym

logie padesátých let šířila optimistický étos budování ráje na zemi. V kon fron ta ci
s touto radostnou zvěsti o novém člověku a novém světě nabízí normalizační
ideologie suchoparné poučení z krizového vývoje. Diskurz poučení není na rozdíl
od diskurzu budování a boje orientován na budoucí utopii, ale obrací se do
minulosti. Normalizační společnost má legi ti mi zo vat nikoliv cíl (komunistický ráj
na zemi), ale zkušenost již uzavřených bojů. Tento důraz na poučení z minulosti
vtiskl nor ma li za ci punc stáří” (Činátl 2010, s. 183).

9 Jak pisze Jakub Machek: „Komplexita a ra fi no va nost významů zakódovaných do 
televizního textu má významný účinek na diváky. Různorodé kódy díky své kon zi -

sten t no sti poskytují jednotný soubor významů sloužících k udržení, legi ti mi za ci
a naturalizování dominantní ideologie. Populární televizní program je komplexně
a hluboce naplněn ideologií. […] Tehdejší televizní seriály díky své popularitě
proto divákům nabízely každodenní návod, jak rozumět okolnímu světu, pomáhaly
natu ra li zo vat požadované významy, hodnotový systém, stejně jako modely a vzory
jednání vhodné k bezproblémovému životu v reálném so cia li s mu” (Machek 2010,
s. 16).

10 Jak przypomina Pavel Janoušek: „Zpočátku nevědomě, od šedesátých let však
zcela záměrně se česká literatura podílela na rozkladu režimu, který se ji i celou
společnost snažil spoutat ideologickými normami. Aniž bychom příliš přeceňovali
sociální a podceňovali estetickou funkci umění, aniž bychom přehlíželi existenci
množství autorů, kteří svými výplody pomáhali nastolit a oslavit daný sociál-
ně-politický stav nebo jej alespoň pe tri fiko va li, přece jen si musíme uvědomit, že
dobrá literatura v Čechách dlouho vznikala a byla přijímána s vědomím, že si autor
musí »něco« troufnout a že kvalita je tam, kde se odváží pojmenovat něco, o čem by se 
mělo mlčet, nebo tam, kde použije tabuizované formy” (Janoušek 2001, s. 86–87).

11 Por.: „Vypravěč s oblibou […] pracuje s hromadnými údaji reprezentujícími
československou sociální a ekonomickou realitu (ceny převáděné na pracovní dobu
nutnou při průměrné mzdě atd.). Je obecné v povaze modelu, že si nějak definuje své
okolí; tady shrnují naznačené průřezové sociologické cha ra kte ri stiky realitu za měs-
teckými branami. […] Řeč vševědoucího vypravěče je záměrně velmi neutrální,
velmi neosobní, s významně zvýšenou frekvencí výrazů obsahujících v sobě moment
opa ko va no sti, všeobecnosti” (Janáček 1993, s. 333). 

12 Mentalność ta staje się, przedmiotem przed sta wie nia w de biu tan c kiej powieści
Michala Viewegha Názory na vraždu („Poglądy na morderstwo”; 1990): „Podle ná-
vodů v Praktické ženě paní Čuřínová nejen šije, plete a vaří, ale provadí i nejrůznější
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„no we go spra wied li we go świa ta”, te raz jed nak zo stały za pomnia ne
czy zastąpione obo ję t no ścią i „stad nym ego i z mem”: 

Čas a události se valily kolem nich a oni, když je museli za zna me nat, jim
nevěnovali žádnou po zo r nost. Měli své společné vědomí, které je chránilo jak vrstva
tuku před vším, co se dělo vně jejich mikrosvětů. […] Obyvatelé Paneláku 66 neměli
vlastní názory. Na nic. Jejich názory se fo r mo va ly z nezaručených informací a hos-
podských keců, neopodstatněných klepů a z přebraných a přežvykaných názorů
někoho, koho pokládali ve svém okolí za moudrého nebo toho, kdo do toho vidí. Je-
jich názory nebyly pevné a nezávisle na čase se měnily. Jejich názory měly hodnotu
kukaččina mateřství. […] Mlčeli, když třeba bylo něco říct, a do ničeho se nemíchali.
Někteří z nich, aby za ji sti li dětem po hod l nou bu do u c nost, usto u pi li až na pokraj, aniž
by my s le li na to, že děti jednou vy ro stou a v té době, kdy si děti o dospělých nic
dobrého nemyslí, budou si jejich děti myslet o nich jenom to nejhorší. Takoví byli.
Přikrčení, ale spokojení. A v jejich genech byly zakódovány dávné zkušenosti pralidí,
dávná sdělení husitů, kolaborantů, stavitelů velkých děl, velkých revolucionářů a taky 
in fo r ma ce věčných měšťáků a pseudodohlížitelů nad morálkou, dávné odkazy dobro-
činnosti a taky poníženosti, vy chy tra lo sti a zbabělosti a jejich opravdovým a jediným
hříchem byla nevědomost (Za ple tal 2001, 139–141).

Za ple tal zda je się za tem po dzie lać pogląd, że „za pod sta wo we
źródło amo ra li z mu mo że być uz na na nie zna jo mość na tu ry mo ra l no -
ści” (Fry drych 2014, s. 127)13. Jed na k że, na wet je śli, ob da rze ni (w od -
ró ż nie niu od mie sz ka ń ców blo ku nr 66) in styn ktem ety cz nym pro ta -

go ni ści dzieła – okre śla ni za po mocą swych za wo do wych ról, co eks -
po nu je ich społeczną ty po wość, młod zi in te li gen ci: Do ktor i In ży nier,
sfru stro wa ni (by nie po wie dzieć: znie s ma cze ni) za kre sem włas ne go
kon for mi z mu de cy dują się na za sto so wa nie skro mnych (za mknię tych
w gra ni cach sy ste mo wej apro ba ty) śro d ków na pra wczych, to ich
działania al bo spełzają na ni czym, al bo – po da ne w fo r mie, kom pro -
mi so wej zresztą i nie zwy kle ostro ż nej, mora li sty cz nej ma ksy my – do -
wodzą swej nie przy stawa lno ści do wy mo gów pra kty cz nej eg zy sten -
cji, głębo ko uza le ż nio nej od po wszech nie pa nującej zgo dy na nie ety -
cz ność po stę p ków, za cho wań i – w efe kcie – całego sty lu ży cia: 

Údržbář stále přemýšlel o tom, co mu řekl Doktor […] a taky si vzpomínal, jak to
Doktor ob ja s nil. – Je potřeba být odvážný, moudrý a smířlivý. […] Moudrý, abys
věděl, co můžeš, na co máš, aby ses dokázal od had no ut a ocenit. Smířlivý, aby ses
smířil s tím, že některé věci prostě nenapravíš, ať děláš cokoliv, a odvážný proto, abys
proti těm věcem, na které síly máš, přece jen dokázal bojovat. […] Ale já jsem to
vymakal... Moudrý, abys dělal jenom to, co musíš, a tolik, kolik musíš. Odvážný, aby
ses nebál, a něco si užil a na něco si přišel bokem, a smířlivý, abys po cho pil, že s tím
vším vůbec nic nenaděláš, roz che ch tal se Údržbář (Za ple tal 2001, s. 285–286).

 W tak zdia gno zo wa nej, bez nad zie j nej, jak się wy da je, sy tu a cji,
bo ha te rom po zo sta je je dy nie owo ty tułowe „bie ga nie o półno cy”, od -
czy ty wa ne, w myśl mot ta prze ję te go z dra ma tu E. L. Do cto ro va
Drinks be fo re Din ner („Drin ki przed obia dem”; 1978), ja ko me ta fo ra
ucie cz ki przez prze wi dy waną glo balną ka ta strofą (w po wie ści wie lo -
kro t nie po wra ca te mat za gro że nia wojną ato mową), ale też – w głęb -
szych wa r stwach se man ty cz nych te kstu – od zwie rcie d lające dia le kty -
kę mo ra l nych „wzlo tów i upa d ków”, któ ra lo ka li zu je ży cie w so cja li -
sty cznej „znor mali zo wa nej” du cho wej pró ż ni w prze strze ni swo i stej

swojego istnienia, ile pewne jej ro zu mie nie, a wynikiem tego jest faktyczne nie-
uw z ględ nia nie moralnych punktów od nie sie nia. To, co jest nieznane, czego nie
można do świa d czyć i zrozumieć, fa kty cz nie nie może mieć dla człowieka znacze-
nia. W przypadku amo ra li z mu można mówić o pewnego rodzaju defekcie natury
epi stemo logi cz nej, który unie mo ż li wia amo ra li ście do świa d cze nie i zro zu mie nie
tego, czym jest moralność” (Frydrych 2014, s. 127).

drobná vylepšení své domácnosti. […] Nedávno si takto zhotovila rozlišovače
elektrických šňůr; v souladu s návodem opatřila konce šňůr různobarevnými plstě-
nými kroužky, na které pak ještě pro jistotu vyšila jméno příslušného spotřebiče. –
A od té doby paní Čuřínová, neschopná rozeznat podstatné od malicherného, moud- 
ré od hloupého, a zásadové od nemorálního, bezpečně rozlišuje rádio, mixér, led-
ničku a remosku – a nikdy se nesplete” (Viewegh 1996, s. 117–119). Należy przy
tej okazji pod kre ślić, że krytyka drob nomie szcza ń stwa, jako negatywny punkt od -
nie sie nia, stanowiła ste reo ty po wy temat so cja li sty cznej utopii budowy nowego
człowieka. Pozostałości „fi li ste r skich nawyków”, chętnie przy po mi na ne przez auto- 
rów prozy gene ra cy j nej, pełnią zatem w ich tekstach funkcję de ma ska torską: poka-
zują nie po wo dze nia reżimowej pro pa gan dy. 

13 Autor tych słów, J. Frydrych przyznaje też, a jego konkluzje korespondują
z diagnozą „etycznego anal fabe ty z mu”, o który Zapletal oskarża „znor mali zo wa ne”
społeczeństwo, że: „Amoralista odrzuca nie tyle moralność, jako określony sposób
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ety cz nej nie roz strzy galno ści14. Co cie ka we, w re per tu a rze inter semio -
ty cz nych od nie sień, pre cy zujących mora li sty cz ne przesłanie po wie -
ści, po ja wiają się rów nież „fa u sty cz ne” remi ni s cen cje (być mo że
w zaka mu flo wa ny spo sób od syłające do ich Ha v lo wskiej in ter pre ta -
cji), wy ra ź nie, mi mo że Za ple tal posługu je się w tym przy pa d ku, zro -
zu miałymi dla od bio r cy, nie domó wie nia mi, ko jarzące się z „dia boli -
cz ny mi” ma chi na cja mi, któ re po zwa lają sy ste mom (post)tota li ta r nym 
wtłaczać jed no stkę ludzką w toż sa mo ścio we sche ma ty, sku t kujące jej
nie od wra cal nym znie wo le niem i do bro wolną nie rza d ko zdradą, teo re -
ty cz nie na dal wy zna wa nych, ety cz nych aksjo ma tów:

Inženýr jim tentokrát promítl na videorekordéru maďarský film Mefisto,
natočený podle literární předlohy Klause Manna. […] Potom si povídali, inspirovaní
filmem, který shledli a skutečnými událostmi svých životů (Za ple tal 2001, s. 343). 

Oży wie nie „ar che ty po wych” na rra cji, z jed nej stro ny służące ich
uwspółcze ś nie niu i po le mi cz nej naj czę ściej aktu a li za cji, z dru giej
stro ny na to miast – eks po nujące ponad cza so wy se man ty cz ny po ten -
cjał za ko rze nio nych w ku l tu ro wej pa mię ci fa buł i po wiąza nych z ni mi 
„fi gur zbio ro wej wy ob ra ź ni” – oka zu je się do god nym na rzę dziem
tak że dla Vladimíra Ma cu ry, któ ry w po wie ści Občan Mon te Chri sto
(„Oby wa tel Mon te Chri sto”; 1981, pie r wsze wy da nie: 1993) spla ta
hi sto rię wyra fi no wa nej ze m sty za małżeńską nie wie r ność (te mat
skądinąd za sta na wiająco „na do be c ny” w na rra cjach do ty kających
pro ble mu „zdra dy ideałów”) z poli ty cz ny mi uwa run kowa nia mi, od-
płatę taką ułatwiający mi czy wręcz umo ż li wiający mi (por. Ja no ušek
2014, s. 265)15. Bo ha ter dzieła, Petr La m b da, pra co w nik wy działu te -
o rii li te ra tu ry Cze chosłowa c kiej Aka de mii Na uk, wy ko rzy stu je bo -

wiem swą za wo dową po zy cję i dogłębną zna jo mość pro fe sjo nal nego
śro do wi ska, by ko chan ka żo ny, uz na ne go „re żi mo we go” po etę, Vla -
sti mi la Šerhofra, oto czyć at mo s ferą po dej rzeń skon cen tro wa nych wo -
kół do mnie ma nych, po dej mo wa nych po za kon trolą władz, kon ta któw 
ry wa la z za chod ni mi dyp lo ma ta mi. Wie lo to ro wo za pro je kto wana in -
try ga, w któ rej „wszy stkie chwy ty są do zwo lo ne”, a pro ta go ni sta nie
wa ha się posługi wać plotką, do no sem, sfałszo wa ny mi do ku men ta mi,
a na wet maską i prze bra niem, w wa r stwie fa bu la r nej po wie ści ko ń czy
się fia skiem (usu nię ty ze sta no wi ska Šerhofr zo sta je przełożo nym bo -
ha te ra) i osta teczną mo ralną ka pi tu lacją nie udo l ne go na śla do w cy
sław ne go Du ma so wskie go mści cie la, na po zio mie meta lite ra c kim
wyja ś nio ny mi in ge rencją „bó stwa” zwa ne go przez La m b dę „Wie l kim 
Epi kiem”, a za tem nie zby wal no ścią działania przy pa d ku zdo l ne go od
wewnątrz zde mon to wać ka ż dy, na wet naj bar dziej pre cy zy j nie skon -
stru o wa ny plan16. Iro nia lo su de cy du je za tem o re zu l ta tach za bie gów
mani pula cy j nych, u ich podłoża le ży bo wiem (na iw ne?) prze świa d -
cze nie o stri c te ra cjo na l nej, opa r tej na nie naru sza l nych za sa dach „że -
la z nej lo gi ki”, bu do wie rze czy wi sto ści, w któ rej od po wie d nio „spre -
pa ro wa na” przy czy na bez wa run ko wo wy wołać mu si prze wi dzia ny
sku tek. „Wie l ki Epik” zaś od gry wa w po wie ścio wej fa bu le ro lę
„kontr in try gan ta” (nie oso bo we go – co pra wda – i działające go na za -
sa dzie „śle pe go tra fu”), wpro wa dza ne go, jak przy po mi na Pe ter von

w sto sun kach mię dzy lu dz kich. Bezbłędnie i nie za wod nie potrafi wy ko rzy stać nie -
wza je mność i nie szcze rość w więzach przyjaźni, miłości, ko le że ń stwa, dwu z na cz -
ność i nie wza je mność sojuszy między sil nie j szy mi i słabszymi, ukrytą ry wa li za cję
osób bliskich i wspó l ni ków w in te re sach. […] Bez wahania wbija swój klin, gdy
tylko zauważy, że w danym kręgu de kla ra cje i gesty są równie puste jak gorliwe,
zasady i zobowiązania równie święte jak… uciążliwe i nie wy god ne” (Karwat 2001, 
s. 46).

16 Por.: „Velký Epik (posvěť se jméno jeho) nedopouští, aby si život lidský plynul
jen tak, od A do Z, jak si kdo umane a naplánuje. Velký Epik miluje literární stavbu
lidských curriculum vitae, zbláznil se do odboček a nečekaných point, okulista musí
přijít o oko a láska, po níž jsme prahli, nás pak hladí k vyhlazení. […] Jenže […]
nejméně ze všeho má Velký Epik rád své věrné apoštoly, nesnáší, když mu nahlížejí
do karet a odmítají se nechat překvapit. Velký Epik krvelačně křižuje vlastní
vyznavače” (Macura 1993, s. 76). 

14 Por.: „Rozběhl se, aby dohonil Barona a Inženýra, rozběhl se a běžel po se-
stupné křivce sinusoidy, žeby se dostal až na její dno, a potom se s námahou dral
zpátky nahoru, aby stoupal a padal, a řídil se citlivým řídicím centrem v sobě, které
re gi stru je změny a určuje nový směr, ale nepočítá oběti, následky a ztráty” (Zaple-
tal 2001, s. 404–405). 

15 Jak bowiem dowodzi Mirosław Karwat: „Intrygant najlepiej pożywi się tam,
gdzie panuje »duszna« dwuznaczna atmosfera. Z natury swojej »łowi ryby w mętnej
wodzie«. Najlepiej czuje się […] w sytuacji powszechnego i wzajemnego zakłamania 
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Matt, „by krzy żo wać szy ki za pla no wa nej na wielką ska lę stra te gii”
(Matt von 2009, s. 69), co, kon ty nu u je ba dacz, „nie uchron nie zmie rza
do po wsta nia opo zy cji o cha ra kte rze mo ra l nym” (Matt von 2009,
s. 69) i owo cu je osiągnię ciem sta nu ana gnó ri sis, któ ry 

[…] nie tylko po wo du je dra ma ty cz ne za gę sz cze nie akcji, ale także rzuca ja skra we
światło na cen tra l ne kwestie etyczne, na osta te cz ne roz strzy g nię cia między dobrem
a złem, de fi ni tyw ne podziały na dobrych i złych. [...] Intryga zawsze i wszędzie
stanowi in sce ni za cję etyki i mo ra l no ści, kon fron tu je nas z osta te cz ny mi py ta nia mi,
o to, co jest prawem, a co bez pra wiem. [...] Dlatego ana gnó ri sis, a więc ocze ki wa na,
pożądana, budząca strach chwila prawdy,bardzo często prze ra dza się w re gu la r ny
osąd i wydanie wyroku, a nawet jego wy ko na nie (Matt von 2009, s. 100). 

W Ma cu ro wskiej wi zji znor mali zo wa nej so cja li sty cznej rze czy wi -
sto ści, po do b nie jak w wię kszo ści „diag no sty cz nych” po wie ści z lat
osiem dzie siątych, po działy na do bro i zło tracą w wie l kiej mie rze ra -
cję by tu, wszy s cy bo ha te ro wie fun cjo nują bo wiem w szcze gó l nej
„sza rej stre fie” ety cz nej nie okre ślo no ści i wszy s cy godzą się na za -
mia nę swej pra wdzi wej, za nu rzo nej w au ten ty cz nie prze ży wa nym
uni we r sum wa r to ści, eg zy sten cji, na „ży cie za stę pcze”, któ re służy,
w pro ro czym nie mal opi sie Iva na Vyskočila, aby 

[…] jim (vlastníkům) pomohl dosáhnout a do sa ho vat toho, co mají, čeho si cení, že
jím (tím životem) mají určitou váhu. […] Že jim umožňuje vla st nit něco, co jim není
vlastní. Tedy něco, co jim je cizí, nebo čím jsou si cizí. […] Žijí pomocný život místo
vlastního života. Je to asi otázka pravdy, pra vdi vo sti a hodnověrnosti. A není tak, že
pomocným životem se z člověka stává „něco” („Hleď, aby z tebe něco bylo!”),
vlastním životem „někdo”? Je si blízký, je si osobní, patří si. I druhým a světu
(Vyskočil 1993, s. 14).

Cze s cy pi sa rze ostrze gający przez kata stro fal ny mi sku t ka mi ta kiej 
„zdra dy au ten tycz no ści” po ka zują zaś, jak łatwo ma ska prze kształcić
się mo że w drugą twarz i jak czę sto hołdo wa nie po zo r nym pro fi tom
wie dzie ku za tra ce niu ety cz ne go ho ry zon tu, a za tem i ku re zy g na cji
z włas ne go człowie cze ń stwa. Po prze kro cze niu nie któ rych gra nic nie
ma już bo wiem od wro tu. 
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Ale ksan dra PAJĄK

Uni we r sy tet Opo l ski

…vzpomínám na něho ustavičně a přeji mu, 
aby se mu tatínek brzo vrátil.

O (tera peu ty cz nej) ro li pa mię ci 
w ko re spon den cji wię zien nej Ja na Za hradníčka

Ke y words: epi sto lo grap hy, me mo ry, tra u ma, Jan Za hradníček, Ale i da As s mann

Słowa klu czo we: epi sto lo gra fia, pa mięć, tra u ma, Jan Za hradníček, Ale i da As s mann

Abs tract

The article analyses letters written by a Czech poet – Jan Zah radníček during his
stay in prison to his wife – Maria in the period 1951 to 1960. A selection not only
presents a record of life trauma resulting from long-time isolation and family tragedy
(death of his two daughters) but also a testimony of the poet’s memory, which enabled 
the author to survive hard times. Aleida Assmann’s con si de ra tions (among others)
cons ti tu te the starting point for memory des crip tion. The con si de ra tions primarily
related to col lec tive memory of societies affected with traumatic past could also be
useful for the analysed in di vi dual case study.

Przed mio tem analizy są listy czeskiego poety Jana Zah radníčka wysyłane z ko -
mu nis tyc zne go więzienia do żony Marii w latach 1951–1960. Wybór to zapis za-
równo życiowej traumy wynikającej z długo let niej izolacji oraz tragedii rodzinnej
(śmierć dwóch córek), a jednoc ześnie świa dectwo tego, że dzięki te ra peu tyc znej roli
pamięci autor przetrwał ów trudny czas. Punktem wyjścia są m. in. rozważa nia Aleidy 
Assmann, które co prawda prymarnie odnosiły się do pamięci ko lek tywnej spo-
łeczeństw dotkniętych trau ma tyczną przeszłością, ale mogą być także użyteczne dla
rozpa try wa ne go tutaj studium przypadku jednostki.

Po ro ku 1989 wraz z upa d kiem ko mu ni z mu oraz znie sie niem cen -
zu ry li cz ba wy da wa nych na cze skim ryn ku pu b li ka cji mieszczących

się w sze ro ko ro zu mia nej li te ra tu rze au ten ty ku gwałto w nie wzrosła
(Ma cha la 2005, s. 63). Nie jed no krot nie wy ni kało to z fa ktu, iż do pie ro 
po oba le niu że la z nej ku r ty ny ba da cze i edy to rzy mo gli zagłębić się
w ar chi wach czy zbio rach pry wa t nych i wpi sać się w ten spo sób w to,
co fran cu ski hi sto ryk Pier re No ra de fi niu je ja ko „po no w nie od na le -
zioną pa mięć Eu ro py Wschod niej” (No ra 2015, s. 62). W przy pa d ku
wie lu au to rów, któ rych te kstów przez de ka dy ko mu ni z mu nie mo ż na
było wy da wać, epi sto lo gra fia mo że do pełniać ob ra zu całości wcze ś -
niej ukry te go pi śmien ni c twa1. 

Idąc tro pem dosłow nie tra kto wa nej „pa mię ci od na le zio nej”, na le -
ży od no to wać, że od ro ku 1995 do 2018 uka zało się sześć to mów ko -
re spon den cji Ja na Za hradníčka (1905–1960), po ety, któ ry po przez na -
tu ralną ana lo gię z bi b li j nym pier wo w zo rem na zy wa ny był nie raz
„cze skim Hio bem”. Trud no jed noz na cz nie tę ilość uz nać za efekt je -
dy nie pa mię cio we go zwro tu w hu ma ni sty ce, tak wy ra ź ne go od dłuż -
sze go już cza su, ale mo ż na założyć, iż jest to rów nież od po wiedź na
zain tere so wa nie czy te l ni cze. Są to zbio ry za wie rające li sty wy mie nia -
ne z Ja nem Čepem (Čep, Zahradníček 1995, 2000)2, Františkiem Ha -
la sem (Není dálky... 2003), Ti mot he u sem Vodičką (Je to s tím Akor -
dem… 2017) i Františkiem Hrubínem (Ve znamení »ja dis«... 2018). 

W ni nie j szym ar ty ku le ze wzglę du na ob sze r ność ma te riału3 ko r -
pus ana li zo wa nych te kstów zo sta nie za wę żo ny je dy nie do li stów, ja -
kie wy syłał Za hradníček od cze r w ca 1951 do ma ja 1960 ro ku z komu -
ni sty czne go wię zie nia do żo ny Ma rii4 (Za hradníček 2008). W li te ra tu -
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1 W kla sy cz nym ujęciu Stefanii Skwa r czy ń skiej list jest uznawany za „auto no -
mi cz ny rodzaj literacki” i tra kto wa ny jako część li te ra tu ry sto so wa nej (Skwa r czy ń -
ska 1937).

2 Na temat m.in. tej ko re spon den cji pisałam już wcześniej (Pająk 2014).
3 Ko re spon dencją pomiędzy Zahradníčkiem a Halasem zajmuję się w podobnym

kontekście w artykule Kouzlo dálky i me cha ni s mus vináren a kaváren – uwagi
o (nie)pamięci w ko re spon den cji Jana Zahradníčka z Františkiem Halasem, złożonym 
do druku w czasopiśmie „Slavica Wra tis la vien sia”. 

4 Gwoli ścisłości należy dodać, iż na końcu niektórych tekstów autor zamieszcza
fragmenty skierowane do syna Jana (zwanego przezeń kon sek wen t nie Jakoubkiem),

DOI: 10.14746/bo.2019.3.3



rze cze skiej chy ba naj bar dziej roz po zna wal nym dziełem przy na le ż -
nym do epi sto lo gra fii wię zien nej byłyby za pe w ne pó ź nie j sze Do pi sy
Ol ze Václava Ha v la (fun kcjo nujące przed ro kiem 1989 ta k że w sa -
mizda cie), ale w sze re gu ta kich au to rów mo ż na wspo mnieć rów nież
je sz cze np. Ru do l fa Bat tka, Jo se fa Šimsę czy La di s la va He j dan ka
(Ba luch 1993, s. 6).

W przy pa d ku po ety c ko za ty tułowa ne go zbio ru Me zi nás prostřená 
noc (Za hradníček 2008) ma my do dys po zy cji je dy nie te ksty na da w cy, 
co sta no wi jedną z wy ra ź nych ró ż nic wo bec po zo stałych (za rów no
wcze ś nie j szych, jak i pó ź nie j szych pu b li ka cji za wie rających ko re -
spon den cję au to ra Zna mení mo ci). Li sty Ma rii Zahradníčkovej nie za -
cho wały się, jak mo ż na prze czy tać w dołączo nym do te go wy da nia
ese ju Jiřego Hanuša (Hanuš 2008, s. 329). Mie j s ce na tu ral ne go kore -
spon dency jne go dwugłosu, za j mu je qua si- mo no log, zde ter mino wa ny 
przez czyn ni ki ze w nę trz ne, głów nie li mi to waną czę sto t li wość wy -
miany oraz ści śle okre ślo ny fo r mat i długość te kstu. W kon te k ście
episto lo gra fii wię zien nej ów ry gor na bie ra szcze gó l ne go zna cze nia,
choć Jan Trzy nad lo wski za uwa ża, iż fi zy cz ne roz mia ry li stów są
w ogó le sprawą wy ra ź nej kon we ncji al bo na rzu co nej stru ktu ry (Trzy -
nad lo wski 1977, s. 82). Na le ży rów nież za zna czyć, iż na tle po zo -
stałych wy bo rów ten niesie ze sobą bardziej uniwersalny przekaz.
Istotną ró ż nicą jest rów nież fakt, iż zbiór, wy ra stający z kom p le t nie
od mien nej sy tu a cji oso bi stej, w ja kiej zna lazł się po eta, odi zo lo wa ny
od ro dzi ny na długie la ta, to świa de c two i za pis psy chi cz nych śla dów
tej rozłąki. To ko re spon den cja roz pię ta je sz cze mo c niej mię dzy sui
ge ne ris au to- a bio gra fię5, w któ rej wa run kiem prze ży cia po zo sta je
wszak pa mięć. Do po do bnych wnio sków skłania się Ji t ka Bednářová,
pisząc:

Zahradníčkovy vězeňské epištoly stojí v určitém kon tra stu vůči jeho dopisování
během aktivních literárních let a zejména vůči období redigování Akordu, kdy básník
odloučený na Vysočině vyjednával většinu redakční a nakladatelské agendy písemně. 
Ve vězeňském prostředí všechno vnější odpadá: zůstává svět vnitřní, svět v plném
slova smyslu duchovní. Není divu, že svůj myšlenkový kapitál Zahradníček těží
převážně ze vzpomínek (Bednářová 2008, s. 69).

Z ob sze r ne go wy da nia, za wie rające go 250 li stów, po cho dzi rów -
nież cy tat otwie rający ty tuł ni nie j sze go ar ty kułu. Su ge ru je, iż w tak
nie sprzy jających wa run kach, w ja kich Za hradníček spę dził nie mal
de ka dę, jedną z mo ż li wo ści prze trwa nia, sta no wiły wspo mnie nia,
o któ rych nie mie cki pi sarz Je an Pa ul (1763–1825) stwier dził, iż są je -
dy nym ra jem, z któ re go nie mo ż na człowie ka wy pę dzić (za: Kra to-
chvil 2008, s. 5). 

Oczy wi stym jest, iż ze wzglę du na ad re sa t kę pu b li ka cja Me zi nás
prostřená noc za wie ra ko re spon den cję o cha ra kte rze zde cy do wa nie
bar dziej in tym nym i być mo że na le żałoby ją uz nać za zbiór li stów
miłos nych, któ ry po wi nien po zo stać w ar chi wum ro dzin nym6. Czy te l -
nik ma nie od pa r te wra że nie, iż większą rolę odgrywa tutaj odbiorca,
na którym skupiona jest uwaga piszącego, choć i tu taj po no w nie zna -
leźć mo ż na wie le ar gu men tów na po pa r cie te zy, iż epi sto lo gra fia to
spe cy fi cz ny ro dzaj au to bio gra fii z właści wym dla sie bie pie r wiast-
kiem au to kre a cji. 

Trze ba ta k że do dać, iż wy raźną ce zu rę two rzy tra ge dia, ja ka spo t -
kała ro dzi ców w 1956 r., kie dy w wy ni ku za tru cia grzy ba mi zmarły
dwie małe cór ki, a Za hradníček na kró t ko był wów czas w do mu, po
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znaczeniu a faktami wokół niej zgru po wa ny mi albo nie ma granicy, albo ma ona
nader płynny charakter. Właśnie dzięki temu bio gra fizm jest dla listu i całego ich
zbioru faktem primo loco z wszy stki mi tego na stę p stwa mi” (Trzy nad lo wski 1977,
s. 94).

6 Wątpliwości tego typu nie mieli wydawcy tomu (Martina Sendlerová, Milan
Řepa) lub nie zawarli ich w komentarzu. Por.: Ediční poznámka (Zahradníček 2008,
s. 303–305). Z kolei Jitka Bednářová zauważa: „my čtenáři můžeme sledovat tento
jedinečný přínos tradici české milostné lyriky, s úžasem, do jakých hloubek a výšin se
může vzepnout láska manžela a otce” (Bednářová 2005, s. 71). 

kilka jest też niemal w całości do niego ad re so wa nych i wówczas tylko wstępne
formuły są zwrócone do żony. Sam nadawca nazywa je „listami o przy ro dzie”,
oddając tak w dużym stopniu ich charakter.

5 Wspomniany Jan Trzy nad lo wski, badając powiązania między „małymi formami
li te rac ki mi (m. in. listem a pa mię t ni kiem), podkreśla wyraźnie: „»ja« piszącego
[w listach – A.P.] wybija się na plan pierwszy, między biografią w ścisłym tego słowa



czym po no w nie (wbrew obie t ni cy skró ce nia ka ry) mu siał wró cić za
kra ty. Li sty pi sa ne po tym dra ma cie (sta no wiące znaczącą wię kszość
opub li ko wa nych) są je sz cze bar dziej prze j mującym za pi sem lo sów
ro dzi ny, a do słów klu czy po wra cających w to mie na le żeć z pe w no -
ścią będą te meta fo ry cz nie od dające ogrom cie r pie nia i nie mal fi zy cz -
ne go bó lu rozłąki, jak ofia ra, wspó l ny / cię ż ki krzyż, stra sz ny / trud ny
eg za min czy cię ż kie brze mię. Tra u ma tyczną to na cję, cza sem eks pli -
ko waną ję zy kiem bi b li j nych ko no ta cji, nie co ty l ko łago dzi fakt, iż po
tym kró t kim po by cie w do mu, małżon kom uro dzi się ko le j na cór ka. 

Wa r to w tym mie j s cu za uwa żyć, iż być mo że – wbrew ocze ki wa -
niom czy te l ni czym – nie zna j dzie my zbyt wie lu od nie sień do Pi s ma
Świę te go, sta no wiących ro dzaj eg ze ge zy za ist niałej sy tu a cji. W jed-
nym z pierwszych listów Zahradniček jednak porównuje swój los do
pa tria r chy Ab ra ha ma: 

[…] snad jsem si toho málo považoval, toho štěstí s Vámi, těch několika nejšťastněj-
ších let v celém mém životě, bylo mi to odňato, ale já pevně doufám v Boží mi lo s r den- 
ství, že jenom na čas a že se s Vám zase shledám. Vzpomínám si často na oběť Ab ra -
ha mo vu na malého Izáka, kterého Bůh od něho nepřijal a spo ko jil se jenom jeho
dobrouvůlí a jeho poslušností (Zahradníček 2008, s. 16).

Echo ta kie go po dejścia czy te l ne jest ta k że w wie r szu Oběť Ab ra -
ha mo va z to mu Čtyři léta. Z ko lei w liście z 25 sie r p nia 1957 ro ku
wspól no tę cie r pie nia, po śmie r ci có rek, za wie ra w kró t kiej eks kla ma -
cji „Dva ubozí Jobové!” (Zahradníček 2008, s. 105), w następnym zaś
wy ra ża nad zie ję, iż po la tach cie r pie nia zo sta nie ono wy na gro dzo ne
ni czym Hio bo wi (Zahradníček 2008, s. 128). Po do bnych miejsc nie
mo ż na jed nak zlo ka li zo wać zbyt wie le, a jeśli już są, to ich centrum
stanowią z re guły obie wspo mnia ne po sta cie ze Sta re go Te sta men tu.

Spe cy fi cz na dia le kty ka pa mię ci, roz pię ta mię dzy re la ty w nie uj -
mo wa ne prze strzen ne ka te go rie bli sko – da le ko, da się za wrzeć w ob -
ra zie „wo j ny”, ja ka to czy się mię dzy „do bry mi i złymi wspo mnie nia -
mi” (Zahradníček 2008, s. 106), co dość do brze od da je cha ra kter
całości. Nie zbyt li cz ne są mo men ty, w któ rych po eta boi się wspo mi -
nać do bre chwi le w tak nie sprzy jających wa run kach ze w nę trz nych,
ja kie two rzy wię zie nie, ja k by oba wiając się cze goś w ro dza ju pro fa -

na cji (Zahradníček 2008, 38–39). Czę ściej to po zy ty w ne ob ra -
zy przeszłości, prze de wszy stkim wspó l nie dzielony czas od mo men tu 
ślu bu aż do za trzy ma nia z cen tra l nym ob ra zem szczę śli wych lat spę -
dzo nych w Br nie, są tym, co po zwa la prze trwać długo le t nią izo la cję.
Złe wspo mnie nia, na le ży za uwa żyć, związa ne np. z are szto wa niem
czy po by tem w wię zie niu ra czej tra fiają do za ka mar ków nie pa mię ci,
choć na le ży brać pod uwa gę kon tekst, w ja kim li sty są pi sa ne; wszyst-
kie prze cho dziły przez pod wó j ne si to au to- i cen zu ry, co zresztą spo -
ra dy cz nie, bo da j że dwu kro t nie, jest wy ra żo ne wprost7. 

Au tor nie raz dys cyp li nu je rów nież sam sie bie, by nie po wra cać do
smu t nej przeszłości, choć nie za wsze się mu to uda je. Ten den cja do
roz dra py wa nia ran do cho dzi do głosu zwłasz cza w mo men tach go r -
szej kon dy cji fi zy cz nej czy pod czas ko le j nych spę dza nych za mu ra mi
wię zie nia świąt. Prze ciw wagą są wów czas przy woływa ne w pa mię ci
po zy ty w ne ob ra zy wspó l nych chwil lub pro je kcje te go, jak bę dzie
wyglądać przyszłość ro dzi ny po po wro cie po ety8. Za do mo wie nie, za
któ rym tę sk ni, od no si się za rów no do kon kre t ne go mie j s ca, ale – w ty -
po wy dla dwu dzie sto wiecz nego po dej ścia do no sta l gii spo sób – od da -
je ta k że stan umysłu (Za le ski 2004, s. 15).

Pa mięć jest po bu dza na przez au to ra do pra cy nie mal ry tu a l nie, naj -
czę ściej wie czo rem o go dzi nie dzie wiątej ni czym w li tu r gii go dzin
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7 Re la cjo nując jeden ze snów o cha ra kte rze nieco ero ty cz nym, pyta się, między
wierszami przemycając następującą uwagę: „hodí-li se do dopisu, který čtou i jiní
lidé?” (Zahradníček 2008, s. 77). Drugi raz myśl o cenzurze nie jest aż tak za woa lo -
wa na: „Ale je to tak těžké, když se o mnohých věcech nedá prostě psát a o jiných
zase nesmí” (Zahradníček 2008, s. 206).

8 Co zresztą nie wydaje się być czymś wyjątkowym. W 120. liście Václava Havla
do żony Olgi czytamy: „Co będzie dalej, nie wiem. Na razie wiem tylko, że na przekór 
wszystkim do świa d cze niom, jak dotąd – chyba – nie zrobiłem z siebie błazna, a więc
zachowałem swoją tożsamość, dowiodłem swojej wia ry god no ści i uratowałem swoją
godność. […] Nie jest wcale pewne, czy dzięki temu jeszcze coś dobrego napiszę: ale
wiem dobrze, że w przeciwnym wypadku już na pewno niczego dobrego bym nie
napisał. A więc nie wiem, co będzie dalej. Przyszłość jest otwartą księgą – jestem
pełen nadziei, wątpliwości, obaw, nie pe w no ści, planów, postanowień” (Havel 1993,
s. 129). 



ko m p le ta pod su mo wująca dzień (zob. np. Za hradníček 2008, s. 117).
Obe j mu je nią, po za naj bli ż szym krę giem ro dzin nym, któ ry jest obe c -
ny właści wie nie zmien nie w mo no ton nej enu me ra cji w konwe ncjo na l -
nych fo r mułach wstę p nych lub ko ń co wych ka ż de go nie mal li stu, przy 
oka zji świąt pa tro na l nych, ro cz nic, ju bi le u szy, ta k że człon ków bli ż -
szej i da l szej ro dzi ny, przy ja ciół i zna jo mych9. Po zy ty w ne wspomnie -
nia (rów nież w po sta ci za pe w nień o mo d li twie) są ni czym przęsła
mostu, bu dujące go więź mię dzy świa tem TAM (da le ko) a TUTAJ
(bli sko). Skra cają czy minimalizują dystans nieustannie odczuwalny
w więziennej rzeczywistości. Po czu cie to jest wie lo kroć ar ty kułowa -
ne i eks pli ko wa ne dzię ki du cho wej, a nie fi zy cz nej bli sko ści, jak we
fra g men cie przy wołującym „od bi ty w pa mię ci” wrze ś nio wy dzień
sprzed 16 lat:

A bylo to s Tebou krásné, drahá Mařenko, a bylo to s Tebou, i když jsi tady
v žaláři tolik let se mnou nebyla, protože když se s někým spojíme, zůstáváme s ním
spojení i přes dálku, přes tloušťku zdí a zlobu času (Zahradníček 2008, s. 102).

Za raz w ko le j nym li ście, przy po mi nając so bie na gle za po mnia ny
wcze ś niej ob raz sy na śpiące go w słoń cu, za uwa ża, że „věci krásné zů- 
stávají tak blízko, ja ko by to by lo včera” (Zahradníček 2008, s. 103).
Ma rek Za le ski tra f nie od da je ten pro ces, za uwa żając, iż „[m]ity za cji
ule ga […] czyn ność wspo mi na nia, zmie niając się w ry tuał oca la nia od 
za po mnie nia, wy do by wa nia z prze pa ści nie pa mię ci, wy zwo le nia prze-
szłości”, a [p]ow ra cający w przeszłość […] przy po mi na mi ty cz ne go
bo ha te ra: po dej mu je wy pra wę w głąb la bi ryn tu, za je dy ne wspa r cie
mając wątłą i nie pewną nić pa mię ci” (Za le ski 2004, s. 28).

Kata li za to rem wspo mnień mo że być nie mal wszy stko, głów nie są
to bo dź ce sen su a l ne: np. dym z ko mi na wi dzia ny pod czas wię zien ne -
go spa ce ru, usłysza ny przez za kra to wa ne ok no śpiew pta ka, za po -
mnia ny przez żo nę cza r ny, ciepły swe ter10 to wa rzyszący mu pó ź niej

pod czas zi mnych no cy. Ale ro lę tę pełnią rów nież po syłane fo to gra -
fie11. Wie lo kro t nie do ma ga się ich, jed no cze ś nie zwra cając uwa gę na
mo ż li wość ich „opa trze nia”, przy zwy cza je nia się do ob ra zów na nich
za wa r tych, mogące go wy pie rać te po zo stające w pa mię ci z cza su
wspó l nie spę dzo ne go. Te go ty pu uwa gi do ty czyły głów nie żo ny,
przez całą ko re spon den cję Za hradníček wy ra ża żal z po wo du nie wie l -
kie go kon ta ktu z dzie ć mi, zwłasz cza z cór ka mi, któ rych nie mal nie
znał, więc tym bar dziej fo to gra fia była tu taj je dy nym me dium bli sko -
ści. Prosząc o przesłanie ko le j nych zdjęć (otrzy my wa ne po ja kimś
cza sie od syłał), po ru sza kwe stię słabnących ob ra zów naj bli ż szych,
pisząc w grud niu 1957 ro ku:

Tou strašnou odloučeností se tolik věcí z paměti vytrácí, člověk potřebuje nějaké
opory, a tenkrát v těch prvních letech jsme byli tak šťastni. Snad najdu něco z toho i na 
těch obrázcích, v Tvých očích a na Tvých rukou. Ach, přál bych si, aby se ta léta
vrátila, jako vrátil Bůh Jobovi po letech strašných zkoušek rodinu, děti a stáda, ale
nechtěl bych být už nikdy takový, jaký jsem býval tenkrát, tak nedbalý, roztržitý
a sobecký. Jak málo jsem si vážil těch drahocenných dní, kdy jsem mohl být s Tebou
pod jednou střechou a u jednoho stolu po tolika letech skrývání a oddalování. Má
drahá a milovaná Mařenko, kolikrát jsem Tě už v duchu za ta léta žalářní prosil za
odpuštění nebo aspoň shovívavost, když si vzpomeneš na tehdejší mou pošetilost,
s jakou jsem mrhal časem i zdravím, jezdě a chodě po všelijakých schůzkách a sedán-
kách. Jediná chvíle strávená s Tebou je mi teď dražší než celé dny bez Tebe. Vzpo-
mínáš, jak jsem sedával u stolu v tom polozařízeném bytě a jak jsem Ti předčítával,
když se mi podařilo něco udělat. Proč jsem to nedělal častěji a soustavně? Proč jsem
tak rychle zpohodlněl a bral samozřejmě, zač jsem měl děkovat na kolenou? (Za-
hradníček 2008, s. 128).

Po wy ższy, dłuż szy cy tat do brze ilu stru je czę sto po wta rzającą się
stra te gię auto pre zen ta cji na da w cy. Da się go przed sta wić ja ko se k -
wen cję na stę pujących ele men tów: strach przed utratą pa mię ci (czy też 
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men ta cji fizycznej nie obe cno ści, później jednak przyznaje się, iż dostał go dopiero
po długim czasie od po zo sta wie nia. 

11 Nie w każdym miejscu pobytu było dozwolone posyłanie fotografii czy innych
dodatków, jak np. obrazków dzieci. Obostrzenia dotyczyły także adresatów, choć np.
do skazanego mogli pisać również inni krewni. 

9 „[…] jako si vůbec vzpomínám na všechny svátky a výročí” (Zahradníček
2008, s. 102).

10 Zahradníček dopuszcza się w tym przypadku swego rodzaju pia fraus. W kilku
listach opisuje, iż zapomniany przez żonę podczas widzenia sweter to rodzaj sup le -



mo że bar dziej ade k wa t nie – słabnącą pa mię cią), wy pie ra ne, trau ma -
ty cz ne do świa d cze nie oso bi ste, po wiąza ne jed nak z te o dy ceą (po -
przez przy wołanie hi sto rii Hio ba) i nie wy ar ty kułowa nym wprost py -
ta niem un de ma lum?, da lej kon fe sy j ny ra chu nek su mie nia, la ment,
pro śba o od pu sz cze nie win i za nie dbań. 

Sam po eta rów nież akcen tu je wie lo ra kość bo dź ców uru cha miają-
cych pa mięć, kie dy pi sze, wierząc, iż czas trud nej pró by wkró t ce się
sko ń czy: 

Zabývám se tím, že z útržků vzpomínek, z doteků, slov a pohledů re kon stru u ji
prostou a krásnou skutečnost být s Tebou a u Tebe (Zahradníček 2008, s. 214). 

Pa rę lat wcze ś niej wy po wia dał się w po do bnym to nie:

Vzpomínám na Vás vždycky večer kolem deváté a snažím se svou ob ra z nost
přenést k Vám do kuchyně, když se modlíte a připravujete ke spánku. Cítím někde
i vůni jídla, které jste měli k obědu a vidím Tě, jak zíváš a otřásáš se chladem. Místo
mne je tam ovšem s Vámi víc než šestileté prázdno po mně, ale zvykli jste si už, nedá
se nic dělat, i já jsem si zvykl. Je to ovšem zvyk, který bychom rádi a ochotně od sebe
odvrhli. Zatím se držím zběsilé svých představ a vzpomínek na to, co jsme společně
prožili, opakuji si to, těším se až Ti to budu jednou, a to brzo vy pra vo vat […]
(Zahradníček 2008, s. 117).

Oba fra g men ty współbrzmią z post rze ga niem fun kcjo no wa nia fe -
no me nu pa mię ci u Gia m ba ti sty Vi co, jak przy po mi na Man fred We in -
berg. Dla au to ra Na uki no wej pa mięć (me mo ria), wy ob ra ź nia (fan ta -
sia) i in we n cja (in ge g no) tworzą nie roze rwalną tria dę o fun kcji kul -
turo twó r czej, dzię ki któ rej z po szcze gó l nych fa któw wspo mnie nio -
wych two rzo na jest kon sek wen t na i spó j na hi sto ria (We in berg 2015,
s. 21). W cy to wa nych ury w kach (po do bnych mo ż na zna leźć zna cz nie
wię cej) au tor przy wołuje co naj mniej dwa ele men ty kon ce pcji Vi co,
ale trze ci (in ge g no) rów nież wy da je się w nich mo że nie im ma nen t nie, 
a jed nak za wa r ty. 

Gasnące pod wpływem cza su ob ra zy z przeszłości ewo kują nie raz
wy rzu ty su mie nia, a za ra zem bez rad ność wo bec nie uchron no ści czy
ra czej nie mo ż no ści zmia ny bez nad zie j nej z lu dz kie go pun ktu wi dze -
nia lo gi ki sy tu a cji. Obok za pi sów snów (będących z re guły wizją  żo -
ny i szczę śli wych chwil z nią spę dza nych) ar ty kułowa ny – choć rza -

dziej – jest rów nież roz pro szo ny na ty siące fra g men tów, wy mu szo -
nych przez ze w nę trz ne li mi ty pro wa dzo nej ko re spon den cji strach czy
mo że na wet ob se sja przed by ciem za po mnia nym i utratą włas nej pa -
mię ci12. To na cja do len do – jak było wspo mnia ne – mo c niej do cho dzi
do głosu po śmie r ci có rek. Nie co ty l ko przełama na zo sta je in fo r macją
o spo dzie wa nym ko le j nym dzie c ku i naj czę ściej dra mat ro dzi ców
(sam po eta, posługując się cy ta tem, okre śla go sym pto maty cz nie i la -
ko ni cz nie ja ko „wy gna nie z ra ju”) bę dzie tym dru gim wy da rze niem
nie ja ko rów no wa żo ny. Wów czas po ja wia się jed na z nie wie lu alu zji
li te ra c kich, kie dy tra gi cz ne do świa d cze nie ży cio we Za hradníček po -
rów nu je do Piekła Dan te go13. Do strze ga na tu ra l ny pro ces prze ży wa -
nia żałoby i tra u my, nie na zy wając mo że te go wprost: 

Takovým připomínkám se budeme marně bránit, budou se nám stále vracet,
budou jen méně drásavé a jaksi tišší a tesknější. Jen kdybych už mohl být s Tebou,
abychom společně odráželi ty návaly zármutku, které přicházejí tak neočekávaně
(Zahradníček 2008, s. 93).

W tym kon te k ście wspól no ty ro dzin nych wspo mnień przy cho dzi
na myśl uwa ga Pa u la Ri co e u ra, któ ry wy dzie lając dla bli skich oso b ny
szlak atry bu cy j ny pa mię ci, za uwa ża:

[…] więź z nimi prze ci na w poprzek, do tego wy bió r czo, zarówno relacje po kre wie ń -
stwa, jak i powi no wa c twa, jak i sto sun ki społeczne […] Oprócz rów no czes no ści
„wspó l ne go do ra sta nia” dochodzą jeszcze dwa „wy da rze nia”, które wy zna czają gra-
nice lu dz kie go życia – na ro dzi ny i śmierć. Pie r wsze wymyka się [mojej] pamięci,
drugie wy zna cza granicę [moich] planów (Ri co e ur 2012, s. 173). 

12 Ponadto do wyraźnie powracających motywów zaliczyć można: ręce żony
(omawia ten wątek również Bednářová 2005, s. 72–73), po zo sta wio ny przez nią już 
przywołany sweter czy pierwsze siwe włosy, które zauważyła u siebie oraz oczy wi -
ście śmierć córek, narodziny kolejnej, a także wcześniej kwestie wy cho wa w cze
głównie w od nie sie niu do syna.

13 Nie przy pad ko wo zresztą, poeta bowiem współpracował z Otokarem Bablerem
nad przekładem Boskiej komedii Dantego. Więcej na temat samego tłumaczenia,
udziału Zahradníčka oraz wpływu oryginału na poetykę późnej twórczości autora
zob. Osolsobě 2005, s. 77–90.
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Tu taj ze w nę trz ny splot tra gi cz nych wy da rzeń, wy wołuje nie ocze -
ki wa ne połącze nie śmie r ci có rek z na ro dzi na mi ko le j nej i nie mal za -
wsze w ta kiej dy cho tomi cz nej pa ra le li bę dzie się po ja wiał ten wątek
w li stach Zahradníčka. 

Jed no stko we mu, kon kre t ne mu lo so wi włas nej ro dzi ny w izo la cji
muszącej so bie ra dzić z tra umą, uz na waną za jedną z naj istot nie j szych 
ka te go rii ku l tu ro wych XX wie ku14, po eta sta ra się na dać wy miar uni -
wer sa l ny, pisząc cho cia ż by o wspól no cie cie r pie nia. Zna j dzie my jed -
nak wie le miejsc, któ re wska zują, iż nie za wsze uni wer sali za cja ta
przyno si za mie rzo ny efekt w po sta ci ul gi. Stra te gia po wra ca nia
i (re)konstru o wa nia (to chy ba bar dziej ade k wa t ne okre śle nie w przy -
pa d ku oj ca, nie będące go bez po śred nim świa d kiem i ucze st ni kiem tra -
ge dii) bo le s nych wy da rzeń, to wy raz te go, jak wstrząśnię ta pa mięć
sta ra się po przez szok uwo l nić czy wy zwo lić swe śro d ki wy ra zu (Mil -
ler 2015, s. 302). Ale na le ży za uwa żyć, iż mi mo pe w nych sym pto -
mów być mo że „la i c ko ro zu mia nej tra u my” (Ale xan der 2015, s. 99),
spo wo do wa nej śmie r cią dzie ci, nie ma w ko re spon den cji za pi sów
snów te go wy da rze nia, zna ne go wszak ty l ko z re la cji naj bli ż szych.

Ów po wra cający, a na wet mo no ton ny porządek przy po mi na nia so -
bie i ad re sa t ce fa ktu zgo nu Klar ki i Zdi s la v ki wy da je się być wa rian -
tem te go, co Ale i da As s mann uz na je za trze ci mo del, jak po stę po wać
z tra u ma tyczną przeszłością. To wspo mnie nie ja ko go dze nie się z nią
(As s mann 2015, s. 245 i n.). Uz nając ko nie cz ność za ist nie nia kry ty cz -
nej sy tu a cji prze j ścia w ce lu uzy ska nia oczy sz czające go i tera peu tycz -
ne go efe ktu ko ń co we go, ba da czka po da je dwa przykłady. Pie r wszym
jest spo wiedź, gdzie wy zna je się (czy li de fa c to przy po mi na) grze chy,
aby o nich po fo r mu le ab so lu tio za po mnieć (odpowiadałby temu
wcześniej analizowany dłuższy cytat). Ana lo giczną ro lę pełni ar ty -
stycz ny pro ces ka t ha r sis – po no w ne przed sta wie nie bo le s nej prze-
szłości na sce nie (dosłow nej czy meta fo ry cz nej) po zwa lające raz je sz -
cze od czuć jej cię żar, a tym sa mym ją po ko nać. Od syłacze Za hrad-
níčka do ro dzin nej tra ge dii, w tym ob raz sa me go sie bie, wspie rające -

go się o żo nę nad gro bem có rek, sy tu ują się gdzieś mię dzy dwo ma wa -
rian ta mi przy woływa ny mi przez As s mann. 

W kon te k ście re fle ksji nad pa mię cią, znaczące jest, iż w osta t nim
wysłanym li ście au tor tak mo c no akcen tu je pro ces za po mnie nia. Zda-
jąc so bie spra wę, iż ko ń czy się udrę ka izo la cji, chce sam so bie do sta r -
czyć bo dź ców do przełama nia jej wy bió r czo ści, ale z przy kro ścią
kon sta tu je, iż na wet co dzien ność po wo li, ale jed nak kon sek wen t nie
z niej za czy na z ni kać:

Zapomněl jsem už na kterési vůně, na vůni domácí kuchyně, vůni žehleného
prádla, ještě na Mírově při jedné návštěvě ležela mezi námi Tvá cestovní brašna a tam
mi z ní zavonělo domovem, a to všechno bude teď kolem mne, ty dávné vůně, ty
dávné barvy, které mi všechny říkají něco o Tobě (Zahradníček 2008, s. 255).

Oba para dyg maty cz ne spo so by go dze nia się z cię ża rem przeszłoś-
ci: wspo mnie nie kon tra za po mnie nie (nie pa mięć), za cho wa nie prze-
szłości kon tra ukie run ko wa nie się na przyszłość, ja kie są pun ktem
wyj ścia dla roz sze rzo nej na stę p nie przez Ale i dę As s mann ty po lo gii15,
w ró ż nych kon fi gu ra cjach po ja wiają się w epi sto lo gra fii Za hradníčka
i świadczą o tym, że jest ona nie ty l ko świa de c twem jed no stko wych
lo sów cze skie go po ety, ale ta k że ob ra zem w du żej mie rze uni wer sa l -
nym. 

Pod ko niec roz wa żań nad kwe stią pa mię ci w epi sto lo gra fii wię -
zien nej Ja na Zahradníčka, po wra ca py ta nie o mo ra l ne przy zwo le nie
na zagląda nie do nie swo jej ko re spon den cji, pry ma r nie skie ro wa nej
wszak do jed ne go, kon kre t ne go ad re sa ta16, co zresztą po do b nie eks -
po nu je Małgo rza ta Cze r mi ń ska, za uwa żając: 

15 Badaczka w przywoływanym już eseju wyróżnia cztery modele, odnosząc je
jednak do pamięci ko le kty w nej. Są to: dia lo gi cz ne zapomnienie (dia lo gi s che
Vergessen), wspominanie jako przeszkoda zapomnienia (erinner, um niemal zu
vergessen), wspominanie jako godzenie się z przeszłością (erinnern, um zu
überwinder), dia lo gi cz ne wspominanie (dia lo gi s che Erinnern) (Assmann 2015,
s. 240–253).

16 Cytowany już Jan Trzy nad lo wski słusznie podkreśla, iż „odbiorca realny jest
rów no cze ś nie odbiorcą optymalnym” (Trzy nad lo wski 1977, s. 85). 14 Refleksja autorstwa Cathy Caruth (pod. za: Kra to ch vil 2015, s. 93). 
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Lektura cudzej ko re spon den cji wydanej drukiem, stwarza zupełnie spe cy ficzną
sy tu a cję od bio r cy (Cze r mi ń ska 1975, s. 37). 

Py ta nie to po ja wiło się ki l ka lat te mu pod czas mo je go pie r wsze go
spo t ka nia z ana li zo wa nym tu taj zbio rem. Ów cze s na le ktu ra wy wołała 
we mnie bar dzo ambi wa len t ne od czu cia wo bec fa ktu śle dze nia pełnej
głębo kiej in tym no ści, choć jed no stron nej, re la cji z cza sów, któ re ni g -
dy nie po win ny się wy da rzyć. Po za po to cz nym ro zu mie niem in tym -
no ści, o ja kim tu taj mo wa, ba da cze zwra cają uwa gę ponad to na ko le j -
ne aspe kty tej ka te go rii, klu czo we dla epi sto lo gra fii: 

[…] in tym ność in fo r ma cji li sto wych ma postać dwojaką: jest to in tym ność sensu
stricte, tzn. odnosząca się do spraw w za sa dzie niepo da wa nych do wia do mo ści sze r -
szej poza kimś bliskim (po uf ność, poufałość) oraz po wtóre – in tym ność spraw uz na -
wa nych przez piszących za jedynie ich in te re sujące (Trzy nad lo wski 1977, s. 94).

Nie za le ż nie od tej am bi wa len cji, kie dy czy tałam ten zbiór, ciągle
właści wie po wra cała kwe stia, czy my – czy te l ni cy w przy pa d ku ta kie -
go wy zna nia miłos ne go roz pi sa ne go na swe go ro dza ju 250 epi stolo -
grafi cz nych strof – ma my pra wo w ogó le doń zaglądać? Od po do bnej
uwa gi, pod kre ślającej ogro m ny po ten cjał emo cjo na l ny, roz po czy na
tekst po świę co ny wię zien nej ko re spon den cji po ety cy to wa na już Ji t ka 
Bednářová: 

Dopisy v nichž je Zahradníčkův vězeňský úděl za chy cen, považuji bez nadsázky
za jeden z nejkrásnějších a nejvroucnějších epistolografických souborů české li te ra tu -
ry: psy cho logi c ky si příliš ne do ve du představit člověka, který by je četl se srdcem
otrlým (Bednářová 2005, s. 67). 

Wa r to za tem po wró cić raz je sz cze do py ta nia: czy taką le ktu rę
uspra wie d li wia sta tus ba da cza? Jan Trzy nad lo wski czę ścio wo od po -
wia da na te go ty pu wątpli wo ści, akcen tując, iż „zbiór li stów z bio gra -
fii bez po śred nio wy ni kający spra wom bio gra fi cz nym prze de wszyst-
kim jest po świę co ny i sta no wi bez cen ne źródło do jej po zna nia”
(Trzy nad lo wski 1977, s. 94), Małgo rza ta Cze r mi ń ska zaś po za ta kim
ty pem po dej ścia, wska zu je na dwa do da t ko we17. W przy pa d ku Za -

hradníčka niewątpli wie się ga nie do ta kie go źródła wzbo ga ca ob raz
au to ra18, po za wcze śnie j szy mi ob li cza mi, wy two rzo ny mi na pod sta -
wie je go twó r czo ści, rów nież o twarz oj ca za tro ska ne go, ale i in ge -
rujące go w spra wy wy cho wa w cze (zwłasz cza w przy pa d ku naj sta r -
sze go sy na), mę ża pod po wia dające go żo nie, jak ma się mod nie ubie -
rać (wie dzę zy ski wał z cza so pism do stę p nych w wię zien nych bi b lio -
te kach, gdzie czę sto pra co wał), jak zdro wo go to wać i żyć oraz pro je -
ktujące go wspólną przyszłość, którą nie bę dzie im da ne długo się cie -
szyć. Niedługo po po wro cie z wię zie nia po eta bo wiem w kon se k wen -
cji prze by tych cho rób i nad wyrę żo ne go tam zdro wia, umie ra, opu sz -
czając ro dzi nę na za wsze. Nie mniej mo ż na po ku sić się o przy pu sz cze -
nie, iż tym, co po zwo liło mu wcze ś niej prze trwać, była właś nie pa -
mięć. Pa mięć, w któ rej ście rały się strach, wy rzu ty su mie nia, trau ma -
ty cz ne wspo mnie nia, ale jed nak czy te l nik, za my kając tom, ma wra że -
nie, że nad wszy stkim do mi nu je po zy ty w ny prze kaz, a po eta uczy nił
z niej swo istą broń prze ciw nie sprzy jające mu oto cze niu czy też spe cy -
ficzną fo r mę au to te ra pii. 

Jiří Hanuš w ese ju dołączo nym do oma wia ne go wy bo ru akcen tu je, 
iż oprócz szko l ne go i stry wiali zowa ne go uję cia, któ re po ro ku 1989
do sta te cz nie przy bli żyło tra gi cz ne lo sy po ety, stając się za ra zem spe -
cy fi cz nym ba la stem, pro ces „po no w ne go od kry wa nia i za ko twi cza nia 
pa mię ci” mo ż na post rze gać ta k że – co isto t ne – w ka te go rii po zy ty -
wów, gdyż sprzy ja po wro to wi do obie gu czy tel ni cze go rów nież sa mej 
po ezji au to ra (Ha nuš 2005, s. 314). Po wra ca więc – w ten spo sób, jak
wi dać – kwe stia „pa mię ci od na le zio nej”, stając się nie ja ko wa r to ścią
do daną te go ty pu zbio rów. Wa lo ry li te ra c kie to mu gro madzące go ko -
re spon den cję wię zienną jed ne go z naj waż nie j szych po etów czes-

o stylu epi sto lo gra fa, albo uszanować autonomię gatunkową wy po wie dzi listowej,
jednakże za cenę wyłączenia z tzw. li te ra tu ry czystej, albo wreszcie dojść do wnios- 
ku, że ciekawsze od ścisłego wy kre śla nia granic pomiędzy tekstem użytkowym
a literaturą czystą jest śledzenie kontaktów i współdziałań między nimi” (Cze r mi ń -
ska 1975, s. 29). 

18 Koncept „obrazu autora” Waltra Benjamina przypomniał m.in.: Petr A. Bílek
(Bílek 2006, s. 13).

17 „Mamy więc trzy mo ż li wo ści: albo traktować list jako podręczny magazyn in -
fo r ma cji o autorze, śro do wi sku lub epoce, od czasu do czasu wtrącając ko m p le ment 
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kich19 XX wie ku spra wiają, iż ze sfe ry pi śmien ni c twa uży t ko we go
czy li stów stri c te pry wa t nych, mo ż na go prze nieść na grunt isto t nych
dzieł epi stolo grafi cz nych w li te ra tu rze cze skiej, a mo że na wet po -
wszech nej. 
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Fran tišek VŠE TIČKA

Uni ver zi ta Pa lacké ho, Olo mouc

Sokra tes Jo se fa To ma na

Ke y words: Jo sef To man, So kra tes, ar chi tec to nics, ho ur ti me, in ter mez zi, epi sto lar
co m po nent, Gods’ mo ti ves, si g ni fi cant cha p ter, de us ex ma chi na, J.L. Fi -
s cher,

Klíčová slo va: Jo sef To man, So kra tes, ar chi te kto nika, horální čas, in ter mez za, epi -
stolární složka, mo tiv bohů, signifikantní ka pi to la, de us ex ma chi na, J.L.
Fi s cher.

 Abs tract

Josef Toman divided his novel Sokrates (1975) into seven parts separated by in -
ter mez zi. In the prosaic com po si tion he used hour time, epis to la ry com po nents, Gods’ 
motives and si gni fi cant chapters. A con si de ra ble role is re pre sen ted by deus ex
machina in the text. The work is concluded by mortal finale and paradox explicit.
Toman’s in ter pre ta tion of the Greek phi lo so pher is close to the one by J. L. Fischer.

Josef Toman rozvrhl svůj román Sokrates (1975) do sedmi částí, jež oddělil in ter -
mezzy. Při výstavbě své prózy použil horálního času, epis tolární složky, motivu bohů
a si gni fi kantní kapitoly. Nemalou roli hraje v textu deus ex machina. Mortální finále
a paradoxní explicit uzavírají dílo. Tomanovo pojetí řeckého filozofa je blízké pojetí
filozofa J. L. Fischera. 

 
Jo sef To man byl zasvěcený zna lec řeckých a římských dějin. Bez-

prostřední svědectví o tom podává ne jen je ho vrchol né dílo, jímž je
Sokra tes (1975), ale už před chozí román Po nás po to pa a pu bli cis -
ticky zaměřená Italská pa le ta. Poslední ti tul, ze zmíněných tří však
nejstarší, byl si ce napsán spo lu s manželkou Mi ro sla vou, ale právě
vzájemná kon fron ta ce je jich črt a obrázků ukazu je na roz díl me zi ni -
mi. Mi ro sla va To ma nová půs obí dojmem, exal tací, do nichž vnáší ne -
malý počet ideo lo gických prvků (někdy dos ti pri mi tivních), Jo sef To -
man nao pak je zna lec, důvěrně ovládá an tickou his to rii a an tický svět,
je si vědom je jich po hy bu, vývo je a ome zení, jež přispěly k je ho zká-

ze. Mi ro sla va To ma nová přis tu pu je k an tice zvnějšku, kdežto Jo sef
To man ji má v sobě, je jí pros tou pen (ne jnázornější svědectví o tom
podává ka pi to la o Římě ze zmíněné Italské pa le ty).

To man tíhl k his to rickým látkám od samé ho počátku. Už v je ho de -
bu tu Slavnost lé ta z roku 1925, jenž obsa hu je veršo va né, pro zaické
a dra ma tické texty, se na chází dra ma tická ak tov ka Srdce Kleo patři no.
Hra se odehrává za pa nování královny Kleo pa try.

Ne jobsáhle jší obraz o an tickém Řecku po dal To man ve svém ro-
máně o Sokra to vi, v němž průběžně zdůrazňu je fi lo zo fovu zása du só-
frosy né, uměře nos ti, ci tu pro správnou míru. Sokra to vo pra vid lo by lo
pro To ma na na to lik závažné a závazné, že se jej přidržel i při výstavbě
své ho románu. Svědčí o tom ne jen celková ar chi tek to ni ka díla, ale
i další je ho sta veb né prostřed ky (horální čas, in ter mez za, epis tolární
složka ad.).

To manův Sokra tes se skládá z pro lo gu, sed mi částí a čtyř in ter -
mezz. Stěžejní příběh o Sokra to vi vložil au tor do sed mice částí. Funk -
ce pro lo gu a in ter mezz je poněkud jiná.

V pro lo gu se Sokra tes na rodí. Začátku díla tak odpovídá začátek
živo ta. Sokra tes se na rodí v pra vé po led ne. Švec Lep ti nés to ko men tu -
je slo vy: 

A přišel na svět zrovna ve chvíli, kdy je Hélios na vrcholu!1 

Po led ne by na povída lo šťastný osud zro zence, před jetí to ho to
druhu je však pro ble ma tické.

A to též po led ne se ob jeví v závěrečné fázi díla, v době sou du nad
Sokra tem. Fi lo zof se před sou dem dobře obhájí, ale v závěru obha joby 
přis toupí na to, že zo pa ku je ta nec, který před vedl kdy si dávno na ago-
ře před so chou bo hyně Athé ny. Ta nec se mu pro přílišné ve dro ne-
zdaří, je to tiž právě za se po led ne: 

Nad Sokratem stojí polední slunce, slunce, které vy sto u pi lo nejvýš na nebeské
dráze. Totéž slunce, pod nímž se před sedmdesáti lety narodil. – Jaký je to krásný
okamžik, poledne! Vrchol dne, kdy nikde není stín. 
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Tím to po ledním slun cem Sokra tes svou při prohra je. Na začátku
románu a na kon ci tak hra je důležitou ro li po lední čas, který se ukáže
ja ko čas zlo volný. Po lední čas tvoří součást ča su horálního.

Ved le horálního ča su uplatňu je To man ta ké čas na ro ze ni nový, dies
na ta lis. Kněžka v Delfách prohlási la Sokra ta za ne jspra ved livějšího a
ne jmoudře jšího a athénský lid se o tom dozví v den, kdy Ti man dra
slaví své čtrnác té na ro ze ni ny. Ten to dies na ta lis je však závažný spíše
pro Al ki bia da, který se v Sokra tově do pro vo du do čtrnác ti le té za mi lu -
je. Ved le ča su ho di ny pra cu je To man rovněž s ča sem dne, význačné ho
dne, jenž osu dově zasáh ne do živo ta Al ki bia do va a Ti mandři na.

Ar chi tek to nickou zvláštností jsou dále in ter mez za, jež navzájem
oddělu jí první čtyři čás ti. Na roz díl od os tatního románo vé ho děje
v nich Sokra tes roz mlouvá s au to rem Jo se fem To ma nem. Je to rozho -
vor přes hra ni ci čtyřiad va ce ti sto letí („Jsem o čtyřiad va cet sto letí
starší než ty,” směje se Sokra tes To ma no vi do očí). Od chvíle, kdy se
začíná Sokratův osud za vršo vat, přestává au to ro va laškovná rozmlu va 
s fi lo zo fem, ji nak řeče no přestávají in ter mez za.

O rozmluvu s dávnými předs ta vi te li se To man poku sil už dříve
v Italské pa letě, kde promlou val do konce s císařem Ti be riem (v ka pi -
tole Rozho vor s císařem).

První in ter mez zo v románu o Sokra to vi má ještě jednu funk ci – vy -
me zu je čas, do konce dlouhé ča so vé údobí. Hned z první věty prvního
in ter mez za se čtenář dovídá, že me zi první a druhou částí uply nu lo
dva cet pět let, ce lé čtvrts to letí. Jde o obrovský syžetový pře ryv,
v pods tatě o předěl me zi mládím a do spělostí Sokra ta.

Počáteční fáze To ma no va románu zahr nu je ještě jednu tek to nickou 
zvláštnost, je jí epis tolární složka. Au tor ji použil v 3. ka pi tole druhé
čás ti – švec Lep ti nés for mou do pi su podává svým příbuzným zprávu o 
životě v Athénách a o Sokra to vi. Po dob ně ja ko in ter mez za má i ten to
list dělící, vy me zo vací cha rak ter, ne boť v před chozí ka pi tole umírá
vlád ce Pe riklés, ko nčí se slavná éra Pe rik lo va a čás tečně i ne méně
slavné údobí de mokra tických Athén. Epis tolární složky použil To man 
výji mečně, ten to žán rový prvek nemá v románě pokračování (ste jně
ja ko od jis té chvíle ne pokraču jí ani in ter mez za). 

A ještě je den stavebný činitel se v průběhu děje vytrácí – je jím
mo tiv (spíše motivický prvek) bohů. Ten to mo tiv začíná už v pro lo gu,
vlastně už v in ci pi tu: „Bohyně se usmívala”. V pro lo gu se navzájem
hašteří bůh Mó mos a bohyně Ar te mis. V dalším ne j b ližším te x tu má
mo tiv pokračování – následné va rian ty se objevují v 11. ka pi to le první 
části a posléze v 15. ka pi to le druhé části, kde se už vy sky tu je Mó mos
sám bez Ar te mi dy. Va rian tou z druhé části také mo tiv bez jakékoliv
další návaznosti končí, ne j de te dy o mo tiv, ale o je ho to rzo. Vytrácí se
podobně ja ko vkládaná in ter mez za a ja ko epistolární složka. Jde
v podstatě o ohlas, o vzdálený ohlas To ma no va Slovanského ne be, to -
ho prozaického i dramatického, v nichž vy stu po va lo božstvo starých
Slovanů.

To man je dále au tor, který kla de důraz na sig ni fi ka ci ka pi tol,
v daném případě na tradiční ka pi to lu třináctou. V této ka pi to le první
části se So kra tes po návratu z vo j ny dozví, že otec Só fro ni skos a ma t -
ka Fainareté zemřeli na zi mni ci a je ho láska Ko rin na, že je vdaná a má
už dítě. Do le h ne tak na něj současně hned trojí po hro ma.

Obdobně je to mu v 13. ka pi to le poslední části, kde So kra tes
s konečnou platností za vrh ne možnost svého útěku z vězení. Kon sta -
tu je to slo vy: „Má smrt bu de poslední poučení vám všem.” V obou
případech tak To man naplňuje ne jen sémantiku nešťastného čísla, ale
také sémantiku signifikantní ka pi to ly a románové ar chi te ktu ry.

Součástí této ar chi te ktu ry jsou i kon co v ky jednotlivých částí, jež
To man náležitě akcen tu je. V poslední ka pi to le druhé části poprvé za -
chy til sezení athénských oligarchů, nepřátel de mo kra cie. Me zi ně
poprvé přijde Kritiás, dosavadní Sokratův žák, který tímto činem zradí 
ne jen svého učitele, ale i věc athénské de mo kra cie.

I kon co v ka třetí části má zrazující cha ra kter, zra da jed no ho ja ko by 
zplo di la zra du druhého. V kon co v ce třetí části Alkibiadés zradí Athé-
ny, přeběhne na stra nu nepřátelské Spa r ty a táhne s ní pro ti rodnému
městu. Poslední dvě slo va třetí části představuje jednoznačné sousloví 
Al ki bia do va zra da.

Kon co v ka čtvrté části má mortální ráz. Celá část za hrnu je devět
ka pi tol – v osmé je zrádně za bit Alkibiadés, v deváté pad ne v bitvě ty -
ran Kritiás a je ob no ve na athénská de mo kra cie.
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V kon covce páté čás ti je Sokra tes před volán před hé liaiu, před
soud, pro tože je nařčen, „že neuznává státem uznáva né bo hy a zavádí
jiná, nová božstva, dále pak, že kazí mládež”. Od to ho to okamžiku až
do konce románu je Sokra tes v neu stálém ohrožení. A do konce díla je
více než sto stran, kte ré líčí osočování a stras ti fi lo zo fa. Po té to čás ti,
po dob ně ja ko po dalších, nenás le du je už žád né in ter mez zo.

V kon covce šes té čás ti je Sokra tes od sou zen k tres tu smrti otráve-
ním. Výkon tres tu je si ce o měsíc od ložen, šestá část však přes to vy -
znívá de zi luzívně.

V kon covce šes té čás ti přiběh ne po sel a při ne se zprávu ar chon tu
králi, že se ob je vi la „zna mení a věšt ba příznivá k plavbě státní lo di,
která by la při pra ve na se slavnostním po sel stvem vyplout na Dé los
k výročním oslavám Apollónovým”. Během těch to oslav a plavby lo -
di nesměly být vykonávány žád né po pravy, pro to se trest Sokra to vy
smrti od kládá. Jde o zásah vyšší mo ci, ale pro ble ma tický, poněvadž
výkon tres tu pouze od da lu jící. Po sel je v tom to případě deus ex ma chi -
na a ztělesňu je tak sta vebný prostře dek an tické ho půvo du, což plně
odpovídá an tické te ma tice díla.

Ve finále románu za chy cu je To man Sokra tovu smrt. Do jis té míry
je jím samým vědomě při ja tá, ne boť je ho přáte lé uči ni li vše, aby mohl
uprchnout. Sokra tes to od mítl.

Způs ob, jakým se vzdává možnos ti útěku, předs ta vu je v kon fron -
ta ci s ar gu men tací je ho zasvěcených přátel vyvr cho lení je ho fi lo zo -
fické ho uvažování. Kul mi nační bod pak ztělesňu je fi lo zo fická půtka
me zi Sokra tem a Platónem, která vyústí do to ho, že Sokra tes musí
zůs tat. Závěrečné par tie románu jsou tak dokla dem to ho, že si To man
osvojil způs ob fi lo zo fo va myšlení. Au tor se zde zto tožnil se svým fik -
tivním, a záro veň ne fik tivním hrdi nou.

Sokra tovým nás le dovníkem a za pi so va te lem je ho myšle nek se stal 
Platón. Pro to ta ké ten to fi lo zof vys tu pu je v závěrečné fázi díla do
popředí. Ve finální čás ti jsou mu do konce věnovány sa mostatné ka pi -
to ly, konkrétně 10. a 11., kde vys tu pu je převážně sám a kde jsou ta ké
pos tu lovány je ho fi lo zo fické názo ry.

Román uzavírá To man ex p li ci tem, jenž je vysloveně paradoxní.
V okamžiku nadcházející smrti So kra tes to tiž promlouvá o opa ku,
o nez by t no sti živo ta: „V každém člověku je slun ce – je nom je ne chat
plát…” So kra tes re a gu je ja ko fi lo zof.

Paradoxní je ne jen ex p li cit románu, ale také autorství díla. Pró za
vyšla ro ku 1975 a 27. led na 1977 Jo sef To man sko nal. Ještě téhož ro -
ku byl vydán So kra tes podruhé a opět s autorovým jménem. Za dva ro -
ky na to (1979) vyšel slovenský překlad to ho to románu a poprvé také
se jménem To ma no vy manžel ky Mi ro s la vy. První vydání So kra ta
navíc ob sa ho va lo Tomanův do slov, v němž se roze pi so val o tom, jak
stu do val pra me ny, jak dílo kon ci po val a tvořil. Žádné další vydání
tento do slov neo bsa hu je. Rovnocenné spoluautorství Mi ro s la vy To -
ma nové je značně nepravděpodobné, což mi mo jiné do ka zu je její
jediný román Stříbrná pláň, zachycující osu dy příslušníků Svo bo do -
vy armády za druhé světové války. Výstavba to ho to díla je nesouměři- 
telná s po eti kou románu o So kra to vi.

Jo sef To man přistupuje k Sokratově osobě a k hi sto rii Athén z mar- 
xistických po zic, což sám v do slo vu k prvnímu vydání přiznává. Je ho
podrobné líčení společenského nešváru a zejména obšírné a zdlo u ha-
vé podání so u du nad fi lo zo fem nezbytně připomíná represivní po stu-
py v tehdejším Československu. Vždyť právě takovým způsobem by -
la za nor ma li za ce, kdy román vyšel, likvidována eli ta národa. Byl to
Tomanův záměr, ne bo je to bezděčnost? Jo sef To man byl si ce ro ku
1970 poctěn ti tu lem za sloužilého umělce a ro ku 1974 do kon ce ti tu lem 
národního umělce, na druhé straně ne l ze však po mi no ut, že byl záro-
veň člověk a umělec vidoucí. V předválečném období byl spo lu pra -
covníkem Vla di s la va Vančury, je hož tvor ba jej do značné míry ov liv-
ni la. S Vančurou je navíc spjat pojetím historické pró zy. Au tor Ob ra-
zů z dějin národa českého tímto dílem za oku pa ce domácího čtenáře
po si lo val a po vzbu zo val, příbuznou ten den ci lze vy s le do vat i v To ma -
nově So kra to vi, který vzni kal za oku pa ce pozdější. Pa ra le la me zi Van- 
čurou a To ma nem není tak do ce la náhodná.2
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Aga ta FIR LEJ

Uni we r sy tet im. Ada ma Mi c kie wi cza

Po li ty ka pi cia. 
Ki l ka przy pa d ków z po wo jen ne go cze skie go te a tru

Ke y words: Czech dra ma, Czech the a tre, fe ast, al co hol, re vo lu tion, po li tics
Słowa klu czo we: cze ski dra mat, cze ski te atr, świę to, al ko hol, re wo lu cja, po li ty ka

Abs tract

The sketch is devoted to five post-war Czech thea tri cal plays in which the motifs
of the feast and alcohol are the signs of belonging or not belonging to the specified
community and in most cases in tertwi ne with the theme of politics: Audience of V.
Havel, Švejkův vnuk of L. Balák, Nože a růže aneb topless party of M. Urban, Růže
pro Marketu of M. Viewegh and Nah ni ličko of I. Kraus. The analysis is based mainly
on the an tro po lo gi cal models of feast offered by Michael Dietler, Brian Hayden and
Claude Grignon, but their model of ‘di acr itic feast’ is modified for the needs of the
sketch. In the above mentioned dramas, the way of feasting and the favourite type of
alcohol indicates the position of the character as the ‘stra nger’ (like in Audience,
Švejkův vnuk) or the ‘ruler’, ‘leader’ (Nože a růže anebo topless party). Drinking alco- 
hol provides also a specific dramatic rhythm. Ad di tio na ly in Viewegh’s and Kraus’
play the state of in toxi ca tion me ta pho ri zes the “abnormal” period of velvet re vo lu tion
or the trans for ma tion. The ritual of feasting organizes the scenery, rhythm and mo-
vement of cha rac ters, ac ti va ting a number of cultural as so cia tions. The gradual “ope-
ning” of the cha rac ters, caused by changes in their con sciousness, reveals inner mo ti -
va tion, unmask the su per fi cia li ty of the bond, conduct a parallel between the in di vi -
dual and the col lec tive imagery.

Szkic poświę co ny jest pięciu powo jen nym czeskim sztukom tea tralnym, w któ-
rych motywy uczty i alkoholu są prze ja wa mi przy na leżnoś ci do okreś lo nej społecz-
ności, a w wię kszoś ci przy pad ków prze pla tają się z tematem polityki: Audience
V. Havla, Švejkův vnuk L. Baláka, Nože a růže aneb topless party M. Urbana, Růže pro 
Marketu M. Viewegha i Nah ni ličko I. Krausa. Analiza opiera się głównie na an tro po -
lo gic znych modelach uczty opisanych przez Michaela Dietlera, Briana Haydena
i Claude’a Grignona, przy czym ich model „święta dia krytyc zne go” został zmo dy -
fiko wa ny na potrzeby szkicu. We wspom nia nych dramatach sposób uczto wa nia
i ulubiony rodzaj alkoholu wskazuje pozycję bohatera jako „niezna jo me go” (jak np.
w dramatach Audience czy Švejkův vnuk) lub „władcy”, „lidera” (jak np. w Nože a rů-
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vyšel vstříc oficiální koncepci li te ra tu ry a požadované pre zen ta ci kladných vzorů
pojetím řeckého filozofa Sokrata jako člověka zosobňujícího moudrost a harmonii
a předchůdce novodobých myšlenek sociální rovnosti” (Lexikon české li te ra tu ry…
2008, s. 943–944).

3 Na tuto přednost Fischerovy publikace poukázal už slovenský filozof Igor
Hrušovský (1965, s. 665).

Jo sef To man ve svém do slovu uvádí pouze dva zdro je, z nichž čer -
pal a ji miž se ne chal ins pi ro vat – Platóna a Xenofón ta. Au tor však nej-  
spíše vy cházel i z jiných pra menů, sou dobých. V poválečném ob dobí
se Sokra to vou os ob ností a je ho názo rovým světem zabýva li dva čeští
fi lo zo fo vé, v nor ma li začním ob dobí nežádoucí. Prvním z nich byl Jan
Pa točka, je hož práce o Sokra to vi vyšla už roku 1947, ale pouze ja ko
skrip ta. Knižně by la vydána teprve roku 1991. To to dílo To man s nej-
větší pravděpo dob ností neznal. Nao pak se pa trně seznámil s prací J.L.
Fische ra, nazva nou Sokra tes ne le gendární, po cháze jící z roku 1965.
Fischer, po dob ně ja ko Pa točka, patřil v sedmdesátých le tech k zakáza- 
ným a druhé vydání je ho Sokra ta z roku 1970, jež při pra vil os travský
Pro fil, šlo pro to do stoupy. Za cho va lo se jen něko lik exem plářů. To -
man se o Fischerově Sokra to vi nez miňu je, ale oba – fi lo zof i ro ma no -
pi sec – kla dou důraz na je ho in tro vertnost ja ko na hlavního hy ba te le
fi lo zo fo vy ak ti vi ty.3 Je vel mi pravděpo dob né, že neo fi ciální J.L. Fi-
scher pods tatným způs o bem ovlivnil po jetí teh dy ofi ciálního Jo se fa
To ma na. Cesty sófro sy né jsou nevy zpy ta tel né.
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že anebo topless party). Picie alkoholu zapewnia również spe cy fic zny dramatyc zny
rytm. Dodatkowo w sztuce Viewegha i Krausa stan odurzenia me ta fo ry zu je „nie nor -
malny” okres aks a mit nej rewolucji lub trans for macji. Rytuał bie sia do wa nia organi zu -
je scenerię, rytm i ruch postaci, aktywując szereg sto warzyszeń kulturalnych. Stop-
niowe „otwie ra nie się” bohaterów, spowo do wa ne zmianami w ich świa do moś ci,
ujawnia wewnętrzną motywację, demaskuje po wierzchowność więzi między nimi,
ukazuje paralelę między in dy wi dualnym a zbiorowym wyo braże niem.

W jed nej ze scen z Bę ka r tów wo j ny Qu en ti na Ta ran ti no ame ry ka ń -
ski szpieg za ma wia w ba rze szkocką, pod nosząc pa l ce wska zujący,
śro d ko wy i ser de cz ny – ten gest go de kon spi ru je: Nie mcy w ana lo gi -
cz nej sy tu a cji dają znak kciu kiem, wska zującym i śro d ko wym. Nie -
do ce nie nie zna jo mo ści bie siad nej ety kie ty – na wet je śli wy my ślo nej
na uży tek po pkul turo we go dzieła – bę dzie miało dla bo ha te rów fi l mu
fa ta l ne sku t ki. Bu dując tę sce nę, Ta ran ti no ko rzy sta ze wzo r ców
utrwa lo nych w ku l tu rze – nie ty l ko śród zie mnomo r skiej – od nie pa -
mię t nych cza sów. Uczta, bie sia da, sym po zjon, im pre za, bi ba (osta t nie 
okre śle nie brzmi mało szla che t nie, ale wa r to pa mię tać o je go łaci ń -
skim źródłosłowie) – ten ro dzaj społecz nej akty w no ści kon so li du je
wspól no tę i sta no wi jej pro bierz, po do b nie jak udział w ry tu a le, do -
trzy my wa nie za sad savoir-vivre’u czy zna jo mość sze ro ko ro zu mia nej
mi to lo gii. Fe no men „wspó l ne go pi cia” pod le ga roz ma i tym ty po lo -
giom; naj bar dziej uni wer sa l ne – i w wie lu mie j s cach zbie ż ne – za pro -
pono wa li Mi cha el Die t ler i Brian Ha y den, au to rzy mo de lu antro polo -
gicz ne go okre śla ne go ja ko „po li ty ka bie siad na” (com men sal po li tics), 
zbu do wa ne go w opa r ciu o ba da nia nad społecz no ścia mi Afry ki
i Maghre bu, oraz Cla u de Gri g non w od nie sie niu do współcze s ne go
fran cu skie go oby cza ju. Przy to czo ne ba da nia do tyczą wpra w dzie kon -
kre t nych zja wisk, umie js co wio nych w cza sie, ale ich wnio ski mo ż na
roz ciągnąć na in ne pra kty ki bie siad ne, włącz nie z cze ski mi, któ re in -
te re sują mnie szcze gó l nie w ni nie j szym ar ty ku le: za mie rzam w nim
po ka zać na ki l ku przykładach, jak fun kcjo nu je al ko hol we współcze s -
nym (po wo jen nym) cze skim te a trze. Przy j rzę się bli żej ta kim sy tu a -
cjom, w któ rych wspó l ne pi cie sta je się okre śloną de kla racją świa to -
poglądową, a zna jo mość bie siad ne go ko du sta no wi na rzę dzie wpi sy -

wa nia się do okre ślo nej gru py lub prze ciw nie – de ma sko wa nia współ- 
bie siad ni ka ja ko „ob ce go”. 

Mi cha el Die t ler i Brian Ha y den (2001) skla syfi ko wa li trzy głów ne
ty py uczt (po śród któ rych wyod rę b nia li je sz cze do da t ko we pod ty py
i „mo da l no ści”): „koo pera cy j ne” (al lian ce and co o pe ra tion fe asts),
„eko no mi cz ne” (eco no mic fe asts) i – w kon te k ście ni nie j sze go ar ty -
kułu naj isto tnie j sze – „dia kry ty cz ne” (dia c ri ti cal fe asts, tłuma czo ne
ta k że ja ko „dys tyn kty w ne” przez pol skie go ba da cza, Mar ka Wę cow-
skie go, 2011, s. 24–28). Pie r wszy ro dzaj bie sia dy, chara ktery sty cz ny
dla ega li ta r nej społecz no ści, ma na ce lu skon soli do wa nie gru py
i wzmo c nie nie wię zi po mię dzy jej człon ka mi; dru gi typ – „eko no -
micz ny” – świa d czy ra czej o hiera rchi cz no ści w ob rę bie wspól no ty,
ma na ce lu umo c nie nie ro li li de ra (wy dające go ucztę) i usta bili zo wa -
nie po działu ról w gru pie; pod czas spo t ka nia o cha ra kte rze „dys tynk-
ty w nym”/„dia kry ty cz nym” do cho dzi z ko lei do wy klu cze nia „ob ce -
go” („in ne go”) i pod kre śle nia ró ż ni cy mię dzy ucze st ni ka mi bie sia dy
a ty mi, któ rzy nie mogą brać w niej udziału. Cla u de Gri g non, roz wa -
żając szcze gółowo ró ż ne ro dza je spo t kań to wa rzy skich, wy od rę b nił
dwa naj waż nie j sze ty py uczto wa nia: „se gre gacy j ne” (se gre ga ti ve
com mensa li ty) i „trans gre sy j ne” (trans gres si ve com men sa li ty; zob.
Gri g non 2001). 

De fi ni cja pie r wsze go z przy to czo nych ty pów właści wie jest zbie ż -
na z kon cepcją „uczty dia kry ty cz nej” Die t le ra i Ha y de na; cha ra kter
„trans gre sy j ny” spo t ka nia to wa rzy skie go od wro t nie – oz na cza, że na
mo cy okre ślo ne go ry tuału ró ż ni ce zo stają (chwi lo wo) za po mnia ne,
prze pa ście za sy pa ne, „ob cy” prze stają być ob cy mi i zo stają do pu sz -
cze ni do bie sia dy. Oczy wi ście ta kie uję cie – chara ktery sty cz ne dla
kar na wału – ma swój wy miar dia le kty cz ny: ró ż ni ce i prze pa ście na dal 
ist nieją i sta no wią wa ż ny punkt od nie sie nia; bez nich kar na wałowe
prze kro cze nie nie byłoby mo ż li we. Kon we n cja, do brze zna na ucze st -
ni kom te go ro dza ju „gry”, oz na cza rów nież, że od wró ce nie ma cha -
rakter tym cza so wy, jest chwi lo wym za wie sze niem pe w nej obo wią-
zującej no r my. Para do ksa l nie więc uczta trans gre sy j na mo że wzma c -
niać mo ty wa cję se le kcyjną człon ków „rze czy wi stej” gru py. 
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Kla sy fi ka cję bie sia do wa nia roz ciągnie my – w od nie sie niu do no-
wo cze s ne go (czy li już po Od ro dze niu Na ro do wym) społecze ń stwa
cze skie go – na ety kie tę związaną z pi ciem pi wa i, sze rzej, z wy bo rem
trun ku. Sko ja rze nie po czu cia to ż sa mo ści na ro do wej Cze chów z upo -
do ba niem do pi wa to tru izm wśród bo he mi stów; mo ż na tu przy wołać
słowa pra skie go so cjo lo ga i języ koz na w cy z Uni wer sy te tu Ka ro la
Jiřego Kra u sa: 

Vždyť právě 19. století se svou snahou pro bo jo vat češtinu jako jazyk literární
a veřejný považovalo hospodu a pití piva jako nápoje národního za významné
prostředí národního uvědomění (cyt. za: Pivo a česká ku l tu ra… 2017). 

Brne ń ski ba dacz oby cza jów bie siad nych, Ka rel Al t man, pi sał zaś
o znaczącym prze świa d cze niu by wa l ców pra skich i brne ń skich go -
spód ko ń ca XIX wie ku: 

[...] pije li Čech, má vždy ruku otevřenou ke konání dobročinných skutků, hlavně
skutků vlasteneckých (Altman 1993, s. 58). 

Bie sia do wa nie „vlastenců”, czy li cze skich pa trio tów, od początku
miało cha ra kter dia kry ty cz ny/se le kcy j ny, było czymś w ro dza ju spra -
wo wa nia ry tuału, ucze st ni cy spo t ka nia zaś od gry wa li – to u tes pro por- 
tions gardées – ro lę kapłanów na ro do wej re li gii. W 1880 ro ku jed nym
z naj skute cznie j szych ini cja to rów zbiór ki pie nię dzy na po wsta nie Te -
a tru Na ro do we go (Národního di va d la) był Plzeňský Pra zdroj. Po -
wiąza nie cze skiej ku l tu ry i po czu cia to ż sa mo ści na ro do wej splotło się
za tem na przełomie XIX/XX wie ku – w okre sie roz kwi tu go spód –
z pi ciem pi wa, a związek ten wy da t nie wzmo c niła bo he ma ar ty sty cz -
na początku XX wie ku. Bo hu mil Hra bal, któ ry no ta be ne ka zał się po -
cho wać w dę bo wej skrzy ni z na pi sem „Pi vo var Polná”, uwa żał się za
spad ko bie r cę Ja ro s la va Haška nie ty l ko ze wzglę du na je go twó r czość
li te racką, ale i w związku z upo do ba niem do go spód; na dru gie go pa -
tro na wy brał Fran za Ka f kę, pro po nując przy oka zji ory gi na l ny po -
dział: Ha szek ve r sus Ka f ka, go spo da ve r sus ka wia r nia, „chłop ski ro -
zum” ve r sus in te lekt, od po wia dający po niekąd po działowi na nurt
apolliński i dio ni zy j ski w ku l tu rze: 

Radeji sám sebe považuji za pivního neo te san ce, než za osvětového intelektuála.
Jsem tedy dědic tradic Ja ro s la va Haška. Ovšem současně se považuji za žáka Franze
Kafky, který mne ohro mu je svým vzděláním k trans cen den t nu. Myslím, že styl mého
psaní je ry t mi za ce těchto dvou světů, které tvoří základ pražské ironie. Ohromující na
těchto dvou mužích je, že ač se oba na ro di li i umřeli toho samého roku, žili většinou
v Praze, nikdy se nemohli potkat, protože Hašek procházel pražskými pi v ni ce mi
v přízemí, a Kafka se svými přáteli kavárnami, které bývaly v prvním patře (cyt. za:
Dörflová, Dyková 2009, s. 11).

Trwałość połącze nia cze ska kul tura - pi wo po twier dzają da ne sta ty -
sty cz ne. Zle co ne w 2007 ro ku przez Plzeňský Pra zdroj ba da nia AISA
(cze skie go od po wied ni ka OBO P -u) wy ka zały, że ponad 90% ba da -
nych Cze chów uz na je pi wo za istotną część na ro do wej ku l tu ry. Zna -
mien ne, że isto t nie j sza dla nich jest sa ma „ku l tu ra pi cia pi wa”, czy li
to wa rzysząca bie sia do wa niu ety kie ta, niż sa mo spo ży cie al ko ho lu.
Po wołano na wet pro gram dla tzw. zna w ców i mi sjo na rzy pi wa („pivní 
ználce a pivní misionáře”), z któ ry mi kon su l tu je się na rzę dzia pi w ne -
go ry tuału (to okre śle nie wy da je się tu naj bar dziej ade k wa t ne), po czy -
nając od kształtu ku fli i bu te lek, kończąc na wy stro ju „wzo r co wych”
go spód. W ciągu de ka dy po prze dzającej przy to czo ne ba da nia sta ty -
sty cz ne li cz ba go spód w Cze chach wzrosła o 75% (trze ba jed nak pa -
mię tać, że to jest czas prze mian ustro jo wych), co dało ok. 35 ty się cy
no wych przy by t ków; oczy wi ście wie le z nich oka zało się ty l ko efe -
me ry da mi, w do bie trans fo r ma cji go spo dy i ka wia r nie błyska wi cz nie
upa dały, w tym sa mym cza sie po wsta wały jed nak no we. Ilość wy pi ja -
ne go pi wa w Cze chach wy no si od 30 lat mniej wię cej 160 li trów na
oby wa te la ro cz nie.

Tak isto t ny skład nik cze skiej to ż sa mo ści mu siał za tem prze niknąć
do dra ma tu r gii i te a tru. Pre zen to wa ne po wo jen ne sztu ki te a tra l ne
łączy nie ty l ko wątek bie sia do wa nia, naj czę ściej ro dza ju dia kry tycz -
ne go/sele kty w ne go, je śli od wołać się po no w nie do kla sy fi ka cji przed -
sta wio nej we wstę pie do ni nie j sze go ar ty kułu, ale i po wiąza nie go
z ide o lo gią i ży ciem społecz nym. 

Au dien ce Václava Havla

Au dien ce (w przekład zie Sławo mi ra Jago dzi ń skie go Au dien cja)
Ha vla to pie r wsza z se rii tak zwa nych „Vaňkovek” (od na zwi ska głów-
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 ne go bo ha te ra), na pi sa na w 1975 ro ku, za raz po tym, jak dra ma turg
z przy czyn po li ty cz nych tra fił ja ko fi zy cz ny pra co w nik do bro wa ru
w Tru t no vie. 

W 2009 ro ku po wstał o tym okre sie ży cia Ha v la doku men ta l ny
film Občan Ha vel přikuluje ze zna mien nym pod ty tułem Akční film
o lásce k pi vu, w któ rym po ja wia się de kla ra cja ze stro ny pie rwo w zo ru 
Bro wa r ni ka: „wi na nie mógłbym pić, ja pi ję ty l ko pi wo”. W tej jed no -
a któw ce spo sób pi cia – i nie pi cia – pi wa właści wie za stę pu je cha rak-
te ry stykę bo ha te rów i jest spo so bem na po ka za nie prze pa ści, ja ka ich
dzie li. Bro wa r nik to awan so wa ny człowiek z lu du, „swój chłop”, kon -
kre t ny, mo c ny, nie zaprzątający so bie głowy nie po trze bny mi roz ter -
ka mi, le kce ważący „mię cza ków” i in te li gen tów. Wa niek to właści wie 
„mię czak” i in te li gent: de li ka t ny, z za sa da mi, spię ty, upo r czy wie nie
prze chodzący na „ty”, mi mo że Bro wa r nik dość szy b ko za czy na mó -
wić mu po imie niu – i prze de wszy stkim de ma skujący się już w pierw- 
szych se kun dach sztu ki właś nie po przez spo sób pi cia pi wa: sączy je
jak wi no, w du chu apo lli ń skim, by wygłosić zda nie, któ re w uszach
Bro wa r ni ka mu si brzmieć jak he re zja: „nie je stem przy zwy cza jo ny do 
pi wa”. W kon te k ście po wiąza nia pi wa i cze skiej to ż sa mo ści to zda nie
brzmi prze cież ta k że jak de kla ra cja po sta wy anty na ro do wej: Wa niek,
mó wiąc to, po pro stu sam eli mi nu je się z na ro do wej wspól no ty Cze -
chów -pi wo szy. A po nie waż jest ob cy, bu dzi po dej rze nia o nie szcze -
rość, nie chęć, mo że na wet po czu cie wy ższo ści (jest prze cież in te li -
gen tem, więc po bu dza ko m p le ksy człowie ka z lu du):

SLÁDEK U tebe člověk nikdá neví, na čem je – mlčíš – bůhví, co si myslíš – říkáš jen
         „ano, pa ne Sládku”, „děkuji, pa ne Sládku” –
VANĚK Jsem tak vychovaný –
SLÁDEK Zatímco já jsem jen ne vy cho va nej pi vo va r skej bu ran! My s lels to tak, že jo?
Neříkej, žes to tak ne my s lel. (Ha vel 2019, s. 12)1

Cen tra l nym pun ktem sce no gra fii jest stół i po wię kszająca się ba te -
ria bu te lek po pi wie. Dwaj bo ha te ro wie, mó wiąc skró to wo, siedzą,
piją i roz ma wiają. Na le wa nie, wy chy la nie i się ga nie po nową bu te l kę
na da je rytm upływające mu cza so wi, wy cho dze nie do to a le ty od mie -
rza je sz cze bar dziej wy ra zi ście ko le j ne czę ści tej jed no a któw ki, po -
zwa la za zna czyć pro ces, ja ki za cho dzi w sa mym Wa ń ku. Ta ka ry t mi -
za cja jest chara ktery sty cz nym chwy tem w te a trze ab sur du – po sta ci są 
jak gdy by zme cha nizo wa ne, fun kcjo nują jak ma ne ki ny czy ku kiełki
po ciąga ne za nie wi dzia l ne sznur ki, jak na przykład w Łysej śpie wa cz -
ce Eugéne’a Io ne ski. W ten spo sób ma ni fe stu je się w tym te a trze
obecność sy ste mu, cze goś, co prze ra sta po ka zy waną sy tu a cję i jed no -
cze ś nie si l nie na nią wpływa, ste ru je nią. Właś nie o sy ste mie mó wi
prze cież Wa niek w fi na le sztu ki, kie dy po wy chy le niu pa ro ma ha u sta -
mi ku fla pi wa – co wcze ś niej było dla nie go nie wyko na l ne – oświa d -
cza: „wszy stko jest do du py” („všechno je na ho v no”). Ry tuał wspó l -
ne go pi cia ma więc tu wy miar ści śle dra matu rgi cz ny: or ga ni zu je sce -
ne rię, rytm i ruch po sta ci, uru cha miając sze reg ku l tu ro wych (bie siad -
nych) sko ja rzeń, ty le ty l ko, że to nie jest bie sia da dwóch przy ja ciół, to
jest ro dzaj gry – bli skiej trans gre syj ne mu ty po wi uczty, pod szy tej si l -
nym dia kry ty cz nym po działem – w któ rej mo że zwy cię żyć ty l ko jed -
na stro na. Sce no gra fia Au dien cji, do da j my, zor gani zo wa na jest w spo -
sób bar dzo pre cy zy j ny. W pie r wszych di da ska liach Ha vel za zna cza,
że na ścia nie ma wi sieć ob raz przed sta wiający Szwe j ka i Pa li v ca,
z pod pi sem: „Gdzie się pi wo wa rzy, tam się do brze da rzy”. Szwejk
jest tu taj sym bo lem ambi wa len t nym: z jed nej stro ny ma my od wołanie 
do ste reo ty pu Cze cha-we sołego pi wo sza, z dru giej: Szwejk to ta k że
brat ro dzo ny Jó ze fa K. z Pro ce su, pa tron dysy den ta- Hav la, któ ry wy -
do by wa ab surd sy ste mu, biorąc na wa r sztat jedną ty l ko sy tu a cję,
w któ rej Bro wa r nik pro si Wa ń ka, że by do no sił sam na sie bie. 

Švejkův vnuk Luboša Baláka

Bo ha ter po wie ści Ja ro s la va Haška jest rów nież pa tro nem sa ty ry
po li ty cz nej Luboša Baláka Švejkův vnuk, na pi sa nej w ro ku 2001. Ak -
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1 „Browarnik – Z tobą człowiek nigdy nie wie, jak to jest – milczysz, cholera
wie co sobie myślisz – mówisz tylko „tak, panie kie ro w ni ku”, „dziękuję panie kie -
ro w ni ku”.
    Waniek – Tak jestem wychowany.
    Browarnik – Za to ja jestem nie wy cho wa ny cham z browaru! Tak myślałeś,
nie? Nie gadaj, że tak nie pomyślałeś” (Havel 1991, s. 22).



cja roz gry wa się przez wię kszość cza su al bo w go spo dzie Pod Cze r -
woną Żabą – tu pi je się pi wo – al bo w no c nym klu bie Pod Ró żo wym
Wzgór kiem, w któ rym pi ja się ko niak. Trans fer ty tułowe go wnu ka
Szwe j ka, jak na zy wa się Isztwan ka z po wo du je go ga du l stwa, z go -
spo dy do klu bu sym bo li zu je je go awans, a jest to ten ro dzaj awan su,
któ ry pol ski od bio r ca zna z Ka rie ry Ni ko de ma Dyz my Ta de u sza Dołę-
gi- Mo sto wi cza czy Wy sta r czy być Je rze go Ko si ń skie go. Spin - do c tor
Pu zon po sta na wia zro bić z Isztwan ka pre mie ra, co mu się zresztą
osta te cz nie uda je. Wnuk Szwe j ka stoi więc w roz kro ku mię dzy dwo -
ma świa ta mi: świa tem pro s tych lu dzi i wy ższych sfer, go spo dy i po li -
ty ki, bie dy i bo ga c twa, pro sta c twa i wyra fi no wa nia. Za cho wu je wszyst- 
kie atry bu ty pry mi ty wa – wię cej: dzię ki nim wy gry wa wy bo ry, chwa-
ląc się na przykład, że je go IQ jest dwu cy fro we, przy czym zu pełnie
nieonie śmie lo ny ko rzy sta z lu ksu sów, któ re wiążą się z je go nową
rolą. Tę dwo i stość, po do b nie jak u Ha v la, sym bo li zu je spo sób, w ja ki
Isztwa nek pi je al ko hol. Za cy tu ję fra g ment sce ny z klu bu:

Pozoun
Miluji ústřice […]
a jedině sem je vozí každy den čerstvé
Tomu koňaku je dvacet let
(a oba se napijí, Ištvanek koňak vypije na jedno polknutí)
[…]
Pozoun
Víte, že to hovado
klidně vypije vanu plnou 
koňaku
a jím to proteče
a nezachytí se v něm nic
Zbůhdarma
jako kdyby to bylo síto 
                (Balák 2019)

Ro dzaj pre fero wa ne go trun ku, spo sób pi cia, uczto wa nia, a ta k że
od działywa nie al ko ho lu na pijące go (po sia da nie tzw. „mo c nej gło-
wy”) służą w sztu ce Baláka ja ko sy g nały cha ra kte ry zujące bo ha te rów
i lo kujące ich w okre ślo nych śro do wi skach. Ponad to ry tuał związa ny

z pi ciem – w tym przy pa d ku za rów no w go spo dzie, jak i w no c nym
klu bie – ma si l ny ładu nek tea tra l no ści: opie ra się bo wiem na dia lo gu,
pod sta wo wym bu du l cu dra ma tu, a w wy mia rze te a tra l nym or ga ni zu je
sce no gra fię i ruch po sta ci. 

Nože a růže aneb topless party Miloša Urbana

Po rzu ce nie swo j skie go pi wa na rzecz bar dziej wyra fi no wa nych al -
ko ho li ja ko wy zna cz nik czy sym bol awan su społecz ne go to mo tyw
isto t ny ta k że w sztu ce Nože a růže aneb to p less pa r ty Miloša Ur ba na
z 2005 ro ku. Gro no szko l nych ko le gów, po śród któ rych jed ni zro bi li
ka rie ry, a in ni po zo sta li w ty le, spo ty ka się na do ro cz nym „wie czor -
ku”. Je den z nich przy no si sza m pa na, co oz na cza, że je go sta tus spo-
łecz ny znacząco się zmie nił:

VENCA: (postaví na stůl basu piv, všimne si sektu, podívá se na Pavla, po hle dem
spočítá dvanáct svých lahví a poměří je s dvěma la h ve mi sektu; s po-
vytaženým obočím koukne na etiketu) Tohles přines, jo? Hm. Taky dobrý,
docela. [...]

PAVEL:  Cos to řek na to šampaňský? „Taky dobrý, docela?” To je Madame Cliqot,
člověče! Stará „kli ko t ka”! To pijem, když vyhráváme volby.

VENCA: Fakt? A co pijete, když prohráváte?
PAVEL:  Vodku (Urban 2005, s. 11)2.

Pod wie lo ma wzglę da mi ta sce na przy po mi na epi zod z Nie wie dzy
Mi la na Kun de ry, w któ rym emi gran tka Ire na przy wo zi na spo t ka nie
z da w ny mi cze ski mi przy ja ciółka mi do bre wi no. One jed nak dają

2 WICEK: Witam panów. Pawle, ten środkowy palec w oknie taksówki musimy
prze dys ku to wać (stawia na stół dwa sze ścio pa ki piwa, wyjmuje z kieszeni komórkę 
i odkłada ją na tacę; dostrzega alkohol, patrzy na Pawła, wzrokiem przelicza swoich 
dwanaście butelek i porównuje je z dwiema butelkami szampana; ze zma r sz czo nym 
czołem przygląda się etykiecie). Ty to przyniosłeś, co? Chmm… No, całkiem dobra 
rzecz. […]

PAWEŁ: Jak ty to powiedziałeś? Całkiem dobra rzecz? Chłopie, to jest „Madame
Cricot”! Stara dobra krikotka! My to pijemy, jak wygrywamy wybory!

WICEK: Serio? A co pijecie, jak prze gry wa cie?

PAWEŁ: Wódkę. [przekład Agata Firlej].
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pierwsze ń stwo pi wu, by po tem do pie ro sięgnąć po wi no i nie do ce nić
go. Pre fe ro wa nie in ne go trun ku oz na cza tu ze r wa nie z da w ny mi przy -
ja ciółmi, z całą ku l turą, nie mo ż ność po ro zu mie nia się emi gran tki z ro -
da ka mi. Po do b nie fun kcjo nu je sza m pan Pawła w oma wia nej sztu ce,
do cze go do cho dzi je sz cze wątek po li ty cz ny (i nie cho dzi ty l ko o po -
dział: sza m pan = zwy cię stwo w wy bo rach, wó d ka = prze gra na), ale
o ze w nę trz ny znak przy nale ż no ści do rządzącej, le p szej ka sty, w od ró -
ż nie niu do pod porządko wa nej, pi w nej ma sy. 

Růže pro Marketu aneb večírky revolucionářů Michala Vie we g ha

W sztu ce Růže pro Mar ke tu aneb večírky revolucionářů Mi cha la
Vie we g ha, na pi sa nej pra wdo podo b nie (o ile to nie mi sty fi ka cja) mniej 
wię cej w tym sa mym okre sie, co najpo pular nie j sza po wieść te go au to -
ra, Baječná léta pod psa, al ko hol to wa rzy szy rewo lucy j ne mu – no men 
omen – fe r men to wi. W re cen zji tej sztu ki Ma r tin Kopáč pi sał: 

V „růžovém” časoprostoru tří večerních seancí v panelákovém obýváku někdy
v pro sin ci 1989 se rozvíjejí v zásadě milé konverzační, někdy až vančurovsky hravé
slovesné eskapády na pomezí komiky a únosné tragédie. Mezi pódiem, na kterém se
na ry chlo stavějí kulisy nových dějin, a intimními světy, jejichž kulisy se naopak bortí, 
se pohybují agilní zástupci studentského stávkového výboru a trojice trochu skeptic-
kých vysokoškolských profesorů-nekomunistů. Ti všichni sice v prvním plánu spo-
lečně vyhánějí z pražské filosofické fa ku l ty symbol socrealistické literární i jazykové
nor ma li za ce Soběslava Zounka (rozuměj: Vítězslava Rzounka), zároveň ale sle du je -
me vymítání ještě jiného druhu. Jako kdyby re vo lu ce tyhle ambiciózní děti jedno po
druhém od počátku požírala3. 

Vie wegh ko m po nu je swoją sztu kę z ma te ma tyczną pre cyzją: trzy
wie czo ry, tro je głów nych bo ha te rów, trzy zmia ny stro jów, trzy pa ra -
 wykłady, wre sz cie: trzy ro dza je al ko ho lu, oso b ny dla ka ż de go eta pu

re wo lu cji. Ko niak na wzmo że nie rewo lucy j ne go za pału, sza m pan na
rewo lu cy j nej fa li wznoszącej i wre sz cie whi sky – po zwy cię stwie.
Kie dy za czy na się bunt, lu dzie prze stają być trze źwi. Stan upo je nia to -
wa rzy szy bo ha te rom sztu ki Vie we g ha ka ż de go wie czo ru z na ra stającą 
in ten syw no ścią, by osiągnąć apo ge um w fi na le. Nie nor ma l ny czas re -
wo lu cji jest więc sym boli zo wa ny przez upo je nie, a ponad to – jak
w Au dien cji Ha v la – ry tuał otwie ra nia bu te l ki i na le wa nia trun ków,
po prze dzający za wsze qu a si - wykład Hu go na, ry t mi zu je akcję. 

Nahniličko Jana Krausa

W Nahniličku Ja na Kra u sa (2003), jed nej z najba rw nie j szych po -
sta ci cze skiej ku l tu ry i po pku l tu ry (akto ra, pi sa rza, dra ma tu r ga, przed -
siębio r cy, dzien ni ka rza, kon fe ran sje ra, blo ge ra, pre zen te ra, fe lie to ni -
sty, bo ha te ra skan da li itd.), tro je głów nych bo ha te rów – ofia ry trans -
fo r ma cji ustro jo wej, lu dzie z bo cz ne go to ru – ra czy się bli żej nie okre -
ślo nym, mo c nym trun kiem. Awan tu ry o przeszłość (o to, kto się „ze -
świ nił”, a kto miał za sa dy, kto za ro bił na zmia nie sy ste mu, a ko mu się
nie udało, kto był w bez pie ce i kto ko go do te go na ma wiał) sto p nio wo
– w mia rę opró ż nia nia bu te l ki – zmie niają się w utwór z po gra ni cza
bra zyli j skie go se ria lu i ki na akcji. Han del bro nią, ma fia, narko ty ki,
eg zo ty cz ne ko bie ty, Ro sja nie i La ty no si, szy b ki za ro bek, wie l ka po li -
ty ka, a do te go ro mans – te wszy stkie wątki spla tają się i ku l mi nują
w zu pełnie sza lo nej i in fan ty l nej za ra zem sce nie zbio ro we go ska ka nia 
po łóż ku. Nie wia do mo do ko ń ca: czy to ob raz de li rium tro j ga pi ja -
nych bo ha te rów czy sym bol upo j ne go cza su trans fo r ma cji ustro jo wej, 
kie dy w ogó l nym cha o sie wszy stko było mo ż li we: i „tu ne lo wa nie”,
i bo ga ce nie się z dnia na dzień, i spe kta kula r ne po ra ż ki. Bli żej nie -

chodzi do rozmów między trójką nieco sce p ty cz nych profeso rów-an tykomu ni stów
a parą entu zja sty cz nie na sta wio nych studentów. Co prawda wszyscy bo ha te ro wie
wspólnie wyrzucają z praskiej filologii symbol uległości wobec po prze dnie go sy-
stemu, Sobiesława Zounka (aluzja do rze czy wi stej osoby, Vi tez s la va Rzounka), ale
już wkrótce okazuje się, że rewolucja pożera swoje własne, ambitne i naiwne dzie-
ci” (przekład Agata Firlej).
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3 Kopač 2004, cyt. za: http://www.ndbrno.cz/uploads/old/pdf_soubory/Tiskova
_zprava_Ruze_pro_Marketu.pdf [dostęp 13.07.2017]. „Oto w »różowej« cza so prze-
strze ni trzech wie czo r nych seansów w zwykłym mie sz ka niu na blo ko wi sku, w grud-
niu 1989 roku, odbywają się słowne, nieco vančurowskie w tonie eskapady na gra-
nicy tragizmu i komizmu. Między sceną, która szybko prze ista cza się w kulisy no-
wej historii, a intymną prze strze nią, której kulisy z kolei ulegają zni sz cze niu, do-



okre ślo ny „mo c ny tru nek” mo ż na in ter pre to wać sym bo li cz nie ja ko
ta je mni cze źródło zbio ro we go oszołomie nia, jak pi gułki Mu r ti Bin ga
u Czesława Miłosza. Kra us wy ko rzy stu je wszy stkie skład ni ki ki czu,
któ ry, jak wia do mo, zy sku je na zna cze niu w okre sach roz chwia nia
i kry zy su, skład ni ki zna ne ze słyn nej de fi ni cji Bro cha: nie do sto sowa -
nie, ku mu la cję, sy ne ste zję, ope ro wa nie do brze zna ny mi mo ty wa mi,
przy czym ta ki czo wa kre a cja wspie ra at mo s fe rę de li rium, alko ho lo -
we go upo je nia. 

W ana li zo wa nych utwo rach al ko hol w po wiąza niu z ide o lo gią, po -
li tyką i ży ciem społecz nym wy stę pu je właści wie w trzech głów nych
fun kcjach: ja ko kry te rium roz strzy gające w kla sy fi ka cji swó j –o b cy
(przy czym zna cze nie ma za rów no ro dzaj pi te go al ko ho lu, jak i spo -
sób, w ja ki się to ro bi); ja ko sym bol i wy zna cz nik awan su ze sfe ry
rządzo nych do sfe ry rządzących, wre sz cie: stan upo je nia sym bo li zu je
nie nor ma l ny czas re wo lu cji, mo ż na by rzec: ka r na wału re wo lu cji. Na
po zio mie dra matu rgi cz nym na to miast jest to na rzę dzie ry t mi za cji, na -
wet swo i stej me cha ni za cji, ro dem z te a tru ab sur du, a za tem rów nież
sy g nał od nie sie nia do sy ste mu. 
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Klau dia KOC ZUR-LEJK

Uni wer sy tet Szcze ciński

Sen tencje w czes kich dziełach
Bartłomie ja Pa prock ie go

Ke y words: Czech li te ra tu re of the 16th and 17th cen tu ries, cu l tu re, ma xim, pro verb,
La tin

Słowa klu czo we: li te ra tu ra cze ska XVI I XVII wie ku, ku l tu ra, sen ten cja, przysłowie,
łaci na

Abs tract

Bar t ho lo mew Paprocki is one of the writers who used maxims as an unerring
medium for the ex pres sion of phi loso p hi cal and ethical thought. His Czech works
contain maxims provided in the Latin language (in the original version or trans la ted
into Czech), versed pa ra p hra ses of Latin proverbs and also his own maxims which
have pro ve nan ce in the ancient and Re na is san ce era, and often appear not to be
formed by the author. Many a time Paprocki resorts to Czech proverbs of the time. The 
maxims are in ter twi ned into the content of his works or hig hli g h ted as titles of specific 
poems and chapters. These maxims can be divided into topical ca te go ries. The most
fre qu en t ly used themes are: frien d s hip and “woman”. Paprocki explores, again and
again, the greatness of human mind, the fading of beauty, human vices and death. His
maxims contain moral lessons, in stru c tions, ad mo ni tions. The author proposes
a positive model of human behavior. 

Bartłomiej Paprocki należy do grona pisarzy wy ko rzy stujących w swojej twó r -
czo ści sentencję jako celną formę wyrazu myśli filo zo fi cz nej i etycznej. W jego czes-
kich dziełach występują sentencje w języku łacińskim (po zo sta wio ne w oryginale,
lub tłumaczone na czeski), wie r szo wa ne parafrazy sentencji łacińskich, a także autor-
skie sentencje pisarza, które zdradzają jednak wpływy antyczne bądź re ne san so we
i często okazują się nie ory gina l ne. Nie jed no krot nie Paprocki stosuje ówczesne czes-
kie przysłowia. Sentencje bywają wplecione w treść utworów lub wyod rę b nio ne jako
tytuły po szcze gó l nych wierszy czy rozdziałów. Wśród sentencji można wyróżnić
kilka grup te ma ty cz nych. Do naj czę st szych należą: przyjaźń i kobieta. Paprocki wie -
lo kro t nie pisze też o potędze rozumu ludzkiego, prze mi ja niu urody, śmierci oraz
wadach ludzkich. Sentencje zawierają nauki moralne, na po mnie nia, pouczenia, prze -
stro gi. Autor proponuje pozytywny model po stę po wa nia człowieka. 

Zgod nie z za le ce nia mi te o re ty ków anty cznych oraz no wo ży t nych
eu ro pej s cy pi sa rze XVI i XVII wie ku w swo ich dziełach chę t nie po-
sługi wa li się sen ten cja mi1, fo r mułujący mi uni wer sa l ne pra widła mo -
ra l ne, któ re miały uro z ma i cać styl, a ta k że wpływać na prze ko na nie
czy te l ni ka o słusz no ści pre zen to wa nych wy wo dów. 

Bar ba ra Otwi no wska w Słow niku li te ra tu ry sta ro pol skiej de fi niu je 
sen ten cję ja ko: 

Zdanie o okre ślo nych wa lo rach semanty czno- styli stycz nych, wyrażające prawdę
ogólną i po wszechną, mogące pełnić funkcję dia le kty czne go dowodu lub sty li sty cz -
nej figury, mogące jednak również zy ski wać pełną au to no mię, urastając do rangi
drobnej formy ga tun ko wej, zbli żo nej do poezji epi gra maty cz nej lub kun szto w nej
[…]. Sen ten cja jest wy po wie dzią, czerpiącą z życia, oz na j miającą krótko albo co
bywa, albo co być w życiu powinno. Tę se man tyczną wartość wspierać miała kró t -
kość i defi ni cy j ność za wa r tej w sen ten cji wy po wie dzi. Kró t kość była zarazem walo-
rem este ty cz nym, uz na wa nym po wszech nie przez re to ry ków sta ro ży t nych i no wo ży t -
nych, a oce nia nym szcze gó l nie przez stoików, głoszących ma ksy malną zwięzłość
i rze czo wość (pre g nan tyzm) wy po wie dzi […]. Sen ten cja zatem bądź spro wa dza się
do bez po śred niej wy po wie dzi typu moral no-lo gicz ne go stwier dze nia, bądź posługuje 
się prze no ś nią, po rów na niem, przysłowiem, alegorią lub mitem. W okre ślo nych kon -
te kstach jest zatem bliska zna cze nio wo lub fun kcjo na l nie wy mie nio nym figurom,
a także innym, jak en ty me mat, epi fo ne mat, epitet, epizod oraz tego typu częściom
utworów, jak puenta lub pro oe mium (Michałowska 1998, s. 864–865).

Re ne san so wi hu ma ni ści już w młod zie ń czym wie ku dys po no wa li
bazą reto rycz no-g no miczną, na bytą pod czas edu ka cji szko l nej. Sen -
ten cje ró ż nych au to rów cze r pa li też z po pu la r nych zbio rów lo ci com -
mu nes, gdzie były układa ne te ma ty cz nie i do ty kały ró ż nych sfer ży -
cia, służąc zgłębia niu me cha ni z mów dia le kty ki i re to ry ki. Od począt-
ku XVI wie ku du żym uz na niem cie szyły się ta k że pod rę cz ni ki mne -
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1 Wyraz sentencja bywa przez badaczy używany wymiennie z pojęciami:
aforyzm, maksyma, gnoma czy złota myśl. Zarówno języ koz na w cy, jak i lite ratu -
rozna w cy zwracają uwagę na zbieżność definicji słow ni ko wych wy mie nio nych
gatunków. Trudności w spre cy zo wa niu geno lo gi cz nych różnic między nimi pozwa- 
lają traktować je syno ni mi cz nie, choć jed no cze ś nie skłaniają do pytań o zasadność
roz ró ż nia nia tych pojęć w syn chro nii (Chlebda 2005, s. 69–77; Krzy szto fik 2013,
s. 49–50).



mote chni cz ne, z któ rych mo ż na było za po ży czyć sen ten tiae se le c tae
au to rów według wy bra nych kry te riów: ję zy ka, ka te go rii, au to ra, gru -
py au to rów lub te ma tów i to po sów (Cze r wi ń ska, Ko ź luk 2008, s. 110).

Na zie miach cze skich w cza sach śred nio wie cz nych i no wo ży t -
nych, po do b nie jak w całej Eu ro pie, źródłem sen ten cji mora li sty cz -
nych było Pi s mo św. (prze de wszy stkim Księ ga Ko he le ta, Księ ga
Mądro ści i Księ ga Przysłów), a ta k że dzieła au to rów anty cznych: Cy -
ce ro na, Bo e cjusza, Wer gi lu sza czy Owi diu sza. Z po je dyn czych zdań
za czer p nię tych z Bi b lii i sta ro ży t nych kla sy ków układa no cen to ny
bądź two rzo no zbio ry cy ta tów. Z ro ku 1360 po cho dzi rę ko pis mni cha
Konráda z Hal ber sta d tu Tri pa r ti tus mo ra lium, za wie rający około 40
sta ro cze skich sen ten cji. W połowie XIV wie ku po wstał, cieszący się
dużą popu la r no ścią, cze ski przekład Dys ty chów mo ra l nych przy pi sy -
wa nych Ka to no wi. Skar b nicą przysłów były też: pięt nasto wie cz ny
utwór Re i ne ra Fa gi fa ce tus oraz czter nasto wie cz ne ba j ki Qua dri par ti -
tus (Čtverohranáč), zna ne w sta ro cze skim tłuma cze niu da to wa nym
na połowę wie ku XV. Rów nież w tym okre sie, tj. w połowie XV stu le -
cia po wstał ob sze r ny zbiór, za wie rający 238 przysłów i po rze ka deł,
któ re go au to rem był pra wdo podo b nie Smil Flaška z Par du bic i Ry ch -
mur ka. Naj większą jed nak po czy t ność zy skało dzieło Era z ma z Rot -
ter da mu Ada gio rum Col lec ta nea wy da ne w 1500 ro ku, któ re przy czy -
niło się do upo wsze ch nie nia afo ry sty czne go my śle nia i wy warło si l ny
wpływ na cze skie zbio ry pare mio logi cz ne (Ja ku bec 1911, s. 88; Mo -
kien ko, Štěpanová 2013, s. 25). Rodzimym szes nasto wie cz nym dzie-
łem, chętnie wyko rzy sty wa nym przez li cz nych autorów w Czechach
była Knížka rymovní za wie rająca wiersze gno mi cz ne, mające postać
ry mo wa nych dys ty chów. Jej naj sta r szy za cho wa ny eg ze m p larz po -
cho dzi z roku około 1580, ale cytaty z utworu od no to wa ne w innych
pracach już w połowie XVI wieku świadczą o tym, że książka po-
wstała zna cz nie wcze ś niej (Flajšhans 1917, s. 43).

W XVI wie ku au to ra mi pie r wsze go ręko pi śmien ne go spi su przy-
słów by li dwaj bi sku pi Jed no ty Bra c kiej Matěj Červenka i Jan Bla ho-
s lav. Przez wie le lat Červenka zbie rał cze skie i mo ra wskie przysłowia, 
a po je go śmie r ci Bla ho s lav uzu pełnił zgro ma dzo ny już ma te riał

i włączył go do swo je go dzieła Gra ma ti ka česká (1571), o czym sam
pi sał, nie ja ko uspra wie d li wiając się:

Avšak abych se cizí prací ne chlu bil, to sobě snad o čemž bych ne pra co val
osobuje; pravím že větší těchto přísloví díl, shledal a shromáždil […] B. M[atěj]
Červ[enka] tež od drahně let v tom pra co vav; o čemž sem já dávno dobře věděl, a za
jiné neměl než že on jako člověk bedlivý a pilný, o tom nějakou knížku užitečnou
napíše; pročež i to všecko což sem k té věci příležitých pamětí měl, jemu sem byl ku
pomoci toho před časy poslal. Ted pak po jeho smrti teprv, těch škaret, totiž i jeho
i svých pamětí a poznamenání, sem dostal, tak nezpraveného všeho spolu. I nechtěje
toho s jinými neužitečnými škartami pryč zavrci, pilně sem vše přehlédl a přebral […]
což bylo ne velmi čackého, to sem zavrhl; a co bylo způsobnějšího, z obojích vybrav,
do této knihy sem vepsal, a i nemálo kdež mi se vidělo ještě přísloví i jiných, sententí
pěkných, k vysvětlení prvé shledaných věcí přidal (Čejka, Šlosar, Nechutová 1991,
s. 301–302).

W ro ku 1582 uka zało się dru kiem dzieło Ja ku ba Srnce z Va r važova 
– Di c te ria seu pro ver bia bo he mi ka (1582), za wie rające około 700 ek -
wi wa len tów łaci ń skich przysłów. Zbiór był pó ź niej wy da ny w 1682
ro ku, a na stę p nie w ro ku 1705 František Ondřej Horný roz sze rzył go
i opu b li ko wał pod ty tułem Přísloví česká. Ko rzy sta li z nie go pó ź nie j si 
pa re mio grafowie (Ko u pil 2007, s. 184).

Naj wię kszym jed nak zbio rem sta rych cze skich pa re mii jest po -
chodząca już z wie ku XVII pra ca Ja na Amo sa Ko men skie go Mau-
drost starých Čechů za zrca d lo vystavená potomkům (1631), za wie -
rająca ponad 2000 przysłów i po rze ka deł. Spo śród nich 606 au tor
przejął ze zbio ru, któ ry sporządził Srnec. Ko menský uwa żał przysło-
wia za na gro ma dzo ne do świa d cze nie przo d ków i wska zy wał na stę -
pujące po wo dy ich sto so wa nia: 

Z čehož viděti, že pro dvě příčiny adagii se užívá: Jedno, pro ozdobu řeči, kteráž
se jimi jako kvítky neb perličkami rozkošnými províjí. Druhé, pro ja dr nost rozumu,
aby mysl i v po zo r no sti snáze zadržána býti, i snázeji a mocněji chápati mohla (Novák 
1901, s. 2).

Do gro na au to rów przełomu XVI i XVII wie ku, któ rzy chę t nie wy -
ko rzystywa li w swojej twó r czo ści sen ten cje, zdając so bie spra wę z za -
wa r te go w nich ogromnego po ten cjału re to rycznego i dyda kty cz ne go,
na le ży Bartłomiej Pa pro cki. Pi sarz ten działal ność li te racką pro wa dził 
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w Pol sce, a na stę p nie na emi gra cji po li ty cz nej na Mo ra wach i w Cze -
chach, dla te go też by wa na zy wa ny au to rem dwóch li te ra tur – pol skiej
i cze skiej (Petrů 1982, s. 7). Jego bo ga ty do ro bek obe j mu je: pra ce ge -
ne alo gi cz ne, po ezję oko li cz no ściową, sa ty ry, pa ne gi ry ki, pa m fle ty,
po le mi ki re li gi j ne i in.2

Jedną z cech sty lu Pa pro c kie go było tzw. pi sa nie kom bina tory cz -
ne, po le gające na ciągłym od woływa niu się do słów au to ry te tów i łą-
cze niu ze sobą cy ta tów związa nych z reno mo wa ny mi źródłami. Au tor 
przy wołuje słowa z Bi b lii, ob fi cie przy ta cza my śli sta ro ży t nych fi lo -
zo fów, Oj ców Kościoła, pi sa rzy chrze ści ja ń skich. Wszy stkie te od -
wołania miały uwia ry god nić i wzmo c nić prze ka zy wa ne przez nie go
tre ści i do dać im wię kszej po wa gi. Cze ski ba dacz twó r czo ści Pa pro c -
kie go Ka rel Krejčí tłuma czy nad miar ob cych wsta wek w dziełach pi -
sa rza właści wo ścią epo ki, któ ra du że zna cze nie przy pi sy wała jak naj -
sze r sze mu wy kształce niu książko we mu, prze ja wiające mu się bar -
dziej w zna jo mo ści dzieł uz na nych au to rów niż we włas nej ory gina l -
no ści twó r cy (Krejčí 1941, s. 2). Posługi wa nie się całymi ciąga mi cy -
ta tów-sen ten cji nie na ru szało w ża den spo sób eto su piszące go. Sen -
ten cja służyła bo wiem zi lu stro wa niu te zy, wzma c nia niu ar gu men ta -
cji, a ta k że oz da biała utwór. Uj mując my śli w spo sób błysko t li wy
chro niła czy te l ni ka przed znu że niem. Im bar dziej zaś wy szu ka ne było 
za po ży czenie, tym bar dziej świa d czyło ono o elo k wen cji i eru dy cji
piszące go oraz o po zio mie je go ku l tu ry li te ra c kiej. Co wię cej, przy -
wołując jakąś znaną sen ten cję i umie sz czając ją w in nym kon te k ście
hu ma ni sta two rzył no wy twór li te ra cki, sen ten cja, wy ję ta ze swe go
pie rwo t ne go kon te kstu, na bierała no wej świe żo ści li te ra c kiej (Cze r -
wi ń ska, Ko ź luk 2008, s. 114).

Pa pro cki czę sto wy ko rzy sty wał w swo ich cze skich dziełach sen -
ten cje w ję zy ku łaci ń skim, któ ry uwa żano wów czas za ję zyk lu dzi
wy kształco nych, służący do oz do b ne go wy ra ża nia i będący nad rzęd -

ny wo bec ję zy ka na ro do we go. Po mi jając ten fakt, Krejčí zwra ca uwa -
gę rów nież na aspekt pra kty cz ny ta kie go działania pi sa rza, związa ny
z ko nie cz no ścią pub li ko wa nia w ob cym dla nie go ję zy ku cze skim.
Wy ko rzy sta nie li cz nych zdań po łaci nie zna cz nie ułatwiało mu pra cę
(Krejčí 1941, s. 2). I mi mo, iż Pa pro cki w przed mo wie do jed ne go z
dzieł za pe w niał, że pi sze w ta ki spo sób, aby czy te l nik, któ ry nie zna
łaci ny, mógł fra g men ty w tym ję zy ku opu sz czać,3 od biór po szcze gó l -
nych pa r tii te kstu był utru d nio ny np.: 

Konečněť potřebí mládeži dobrých mravův následovat, tak aby jim dobré obyčeje 
i v přirození obrácené byly, neb ne na da r mo Cicero mluví: que ma d mo dum corpus me -
di ci na, sic animum do ctri na curat. Potřebí bráti příklady oněch dávných mužův
a slavných, v nichž ctnost místo měla, a z jejich naučení a rady potřebí mládež
vyučovati. De me tria Pha le rea rada jest v tom taková, muže toho, kterýž z učení The o -
fra sta k té vyvejšenosti přišel, aby rodičové mládenečkův vyso komy s l nost na uzdě
pozdržovali, řkouce: Ad ole s cen tum fa stu o so rum sub li mi tas in edu ca tio ne am pu te -
tur… (Paprocký 1601b, k. B4 v.).

Z cza sem Pa pro cki zdał so bie spra wę z te go, że aby do trzeć do sze -
r sze go gro na od bio r ców, nie ty l ko do tych bar dziej wy kształco nych,
mu si do sta r czyć tekst w zro zu miałym dla nich ję zy ku oj czy stym. Pi -
sarz zaczął więc wy ko rzy sta ne w swo ich dziełach sen ten cje łaci ń skie
tłuma czyć na cze ski: 

Máte ve čtení slova Krista Pána, která svatý Matouš evan je li sta v 22. ka pi to le napsal:
Reddite ergo quae sunt Ca e sa ris Ca e sa ri, et quae sunt Dei Deo. Dajtež tehda, co jest
císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu (Paprocký 1606, k. F4 v.).

I zdaližs nečetl v Přísloví v 14. ka pi to le: Amici divitum multi. Bohatých mnozí jsou
přátelé (Paprocký 1606, k. G4 v.). 

Nebo Eu ri pi des praví: Ex pe rien tia senum, plus de mon stra re potest, sa pien tiae, quam
juvenum. To jest: Lidí starých zkušenost víceji mo u dro sti ukáže, nežli mládeže
(Paprocký 1602, s. M4).

Zacze r p nię te z wie lo ra kich źró deł sen ten cje Pa pro cki wpi su je
w różnych mie j s cach swo je go te kstu: bądź ja ko otwa r cie dłuż sze go
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2 Paprocki emigrował po bitwie pod Byczyną, w której brał czynny udział. Po
porażce armii arcy księ cia Ma ksy mi lia na z wojskami Jana Za mo y skie go, pisarz jako 
zwolennik Habsburga zmuszony był do opu sz cze nia ojczyzny z obawy przed prze -
ślado wa nia mi (Ko czu r - Lejk 2014, s. 10–11).

3 „[…] však nic méně to vše takovým způsobem napsáno jest, že ten, kterýž la-
tinského jazyku nerozumí, může předce čísti smyslem dobrým, opustivše to, cožko- 
li latinským jazykem vysloveno jest” (Paprocký 1601a, k. C).



wy wo du my śli, bądź ja ko roz gra ni czające je go czę ści we wnę trz ne pu -
en ty, bądź też ja ko efe kto w ne kon klu zje. Czę sto kroć w jed nym aka pi -
cie da ne go utwo ru na stę pu je na gro ma dze nie ki l ku cy ta tów-sen ten cji
wy stę pujących ko le j no po so bie. Zda rza się też, że sen ten cję za wartą
w la pi da r nych łaci ń skich zda niach au tor roz wi ja w kró t kim dwu we r -
so wym wie r szu: 

Dobře tehdy Meander řekl: Ducit diu ni tus malos ad iu di cium: Božským zřízením
zlostní lidé / Přicházívají k nouzi k bídě (Paprocký 1602, k. F4 v.). 

Neb napsal muž jeden vznešený: Bonus odor ex vi r tu te est, malus vero ex vitio: Dobrá 
vůně z ctnosti pochází / Ale zlá člověka kazí (Paprocký 1602, k. Ee4).

Sen ten cje łaci ń skie wpla tane przez Pa pro c kie go w tkan kę na rra -
cyjną utworów z re guły są po prze dzo ne in fo r macją na te mat ich au -
tora np. jakž vy pra vu je svatý Be r nard…, ne na da r mo Ci ce ro mluví…,
ve d le slov Ciceronových…, praví Se ne ca…, mluví svatý Augustýn, lub
źródła po cho dze nia: vy je vu je nám Písmo svaté… . Cza sem za po mocą
kró t kie go wpro wa dze nia pi sarz ty l ko sy g na li zuje, że przy ta cza ob ce
zda nie: jak onen po eta na psal…, na psal muž je den…, mudřec po han-
ský propověděl, řkouce… .

W twó r czo ści Pa pro c kie go po za przy to cze nia mi cu dzych my śli
mo ż na rów nież od na leźć gru pę je go au to rskich przesłań, uję tych
w fo r mę sen ten cji i wyod rę b no nych ja ko ty tuły po szcze gó l nych wie r -
szy lub roz działów da ne go dzieła. Nie za wie rają one ad no ta cji wska -
zujących na to, że zo stały za po ży czo ne, a tym sa mym sta no wią rze ko -
mo ory gi na l ny wy twór pra cy pi sa rza. Je śli jed nak przy j rzeć im się bli -
żej, oka zu je się, że zna lazły się wśród nich pa ra fra zy i mo dy fi ka cje
po wszech nie zna nych mądro ści sta ro ży t nych, a ta k że po pu la r ne
wówczas w Cze chach przysłowia.

W trzy to mo wym dzie le Nová kratochvíle, któ re go po szcze gó l ne
to my uka zały się w la tach 1597 (t. I), 1598 (t. II) i 1600 (t. III) Pa pro -
cki za mie ścił apo fte g ma ty, po uczające ane g do ty z ży cia sław nych lu -
dzi, dwo r skie ża r ty, wie r sze miłos ne i dro b ne fra sz ki. W ro li ty tułów
dla wie r szy wpro wa dził sen ten cje do tyczące ró ż nych aspe któw lu dz -
kie go ży cia np.:

Spěšné dílo není trvánlivé (Paprocký 1597, k. L4). 

Jak kdo rodičův sobě váží, tak také zase vážen bude od svých děti (Paprocký 1600, k.
D4 v.). 

Každý skrze dobré chování po cti vo sti dochází (Paprocký 1598, k. F4). 

Bohatý a hloupý koni přistrojenému jest podobný (Paprocký 1597, k. T4 v.). 

Nejšťastnější jest ten člověk, který se nikdy o nic nestará (Paprocký 1600, k. E3) i in.

Z ko lei w tra kta cie religi jno-dy dakty cz nym Ob ora aneb za hra da
wy da nym w ro ku 1602, ka ż dy roz dział au tor opa trzył ty tułową sen -
tencją, za wie rającą te zę mo ralną, jak np.: 

Když chudý s bohatým válčit začíná hýne (Paprocký 1602, k. G). 

Zlého člověka žádného Pán Bůh re to va ti nedá (Paprocký 1602, k. J). 

Žádný nemá sám sebe vych va lo va ti (Paprocký 1602, k. N4 v.). 

Kdo vysoko leze, těžce padá (Paprocký 1602, k. P2). 

Nad svobodu nic milejšího není (Paprocký 1602, k. Q4 v.). 

Kdo chce jiného tre sta ti, má na sobě sám dobrý příklad dáti (Paprocký 1602, k. S2).

Zna cz na część spo śród sen ten cji Pa pro c kie go ma pro we nie ncję bi -
b lijną. Były to przysłowia spo pula ryzo wa ne dzię ki Bi b lii kra li c kiej
(Bi b le kralická), pie r wsze mu całościo we mu cze skie mu przekłado wi
Bi b lii, któ ry uka zał się w Cze chach w la tach 1579–1593. W XVI wie -
ku zda wały się już być ro dzi my mi, po nie waż weszły w po wszech ne
uży cie. Są to np.: 

Kdo se povyšuje bývá ponižen (Paprocký 1602, k. F4) – Łk 14,11. 

Jméno dobré věčně trvati bude (Paprocký 1600, k. L2) – Prz 22,1.

Rovný k rovnému se hodí (Paprocký 1598, k. B2) – Syr 13,15.

Ten, který jinému jámu kopá, obávati se má, aby sám do ní nevpadl (Paprocký 1602,
k. W3) – Prz 26,27. 

Ana lo gię do te go przysłowia na su wa rów nież sen ten cja: 

Kdo nad kým ukru t nost pro vo zu je, sám tolikéž ukrutně zahyne (Paprocký 1598, k. J v.).

Pa pro cki chę t nie wy ko rzy sty wał do ro bek inte le ktua l ny antycz-
nych my śli cie li, prze twa rzając ich zna ne sen ten cje, np.: 

Žádný člověk nemůže býti bez vady (Paprocký 1600, k. M3 v.) – myśl Seneki: Nemo
sine vitiis est. 
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V příhodě přítel poznán bývá (Paprocký 1598, k. E) – zdanie z Cy ce ro na: Amicus
certus in re in ce r ta ce r ni tur. 

Nie któ re spo śród sen ten cji Pa pro c kie go budzą sko ja rze nia ze sta -
ry mi cze ski mi przysłowia mi, któ re mo ż na od na leźć w zbio rze Ko -
men skie go: 

Slušněji a lépeji jest hlavě se za cho vat nežli zadku (Paprocký 1598, k. J4 v.) – Výše
chce zadkem, nežli muž hlavou dosáhnauti – Komenský 1813 (Novák 1901, s. 84). 

Kdo vysoko leze, těžce padá (Paprocký 1598, k. P2) – Čím kdo výš vyleze, tím tíže
(níže) dolů spadne –Komenský 849 (Novák 1901, s. 45). 

Nemáme chválíti začátku, až uhlédáme jaký konec bude (Paprocký 1598, k. K4v.) –
Měsíce při nastání nechval; t. konec ukáže –Komenský 26 (Novák 1901, s. 4).

W dzie le Třinácte tabulí věku lidského (1601) Pa pro cki po dej mu je
aspekt nie uchron ne go prze mi ja nia wszy stkie go, co ma te ria l ne i zie m -
skie, jak rów nież mo tyw ale go ry cz nej pie l grzy m ki ży cia, którą nale ży 
od być zgod nie z wolą Bo ga. W trzy na stu roz działach na zwa nych „ta -
b li ca mi” au tor cha ra kte ryzu je ko le j ne eta py lu dz kiej eg zy sten cji i pre -
zen tu je odpo wia dające im wzo r ce mo ra l ne, ich układ jest na stę -
pujący: I – na ro dziny, II, III i IV – dzie ciństwo i wcze s na młodość, V –
20 lat, VI – 30 lat, VII – 40 lat, VIII – 50 lat, IX – 60 lat, X – 70 lat, XI – 
80 i 90 lat, XII – fi nalny etap ży cia, XIII – śmierć (Ko czu r - Lejk 2015,
s. 147–154). W ty tułach ka ż dej z XII ta b lic opi sujących ży cie czło-
wie ka au tor za mie sz cza wie r szo wa ne sen ten cje sta no wiące mot to do
roz wi ja nych tre ści. W tym wy pa d ku Pa pro cki posłużył się utwo rem
Ja na Ko cha no wskie go Na XII ta b lic lu dz kie go ży wo ta, któ ry uka zał
się w 1590 ro ku, cze go jed nak w żad nym mie j s cu dzieła nie od no to -
wał. Za czer p nię te dys ty chy Ja na z Cza r no la su pi sarz za mie sz cza w
wię kszo ści w dosłow nym tłuma cze niu, np. Práva jsou rovně ja ko
pavučina, vra bec prolítne a na mouše vi na (Paprocký 1601b, k. A4 v.)
z Ko cha no wskie go: Pra wa są rów ne ja ko pa ję czy na | wróbl się prze -
bi je, a na mu sz kę wi na (Pelc 1991, s. 167), sta no wiące go wa riant
przysłowia pol skie go: Bąk się prze bi je, a na mu chę wi na (Szmy d to wa
1954, s. 39). 

W ta b li cy XI Pa pro cki za no to wał: Mizerná sta rost, všickni tě
žádáme, ale když přijdeš, na tě naříkáme (Paprocký 1601b, k. D4 v.),

co jest przekładem dwu wie r sza Ko cha no wskie go: Bied na sta ro ści! |
Wszy s cy cię żąda my, a kie dy przy j dziesz, to zaś na rze ka my (Pelc 1991, 
s. 167), będące go pa ra frazą przysłowia Sta ro ści pra gnie my, gdy przy j -
dzie tę sk nie my (Szmy d to wa 1954, s. 39). 

Ko le j ne z przysłów uży tych przez Ko cha no wskie go: Cze go się
świe ża sko ru pa na wrzała | Ten za pach bę dzie w so bie długo miała
(Pelc 1991, s. 166), Pa pro cki zastąpił cze skim wa rian tem Čím navře
hrnec v nově kupovaný, tím bu de zapáchat potřebovaný, uwz gę d nio -
nym przez Ko menskie go (1037) w wer sji: Čím hrnek navře, tím zapá-
chá (Novák 1901, s. 53), ale wa r to zwró cić uwa gę, że ten wa riant zna -
no rów nież w Pol sce, mo ż na go zna leźć u Re ja w Wi ze run ku człowie -
ka po czci we go: A tym, czym na wrzał, za wżdy śmier dzi ga r nek (Szmyd-
to wa 1954, s. 39). 

Z ob fi te go ka ta lo gu sen ten cji Pa pro c kie go wyłania się ki l ka grup
te ma ty cz nych. Do naj czę st szych na leżą: 

– p r z y j a ź ń: 
Kdo přivykl s přáteli, těžko mu bez nich živu býti (Paprocký 1597, k. C4 v.). 

Potřeba přítele ukáže (Paprocký 1597, k. D). 

V času štěstí mnoho přátel míváme (Paprocký 1597, k. D2 v.). 

Přátelům náleží víru za cho vat v nějvětší těžkosti a potřebě (Paprocký 1600,
k. D v.). 

Těžko jest živu býti bez přítele na světě (Paprocký 1598, k. F4). 

Jest těžká a žalostívá věc s milým přítelem se rozloučiti (Paprocký 1598, k. G4). 

– p r z e  m i  j a  n i e ,  ś m i e r ć: 
Žádný dobrý smrti se nebojí (Paprocký 1598, k. E3 v.). 

Žádný se smrti ne skry je (Paprocký 1598, k. J). 

Starost jest každému škodlivá (Paprocký 1598, k. F4 v.). 

– p o s t a w y  c z ł o w i e k a  w o b e c  B o g a  i  K o ś c i o ł a: 
Co Bohu náleží, nemá sobě toho žádný přivlastňovat (Paprocký 1598, k. C2). 

Pravý a dobrý pastýř nikdy nemá od stu po va ti od církve Boží (Paprocký 1600, k. G). 

– k w e s t i a  m i ł o ś c i: 
Těžko to tomu přichází, kterýž miluje, a jeho nemilují (Paprocký 1598, k. H4 v.). 

Milost přidává rozum (Paprocký 1598, k. H4 v.). 
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W wie lu sen ten cjach Pa pro cki od wołuje się do idei rene san so we go 
ra cjo nali z mu: 

Rozum nade všecko má být vážen (Paprocký 1597, k. E3 v.).

Na každém místě rozum člověka bohatí (Paprocký 1597, k. E3 v.). 

Kdo má rozum, ten jest nejšťastnější (Paprocký 1600, k. E3 v.). 

Rozum jest člověku pěkná ozdoba (Paprocký 1600, k. E4 v.). 

Moudrý člověk pro svůj rozum věčně mezi lidmi živ bude (Paprocký 1600, k. F4).

Szcze gó l ne mie j s ce w dziełach Pa pro c kie go za j mują sen ten cje do -
tyczące ko biet, któ rym zgod nie z na ucza niem wy cho wa w ców chrze -
ści ja ń skich au tor przy pi su je ni ż szy sta tus. Wię kszość z nich ma cha ra -
kter żar to b li wy, ośmie szają ste reo ty po we przy wa ry nie wiast za po -
mocą li te ra c kiej karyka tu ry: 

Zlost ženská jest velká (Paprocký 1598, k. A4 v.). 

Velká těžkost a klopota jest žena člověku (Paprocký 1598, k. A4 v.).

Dosti bohatá jest žena, když toliko jest moudrá (Paprocký 1598, k. B). 

Bohatého rodu žena u chudého muže vším vládnouti chce (Paprocký 1598, k. B). 

Žádnému žena neškodí, kdo ní umí vládnouti (Paprocký 1598, k. B v.). 

V jednom lůži s ženou spáti jest věc škodlivá (Paprocký 1597, k. N v.). 

Nie li cz ne sen ten cje głoszą po chwałę płci że ń skiej: 

Veliký poklad jest žena poctivá (Paprocký 1597, k. U4 v.). 

Bez ženy není dobře živu býti (Paprocký 1597, k. O).

Do wad lu dz kich ja kie Pa pro cki pię t nu je na łamach swo ich dzieł na -
le ży pi ja ń stwo, co zna lazło też od zwier cied le nie w je go sen ten cjach: 

Peníze a víno ukáží člověka, jaký jest (Paprocký 1597, k. X3 v.). 

Opilý ledacos mluví, co mu slina k ústům přinese (Paprocký 1597, k. X2 v.). 

Každý opilec jest mrzutých a ošklivých obyčejův (Paprocký 1598, k. W4 v.). 

Nerozmyslná opilá rada není dobrá (Paprocký 1597, k. X). 

Pi sarz kry ty ku je ta k że nad mierną dbałość o uro dę, któ ra sta no wi
wa r tość wa ni ta tywną, nie trwałą, złudną, po nie waż da na jest człowie -
ko wi na kró t ko, dla te go su ge ru je by za miast po pra wia nia wyglądu za -
dbać o pię k no du cho we: 

Jest věc škodlivá, kde se lidé krásní rodí (Paprocký 1600, k. E4 v.). 

Nic na člověka ukrutnějšího není, jako jeho krása a spanilá postava (Paprocký 1600,
k. F). 

Jest veliká hanba a hřích, po Pánu Bohu obličej a postavu svou proměňovati
(Paprocký 1600, k. F). 

Škaredá tvář žádného nehyzdí (Paprocký 1600, k. F v.). 

Za blázna stojí krásný, když nemá v sobě pěkných obyčejův (Paprocký 1600, k. F2). 

Kdo se sobě v kráse za li bu je jest rovně jako stín (Paprocký 1600, k. F2). 

Krása nepřináší žádného užitku (Paprocký 1598, k. H3 v.).

W swo ich sen ten cjach Pa pro cki re a li zu je ró ż ne fo r my mora liza tor -
skie go prze ka zu, jak: 

– k o n  s t a  t a  c j e  p e w n y c h  z j a w i s k  c z y  z a  c h o  w a ń: 
Sláva a dobré jméno dlouho trvá (Paprocký 1598, k. E4).

Pláč jest malé potěšení člověku (Paprocký 1598, k. G v.).

Zbyteční smělost jest škodlivá (Paprocký 1598, k. G). 

Co se zlé počíná dobré býti nemůže (Paprocký 1598, k. G3).

Zlá věc se za ta ji ti nemůže (II H4).

– r a d y: 
Lépeji poctivě umříti, nežli bez po cti vo sti živu býti (Paprocký 1600, k. D2 v.). 

Lépeji jest málo mluviti moudře, nežli mnoho hloupě (Paprocký 1600, k. D4). 

– p o  u c z e  n i a: 
Každá dobrá žena povinná jest po slo u cha ti vrchno sti (Paprocký 1598, k. A). 

Synům dobrým náleží míti v po cti vo sti rodiče své (Paprocký 1600, k. E2). 

Náležitá jest věc dobrého se dobrým od pla co va ti (Paprocký 1598, k. C3 v.). 

Neřádná mi lost ničemuž dobrému nepřivozuje (Paprocký 1598, k. E4 v.). 

Vla sti své hájiti do nejposlednější síly každému náleží (Paprocký 1598, k. E2 v.).

Ženu ušima a ne očima vybírati sobě máme (Paprocký 1600, k. C4). 

– p r z e  s t r o  gi: 
Žádný nevěř nepříteli (Paprocký 1598, k. H4 v.). 

Žádný se nedomnívej býti šťastným za života svého (Paprocký 1598, k. E3). 

Žádný se Bohu ne ro v nej (Paprocký 1598, k. J2 v.). 

Žádný ožralec velký k dobrému konci nepřichází (Paprocký 1602, k. Bb4 v.). 
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Re a su mując, Bartłomiej Pa pro cki w swo ich dziełach przy j mu je
po sta wę dy da ktyczną, po uczającą, per swa zyjną, ośmie szającą, cza -
sem iro ni zującą. Za chę ca do ży cia szla che t ne go, pro po nując po zy ty -
w ny mo del po stę po wa nia, działania i za cho wa nia się człowie ka. Po -
mo c ne w rea li zo wa niu te go ce lu są li cz nie uży wa ne przez nie go sen -
ten cje, uj mujące z ce l no ścią i lapi da r no ścią głębo kie, nie prze mi jające
pra wdy ży cio we, któ re zna j dują po wszech ne za sto so wa nie. Pi sarz,
po do b nie jak in ni au to rzy je go cza sów, ko rzy stał za rów no z bo ga c twa
my śli anty cznej (gre c kiej, rzy m skiej, bi b li j nej), sta no wiącej wspó l ne
do bro ku l tu ro we, jak i z dzie dzi c twa afo ry sty ki cze skiej. Źródłem za -
po ży czeń była dla Pa pro c kie go ta k że re ne san so wa twó r czość Ja na
Ko cha no wskie go. 
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Václav VELČOVSKÝ

Hradec Králové

„Věst ník če ské menšiny”
– jediné če sko ja zyčné noviny v Sude tech

Ke y words: Věstník české menšiny, Su de ten land, Vilém Stanovský, Czech Mi no ri ty
Klíčová slo va: „Věstník české menšiny”, Su de ty, Vilém Stanovský, česká menšina

Abs tract

Věstník české menšiny (The Journal of the Czech Minority) was the only one
Czech- language newspaper in Sude ten land after secession of bor der lands. It was
issued between 1938 and 1940 in Nový Jičín and rep re sents a unique source for un der -
stand ing the position of the Czech minority that remained in Sude ten land and
pragmatic strate gies of local jour nal ists, artists and elites. This paper initially presents
the so far neglected Věstník, focusing on the poetry published.

„Věstník české menšiny” byl jedinými če sko ja zyčnými novinami v Sudetech po
odtržení pohraničí. Byl vydáván v letech 1938 až 1940 v Novém Jičíně. Reprezen tuje
unikátní pramen poznání postavení české menšiny, která zůstala v Sudetech, a prag -
matické strategie místních novinářů, umělců i elit. Tento příspěvek iniciačně před sta -
vuje doposud odmítaný „Věstník” se zaměřením na pub lik ova nou poezii.

Mnichovská do hoda zapříčinila význam nou mi graci oby vatel stva
a s ní sou visející so ciální změny jak v druhé če sko slov en ské re pub -
lice, tak v tzv. Sude tech (blíže srov. Otáha lová, Červinková 1966,
s. 466; Průcha 1970, s. 3–7; Bar toš 1978; Zim mer mann 2001; Brandes 
2012; Lu ther 2013). 17. května 1939 proběhlo sčítání lidu v nově při -
po jené župě. K če ské národ nosti se přihlásilo 291 198 osob. Největší
počet zůstal v opavském kraji – 160 988 (19,8 % oby vatel stva kraje;
Bílovec 75 %, Opava- venkov 60 % a Zábřeh na Mo ravě 60 %; MZA,
f. RPB B251, k. 1, sign. 22, s. 278; srov. také Velčovský 2016). Če ské
menšině i přes její významné zas toupení v rámci župy ne byla zcela
záměrně přiznána žádná spe ciální práva. Říšské min is ter stvo vni tra

vy dalo 2. prosince 1938 zákaz používání češt iny jako druhého ja zyka
– če ská menšina musela ofi ciálně a „sa mozřejmě“ komu niko vat vý-
hradně v němčině (MZA, f. RPB B251, k. 1, sign. 22, s. 287, srov. také
Benda 2013, s. 98). V češt ině fun goval pouze nižší stu peň zák ladních
škol. Češt ina byla vykázána pouze do soukromých oblastí a nižších
komu ni kačních funkcí. Če ské poli tické strany v Sude tech byly roz -
puštěny a spolk ový život para lyzován. 

No vo jičín sko bylo známo pře devším jako ho spodářské stře disko
se soustředěným tex tilním, soukenickým a klo boučnickým průmys -
lem. V poli tickém ok rese Nový Jičín žilo v roce 1930 46 760 Čechů
a 37 708 Němců. V soudním ok rese oproti tomu dvo jnásobně převa-
žoval počet Němců – 9 220 oproti 4 236 Čechům (Bar toš – Schulz –
Trapl 1995, s. 178). Zatímco ve 20. le tech probíhalo soužití Čechů
a Němců víceméně tol er antně, od počátku 30. let v sou vislosti s do -
pady ho spodářské krize se společnost začala ra di kali zo vat. To, že byl
Nový Jičín a téměř celý no vo jičínský soudní ok res začleněn do tzv.
pátého pásma, které bylo do datečně pod stoupeno říši, se oby vatelé
doz věděli až večer 5. října 1938 prostřed nict vím rozhlasu. Násle du jící 
dny probíhala eva kuace stát ních in sti tucí, vo jska, veřejných zaměst -
nanců, dělníků ze státní tabák ové továrny ad. Dok ončena byla 10.
října. V no vo jičín ském soudním ok rese zůstala pouze čtvrtina Čechů,
tj. zhruba tisíc oby vatel. Tyto poli tické a so ciální změny jsou klíčové
pro vznik „Věst níku”, pro společen skou roli jeho vy da vatele i pro no-
vě de fi nova nou cílo vou skupinu jeho čtenářů.

První číslo „Věst níku” vyšlo v Novém Jičíně 25. října 1938, dva
týdny po vo jen ském obsazení, a poslední číslo (86.) 12. čer vence
1940.1 V roce 1938 vyšlo 1.–10. číslo, v roce násle du jícím 11.–58.
a v posledním číslo 59.–86. Jeho nák lad v době největšího roz květu
dosa ho val až 1 500 kusů. Je den výtisk týdeníku stál jednu ko runu, po
změně měny de set feniků. Vzhle dem k tomu, že měl „Věst ník” roz sah
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1 „Věstník” byl starší historiografií označen za pe rio di kum defétistické a prona-
cistické (např. Acta Silesiaca, 61) a v novějších dílech mu pozornost věnována není
vůbec. Dokonce ani Historický místopis (Bartoš, Schulz, Trapl 1995) ho nezmiňuje.
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6 stran stan dardního no vi nového formátu, ale hlavně že obsa ho val
větši nou nepůvodní či pře jaté zprávy, to byla cena do sti vy soká.2

První čísla „Věst níku” fun govala pře devším jako úřední list. Čte-
nářům zprostředko vala všechny klíčové říšské právní normy, které se
dotýkaly každo denního živ ota. Nepo sky to valy žádný roz sáhlý ko-
mentář či právní výklad, nicméně přinášely texty regu lací v češt ině,
což bylo pro přís lušníky če ské menšiny v Sude tech přímo nevy hnu-
telně nutné. 

Od druhého ročníku (11. čísla) „Věst ník” budí do jem plno hod not -
ného re gionálního či kra jan ského tisku. Struk tura „Věst níku” v jeho
ne jak tiv nějším ob dobí byla násle du jící: noviny začín aly úvodníkem
in ter pre tu jícím ak tuální události, násle do valy pře jaté stručné domácí
(myšleno říšské) zprávy v ru brice Poli tická kostka. Noviny dále obsa -
ho valy syn opse Z domácího a cizího tisku a popu lari zační ru briky
zaměřené na německé reálie – např. ra so vou po li tiku, struk turu státní
správy a její kom pe tence apod. Sa mozřejmo stí bylo přejímání pro jevů 
před sta vi telů říše, župy i druhé re pub liky a následně pro tek torátu.
Noviny se pos tupně rozšířily o kul turní in for mace různého druhu (jed -
noduché re cenze, me dai lonky významných re gionálních osob nostní,
náro dopisné skici či vzpomínky na dějiny Sudet) nebo prak tické in for -
mace Pro ženy či Pro zemědělce. Zhruba od jara 1939 se začínají ob -
jevo vat také básně re gionálních básníků či drobné povídky.3

Ma jite lem listu, vy da vate lem i zod povědným re dak torem v jedné
osobě byl Vilém Stanovský. Naro dil se roku 1880 ve Slat ině (soudní
ok res Bílovec) v če ské mlynářské rod ině. Vzhle dem k národ nost nímu
složení No vo jičín ska byl bi lingvní – navštěvo val německou střední
zeměděl skou školu v Žil ině u Nového Jičína a oženil se s Něm kou.
Roku 1913 se stal předse dou společen ství no vo jičínských mlynářů

(„Mlynář” 1913, roč. 34, č. 24), začal psát od borná ho spodářská po -
jednání a přispíval např. do ča sopisů „Mlynář” a „Mühlen- Zeitung”.
V roce 1938 vstou pil do vy soké po li tiky bez větších zkuše ností ať už
z komunální či ce lostátní úrovně. No vo jičínský sta ro sta Ernst Schol -
lich ho měl označit za nejne bez pečnějšího Čecha Nového Jičína, a to
kvůli jeho všeobecné známo sti a nad stan dardním kon tak tům jak mezi
Čechy, tak Němci.4 V pom nichovském zmatku byl 9. října 1938 na ne -
formální schůzi Čechů, kteří zůstali v Novém Jičíně, zvo len za mluv-
čího tamní če ské menšiny.5 

Cílem Stanovského se stalo založení Obce če ského lidu v Sude tech 
jako apo li tického spolku a vydávání sa mo stat ného če sko ja zyčného
perio dika. Ve svém domě (Hav líčk ova ulice č. 4 v cen tru Nového Jičí-
na) zřídil sídlo příprav ného výboru spolku, kan celáře „Věst níku” i in -
for mační kan celáře, která po sky to vala Čechům pře devším právní po-
rad en ství a německé přek lady a tlu močení.6 Jak sám uvedl, chtěl hájit
práva če ské menšiny a jeho mo ti vací pro další angažova nost bylo
zděšení a zklamání z bezrad nosti většiny Čechů, jejich pa sivita až re-
zig nova nost.7 Češi v Sude tech měli ve Stanovského po jetí sloužit jako 
most mezi Čechy v pro tek torátu a říšskými Němci a měli ak tiv is ticky
prokázat, že soužití obou je možné, vítané a pro obě strany obo hacu -
jící.8 Stanovský se snažil de fi no vat postavení Čechů v říši jako výsle -
dek his torických událostí, které nejdou změnit, a proto je nutné je ak -
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4 ZAO, f. MLS 1349, sign. NJ 9/47, protokol sepsaný Stanovským z 10. 9. 1945, 
s. 1.

5 ZAO, f. MLS 1349, sign. NJ 9/47, protokol o hlavním přelíčení před mimořád-
ným lidovým soudem z 9. a 10. 4. 1947, s. 3.

6 ZAO, f. MLS 1349, sign. NJ 9/47, protokol o hlavním přelíčení před mimořád-
ným lidovým soudem z 9. a 10. 4. 1947, s. 4, VČM 1938, roč. 1, č. 1.

7 ZAO, f. MLS 1349, sign. NJ 9/47, dopis Stanovského Staškovi z 20. 9. 1939,
VČM  1939, roč. 2, č. 26.

8 V návrhu stanov Obce se uvádí: „účelem spolku jest pečovati o dobré vzájemné
soužití členstva, seznámiti členstvo se zákony a vedením NSDAP Německé říše, aby
všechny povinnosti řádného občana loyálně a poctivě plnilo a dosáhlo dobrého a přá-
telského poměru k lidu německému, a tím se získala oboustranná důvěra” (ZAO,

2 České slovo stálo 70 haléřů, Prager Tagblatt 1 korunu a 20 haléřů, Přítomnost
2 koruny.

3 Kontrasty příspěvků demonstrují např. ve 26. čísle za sebou jdoucí a rozsahem
stejné články Svatá řeč mateřská a Jak si vybrat manžela (Věstník české menšiny,
1939, roč. 2, č. 26).



cep to vat. Přesto se podle něj Češi musí vzájemně pod poro vat ve snaze 
zacho vat si kul turní své byt nost v rámci nového státu.

Stanovský využil zmatků, no vosti správ ních pos tupů a ne jed notné
roz ho do vací praxe po odtržení Sudet a během dvou týdnů zís kal po vo -
lení k vydávání „Věst níku” z opavského lan dratu. Lze se domnívat, že 
pokud by tak neučinil ih ned po vzniku říšské župy, ale až po jejím
plném et ab lování, ne byly by jeho snahy úspěšné. Návrh na zřízení
Obce však skončil neúspěchem. 1. června 1939 ho ve dení župy zamít-
lo a v in terních ma teriálech se ostře ohradilo proti Stanovského uto-
pistickým myšlenkám.9 Z poh ledu říše bylo nepři jatelné, aby Češi há-
jili své národní zájmy a aby v Sude tech vzni kala byť jen po ten ciální
cen tra od poru. Přesto Stanovský neúnavně in for moval o svých kro-
cích, scházel se s po li tiky, u nichž lo bo val, až ho 11. srpna 1939 zat klo
ge stapo. Pro puštěn byl pouze díky svým kon tak tům. Ve vy da vatel ské
čin nosti ale pok račo val i nadále.

V příspěvcích se snažil bu do vat spe ci fickou po dobu vlas te nectví,
která by byla kom pati bilní s novými poli tickými poměry. Po dobně
jako pro tek torátní perio dika kladl důraz na lepší bu douc nost, na svor -
nost, na rod inu a na společnou práci: 

Nyní všichni do jednoho šiku, do práce na budování bu dou c no sti naší i našich dětí 
(VČM 1938, č. 6). 

Jed no tou myslí a srdcí k jednotě národa (VČM 1939, č. 15). 

Stanovský dal pros tor sloup kům pod po ru jícím tezi oddělení ná-
rodnosti a státní přís lušnosti, tedy že říšské občan ství auto ma ticky
nede val vuje če ské přes vědčení a že také v říši může žít če ské vlas te -
nectví: pos toj deutschfre undlich ho neničí, nao pak po si luje a obo -
hacuje ho o nové im pulzy (VČM 1939, č. 49). Stanovský odmítl Pa-

lackého fi lo zofii českých dějin spočívající ve stýkání a potýkání češ-
ství s němect vím:

Právě nám, pohraničním Čechům, vyrostl dějinný úkol zabíjet staré názory
a představy, že by se Čechové museli vždy s Němci nenávidět, že by se museli potírat
a proti sobě bojovat k vlastní a k škodě svých národů. Nám povstal úkol potírat názor,
že by hrdý na cio nali s mus byl nenávistí a že by nemohl býti po cti vou dohodou
poctivých lidí (VČM 1938, č. 10). 

Tuto do značné míry re tar dační ar gu mentaci Stanovský ale spoň
pro forma zachovával, a právě proto otisko val také dopisy čtenářů stě-
žující si na zákazy zpívat če ské písně, uzavírání českých škol, od stra-
ňování nápisů v češt ině apod., které im plic itně kri ti zo valy říšskou
menši no vou po li tiku (VČM 1939, č. 20). 

Většinu článků psal zprvu sám Stanovský. V průběhu roku 1939 se 
mu po dařilo mo ti vo vat pro zasílání příspěvků také před sta vi tele re -
gionální kul tury, škol ství či sa mosprávy. Do „Věst níku” začal pravi -
delně přispívat Mi lo slav Válka. Stanovskému se tento no vo jičínský
rodák a angažov aný člen Národního sou ručen ství sám nabídl ke spo -
lu práci. Měl na sta rost poli tické zpra vo dajství, větši nou přebíral či
mírně upra vo val ofi ciální (a silně sche ma tická) sdělení če ské a ně-
mecké tisk ové kan celáře. Články, lépe řečeno jejich syn opse v duchu
národněso cial is tické propa gandy dodával přímo z Prahy, kde žil.10

Stanovský si z autorů nejvíce vážil sedláka Jana Víchy: 

Co si zvláště ceníme, že rolník Jan Vícha zasedá večer po celodenní dřině a
lopotě, aby do dlaně plné mozolů uchopil pero a psal (VČM 1939, č. 39).11 

Jako rolník začal pub liko vat články a básně, které využívaly ru ral -
is tické pos tupy. Stanovský ho vyzd vi ho val, neboť sedlák „cítí se svo -
boden tam v ši rém poli, kde jsme si vši chni rovni a kde si s úsměvem –
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10 ZAO, f. MLS 1349, sign. NJ 9/47, protokol o hlavním přelíčení před mimo-
řádným lidovým soudem z 9. a 10. 4. 1947, s. 5.

11 Bydlel a hospodařil v obci Jančí na Opavsku (Kronika Větřkovic z let 1298–
–1945, s. 223).

f. MLS 1349, sign. NJ 9/47, návrh stanov spolku Obec českého lidu v Sudetsku,
s. 1, VČM 1940, č. 70).

9 NA, f. ÚŘP-ST 1799, k. 115, sign. 109-6/80, s. 9, ZAO, f. ÚVPO 68, k. 1786,
sign. I-9, fol. 3, „Národní listy” 1939, č. 36. 



bez nenávisti, klidně a upřímně, Němec či Čech, hledíme do tváře.
Neboť ta půda měří všem spraved livě” (VČM 1939, č. 33).12 

Pro umělecké texty pub lik ované ve „Věst níku” je typický re gio-
nální as pekt, který je demon strován jed nak te ma ticky (ver bali zováno
je konkrétní místo Sudet nebo typi zovaná živ otní či dějinná situace,
kterou mají po ten ciální čtenáři společnou), jed nak ja zyk ově – něk teré
z pub lik ovaných příspěvků jsou záměrně psány lašským inter dia lek -
tem. Autory příspěvků byli vedle re gionálních osob ností jako Vo jtěch
Martínek, Fran Směja nebo Lud mila Hořká větši nou místní čtenáři. Je
zároveň pravděpo dobné, že mnohá jména autorů příspěvků jsou
pouze pseu donymy.13 

Stanovský vybíral amatérské, formálně jednoduché či přímo in -
zitní básně. Básníci angažov aně te ma ti zo vali Mnichov, národ, bolest,
nejis totu, touhu po přežití a potřebu jed noty: 

[…] A nemáš-li mě v sobě, občane, 
v této chvíli želané, 
bys vše dal pro ochranu svých 
cizotou drcených, 
a ne bi ju - li pro to do tvých žil, 
jsi mrtev dříve, 
než ses narodil 
                 (VČM 1939, č. 14) 

Ane bo v jiné básni: 

O Pane můj! 
Jsou dusné ty dny a dusné jsou noci, 
jež dolehly na nás! 

A hořký je lék,
jejž musíme píti! 
Však bolestí zjasněný zrak 
teď alespoň vidí, 
jak mnoho jsme bloudili v zahradách cizích
ideologií vedení klamnou […]
                    (VČM 1939, č. 18)

Typická je v těchto angažov aných básních re flexe poli tických udá- 
lostí a s nimi spo jený fa tal is mus.

Jiným přík ladem angažov ané tvorby jsou dílka autora Jan eckého.
Výji mečným poči nem v kon textu „Věst níku”, který zajímavě podtr-
hává tezi o sudetských Češích jako o mo stu mezi pro tek torátem a říší,
je jeho báseň Německý sedláče z hor. Te ma ti zuje česko- německé sou-
žití, společnou půdu i společný lidský úděl. Příčina od cizení je v in ter -
pre taci Janovského na straně Němců – jejich panský sen. Z to hoto
poh ledu bylo otištění této básně silně odvážným kro kem.

Skřivan nám zpívá stejný tón,
mozoly tvrdnou nám dlaně.
Spolu se těšíme úrodou...
a věkem nám zešedly skráně.

A svět tak krásný je jako sen,
i ten pluh prací se leskne:
přece však často v oku tvém
nedůvěra se bleskne.

Temný mrak oblohu za hu stil
kdo ten stín mezi nás kladl?
Srdcem že druh druha opustil
a věnec poznání zvadl?

A třeba tys vždy měl panský sen - 
a já jen spřežení volů –
jednou nás vyrovná smrti sten
a tiše tu budem spát spolu.
                  (VČM 1939, č. 30)
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12 Vybrané Víchovy články chtěly převzít Lidové noviny a Venkov, ale neprošly
cenzurou – byly označeny za příliš buřičské (ZAO, f. MLS 1349, sign. NJ 9/47,
protokol o hlavním přelíčení před mimořádným lidovým soudem z 9. a 10. 4. 1947,
s. 9).

13 Podařilo se to prokázat u dvou autorů, sémantika jiných pak tomu může na-
svědčovat. Větřkovský (vlastním jménem Karel Šolaster) a Jasmín (vlastním jménem
Čeněk Sommer), rodáci z Větřkovic na Opavsku (pseudonymy byly dekódovány
v Kronice Větřkovic z let 1298–1945, s. 217).



Re gionální as pekt je příto men v te ma tice mnoha básní. Autoři po-
pisovali rodný kraj – větši nou ok olí Nového Jičína a Opavy (obzvláště 
ho jně jsou zas toupeny básně o Hra byni), každo denní práci, ho spo -
daření na poli a sepětí s půdou. Na va zují tak na tra dici českých ru ral -
istů, kteří byli na pře lomu 30. a 40. let ve velké ob libě. Mnohá dílka
jsou co do kval ity pod průměrná, ba in zitní, nicméně měla významné
for ma tivní funkce. Uveďme např. Větřk ovského 

České lesy, naše lesy, 
vám je milý každý host. 
Zahrejte svobody píseň, 
vypuďte ze srdce tíseň, 
ať je v každém srdci drozd! 
          (VČM  1939, č. 52) 

ne bo 

Viděl jsem tě hvězdo 
do vesmíru padnout, 
viděl jsem tě, vlasti 
moje drahá, chlad no ut. 
          (VČM 1939, č. 53)

„Věst ník” nepřinášel pouze angažova nou poezii nebo re flek tivní
ly riku. Stanovský vo lil také básně zábavné, epické, psané v lašském
inter dia lektu, jejichž cílem bylo pře devším po bavení čtenářů. Jako
přík lad můžeme uvést ru briku Povědačky ze slez skej děd iny nebo
úvod hu morné Smějovy básně Něštěšti:

Kdo chce chovať v placu kury,
něsmi něchať v plotě ďury,
bo to potem kura šeda
misto doma u sušeda.
Slychať často: „Hromske kury!
Furt jim snašam zrni z hury,
ale vajca žadna něda.
Zitra se ta pakaš předa!“ 
        (VČM 1940, č. 71)

V červenci 1940 byl Stanovský do nu cen vydávání „Věstníku” za-
sta vit,14 o tři měsíce později skončila také informační kancelář15 Říš-
ské úřady ne ho d la ly českou menšinu jak ko liv pod po ro vat či její pod -
po ru jen pasivně to le ro vat. Kvůli Henleinově přiostřující se po li ti ce
a kvůli finančním problémům je zánik pe rio di ka po ro ce a půl po cho -
pi telný. Te ze o ro li české menšiny v Su de tech ne by ly kompatibilní
s říšskou po li ti kou a je jich retardační záměr byl více než zřejmý pře-
devším z publikovaných básní. Stanovský mu sel do to vat vydávání
„Věstníku”, činnost Ob ce a informační kanceláře více než 300 000 ko -
ru na mi. 

Stanovský opak ovaně ape lo val na stránkách no vin na čtenáře, aby
do po ručili „Věst ník” svým známým, aby se zvýšil jeho pro dej, a tím
také udržitel nost. Jeho heslem bylo:

 Věstník české menšiny patří do každé české rodiny (VČM 1938, č. 1), popř. je
povinností každého Čecha pomáhat [Věstník] rozšiřovati (VČM 1940, č. 69). 

Začít vydávat pe rio di kum necelý měsíc po Mni cho vu, v době exi -
stenční neji sto ty velké části oby vate l st va a s vírou v to, že lidé ocení
předávané in fo r ma ce i úsilí, která za ce lou mašinérií povolení i pro vo -
zu stála, by lo naivní. Zájem Čechů o to to pe rio di kum ne byl zda le ka
samozřejmý. Češi Stanovského ještě během války začali označovat za 
Němce, ko la bo ran ta a zrádce češství, za akti vi stu a kon fo r mi stu, který
akce p to val no vou po li tic kou skutečnost, přestože neváhal mnoha Če-
chům po sky t no ut po moc.16 Pro říši se stal za se nebezpečným zastán-

14 Formálně toho bylo dosaženo tím, že říšské úřady donutily Stanovského
tisknout „Věstník” výhradně v tiskárně v Opavě, což bylo lo gi sti c ky i finančně ex-
trémně náročné (ZAO, f. MLS 1349, sign. NJ 9/47, životopis Války, s. 4, dopis Sta- 
novského Staškovi z 20. 9. 1939).

15 Za dva roky své existence poskytla pomoc řádově stovkám Čechů: ať už se
jednalo o jazykové překlady, právní poradenství či o přímé intervence u říšských
úřadů (ZAO, f. MLS 1349, sign. NJ 9/47, protokol sepsaný Stanovským 10. 9. 1945,
s. 3–4, protokol o hlavním přelíčení před mimořádným lidovým soudem z 9. a 10. 4.
1947, s. 12, Jurok 2011, s. 271, Kronika Větřkovic z let 1298–1945, s. 223).

16 ZAO, f. MLS 1349, sign. NJ 9/47, protokol o hlavním přelíčení před mimo-
řádným lidovým soudem z 9. a 10. 4. 1947, s. 6.
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cem retardačních strategií, ne boť autonomní národnostní po li ti ka
v rámci Su det by la zce la neakceptovatelná.17 

Je nu t no přiznat, že ve výběru článků z německého i českého ti sku
byl Stanovský plně konformní. Zůstává však otázkou, zda to tak by lo
z je ho nacistického přesvědčení či kvůli zdánlivému, zastřenému akti -
vi s mu, který mu mohl za ji stit plnohodnotný roz voj je ho dalších
vydavatelských akti vit. Jiné články v sobě to tiž skrývaly pročeské,
někdy až odbojové ide je a samotná exi sten ce „Věstníku” svědčí o je ho 
retardačním významu vůči říšské po li ti ce. 

Vilém Stanovský byl v li sto pa du 1946 obviněn pod le § 3 odst. 1
de kre tu pre zi den ta re pu b li ky č. 16 ze dne 19. června 1945 (tzv. Vel-
kého retribučního de kre tu). Za to, že měli prostřednictvím článků
publikovaných ve „Věstníku” pro pa go vat a pod po ro vat nacistické
hnutí a že schva lo va li a ob ha jo va li nepřátelskou vládu, jim hro zilo
vězení od 5 do 25 let, v případě prokázání úmyslu mravního, národní-
ho ne bo státního roz vra tu do kon ce doživotí či trest smrti. Mimořádný
lidový so ud dospěl k závěru:

[Ve „Věstníku” byl] za jeden řádek aktivistický postaven odstavec s takovou ná-
plní, za níž by novinář v bývalém protektorátě byl postaven před popravčí četu
SSmannů. […] To bylo v době, kdy nespočetné množství novinářů i novináříčků
v protektorátě nevědělo, jak se Němcům zalíbit. To, co psali Válka a Stanovský, to
nebylo jen psaní mezi řádky, to byly veřejné projevy protiněmecké tendence. […]
kolaborantská práce obou ne p ly nu la z přesvědčení, […] ale vyplývala z nutnosti
o zachování větších hodnot („Nové Kravařsko” 1947, č. 15). 

Mimořádný lidový so ud si ce Stanovského uz nal vinným, nicméně
v so u la du s § 16 velkého retribučního de kre tu upu stil od je ho po tres-
tání (ZAO, f. MLS 1349, sign. NJ9/47; Ju rok 2011, s. 271). Přínos
„Věstníku” i Stanovského převážil nad je ho možnými pronacistický-
mi kro ky, které by ly po uze dílčího, retardačního cha ra kte ru.18

Za 86 čísly stojí obrovské úsilí, ne malé fi nanční prostředky i ne -
bez pečí. Stanovský neváhal po moct če ské menšině v Sude tech v rám-
ci možností, které říše po sky to vala, tedy niko liv zjevně od bo jově či
bo jovně, ale zdán livě kon formně a ve své pod statě re tar dačně. Jediné
če sko ja zyčné perio dikum vydávané v Sude tech přinášelo Čechům in -
for mace o nových poměrech, o práv ních regu lacích, ale také o každo -
denním živ otě a nabízelo rovněž po bavení. Říšská správa neuznávala
ani ne tole ro vala žád nou ak tivní menši no vou po li tiku. Jejím cílem
byla úplná (pře devším ho spodářská) in te grace při po jených území do
říše. Snahy kra jan ského mlynáře o če ské perio dikum a o spolek pro
všechny Čechy v Sude tech ne mohly mít na ofi ciálních mís tech po -
chopení. Jako klíčová se z poh ledu repre siv ních orgánů jevila jed nak
vlastní ex is tence to hoto perio dika (ne bez pečné po si lování sym bol -
ického vnímání češt iny jako hod noty), jeho hrozba pro udržení národ -
nostní situace v říši i mnohdy dvo jsmyslná in ter pre tace pub lik ova-
ných textů. Zájem o perio dikum ze strany Čechů ne byl roz hodně vel-
ký, ale ocenění hodným je fakt, že se Stanovskému po dařilo mo bili zo -
vat lokální amatérské novináře i umělce. Dokázal zároveň téměř dva
roky v době bu dování župní správy „pro plou vat“ mezi jed not livými
úřady i úředníky. Osud Stanovského prob lema ti zuje retribuční kon -
strukt viny a tre stu oby vatel v Sude tech. Od souzení, ale při tom neulo-
žení tre stu mi mořádným lidovým soudem do ka zuje, že není možné na
Stanovského nahlížet jako na na cistu a na „Věst ník” jako ko la bo rant -
ské perio dikum.

hodných v odsuzujícím výroku upustiti od potrestání, je-li obecně známo, nebo
lze-li bez průtahů prokázati, že obžalovaný jednal s úmyslem prospěti českému
nebo slovenskému národu nebo Československé republice či jejím spojencům nebo
jinému obecnému zájmu, nebo že se pozdější svou činností zasloužil o osvobození
republiky z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo o zmenšení zla nepřítelem způ-
sobeného a že po svém obrácení na cestě po vin no sti už vytrval. Tohoto ustanovení
však nelze použít, převyšuje-li škoda pa cha te lem zaviněná neúměrně obecný pro-
spěch jím sledovaný”.

17 NA, f. ÚŘP-ST 1799, k. 115, sign. 109-6/80, s. 9. Nutno po zna me nat, že
Vídeňské noviny byly zrušeny až v prosinci 1941 a vídeňské české nakladatelství
Machát bylo uzavřeno až v dubnu 1942. Nejednalo se však o činnost na území Su-
det, navíc na rozdíl od „Věstníku” s poměrně omezeným dosahem a dopadem.   

18 § 16 odst. 2 dekretu č. 16/1945 Sb. zní: „Soud může snížiti trest i pod dolní
hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější, v případech pak zvláštního zřetele
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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

Agata FIRLEJ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

To polo gia cze skiej lit era tury XIX wieku

Książka Kra ji ny tvořené slo vy. K to po lo gii české li te ra tu ry devatenáctého století,
sta ran nie wy da na przez pra skie wy daw ni c two Dokořán we współpra cy z Wy działem
Filo zo fi cz nym Uni wer sy te tu w Ostra wie1 jest owo cem wie lo le t nich ba dań topo lo gi -
cz nych jej au to ra, Ma r ti na Tomáška, ini cja to ra (wraz z Ja nem Ma lurą) ostra wskich
sym po zjów po świę co nych ba da niom nad li te rac ki mi kre a cja mi prze strze ni. Pu b li ka -
cję po prze dziły mię dzy in ny mi trzy współre da go wa ne przez ba da cza mo no gra fie:
Město (2011), Kra ji na (2012) i Příroda vs. industriál (2016), będące owo cem wspo -
mnia nych sym po zjów. 

To po lo gia jest niewątpli wie jed nym z naj bar dziej ene r gi cz nie roz wi jających się
nu r tów we współcze s nej hu ma ni sty ce, w związku z czym by wa okre śla na mia nem
„zwro tu” ba da w cze go, obok np. zwro tu per for maty wne go czy ety cz ne go. Trze ba jed -
nak od ra zu za strzec, że ta kie uję cie bu dzi kon tro we r sje: za rów no z po wo du na du ży -
wa nia po ję cia „zwro tu” – co świa d czy, według to ru ń skiej lite ratu rozna wczy ni i fi lo -
zo f ki Pa u li ny Ab ri sze wskiej, o „in fla cji przełomów”2 – jak i z po wo du pe w ne go za -
mie sza nia wo kół sa me go te r mi nu „to po lo gia”, nie za wsze wy sta r czająco pre cy zy j nie
od dzie la ne go od „to po gra fii”. Wa r to za tem zacząć od skon den so wa nej de fi ni cji: to -
po lo gia to pe spe kty wa ba da w cza skon cen tro wa na na sy ste mie zna ko wym, czy li na li -
te ra c kich me to dach ob ra zo wa nia prze strze ni, pod czas gdy ana li zy topo gra fi cz ne do -
tyczą spo so bów kul tu ro we go fun kcjo no wa nia li te ra c kich krajo bra zów. Już cho ć by
pe w na komp lemen ta r ność obu per spe ktyw mo że pro wa dzić do wnio sku, że nie na le -
ży mó wić o dwóch „zwro tach” (topo lo gi cz nym i topo gra fi cz nym), ale o jed nym, naj -
ogó l niej na zy wa nym „zwro tem ku prze strze ni” w ba da niach lite ratu rozna w czych,
choć te o re ty cy i tu taj do strze gają ter mino logi cz ne kom p li ka cje. Te o re ty czka li te ra tu -
ry Ka mi la Gie ba pi sze w te k ście po święco nym zwro tom ku prze strze ni: 

392391

1 Martin Tomášek, Krajiny tvořené slovy. K to po lo gii české li te ra tu ry devatenáctého
století, Ostrava: Nakladatelství Dokořán, Ostravská uni ve rzi ta, 2016, 376 stran, 17 ilustrací,
ISBN 978–80–7363–745–3, ISBN koeditora 978–80–7464–830–4.

2 Zob. P. Abriszewska: Stereotyp zwrotu, inflacja przełomów we współczesnej humanistyce,
[w:] »Zwroty« badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno -in sty tu -
cjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2010, s. 45.
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MLS Mimořádný lidový soud Nový Jičín, 1349.

MZA Moravský zemský archiv v Brně. 

NA Národní archiv Praha. 

NK „Nové Kravařsko”.

RPB1 Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu,
Brno, B25.

ÚŘP-ST Státní tajemník Úřadu říšského protektora, 1799.

ÚVPO Úřad vládního prezidenta Opava, 68.

VČM „Věstník české menšiny”.

ZAO Zemský archiv v Opavě.
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O ile zwroty: prze strzen ny i topo gra fi cz ny nie budzą wię kszych za strze żeń, o tyle kwestię
okre śla nia per spe kty wy topo lo gi cz nej mianem jeszcze jednego zwrotu (przy naj mniej na gruncie 
pol skie go lite ratu rozna w stwa) uznaję za otwartą – i dlatego wartą dalszej re fle ksji oraz, być
może, po le mi ki3. 

Bez względu na szczegółowe de cy zje i rozróżnie nia, nie ma wątpli woś ci, że ba -
da nia nad kreacją i kul tu rowym funk cjo no wa niem przes trze ni są obecnie jedny mi
z najważnie jszych i wpływają, jak zauważa Elżbie ta Rybicka, na kształto wa nie się
nowych dyscyplin w hu ma nis ty ce: ta kich jak geokrytyka, geo poe tyka, fi lo zo fia mias -
ta, geo gra fia kul tu ro wa czy an tro po lo gia przes trze ni4. 

Pro po no wa na przez Mar ti na Tomáška kon cepcja sze ro ko za kro jo nych ba dań
przes trzen nych w odnie sie niu do dzie więt nas to wiec znej czes kiej li tera tu ry wy da je
się wyjątkowo trafna: przes trzeń jest jednym z najis tot nie jszych czyn ników konstytu- 
ujących czeską tożs a mość (słowo ojc zy zna, do mov, w czeszc zyźnie nie po chod zi od
„ojca”, nie jest więc „ge ne tyc znym dzied zictwem”, tylko od „do mu”, miejsca – jak
w hym nie zac zy nającym się od słów Kde do mov můj…), a wiek XIX to okres
przełomowy w dzie jach sze ro ko rozu mia nej czes kiej kul tu ry. Jest to także czas, gdy
w naszej częś ci Eu ro py kształtu je się nowoc zesne rozu mie nie tożs a moś ci na ro do wej
– a li tera tu ra moc no się do te go rozu mie nia przyc zy niła. Czes kie Odrod ze nie Na ro do -
we, znac zone dy na mic znym rozwo jem językoznawstwa, folk lo rystyki, etno gra fii
i ba dań his to ryc znych było po przed zone i w znac znej mier ze wy wołane re for ma mi
ce sar za Józe fa II, spośród których najważnie jsze było znie sie nie cenzu ry, likwi dacja
katolick ie go mo no po lu wy zna nio we go, por zu ce nie pańszc zy zny i umożliwie nie czes-
kojęzyc znym chłopom prze nie sie nia się do mias ta, co zmie niło struk tu rę i po trzeby
je go mieszkańców, z cza sem dążących do uzyska nia czes kie go szkolnict wa, tea tru,
pe rio dyków. Szyb ko zac zy nają się po ja wiać al ma na chy i pu bli kacje po czes ku, po
czes ku pro wad zi się ważne dys kus je, po le mi ki i pod da je się krytyc zne mu oglądo wi
do tychcza so we pew ni ki (kreując przy okazji no we na ro do we mi ty). Na sile zys ku je
tzw. zemský pa trio tis mus: bud zi cie le okreś lają się ja ko vlas ten ci, przy czym znac ze -
nie te go słowa w pierwszej połowie XIX wieku jeszc ze nie było us ta bi li zo wa ne:
oznac zało zarówno przy na leżność do okreś lo nej krai ny, obsza ru geo gra fic zne go, jak
i przy na leżność do czes kiej zie mi i języka ( co jest już konkretną ideą tożs a moś ci na -
ro do wej). Nieprzy pad kowo za tem połowa dziewięt nas te go wieku to mo ment, gdy
w li tera turze czes kiej, za sprawą Kar la Hyn ka Máchy, po raz pierwszy po ja wia się
mias to – Pra ga – w ro li głów nej: ja ko pod miot dzieła, a nie tło wy darzeń i działań bo -
ha terów (wie le pisze o tym Vla dimír Ma cu ra w swo jej zna nej książce Zna mení zro du.

České národní obro zení ja ko kul turní typ). Przes trzeń ja ko ele ment bu dujący czeską
tożs a mość na ro dową jest w dzie więt nas to wiec znej li tera turze niewątpli wie obecna;
Mar tin Tomášek, posługując się wie lo ma celny mi przykłada mi, prze ko nująco i cie ka -
wie re kons truu je pro ces kształto wa nia się te jże tożs a moś ci. W swo jej książce ba dacz
nie tylko ob jaśnia i bo ga to eg zem pli fiku je swoją kon cepcję, punk tem wy jś cia czy niąc 
kons ta tację Ja na Pa točki o językowym obra zie świa ta („vidíme svět skrze jazyk”), ale
pro po nu je no we odczy ta nie wie lu tekstów bud zi cielskich, na nowo i in ac zej oświet -
lając utwo ry do brze znane, a inne wy doby wając z za pom nie nia.   

Mar tin Tomášek, powołując się w obszernym wstę pie, będącym dekla racją me to -
do lo giczną na Ja na Pa točkę, Jindři cha Cha lu peck ie go (a ten z ko lei na so lipsystyczną
fi lo zo fię La dis la va Klímy), na Geor ge’a Berkleya z je go rozważa nia mi o równym sta -
tu sie „przes trze ni wyo brażo nej” i fi zyc znej, a w końcu na Mau ri ce’a Mer leau- Pon-
ty’e go, pośrednio po kazu je, że teo re ty cy już wcześniej zajmo wa li się tą dzied ziną; na -
leży zauważyć, że ins pi racje me to do lo gic zne nie są na ogół ana chro nic zne w stosun-
ku do rozpa try wa ne go ma te riału li ter ack ie go. Stosunkowo no we są tylko ba da nia
Cha lu peck ie go i Mer leau- Ponty’e go, ale i one zamykają się w pierwszej połowie XX
wieku, czy li jeszc ze w epo ce mo der niz mu, choć przy tac zane przez Tomáška twier-
dzenia fran cus kie go fe no me no lo ga o „prawd zie” w świe cie wyo brażo nym, czy li o za -
wieszo nej we ry fi kacji, są blis kie pojmo wa niu post mo der nis tyc zne mu. Współcześnie
na grun cie czes kie go li tera tu roznawstwa ba da nia związane z li ter acką kreacją prze-
strze ni pro wadzą międ zy in ny mi Da nie la Ho drová i Vla dimír Ma cu ra, uzna wa ni za
najbard ziej zasłużo nych teo re tyków pro ble mu, a także Václav Cílek czy Zdeněk Neu -
bauer; Mar tin Tomášek z suk ce sem włącza się do te go nur tu. Da nie la Ho drová w swo- 
ich pra cach poświę co nych poe ty ce przes trze ni mias ta pro po nu je rozróżnie nie po -
międ zy „teks tem mias ta” a „teks tem mie jskim”, będące kon sekwencją wyo dręb nie -
nia ba dań to po gra fic znych i to po lo gic znych: ten pierwszy odno si się do dzieł li ter ac-
kich lo ko wa nych w przes trze ni konkret ne go mias ta (Pra ga, Brno, Os tra wa, Li be rec)
i bu dujących wspólnie kul tu rowy obraz te go miejsca, dru gi zaś jest zna kowym sys te -
mem ins pi ro wa nym funk cjo no wa niem mias ta ja ko ta kie go, z je go po li fo nicznoś cią,
wie loz darze niowoś cią, (a)hierar chic znoś cią, mno goś cią pos ta ci, his to rii itd. 

Městský text může sice do sebe pojmout jen některé místo z textu města (čtvrť, dům), ale
jeho autor píše nejen pod vlivem tohoto místa, nýbrž i pod vlivem jiných míst, ba celého města.
Text zůstává v podtextu, autor s ním nepřerušuje kontakt5.

Blis ko „mestské ho tex tu” loku je się wpro wad zo ny przez Elżbietę Rybicką na
grun cie polskim ter min pa sażu teks to we go, który ma sy gna li zo wać jednostkowy
i trans gresy jny sposób od bio ru przes trze ni przez człowie ka6. Pod ział pro po no wa ny
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5 D. Hodrová, Citlivé město (eseje z my to poe ti ky), Praha 2006, s. 23.
6 E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej

literaturze polskiej, Kraków 2003.

3 K. Gieba, Zwroty ku przestrzeni w badaniach literackich – próba uporządkowania pojęć
i podstawowe rozróżnienia, „Przestrzenie Teorii” 2015, nr 23, s. 28. 

4 Zob. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach
i praktykach ku l tu ro wych), [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy,
Kraków 2014.



przez Da nielę Ho drovą odno si się do fe no me nu mias ta, będące go obiek tem szcze-
gólne go zain te re so wa nia teo re tyc zki, ale wy da je się, że uję cie pro po no wa ne przez
Mar ti na Tomáška w oma wia nej książce jest w wie lu punk tach zbieżne, choć cel, który 
sta wia so bie au tor, jest od mien ny: je go pu bli kacja jest w grun cie rzec zy pro po zycją
in nej his to rii li tera tu ry czes kiej XIX wieku: his to rii przes trze ni w dziełach li ter ac-
kich, rozu mia nej ja ko główny bu du lec tożs a moś ci na ro do wej Cze chów. Po dob nie jak
Ho drová, Tomášek pre cy zy jnie odd zie la tekst konkret nej krai ny czy miejsca (Szu ma -
wa, Wołoszc zy zna, Wyszehrad) od przes trzen nej struk tu ry teks tu (tu in te re su je go pa -
lim psest, mi to poe tyka, fuzja ele mentów ro mantyc znych i rea lis tyc znych itd.), zajmu-
jąc się w swo jej książce jednym i dru gim we wza jemnych re lacjach. Obszer nie jsza
niż część pierwsza, teo re tyc zna, jest dru ga część książki poświę co na eg zem pli fi -
kacjom i (re)in ter pre tacjom. Wy chodząc z założe nia, że kra jo braz te ma ty zo wa ny
w dzie więt nas to wiec znych utwo rach K. H. Máchy, K. J. Er be na, V. Hál ka, J. Zeye ra,
V. Mrštíka, K. Klos ter man na czy F.X. Šaldy jest in te gralnym składni kiem ogólne go
znac ze nia teks tu, au tor książki na nowo ana li zu je sposób obra zo wa nia i re lację mię-
dzy warstwą ar tystyczną a se mio tyczną tekstów. Oma wiając konkret ne przykłady li -
ter ack ie, Mar tin Tomášek wyo dręb nia os ob ne pro blemy, które wy dają się do mi no wać 
w pro po no wa nych odczy ta niach, np. opi su je „prześwi ty” w pa lim pses to wej kon-
struk cji kra jo brazu nie mieck ie go u Ja na Kollára, u które go spod lic znych śladów ży-
wiołu ger mańskie go prześwi tują rów nież śla dy słowiańskiej przeszłoś ci. Ba dając
z ko lei mniej zna nych twórców, Kar la V. Rei sa i Jo se fa Kar la Šle jha ra, au tor in te re -
sująco pre zen tu je re lację po drzędnoś ci człowie ka wo bec na tu ry, która współcześnie
zu pełnie się od wróciła. U Kar la Klos ter man na, w je go opi sie ge nius lo ci Szu mawy,
szczegółowo po kazu je ba dacz in te grację ele mentów ro mantyc znych i rea lis tyc znych, 
na to miast ana li zując utwo ry Ju liu sa Zeye ra opi su je mo dy fi kację czes kie go mi tu zało- 
życielski ego. Cie kawym poznawczo jest rozdział poświę co ny fe no me no wi pro zy po -
gra nic znej (hra ničářské), w której kra jo braz, kraji na, jest nośni kiem nie tylko emocji, 
ale i ideo lo gii. Mar tin Tomášek pisze o konku ro wa niu Cze chów, Niemców, Po laków,
Żydów mieszkających na jednym ter e nie i o „una ro do wio nych” opi sach kra jo brazu
od zwier cied lających to zja wis ko.

Ważna i cie ka wa pu bli kacja to po lo gic zna Mar ti na Tomáška jest udaną próbą opi -
sa nia his to rii li tera tu ry czes kiej po przez ana li zy li ter ack ie go kreo wa nia przes trze ni –
nie izo lo wa nej, ale w ścisłym po wiąza niu z in ny mi składni ka mi tekstów, a prze de
wszystkim w po wiąza niu z ich ogólną wy mową – i cha rak te rem epo ki, która w nie-
wątpli wie była przełomową w dzie jach kształto wa ni się czes kiej tożs a moś ci. Szu ma -
wa, Słowacja, Bes kid, Pra ga od kry wa ne i li ter acko opi sy wa ne przez twórców dzie -
więt nas to wiec znych nie są jedy nie kraina mi: są, jak po kazu je au tor oma wia nej książ-
ki, kra jo bra zem współczesnej czes kiej duszy, częś cią na ro do we go mi tu.

 

Do bro ch na DA BERT

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

O fil mowych re lacjach sąsied zkich Po laków, Cze chów i Słowaków1

Kon tak ty Polski, Czech i Słowacji mają bo gatą i długą his to rię, jed nak nad ich
współczesnym kształtem za ciążyły wy darze nia z XX wieku: spór o Śląsk Cieszyński,
ud ział Polski w roz biorze Cze chosłowacji w 1938 roku, wreszcie zaan gażo wa nie
polskich wojsk w pacy fi kację Praskiej Wiosny w 1968 roku. Nar zu co na w okre sie
powo jen nym przy jaźń w ra mach bloku wschodnie go mas ko wała jedy nie wszystkie
niewy jaśnio ne kon tro wers je międ zy na ro da mi. Tymc za sem, nie ja ko po za państwo-
wy mi układa mi rozwi jały się, w szczególny sposób po 1977 roku, nieo ficjalne kon -
tak ty międ zy ludźmi kul tu ry i opo zycji de mokra tyc znej z obu krajów. Nie tylko
pozwo liły one na wy mianę in for macji o inicja ty wach wolnoś ciowych, ale także za -
chę ciły do bliższe go i au tentyc zne go zain te re so wa nia do rob kiem in te lek tualnym i ar -
tystyc znym, prze de wszystkim li tera turą, tea trem i sztu ka mi plas tyc zny mi. Ze wzglę-
du na spe cy fikę przemysłu ki ne ma to gra fic zne go w okre sie po jałtańskim ta dzied zi na
ak ty wnoś ci kultu ralnej była uza leżnio na od me ce na tu państwo we go i po li tyki kul tu -
ralnej for so wa nej przez ówczesne wład ze. Je sień Na rodów przy niosła dia me tralną
zmianę sytuacji, ale – jak zauważyła Te re sa Rutkowska – „nie za leżność po li tyc zna,
wolność wy po wia da nia myś li i poglądów, zderzyły się gwałtow nie z uza leżnie niem
fi nan sowym od spon so ra lub me ce nasa, najc zęś ciej za gra nic zne go”2. Próbę przy jrze -
nia się efek tom owej współpra cy w okre sie powo jen nym, a także w no wej rzec zy wis -
toś ci po li tyc znej, podjęła się gru pa fil moznaw ców z różnych kra jowych ośrod ków
uni wer sy teckich, nie za brakło także głosów czes kich i słowackich ba dac zy. 

War to także zwrócić uwagę, iż pro ble ma tyka podję ta w to mie zbio rowym Pols ko- 
-czes kie i pols ko-słowack ie kon tak ty fil mo we pod re dakcją Ewy Ciszewskiej i Miko-
łaja Góra lika sta no wi głos w szerszej dys kus ji obecnej w świa towym fil moznaw -
stwie, ale także ujaw nio nej w os tat nich de ka dach w kra jach byłego bloku wschodnie -
go, a do tyczącej kwes tii tożs a moś ciowych ki na, a także zmie niające go się sta tusu ki -
na na ro do we go3 w sytuacji, gdy dzieło fil mo we za tra ca wy raźną „me trykę na ro dowo- 
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1 Pol sko - cze skie i polsko-słowackie kontakty filmowe, red. Ewa Ciszewska, Mikołaj Góra-
lik. Łódź: Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Łódzkiego i Wy daw ni c two Bi b lio te ki PWSFTviT,
2018, 278 s. ISBN 978-83-8142-068-6.

2 T. Rutkowska, Film polski na świecie, w: En cy klo pe dia kultury polskiej XX wieku. Film.
Kine ma to gra fia, red. E. Zajiček, Warszawa 1994, s. 322.

3 Zob. np.: Trans na tio nal Cinema: The Film Reader, red. E. Ezra, T. Rowden, New York
2006; W. Higbee, S. Hwee Lim, Concepts of Trans na tio nal Cinema: Towards a Critical Trans -



ś ciową”4. No wa rzec zy wis tość po li tyc zna, eko no mic zna i społec zna, w ja kiej zna laz-
ły się ki ne ma to gra fie po- socja lis tyc zne, wy musza prze de fi nio wa nie cha rak teru i spe -
cy fi ki twórc zoś ci fil mo wej. Kwes tie ko pro duk cy jne i formy współpra cy międ zy na ro -
do wej stały się jednym z is tot nie jszych wy zwań, przed którym stanęły ki ne ma to gra -
fie re gio nu Eu ro py Środ kowo- Wschodniej. Kil ka naś cie tekstów po wiąza nych te ma -
tyc znie, ale podejmujących zróżni co wa ne za gadnie nia, układa się w wie lowy mia -
rową i in trygującą opo wieść o re lacjach fil mowych międ zy Polską a południowy mi
sąsia da mi, od od zyska nia nie pod ległoś ci w 1918 roku po współczesność5. 

Tekst ot wierający tom autorstwa  I w o n y  Ł y k o  poświęcony został współpracy 
fil mowej w dwudzi es tole ciu między wo jen nym. Wprowadza on w tytułową proble-
ma tykę, wska zując na sytuację kine ma tografii naro dowych po odzys kaniu nie pod -
ległości w 1918 roku. Autorka zastrzega na wstępie, iż jej roz poznania oparte zostały
na niepełnej doku men tacji, jed nakowoż udało jej się zre kon struować wza jemne
relacje polsko- czechosłowackie w tym ok re sie, a także wska zać na jej najbardziej
charak ter ystyc zne cechy. Współpracę ut rud niały złożone w tym cza sie relacje poli -
tyc zne między naszymi państ wa mi. Autorka, opierając się na ustaleniach historyków,
wskazuje trzy okresy w kooperacji filmowców z obu krajów. W la tach 1920–1925
z przyc zyn ekonomic znych nie in ter esowano się wza jem nie pro dukcją fil mową.
Sytuacja zmieniła się po 1928 roku, kiedy to pod pi sano umowę pra sową między
oboma kra jami, poz wa lającą na oży wienie relacji kul turalnych. Iwona Łyko od no -
towuje po jawienie się na ek ranach czechosłowackich kin kilku pol skich filmów i do -
bre przy jęcie nad Wisłą jed nego z najważniejszych i ówcześnie budzących kon tro -
wers je obyczajowe filmów z nad Wełtawy Ero tik onu (1929) Gus tava Mach atego. Od
przełomu lat dwudzi estych i trzydzi estych czechosłowacka kine ma tografia zaczęła
roz wi jać się bardzo dy namic znie, znac znie przewyższając ilościowo pro duk cje pol -
skie. Autorka odna lazła doku menty świ adczące o za ciekawieniu pol skich fil mow ców 
rozwiąza niami in stytucjon alnymi i prawnymi nowoc zes nej kine ma tografii czeskiej,

a w la tach trzydzi estych wzrosło nieco obus tronne zaint er esowanie kul turą fil mową.
Po jawiła się re fleksja kry tyc zna nad fil mami sąsiedzkich kine ma tografii, ilość udo -
stępni anych filmów zwiększyła się, wreszcie przystąpi ono do zre ali zow ania pier -
wszej wspól nej pro duk cji. Kome dia Dwa naście krzeseł (1933) w reży se rii Mar tina
Friča i Mi chała Waszyńskiego z udziałem Vlasty Buri ana i Adolfa Dymszy okazała
się jed nak je dy nym wymiernym owo cem współpracy, choć pla now ano, jak wska zuje
Autorka i inne wspólne pro jekty. Z roz poznań Iwony Łyko wynika, godna uwagi kon -
sta tacja, iż mało dy namic znie roz wi jająca się współpraca między naszymi kra jami
wynikała przede wszyst kim z ni skiego poziomu ar tystyc znego filmów reali zow anych 
w II Rzec zy po spo litej w stosunku do twórc zych osiągnięć kina czechosłowack iego
w la tach trzydzi estych. Koop er acji między kra jami nie po magała merkan tylna dzia-
łal ność firm dys try bucy jnych, które nie były zaint er esowane upowszech ni aniem ut -
worów wy sokoar tystyc znych, a także za porowe de cyzje celne. Jak pisze Iwona Łyko, 
„do brze zapowia dająca się współpraca między Pragą a Warszawą urwała się nie mal
z dnia na dzień. Powodem tej sytuacji był nie tylko brak adek wat nego zainte re so wa -
nia pol skimi fil mami w Czechosłowacji, lecz także podłoże poli tyc zne” (s. 21). Roz -
bud zone nadzieje i oc ze ki wania na twórczą koop er ację w ok re sie przed wo jen nym
spełzły na nic zym. 

Na stę p ny tekst za mie sz czo ny w to mie au torstwa  J o  a n  n y  S z c z u  t  k o w -
s k i e j, po świę co ny ki nu lat sie dem dzie siątych, przy no si ko le j ne do wo dy na de stru -
kcy j ny wpływ re la cji po li ty cz nych na współpra cę ku l tu ralną. Aby zro zu mieć skom -
pli ko wa ny cha ra kter kon ta któw w ós mej de ka dzie, Au to rka zre kon stru o wała sto sun ki 
fi l mo we mię dzy kra ja mi od cza sów bez po śred nio po wo jen nych przez bu rz li we la ta
pię ć dzie siąte i sze ś ć dzie siąte. Ko o pe ra cja mię dzy zna cjona lizo wany mi kine mato gra -
fia mi działała w sztywnych ramach państwowych umów o współpra cy kul tu ra l nej.
Jak do wo dzi Au to rka, re la cje w tym cza sie prze cho dziły ró ż ne fa zy. Zna czo ne wy da -
rze nia mi poli ty cz ny mi nie były ani har mo ni j ne, ani twó r cze, a pod ko niec lat sze ś ć -
dzie siątych doszło do po wa ż ne go kry zy su. Ucze st ni c two pol skich wojsk w stłumie -
niu Pra skiej Wio s ny za owo co wało – jak pi sze Jo an na Szczu t ko wska – anty pol ski mi
na stro ja mi w Cze chosłowa cji, „za uwa żal ny mi na wet wśród działaczy pa r tii komu ni -
stycz nej. W od po wie dzi za udział Wa r sza wy w in ter we ncji cze chosłowa c kiej związki 
twó r cze za częły bo j ko to wać współpra cę ku l tu ralną z PRL” (s. 32). Po doj ściu do
wład zy Ed war da Gier ka i Gu sta va Husáka po no w nie pod ję to ofi cja l ne kon ta kty, któ -
rym przy świe cało pro pa gan do we hasło o „do brosąsie dz kich sto sun kach z bra t ni mi
kra ja mi socja listy cz ny mi”. Cze chosłowa cja, jak usta liła Au to rka, „za j mo wała dru gi
po ZSRR prio ry te to wy kierunek zagranicznej polityki filmowej [naszego DD] kraju”
(s. 34). Ko o pe ra cja zo stała za kre ślo na bar dzo am bi t nie i sze ro ko. Przy wołane przez
Jo an nę Szczutkowską wspó l ne ini cja ty wy wska zują jed nak prze de wszy stkim na ich
upo lity cz nio ny, pro pa gan do wy cha ra kter. Spo t ka nia, na ra dy, li sty, de kla ra cje zastą-
pić miały współpra cę twó r ców fi l mo wych, kon kretną wy mia nę włas nych osiągnięć
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na tio na lism in Film Studies, “Trans na tio nal Cinemas” 2010, t. 1, nr 1; World Cinemas, Trans -
na tio nal Per spe c ti ves, red. N. Ďurovičová, K. Newman, London 2009; A. Higson, Ogra ni czo -
na wy ob ra ź nia kina na ro do we go, przeł. T. Rutkowska, „Kwa r ta l nik Filmowy” 2008, nr
62–63; J. Čulik, Jací jsme. Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let, Brno
2007; J. Dudková, Slovenský film v ére trans kultu ra li ty, Bra ti s la va 2011; Kino polskie jako
kino trans na ro do we, red. S. Jagielski, M. Podsiadło, Kraków 2017; Kino – post ko mu nizm –
polityka. Film w krajach Europy Środko wo- Ws chod niej wobec procesów trans fo r ma cji po li ty -
cz nej i kon se k wen cji roku 1989, red. M. Brze ziń ska - Pająk, Kraków 2018. 

4 To trafne sformułowanie przejęłam za Teresą Rutkowską, Film polski na świecie, op. cit.,
s. 321. 

5 Łódzki tom świetnie dialoguje z pracą Pavla Skopala: Filmová kultura severního trojúhel-
níku. Filmy, kina a diváci českých zemí, NDR a Polska 1945–1970. Brno 2014, w którym pewne
kwestie filmowej współpracy czechosłowacko – polskiej, ujawniają specyfikę relacji, niewol-
nych od wzajemnych uraz i niechęci. 



w ra mach na ro do wych kine ma to gra fii. Nie ba wem wład ze CSRS ogłosiły „po ko na nie 
cha o su”, któ re eu fe mi zująco okre ślo no ja ko nor ma li za cję. Ra dy ka l ny re gres cze cho-
słowa c kiej twó r czo ści fi l mo wej stał się fa ktem. Swo i stym pa ra do ksem jest, że w sy-
tu a cji, kie dy cze chosłowa c kie ki no utra ciło swój wy so ki sta tus i pol ski widz nie chę t -
nie oglądał nor mali zacy j ne fi l my, a od wa ż ne po li ty cz nie pol skie ki no ós mej de ka dy
nie miało wstę pu na ekra ny kin połud nio wych sąsia dów, wspó l ne przed się w zię cie
Za klę te re wi ry (1975) w re ży se rii Ja nu sza Ma je wskie go za ko ń czyło się po wo dze-
niem. Wpra w dzie w tej de ka dzie zrea li zo wa no je sz cze pa rę koprodukcji, o któ rych
sze rzej piszą in ni au to rzy tej mo no gra fii, a ta k że – jak wspo mniała Jo an na Szczu t ko -
wska – ki l ko ro akto rów pol skich za grało w filmach cze chosłowa c kich i od wro t nie, to
jed nak je dy na uda na współpra ca była wy ni kiem pry wa t nych kon ta któw i ini cja tyw6,
np. Ja nu sza Ma je wskie go czy nie co pó ź niej Wo j cie cha Ma r cze wskie go z uta len to wa -
nym cze skim sce na rzystą Pa v lem Hajným. Au to rka te kstu odsłoniła pra wdę o isto cie
współpra cy fi l mo w ców te go okre su. Ist niał wy ra ź ny roz ziew mię dzy po li tyką ku l tu -
ralną władz, któ re pre mio wały pro du kcje pro pa gan do we, a ini cja ty wa mi kon kre t nych 
fi l mo w ców i pa sjo na tów sztu ki fi l mowej, na przykład, or ga ni zujących przeglądy
war to ścio we go do ro b ku ki na cze chosłowa c kie go w ki nach stu dy j nych i DKF-ach.
Nie ba ga telną ro lę ode grała rów nież działal ność ośro d ków kultura lno-in formacy j -
nych w Wa r sza wie, Pra dze i Bra tysławie. W ten spo sób, nie ja ko po mi mo po li ty ki kul -
tu ra l nej obu państw, udało się oca lić przed zni sz cze niem twó r czy po ten cjał tkwiący
w sąsie dz kich kon ta ktach. 

Ar ty kuł  J a  k u  b a  J i ř i š t ě  po świę co ny tele wi zy j nej pol sko - cze chosłowa c kiej
ko pro du kcji po wo jen nej wy zy sku je ma te riały zgro ma dzo ne w ar chi wach i spra wo z -
da niach te le wi zji cze chosłowa c kiej. Cha ra kter źró deł zde ter mi no wał ob raz tej współ- 
pra cy, któ ry ja wi się w ich świe t le ja ko dy na mi cz ny, bo ga ty i owo c ny. Au tor zwra ca
uwa gę na współpra cę re da kcji pro gra mów dzie cię cych pra skie go i wa r sza wskie go
stu dia od ko ń ca lat sze ś ć dzie siątych. Z ana li zy ar chi wa liów wy ni kało, iż współpra ca
w dzie dzi nie tele wi zy j nej twó r czo ści dzie cię cej była w tym cza sie isto t nie oży wio na.
W in nych dzie dzi nach ogra ni czała się do wy mia ny ma te riałów doku men ta l nych,
trans mi sji tele wi zy j nych w ra mach In ter wi zji oraz in sce ni za cji tele wi zy j nych i nie
od bie gała od po zio mu współpra cy z in ny mi pa ń stwa mi blo ku wschod nie go. Na to -
miast – jak pod kre śla au tor ar ty kułu – „ty l ko Te le wi zja Pol ska miała w Pra dze swe go
stałego ko re spon den ta, któ ry we współpra cy z eki pa mi cze chosłowa c ki mi przy go to -
wy wał re po r ta że dla TVP i ty l ko ČST i TVP” (s. 58). Czas od wi l ży i Pra skiej Wio s ny
osłabił współpra cę obu te le wi zji, któ ra od ro dziła się w okre sie tzw. nor ma li za cji. Nie -
ste ty, o tym okre sie Ja kub Jiřiště pi sze w spo sób trud ny do przy ję cia, np.: 

[…] praktyka pobytów go ścin nych została wzno wio na dopiero podczas procesu konso lida cyj -
ne go po roku 1970, kiedy do czechosłowackich studiów tele wi zy j nych za pra sza no re ży se rów
z państw socja li sty cz nych, których po li ty cz nie zaan ga żo wa ne in sce ni za cje pomagały łagodzić
twó r czość dra ma tyczną i te ma ty cz nie umacniać na ru szo ne więzi (s. 58). 

Na potwierd ze nie tych słów po da je przykład ins ce ni zacji pro pa gan do we go ma te -
riału zrea li zo wa ne go w czes kiej te le wizji przez rad zieck ie go reży se ra ku czci 50- le cia 
powsta nia ZSRR! Au tor bezre fleksy jnie, za pro pa gan dowy mi doku men ta mi źródło-
wymi z tamtych lat, przejął za fałszo waną prawdę his to ryczną. Po zos ta wie nie bez
krytyc zne go ko men tar za np. se ria lu Łuk tęczy (1972) (Duhový luk), który powstał ja -
ko wspólne przed sięwzię cie i wzor cowo re pre zen to wał miałkość i ba nalność ówczes- 
nych pro duk cji powstających po stłumie niu Praskiej Wiosny, mu si bud zić sprze ciw.
Dzi siaj na leżałoby wy ma gać od współczesne go ba dac za tamtych zja wisk kul tu ry
krytyc znej oceny nie tylko źródeł ar chi walnych, z których korzys ta, ale i ideo lo gicz-
nych wytworów z tam te go cza su. Jak wy ni ka z re lacji Au to ra teks tu, wprawd zie po-
wzięto sze reg roz mów nad wspólny mi inicja ty wa mi, to jed nak efek ty współpra cy
były mizerne. Nie wie le z pla no wa nych pro jek tów zos tało zrea li zo wa nych. Niem niej,
w połowie lat sie demdzie siątych, TVP na wiązała współpracę z bra tysławskim stu -
diem. Se rial czes ki dla młod zieży Długi biały ślad (Dlouhá bílá sto pa, 1982) w reży -
se rii Pe tra Tučka, zrea li zo wa ny we współpra cy z te le wizją polską, wbrew za pew nie -
niom Ja ku ba Jiříště nie była „am bit nie jszym dziełem”, a jedy nie prze ciętną pro -
dukcją. Au tor szczegółowo opi su je per tur bacje ze wspólną rea li zacją te go fil mo we go
przed sięwzię cia, a związane z wy darze nia mi, które miały miejsce w Pols ce w la tach
1980–1981. Zna mienne, że praski fil moznaw ca, po dob nie jak au torzy reżi mowych
ra portów, z których korzys tał przy pi sa niu ar tykułu, uni ka nazwa nia rzec zy po imie -
niu. W za mian posługu je się zwro ta mi z ówczesne go języka pro pa gan dy Hu sa kow-
skiej. Pisze o „kom plikującej się sytuacji po li tyc znej” (s. 66) i „pogłębiającym się
kry zy sie po li tyc znym w Pols ce” (s. 68). Po dob nie fałszy wie in ter pre tu je wy darze nia
sta nu wo jen ne go. Pod su mowując, na leży stwierd zić, iż Au tor nie podszedł krytycz-
nie do po zyska ne go ma te riału źródłowe go, w wy niku cze go pro pa gan dowy obraz
współpra cy te le wi zy jnej za war ty w doku men tach ar chi walnych nie zos tał zwe ry fiko -
wa ny. 

E w a  C i s z e w s k a  po chy liła się na to miast nad za gadnie niem edu kacji fil mo -
wej w Pols ce, Cze chach i Słowacji. Poszu kując ele mentów styc znych na obszarze
sze ro ko rozu mia nej kul tu ry fil mo wej, zes ta wiła założe nia edu kacji fil mo wej w tych
kra jach od XX- le cia międ zy wo jen ne go aż po współczesność. W pierwszej częś ci roz- 
ważań Au tor ka do ko nała przeglądu polskiej myś li teo re tyc znej, a także działań prak -
tyc znych w tej dzied zi nie. Jak zauważyła, już przed wojną „łącze nie fil mu z dy dak -
tyką szkolną było cha rak te rystyc zne dla Polski, Czech i Słowacji” (s. 73). Po dob nie
jak w Pols ce, początki szkolnej edu kacji fil mo wej w Cze chosłowacji sięgają lat
dwud ziestych XX wieku. Au tor ka przy pom niała inicja ty wy brneńskich nau kow ców
z lat trzyd ziestych, którzy założy li Sto warzysze nie Fil mu Oświa to we go, a nie ba wem
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Rutkowska w tekście Film polski na świecie, op. cit., s. 301–322, 



de cyzją władz film uzyskał sta tus po mo cy nau ko wej w szkołach. Jak po da je Ewa Ci-
szewska, ważną rolę w his to rii edu kacji fil mo wej ode grał syn dykat obuw nic zy Ba ty: 

[…] w ramach zakładu istniała sekcja filmowa (wraz z la bo ra to rium), której za da niem było pro -
du ko wa nie filmów reklamujących powstające w fabryce pro du kty. Zlínskie studio filmowe
działające przy wytwórni Bata szybko znalazło się w wąskim gronie firm pro du kujących filmy
do użytku szko l ne go (s. 77). 

Po dru giej wojnie świa to wej, po dob nie jak w Pols ce, pro ble ma tyka fil mo wa rea -
li zo wa na była w Cze chosłowacji na lek cjach języka rod zi me go. Jak zwra ca uwagę
Au tor ka, w obu kra jach zain te re so wa nie edu kacją fil mową spadło w la tach sześćd zie -
siątych, kiedy to wy co fa no te za gadnie nia z pro gramów szkolnych. Po re for mie edu -
kacji prze pro wad zo nej w la tach 2009–2010 edu kacja fil mo wa powróciła do szkół
jedy nie pos tu la tywnie. Z ko lei, początki edu kacji fil mo wej na Słowacji – jak wska -
zała Au tor ka – łączą się z działalnoś cią Tech nikum Gór nic ze go w Bańskiej Szczaw ni -
cy, w której już w 1910 roku wykorzysty wa no filmy ja ko środ ki dy dak tyc zne. Jak
pod kreś la Ewa Ciszewska: 

To właśnie Słowacja – a nie Polska czy Czechy – stała się pre ku r so rem sy ste mo we go
działania na rzecz edukacji fi l mo wej i to już przed II wojną światową (s. 81). 

Po dob nie jak w Czech ach, na Słowacji wprowadzenie w sze rokim zak re sie do
pro gramu szkol nego przed mi otów fil mozn awczych, skończyło się nie powodzeniem.
Również i dzisiaj edukacja fil mowa nie zna lazła się w państ wowym sys temie kształ-
ce nia. Zdaniem Ewy Ciszewskiej, au ten tyczną przestrzenią de baty i działań prak tycz- 
nych do tyczących edukacji fil mowej Pol ski, Czech i Słowacji okazały się fes ti wale
fil mowe specjali zujące się w tzw. filmie szkolnym, choć wymi ana fil mowych ma te -
riałów dy dak tyc znych nie doszła nigdy do skutku. Konkluzje Autorki są godne namy- 
słu i wpisują się w szersze kon sta tacje do tyczące wza jemnych kon tak tów fil mowych
Pol ski Słowacji i Czech. Również na polu edukacji fil mowej nie doszło do kon struk -
ty wnej współpracy, zarówno w czasach przed 1989 rok iem jak i współczesnych. Po -
dejmow ane próby nie przyn iosły wymiernych efek tów. Traf nie dostrze gając po do -
bieństwa w rozwiąza ni ach inicjow anych w poszc zególnych kra jach, Autorka wskaza- 
ła rac zej na równo ległość owych działań, a nie współdziałanie. 

Kolejna grupa tek stów sku pia się na anal izie konk ret nych przy pad ków współ-
pracy ko pro duk cy jnej.  M a r i  u s z  G u  z e k  zaint er esował się czechosłowacko-
 polską reali zacją adap tacji prozy Vla dimíra Körnera Zánik sa moty Ber hof (1985,
Ślady wilc zych zębów) w reży se rii Jiřiego Svo body. Autor pieczołowi cie odt worzył
kulisy pro duk cy jnej współpracy. Przy okazji ujawnił wstyd liwą prawdę o propa gan -
dowym charak terze tego przed sięw zięcia. Udział pol skich ak torów, dru giego reży -
sera i in nych członków ekipy w reali zacji wpisującej się w kino „nor mali za cy jne”
pot wierdzało kie runek pol skiej poli tyki kul tural nej pier wszej połowy lat 80. Mari usz
Gu zek, przywołując apolo ge tyc zne opinie czechosłowackich kry tyków, którzy pod -

kreślali ideo logic zne podłoże reali zacji filmu przywołującego wy dar zenia rozgry -
wające się tuż po wo jnie na po graniczu polsko- czesko- niemieckim, wskazał, iż
posłużył on do raźnej walce propa gan dowej z tzw. zachodnioniemieckim re wanżyz -
mem. Jak wynika z anal izy pol skiej re cepcji filmu prze prowad zonej przez Autora
tekstu, ograniczała się ona do głosów dyspo zycy jnych re cen zentów prasy par ty jnej,
na to mi ast pro fes jon alna kry tyka skomen towała film znaczącym milc zeniem. 

Po dobny charak ter miała współpraca pol skich fil mow ców przy słowack iej pro -
duk cji Krátký život (1976, Krót kie życie) w reży se rii Zbig niewa Kuźmi ńskiego.  J a  -
r o s ł a w  G r z e c h o w i a k  już na wstępie swo jego ar tykułu zastrzegł, że „jest to
[…] film za pom ni any, nieemi tow any od wielu lat, który nie od niósł suk cesu ani
wśród pub lic zności ki nowej, ani na fes ti wa lach” (s. 143). 

Fabuła rozgry wająca się tuż po wo jnie opowi ada o współpracy służb bez piec zeń-
stwa Pol ski i Czechosłowacji przy lik wi dacji jed nego z oddziałów pol skiego an tyko-
mu nistyc znego zbro jnego podziemia. Film pow stał na pod stawie pow ieści byłego
ofi cera SB, nie trzeba więc wy jaśniać, na kogo naki erow ane były sym pa tie autora
i w jakim celu proza ta pow stała. Niez mien ione przesłanie ut woru miało się znaleźć
na ek ra nie. Jak relacjo nuje Autor tek stu, ze strony pol skiej po jawiły się kurio zalne
pro po zycje „wzbo gace nia” sce nari usza o wprowadzenie na ek ran au ten tyc znych
ubeków i ich ocalałych ofiar. Opow ieść o oko lic zności ach pow sta nia filmu wy raźnie
wska zuje, iż owa współpraca służyć miała je dynie wypełni eniu misji ideo logic znej.
W tekście Ja rosława Grzechowiaka zna lazła się także in for macja o pol skiej i słowac-
k iej re cepcji tego filmu. Znamienne, że polscy kry tycy przede wszyst kim dysk re dy -
tow ali film pod względem ar tystyc znym, nie wypowia dając się na te mat za war tości
ideo logic znej. Jak sądzę, była to zapewne je dyna dopuszc zalna strate gia pub lic znego
sformułow ania ne gaty wnej opinii o tym przed sięw zięciu. 

Z kolei  T o  m a š  H u č k o  zajął się in nym wspólnym projektem  artystycznym,
a mi anowi cie koop er acją słowacko- polsko- niemiecką przy reali zacji filmu Boxer
a smrt (1962, Bok ser i śmierć) Petera Solana. Sce nari usz oparty został na opo wia da -
niu Józefa Hena, w filmie za grało kilku pol skich ak torów, ale jak podkreślił Au tor tek -
stu, Bok ser i śmierć jest „for mal nie […] wyłącznie fil mem słowackim” (s. 129). Hučko
zrelacjon ował per tur bacje związane z reali zacją tej pro duk cji, z której wynikało, iż
pier wsza wersja nie została zat wierd zona, druga zyskała ak cep tację w 1959 roku,
a film ukazał się na ek ranach dop iero w 1963 roku. W odróżni eniu od wcześniej
omawi anych wątpliwych ar tystyc znie i ideo logic znie pro jek tów fil mowych, tym
razem po jawiła się szansa na war tościowe przed sięw zięcie. Jak dowiódł To maš
Hučko, proble mem okazał się jed nak sposób ujęcia te matu Holo caustu w opowia -
daniu Hena, jed nego z najwy bit niejszych sce narzystów Pol skiej Szkoły i wielu
późniejszych filmów. Jak suge ruje Autor ar tykułu, de cyzja, by wyk orzys tać tekst pol -
skiego pisarza przy reali zacji filmu o te ma tyce obo zowej, wynikała z naszych osiąg-
nięć fil mowych, a przede wszyst kim wy soko cenionego w Czechosłowacji Ostat -
niego etapu (1947) Wandy Ja kubowskiej. Po nieważ nie udało się jed nak uzgod nić
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wspól nej kon cepcji filmu, współpraca stanęła pod znakiem za py ta nia. Autor tek stu
dok onał anal izy zmian sce nari uszowych, ujawniając ciekawy przy padek, kiedy to
kon cepcja fil mowego tek stu mo dy fikow ana była z różnych powodów: nie tylko z po-
li tyc znych i his to ryc znych, ale także z powodu niechęci do psy cholo gi zow ania
w filmie, wreszcie spe cy fiki słowack iej kine ma tografii tego ok resu. Po mimo wszyst -
kich per tur bacji i nie spełnionego w pełni za mysłu stwor zenia ko pro duk cji polsko-sło- 
wack iej obraz Solana stanowi ważny głos w fil mowym dyskur sie nad Zagładą. 

Di ag nozę relacji fil mowych czechosłowacko- polskich dopełnia tekst  J a d  w i g i  
H u č k  o v e j  poświęcony oce nie twórc zości Andrzeja Wajdy przez czechosłowacką
krytykę fil mową. Już na wstępie Autorka roz wiewa pol skie złudzenia. Czesi byli
słabo zaint er esowani pol skim kinem. Pre miery filmów Wajdy od bywały się z opóźni -
eniem, re cen zenci komen tow ali jego dzieła bez en tuzjazmu. Zdaniem Autorki, pod -
sta wową przyc zyną braku za ciekawienia kinem północ nych sąsi adów była ni ska
wiedza o współczes nej Polsce. W szczególny sposób do tyczyło to lat sie dem dzi -
esiątych i osiem dzi esiątych7, gdy nasz kraj stał się w ra mach bloku wschod niego
proble mem poli tyc znym ze względu na po jawiające się z co raz większą siłą wystąpi -
enia an tysyste mowe i rodzącą się kul turę oporu. Władze Czechosłowacji starały się
izolować swoje społec zeństwo od tego za grożenia. Traf nie komen tuje tę sytuację
J. Hučk ová: 

[…] obawa przed roz prze strze nie niem się »kryzysu pol skie go«, wpłynęła w oczy wi sty sposób
na nie obe cność filmów, które w kon te k ście kina lat czechosłowackiej nor ma li za cji posiadały
siłę dy na mi tu (s. 163). 

Człowiek z ma r mu ru (1976), Człowiek z że la za (1981) i Dan ton (1982) miały tam
swo je pre mie ry do pie ro po aksa mi t nej re wo lu cji. Nie ja ko „formą za stępczą” obe cno -
ści Wa j dy w Cze chosłowa cji była, jak ujęła to Au to rka te kstu „kry ty ka pre wen cy j na”, 
w któ rej ata ko wa no działal ność po li tyczną i ar ty styczną re ży se ra. W szczegó l ny spo -
sób obie ktem na gon ki stał się Człowiek z ma r mu ru, a nie ba wem Człowiek z że la za
wy ró ż nio ny Złotą Palmą w Can nes, którą uz na no za na gro dę po li tyczną. Au to rka
wska zu je, iż cze chosłowac cy kry ty cy po wie la li upo lity cz nio ne enun cja cje pol skich
dys pozy cy j nych re cen zen tów, na to miast przy oma wia niu Dan to na wy korzy sty wa no
ta k że nie przy chy l ne głosy fran cu skie. De ma skujący tekst Hučkovej ob ja ś nia po wo dy 
dla któ rych kul tu ra l na współpra ca, w tym fi l mo wa pol sko - cze chosłowa cka nie mogła 
prze bie gać ani har mo ni j nie, ani owo c nie. Hasła o przy ja z nej koe g zy sten cji kra jów

socja li sty cz nych był je dy nie mi tem roz po wszech nia nym w pro pa gan dzie wszy stkich
kra jów blo ku wschod nie go. 

Za mie sz czo ny w to mie zbio ro wym wy wiad z Ja nu szem Ma je wskim prze pro wa -
dzo ny przez  K a  t a  r z y  n ę  F i  g a t  sta no wi swe go ro dza ju pod su mo wa nie roz wa -
żań nad fo r ma mi współpra cy fi l mo w ców w okre sie do przełomu 1989 ro ku. Bo ha ter
wy wia du jest, w mo im prze ko na niu, je dy nym twórcą fi l mo wym, któ re mu udało się
w ra mach ko pro du kcji z cze chosłowa c ki mi ko le gami stwo rzyć dzieło wy bi t ne. Wspom-
nia ne już Za klę te re wi ry, wie le za wdzię czają owej współpra cy. Prze de wszystkim
sztu ce ope ra to r skiej Mi ro s la va Ondřička, sce na riu szo wi Pa v la Ha j ne go oraz umiej-
scowie niu akcji fi l mu w sce ne rii re sta u ra cji w Obecným Důmie w Pra dze. Wpra w dzie 
film ten sta no wi je den z isto t nie j szych te ma tów pod ję tych w roz mo wie, to jed nak
uwa gę przy ku wają ko men ta rze Ma je wskie go do tyczące współpra cy z Cze cha mi
i Słowa ka mi przy re a li za cji ró ż nych przed się w zięć fi l mo wych. Z jed nej stro ny, prze -
bi ja w nich, nie do okre ślo ne po czu cie wy ższo ści, dys tan su, na wet le kce wa że nia,
z dru giej zaś, po dziw i sym pa tia. Np. kie dy wspo mi na cze chosłowacką ko la u da cję
Słonej ró ży, któ ra od była się w 1982 ro ku (!) pa dają na stę pujące uwa gi: 

Na ko la u da cję filmu został wysłany ówczesny ko mi sarz wojskowy kine ma to gra fii, niejaki
pułkownik Lang. […] Lang przy je chał do Pragi w mundurze pułkownika i na ten widok Czesi
dosłownie położyli uszy po sobie i stanęli na baczność. Wszystko, co on po wie dział, było święte
i nie podlegało żadnej dys ku sji. […] od razu usta li li śmy, że on ich zdo mi nu je… […] więc oni się 
po prostu prze stra szy li tego wo j sko we go i na ko la u da cji nie było żadnych problemów (s. 224). 

Ma je wski uja w nił ta k że słabą zna jo mość hi storii cze skie go ki na pro wadzącą do
fałszy wych kon klu zji, np. przy oce nie akto r stwa Ru do l fa Hrušinskiego: 

[…] szybko został gwiazdą, a po wielu latach zagrał Szwejka. Wtedy był młod zie ń cem, ale
z czasem stał się po prostu aktorem chara ktery sty cz nym. Ta jego młod zie ń cza uroda zamieniła
się w ka ry ka tu rę […] (s. 227). 

Jak wia do mo ar ty sta stwo rzył sze reg wy bitnych kre a cji8. Ma je wski jed no cze ś nie
zwie rza się: 

[...] estyma dla cze skie go filmu od początku gdzieś we mnie tkwiła. […] Czułem, że tutaj
[w Bar ran do vie D.D.], w po rów na niu z naszą chałupniczą wówczas kine ma to gra fią, wszystko
jest za wo do we, ma jakąś tradycję, a ci wszyscy filmowi rze mie śl ni cy, współpra co w ni cy – piony
ope ra to r skie, sce no gra ficz ne, cha ra kte ryza cja – że ci ludzie naprawdę umieją to robić (s. 228). 
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7 Tym bardziej warto przywołać nazwisko czeskiego krytyka Jiříego Cieslara, który w tak
niesprzyjających oko li cz no ściach starał się pro pa go wać polskie kino w Czechosłowacji.
Swoje wnikliwe teksty o Andrzeju Munku, Krzy szto fie Zanussim, Feliksie Falku, Krzy szto fie
Kieślowskim publikował w l. 70. i 80. na łamach cza so pi s ma „Film a doba”. Z kolei ceniony
słowacki krytyk filmowy Pavel Branko wiedzą na temat polskiej kine ma to gra fii dzielił się
z czy tel ni ka mi pism „Film a divadlo” czy „Kultúrny život”. 

8 R. Hrušinský stworzył nie za po mnianą postać Karla Koprfingela w Palaczu zwłok
(Spalovač mrtvol, 1928) Juraja Herza, zagrał w ad ap ta cjach prozy Bohumila Hrabala Post rzy -
ży ny (Postřižiny, 1980), Święto prze bi ś nie gu (Slavnosti sněženek, 1983) i Vla di s la va Vančury
Kapryśne lato (Rozmarné leto, 1968) Jiřiego Menzla, a także w filmie Karela Kachyňi Śmierć
pięknych saren (Smrt krásných srnců, 1986) będącego ekra ni zacją zbioru opowiadań Oty Pavla. 



W wy wia dzie z Ma je wskim, obok no wych in fo r ma cji do tyczących szcze gółów
współpra cy pol skie go re ży se ra z cze chosłowa c ki mi fil mo w ca mi, zna lazło się sze reg
ste reo ty po wych wtrę tów do tyczących cze skiej ku ch ni, ku l tu ry pi w nej, po czu cia hu -
mo ru, „śmie sz ne go ję zy ka”…

Ko le j na gru pa te kstów w oma wia nej książce sku pia się na do świa d cze niu współ-
ist nie nia sąsie dz kich kine ma to gra fii po prze mia nach sy ste mowych. Pol skie, cze skie
i słowa c kie śro do wi ska fi l mo we wiązały du że nad zie je z mo ż li wo ścią włącze nia się
w eu ro pe j ski sy stem ko pro du kcyj ny. W pie r wszej ko le j no ści zain tere so wa ne były
współpracą z za chod ni mi kine mato gra fia mi, widząc w nich szan sę na pod nie sie nie
po zio mu tech nolo gicz ne go ro dzi mej pro du kcji. Z cza sem jed nak wraz z po le p sze -
niem się sy tu a cji kra je Eu ro py Środko wo- Ws chod niej na wiązały ze sobą współpra cę
na no wych za sa dach. 

J o  a n  n a  W o  j  n i  c k a  po świę ciła swój tekst ana li zie ob ra zu Pe tra Ze len ki Ka-
ra ma zo vi (2008, Bra cia Ka ra ma zow). Re ży ser skon stru o wał film łącząc współczesną
fa bułę ze sce na mi prze ję ty mi z włas nej in sce ni za cji te a tra l nej po wie ści Fio do ra Do-
sto je wskie go. Po przez wni kliwą ana li zę fi l mu Au to rka po szu ku je od po wie dzi na py -
ta nie o sens i ro lę wpro wa dze nia kla sy cz ne go te kstu we współczesną fa bułę na do -
miar te go roz gry wającą się w pol skiej prze strze ni. Pi sze: 

[…] już w początkowych pa r tiach filmu splatają się jego trzy płasz czy z ny – płasz czy z na dzieła
Do sto je wskie go, zna cze nie miejsca, a więc sce ne ria Nowej Huty i oso bi sta tra ge dia jednego
z obecnych na miejscu ro bo t ni ków (s. 113). 

Zda niem ba da cz ki, re ży ser wy do był z dzieła pi sa rza ideę oj co bó j stwa, a oj cow-
sko - sy no wskie re la cje prze niósł w prze strzeń po za te a tralną – fi l mową, „czy niąc
z niej je den z fi la rów swo jej fi l mo wej, nie zaś »te a tra l nej« ad ap ta cji” (s. 116). Wyłus-
kując w głębo kiej in ter pre ta cji sens wszy stkich, nie kie dy za ska kujących wi dza, za -
bie gów twó r czych Ze len ki, Jo an na Wo j ni cka do wiodła, iż re ży ser wni kli wie od czy tał 
myśl Do sto je wskie go, akcen tując jej ponad cza so wy wy miar. Jed no cze ś nie film Ze -
len ki – jak do wo dzi Jo an na Wo j ni cka – jest przykładem zu pełnie no wej fo r muły
współpra cy i wza je mnej in spi ra cji. Ma my tu do czy nie nia z prze my śla nym dziełem
fi l mo wym, w któ rym nie ty l ko idee ro sy j skie go pi sa rza, ale ta k że pol ska prze strzeń
ku l tu ro wa, współtwo rzyły au to r ski film cze skie go re ży se ra. 

Z ko lei fi l mową re fle ksję nad wspó l nym do świa d cze niem ko mu ni z mu od naj-
dzie my w te k ście  J a  c k a  N o  w a  k o  w s k i e g o.  Przed mio tem je go zain te re so wa-
nia stały się dwa fi l my pre zen tujące wi ze ru nek służb spe cja l nych9. Wspó l na pro du k -
cja słowacko -pol sko- cze ska Červený kapitán, 2016 (Cze r wo ny ka pi tan, Rudý ka pi-
tán) słowa c kie go re ży se ra Mi cha la Kollára oraz Psy (1992) Władysława Pa si kow-
skie go zain te re so wały Ja cka No wa ko wskie go prze de wszy stkim ze wzglę du na wy-

ko rzy sta nie w nich ponad na ro do wych i poza regio na l nych kon we ncji ga tun ko wych,
este tyk i po etyk, któ re po zwa lają do strzec w ki nie Eu ro py Śro d ko wej ten den cję wpi -
sy wa nia swo ich do świa d czeń w uni we r sum fi l mo we. Opo wia dając o me an drach hi -
sto rii prze mo cy w kra jach blo ku wschod nie go, wy ko rzy sta no kon we ncję ga tun ku fi l -
mu po li cyj ne go o długich i bo ga tych tra dy cjach zachod nioeu rope j skich. Po ja wiły się
ta k że ele men ty ki na akcji, ki na ban dy c kie go, poli ty cz ne go thril le ra, a w fi l mie Cze r -
wo ny ka pi tan ponad to się g nię to po este ty kę ki na no ir. Zda niem No wa kow- skie go,
kon stru k cja głów nych bo ha te rów w obu fi l mach zo stała opa r ta na wzo r cach cza r ne go
kry mi nału. Po sta cie te po sia dają ce chy nie spó j ne i dwu z na cz ne mo ra l nie, co
przekłada się na kon klu zje fi l mów. Uwa gi Au to ra, pod su mo wujące Cze r wo ne go ka -
pi ta na, rów nie do brze od noszą się do Psów: 

Bardzo trudno wskazać […] jed noz na cz nie ukarane zło, które ktoś wyrządził, nie mówiąc
już o na gro dzie za dobro, do którego się przy czy nił (s. 200). 

Wspó l ne do świa d cze nie trud nej przeszłości zro dziło po dobną eks pli ka cję ar ty -
styczną. 

Kwes tię natu ral nej koeg zys tencji w re gionie pod niósł  M a  t e u s z  Ż e b r o w -
s k i,  prezen tując twórc zość doku men talną Pa vola Ba ra baša. Te matem filmów Sło-
waka są Ta try spa jające nie jako Słowację i Pol skę w jedną przestrzeń kulturowo-
 geograficzną. Jego filmy – jak prze ko nująco dowodzi Autor tek stu – uka zują re gion
ponad podziałami, po dejmując głębsze kon sek wencje tej natu ral nej sym biozy. Uwa-
ga Żebrowskiego została sku pi ona na konk ret nej i sym bolic znej kon struk cji prze-
strzeni jako bo haterki doku mentów. Zwraca uwagę, iż „tatrzańskie filmy Ba ra baša –
podążając za struk turą porządku kos mic znego w mi cie […] – można podzielić na dwa 
typy. Pier wszy z nich po ka zuje rzec zy wis tość stanu ide al nego, prac zas, który wciąż
uobec nia się w poszc zególnych, często trudno do stępnych miejs cach” (s. 176)10. Drugi
typ tatrzańskich filmów wska zany przez Ma teusza Żebrowskiego to opow ieści
„o ludzi ach w górach, którzy z jed nej strony wciąż sytuują się w pobliżu dziejącego
się mitu, są przez niego ufor mow ani, ale jed noc ześnie, co wynika z błęd nego odczy ta -
nia gen ius loci, od da lają się men tal nie od po jmow ania Tatr jako krainy wiec znego sa -
crum. Dop iero w takim miejscu, w nie jakim od dale niu od mitu, mogą zaist nieć konk -
retni ludzie i ich oso biste his to rie, może również zaznac zyć się obec ność krajów
i dwóch narodów funk cjo nujących w obrębie gór” (s. 177–178). Filmy poświęcone
tra dycji tater nictwu11 podkreślają ideę wspól nej his to rii poszu kującej ar gu mentów na

10 Żebrowski zaliczył do tej grupy następujące filmy: Vysoké Tatry. Príroda zamarzlá
v čase, 2007 (Wysokie Tatry. Kraina za trzy ma na w czasie); Tatry Mystérium, 2003 (Ta trza ń -
skie misterium); Premeny Tatier, 2006 (Przemiany Tatr); Kde ticho hovorí, 2013 (Tam, gdzie
przemawia cisza).

11 M.in.: Příběhy tatranských štítů, 2011-2013 (Opowieści o tatrzańskich szczytach); Žít pro
váseň, 2014 (Życie dla pasji).
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9 Filmy podejmujące pro ble ma ty kę rozrachunkową czy lustracyjną pojawiły się zarówno
w kinie polskim, np. Rysa (2008) w reż. Michała Rosy, Kret (2011) Rafaela Le wan do wskie go, 
a także czeskim: Kawasakiho růže (Czeski błąd, 2009) Jana Hřebejka.



rzecz jed ności gór. Przy reali zacji tych filmów reży ser korzystał z po mocy pol skich
in stytucji, kon sultantów, by opow iedzieć niez wykłą his to rię lud zi, których łączy fas-
cy nacja na turą, bow iem – jak podkreśla Żebrowski – „niez wykle ważnym skład -
nikiem tożsa mości gór u Ba ra baša jest nie tylko ich nie podziel ność, lecz także apoli -
tyc zność” (s. 181). Tekst Ma teusza Żebrowskiego wykazał pon adto, jaką rolę ode grać 
może sam te mat podjęty w filmie, który zain spi rował słowack iego doku men tal istę do
ar tystyc znej re fleksji nad na turą i wspólną odpow iedzi al nością za nią, uświ ada miając
pon adto sens wie lowymia rowego współist ni enia sąsied nich narodów.

Reasu mując, prob lema tyka podjęta w to mie zbior owym okazała się niez wykle
ciekawa i ważna dla us talenia his to ryc znych relacji kul turalnych w sferze kina
między Polską a Czechami i Słowacją i ot wiera pole do dalszych ba dań. Wnioski,
jakie można wysnuć z lek tury re cen zow anego tomu zbior owego, wyk rac zają poza
kon kluzje puen tujące poszc zególne stu dia. Tek sty poświęcone for mom współpracy
z ok resu PRL i Czechosłowacji, na których swoje piętno od cisnęły oko lic zności poli -
tyc zne, obaliły ostatec znie mit o „brat niej współpracy” lansowany oficjal nie przez
władze obu krajów. Tymc zasem niechęć, upr zedzenia i nieuf ność towarzysząca
współist ni eniu państw socjal istyc znych przekładała się na efekty fil mowych przed -
sięw zięć unie możli wiając au ten tyczną i twórczą współpracę. Wyjątkiem pot wierdza-
jącym regułę po zostają Zaklęte re wiry Janusza Ma jewskiego12. Nie bez przyc zyny
więc na okładce tomu wid nieje frag ment kadru z tego filmu jako sym bol po tencjału,
jaki tkwi we wspólnych pro jek tach. Współpraca podjęta już po przełomie przyn iosła
na to mi ast pier wsze obie cujące efekty ar tystyc zne, które również były przed mio tem
anal izy w tej książce13. Truiz mem jest już dzisiaj stwierdzenie, że przyszłość eu ro -
pejskich kine ma tografii związana będzie z umiejętną, przy noszącą korzyści ar ty-
styczne i ekonomic zne, współpracą międzynaro dową. Powo jenne relacje kul turalne
między naszymi kra jami, na których w stopniu znaczącym za ważyła wielka poli tyka
pojałtańska, muszą być dzisiaj bu dow ane nie jako od nowa. Jed noc ześnie prob lemy tu
podjęte wpisują się w szersze za gad ni enie kre ow ania nowoc zes nego mod elu współ-
pracy kul tural nej w Europie Środ kowej. Bez roz poznania różnych as pek tów z prze-
szłości nie da się zbu dować efek ty wnego pro jektu in te gra cy jnego kul tury krajów
naszego re gionu. Mono grafic zny tom stu diów nad fil mowymi relacjami pols ko- czes-
ko-słowackimi stanowi godny na mysłu głos w tej kwes tii.

An na ZU RA

Wrocław

O kon cep tua li zacji barw raz jeszc ze

Pre zen to wa na mo no gra fia1, której au to rem jest Ri chard Změlík, czes ki li tera tu -
roznaw ca, wpi su je się w sze ro ki nurt ba dań poświę co nych kon cep tua li zacji barw.
Nurt od lat kon sekwent nie rozwi ja ny przez ba dac zy różnych specjalnoś ci. Ogrom pu -
bli kacji z te go za kre su odno si się do języka w kon tekś cie zarówno fi lo lo gic znym, jak
i kul tu rowym, a wnioski ba dawcze są sta wiane na ba zie in te gracji z wy ni ka mi z ob-
sza ru eks pe ry mentów psy cho lo gic znych, fi zyc znych, a na wet od kryć neu ro lo gicz-
nych. Pozwa la to na pełnie jszy, bard ziej syn te tyczny opis sa me go języka, jak też opis
dzieła li ter ack ie go, będące go wy ra zem szczególnej kreacji au torskiej.

Od woływa nie się do in nych obszarów wied zy, aniże li tych stricte fi lo lo gic znych,
zna lazło swo je miejsce zwłaszc za w lingwis ty ce, z powod ze niem rozwi jającej kon -
cepcję me tody ba dań języko we go obrazu świa ta (JOS). W efek cie te go mamy dostęp
do pozna nia zja wisk językowych de ter mi no wa nych przez różne kul tu ry, które są no-
śni kiem własnych, częs to na ro dowych, doświadczeń w uję ciu syn chro nic znym i dia -
chro nic znym. Na tym tle możemy też od kryć in dy wi dualną krea ty wność poszc ze-
gólnych jednos tek, twórców li tera tu ry, których dzieła mogą być de ter mi no wa ne przez 
własne in dy wi du lane, częs to nie pow tar zalne, doświadcze nia. W efek cie dzieła te
pozwa lają na odczy ta nie zja wiska pew ne go ba lan so wa nia po międ zy sze ro ko pojętym 
uni wer sa liz mem językowym a re la ty wiz mem kul tu rowym.

Oma wia na mo no gra fia Ri char da Změlíka sta no wi ana lizę kon cep tua li zacji barw
w li ter ack iej twórc zoś ci pro za torskiej wybit ne go czes kie go au to ra Ja na Če pa i wpi su -
je się w krąg ba dań li tera tu roznawczych, po mi mo że Změlík sto su je także narzęd zia
przy pi sane ana li zom lingwis tyc znym. Już na wstę pie au tor mo no gra fii zaznac za, że
je go pra ca „se na první pohled možná ne musí je vit ja ko stan dardní li terárněvědná stu -
die, ale spíše ja ko práce lingvis tická, přes to právě do oblas ti li terární vědy náleží pře -
devším” (s. 9). 

Na leży też zaznac zyć, że Změlík ma już za sobą po dob ny eks pe ry ment (za koń-
czo ny suk ce sem), kiedy po chy lił się nad ana lizą twórc zoś ci Če pa, wykorzys tując na-
rzęd zia stricte z obsza ru ba dań językoznawczych, a efek tem te go eks pe ry men tu było
opu bliko wa nie książki Kvan ti ta tivně- kor pu sová analýza a li terární věda… (2015)
oraz sze re gu ar tykułów w czes kich i za gra nic znych cza so pis mach re cen zo wa nych.
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12 Warto także wspomnieć o udziale Idy Ka mi ń skiej w uho no ro wa nym Oscarem filmie
Obchod na korze (1965, Sklep przy głównej ulicy) Jána Kadára i Elmara Klosa. Aktorka otrzy- 
mała wtedy nominację „dla naj le p szej aktorki pier wszop la no wej”, a dwa lata niej wcześniej
jej kreację w tym filmie na gro dzo no w Cannes. 

13 Do tej grupy zaliczyć można: polsko-słowacką produkcję w reżyserii Dariusza Jabłoń-
skiego Wino truskawkowe, 2009; serial te le wi zyj ny HBO zrea li zo wa ny przez Agnieszkę
Holland Hořící keř (2013, Gorejący krzew); Fugę (2018) Agnieszki Smoczyńskiej, koprodukcję 
polsko-słowacko-czeską, także czeski film Davida Ondříčka Ve stínu (2012, W cieniu) zrea li zo -
wa ny we współpracy z Polską i Słowacją. 

1 Richard Změlík, Kon cep tua liza ce barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních mo-
delů, Olomouc: Uni ve rzi ta Palackého v Olo mo u ci, 2019, 320 s. ISBN 978-80-244-5479-5.



Na to miast w mo no gra fii Kon cep tua li za ce ba rev… (2019) jej Au tor sta wia so bie
trzy głów ne ce le: zin te gro wa nie me tod ba dań lingwis tyc znych i li tera tu roznawczych; 
prze tes to wa nie wy bra nych me tod (określenie ich po tencjału, ale także ogra nic zeń
w kon tekś cie nauk o li tera turze) oraz do ko na nie próby połącze nia obu możli woś ci
me to do lo gic znych po przez poszer ze nie in ter pre tacji li tera tu roznawczych. Tak więc
jest to pra ca nie tylko z za kre su semantyki, kon cep tua li zacji barw w li ter ack iej pro zie
Ja na Čepa, ale prze de wszystkim jest ona opi sem eks pe ry men tu me to do lo gic zne go.
Biorąc pod uwagę fakt, że Změlík ma już w swoim do rob ku pu bli kację, w której od -
ważył się na próbę in te gracji me tod (2015), to Kon cep tua li za ce ba rev… (2019) fak -
tyc znie jest pogłębio nym spojrze niem doświadczo ne go i dojr załego ba dac za, który
śmiało przekrac za ko le jne gra nice w eks plo racji bo ga te go ma te riału.

Au tor zaznac za, że pra ca zos tała pod zie lo na na czte ry za sadnic ze częś ci i zac zy na 
się od przeds ta wie nia sta nu ba dań. Następnie, na po trzeby te jże pra cy, opi sa no for -
mułę prze jś cia od narzęd zi lingwis tyc znych do li tera tu roznawczych, a w ko le jnej
częś ci prze pro wad zo no dogłębną ana lizę ma te riału, sto sując narzęd zia mo de li iloś -
ciowych, by fi nalnie pod zie lić się wy ni ka mi z za kre su fik cjo nalnej se mantyki barw
w pro zie Ja na Če pa oraz na tej ba zie do ko nać in ter pre tacji li tera tu roznawczej.

W częś ci pierwszej mo no gra fii Ri chard Změlík do ko nu je opi su stanu ba dań nad
barwa mi w przes trze ni fi lo lo gic znej z pers pek ty wy syn chronic znej i dia chro nic znej
ze szczególnym uwzględnie niem do rob ku językoznaw ców. Od wołuje się za tem do
klasyc znej pu bli kacji Ber li na i Kaya (1969), opis wzbo ga ca sze re giem dia gramów
i wykresów ukazujących spek trum barw i przy porządko wa ne do nich nazwy, wska-
zując na pro blem roz my cia gra nic znac ze niowych, które wy wołują wątpli woś ci
w jednoznac znym przy porządko wa niu nazwy do desy gna tu. Au tor opi su je zja wis ko
kon cep tua li zacji, trak tując je ja ko pro ces zmysłowo- men talnie- językowy. 

Następnie na ba zie osiągnięć lingwis tyc znych wskazu je na os obli wość tzw. se -
mantyki fik cjo nalnej, która jest efek tem różno rodnych warstw struk tu ralnych w dzie -
le li ter ackim i pro cesów z nim związa nych. Zda niem au to ra, owe warstwy i pro cesy
po zos tają w cen trum me tod li tera tu roznawczych i są tak sa mo is totne jak kon tekst
i re cepcja dzieła. Změlík przeds ta wia przy tym inte re sujący sche mat prze ciwstaw-
nych trójkątów, obrazujący różne obsza ry dzieła li ter ack ie go, a które sta no wią punkt
wy jś cia do sze ro ko pojętych, in te gra cy jnych ba dań lingwis tyc znych i li tera tu roznaw- 
czych. 

W tej częś ci pra cy nie bra ku je także opi su al go rytmów barw w uję ciu lingwi-
styc znym, dla które go punk tem wy jś cia była pu bli kacja Ada ma Pawłowskie go
(2006), pozwa lająca na stworze nie pew ne go fun da mentu do zas to so wa nia me to dy
ba dań, których osią są iloś cio we mo de le języko we. 

Kon cepcja JOS, będąca fun da men talną me todą ana li zy barw w re cen zo wa nej
pra cy, jest też opi sa na w odnie sie niu do ba dań czes kich lingwistów – także w per-
spekty wie syn chro nic znej i dia chro nic znej. Au tor konty nuu je swo je rozważa nia na

te mat ro li barw w in nych dzied zinach, które wpi sują się w obszar ogólnie poję tej kul -
tu ry czes kiej: w li tera turze, sztuce, folk lorze.

W częś ci tej Změlík for mułuje istotny wnio sek, który jednoc ześnie sta no wi wstęp 
do za sadnic zej częś ci pra cy: 

Z literárněvědného hlediska se však otázka jazykového obrazu světa utvářeného skrze jazyk
literárního díla jeví poněkud komplikovaněji. Především literární dílo jednoduše neo dka zu je
k přirozenému světu, ke světu reálnému či aktuálnímu, ale ge ne ru je fikční svět. Funkce literár-
ního jazyka nespočívá primárně v referenčním aktu, [...] ale v aktu performativním (s. 86).

W dru giej częś ci re cen zo wa nej mo no gra fii au tor sku pia się na tzw. fik cjo nalnej
se manty ce barw (fikční sé man ti ka ba rev), którą trak tu je ja ko swe go rod zaju prze jś cie
od rozważań nad znac ze niem barw w kon tekś cie lingwis tyc znym do osad ze nia ich
w przes trze ni nauk o li tera turze. Szczegółowo wy jaśnia poję cie kon cep tua li zacji,
przede wszystkim opie rając się na jej rozu mie niu na sposób La kof fa i John so na
(1980). Sam jednoc ześnie opi su je zja wis ko kon cep tua li zacji dru gie go sto pnia, które
łączy w odnie sie niu do światów fik cy jnych, wymyś lo nych. Tym sposo bem, mówiąc
o tym ty pie kon cep tua li zacji, operu je poję ciem fik cjo na li zacja (fik cio na li za ce).

W ko le jnym eta pie rozważań czy telnik może się za poznać z aspektami teo re tycz-
nej ana li zy dys kur su. Is totną częś cią tych do cie kań jest kwes tia mo de lo wa nia i swois -
ta dokładność, zwłaszc za że mo de lo wa nie jest ważną częś cią ba dań li tera tu ro-
znawczych au to ra mo no gra fii.

Trze cia część pra cy Ri char da Změlíka jest już wprawną ana lizą barw po przez
zas to so wa nie tzw. mo de li iloś ciowych. Dzię ki te mu czy telnik re cen zo wa nej pra cy ma 
dostęp do szczegółowego opisu me to dy, która bezsprzec znie sta no wi pre cy zyjną in-
s truk cję, w ja ki sposób prak tyc znie pra co wać z ma te riałem kor pu sowym. Opis ten ma 
też wy miar prag ma tyc zny, pozwa lający na zdoby cie umie jętnoś ci zas to so wa nia
wspomnia nej me to dy, rów nież do ana li zy in nych tekstów li ter ackich, co pozwo li na
uzyska nie do datkowych, poszer zo nych wy ników in ter pre tacji dzieła li ter ack ie go.

W trze ciej częś ci zos tała prze pro wad zo na ana li za o cha rak ter ze porównawczym.
Jej pods tawą jest bo ga ty ma te riał wyeks cer po wa ny z wy bra nych kor pusów języko-
wych i tzw. sub kor pusów. Změlík wpraw nie ana li zu je pro file frekwen cy jne barw
w czes kim kor pu sie językowym (SYN 2015), zes ta wiając go z kor pu sem bryty jskim
(Bri tish Na tio nal Cor pus – BNC). 

Au tor w tym kon tekś cie opi su je zja wis ko ko no tacji barw: wskazu je na ich zna-
czenie pods tawo we, z które go wypływają znac ze nia sys te mo we. Na tej ba zie uza -
sadnia ist nie nie ko no tacji teks towych, które są w za kre sie kon cepcji se mantyki fik -
cjo nalnej.

Za da nie zba da nia znac zeń barw zos tało zrea li zo wa ne w opar ciu o ma te riał kor -
pusów: SYN 2015, SYN FIC (kor pus be le trystyki), SYN FIC NOV (kor pus pro zy),
SYN FIC VER (kor pus poezji), oraz kor pusów au torskich: HRABAL (kor pus pro zy
B. Hra ba la), ČAPEK (kor pus pro zy K. Čap ka), MÁCHA (kor pus pro zy K.H. Máchy)
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oraz ČEP (kor pus pro zy J. Čepa). Ja ko że przed mio tem ba dań Ri char da Změlíka jest
prze de wszystkim pro za Ja na Če pa, pod da je ją więc szczegółowej ana li zie, czer piąc
ma te riał z poszc zególnych utworów: Vi gi lie (1928), Zeměžluč (1921), Let nice (1932), 
Tvář pod pa vuči nou (1941), Cikáni (1999), Hra nice stínu (1935), Děravý plášť
(1934), Polní tráva (1946), Dvojí do mov (1926), Mo drá a zla tá (1938).

Do ko nując ana li zy kor pu so wej nazw barw, Změlík pre zen tu je cały przekrój zróż-
ni co wa nych wykresów, zes ta wień wskazujących opo zycje se mantyc zne barw w po-
szc zególnych utwo rach oraz zes ta wień klasy fi kacyjnych i hierar chic znych.

Na leży jed nak z całą mocą pod kreś lić, że autor nie kon cen tru je się li tylko na
samych oblic ze niach i wykre sach, słusznie wskazu je, że „...nelze spo lé hat na kvan ti -
fi ka ci izo lo vaných ka te go rií ba rev, ale je nez bytné je nahlížet v různých kon tex tech.
[...] ve výsled ku nás ne bu de zajímat lexikální kon text da né barvy, ale kon text ce lé ho
fikčního světa, způs ob kon cep tua li za ce barvy ve fikčním světě” (s. 151). Do da je
także: 

Je však nezbytné nezůstávat pouze u popisu jednotlivých modelů a chápat je ve funkčních
korelacích. Jak se rovněž ukáže v pátém oddíle, jejich ap li ka ce na konkrétní materiál nespočívá
v jejich prostém přiřazení ke konkrétnímu textu. Není možné a priori vycházet výhradně z těchto
modelů a jim za každou cenu přizpůsobit výklad, ale udržovat mezi literárněvědnou interpretací
a kvantitativními modely funkčně korelační vztah. Pouze takto lze rozumět pojmu řízená
literárněvědná in ter pre ta ce (s. 191).

Os tat nia, fi nal na część pra cy – Fikční sé man ti ka ba rev v próze Ja na Če pa – li -
terárněvědná in ter pre ta ce na bázi kvan ti ta tivních mo delů – wy da je się być najbar-
dziej in te re sująca, a z pewnoś cią od krywcza. Au tor sku pia się w niej bo wiem bezpo-
średnio na ana li zie i in ter pre tacji pro za torskich tekstów Ja na Če pa z zas to so wa niem
fik cjo nalnej se mantyki barw. Wśród wie lu in te re sujących od kryć i idących za ni mi
wnioska mi, wy ni kający mi z ana li zy se mantyki barw oraz ich in ter pre tacji, autor mo -
no gra fii wskazu je m.in. na silną oś kon tras tu barw na li nii chro ma tyc znoś ci i achro -
ma tyc znoś ci, identy fiku je w pro zie Če pa zja wis ko rytmiki oraz swois ty kon tra punkt,
wy pro fi lo wa ny po przez nazwy barw. War ta uwa gi jest także część wskazująca na in -
ten sy wność nasy ce nia światłem wykreo wa ne go, au torskie go świa ta fik cji. Změlík
kons ta tu je także, że „ve fikčních světech však barvy nevy jadřu jí pouze příznak roč-
ního ob dobí, ale do je jich významo vé ho plánu se promítají sé man tické re zultáty me -
tafy zických a sym bo lických kons truk cí. [...] Ba revná to na li ta fikčních pros to ru má
tedy ve výsled ku po va hu pa lim pses tu; vzta hu je se k je vo vé mu světu a je ho při ro -
zeným barvám, avšak současně jej da le ce překraču je směrem do oblas ti světa du -
chovního, světa vyměře né ho je dině sku tečným a in ten zivním prožitkem křesťanské
víry” (s. 266).

To najbard ziej zajmująca część w całej pra cy Ri char da Změlíka, w której czy -
telnik może za poznać się z wy ni ka mi prze pro wad zo nej ana li zy i in ter pre tacji. I szcze- 
gólnie do tej częś ci, nie zdrad zając jej za war toś ci, na leży za chę cić od biorcę. Wy ni ki

rze telnej ana li zy opar tej na zas to so wa niu narzęd zi zarówno z obsza ru ba dań języko-
znawczych, jak i li tera tu roznawczych sta no wią no we spojrze nie na prozę Ja na Čepa. 

Cała mo no gra fia jest po par ta rze telnym ma te riałem ba dawczym, ujętym w pos ta-
ci aneksu (s. 277–297), na który składają się zes ta wie nia frekwencji nazw barw, zes ta -
wie nia konkor dancji nazw barw w wy bra nych kor pu sach językowych oraz inne. Pra -
ca za wie ra streszc ze nie w języku an gielskim (s. 299–301), bi blio gra fię (s. 303–314)
oraz in deks au torów (s. 315–317).

Konklu dując, na leży uznać, że mo no gra fia Ri char da Změlíka Kon cep tuali za ce
ba rev… (2019) ma cha rak ter no wa torski, po mi mo że – jak wspom nia no wcześniej –
przes trzeń se mantyki barw zos tała już wyjątkowo wyc zer pująco opi sa na. Jed nakże
w przy pad ku re cen zo wa nej pra cy mamy do czy nie nia z wprawnym łącze niem me tod
z obsza ru ba dań lingwis tyc znych i li tera tu roznawczych. Stąd też na leży pow tórzyć za 
auto rem, że rzec zy wiś cie jest to rozpra wa o me tod zie, która w wy datny sposób
poszer za obszar poszu ki wań i odczy tań tekstów li ter ackich. Mo no gra fia ta rzu ca
także no we światło na in ter pre tację twórc zoś ci li ter ack iej Ja na Če pa ze szczególnym
uwzględnie niem kon cep tua li zacji barw w pro zie kwa li fiko wa nej do tzw. fik cji nar ra -
cy jnej.

Pra ca z pewnoś cią okaże się być cenną po zycją dla ba dac zy, którzy są ot war ci na
działania eks pe ry men talne, co pozwo li im wzbo ga cić przekrój in no wacy jnych wnios- 
ków, wy ni kających z tak po pro wad zo nej ana li zy. Za tem mo no gra fia Ri char da Změlí-
ka może sta no wić punkt wy jś cia do dalszych ba dań na po lu in ter pre tacji dzieła lite-
rack ie go, ale także może być nowoc zesnym zaplec zem uzu pełniającym in ter pre tację
pro zy Ja na Če pa na po zio mie opra co wań aka de mickich.
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K R O N I K A

Mie czysław BA LO WSKI

Uni ve rzi ta Ada ma Mi c kie wi cze

Vědecko- výzkumná práce poznaňské bo hemis tiky

Současný vědecký výzkum v oboru český ja zyk a lit era tura byl v Ústavu slo van -
ské fi lolo gie zave den hned po jeho vzniku z Ústavu ruské a slo van ské fi lolo gie (tehdy
v rámci Ústavu ruské a slovanské filologie vznikla sa mo statná kate dra pro stu dium
zápa do slo vanských ja zyků a lit era tur). Na začátku v cen tru vědecko- výzkumného
badání naší kate dry se nacházela je nom če ská lit era tura po 2. světové válce. Te prve po 
roce 2007 se pra co viště v Poznani začalo zabývat i lingvis tickými otáz kami: nejprve
strati fikací če ského ja zyka, fra zeo lo gií, pak i dalšími otáz kami. Současně vznikl zá-
jem o kom para tivní stu dium če ského a pol ského ja zyka, jehož výsled kem byly také
i přek lady če ské lit era tury, nejprve pohádky a afo rismy, pak i básně (dnes z těchto pře- 
kladů čerpá scé náristka aš.di vadla, naše dok to randka Anna Kapc zyńska). V Ústavu
byly řešeny tyto jed not livé gran tové pro jekty:

– Ga wa re cka Anna, účast v projektu Li te ra tu ry słowiańskie po roku 1989 w dialogu
z Europą i światem. Nowe zjawiska, ten den cje, per spe kty wy, realizovaném Komisí
literární kom para ti sti ky Mezinárodního sjezdů slavistů, grant číslo 115/E–343/
SPB/MSN/H–01/DZ 195 (2003–2005).

–  Ko wa l ska Urszula, vedoucí grantu PRELUDIUM Do świa d cze nie roku 1968 w czes-
kiej li te ra tu rze emi gra cy j nej, grant pro mladé badatelé, číslo projektu: 2011/01/
N/HS2/00851 (2011–2013).

– Firlej Agata, vedoucí polské části mezinárodního grantu, Ko wa l ska Urszula, Firlej
Agata, Skibska Anna Maria, Ba l ce rzak Małgorzata, Wolska Joanna, Ga wa re cka
Anna, Balík Štepán, Holý Jiří, Hříbková Hana, Vlasáková Šárka, Zitová Olga –
účastníci projektu The Ho lo ca ust in the Li te ra tu res and Cultures of Central Europe
/ Ho lo ca ust w li te ra tu rach i ku l tu rach Środkowej Europy (2013–2016), schválené-
ho Mini ste r st vem vědy a školství Polské re pu b li ky, Mini ste r st vem školství, mláde-
že a tělovýchovy České re pu b li ky a organizací DAAD Německé re pu b li ky.

– Czachór Sylwia, účast v projektu Poezja na ma r gi ne sie cy wi li za cji. De gra da cja
i od ro dze nie twó r czo ści po ety c kiej w latach 1864–1894 (podstawa bi b lio gra ficz-

no- mate riałowa), projekt schválený Národním Pro gra mem Vývoje Hu ma ni sti ky
a Mini ste r st vem vědy a školství Polské re pu b li ky (2012–2014).

– Czachór Sylwia, účast v projektu Rozwój systemów or ga ni za cji teatrów w pa ń -
stwach UE, projekt schválený Národním Centrem Vědy Polské re pu b li ky (2014–
–2015). 

Kromě gran tových pro jektů jsou zde řešeny i další ba datel ské otázky. Posledními
týmovými pro jekty jsou:

– Ga wa re cka Anna, projekt Komplexní inovace výuky polského jazyka pro začáteč-
níky na Filozofické fakulte Ma sa ry ko vy uni ve rzi ty, číslo projektu 640/2003, schvá-
lený Fondem rozvoje vysokých škol ČR, ředitel: dr. Roman Madecki, Katedra sla vi -
sti ky Ma sa ry ko vy uni ve rzi ty.

– Ga wa re cka Anna, projekt Ka te go ria »swój – obcy« / »swoje – cudze«, číslo projektu 
88354/03/41, projekt realizovaný ve spolupráci badatelů ze Srbska, Cho r va t ska
a Bulha r ska. 

– Balowski Mieczysław, projekt Česko-polská srovnávací fra ze o lo gie, číslo projektu
405/01/1267, řešitelka projektu: doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., projekt realizo-
vaný ve spolupráci s Filo zofi c kou fakultou Ostravské uni ve rzi ty (2007–2009).

Další ba datel ské ok ruhy: analýza lit erární tra dice od 19. století do součas nosti
v es tetice, fi lo zofii a po li tice; fenome nologická a sémi otická re flexe nad duchov ním
a ide ovým pros torem Slaviae Or to doxae (la tin ská a cy ril ská tra dice v ja zyce a v če ské
lit era tuře); če ské di vadlo 20. století; pro blémy kul turní, his torické a národní iden tity
Slovanů; vývo jové procesy současných slo vanských ja zyků (strati fikace, so cio poli -
tické de ter mi nanty, role obecné češt iny v současném če ském diskurzu); srov návací
studie gra ma tiky a frazeolo gie zápa do slo vanských ja zyků; analýza ja zyka součas-
ných sdělo vacích prostředků (tele vize, rozhlas, tisk, rek lamní bill boardy). Zas tavíme
se zde u něk terých těchto ba datelských pro jektů.

1. Zkušenosti roku 1968 v české emigrační literatuře 

Pro jekt zahr no val vyt voření mono grafie věnované zkuše nostem z roku 1968,
které se staly jedním z „hra ničních” dat ve vědomí Čechů, přičemž ča sové mezníky
rozdělují dvě sa mo statné skutečnosti bez oh ledu na to, že na obou stranách hranice
zvítězila so cial is tická ide olo gie. Častá in ter pre tace to hoto data v sou vis losti s vi nou
za his torické porážky se stala smut nou tra dicí současného če ského žur nal ismu. Lite-
rární texty uve dené v mo no gra fii U. Kowalské (pře devším Mi lan Kun dera, Jo sef
Škvorecký a Pavel Ko hout) pot vrzují jisté vzorce myšlení o roce 1968, jeho příčiny
a důsledky. Uka zují také rok 1968 jako poli tický, společenský, his torický a kul turní
fe nomén, uka zují, do jaké míry ty to vzorce ov livňo valy postsrpno vou lit era turu, co
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pro budilo „démony mi nu losti” a jak se for moval obraz bu douc nosti národa, který
„zakázal všechno kromě dýchání” (Pavel Ko hout) (srov. Kow al ska 2015). 

2. Ho lo ca ust w li te ra tu rach i ku l tu rach Europy Środkowej

Při zpra cování to hoto tématu spo lu pra co vali vědci z Německa (Ar be its stelle
Holo caustlit eraur, Justus- Liebig- Universität Gießen), Če ské re pub liky (Centrum pro
výzkum holo caustu a židovské lit era tury na Univer zitě Kar lově v Praze) a Pol ska (In -
stytut Fi lolo gii Słowiańskiej Uniwer sytetu im. Adama Mick iewicza, Poznań). Spo-
lečně vy dali něko lik mono grafií, ve kterých se věno vali té matu zobrazení holo caustu
v lit era tuře a kul tuře střední Ev ropy. Tímto způso bem kon fron to vali hle disko pol-
ských, německých a českých sla vistů (srov. Fir lej 2015b, The As pects of Gen res in the
Holo caust… 2015, The Holo caust in Cen traleu ro pean Lit era tures… 2016, Der Holo -
caust in den mit te leu ro paischen Lit era turen und Kul turen… 2016).

Cílem pro jektu bylo na zák ladě work shopů německých, českých a polských týmů
(které vyús tilo v pub lik aci an tolo gie As pekty žánrů v holo caus tových lit era turách ve
střední Ev ropě, Praha 2015) srov návací stu dium zas toupení holo caustu v lit era tuře
a kul turách střední Ev ropy. Vědci věno vali zvláštní po zor nost hy bridi zaci lit erárních
žánrů, zejména kom bi naci fik tiv ního vy právění a au ten tic ity v lit erárním díle. V tom-
to kon textu se pro je vují kul turní rozdíly v konkrét ních zemích (napřík lad rozdíly
v pos to jích k možnosti použití šoku jících komixů ve vyo bra zení Shoah), stejně jako
změny v hi er ar chii a nadv ládě žánrů (od lit era tury a fikce po re flexní romány, komixy
a kriminálky). V dlouho dobém výhledu je pro jekt přípra vou na společnou práci tří
mez inárodních týmů na an glo ja zyčném lexik onu ik ono grafie Shoah ve střední
Evropě.

3. Analýza literární tradice od 19. století do současnosti v estetice a fi lo zo fii

Cílem je an alýza, ty polo gie a srov návací výzkum mod erního, avant gardního a post- 
 mod erního stu dia ve střední Ev ropě, a tím před stavení his torické a teo re tické literární
tra dice stu dovaných oblastí slo van ské lit era tury a její postavení ve světové li tera tuře. 

Autoři se ujali úk olu nejnovější pol ské bohe mis tiky mimo jiné ukázat „če skou li-
t era turu v širším kon textu, vyvracet její falešný obraz a pře konat omezení, jež vyvo-
lává kom erční přís tup k li tera tuře” (Fir lej 2010, s. 12), např. mono grafie A. Fir le jové
před sta vuje postavu Jana Skácela pol skému čtenáři. Autorka se domnívá, že je to dů-
ležité ne jen z důvodu špat ného příjmu jeho básní v naší zemi, ale také proto, že „jeho
bio grafie, pro po jená s poválečným osudem če ské lit era tury a jejími ne jvýznamnější-
mi autory, umožní proni knout – na zák ladě pars pro toto – do dějin této li tera tu ry”

(Fir lej 2010, sin ce re ly. 12; srov. také Ga warecka 2005, 2012, 2019a, b, c; Fir lej 2010,
2019; Kow al ska 2016; Skib ska 2016, 2019) 

4. Fenomenologická a sémiotická reflexe duchovního a ideového pro sto ru
Slaviae Or to do xae (latinská a cyrilská tradice v jazyce a v české literatuře)

Cílem výzkumu je ukázat místo slo vanských kul tur (ja zyka a lit era tury) v ev rop -
ském his torickém procesu. Paleo grafické (a bib lické) bádání se zaměřuje na otázky
týkající se dějin myšle nek, ja zyka, ide olo gie atd., na vztahy mezi lit era turou i ja -
zykem a náboženstvím, his to rií a mýtem, a pře devším na model a místo slo vanských
kul turních systémů v oblasti velkého křesťan ského společen ství (srov. Ba lowski
2008; Brod niewicz 2015; Pešina 2011, 2012).

5. České divadlo 20. století

Če ské di vadlo se nedávno stalo přijímacím mís tem řady ev ropských avant -
gardních lit erárních proudů. Hlubší zpra cování ty polo gie českých lit erárních proudů
pomůže také po drob něji se zaměřit na vývoj če ské a dok once i zápa do slo van ské dra -
ma tiky. V této sou vis losti bude nejprve ana lyzována současná če ská drama tur gie:
nejdůležitější osob nosti, opa ku jící se témata, zápletky v nejnovějším če ském di vadle,
způsob in ter pre tace současných pro blémů (jako jsou např. transformace) (srov. Fir lej
2011, 2015c, 2016, 2017; Czachór 2013, 2015, 2016).

6. Otázky kulturní, historické a národní identity Slovanů

Současné národní lit era tury se vyznačují důrazem na au ten ticitu, vypořádáním
s mi nu lostí, his torickým ra di kalis mem a et no ge netickou re flexí. Mod erní lit erární
diskurzy – a ne je nom ony – zmenšují chrono logickou vzdále nost, protože vzdálené
doby podléhají procesu ak tu ali zace; se lek tivně se soustřeďují na tra dici a přenáší ar -
chaické jevy pouze na svůj vlastní obraz kul turní se be de finice; současně tento „exklu- 
zivní“ diskurz nepro spívá pro ev rop skému diskursu (srov. Na styku kul tury pol skiej
i czeskiej… 2011; Ba lowski 2011b, 2018; Brod niewicz 2016; Fir lej 2015a, Ga -
warecka 2010; Kowal ska 2014; Pešina 2015, 2016).

7. Vývojové procesy současných slovanských jazyků (stra ti fi ka ce, sociopolitické
   dete r mi nan ty, role obecné češtiny v současném českém diskurzu)

Předmětem výzkumu je an alýza starého a mod erního lit erárního písem nictví ve
srov nání s jinými funkčními va rie tami v če ském ja zyce, an alýza dif er en ciačních pro-
cesů v jed not livých etapách his torického vývoje na srov návacím po zadí v rámci zápa -
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do slo van ské ja zyk ové skupiny. Pro jekt před pokládá an alýzu směru dif er en ci ace sou-
časných zápa do slo vanských ja zyků na po zadí jiných slo vanských ja zyků. Byly zkou-
mány také změny v současné češt ině a polšt ině (srov. Ba lowski, Ba lowska 2008; Ba -
lowski 2015a, b, 2016).

8. Srovnávací studie gra ma ti ky a fra ze o lo gie západoslovanských jazyků

Prvním cílem je při pravit česko- polskou kon tras tivní gra ma tiku. V Pol sku je už
zpra cována např. makedonsko- polská nebo srbsko- polská kon tras tivní mluv nice.

Druhým cílem je vyt vořit frazeologické slov níky slo vanských ja zyků. Nás se
týkají je nom polsko- české a česko- polské slov níky. První fáze před pokládá popis tra -
diční frazeolo gie daného národa (jako výcho disko) a pak srov nání s národ nostní před -
sta vou určité situace uschováva nou v druhém ja zyce a následně hledání frazeolo-
gických ekviva lentů (nebo vůbec ja zyk ové ekviva lence) (srov. Ba lowski 2012, 2013;
Gry gerková 2017; Mielc za rek 2010a, b; Sliwka 2016, 2014).

9. Analýza jazyka současných sdělovacích prostředků (televize, rozhlas, tisk,
   reklamní bil l bo ar dy)

Analýza je založena na dlouhodobém po zo rování polských a českých rek lamních
textů, které se ob je vují v médiích (ze jmén v tisku). Jsou sledovány jazykové pro-
středky využívané v reklamě, především gra ma tické ka te go rie (u jed not livých sku pin
jmenných – čís lo, pád, rod, typ, a u verbálních – os o ba, rod, čas), aniž by v opods tat-
něných případech byla opomíjena syntax a slovní zásoba (slovotvorba). Je ana ly zová- 
na jazyková variabilita reklamních textů, zdůrazňují se vztahy mezi mor fologickými
kate go riemi a jejich přes vědčivým po ten ciálem (srov. Sliwka 2014, 2015, 2016).

10. Edice sborníků a časopisu

Nakonec vzpomeňme ještě dvě iniciativy. Jedná se o řadu „Bohemica Posna nien-
sia”, kterou jsme zavedli v roce 2009 v Ústavu slo van ské fi lolo gie naší univer zity. Je
věnována pub lik acím, tykajícím se prob lema tiky če ského ja zyka nebo če ské lit era -
tury a kul tury, nebo kon fron tačnímu stu diu češt iny s jinými ja zyky. V rámci této řady
se ob je vují jak vědecké mono grafie (A. Com men ta tio nes), tak přek lady če ské lit era -
tury (B. Trans la tologica). Pub likují zde autor ské mono grafie jak poznaňští bo hem isté, 
tak i jiní polští a zah ra niční bo hem isté a slavisté. 

K řadě „Bo hemica Posnani en sia. Com men ta tio nes” patří ne je nom kolek tivní
mono grafie (srov. Na styku kul tury pol skiej i czeskiej… 2011, Václav Havel. Człow iek
– Pisarz – Fi lo zof – Poli tyk 2014, Kon flikt pok oleń a różnice cy wi li za cy jne… 2012,
Doświ adcza nie codzi en ności... 2015, Chaos i ład… 2016, Obcy czy inny… 2018 atd.), 

protože k řešení něk terých otázek zveme i další bo hem isty, kteří pracují na po dob-
ném vědeckém pro blé mu, ale i mono grafie jed not livých autorů, jako např. Mieczy-
sława Ba lowského, Jo anny Brod niewicz, Agaty Fir lej, Urszuly Kow al ské, Ro mana
Sliwky, Władysława Ne hringa, Ja ro slava Hubáčka nebo Sva tavy Ur ba nové. 

Druhá s érie „Bo hemica Posnani en sia. Trans la tologica” je určená pro přek lady děl 
če ské lit era tury. V této řadě jsme vy dali Weri chovy pohádky Fimfa rum, Básně Jana
Skáce la, 3 sborníky aforismů Ja na So botky (Aforyzmy o nich, o was i o nas, Aforyzmy
z wtedy i z teraz, a może i na przyszłość, Aforyzmy. Myśli i zmyślenia) a 6 di vadelních
her ve dvou svazcích (W ci eniu Zagłady i Ak samitna scena). Tyto přek lady vzni kají na 
po zadí teo re tických an alýz urči tého pro blému (srov. Ba lowski 2011a; Fir lej 2010,
2016, 2017).

Naše kate dra vydává také vědecký ča sopis Bo hem istyka. Je to čtvr tletník, jehož
dvě čísla jsou lit erárněvědná a dvě čísla jazykovědná. Jsou v něm zveřejňovány –
kromě vědeckých článků – re cenze, in formace o bo hemis tických cen trech ve světě,
ju bileích českých a světových bo hem istů, vědeckých kon fer encích, jež jsou věnovány 
prob lema tice če ského ja zyka a če ské lit era tury atd. Je dostupný bez omezení pro
všechny zájemce na we bové stránce: www.bo hem istyka.pl a je in dexován v databá-
zích: SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, CEJSH, In dex Co per ni cus, Pres sto,
Baz Hum, Pol- Index.
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