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Libor Mortinek

Součosnó překlodotelskó oktivito
polských spisovotelů no Zóo|ží

f  i teratura psani  pt l l sky l r  vzn ikující na úzelní Ccské rcpub| iky patI .í  svýtn ptrs lavením v cc lku
"polské literatury k tzv. l iteratuře kresové, v kontextu čcské literatur.y zaujírnápozici l iteratury

národnostní menšiny. V obou případech se.jednii o tvtlrbu mimo centrunl' n.i tZV. perif.eri i kultur-
ního dění. Pozornost l iterární kritiky a historie z těchto příčin bývá upřena většinou k tradičním
kulturním centrům jako hlavnírn rrositclůrn kulturních a civilizačních procesů. Znamená to však'
Že by literatura národnostních menšin nerrrohla kvalitativně obohacovat dynamiku literárního vý-
voje dominujícího proudu níirodní literatury'? Dovolu.ji si tvrdit. Žc nikoliv. V Polsku se v současné
době věnuje kresovým literaturám stálc včtšípozornost. VŽdyť i nositel Nobelovy ceny za l itera-
turu Czeslaw Mitosz pochází z l itcvských kresů a v jeho díle nachi.rzírne.jak návrat ke kořenům'
tak univerzalistické východisko.

Pro polskou literaturu soustředčnou předevšírrr v obIasti českóho Těšínska sc v polské literírrní
vědě ujal název literatura na Záo1ží a pr.onikl téŽ do oblasti Iexikografie, příkladem je slovník
W gór9 doliny - Zao|zittriscy ludzic pi<ira'. Polský literární historik Edmund Rosner pojemZáoI,zí
vysvětluje jako termín uŽívaný od poloviny clvacátých let tohoto století pro tu část těšínského
Slezska, která po rozdě|ení historicky zÍilnnovaného slezského Těšínska připadIa ČeskosIoven-
sku' V obsahu onoho p<ljmu se projevuje polskír perspektiva, či|i z'pozlce Polska (například polskó
části těšínského Slezska) se dané úz'enlí nachilzí za řekou olší (olzou). která tvoří hranici mezi
Polskern a Ceskou republikou' Polský přívlastck ..zaolŽzrnský'. se ncvztahu.je k projevům kulturv
Cechů' Sloviiků ncbo jiných níiroclnrlstí. které se nachi,rzely netlo nach/izc jí v Ápaclní čírsti těšín-
ského Slezska. ale k výsledkům kulturní činnosti Ptl láků Žiiících V tolnto teritoriu. Z tohoto dů-
vodu termín ..l itcratura naZáo|ž,í,,nernůŽe být uŽit ve význirmu národní |iteratury ncbo písemnictví
daného regionu, ale pouze ve smyslu scbeuvědorněníobyvatelstva hlásícího se k polskó národ-
nosti. odlišujícílro se od.jiných Poláků Íín'ž'ež'ljízahranicí (ne.icdná se však o literiituru emigrační.
protože jde o tvorbu autochtonních Po|írků Žijících v Ceski repub|ice. obdobnou liter/rrnítvorbč
Poláků na Litvě či Ukra.jině)'. TerrtlÍn ,,l ite ratura naZíto|žť se.i iŽ t'ačalob.je vovat v české literární
kritice i vc studiích seriózníoh litcrárních vědců ze scvcrní Moravy a Slezska a jak se l 'dá, ani
u nás není clráp1ln.jako nekorektní.

Můj příspěvek sc soustřed'ujc na ..součitstrou,. překladatelskou aktivitu spisovatelů naZáo|ží'
zejména z če štiny a slovenštinv do cí|ového rnateřskóho jazyka polštiny, ale i v obr.áceném směru
zpolštiny do češtiny. Koncem padcsátých let a v šedeszitých letecIr měly překlady spisovatelů nzr
ZáolŽí, hlavně z češtiny, přílcŽitostný charaktcr a odpovídaly přcdevším p<ltřebírrn žurnaIistiky
(GlosLudu, ZwroI,Jutrzenka' ogniwo' NerszaGazetka. Kalt.ndarz S1.}skit. Jcjich v/iha výrazněji
vzrůstá teprve v posledních desctilctích. Podlc Wlaclysiawa Sikory se o to zaslouŽil i (po přcdčasnč

Wladvs lnrv  S ikora:  W gt i re  do l in1 '  -  Z ro l z ia tísc r  l L r t l z i c  1 l i l l ra '  ČeskÝ Těšír .  S r l ruže l rí  po l skýcI r  s1 l i s t r r ' r t c lu  Y  C .SFI l  i  99]

E d t t t u t t d R o . t t c t : l t l t t . r t t t t r r p o l . k . r z L z c r l r e r o ( l r r s k . , . (  r , . . 2 ) n . l ' r r r w t t , l r , . u S l l , k i  l - r l r : r  u  (  r . . . z r r r r e  l ( ) ( / < . \  1 - l  l .



156

Zesnulém Henryku Jasiczkovi) Kazimierz Jaworski, Wilhelm Przeczek, Jan Pyszko, Janina Ko-
walska;., a já dodávám, Že také Wadyslaw Sikora.

Henryk Jasiczek (2|, biezna l919 Kottingbrun u Vídně . 8. prosince 1976 Ceský TéŠín t vydal
v roce l961 výbor ze současné české a slovenské poezie Poetyokie pozdrowienia* v polském
překladu řady autorů. Ze Záolžanů byli zde překlady zastoupeni Henryk Jasiczek (sedmi texty),
Danuta Siwkówna a Wladyslaw Sikora (oba po jednom).

Překládání z české literatury mělo na Záolží svůj poč'átek ještě dříve: Pawel Kubisz (l2' května
1907 - 19. srpna 1968) měl podle výzkumu W. Sikory) překládat romány Puklý chrám a Hubená
léta Františka Křeliny - překlady se nedochovaly. Rovněž AdolfFierla (1908.l967) vydal v roce
l934 sbírku svých překladů Jiřího Wolkera do polštiny po titulem Wiersze wybrane a v roce 1938,
bez ohledu na zostření politické situace mezi Ceskoslovenskem a Polskem, byl ve Fierlově pře-
kiadu v katovickém časopise Polonia na pokračování publikován román Vojtěcha Martínka Cerná
země.

V.ýznamným překladatelem je člen výboru ostravského střediska obce moravskoslezských spi-
sovatelů, člen a zakladatel SdruŽení polských spisovatelů v Ceské republice Wilhelm Przeczek
(7' dubna l936 Karviná)' Pro polské literární časopisy překláda| básně Jaroslava Seiferta, napsal
rozhlasovou hru Moje spotkanie z Noblist4 (Mé setkání s Nobe|ovcem) pro polské vysílání roz-
hlasu v ostravě věnované Jaroslavu Seifertovi (reŽie Karol Suszka, l989). Přeložil básně Věnce-
slava Juřiny, Boženy Klímové, Evy Kotarbové. Vlastimila Kova]čfta, Bohumila Pavloka, Jana
PiIaře.  V lad imíre Reis la.  Lydie Romanské. Janka S i|ana.  Ste|ana StráŽaye.  Jaromíra Šavrdy.  Mi-
toslava Válka, Karla Vůjtka, Viléma Závady, Jindřicha Zogaty aj., pro polské literární časopisy
povídky Jaromíra Šlosara a oldřicha Šuleře a hry českých i slovenských autorů pro potřebu Hlav-
ního výboru Polskiego zlvt4zku kultura|no-ošwietowego v Ceském Téšíně: Ivana Bukovčana,
Emila GÓl1nera, Jana Jílka, Jána Soloviče' osvalda Zahradníka. Przeczek přeloŽil také texty písní
ke hře Jana Havláska Český muzikant a pro Polskou scénu divadla v Českém Těšíně hru Jana Jílka
Můj dům, můj hrad' RovněŽ přeložil mnoho her pro Loutkové divadlo Bajka v Českém Tešíně
z češtiny a slovenštiny, mj' hry l]ubomíra Feldeka, Josefa Malfta. Marie Veselé aj' KniŽně vyšly
Przeczkovy překlady (z polštiny do češtiny) básnických sbírek Františka Hennera a Adama Szy-
pera a přek lady a|or ismů WiesIawa Mal ického."

o tom, že spisovatclé naZáo|Ží dokáŽí ocenit pozornost českých a slovenských překladatelů
z polštiny, svědčí Przeczkův cykius Tlurnacze literatury polskiej v časopise ogniwo,. v němŽ
publikoval profily následujících českých a slovenských překladatelů: Juraje Andričíka, otokara
Bartoše, Petra Čačka, Vlasty Dvořáčkové, Vlastimila Kovalčíka, Jana Pilaře' E'richa Sojky. V kra-
kovském časopise ŽycieLiterackie prezentoval tyto české a s|ovenské překladatele: otokara Bar-
toše' 01gu Castell i-Hostovskou, Vlastu Dvořáčkovou, Danie|u Lehárovou' Jana Pilaře, Ericha
Sojku, Helenu Stachovou, Helenu Teigovou. Pro českotěšínský časopis Zwrot připravil soubor
medailonů slovenských překladatelů: Mateje Andráše, Juraja Andričíka' Máriu Babjakovou-Ba-
jovou, Petera Čačka, Štefana Druga' Jozefa Hviště, Vlastimila Kovalčíka' Mariány Minárikové,
Jana Sedláka. PavoIa Winczera'

. l Wladyslaw Sikora' cit. podle dopisu Liboru Martinkovi. 17. května l996.
4 Poetyckie pozdrowienia. ostrava, Krajské rrakladatelství 1 96 l .

5 Wladyslaw Sikora: Poetyckie przyjaŽnie. Zatarty šlacl. Zwlot l 99 l , č. l .
6  AdarnSzyper :Ž ivotnavzcory .ČeskýTěšír r .Suchor l994;Frar r t išekHenner :T ic l rýsvědek .A lbrecht i ceuČeskéhoTěšína,

SAK l995 ' s Leclretn PrzeczkeIn; Wieslaw Malicki: Slowa pod wirtr-Slovr proti vétru' Ce ský Těšín. olza l996, s Liboretn
Martinkern.

7  Cyk lu .  vycháze l  v  ]e tech l995- l996.
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(Českos|ovenské Kulturnía infonnačnístřcdisko ve Varšavě Wilhelmu Przeczkovi v roce l989
uděli lo cenu za l iterární publicistiku propagující českou kulturu v časopisech Zycie Literackie.
Panorama' opole. V roce l993 Wilhelm Przec'zek obdrŽel Cenu křepelek od Ceskéhtl literárního
fondu za redigování literární přílohy Pomclsty v Glosu Ludu. Konsul Polské^ republiky v ostravč
mu v loce i994 uděli l Cenu stříbrných sponck za román Kazinkowe granieo.)

Značně početné jsou časopisecké překlady Wladyslawa Sikory (10. května l933 v Boconovi-
cích), uvážírne-li ' že je především polským biÍsníkem Ži.iícím a píšícím v Ceském TěšínČ a neŽiví
se jako profesionální pr'ek|adatel. Přek|ádá nejenom z češtirry a slovenštiny (ze slovcnštiny přc-
devším na popud krakovskóho literárníhcl histor.ika a kritika Boguslawa Slawomira Kundy). ale
též z laštiny (Ón<Jru t-ysohorského - z hlccliska laštiny jako umělého spisovného jazyka bychom
mději měli hovořit o popolštění neŽ o překladu ze strukturálně odlišnéhojazyka)' luŽické srbštiny.
ruštiny' a formou tzv' nepřímého překladu z češtiny do polštiny teXty Z latiny, arabštiny a tamil-
štiny.

od šedesátých let v periodikách Glos Ludu, Zwrot a.j. opubIikoval překlady Petra Bezruče, Ivana
Blatného'  J ina Botte.  J t lseÍ.a Cink l r .  DuŠnne Cveka.  Svatop|uka Cccha. Mich l r la  Cerníku. J i ř rht l
Daehneho, Karla Jaromíra Erbena. Miroslava Floriana. Vítězslava Hálkii. Miroslava Holuba. Vác-
lava Honse, Josefa Hrubého, Františka Hrubína. Mctodčje Jahna. Janka Jesenského. Věnceslava
Juřiny, JoseÍ.a Kainara. Jiřího Karena. Jana Kašpirra. Jána Koll1rra. Vo.jtecha Kondróta. E'vy Ko'
tarbové, Elišky Krásnohorské, Miroslava Kubíčka, Janir Kunešc, Ireny Liberdové' Karlir Hynka
Máchy. Jaroslava Macháčka. Jaroslava Mazáče. oldřiclra Mikuláška, Janzr Nerudy. Vítězslava
Nezvala, Laca Novomeského' Jána ondruše. Jiřího ortcna. Bohumila Pavloka, Josefa Peterky.
Jana Pilaře, Petra Prouzy. oldřicha RaÍa1e. Vírclava Renčc. Lýdic Romanské. Jaroslava Seiferta,
Jana Skácela. Ivana Skály. JoseÍir Viiclava Sládka. Ivana Slámy, Jitky Stehiíkové' Bedňcha Stehno.
Miros lava Str ln iŠc. Jaromú.a Šavrdy.  Frant iška Antr lnína Šípka. VIast imi le Škt ' laudyho. Jurott t i r l t
Šlosara, Jiřího Šotoly' Milanl Šútovcc, Kar|a Vůjtka, Ivana Wernische, Jiřího Wolkera, JanaZa-
trradníčka, Soni Záchovó. Viléma Závarty..Iinclřicha ZogLiÍy. Prtl divadlo Bajklr v Českem TéŠínt.
přeložil hru Maric Vcselé (Przygocly misia Puchatka).

Pokud jde o prtizu' Wladyslaw Sikora přeltlžil pro Zwrot prózy Jindřicha Grabackóho. Lajosc
Grendela.  lvana Kuhíc.ka.  Vo j těcha Mar. tÍnka.  Ludvík l r  Štc.pána.  pro KaIcndarz Š|qski  pr .ózy Jose la
Nesvadby, Miroslava Rafaje, oldřicha RaÍaje , pro Glos Ludu.jako reclaktor kulturní a Iiterární
rubr iky prózy Evy BcneŠové. Josc |a Bor. l r .  J .  P '  Byrtusc.  Frant iška CcČ'ctky.  M i I t rnó CcpcIky.  J . lz . ' l i r
Daneka' Jana Drozda, Franeka Chmicla, \čnce slava Juřiny, Ivana Kubíčka. Milanir Lasici. ondry
I,ysohorského. Jaroslava Haška. Miroslirva Holuba. Bohunrila Hrabala, W. Marina, oldřicha Mi-
kuláška, Karla Nového, E.duarda Pctišky. Jana Skácela. Richarda Sobotky' Miroslava Stoniše.
oldřicha Šuleře, pro časopis Warmia i Mazury w olsztynie prtizy Bohumíra Četyny, ol<lřicha
JUlere.

Kazimierz Jaw<lrski (4' února l940 Koňskír) vystudoval poloriistiku a Íllozofii na Palackého
univerzitě v olomouci, působí.jaktl rcdaktor závrldního týdcníku Hutnik Trzyniecki (.Ir' inecký
hutník). Kromě své vlastní autorské tvorby. přcdevšírrr prozaickó. přckládá z češtiny, slovcnštiny
aruštiny. V Glosu Ludu publikoval přcklady povídck. pověstí' esejů a bíisní Karla Bracláče . Jana
Čepa. Václava Čtvrtka' Pavla Francouzc. Zcleňka Henclrycha. Miroslava Huleho. Alexanclra Kli '
ma' JoseÍ.a Kostohryze, \ěry Linhartové' Jiřího Mcdka. Miloslava Ncvrlóho. Vladirníra Pazourka.
Zdeňka Pluhar'e, Aleny Prokopové. Miroslava Ratr.je, Bohuslava Reynka' BtlhurnlIa Řrhy. Br..-ti-
s|ava Smysla.  J i řího Suchóho. A lŽhčry Šerherové. Josc|a Škvorcckcho. Josr- ' l .u Vo| l ika.  lvana V1

8 Česky ronrán vyšeI pocl tituIc]n Hudba Z trebc. ()par'a. optys l996
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skočila. V ozvěnách-Echu publikovaIprózy Karla Čapka. ZdeňkaHendrycha. YeZwrotuprózy
Báry Basikové, Františka Čečetky, Aleše Dostála, Josefa Galíka, Františka Hrubína, Čestmíra
Jeřábka, Jana Kostrhuna, Jana Kozáka, Jaroslava Mullera, Marie Podešvové, Miroslava Rafaie,
Milana Rusinského. Jaroslava Sei|erra. \ěry StoIaříkové. A|Žběty Šeberové. Jana Tre|ulky. Aity
Vášové. Jindřicha ZogaÍy. V Kalendarzu Sl4skim prózy FrantiŠka Čečetky' Miroslava Ra|aje.
ZdeňkaRosenbauma. Ze slovenštiny přeložil proZwrotprózy JozefaPuškáše, Alty Vášové a pro
Glos Ludu Jaroslavy Blažkové, Dušana Kováče, Moniky Mrazové, Jozefá Puškáše, Jána Štiav-
nického. Pro loutkové divadlo K. Jaworski přeložil hry Jiřího Kaliby, Jaroslava Klimenta, Jana
Malfta' které se v sedmdesátých letech hrály v tňneckém loutkovém divadle Groteska a také
v loutkovém divad|e Bajka v Českém Těšíně.

Dá se říci, Že více neŽ na překlady z české literatury se na překlady ze slovenské literatury
specializujeJanPyszko (I7'září1925).Jetodánosnejvětšípravděpodobnostítím,Ževystudoval
Vysokou školu pedagogickou v Bratislavě' žije v Jablunkově-Návsí. Z českých prozaiků přeložil
prózy Miroslava Šmída a Ludvíka Štepána. Ze slovenských prozaiků Márie Bátorové, Jána Beňo,
Emila KnieŽa, Dušana Mitany, Jána Smreka, Petera Ševčoviče. ze slovenských básníků Jána Kos-
tru, Vlastimi]a Kovalčíka' Štefana StráŽaye' V menší míře pro Glos Ludu aZwtot připravil pře-
klady Jána Brocka, Rudolfa CiŽmárika, Lubomíra Feldeka' Marcela Herza, Miluláše Kováče,
Andreje Plávky, Vladimíra Reisela' Jána Smreka, Jána Škamla' Miroslava Válka aj.

Pod redakcíWilhelma Przeczkapře\oŽil Pvszko básně oro sborník Poezia Slowackieso Powsta-
nia Narodow"go9, dál" připravil ptrtréty a verše polskýáh a slovenských básnftů, kte"ří zahynuli
v průběhu Varšavského povstání nebo v době Slovenského národního povstání, pod názvem Pro-
sto w serce pro časopis ogniwo' Podobný soubor veršů slovenských autorů, kteří zahynuli v SNP,
publikova| Pyszko v časopise ZwtoÍ," '

Pro potřeby divadla PZKO přeložil J' Pyszko hry českých a slovenských autorů Ivana Bukov-
čana, Jána Soloviče' J. Štyrcha, pro Polskou scénu Těšínského divadla hru Mikuláše Kočana
Horúci zemiak; jeho překladatelská aktivita obsáhla i písňové texty pro školní příručky a další
žánry.

Dramaturgyně Polské scény Těšínského divadla a autorka čtyř básnických sbírek Renata Put-
zlacherová-Buchtová ( l5 ' července 1966 v Karviné) vstoupila do povědomí českého čtenáře již
jako renomovaná básnířka, a to,také svými polskými překlady písní Jaromíra Nohavici, vydanými
ve dvoudílné, zrcadlové edici'' ' (Autorčiny překlady z Nohavici byly roku 7996 použity i ve třech
pořadech druhého programu Polské televize.)

Nemohu se zde podrobně zabývat některými zajímavýml translatologickými prob|émy a jevy
na zkoumaném textovém materiálu' Všimnu si alespoň jednoho pffpadu za všechny. Jak známo,
k největším překladatelským oříškům patříreálie, kdeje třeba uváŽit, dojaké míryje nutné a vhod-
néjejich zprostředkování zahraničnímu čtenáři. V tomto bodě si Renata Putzlacherová počíná se
značnou invencí, ačkoliv má pozici do jisté míry usnadněnu tím' že těšínské reálie objevující se
v Nohavicových textech (řeka olše, těšínské nádtaží, most Přátelství, Piastovská věž atd') jsou
Polákům stejně blízké jako nám. Zazmínkupak stojípřekladatelčin postup v oblasti frazeologie'
(Při překladu frazeologismu jde často o to nikoli překládat, nýbrŽ dosazovat, substituovat to, co
se v daném jazyceříká.) Například v překladu Nohavicovy písně Dokud se zpívá, ještě se neumře-
lo přetlumočila Putzlacherová verš ,,Stokrátjsem prohloupil a stokrát platil draze..polským pří-

9 wi lhehn Przeczek tred.):  Poezia S lowrckiego Powstmia Narodowego. Čestý Těšín. ZcPZko |9]8.
l0 Tchnienia wiosny, Zwrot 1982, č. 8.
I l Jaromír Nohavica: Písně.Piešni. Český Těšín, vlastníln nákladeIn autora 1 994, 1 995.
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slovím jako vyšší frazeologickou jednotkou: ,,Na woz ieraz,razpodwozem, ot' krakowski targ..I2.
Jakje vidět, překladatelka se úspěšně vyvarovala časté chyby. překládat frazeologismus podle
komponentů' Užitím polského přísloví si Slezsko symbolicky poda|o ruku s Haličí.

Renata Putzlacherová uspořádala a do polštiny přeloŽila výbor z aÍbrismů stopětadvaceti čes-
kých autorů pod názvem Milošó po czesku'''. Edičně pňpravi|a almanach Metaforala, kde se
rovněŽ objevily její překlady Vladimíra Holana a překlady Miroslava Holuba, Josefa Hrubého,
Jana Kašpera a Jaromíra Šavrdy od Wadyslawa Sikory. Jako |iterární dramaturgyně přeložila pro
Polskou scénu Těšínského divadla hry českých a slovenských autorů Tatiany Kusé a Antonína
Procházky' Časopisecky publikovala krorně překladů písní Jaromíra Nohavici rovněž překlady
Karla Kr.yla a Karla Plíhala (v rukopise se nacházcjí překlady písní Hany Hegerové a Vlasty
Redla).

Básnířka Lucyna Przeczková.Waszkowá ( l2. l istopadu l964 v Třinci) vystudovala gymnázium
v Českém Těšíně, působila jako vychovate|ka ve ško|ní družině v Jab|unkově a jako učitelka ma-
teřské školy v Ceském Těšíně. Je básnffkou' přek|adatelkou poezie, prózy a divadelních her. Sa-
mostatně vydala dvě sbírky poezie , druhou v pořadí Cztery pory milošci do češtiny přeložil Libor
Martinekl). V ostravě vyšel výbor z veršů Lucyny Waszkové v českých překladech Věnceslava
Juřiny' Lecha Przeczka, Wilhelma Przeczka' Evy Sobkové, E'ncha Sr1ky, Karla Vůjtka' nazvaný
Koncert na přánílo. Překládá do polštiny (Helenu Lisickou a Jindřicha ZogaÍu), ale i z polštiny do
češtiny. Do češtiny přeloŽilamj. verše WilhelmaPrzec,zka, aforismy WieslawaMalického'' a po.
vídky Janusze osEky.

Do skupiny spisovate|ů z,eZáo1ž'íbýváŤazen i v ostravě Žijícíspisovatel Wieslaw Adam Berger
a jeho dcera Eva Bergerová. studentka divadelní vědy na JAMU v Brně. Wieslaw Adam Berger
(6. července l926 ostrava-Pívoz) přeloŽil do polštiny ukázku z románu Ladislava Bublíka Páteř
(otiskl Zwrot), v rukopise se nachází překlad básně Milošc Horanského Ruce Davidovy. Eva Ber-
gerová ( l9' srpna l976 ostr.ava) přeložila do češtiny sbírku Stanislawir Krawczyka V samohlás-
kách a harv ich ' . ' .

Už od poloviny padesátých let se datujc spolupráce spisovate|Ů ze Záo1Ží s polskou scénou
]ěšínského divadla. Kr.omě jiŽ zmíněných překladů spisovatelů Kazinrierze Jawrlrského. Wilhel'
ma Przeczka' Jarra Pyszka, Wladyslawa Sikory, a kronlě v úvodu jmenovaného Hcnryka Jasiczka
a Pawla Kubisz,e , byli v této oblasti aktivní rovněŽ Karol Piegza. Janina Kowalska (redaktorka).
Franciszek Michalik (herec a reŽisór) a Kazimierz Kaszpcr.

Polští spisovatelé na Záo|Ží reÍ1ektují také na člirnky a odborné studie českých a slovenských
literárních vědců. které se týkají problcmatiky regionalismu a l iteratury národnostních menšin
(například Františka Všetičky a Petrzr Andrušky).'. 'Č'.t. ' ' sc objcvuj,í překlady recenzí l iterámí
tvorby Záo|žanů z českého tisku (napříklai] reccnzc Jiříhtl Urbance)'-', Ceská l iterární kritika na-
opak ve svých ncjosvícenějších momentech věnovala Iiteratuře naZáo|Ží pozornost uŽrnezi vá|-

l2 TarntéŽ. sv' 2. nestránkováno.
l3 Mi lošó po czesku'  Krakov. Miniaturn 1995.
l4 Metafora. Krakov. Miniatura 1995.
l5 l .ucyn" Przcczklrv i -WaszkowÍ: Cztcry prrrv t tr i losc l '  Čtský T. 'šírr .  oLZA lq. l .{ Čryř i  . 'h. lohí lásky. A, lbrcchtrcc u Čtskeh. '

Těšína, SAK l996.
l6 Lucyn.t Przeczkoví-Waszkou'á: KoItcert rra př/tIrí' ostravr. vMCG l994.'
l7 Wies law Mal ick i :  Nahé rrázor1 ' '  Český TěšíIr.  A '  St lchor l992. s Lechetn Przeczketn a J indř ichem Zogatou.
l8 VlastIlíIn náklrclcrn pi.eklarlatele. ostrava l996'
l 9  F r an t išekVše t ička :Po l s k iwy ra z . 19zykovyc z r ' s k i c j l i t e r . i t t u r y .Zwro t l 995 .č '5 :Pe te rAn r ] ruška :P rob l e Ina t i ka l i t e r a tu r y

Inniejszošci naltldowyclr. Zwrot l99.5. č. 6'
20  v i z J i ř íU rbanec :Pos z -uk i r vac z i s t o tYs l ów ' In :  Me ta l . o r a .K rakov .M in i a tu ra l 99 .5 . s . 95 .
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kou zásluhou revue Poesie redigované Janem Strakošem. V této linii pokračuje opavský titerámí
měsíčník Alternativa-Nova vedený Drahomírem Šajtarem s redakčním okruhem (v němž se tvůrčí
činností spisovatelů ze Záo|Ží soustavněji věnují Jiří Urbanec a František Všetička).

Není pochyb o tom, že vzájemný kontakt a plodné ovlivňování české, slovenské a polské lite-
ratury je potřebné a užitečné' Pražský strukturalista Jan Mukařovský v této souvislosti zdtrazňo-
val, že pro podobu a uplatnění cizích vlivů v niírodní literatuře je rozhodující, jak se jejich vstupu
otvírá nebo jak se ho dožaduje |iterární systém svými aktuálními potřebami. Jednotlivá nrárodní
umění se podle něho nestýkají na z'ákl'adě podřízenosti ovlivňovaného ovlivňující, a].e nabázi
vzájemné rovnosti... Polští spisovatelénaZáolží ex private industria velkou měrou pňspěli krep-
rezentaci kulturních hodnot v trojúhelníku tff národních' charakteremjazyka vzájemně si blízkých
literatur.

2l Jan Mukařovský: Studie z estetiky. Praha, odeon l966, s' l l5
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