
Lrnon Prvrna

''LITERÁnNÍ SLEzsKo,,
- POSIEDNICH DESET LET VYZKUMU

STARSICH TTTERARNICH TRADIC

áhy po listopadové ,,sametové revoluci.. se v ob|asti d|ouho zvané ,,severo-
moravský kraj.,objevily snahy obnovit kdysi samostatnou zemi Koruny čes.

ké-Slezsko, pochopiteině pouze V rozsahu dnešního tzv. českého Slezska, By-

la to přirozená reakce jisté části obyvatelstva na společenský vývoj v této oblasti

v posledních více než čtyřiceti letech. Tyto poŽadavky nezaznívaly však výhradně ze

strany české, a|e objevovaly se - snad sještě výrazně.jším akcentcm * rovněŽ na dru.
hé straně hranice v části sousedícího Polska. Spclečenský vývo.i v následujícím ob-
dobí šel vŠak.iiným směrent. S postupem času, zejména vzhledcm k myšlence vy-

tváření tzv. euroregionů a vzhledem k prosazujícím se globalizačním trcndůtn, Se ta.

kové snahy obnovit kdysi samostatnou zenri ukáza|y jako liché. Dokonce zača|y být
vnímány jako snahy zpátečnické a separativní. Mám nicméně za to, ž,e by|y výraz-

ným imprrlsem k obnově bádání o l iterární kultuře Slezska, a to Stqně u nás jako

u polských sousedů.

V Polsku se ve výzkumu ,,iiterárního Slezska.. zvláště aktivně projevují plných

deset let pracovníci Uniwersytetu Šl4skiego v Katovicích, kde se nyní připravuje na-
pí. zÍízeni samostatnélro kabinetu pro studium ,,literárnílro Slezska.. a z konkréttrích
pro.1ektů např. slovník staršíoh autorů působíoích ve Slezsku (tzv' setnik), jehož ob-
dobou na české straně je Bicgrafický slovník Slezska a sevemí Moneuy, připravovaný

holandskou metodou péčí ostravské univerzity a spolupracovníků.] Antickýrn rezidu-

ím ve starší literatuře vzniklé ve Slezsku 1e pak v Polsku věnován speciální časopis

Pallas Silesitt, vycházejíci za organizátorské a finanční podpory stejnojmenné nada-

ce; ten však v českém prostředí Žádnou paralelu nenrá.

'Dosud vyšlo celkern 12 svazků' KaŽdý obsahuje řadu hesel literárních autoÍú. \ědeckým redaktoretn
slovtiíku byl historik M. Myška.
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obor, zabývající se nejstaršími etapami literárního života ve Slezsku (myslím tím

do konce l8. století), nemá zvláštní pojmenování. Přesto se Slezsko pociťuje jako

prostor speciÍický a literární život tohoto prostoru mnohými rysy odlišný od české-

ho nebo polského' Často se při studiu literatury a ústní slovesnosti operuje termínem

regionalismus, ale pro deskripci a výktad |iterárního Života do l9. století ve Slezsku

to není potřeba. Konečně autoÍi ottova slovníku naučného termín regionalismus

v hesláři neuvádějí, a přesto literáty působící ve Slezsku v nejstarších dobách neo-

pomíjejí. ZÍejméještě daleko více než my dnes pociťovali Slezsko jako prostor prů-

niku několika jazykových a kulturních společenství, vytvářející vlastní celistvost.

Jako svébytný kulturní organismus je nyní Slezsko chápáno také ve studiích našich

polských sousedů, inspirujících se zejména německy publikovanou odbornou litera.

turou.

Mám za to, že studium literární minulosti Slezska nelze chápat jako módní zále-

žitost ani nejde o projev separativních tendencí. Takový stavjejen nutným výsledkem

důsledného uplatňování historismu v literárněvědném zkoumání. Je tedy jen důsled-

kem neznalosti historických reálií a literárního života minulosti, Že starší autory z té.

to oblasti nesprávně vidíme a hodnotíme jako ,,regionální.. (většinou s pejorativních

přídechem tohoto slova), nikoliv jako řádné přís|ušníky komplementárně dobudova-

ného kulturního organismu kdysi samostatné země, v níŽ se prolínalo několik jazy-

kových a kulturních skupin' Docela jinak se na problém budou pochopitelně dívat

literární historikové, kteří zkoumají |iteraturu současnou nebo l9. století ve Slezsku.

Zde lž bude možno termínem regionalisnius opeťovat daleko spíše (literární Život se

daleko více diÍ'erencoval, vytvořila se kulturní centra a jejich okraje), ačkoliv s jeho

uplatňováním v Iiterárněhistorické praxi je třeba pracovat jako s šafránem. Da|eko

spíše je nutno naučit se používat jlŽzavedených pojmů PeteraZajace enkláva, nika

a synergion,2 které dění v regionu diferencují jemněji a pojmenovávají adekvátně.

Nakolik nosnéjsou různé projekty regiona|ismu, to ukázalo několik konferencí na

dané téma v posledních deseti letech. Zv|áště na dvou se zřete|ně projevily nové po-

kusy definovat region a regionáIní literaturu. Jednak to bylo na setkání, které proběh-

lo v roce 1995 se pod patronací obce moravsko.slezských spisovate|ů (sborník pod

redakcí Jiřího Svobody vyšel s titulem Literatura a regíon), v roce 1997 to pak bylo

na setkání Region a jeho reflexe v literatuře (do stejnojmenného sborníku přispěli mj.

Jiří Hek, E.duard Petrů, Viktor Viktora, Vladimír Macura, Edmund Rosner, Kirsti

Dubeck' Svatava Urbanová ai.).

, P. ZA]AC' Pulz,ovunie literaniry, Twlrivosť literatlry, /1. Bratislava l993.
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Ve spojitosti s regionalismem a ,jinakostí.., ,,odlišností.., se přeclevším naskýtá

oÍázka, zda se texty' které vznikají v určité vymezené ob|astí, opravdu některými

rysy odlišují od ostatní tvorby' Nebo jinak řečeno: Je takový literární umělecký

text něčím handicapován? Na konferenci Literatura a region Se v této souvislosti

k pojetí literárního díla vyjádřil pregnantně Jiří Svoboda.. ,,Litertirní díto je vý.

sledkem tvůrčího úsilí autorova, je zdpasem o skutečnou hodnotu, je proto nutné

ho přijm,out bez ohledu na to, zda vzniklcl v regionu nebo v centru. Uměleckrj dílo

jako jedinečný fenomén se stdvd Centrem a svět koleru něho je periferií, okolím,

k němuž se obrací. vystoupení Bezručovo bylo takovým čineru, stejnějako v hud-

bě vystoupení Jan'tičkovo. Šance pro tvorbu hodnot je všude, tvorba potře.buje pro-

stor pro své aktivity, nemůže se vázat trvale na regionriln'í oblast, musí však umět

z ní těžit. Nesmí naslouchat hLasům jiných, ale osLovovat jiné, vést se světem ne-

přetržitý dialog.,.,

Nejen šance pro tvorbu hodnot, ale i šance poznávat starší literární tradice exi-

stuje všude. Ved|e příležitostných Setkání literárních badatelů, resp. spisovatelů

a institucí se vztahem k literární kultuře, se studium starších literárních tradic ve

Slezsku a na severní Moravě začalo v devadesátých letech Soustředbvat na vyso-

kých školách. Na české straně se hnecl dvě specializované instituce - Ústav bohe-

mistiky a knihovnictví Filozoficko.přírodovědecké fakulty Slezské univerzity

v opavě a Ústav pro regionální studia při ostravské univerzitě - zaměřily na ten-

to výzkum.

V opavě, která na počátku devadesátých let se nově stala univerzitním městem, se

od roku 1995 zača|y pravidelně v listopadu konat sympozia a pracovní sentináře

s mezinárodní účastí (zejména polských a slovenských badate|ů), jejichŽ výchozi té-

ma nejčastěji bývá zaměřeno k výzkumu ,,literárního Slezska... Výsledky Ze setkání

v podobě sborníků reÍ'erátů nyní představují základní odrazový rnůstek pro další po-

třebné studium'a Význam těchto materiálových souborů tkví nejen v rekognoskaci do-
savadního zkoumání, ale i v tom, že rrěkteré stati přinášejí jiŽ nezpochybnitelné
množství pozitivních vědeckých výsledků'

.J. sVoBoDA' Regionalisrnus včera a dnes. |n: Literu|ura u regicln. Sborník z konference konané 7. a 8.
12 .1994 .  Opava  1995 ,  s . 38 .

. Srovnej následující sborníky:
I'iterutura v českén a polském Slezsku' / Literunru nu SlqskLt czeskittt i ptllskittt' Redakce / Redakoja J.
Urbanec, E. Rosner. Opava-Cieszyn 1996.
Pnlnikjní českého a ryllského jaryka tlo střeekněké poezie a písřulvé Norb1l ve Slezsku. / Przenikunie jgzy-
ka czeskiegl i polskiego tIo poez,ji Šredniowiecz'nej i, twórcz'tlŠt'i pieŠniowej na polsku. Sborník z konfe.
lcnce. l Materiaty z konferencji. Redakce / Redakcja L. Martinek, A. Wójcik. opava _ Cieszyn l998'
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V ostravě vznikl v druhé polovině devadesátých let Ústav pro regionální studia
při ostravské univerzitě.s Značnou část jeho badatelských aktivit představuje rovněž

studium kulturní minulosti Slezska a severní Moravy' Vedle literatury a literární vědy

|9. a20. století se několik jeho interních i externích badatelů zabývá starší literatu.
rou. Zájem o středověkou, renesanční a zejména barokní literaturu přináší jisté tema-

tické novum a oživení, v kontextu české vědy však souzní z trendy celonárodními.
Výs|edky výzkumu Ústavu pro regionální studia každoročně hodnotí přední před-

stavitelé české |iterární vědy (Eduard Petrů, Aleš Haman, aj.) a bývají prezentovány

na pracovních seminářích a ve sbornících.u Vedle toho jsou v přípravě nebo již byly
publikovány knižní formou dlouhodobější výzkumné úkoly. Patří k nim např. přípra-

va edičního zpřístupnění rukopisu Mikukiše z KozIí (rukopis IQ .166' Wroclaw) nebo
studium duchovní písně baroka.

Zv|ášÍé v oblasti výzkumu duchovních písní bylo'i posledních letech dosaženo vý-
razného posunu. Zásluhou dvou badatelů mladší generace, Jana Malury a Pavla Koska,
vyšla ve spolupráci Ústavu a brněnského nakladatelství Host kritická edice Slavička
rajského, druhého největšího kancionálu barokní doby u nás, resp. ty písně, které edi-
toři atribucí mohli připsat Janu Josefu Božanovi, sestavovali obsáhlého sborníku, vy-
šlého ze známé tiskiírny Tybélyho v Hradci Krá|ové (vyšel l7l9). Zatimco lingvista
Pavel Kosek by| postaven před úkol najít vhodný způsob přepisu barokní češtiny (a-
ko základu využil pravidel navržených vídeňským bohemistou Josefem Vintrem), lite-
rrírní historik Jan Malura se zaměřil na určení autorství jednotlivých skladeb
z kancionálu a na studium poetologické. Použi| v zásadě metody tzy. literdrní strati.
grafie, kterou ve svých vědeckých pracích (o Máchovi, Bezručovi ajiných autorech)
rozvinu| a s úspěchem up|atňoval o|omoucký proÍ.esor oldřich Králík. Formou jaké-

hosi zpětného odkqývání jďnotlivých vrstev a autorských poetik došel Malura až
k vrstvě nejzazší a zároveň nejmladší, kterou představují útvary vzniklé vlastní tvůrčí
prací Jana Josefa Božana' Potvrdilo se tak znovu nejen to, že barokní kancionály pat-
ří k synkretickým žánrům atéží z literrírních textů někdy i několik století známých, ďe
také skutečnost, Že při studiu starší literatury je třeba využivaÍ nových metodologic-
kých postupů' Důs|edné uplatnění historického hlediska v poetologickém rozboru

1 S institucí seznámí z'ájemce detailnějí její internetové stránky'
o Srv. následující sbomíky:
Regbn ajeho ruflexe v literatuře, \ědecký redaktor J. Svoboda. ostrava l997.
Slezskl a severuvýchodni Morava jakl speciftcbj rcgion. Vědecký redaktor J. Svoboda. ostrava 1997.
Ústav pro regioná|ní studia vydává rovněž bibliografie prací významných badatelů působících ve Slezsku
a na severní Moravě, např Alois Sivek, Drahomír Šajtar, Jaroslav Pleskot. JiřÍ Svoboda.
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BoŽanových tvůrčích výkonů, tj. poměřování barokní praxe soudobou teorií, uloženou

v pracích Balbínových nebo Sarbiewského, přineslo pak cenné výsledky o jednotli-

vých strukturních s|ožkách rozbíraných skladeb. Vznikla tak moderní analyticko.ma-

teriálová edice, která může být přímo metodologickým návodem, jak v budoucnu

zpřístupňovat starší písňovou produkci analogického charakteru.

Druhou publikaci, kterou chci připomenout, neboé dává podněty' na které oblasti

bude třeba se dále zaměřovat, představuje kniha Jaroslava Pleskota s titulem Slezská

barokní kultura.1 V jejím úvodu Pleskot nejprve vymezuje, co rozumí ,,slezskou lite-

raturou.., v dalších oddílech podává solidní a v podstatě vyčerpávající přehled kultur-

ního dění ve Slezsku v |.l. a 18. století. Yychází namnoze ze svých starších studií,

zejména o divadle a lidové písni, kriticky těží rovněž z předchozího bádání. odkazuje

zvláště na dosud stále platné práce ,,objevitele.. českého baroka Josefa Vašici a na ba-

rokistické práce Milana Kopeckého. Pleskotova práce je prací syntetickou; ve výkla.

du autor postupuje chronologicky a S tímto hlediskem ,,vývojovým.. Kíží hledisko

druhové (sledování stěžejních literiírních druhů, resp. žánrú). Speciálně genologic-

kým otázkám, resp. rekonstrukci žánrového profilu barokní literatury ve Slezsku a na

severní Moravě, věnoval náležitou pozornost Jan Malura., V uvedené stati v obecné

rovině ukazuje' že genologický systém barokní literatury ve Slezsku nebyl dobudo.

ván (schází tzv. ve|ká epika a dramatika západního typu), ale i přesto zde vznikla dí-

la nezpochybnite|né hodnoty (Božanův kancionál, homiletika Bilovského nebo

Nitschova, umělecky hodnotné,,sousedské.. divadlo apod.).

Pro uvedené práce, ale i pro studie otištěné ve sborníku Region a jeho reflexe v li-

teratuře,9 je příznačné, že S|ezsko a jeho starší kultura není chápána měřítky dneška,

ale správně vždy na pozadi dobové literární normy a teorie. Badatelé přistupují k té-

matu S antidogmatickou, tzv. slabou myslí, nechtějí tuto kulturu vidět jako partikulár-

ní, lokální, ,,periferní.., ale naopak jako součást univerza. Umožňují to především

pluralitní způsoby naziráni najevy a kategorie, druhdy vymezované striktně nařízenou

ideologickou normou. Entita zvaná region se nechápe jako cosi uzavřeného' a|e zcela

správně jako dynamická a pulzující množina, přístupná obohacovat tvorbu v jiném

prostředí a čase, a naopak schopná otevírat se v|ivům pÍicházejicím z vnějšku (ve stu-

dii Svatavy Urbanové Téma zvané regiott' Úskalí modelů' vzorů a funkc). S anďogic-

kýnt pojetím se lze setkat rovněž v pracích Jiřího Svobody, Jiřího Heka (Hájka) aj.

'J. PLESKoT' Slezskd bunkní kultura. ostrava |998.
* J. MALURA, Žánrový profil české barokní literatur.y na severní Moravě a ve S|ezsku' In'. Regkln a jeho
reflexe v literatuře. Vědecký redaktor J' Svoboda. ostrava l997, s. .53-ó7.

.,Srv. poznámku č. 6.
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Ještě na jednu publikaci z posledních |et bych chtěl upozornit, neboť mám Za to,

že neprávem uniká pozornosti badatelů. Jde o svazek Slezsko a severovýchodní

Morava jako specffický region.,,, Ačkoliv autoři sarni to nikde neuvádějí, jde podle

mého soudu o proiegomena k budoucí syntéze (literární kultury, historie, výtvarného

umění, folklorních tradic, hudby a dalších oblastí)' Pozitivem této hutné práceje fakt'

Že se na ní podíleli zkušení badatelé, pracující po léta ve svých oborech (Milan

Myška, Rudolf Šrámek, Jiří Svoboda, Marta Šrámková, Petr Holý, Miroslav Malura

a Jan ŠteÍ.anides), drobné negativum pak spatřuji ve skutečnosti, že zájem autoři upře-

li na vývoj výlučně od poloviny l9. století do roku 1945.Zv|ášté skutečnost, že ab-

sentuje deskripce staršíclr období, poněkud zmenšuje význam této obsažné publikace.

Výrazným heuristickým a materiálovým přínosem v poznávání ,,1iterárního,.
Slezska (ovšem i ostatních uměleckých oborů) je rovněž několikasvazkový

Biograficbý slovník severní Moravy a Slezska. Zpracoví'ván je tzv. holandským způso.

bem, to znamená, že v jednotlivých sešitech nejsou zařazena hesla k jednotlivým pís-

menům abecedy, ale všechna ta hesla, která se badatelskému týmu podařilo k datu

uzávěrky sešitu vytvořit. Na konci každého dílu je heslář' odkazující na příslušný sva-

zek, kde se heslo nacbázi, Celkem Se touto metodou podařilo vydat 72 sešitů' JistěŽe

všechna hesla nebyla zpracována stejně precizně, navíc u hesel literátů nebo literárních

badatelů v oddíle sekundární literatury často schází veškerá dostupná literatura.

ZÁvřnrm

Uvedené publikace představují úctyhodnou žeň literárněvědných příspěvků.

ovšetn literární historie a kritika _ jak nás poučují Austin Warren a René Wellek ve

své Teorii literatury _ je nikdy nekončícím procesem' proto poslední slovo v bádání
nebude mít ani kýŽená syntéza.

Pokud už o Syntetické práci hovoříme, můžeme si při pohledu do knihoven našich
zahraničních přátel jen postesknout' Naši polští sousedé mají k dispozici jiŽ několik
literárněhistorických syntéz o nejstarší literární kultuře ve Slezsku, stejně tak odbor-
ná veřejnost německá několik letjiž můŽe čerpat z obsáhlých a už dvakrát vydaných
Arno Lubosových Dějin slezské literatury (Gescltichte der Literatur Schlesiens).
České badatelské prostředí takovou Žeň syntéz nemá. Náběhy Jana Vilikovského,

l.,Srv. poznámku č. ó.

96

Josefa Vašici r

badatelským u

dinou moŽnos

další ,,terra inr

Poslední d.

a 1ze véÍtt, Že

sivností vstou1
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Josefa Vašici nebo Antonína Grunda'' zůstávají solitéry' tu a tam doplněnými novým
badatelským usilováním. Netvrdím, že literárněhistorická syntéZa je v současnosti je-

dinou možností poznání literatury Slezska; při práci na ní se nicmóně mohou obrjevit
další ',terra incognita.. a další metodologické problémy, která bude nutno řešit.

Poslední desetiletí výzkumu ,,literárního Slezska..nebylo bezpochyby bezúspěšné
a lze věřit, že stejně dynanricky a se stejnou metodologickc'u průbojností a progre.
sivností vstoupí literární věda i do dalšího decennia.

'' studie uvedených autorů jsem vydal
Ostrava 1999.

ve společné edici pod názvem Starší česki liÍeratura ve Slezsklt

97




