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Z polsko-czesko-slowackich stosunkow kulturalnych 

na przestrzeni wiekow 

, 
Jerzy Slizinski 

Niezwykle bogate sa stosunki kulturalne polsko-czesko-slowackie na przestrzeni 

wiekow. Niekt6re ich fragmenty opracowane zostaly pod wzgkdem naukowym dosyc 
szczeg6Iowo1), jednak przeci,;tny Polak stosunkowo malo wie 0 tych zagadnieniach. 

Na ogol znany jest fakt, ze chrzescijanstwo przybylo do Polski dzi~ki Dllbr6wce, 

ksi~zniczce czeskiej, zonie Mieszka /malo kto natomiast wie, ze na poludnie naszego 

kraju chrzescijaostwo dot arlo za posrednictwem czeskim, a raczej wielkomorawskim, 

znacznie wczesniej/, ze Jan Ziika, pozniejszy w6dz wojsk husyckich, walczyl wraz z 

Polakami pod Grunwaldem. Nie wspomina 0 tym ani Sienkiewicz w swoich "Krzyzakach", 

ani Kraszewski w ksiazce pod tym samym tytulem. Fakt ten natomiast upami~tnil 

Jan Matejko w swoim obrazie, gdzie Jan Ziika widnieje na pierwszym planie obok 

Witolda. Nic dziwnego. Matejko byl pochodzenia czeskiego. Przodkowie jego ojca 
- Matiejkowie - rezydowali przez dlugie lata w majatku Rudnik w Czechach, a autorowi 

"Bitwy pod Grunwaldem" proponowano nawet obj~cie stanowiska rektora w nowo 

zalozonej praskiej Akademii Sztuk Pi~knych2)' 

Jui najstarsze podania czeskie przytaczaja imiona dwoch braci - Czecha i Lecha, 

ktorzy wsp61nie udali si~ na poszukiwanie teren6w do zalozenia przyszlych siedzib 

dla swoich plemion. Szereg tych podao, zawartych w najstarszych kronikach czeskich, 

zawiera wyrazne analogie ze starymi w~tkami polskimi. I tak np. czeski temat pod a

niowy 0 Kroku przypominac nam moze polski 0 Krakusie. 

Najstarsze dzieje Czech i Polski swiadczll 0 licznych powillzaniach dynastycznych, 

mniej lub bardziej korzystnych dla naszych narodow. Okres husycki, najslawniejszy 

okres w historii Czech, odbil si~ w Polsce pot~znym echem3). Szczerym i serdecznym 
przyjacielem Polski i Polak6w byl sam wielki reformator, mistrz Jan Hus 10k. 1371-

1415/. Usilowal on wprowadzic radykalne zmiany spoleczne, opierajac swoja walk~ 

na sile ludu, dla kt6rego pisaJ: w j~zyku ojczystym, i kt6ry nauczaJ: w miastach i 

wsiach swej ojczyzny, przeciwstawiajac si~ najwkkszemu autorytetowi sredniowiecza

papiezowi i poddajllc ostrej krytyce spos6b zycia pan6w feudalnych oraz kleru. Za to 

wlasnie Hus poniosl smierc na stosie dnia 6 lipca 1415 r. "Semper linguagium nost

rum volui congregare in unum" - oswiadczyl mistrz Jan. 

1) Najpelniejsz~ hihliografi~ dotycz~c~ stosunk6w historycznych i kulturalnych czesko-resp. 
czechoslowacko-polskich zawiera dwutomowa praca zhiorowa pt "Cesi a Polaci v minulosti", 
1. I, Praha 1964 t. II, Praha 1967. 

2) 0 kontaktach J. Matejki z Czechami por. m. in. J. Slizinski, "Jan Matejko a Cechy", 
"Dejiny a soucasnost" nr 4, 1868, s. 36-38. 

3) Z licznych nowszych prac na ten temat por. m. in. R. Heck, E. Maleczynska, "Ruch husycki 
w Polsce", Wroclaw 1953; J. Macek, "Husitl! na Baltu a ve Velkepolsku", Praha 1952. 
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Z okazji zwyci~stwa wojsk pol skich nad Krzyzakami pod Grunwaldem Hus dozyl 

kr610wi Wladyslawowi Jagielle w goracych slowach gratulacje. W liscie do profesora 

wiedenskiego, teologa lana Sybaryta, Hus wyst~powal stanowczo w obronie dobrego 
imienia Polski, pomawianej 0 "zbrodni~ herezji", piszac: 

"Czy ty po to jestes profesorem, aby bez pewnosci ludzi haiibic, braciom zarzucac 

herezje, klamstwa po wszystkich cz~sciac.h swiata przeciw bliinim rozsiewac ?"4) 

Z drugiej strony Polacy - Janusz Kaliski, zawisza Czarny, poslowie kr61ewscy 

Boruta, Donin Balicki i inni - stan~li w obronie wielkiego reformatora na soborze w 

Konstancji. Goracymi slowy dzi~kowal Hus polskim przyjaciolom w listach, napisanych 

w celi wi~ziennej, skad wiodla go droga juz tylko na stos, na kt6rym przypiecz~towal 

zyciem swa nauk~. 

Po smierci Waclawa IV, gdy spot~gowalo si~ rewolucyjne wrzenie w Czechach, 

stany czeskie zaproponowaly koron~ czeska Wladyslawowi Jagielle, uzasadniajac swoja 

propozycj~ dawna przyjaznia oraz pokrewie6stwem ludu czeskiego i polskiego. Trzy
krotnie udawalo si~ poselstwo czeskie w tej sprawie w roku 1420 do kr61a polskiego. 

Koron~ czeska przyjal Witold, wielki ksiaz~ litewski, a sejm kutnohorski uchwalil 

w 1421 r. jego wyb6r na kr61a czeskiego. Witold mianowal wielkorzadca ziem czeskich 

synowca swego, Zygmunta Korybutowicza, kt6ry przybyl do Czech na poczatku 1422 r. 

W raz z polskimi zolnierzami pomagal on dzielnie husytom w ich walkach. Szczeg61nie 

pami~tne jest wspaniale zwyci~stwo, odniesione przez wojsko husyckie przy pomocy 

zolnierzy Korybutowicza nad Niemcami pod Usti nad I:.aba w 1426 roku. Wiersz 

czeski z owej epoki pt. "Piesil 0 bitwie pod Usti", opiewajacy to zwyci~stwo, slawi 

tez czesko-polskie braterstwo broni. 

W roku 1432 Prokop Velky zabiegal u Wladyslawa ° przymierze przeciwko 

Niemcom, a juz w roku nast~pnym, wskutek umowy z poselstwem czeskim w Pabia
nicach, siedmiotysi~czna armia czeska pod dow6dztwem Jana Capka z San ruszyla 

wraz z wojskiem polskim lawa przeciwko zakonowi krzyzackiemu. Wtedy to husyci 
dotarli przez Pelplin, Tczew i Oliw~ az do brzeg6w Baltyku. W 6wczas dosdo do 

pami~tnych zaslubin husyt6w z morzem, faktu upami~tnionego jeszcze po wiekach 

przez licznych wybitnych malarzy czeskich, np. Mikolasa Alesa, Hugo Schiillingera 

i innych, oraz poet6w tej miary co Svatopluk Cech, przyw6dca tzw "narodni skoly", 

dobrze znany i w Polsce z wielu tlumaczeii. On to wlasnie jest autorem znakomitego 

wiersza pt. "Husite na Baltu", Wydarzenie to znalado swoje odbicie r6wniez i w kronice 

Jana Dlugosza5), na og6l niech~tnego Husytom. Spadkobiercy ideologii husyckiej

bracia czescy - przesladowani przez obcych kr616w dwukrotnie znalezli azyl w Polsce6). 

4) Documenta magistri Joannis Hus vitam, doctrinam, causam in Constatiensi concili actam 
et controversias de religione in Bohemia, annis 1403-18, motas illustrantia. Wyd. F. Palacki 
Praha 1869 s. 63. 

5) Por. Jan Dlugosz, "Dziej6w polskich ksi~g dwanascie", Opera omnia, t. IV Krak6w 1868 s. 508. 
6) Z prac autor6w czeskich na temat dziej6w braci czeskich w Polsce do dzis najbardziej 

podstawowym dzielem jest ksi~ika J. Bidlo, "Jed nota bratrska v prvnim vyhnanstvi", 
Praha t. I 1900. t. II 1903, t. III 1906 t. IV 1932. Por. r6wniez J. Slizinski, "Z dzialalnosci 
literackiej braci czeskich w Polsce lXVI-XVII wI" ,Wrodaw 1959. 
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Z polsko-czesko-slowackich stosunkow kulturalnych na przestrzeni wiekow 

Po raz pierwszy latem 1548, kiedy to zostali goscinnie przyj~ci na terenie Wielkopolski, 

po raz drugi - po tragicznej dla narodu czeskiego bitwie pod Biab G6ra, kiedy to nasi 

poludniowo-zachodni sasiedzi utracili swoja samodzielnosc panstwowa w roku 1620 na 

okres 298 lat. 

Uchodzcy z pierwszej fali emigracyjnej stosunkowo szybko spolonizowali si~, a 

z ich szereg6w wyroslo wielu wsp6ltw6rc6w juz rdzennie polskiej kultury narodowej. 

W spomnijmy tu chocby znakomitego polemika Szymona Bogumila Turnowskiego, 

wsp6ltw6rc~ Biblii Gdanskiej Jana Turnowskiego, tlumacza Psalm6w Dawida - Macieja 

Rybinskiego, znakomitego poet~ Jana Rybinskiego oraz jedna z najslawniejszych poetek 

z polowy XVII wieku - Ann~ Memorat~. 

Na czele drugiej fali emigracyjnej stand tw6rca nowoczesnej pedagogiki, slawny 

uczony czeski Jan Amos Komensky /1592-1670/7). Polska stala sit; druga ojczyzna 

tego wielkiego Czecha. W Lesznie Wielkopolskim przebywal on z dluzszymi przerwami, 

wywolanymi wyjazdami do Anglii, Szwecji, Elblaga i na W ~gry, az do kwietnia 1656 

r., do chwili, gdy Leszno padlo lupem plomieni. 

vVlasnie na pierwszy pobyt Komenskiego w Lesznie w latach 1628-1641 przypada 

szczytowy okres jego tw6rczosci. Tu powstaly dziela, kt6re rozslawily jego nazwisko 

na calym swiecie. Komensky nauczyl si~ po polsku i dobrze wladal naszym j~zykiem. 

Wysoko cenil literatur~ polska i zajmowal si~ r6wniez przekladami polskiej poezji na 

jezyk czeski, w tym takze wierszy Jana Kochanowskiego. 

Wsr6d przybysz6w z drugiej fali emigracyjnej znajdowal si~ r6wniez znakomity 

pisarz czeski Pawel Stransky ze Zap /1583-1657/, kt6ry na trwale osiadl w Toruniu i 

tam uczyl w gimnazjum akademickim. W archiwum torunskim natrafilem na rt;kopisy 

nieznanych dotad lacinskich wierszy okolicznosciowych glosnego autora "Republica 

Bohemiae"8) . 

Pobyt cz1onk6w Jednoty braci czeskich w Polsce przyczynil si~ w duzym stopniu 

do rozkwitu i podniesienia naszego szkolnictwa, szczeg61nie na terenie Wielkopolski. 

o ile poczatki literatury polskiej bazuja w duzej mierze na pismiennictwie 

czeskim, to w okresie czeskiego Odrodzenia Narodowego dluznik przeksztalca sit; w 

wierzyciela, kt6ry z nawiazkfl oddaje dlug, zaczerpnit;ty w minionych wiekach. Sa to 

przede wszystkim preromantycy polscy, a nastt;pnie g16wnie Mickiewicz, kt6rzy wplywaja 

w znacznej cz~sci na ksztaltowanie si~ nowej poezji czeskiej na przelomie XVIII i 

XIX wieku i w pierwszej polowie wieku XIX9). W tym bowiem czasie Iud czeski 

obudzil si~ z wiekowej agonii, w kt6ra popadl po kksce pod Biala G6r~. Do 

bezprecedensowego zjawiska odrodzenia narodu skazanego na smierc doszlo g16wnie 

7) Zagadnienie pobytu i tworezosci Komenskiego w Polsce bylo przedmiotem prac licznych 
czeskich, polskich i innych autorow. Najpel:niej ujQl ten temat ~. Kurdybacha w ksiQzce 
pt. "Dzialalnosc J. A. Komenskiego w Polsce", Warszawa 1957. 

8) Por. J. Slizinski, "Przyczynek do pobytu Pawla Str!mskiego ze Zap w Toruniu", "Slavia" 
zeszyt 3, 1957. s. 385-390. 

9) Por. M. Szyjkowski. "Polski romantyzm w czeskim zyciu duchowym", Poznan 1947. Praca 
ta stanowi bardzo obszerny skrot nie wydanego dotQd w calosci kilkutomowego dziel:a 
Szyjkowskiego pt. "Polska uCast v ceskem narodnim odrozeni." 
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Jerzy Slizi6ski 

dzi~ki ofiarnej dzialalnosci setek, ba, tysi~cy nie znanych dzis juz przewaznie budzicieli 
swiadomosci narodowe j, ofiarnych patriot6w czeskich. 

Szerokim echem odbily si~ w Czechach r6wniez powstania polskie10). Tak na 

przyklad wielki czeski poeta romantyczny, Karel Hynek Macha /1810-1836/, autor 
wspanialego poematu "Maj", wsp61nie ze swym przyjacielem Karolem Sabin~ /1813-

1877/, autorem m. in. libretta do opery Bedricha Smetany pt. "Sprzedana narzeczona", 

organizowal w Pradze wieczory na rzecz pol skich emigrant6w, kt6rzy po kl~sce powstania 
listopadowego zatrzymali si~ prze jsciowo w stolicy Czech. 0 tym, jak bliska byla 

K. H. Machowi literatura polska, swiadczy fakt, ze kazdy rozdzial jego niedokonczonej 

powiesci pt. "Cyganie" poprzedzony jest mottern, zaczerpni~tym z utwor6w poet6w 

wylacznie polskich. 
Ogromne poruszenie wywolalo na ziemiach czeskich i w Slowacji powstanie 

styczniowe. Liczni Czesi i Slowacy walczyli wtedy w szeregach powstanczych1l), zas 

w pismiennictwie czeskim i slowackim cz~sto natrafiamy na odbicie tych wydarze6 
historycznych. (Bardzo ciekawy wyklad na ten temat wyglosil w listopadzie 
1963 roku w Uniwersytecie Warszawskim profesor Uniwersytetu Karola IV Julius 
DolanskY12).) 

Wielk~ popularnosci~ cieszyl si~ w Polsce poeta slowacki, pisz~cy gl6wnie po 

czesku, Jan Kollar /1793-1852/, autor slynnego poematu "C6rka Slawy", zas tzw. 

"R~kopisy Kr6lodworskie i Zielonog6rskie", pochodz~ce rzekomo z IX i XII wieku 
(kt6re p6zniej okazaly si~ falsyfikatami), zostaly przyj~te w Polsce z ogromnym 

entuzjazmem. Do ich tlumaczy nalezal m. in. Adam Mickiewicz18\ kt6ry w swoich 

wykladach 0 literaturach slowia6skich w College de France w Paryzu bardzo duzo 
miejsca poswi~ci1 literaturze czeskiej. 

Szeroko znany byl w Polsce takze tw6rca slawistyki, slynny j~zykoznawca czeski 

J6ze£ Dobrovsky /1753-1829/, kt6ry utrzymywal scisle kontakty m. in. z Jerzym 
Samuelem Bandtke i Bogumilem Samuelem Linde. Kazdy Polak, przybywajQ.cy w 

tym czasie do Pragi, uwazal za sw6j obowi~zek odwiedzic Dobrovskiego i zlozyc mu 

sw6j hold. 
Na wysokie uznanie u nas zasluzyly prace tw6rcy archeologii slowianskiej, 

Slowaka Pawla J6zefa Safarika /1795-1861/, kt6ry jako pierwszy obalil tezy historyk6w 

niemieckich, ze Slowianie przybyli do Europy wraz z Hunami, wykazuj~c niezbicie 

przynaleznosc Slowian do rodziny narod6w indoeuropejskich. Jego wplywy odbijajQ. 

si~ wyraznie w tw6rczosci historyk6w i slawist6w pol skich, a z niekt6rymi IQ.czyly go 
wi~zy przyjazni. 

10) 0 czeskich echach powstania listopadowego por. m. in. V. Zacek, "Polske listopadove 
povstani a jeho ohlas v ceskem narodnim prostredi a dosledky v polskem narodnim !ivote", 
Cesi a Polaci, II, s. 122-14l. 

11) Por. m. in. V. Zacek, "Ohlas polskeho povstani roku 1863 v CechAch", Praha 1935; V. 
Borodovcak, "Ohlas polskeho povstani roku 1863 na Slovensku", Bratislava 1960. 

12) Artykul J. Magnuszewskiego pt. "Powstanie styczniowe a literatury zachodnioslowia6skie". 
w pracy zbiorowej pt. "Dziedzictwo literackie powstania styczniowego" /Warszawa 1964, s. 
549-578/ wykazuje powaine braki. 

13) Por. J. Slizi6ski, "Przeklad 'Sl}du Libuszy' Adama Mickiewicza", "Slavia" zesz. 4, 1956 s. 
606-610. 
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Z polsko-czesko-slowackich stosunk6w kulturalnych na przestrzeni wiek6w 

Srodowiskiem slawistycznym 0 duzym znaczeniu byl od lat dwudziestych XIX 
wieku Uniwersytet W roclawski, gdzie uczyli slynny fizjolog czeski Jan Ewangelista 

Purkyne /1787-1869/14), inspirator i pierwszy prezes Towarzystwa Literacko-Slowianskiego 

oraz poeta czeski Franciszek Ladislav Celakovsky /1799-1852/, pierwszy kierownik 

zalozonej w 1842 r. katedry slawistyki. Wywarli oni, szczeg61nie Purkyne, duzy 

wplyw na sluchaczy polskich, wsr6d kt6rych byl m. in. znany p6zniejszy dzialacz 

kaszubski Florian Ceynowa, kt6ry dostarczyl poecie Karelowi Jaromirowi Erbenowi 

/1811-1879/ teksty bajek kaszubskich do jego zbioru bajek slowianskich. Od 1847 r. 

do swojej smierci przebywal w Krakowie jako proboszcz w Zwierzyncu niezwykle 

popularny i lubiany w6wczas w Czechach poeta Boleslaw Jablonsky /Karel Tupy/ 

/1813-1881/, autor cenionych wierszy gl6wnie 0 tematyce patriotycznej. W Polsce 

powstawaly liczne jego utwory, napisane w j~zyku polskim, m. in. cykl pt. "Piesni 

nadwisla6skie". Na r~kopis tego dot~d nie wydanego w calosci cyklu natrafilern w 

zbiorach Archiwum Literackiego Muzeum Narodowego w Pradze15). Patriotyczne i 

erotyczne wiersze w piesniach nadwislanskich, wzorowane w duzym stopniu na krakowia

kach, nie pozbawione s~ wplyw6w Wincentego Pola. Najwi~kszego bodaj z klasyk6w 

czeskich, Jana Nerud~ /1834--1891/, kt6rego m. in. "Opowiadania ze starej Pragi" dobrze 
znane s~ w Polsce, bczyla szczera syrnpatia z narodem polskim. Bliskie mu byly 

polskie ruchy niepodleglosciowe. W swoich "Obrazach z Paryza" p03wi"ca on najwi ... cej 

miejsca - obok kolonii czeskiej - zamieszkalyrn w Paryzu emigrantom polskim. Infor

muje 0 szkolach polskich, 0 bibliotece i restauracjach polskich, 0 wykladach Chodiki 

na paryskiej wyzszej uczelni. Neruda, zapoznajl;lc si~ blizej z zyciem emigrant6w 

polskich w Paryzu, zrozurnial, jakie niebezpieczenstwo tai si~ w odci~ciu ich od wlasnego 

narodu. Dal temu wyraz w arabesce pt. "Nocleh,lr". Podczas pobytu w Paryzu 

odwiedzil takie gr6b Slowackiego, zas kr6tki lecz tresciwy artykul poswi\:cil Mickie

wiczowi i oglosil go w 1864 roku. 

Drugi klasyk czeski, wspomniany juz Svatopluk Cech /1848-1903/, znany w 

Polsce przede wszystkirn z przeklad6w "Piesni niewolnika" oraz z powiesci satyrycznej 

"Wycieczka pana Brouczka do 15 stulecia", poswi~cil zagadnieniom polskim duzo uwagi 

w poematach "Europa" i "Slavia". Zaznaczyc jednak trzeba, ze proponowany przez 

autora spos6b pogodzenia Polak6w z Rosjanami w uj~ciu Cecha jest poniekad naiwny. 

Uczuciowy liryk, J6zef Waclaw Sladek /1845-1912/, zaslynd swoim swietnyrn 

przekladem "Konrada Wallenroda". Do licznych czeskich tlumaczy Mickiewicza16) 

nalezal r6wniez wybitny klasyk czeskiej literatury Jaroslaw Vrchlicky /1853-1912/. 

On to poswi~cil przepi~kne wiersze polskim wieszczom, a poemat jego p1. "Pan 

Twardowski" powstal w oparciu 0 motywy polskie_ Vrchlickiego ll;lczyly serdeczne 

wi~zy przyjazni z czolowymi przedstawicielami Mlodej Polski - Przesmyckim i Przybysze

wskim. To wlasnie Miriam wprowadzil bardzo dobrymi przekladami Vrchlickiego 

14) Zaktad Slowianoznawstwa PAN zorganizowal w dniu 3 VI 1969 sesj~ naukowq dla uczczenia 
100-1ecia smierci J. E. Purkyne. 

15) Por. J. Slizinski, "Boleslaw Jablonsky", "Prace Polonistyczne" 1954 s. 473-500. 
16) Por. St. Vrtel-Wierczynski, "Czeska bibliografia Adama Mickiewicza", 1816-1960, Wroclaw 

1965. 
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oraz drugiego przedstawiciela tzw. szkoly kosmopolitycznej (okreslenie to nie mialo 

w6wczas ujemnego odcienia znaczeniowego) - Juliusza Zeyera /1841-1901/, autora m. 

in. poematu pt. "Olgierd Gieysztor", do pismiennictwa polskiego. Obydwaj poeci 
czescy wywar Ii duzy wplyw na przedstawicieli Mlode j Polski. 

Pod koniec XIX wieku dzialal w Pradze "patron wzajemnosci czesko-polskiej", 

Edward Jelinek /1855-1897/, kt6ry poswi~cil dwadziescia cztery lata swego zycia dla 

zapoznania spoleczenstwa czeskiego z polskim zyciem kulturalnym 17). R6wnoczesnie 

juz od roku 1873, jako korespondent kilku czasopism pol skich, informowal spoleczenstwo 

polskie 0 czeskich zagadnieniach spolecznych i kulturalnych. Szczeg61nie znane i 
poczytne byly jego "Listy z Czech", oglaszane w"Tygodniku Ilustrowanym". Dorobek 

Edwarda Jelinka, skromnego urz~dnika magistratu praskiego, na tym polu jest bardzo 

obfity. Sklada si~ bowiem z przeszlo 180 ksillzek, reportazy, rozpraw i artykul6w, 

poswi~conych sprawom polskim, napisanych j~zykiem dost~pnym dla najszerszych rzesz 

czytelnik6w. Utrzymywal on kontakty osobiste i listowne z prawie wszystkimi 

wybitnymi postaciami polskiego zycia kulturalnego tego okresu i byl doradcll oraz 

pomocnikiem licznych czeskich polonofil6w i tlumaczy. Tablica pamilltkowa, poswi~cona 

naszemu czeskiemu przyjacielowi, znajduje si~ na jednej z turni w Dolinie Strllzyskiej 

kolo Zakopanego. Do wmurowania medialonu brllzowego z podobiznll Jelinka przyczynil 

si~ nie kto inny jak bodaj najbardziej popularny do dzisiejszego dnia w Czechach pisarz 

polski - Henryk Sienkiewicz, kt6rego "Quo vadis?" doczekalo si~ tam az dwudziestu 
wydan, "Ogniem i mieczem" - szesnastu, "Krzyzacy" i"Potop" po dziesi<;;c oraz "Pan 

W olodyjowski" - siedmiu. Przewiezienie zwlok wielkiego pisarza przez teren Czecho

slowacji w paidzierniku 1924 r. przemienilo si~ w wielkll manifestacj~ og6lnonarodowll. 

Wtedy tez powstal wiersz znanego poety i slawisty Adolfa Cernego /Jana Rokyty/ 

/1864-1952/ pt. "Powr6t Sienkiewicza". Cerny, pewnego rodzaju kontynuator dziela 

rozpocz~tego przez JeBnka, przyczynil si~ licznymi przekladami oraz pracami naukowymi 

i popularnonaukowymi do scislej wsp6lpracy czesko-polskiej na polu kulturalnym. 

Pewnego rodzaju odpowiednik pracy Edwarda Jelinka w Czechach stanowila 

dzialalnosc historyka i etnografa Bronislawa Grabowskiego18
) /1841-1900/ w Polsce. 

Zapalony przyjaciel przede wszystkim Czech6w, nast~pnie tuzyczan i Slowian polud

niowych, tak samo jak zresztll i Jelinek, daleki byl juz od dawna od anachronicznych 
idei panslawistycznych koncepcji kollarovskiej. Dzi~ki niemu szerokie kr<;;gi naszego 

spoleczenstwa mogly poznac blizej czeskie zycie duchowe. Gorliwym zas propagatorem 

kultury slowackiej u nas stal si~ krakow ski etnograf i j~zykoznawca, Roman Zawilinski 

/1855-1932/, autor m. in. ksiazki pt. "Slowacy, ich zycie i literatura19)." 
( 

Rzecz jasna, ze ani Jelinek, ani Grabowski oraz Zawilinski nie dzialali wodosob

nieniu. Razem z nimi pracowalo wielu zapalonych i zasluzonych dla kulturalnego 

zblizenia czesko-slowacko-polskiego dzialaczy i tlumaczy. 

17) Por. B. Jaroszewicz-Kleindienst, "W kr~gu polonofilskiej dzialalnosci Edwarda JeHnka", 
Wroclaw 1968. 

18) Wlodzimierz Kot, "Bronislaw Grabowski a Slowianszczyzna zachodnia", Krak6w 1959. 
19) Warszawa 1899. 
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Pot~znym echem odbilo si~ w Polsce otwarcie praskiego Narodniho divadla w 

1881 r., teatru zbudowanego ze skladek calego spoleczenstwa, jego zniszczenie podczas 

pozaru po niespelna trzech miesil'!cach dzialalnosci oraz ponowne otwarcie w 1883 

roku, dzi~ki niebywalej ofiarnosci najszerszych kr~g6w czeskich i przy niemalej pomocy 

Polak6w20). W tedy to powstaly wiersze poswi~cone tym wydarzeniom Wladyslawa 

Belzy, Marii Konopnickiej, Bronislawa Grabowskiego i Zenona Przesmyekiego. Zaznaczyc 

trzeba, ze Polaey hojnymi ofiarami przyezynili si~ do szybkiej odbudowy spalonego 

teatru, doceniajl'!e calkowieie znaezenie narodowej seeny ezeskiej dla kultury slowia6skiej. 

J6zef Ignaey Kraszewski, niezwykle popularny w Czeehaeh, wystl'!pil wtedy z listem 

otwartym do wszystkieh teatr6w polskich z wezwaniem, aby doch6d z jednego chociaz 

przedstawienia przekazac na Fundusz Odbudowy praskiego Teatru Narodowego. Wtedy 

tez powstala mysl wydania pierwszej antologii czeskiej w przekladach polskich oraz 

przekazania sumy uzyskanej ze sprzedazy tej ksil'!zki na Fundusz Odbudowy. Iniejatorkl'! 

tej mysli byla wypr6bowana przyjaci6lka narodu czeskiego - Eliza Orzeszkowa. Na 

list polskiej autorki z 17 wrzesnia 1881 r. do Edwarda Jelinka w tej wlasnie dotl'!d 

nieznanej sprawie natrafilem w zbiorach Archiwum Literackiego Muzeum Narodowego w 

Pradze21 ). Ukaz carski jednak zniweczyl realizacj~ tego planu. 

Do sprawy praskiego Teatru Narodowego powr6cil po latach dobrze znany w 

Czechach, spopularyzowany tam licznymi przekladami, Boleslaw Prus22). Szezery przyja

ciel Czech6w pisze w swoim, drukowanym w 1898 roku w "Kurierze Codziennym" 

artykule pt. "Czesi i Rieger", 0 znaczeniu tej plac6wki dla rozwoju czeskiej kultury 

narodowej i w budowie jej widzi zjawisko nie przypadkowe, lecz swiadomie przygoto

wane od lat przez nar6d w pelni dojrzaly do takiego czynu. 

Eliz~ Orzeszkowl'! widzial w Pradze w styczniu 1893 r. tw6rca czeskiej realistycznej 
powiesci historycznej, Alojzy lirasek (1851-1930). lirasek, kt6ry juz na lawie szkolnej 

zapoznal si~ z j~zykiem i pismiennictwem polskim, kt6rego ulubionym poeta byl 

Adam Mickiewicz, poswi~cil kilka dziel tematyce poiskiej, a w jego powiesciach i 

nowelach wyst~pujl'! liczne postacie polskie, przedstawione na og6l z duza dozl'! 

sympatii. 0 gl~bokim uczuciu, kt6re zywil autor "Maryli" dla naszego narodu, najlepiej 

swiadczyc moga zdania, napisane w liscie do polskiego poety i popularyzatora literatury 

czeskiej w Polsce, Macieja S:zukiewicza, z dnia 15 pazdziernika 1918 roku: 

"Nie mog~ si~ powstrzymae, by nie wspomniee najpierw 0 proklamowaniu pa6stwa 

polskiego. Z radoscil'! czytalem 0 tym, z radosci~ powitalem t~ pami~tn~ wiese, tak 

jak radosnie powitali ja u nas wszyscy. Pomyslalem 0 dlugotrwalych cierpieniach 

Waszego narodu. Pomyslalem tez 0 jego wielkich wieszczach, kt6rych niesmiertelne 
dzielo odzwierciedlalo narodu tego niedol~ i nadziej~. Zaswitala jutrzenka nowego, 

20) Por. J. Slizinski, "Polskie odglosy budowy Narodniho divadla w Pradze", "Sbornik 
SevcenkovskY". Bratislava 1965 s. 104-113. 

21) Por. J. Slizinski, "E. Orzeszkowa i G. Zapolska a Czesi", "Przegl~d Zachodni" nr 9/12, 
1955, s. 64-11l. 

22) Por. 1. Slizinski, "Boleslaw Prus u Slowian Zachodnich", w: "Z polskich studi6w 
slawistycznych", Seria 3 - "Nauka 0 Literaturze", Warszawa 1968, s. 51-62. 
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niepodleglego zycia. Niechaj spelnill SiE; wszystkie Wasze marzenia23). 

luz w drugiej polowie ubieglego wieku ukazaly si~ pierwsze przeklady utwor6w 

liraska na j~zyk polski. W pelni doceniono go u nas dopiero w okresie po drugiej 

wo jnie swiatowe j, kiedy to ukazalo si~ wiele tlumaczen jego powiesci i grana na kilku 

polskich scenach jego "Latarni~" (Lucerna). 
W okresie mi~dzywojennym do najpopularniejszych w Polsce autor6w czeskich 

nalezeli Karol Capek /1800-1938/, laroslaw Hasek /1883-1923/, Ivan Olbracht /1882-
19521 i Franciszek Langer lur. 1888/, przy czym utwory pierwszych trzech cieszll si~ 

do dzis zasluzona popularnoscia. 
Znacznie mniejszll popularnoscill cieszyla si~ u nas w tym okresie pi~knie juz 

rozwini~ta literatura slowacka, w stosunku do kt6rej dzis nawet mamy powazny dlug 

do wyr6wnania. 
W Czechoslowacji zas w dwudziestoleciu mi~dzywojennym rekordy popularnosci 

nadal bil Sienkiewicz, ponadto chE;tnie czytano Kraszewskiego Ikt6ry pod koniec XIX 

wieku byl w Czechach znacznie bardziej popularny niz w swojej ojczyznie/, dalej

Prusa, Zeromskiego i innych. W marcu 1928 roku goscila w Pradze grupa Skaman

dryt6w wraz z lulianem Tuwimem, laroslawem Iwaszkiewiczem, lanem Lechoniem, 

Antonim Slonimskim i Kazimierzem Wierzynskim. Wtedy doszlo do zawarcia przyjazni 
przez Juliana Tuwima z jednym z najwiE;kszych poet6w czeskich - Franciszkiem Halasem 

/1901-1949/. Przyjazn ta dotrwala az do smierci Halasa w 1949 roku. W okresie nie 

sprzyjajllcym przyjazni polsko-czechoslowackiej, dnia 12 marca 1937 r. skierowal autor 

uK wiat6w pol skich" list do swego czeskiego przyjaciela, w kt6rym czytamy zdanie 

wyrazajllce bezsprzecznie opiniE; zdecydowanej wi~kszosci narodu polskiego: 
"Pan Beck i pan Krofta majll jakies urazy do siebie, wi~c i "kontakt kulturalny" 

mi~dzy naszymi krajami oslabl- a ja mysl~, ze gdyby mnie i Ciebie w Cieszynie na 

moscie przy butelce wina posadzic, pr~dzej i lepiej bysmy wszystko zalatwili niz 

oni dwaj plus p. Slavik plus p. Pappee (bardzo zresztll mily pan i dobry m6j 

znajomy) ' '24). 

Halasa, tw6rce kongenialnych przeklad6w poezji Mickiewicza (kt6re powstaly w 
czasie okupacji jako dow6d jego milosci i szacunku do bratniego narodu) i Slowackiego, 

hczyly serdeczne wiezy przyjazni m. in. z Galczynskim i Przybosiem, kt6rzy mu 
poswiecili przepi~kne wiersze. On to wlasnie przybyl do Polski wiosnll 1947 r. 

na czele pierwszej oficjalnej delegacji pisarzy czeskich i slowackich. 

Wizyta ta byla rewanzem za pobyt w Czechoslowacji oficjalnej delegacji polskich 

literat6w z roku 1946, wsr6d kt6rych znalazla si~ mi~dzy innymi Zofia Nalkowska, 
po matce zresztll Czeszka, kt6ra nawillzala urz~dowe kontakty wsp61pracy z czeskimi 

tw6rcami. 
W ostatanim dwudziestopiecioleciu do nienotowanego jak dotlld rozwoju stosunk6w 

23) List ten ogtositem in extenso w ksiQice pt. "Z korespondencji Alojzego Jiraska z Polakami", 
W roclaw 1955, s. 104-105. 

24) List ten udost~pnila mi wdowa po poecie czeskim Libuse Halasova. Fragment ten cytowa1:em 
w artykule pt. "Frantisek Halas und Polen", "Wissenschaftliche Zeitschrift der E. M. 
Arndt Universitat Greifswald", 1963, s. 341-346. 
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kulturalnych polsko-czechoslowackich, kt6re obejmuja wszelkie dziedziny zycia artystycz

nego, naukowego i kulturalnego obu naszych bratnich kraj6w. Jak najscislejsza 

jest wsp61praca Polskiej Akademii Nauk z Akademia Czechoslowacka. Uniwersytet 

Warszawski zwiazany jest ukladem wsp6lpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze, 
Uniwersytet lagiellonski zas z Uniwersytetem Jana Amosa Komenskiego w Bratyslawie, 
a owoce tej wsp61pracy naukowej sa coraz bardziej widoczne. 

o wzroscie wsp6lpracy kulturalnej najlepiej swiadczy ilose pozycji literackich 

przelozonych z czeskiego i slowackiego. Si~ga ona blisko trzysta trzydziesci pozycji, 

przy czym przewazajllca jej cz~se to utwory autor6w czeskich. Dopiero w ostatnim 

czasie tlumaczy si~ nieco wi~ce j takze z j~zyka slowackiego. Rzecz jasna, ze licz by 

przelozonych utwor6w odnosza si~ tylko i wylacznie do prac literackich - do poezji i 

prozy. Nie wyczerpuje to oczywiscie faktycznego stanu wszelkich tlumaczen dokonanych 

g16wnie z j~zyka czeskiego, ~~ kt6rego przelozono tez dziela fachowe z najrozmaitszych 

dziedzin nauki i wiedzy praktycznej. 

Pewna dysproporycja mi~dzy iloscia udost~pnionych polskiro odbiorcom dziel 

literackich czeskich i slowackich wyst~puje takie w obr~bie wystawianych sztuk 

teatralnych. o ile do polowy lat szesedziesilltych liczba tlumaczonych sztuk autor6w 

czeskich wynosila dwadziescia osiem, to slowackich zaledwie cztery. 

Coraz bardziej i iywiej rozwijaja si~ kontakty kulturalne pomi~dzy Polska i 

Czechoslowacjll. Duio jest jednak jeszcze do zrobienia na tyro polu, gdyz stale jeszcze 

zbyt malo znamy si~ wzajemnie. Rzecz jasna, ie nie zawsze w minionych czasach 

stosunki polsko-czesko-slowackie ksztaltowaly si~ pomyslnie. R6znie bywalo, jak to 

w rodzinie. Nie bcdzie jednak uproszczeniem stwierdzenie, ze w6wczas, gdy nasze 
narody staly w zwartym froncie, bylo to korzystne dla obu stron. Tysiacletnia 

tradycja przyjazni polsko-czesko-slowackiej - to nie pusty frazes. Liczne dokumenty, 
pokryte kurzem, zapomniane w archiwach i bibliotekach polskich i czechoslowackich 

swiadcza dobitnie 0 tej przyjazni. Dokumenty te naleiy tylko wydobyc na swiatlo 

dzienne i nalezycie zinterpretowe. Na temat stosunk6w kulturalnych polsko-czesko

slowackich na przestrzeni wiek6w napisac mozna kilka grubych tom6w. W niniejszym 

skromnym wystapieniu zasygnalizowano jedynie kilka na og61 malo znanych fakt6w. 
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