
I V A N A  D O B R O T O V Á ,  M I C H A  H A N C Z A K O W S K I

RE C E P C J A  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J
W  W Y B R A N Y C H  S Z K O A C H  R E D N I C H

W RE P U B L I C E  CZ E S K I E J

„CZUCIE ROZUM POPRZEDZA, JAK OWOCE KWIATY; / NARÓD, GDY CZUJE
pi kno , d y do o wiaty. / wieci y nam ju  niegdy  pi kne owe czasy. / S siedzi
z dzicz  jeszcze chodzili w zapasy, / Gdy Polak z Tatrów wiat em podniesionym
dziwi , / Pó noc o wieca , reszt  i broni, i ywi . Mia wiat o, broni c indziej post p
pocz tkowy; / Kolumb odkry  cz  ziemi, Kopernik — wiat nowy.”

Tak na pocz tku XIX wieku postrzega  rol  polskiej kultury w Europie Kazi-
mierz Brodzi ski. Zbudowana przez Brodzi skiego w poetyckim Li cie do JW.
Aleksandra hr. Chodkiewicza opozycja mi dzy przesz o ci , czyli czasami,
w których — jak pisze w innym miejscu tego samego Listu… — „spa o jeszcze
poetów tak liczne dzi  grono”, a tera niejszo ci  postrzegan  przez pryzmat
upadku pa stwowo ci i narodowo ciowotwórczej roli kultury, mog a funkcjono-
wa  tylko przy milcz cym za o eniu wspó uczestniczenia literatury polskiej
w nurcie literatury europejskiej. Rodz ce si  nowo ytne poj cie narodu nie zdo-
a o jeszcze wówczas wp yn  na wiadomo  literack  na tyle, by szereg histo-

rycznoliteracki ogranicza  si  jedynie do dzie  powsta ych w jednym kr gu j zy-
kowym. ywa jeszcze by a tradycja dorobku neolatynistycznego i szeroko rozu-
mianego klasycyzmu. Prze om romantyczny mia  jednak w radykalny sposób
zako czy  ten okres klasycystycznego uniwersum i mo e w a nie dlatego z po-
cz tkiem tego stulecia czy si  powstanie komparatystyki literackiej.

Pytanie o sposób funkcjonowania literatury polskiej w czeskiej szkole jest de
facto pytaniem komparatystycznym; to próba rzucenia wiat a na kwesti wia-
domo ci literackiej dwóch narodów, na których kszta t i sposób funkcjonowania
XIX wiek wywar  decyduj cy wp yw.

Czeski system szkolny w niewielkim tylko stopniu odbiega od dawnego dwu-
poziomowego systemu w Polsce. Dziewi cioletnia szko a podstawowa przygoto-
wuje do kszta cenia w szkole redniej. Po uko czeniu szko y podstawowej ucze
mo e zdecydowa  si  na dalsz  nauk  w szkole zawodowej, w technikum lub
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w czteroletnim liceum ogólnokszta c cym. Do tego doda  jeszcze nale y obec-
no  liceów profilowanych oraz fakt istnienia o mioletnich liceów, do których
zdawa  mo na po uko czeniu 5 klasy szko y podstawowej — liceów powszech-
nie postrzeganych jako szko y o wy szych standardach.

W obr bie tego systemu istnieje zatem do  sporo czasu na zapoznanie
uczniów z podstawowymi informacjami o literaturze europejskiej. Jest to zreszt
konieczne, albowiem matura (któr  mo na zdawa  po uko czeniu ka dego typu
szko y redniej) zawiera egzamin z j zyka czeskiego i historii literatury. W prak-
tyce to w a nie historia literatury staje si  podstawowym problemem poruszanym
na lekcjach j zyka czeskiego, co spycha gramatyk  na drugi plan — podobnie
zreszt  jak to wci  ma miejsce w polskich szko ach.

Nauczanie historii literatury odbywa si  zasadniczo w trzech kolejnych cz -
ciach, co odzwierciedla uk ad najpopularniejszego — co nie znaczy, e najcie-

kawszego i nowoczesnego — podr cznika autorstwa Bohuša Balajki: P ehledne
d jiny literatury. Cz  pierwsza obejmuje histori  literatury od czasów najdaw-
niejszych a  po odrodzenie narodowe i realizm w cznie. Cz  druga rozpoczy-
na si  pierwsz  faz  modernizmu, ko czy za  na roku 1945. Cz  trzecia to
literatura drugiej po owy XX wieku.

W takim uk adzie historycznoliterackim literatura polska pojawia si  w zasa-
dzie dopiero w kontek cie XIX wieku. Jedyn  postaci  wymienion  w obszarze
wcze niejszych epok jest — co z pewno ci  ucieszy oby Kazimierza Brodzi -
skiego — Miko aj Kopernik. Polskie redniowiecze, mimo wa nych zwi zków
kulturowych pomi dzy ówczesn  Polsk  i Czechami1, nie istnieje. Pojawienie si
w Polsce renesansu skwitowane jest jednym zdaniem, bez przywo ania jakich-
kolwiek nazwisk. Polski barok i polskie o wiecenie nie istniej  w ogóle. Na tym
tle romantyzm jawi si  wr cz jako epoka polonocentryczna.

Ucze  otrzymuje informacje o Mickiewiczu i S owackim, przy czym ten pierw-
szy dzier y zdecydowan  palm  pierwsze stwa, zarówno je li chodzi o wag , jak
i ilo  wspomnianych dzie . Mo e budzi  co prawda w tpliwo ci prezentowanie
Dziadów wile sko-kowie skich jako autobiograficznej kompozycji koncentruj cej
si  na ukazaniu nieszcz liwej mi o ci m odzie czej2 czy te  zaprezentowanie
Ody do m odo ci tylko i wy cznie jako tekstu, którym fascynowa  si  Karel
Hynek Macha3. Nie zmienia to jednak faktu, e tytu y te, obok Pana Tadeusza
i Konrada Wallenroda, zostaj  przynajmniej wspomniane, co w porównaniu
z literatur  dawniejsz  jest z polskiego punktu widzenia zjawiskiem niew tpliwie
pozytywnym.

1 Por. J. Magnuszewski: Literatura polska a literatura czeska do po owy XVIII wieku. W: Tego :
Literatura polska w kr gu literatur s owia skich. Wroc aw 1993, s. 30—55.

2 B. Balajka: P ehledne d jiny literatury. T. 1. Praha 1970, s. 131.
3 Tam e, s. 135.
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W przypadku twórczo ci Juliusza S owackiego krokiem nieco dyskusyjnym
z perspektywy wspó czesnych interpretacji wydaje si  sprowadzenie Kordiana do
literackiej rywalizacji z Mickiewiczem czy te  ukazanie Anhellego jako prozy
symbolizuj cej cierpienia Polaków na Syberii. Takie roz o enie akcentów w pre-
zentowaniu polskiej literatury romantycznej, zakorzenione w pozytywistycznych
jeszcze badaniach literaturoznawczych, z pewno ci  nie przysparza sympatyków
polskiej literaturze. Wa ne jednak jest, e akcenty te w ogóle si  pojawiaj , tym
bardziej e polski wp yw na czeskie odrodzenie narodowe, o którym swego czasu
tak obszernie pisa  Marian Szyjkowski, zosta  praktycznie ca kiem pomini ty4.

Do  podobnie przedstawia si  sprawa z polsk  literatur  pozytywistyczn . Re-
prezentowana jest ona przez dwóch pisarzy: Henryka Sienkiewicza i Boles awa
Prusa. Czeski ucze  zostaje poinformowany o nast puj cych dzie ach: Krzy acy,
trylogia, Quo vadis, Placówka i Lalka.

Szczególnie ciekawy z historycznoliterackiej perspektywy wydaje si  akapit
przeznaczony Prusowi. Obu jego tekstom po wi cono dok adnie tyle samo uwa-
gi. Placówka w tym uk adzie jawi si  zatem jako tekst równorz dny pod wzgl -
dem artystycznym w stosunku do Lalki. Jedyne wyt umaczenie tego stanu rzeczy,
jakie si  nasuwa, wi e si  z antygermanizmem. Oto bowiem sednem Placówki
ma by  walka polskiego ch opa z niemieckim naporem ekonomicznym5. Interpretacja
ta — ponownie nasuwaj ca skojarzenia z pozytywistycznym modelem krytyki —
pomija zupe nie ironi  jako dominant  estetyczn  owego tekstu i w efekcie — tworzy
wyra n  lini  interpretacyjn cz c  tekst Prusa z Sienkiewiczowskimi Krzy akami.

Równorz dne potraktowanie Lalki i Placówki mo e si  wydawa  przyk adem
zafa szowanej perspektywy historycznoliterackiej. Powiedzie  jednak trzeba, e
ów wypaczony punkt widzenia nie pojawia si  jedynie w kontek cie literatury
polskiej. Dla przyk adu: Wagner wymieniany jest jako reprezentant muzycznego
impresjonizmu na równi z Debussym6. We fragmentach dotycz cych Tomasza
Manna w ogóle nie wspomina si  o Czarodziejskiej górze, aczkolwiek do  sporo
mówi si  o Józefie i jego braciach7. Cho  w drugim tomie podr cznika mowa
o literaturze austriackiej (Karl Kraus, Stefan Zweig), to jednak nie ma s owa
o Canettim. Wreszcie w kontek cie literatury ameryka skiej w tomie trzecim
wi cej jest informacji o Theodorze Dreiserze ni  o Hemingwayu8, który i tak ma
si  lepiej ni  Dylan Thomas, którego ca kowicie zast pi  Bob Dylan.

Wracaj c za  do literatury polskiej… W wiek XX uczniów czeskich szkó
wprowadza Stanis aw Przybyszewski, oceniany jako polski dekadent zwi zany

4 M. Szyjkowski: Polská ú ast v eském narodním odrození. T.1—3. Praha 1931—1946.
5 B. Balajka: P ehledne d jiny literatury…, s. 219.
6 Tam e. T. 2, s. 15.
7 Tam e, s. 64.
8 Tam e, s. 72—73.
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z satanizmem czy te  — jak to jest powiedziane w innym miejscu — satanický
mystyk. Myli by si  jednak ten, kto oczekiwa by, e jeden z czo owych przedsta-
wicieli europejskiej bohemy prze omu wieków pojawia si  za spraw  którego  ze
swoich najwa niejszych dzie  np. Requiem aeternam (w wersji niemieckiej To-
tenmesse), De profundis, Androgyne czy Zur psychologie des Individuums. Jedy-
nym wymienionym z tytu u tekstem jest Homo Sapiens, którego znaczenie wzra-
sta ze wzgl du na twórczo  Stanislava Kostki Neumanna i Ji iho Karaska ze
Lvovic.

Z o, którym tak zafascynowani byli modernistyczni dekadenci, zaci y o chyba
nie wiadomie na obrazie polskiej literatury wspó czesnej w czeskich podr czni-
kach, albowiem po Przybyszewskim w prezentowaniu polskiej literatury nast -
puje niemal pó wieczna przerwa. Po raz kolejny polska literatura przywo ywana
jest dopiero przy okazji wiadectw powojennych. Do wiadczenie zag ady staje
si  zatem po satanizmie kolejnym kontekstem, w jakim w czeskiej wiadomo ci
kulturowej mo e si  pojawi  jaki  polski pisarz.

Z o, o którym traktuj  ksi ki polskich pisarzy powojennych, przybiera najró -
niejsze postacie. Pierwszym wspomnianym tekstem s Medaliony, oceniane jako
reporta owy wynik prac pisarki w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich9. Po
tek cie Na kowskiej wspomina si Popió  i diament — prezentowany jako jedno
ze szczytowych osi gni  polskiej prozy powojennej, poruszaj cy problem po-
czucia winy w kontek cie historycznym. Powie  Andrzejewskiego oceniona jest
jako tekst wci  aktualny. Prosz  nam wybaczy  ton artobliwy, ale przekonanie,
e wspó czesnego czytelnika w Czechach mo e natchn  opowie  o Ma ku

Che mickim i partyzantce antykomunistycznej jest do  naiwna, a z perspektywy
ca ego dorobku twórczego Andrzejewskiego — wr cz szkodliwa. Pomin wszy
bowiem Miazg , której rola w polskiej literaturze jest równie wielka co Popio u
i diamentu, a która dla czytelnika poza Polsk  mo e by  hermetyczna, trudno nie
zauwa y , e problematyk  odpowiedzialno ci i historii porusza Andrzejewski
i w Ciemno ci kryj  ziemi , i w Bramach raju.

Ostatnim tekstem polskiej literatury XX wieku wymienionym z tytu u jest Pa-
mi tnik z powstania warszawskiego Mirona Bia oszewskiego, pojawiaj cy si
ponownie w kontek cie do wiadcze  wojennych. Tym samym polska literatura
wspó czesna zostaje zaw ona tylko i wy cznie do tekstów dokumentuj cych z o
i okrucie stwo minionego stulecia. Czeski licealista nie ma szans dowiedzie  si
niczego o eksperymentach prozatorskich Schulza czy Gombrowicza (tego ostat-
niego co prawda wymienia si , ale tylko jako kontynuatora teatru absurdu). Nie
ma w czeskich podr cznikach ani s owa o wspó czesnej poezji, pró no zatem
szuka  takich nazwisk, jak Ró ewicz, Herbert czy Szymborska. Wspomniany
zostaje wprawdzie Czes aw Mi osz, ale tylko jako osoba, która otrzyma a literack

9 Tam e. T. 3, s. 197.



IVANA DOBROTOVÁ, MICHA HANCZAKOWSKI: Recepcja …     271

Nagrod  Nobla g ównie z przyczyn politycznych10. Mo e to budzi  pewne zdzi-
wienie, ale nale y powiedzie , e Mi osz znalaz  si  pod tym wzgl dem w dobo-
rowym towarzystwie Brodskiego czy Seiferta, a tak e, co mo e wyda  si  histo-
rycznoliterackim nieporozumieniem, Szo ochowa.

Gdyby zatem chcie  podsumowa , czego teoretycznie mo e si  dowiedzie
o polskiej literaturze przeci tny czeski licealista, to wnioski nie by yby zbyt
optymistyczne, cho  pami ta  trzeba, e poczynione w niniejszym tek cie uwagi
odnosz  si  do jednego tylko podr cznika. Obecno  na rynku ksi ek, których
autorami s  np. V ra Martinková, Vladimí Nezkusil czy Jaroslav Blažke, z pew-
no ci  zmienia nieco sytuacj , jednak nale y zwróci  uwag , e nauczyciele
najch tniej si gaj  po omówiony tu podr cznik.

Polska literatura jawi si  w nim jako niezbyt ciekawy dla wspó czesnego —
szczególnie m odego — czytelnika szereg, w którym na plan pierwszy wysuwaj
si  XX-wieczne do wiadczenia II wojny wiatowej. Z perspektywy historycznej
natomiast zjawiskiem najciekawszym mia by by  patriotycznie interpretowany
dorobek polskiego romantyzmu oraz historycznej powie ci pozytywistycznej, ze
szczególnym uwzgl dnieniem Henryka Sienkiewicza. Obraz to nieszczególnie zach -
caj cy i trudno si  dziwi , e tak prezentowana literatura nie nale y do najch tniej
czytanych. Dowodz  tego przeprowadzone w czeskich szko ach ankiety.

Przeprowadzono je w trzech typach szkó  czeskich: w liceum ogólnokszta c -
cym oraz profilowanym liceum ekonomicznym oraz w gimnazjum z j zykiem
polskim w Czeskim Cieszynie. Jak wida , badania przeprowadzone na u ytego
tego tekstu maj  charakter zdecydowanie wycinkowy i nie nale y ich uogólnia
w odniesieniu do ca ego czeskiego systemu szkolnego. S  one jednak sympto-
matyczne i dlatego warto je skomentowa .

Wyniki bada  ankietowych w szko ach o omunieckich, czyli w liceum ogólno-
kszta c cym i ekonomicznym, ró ni  si  od siebie tylko nieznacznie i dowodz ,
e literatura polska czeskim uczniom kojarzy si  jedynie z nazwiskiem Henryka

Sienkiewicza.
Znajomo  jakiego  tekstu tego autora zadeklarowa o 84% uczniów liceum

ekonomicznego i 92% uczniów liceum ogólnokszta c cego. Najcz ciej wymie-
nianymi tytu ami, jak atwo si  domy li , s Krzy acy (odpowiednio 28% i 10%)
oraz Quo vadis — najlepiej znana polska ksi ka w ród czeskich licealistów
(odpowiednio 32% i 76% wskaza ). Co ciekawe, znajomo  utworów Sienkiewi-
cza nie wi e si  ze wiadomo ci , e chodzi o ksi k  laureata Nagrody Nobla.
W rubryce po wi conej polskim laureatom tej nagrody Sienkiewicz zosta  wska-
zany w mniej ni  30% ankiet, co z ca  pewno ci  wi e si  z faktem, i aden
czeski podr cznik do nauczania historii literatury nie wymienia poza Czes awem
Mi oszem ani jednego polskiego laureata tej nagrody.

10 Tam e, s. 196.
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Drugim najpopularniejszym pisarzem polskim w wietle przeprowadzonych
ankiet jest zdecydowanie Adam Mickiewicz. Wymieni o go 12% uczniów liceum
ekonomicznego i 46% liceum ogólnokszta c cego. Dysproporcja mi dzy tymi
wynikami sugeruje, e podr czniki nie odgrywaj  wi kszej roli w upowszechnia-
niu wiedzy o polskiej literaturze. Wydaje si , e popularno  Mickiewicza ma
bezpo redni zwi zek z wp ywem, jaki wywar  polski poeta na Karela Hynka
Mach , poniewa  za  nauczanie historii literatury w liceach profilowanych jest
mniej dok adne, logiczne zatem staje si  pomini cie kontekstów historycznych,
co znajduje odzwierciedlenie w ra cej nierówno ci mi dzy wynikami ze szko y
profilowanej i ogólnokszta c cej. Dowodem na s aby wp yw podr czników jest
równie  fakt, e mimo i  po wi caj  one mniej wi cej tyle samo miejsca na omówie-
nie twórczo ci Mickiewicza i S owackiego, to ten drugi pozostaje praktycznie nie-
znany. W liceum ekonomicznym nie wymieni  S owackiego aden z ankietowanych,
za  w liceum ogólnokszta c cym mia  zaledwie 5% wskaza , przy czym w ankietach
nie pojawi  si aden tytu  tekstu S owackiego.

Poza znajomo ci  twórczo ci Sienkiewicza i Mickiewicza jedynym zjawiskiem
wykraczaj cym poza b d statystyczny jest znajomo  prozy Andrzeja Sapkow-
skiego. Wiedz  na temat najpopularniejszego polskiego pisarza fantasy zadekla-
rowa o 24% uczniów liceum ekonomicznego i 10% liceum ogólnokszta c cego.
Ze znajomo ci  tekstów — przede wszystkim sagi o Wied minie, a nie jak mo na
by si  spodziewa  przek adanej na bie co trylogii husyckiej — idzie w parze
znajomo  filmowej ekranizacji prozy Sapkowskiego. Pod tym wzgl dem sytu-
acja pisarstwa Sapkowskiego bliska jest sytuacji Sienkiewicza: wi kszo  ankie-
towanych deklaruj cych znajomo  ksi ek deklarowa a równie  znajomo
ekranizacji. W wypadku prozy Sienkiewicza zdecydowanie najpopularniejszym
filmem jest Quo vadis Jerzego Kawalerowicza. Mo na oczywi cie w tym miejscu
zada  pytanie, czy katastrofalna jako  filmów takich, jak Wied min czy Quo
vadis, nie ma wp ywu na popularno  polskiej literatury, trudno bowiem przeko-
na  kogo , kto ogl da  który  z dwóch wymienianych filmów, e lektura ksi ki
jest zdecydowanie mniej m cz ca.

Pojedyncze wskazania w przeprowadzonych ankietach uzyskali ró ni pisarze.
S siaduj  obok siebie Karol Wojty a i Jan Dobraczy ski, Juliusz S owacki i Do-
rota Mas owska, W adys aw Szpilman i Tadeusz Kowalewski czy wreszcie Bole-
s aw Prus i Janusz Zajdel. Jak wida , zestawienie powy sze jest do  przypadko-
we i wynika raczej z pojedynczych wydarze  kulturowych takich, jak Oscar dla
Pianisty Pola skiego ni  jakich  charakterystycznych tendencji w recepcji pol-
skiej literatury w Czechach. Wyj tkiem od tej regu y mo e by  literatura fanta-
styczna i pojawienie si  zarówno twórców uznanych, np. Janusza Zajdla, jak
i m odego pokolenia. I dzieje si  to na przekór podr cznikom, bowiem mimo i
wspominany ju  tu kilkakrotnie podr cznik P ehledne d jiny literatury w trzecim
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tomie po wi ca osobny rozdzia  literaturze science fiction, to pró no by my tam
szukali Lema czy któregokolwiek z wymienionych w ankietach pisarzy.

Na zako czenie par  s ów nale a oby jeszcze po wi ci  problemowi szkó  dla pol-
skiej mniejszo ci na Zaolziu. Chocia  daje si  zaobserwowa  wyra ny spadek zainte-
resowania tym typem szkolnictwa (najprawdopodobniej ze wzgl du na ni szy poziom
nauczania ni  w szko ach z wyk adowym j zykiem czeskim), polskie szkolnictwo
w Czechach wci  jest zjawiskiem wa nym. Celem sprawdzenia, w jaki sposób lite-
ratur  polsk  postrzegaj  reprezentanci mniejszo ci polskiej w Czechach, ucz cy si
— co warto doda  — z polskich podr czników licealnych, przeprowadzona zosta a
ankieta w polskim gimnazjum w Czeskim Cieszynie.

Z przeprowadzonych bada  jasno wynika, e nauczanie polskiej literatury na
Zaolziu podporz dkowane jest czemu , co nazwa  mo na paradygmatem patrio-
tycznym, zakorzenionym ewidentnie w wizji polskiej literatury wywiedzionej
z tradycji romantycznej. Dla 95% uczniów najwa niejszym polskim pisarzem jest
Adam Mickiewicz. Miejsce drugie z niewiele mniejsz  ilo ci  wskaza  zaj
Juliusz S owacki, za  za trzeciego najwybitniejszego pisarza najcz ciej uznawa-
ny jest Julian Tuwim.

Obecno  trzech poetów wymienianych w ankietach nie powinna dziwi , gdy
przyjmuj c kryteria genologiczne, nauczanie polskiej literatury na Zaolziu kon-
centruje si  na poezji, w mniejszym za  stopniu na prozie (najch tniej wymienia-
nym prozaikiem pozostaje, jak atwo si  domy li , Henryk Sienkiewicz). W efek-
cie uczniowie nie s  w stanie wymieni  niemal adnego polskiego dramaturga
poza Stanis awem Wyspia skim, na co ma oczywisty wp yw obecno Wesela
w kanonie lektur. Paradoksalnym wynikiem ankiet by  fakt, e zaszczytne miano
drugiego najpopularniejszego polskiego autora dramatów zdoby  William Shake-
speare (!), zyskuj c niemal dwa razy wi cej wskaza  ni  Gabriela Zapolska (od-
powiednio 20% i 12%).

Przy takiej wiadomo ci historycznoliterackiej cieszy  mo e zatem tylko fakt,
i  polscy uczniowie na Zaolziu nie wykazuj adnego zainteresowania pracami
translatorskimi. W wietle wyników ankiet s  to osoby niemal w 100% zadowa-
laj ce si  lektur  polskiej literatury w oryginale, przy równoczesnym braku zain-
teresowania popularyzowaniem jej w rodowisku czeskim. Dobór lektur ze
wspó czesnego ycia literackiego w Polsce nie wskazuje zreszt , by w przysz o-
ci osoby te mog y aktywnie po redniczy  w dialogu interkulturowym. Najpopu-

larniejsz  wspó czesn  autork  pozostaje a  dla 35% ankietowanych Anna Oni-
chimowicz, za  55% uczniów w ogóle nie jest zainteresowanych najnowszymi
polskimi ksi kami. Pozosta e 10% wskaza  dotyczy o Wojny polsko-ruskiej pod
flag  bia o-czerwon Mas owskiej i utworów Ma gorzaty Musierowicz.

Gdyby zatem chcie  si  pokusi  o podsumowanie niniejszych rozwa a , to
najprawdopodobniej nie by yby to wnioski zbyt optymistyczne. Zapewne nale-
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a oby stwierdzi , e literatura polska w Czechach jest postrzegana jako literatura
peryferyjna, której znaczenie dla europejskiego dorobku kulturowego jest zniko-
me. Nale a oby równie  stwierdzi , e jest tylko niewielka szansa, by sytuacja
uleg a jakiejkolwiek zmianie na lepsze. Aby jednak zako czy  w nastroju nieco
weselszym (cho  i ironicznym), przytoczmy kilka ciekawych spostrze e  ankie-
towanych na temat polskiej literatury. Otó  zapewne ma o kto zdaje sobie spraw ,
e jako jeden z najwa niejszych polskich pisarzy by  wymieniany Godfred Leib-

niz, co stawia oby Polaków nie tylko w awangardzie literatury o wieceniowej, ale
równie  w awangardzie post pu naukowego. Nie mniej „optymistyczn ” wiado-
mo ci  jest to, e autorem popularnego cyklu fantasy o Wied minie mia  by
Henryk Sienkiewicz, co czyni oby polskiego pisarza prekursorem tego typu lite-
ratury, wyprzedzaj cym J.R.R. Tolkiena o lat bez ma a 40. W tym wietle nie
dziwi ju  zatem zupe nie stwierdzenie dwóch ankietowanych, e najpopularniej-
szymi polskimi bohaterami literackimi s  Bolek i Lolek. Podobnie jak nie dziwi
równie  stwierdzenie ucznia ze szko y na Zaolziu, e najpopularniejszym polskim
pisarzem w Czechach jest Miko aj Kopernik — wszak De revolutionibus… w ogól-
nym zarysie znaj  wszyscy Europejczycy. I w tym kontek cie odkrywanie polskiej
literatury w Czechach jest z perspektywy polonistycznej odkrywaniem zupe nie
nowego wiata.

U miechaj c si  przy okazji podobnie kuriozalnych stwierdze , trudno jednak
nie zada  sobie pytania, jak podobna ankieta o literaturze czeskiej wygl da aby
w polskich szko ach. Podejrzewa  mo na, e by oby znacznie mniej miesznie,
ze wzgl du na mniejsz  liczb  skojarze , które do podobnych pomy ek mog
prowadzi . Trudno równie  nie odnie  wra enia, e kultura polska w Czechach
nie jest atrakcyjna, poniewa  sami Polacy nie s  zainteresowani jej promowa-
niem. Brak cho by spektakularnych pomys ów promocyjnych, podobnych do
plakatu promuj cego Polsk  we Francji11, a trudno w dzisiejszym wiecie liczy
na entuzjazm pojedynczych osób. Takie wydarzenia jak t umaczenie prozy Do-
roty Mas owskiej nie wypromuj  Polski, poniewa  jest ich po prostu zbyt ma o,
by mia y szans  zaistnie  w szerszej wiadomo ci. W tym kontek cie wyniki
przeprowadzonych ankiet mo na równie  odczyta  jako efekt mizernego polskie-
go zaanga owania w promowanie polskiej kultury.

11 Por.: Hydraulik skusi  Francuzów. „Gazeta Wyborcza” 12.10.2005 (http://serwisy.gazeta.pl/
wyborcza/1,68586,2963455.html).


