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Przechadzki

Śtepan BALIK

Czeska tradycja humoru i „mistyfikacji”

Vladimirowi Boreckiemu (1941-2009), 
wielkiemu znawcy komizmu 
oraz czeskiego „waszagłu”

Przyglądając się czeskiej „kulturze śm iechu”, przede w szystkim  zwracamy 
uwagę na m istyfikacje rozum iane jako próba „zrobienia kogoś w konia” czy „na
brania kogoś”. Jednak my, Czesi, słyniemy również z tradycji wytwarzania falsyfi
katów. Oprócz dosyć dobrze znanej historii rękopisów, których autentyczność jest 
wciąż broniona przez marginesowe stowarzyszenie1, warto w tym  kontekście wy
m ienić tekst Ju liusa Fuc ika Reportaż spod szubienicy2, uw ażany przez Vaclava 
Cernÿ’ego, Ferdinanda Peroutkę oraz Krystynę K ardyni-Pelikanovą za falsyfikat3.

1 „W każdym podręczniku jest napisane, że Rękopisy: Królodworski i Zielonogórski są 
sfałszowane. Ale dla lokalnych patriotów  stały się one ikonam i dowodzącymi, że 
język czeski ma tysiącletnie korzenie. W iększość z nas o ich istn ieniu  zapom niała
w momencie, gdy w szkołach zam knięto rozdział o O drodzeniu Narodowym. Jednak 
dla niezwykle cierpliwych członków Czeskiego Towarzystwa Rękopiśmiennego 
(Ceské spolecnosti rukopisné) był to początek [działalności]” (B. Prochazkova 
Dlouhà cesta z a pravdou, „R espekt” 2009 c. 2, s. 28-29; przekł. mój -  S.B.).

2 J. Fucik Reportażpsand na oprâtce (Prvni ùplné, kritické a komentované vydâni), Torst, 
Praha 1995.

3 K. Kardyni-Pelikanova Mistyfikacje literackie jako czeski sposób przekraczania granic 
opresyjnej rzeczywistosci, w: Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca 
kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. J. Lipowski, D. Zygadło-Czopnik, 
Wydawnictwo Uwr, W rocław 2009, s. 81-89. Innego zdania jest Frantisek  Janacek 24
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Jednak w swoim tekście skoncentruję się na zjawisku m istyfikacji w znacze
n iu  „nabierania kogoś”. W  historycznym  przeglądzie tak rozum ianej czeskiej m i
styfikacji często zaczyna się od przykładu Jaroslava Haska i jego działalności w cza
sopiśmie „Świat Zw ierząt” („Svët zvirat”) przed I wojną światową. Hasek um iesz
czał w nim  artykuły o nieistniejących gatunkach zwierząt. Tekstom tym  towarzy
szyły zdjęcia, tzn. fotom ontaże oraz kolaże. Sylvie Rychterova w swoim artykule 
o Szwejku przypom ina na przykład odkrytego rzekomo przez A m undsena królika 
angorskiego z obszaru bieguna południowego, którego ucho jest na ilustracji więk
sze od człowieka4. Po ujaw nieniu tych m istyfikacji wyrzucono Haska z pracy, jed
nak ze względu na popularność jego tekstów pośród czytelników przywrócono m u 
stanowisko redaktora. W  tym  m iejscu oczywiście trzeba również wymienić inną 
jego inicjatywę -  Partię Um iarkowanego Postępu (w G ranicach Prawa) (Strana 
mirného pokroku [v mezich zdkona]). Jej założeniu w 1910 roku towarzyszyła kam 
pania wyborcza w formie przemówień i skeczy polityczno-kabaretowych5. Dziś do 
tej tradycji nawiązuje Partia Poetycka Balbina (Balbinova poetickà strana) 6, która 
w wyborach do sejm u w 2006 roku uzyskała 6897 głosów, tzn. 0,12%7. Podczas 
kam panii wyborczej zaatakowała czeskich chadeków, przede wszystkim M irosla
va Kalouska, szyderczymi b illboardam i wyśmiewającymi ich nadm ierny pragm a
tyzm (czytaj -  niem oralność, brak zasad), który skłania ich do współpracy z każ
dym, nawet z kom unistam i8. Jeszcze przed wyborami pom iędzy tym i ugrupowa
n iam i politycznym i doszło do porozum ienia i do podpisania „paktu o nieagresji” 
(„pakt o neńtoćenf”). Umowę podpisano w gospodzie R icharda H aska, w nuka 
Jarosława.

(F. Janaćek Pochybnosti i jistoty, w: J. Fućik Reportaż . .., s. 301-337).
Zainteresowanym  kwestią czeskiej m istyfikacji literackiej polecam serię studiów 
K. Kardyni-Pelikanovej: Kapłani czy jokulatorzy? O czeskich mistyfikacjach literackich 
(1), „Twórczość 2008 nr 4, s. 129-133; „Reportaż spod szubienicy” -  iluzja roman
tycznego bohatera komunizmu. O czeskich mistyfikacjach literackich (2), „Twórczość”
2008 nr 6, s. 128-133; Divadlo Jàry Cimrmana - prześmiewna iluzja czeskiego 
arcygeniusza. O czeskich mistyfikacjach literackich (3), „Twórczość” 2008 nr 8, 
s. 130-135.

S. Richterova Jasnozrivy génius a jeho slepy prorok (Hasküv Dobry vojàk Svejk), w: tejże 
Slova a ticho, Ceskoslovensky spisovatel-Arkyr, Praha 1991, s. 126. Sylvie 
Rychterova odsyla do nieznanego mi niestety „Revue K” (1982 nr 9), wydawanego 
przez Jiri’ego Kolara w Paryżu, gdzie przedrukowano reprodukcje tych kolaży.

Dopiero w 1963 roku została w Czechach opublikow ana książka petryfikująca ustną 
dotychczas tradycję. W  polskim tłum aczeniu ukazała się w 1987 roku: J. Hasek
Historia Partii Umiarkowanego Postępu (w Granicach Prawa), przel. J. Baluch, 
W ydawnictwo Literackie, Kraków 1997.

http://w w w .balbinka.cz/index1.htm l

http://w ww.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ

http://w w w .balbinka.cz/index1.htm l
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Szczególnie ważna jest tradycja tzw. „recese”. „Recese” (oryginalnie pisana 
przez dwa ss) nie ma nic wspólnego z gospodarką i z pierw otnym  znaczeniem  tego 
słowa, tzn. z recesją. Moja osiemdziesięcioletnia krewna zacytowała mi bardzo traf
ną definicję „recese” z lat 30. -  jest to wydarzenie zorganizowane po to, „żeby 
człowiek małomiasteczkowy się gapił” („aby mëst’ak ziral”). Podczas rozmowy o „re
cese” zdradziła przepis na urzeczywistnienie takiego oto happeningu, opisanego, 
jak tw ierdzi, w czasopiśmie studenckim  z lat 30.:

Instrukcja: co robić, kiedy spotkasz pana w sile wieku w kapeluszu i z laską:
-  Słyszał pan, w F inlandii znowu powódź...
Jeśli nie zareaguje, kontynuujem y:
-  . a  to wpływa na cenę ośm iobocznych kartofli, które cieszą się taką popularnością 
zarówno wśród lewicy, jak i prawicy, że islandzcy harfiści zagrają trylogię Nezvala na 
trzy palce na przem ian lewą i prawą r ę k ą . 9

W  swojej książce Vsechno je jinak  Jan W erich, w rozdziale O Kremencdrnë, wspo
m ina, jak w swoim nazywającym się tak gim nazjum  włożył zegar z pozytywką do 
pieca, wywołując w konsekwencji cały szereg wydarzeń, łącznie z „upupieniem ” 
prowadzącego lekcję10. W  tym  samym rozdziale przytacza nieco bardziej wyszu
kane i ostrzejsze sztuczki jego starszych kolegów z liceum:

Błędem byłoby sądzić, że tylko cierpieliśmy. Chociaż w zasadzie po Białej Górze, aż do 
28 września, to jak najbardziej. C ierpieliśm y, ale z uśm iechem  na ustach. W  m iędzycza
sie było też trochę rozrywki. O dwa lata starsi chłopcy m ieli w swojej klasie tak  zgrany 
kolektyw, że mogli sobie pozwolić na to, aby profesora, którego nie lubili, bardzo pom y
słowo przywitać przy wejściu. Pozdejmowali spodnie i klękli w swoich ławkach w taki 
sposób, że głowy mieli tam, gdzie się zwykle siedzi, a obnażone „twarze” unosiły się nad 
ławkami. Na te „twarze” nałożyli w dodatku róż, a nad nim i namalowali tuszem  wielkie 
oczy. Panu profesorowi ukazał się po wejściu w idok klasy pełnej twarzy o n iestandardo
wych rozm iarach i wyraźnie do siebie podobnych. Odwrócił się, trzasnął drzwiam i i po
szedł na górę do pokoju nauczycielskiego po dyrektora. W  międzyczasie chłopcy włożyli 
spodnie, i kiedy pan dyrektor przyszedł na kontrolę, siedzieli jakby nigdy nic, witając go 
powstaniem  z ławek.

Z arzuty odparli. Na żądanie, aby zdjęli spodnie na dowód swojej prawdomówności, 
odpowiedzieli gwałtownym sprzeciwem, uznając je za niem oralne i niegodne zarówno 
profesora, który się tego domaga, jak  i studenta, od którego się tego żąda.11

Według mojej wspomnianej już krewnej, „krem encarna” dotyczyła raczej szkoły 
średniej, której uczniowie byli bardziej wyzwoleni niż w innych instytucjach oświa
towych. Świadczy o tym  przytoczone przez nią wydarzenie z czasów napięć po
m iędzy czeską i niem iecką ludnością, niedługo po M onachium . Pociąg wiozący 
uczniów w kierunku  północno-wschodnich M oraw m usiał w pewnym momencie

9 Przel. I. Kędzierski.

10 J. W erich Vsechno je jinak, Olym pia, Praha 1991, s. 20-23 (przeł. I. Kędzierski).

11 Tamże, s. 24-25 (przeł. I. Kędzierski). 24
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jechać przez już zaanektowane czechosłowackie Sudety. W  tym  momencie chłop
cy, jak jeden mąż, pokazali gołe pupy. Jednak w takiej sytuacji, gdy mowa o wyda
rzeniu  nacechowanym politycznie (zresztą podobno na reakcję ze strony władz 
Rzeszy nie trzeba było długo czekać), trudno  mówić o „recese”, która jest raczej 
apolityczna. Chociaż w czasach, gdy życie jej autorów jest zagrożone, jak na przy
kład okres okupacji, wyjątkowo nabiera charakteru  politycznego12.

Interesujące nas, niezwiązane z ekonomią, znaczenie słowa „recese” powstało 
na początku lat 30., jednak jak dowodzi V ladim ir Bor, autor książki Recese13, okreś
lany tym  pojęciem  typ hum oru istniał już nieco wcześniej (patrz przykłady podane 
przez Jana W ericha czy towarzystwo czeskich m arynarzy wojskowych „Konewka” 
[„Konev”] założone w 1911 roku w P u li14), a najwyraźniej również równolegle, 
ponieważ wcześniej podanych przykładów z opowieści mojej krewnej w publika
cji Bora nie ma.

W  książce Bora udostępniono w końcu szerszej publiczności m .in. -  zakazany 
wcześniej -  pierwszy (z 1936 roku) i drugi (z 1946 roku) Almanach Recese. A nali
zując historię tego pojęcia, autor podkreśla, że na początku nie chodziło o „robie
nie recese” („dëlânf recese”), lecz o „bycie w recese” („byti v recesi”), który to zwrot 
jest etymologicznie bliższy pierwszem u, ekonom icznem u znaczeniu tego słowa 
(recesja)15. W ażnym przyczynkiem  kulturalnym  było opublikow anie pierwszej 
powieści „recesyjnej”: Jedziemy do Bodele (Jedeme do Bodele) Pankraca Perli16.

„Recese” można z grubsza porównać do happeningów, z tym  że happeningi 
nie są tak ściśle związane z instytucjam i kształcącym i -  w potocznym  rozum ieniu 
wyraz „recese” związany jest raczej tylko z kpiną studencką czy żartam i liceali
stów. W  takich ram ach mieściłyby się inicjatywy studentów  podczas polskich ju
wenaliów (na przykład znane m i z Krakowa zatrzym anie ruchu przez grę w karty  
na torach tramwajowych) lub ich czeskiego odpowiednika, tzw. „m ajales”17. Z tym 
że porównanie to nie jest ścisłe, ponieważ dla czeskiej „recese” oraz happeningów  
nie ma wyznaczonej czasoprzestrzeni. Może się więc odbyć kiedykolwiek i gdzie
kolwiek, najlepiej w najm niej spodziewanym momencie. N ie trzeba podkreślać,

12 V. Bor Recese, Paseka, Praha 1993, s. 126-127.

13 Tamże.

14 J. M arek Zraloci cisafe pâna. Ćesti ndmofnici na rakouskych ponorkàch 1914-1918, Svët 
krfdel, C heb 2001, s. 114-116.

15 V. Bor Recese, s. 15-16.

16 P. Perla Jedeme do Bodele, N akładem  liter. krouzku, Praha 1937. Częściowo 
opublikowano tę powieść w przywoływanej już książce Bora (Recese..., s. 65-100). 
Dziwaczna nazwa miejscowości „Bodele” kojarzona jest w czeskim ze słowem 
„prdele”, więc cały wyraz bardzo się zbliża się do wulgarnego „jit do prdele” (pol. 
„spierdalać”).

17 Bardzo głośny byl na przykład praski „M ajales” w 1965 roku, gdy za króla 
wybrano Allana Ginsberga.
Patrz: h ttp ://w w w .phil.m uni.cz/~ pskyrik /lass/L ass-G insberg .pdf

http://www.phil.muni.cz/~pskyrik/lass/Lass-Ginsberg.pdf
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że efekt zaskoczenia odgrywa w tym  przypadku istotną rolę. W arto dodać, że ten 
rodzaj hum oru jest żywy do dziś. Sam go doświadczyłem na własnej skórze jako 
uczeń i student u schyłku XX wieku oraz na początku w ieku XXI.

Celem m istyfikacji, podobnie jak „recese” czy happeningu, także jest „nabra
n ie”, zaszokowanie kogoś, wyrwanie człowieka z rutyny, zm uszenie go do upora
nia się z niespodziewaną sytuacją, w której m usi się jakoś odnaleźć. Jednak m isty
fikacja nie zawsze jest wydarzeniem  jednorazowym, może składać się z wielu ko
lejnych etapów i trwać kilkadziesiąt lat. Jej autor nie m usi się też nigdy ujawnić.

W  m istyfikacji ważne jest oczywiście rozbawienie otoczenia -  najczęściej kosz
tem  człowieka nabranego. Ale nie zawsze na tym  się kończy. Łączy się to często ze 
zjawiskiem, które E isenstein nazwał „m ontażem  atrakcji” -  istotne okazuje się też 
zaszokowanie uczestników w celu „wymuszenia” na nich samodzielnego myśle
nia. Tym samym mistyfikacja -  poza kpiną, zabawą oraz wartościam i estetyczny
m i -  może mieć też cele wychowawcze. M istyfikacja bowiem, w rozrywkowy spo
sób, pokazuje, jak łatwo ulec m anipulacji.

Trzeba jednak uprzedzić polskich czytelników, że czeskie rozum ienie hum oru 
jest nieco inne niż polskie. Czeski hum or szyderczy oraz wisielczy często w innych 
krajach jest określany jako niestosowny, poza granicą dobrego smaku. Chociaż jed
nak nie każdy czeski dowcip lub anegdotkę należy uważać za udaną, to wiele żartów 
uznawanych przez cudzoziemców za niesmaczne część (!) czeskiego społeczeństwa 
akceptuje pod warunkiem , że historyjka utrzym uje pewien poziom estetyczny, nie 
brak jej trafności oraz adekwatności. Podkreślam wyraz „część”, ponieważ gdyby 
całe społeczeństwo otwarte było na taki typ komizmu, nie mielibyśmy z kogo drwić.

Istotna zdaje się w tym  kontekście zarówno inspiracja dadaizm em , jak i surre
alizmem. Czeski surrealizm  (manifest w 1934 roku) to nu rt żywy do dziś18. Poczu
cie hum oru od zawsze odgrywało w nim  znaczącą rolę, jak zresztą widać w fil
m ach najbardziej głośnego współczesnego czeskiego surrealisty Jana Svankmaje- 
ra. V lad im ir Boreckÿ we w stępie do książki Lustro nadzwyczajników (Zrcadlo 
obzvlàstnikû) obok w łaśnie tych dwóch nurtów  podkreśla znaczenie poszczegól
nych twórców, na przykład Ja rry ’ego, M orgensterna, A pollinaire’a czy Chlebniko- 
wa19. Jednak ich wyzwolenie z niewoli dotychczasowej konwencji językowej w ra
m ach kom unikacyjnego przekazu artystycznego posłużyło nie tylko jako insp ira
cja, ale również jako afirmacja już istniejącej czeskiej tradycji.

Proszę zauważyć, że m .in. wynalazca, poeta, filozof i nauczyciel licealny Jakub 
H ron, o przydom ku M etanovskÿ (1840-1921), był w stanie napisać w 1884 roku 
taki oto wiersz:

Ciąciciąlciąl
Ciąciciąłciął 
Cztery wyciął

Ćipcicirizririciriziz Ciącicieciąłciąciąciąłci

18 Czescy surrealiści wciąż wydają swoje czasopismo „Analogon”.

19 V. Boreckÿ Zrcadlo Obzvlàstniho (z nasich masiblu), Hynek, Praha 1999, s. 11. 25
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Ctyri rizy si vyriz Cztery czapraczki se wyciął
Cipćiririri rizi ćiriz Ciąciciąciącią ciąci ciciął20

W  1901 roku H ron zorganizował praw dopodobnie pierwszy happening w Cze
chach: na terenie gazowni w H radcu Kralové wypuścił w powietrze balon w kształ
cie słonia21. Pod wierszam i podpisywał się w swoim dzienniku K.H.M. (Kuba H ron 
M etanovsky), chociaż te inicjały są raczej kojarzone z czeskim wieszczem pierw
szej połowy XIX wieku, Karelem  H ynkiem  M achą22. Był obdarzony niezwykłym 
wyczuciem językowym i jego neologizmy są nie tylko zabawne, ale także teore
tycznie dopuszczalne w ram ach czeskiego systemu językowego.

V ladim ir Borecky przygotował do w ydania wiersze zarówno Jakuba H rona 
Nieporozumienie z  rozumem albo Dziejba żyjby23, jak i nieco młodszego autora, Vaclava 
Svobody Plum lovsky’ego (18 72-19 5 6)24. Poezja tego ostatniego to dyktat rymu, 
bat, przed którym  nie ma ucieczki i k tórem u ulega nawet sam język czeski. Bo
recky jego twórczość określał term inem  „hipernaiw na” (hypernaivni)25. Oto przy
kłady:

Spadl kamen do voda, Spadł kamień do woda,
napsal Vaclav Svoboda. napisał Wacław Svoboda.26

V dali slysim mamuta, W oddali słyszę mamuta,
po silnici jedou auta. po szosie jadą auta.27

Spadla më konvićka na noha, Spadła mi konewka na noga,
skladal to Vaclav Svoboda, napisał to Wacław Svoboda,
ono to sustlo, klaplo trzasło, kłapło
a zas svëtlo zhaslo światło zgasło
a kohosi to laplo. i kogoś tam capło.28

Jego wiersz Chudobin został przetłum aczony na dziesiątki języków świata. N ieste
ty, przekład na polski nie jest zbyt udany:

20 J.H. M etanovsky Nedorozumëni s rozumem aneb Konba żijby, Paseka, Praha 1995, s. 49, 
(przekł. mój -  S.B.).

21 V. Borecky Zrcadlo..., s. 13.

22 Tamże, s. 15.

23 W  tłum aczeniu tytułu posłużyłem się neologizmem Bolesława Leśmiana, 
występującego w tytule tom iku i zamieszczonym tam dram aciku Dziejba leśna 
(B. Leśm ian Dziejba leśna, w: tegoż Poezje zebrane, Algo, Toruń 2000, s. 487-552).

24 V. Svoboda Plum lovsky Co slożim, to màm, Torst, Praha 2001.

25 V. Borecky Geneze lamenzonu v archetypâlni intuici fraucimóru, w: V. Svoboda 
Plum lovsky Co s lo ż im .,  s. 7.

26 V. Svoboda Plum lovsky Co slożim. .., s. 180 (przekł. mój -  S.B., współpr. I. Kędzierski).

27 Tamże, s. 181 (przekł. mój -  S.B.).

28 Tamże, s. 62 (przeł. I. Kędzierski).
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Chudobin
Chudobin lezi v ùdoli, 
ptaci kolem sveholi, 
srna se v poli pase, 
po dvore bëhâ prase, 
naproti mlyn mele, 
panna saty pere, 
slunko vsechno prozari, 
cizinci zrit ve tvari 
dùm tento, jez mu vësti: 
zde ze jeho stësti.

Chudobin
Chudobin spoczywa w dolinie,
szczebiotają ptacy w okolinie,
sarna w polu pasie się,
w podwórzu Świnia przechadza się,
naprzeciwko młyn się obraca,
bieliznę pierze dziewica,
słońce wśystko (sic!),
cudzoziemcu widno we twarzy
oto jest chałupa, która jemu wróży (sic!):
tu jest rzekomo jego fortuna.29

Trudno znaleźć poetę takiej mocy. Brawurowy jest zwłaszcza dwuwers, który stał 
się tytułem  tom iku jego wierszy: Co slozim, to màm, czyli Co skomponuję, to moje30.

Równie ciekawa jest postać T.R. Fielda (1891-1969, używał skrótów zam iast 
im ienia, pełne imiona: Theodor A dalbert Rosenfeld). Autor wyśmienitych „lim e
ryków” czeskich, który niestety do tego stopnia uwielbiał Jaroslava Haska i rodzaj 
jego kom izm u, że nie był w stanie zdać sobie sprawy z wartości własnego stylu31. 
Boreckÿ bowiem słusznie zwraca uwagę na różnicę pom iędzy jego typem  kom i
zm u i rodzajem  hum oru Haska lub „C im rm ana” (zob. poniżej), którzy skupiali 
się na kom izm ie tematycznym, opierającym  się na narracji. N atom iast tradycja 
H rona czy właśnie Fielda, który na tego pierwszego, swojego prekursora, napisał 
pandan32, to kom izm  językowy.

Field w swoich nonsensowych wierszach wyśmiewa na przykład poetykę surreali
zm u oraz jego czołowego czeskiego teoretyka:

29 Tamże, s. 41, 188, 224.

30 Tamże (przekł. moj -  S.B., współpr. I. Łyko).

31 V. Boreckÿ Zrcadlo . , s. 289.

32 T.R. Field Kosoctverce na ohradâch, Paseka, Praha-L itom ysl 1998, s. 61-62.

33 Tamże, s. 182 (przekł. mój -  S.B., współpr. I. Kędzierski).

34 Tamże, s. 31 oraz V. Boreckÿ Zrcadlo. , s. 283 (przeł. I. Kędzierski).

Tezky zivot jezka
Na ùpati Snëzky 
potkal jsem tri jezky. 
Vsichni tri sli pësky: 
zivot je holt tëzky.

jak powoli szły do góry: 
życia bieg jest tak ponury.33

Trudne życie kury 
U stóp Babiej Góry 
spotkałem trzy kury

Karel Teige papada 
Na mozek, co napada... 
Vedle Teiga 
ruska tajga 
Kvetouci je zahrada

Karel Teige bredzi 
co mu w głowie s ied z i. 
Obok Teiga 
ruska tajga 
To bajeczna ekloga34
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Nieco później, w latach 50., T.R. Field napisze wiersz kpiący z pierwszego cze
chosłowackiego prezydenta robotników  Gottwalda, wiersz, który podobno w for
mie ustnej krążył po czeskich knajpach35. Parodiuje w nim  chropowaty styl poezji 
socrealistycznej.

V ladim ir Boreckÿ, wzorując się na książce francuskiego patafizyka A ndré Bla- 
viera Les fous littéraires36, przedstawia w swojej publikacji około 25 czeskich nad
zwyczajników o różnych zainteresowaniach: poetów, kompozytorów, lingwistów, 
biologów, odkrywców, autorów specyficznych koncepcji historycznych, reform a
torów itp. D zięki swojej pseudohistorycznej teorii dotyczącej czeskich am azonek 
znajdą tu taj swoje miejsce również kom unistyczny m inister ku ltu ry  Zdenëk Ne- 
jedlÿ czy autor koncepcji U nii Słowacko-Polsko-Czeskiej, słowacki ksiądz Jan 
M aliarik.

Boreckÿ nazywa ich specyficzne dzieła masibl -  po polsku byłoby to „waszagłu” 
(chodzi o pierwsze sylaby słów magori, silenci, blbi -  „wariaci”, „szaleńcy”, „głup
k i”) -  i zauważa, że wrażliwi kolekcjonerzy tych tekstów chronią je przed kosza
mi, śm ietniskam i itp .37. Jednak to nie jest twórczość literacka sensu stricto. Bo
reckÿ słusznie tw ierdzi, że styl takich autorów widać także na przykład w pracach 
pseudonaukowych Hrona, w wymyślonym przez Fielda świecie plem iona Krhhtów  
i ich boga kanałów Lomikela, towarzyszy także niezwykłemu programowi wybor
czem u kandydata Svobody Plum lovskÿ’ego. W łaśnie dzięki staraniom  czeskich 
miłośników patafizyki udało się w latach 60. ocalić ten  niezwykle inspirujący do
robek. Zresztą twórczość ta przetrwała często tylko dlatego, że literaci ci swoje 
dzieła, choć zwykle nie należeli do najbogatszych obywateli, wydawali na ogół 
własnym sumptem.

Poczet nadzwyczajników czeskich warto by poszerzyć. Równie dobrze można 
by wymienić oryginalnego poetę oraz dram atopisarza Stanislava M raze, którego 
utwór Mocna w zoologii (Silnà v zoologii) w latach 90. został wystawiony w reżyserii 
znanego czeskiego dram atopisarza Jana A ntonina Pitinskÿ’ego najpierw  w „Hadi- 
vadle” w Brnie, później w praskim  Teatrze pod Balustradą (Divadlo na Zabradli), 
a nawet w Teatrze Narodowym (Nàrodnidivadlo) w Pradze38. Trzeba tu  też przy
wołać postać czeskiego eksplozjonalisty Vladim ira Boudnika, dobrze znanego pol
skim  czytelnikom  z tekstu  Bohum ila H rabala Czuły barbarzyńca.

W ym ienieni autorzy to nie jakieś czeskie literackie peryferia peryferii. To nie 
banda grafomanów, których twórczość można by przekreślić ze względu na ich 
pobyt w dom ach dla psychicznie chorych. Inn i wielcy przecież też bywali częsty
m i „gośćmi” takich przybytków. Trzeba zresztą podkreślić, że wariatów częściowo

35 V Boreckÿ Zrcadlo..., s. 285.

36 A. Blavier Les fous littéraires, Veyrier, Paris 1982.

37 V. Boreckÿ Zrcadlo. , s. 19.

38 A. Stankovic Nesourody soucasnik Marysi a Janosika, w: S. M raz Konec Polyphéma, 
Vëtrné Mlÿny, Brno 1997, s. 5-6.
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robi z nich nasz chrześcijański kontekst. Jeden z nadzwyczajników, filozof i hu 
m anista R ichard Spaćek, był bardzo ceniony przez indyjskie autorytety filozoficz- 
ne39. Działalność i dorobek literacki zarówno H rona, Svobody Plum lovsky’ego, 
Fielda, jak i M raza został opisany w osobnych hasłach poświęconych tym  autorom  
w Leksykonie literatury czeskiej40. W szystkim po 1989 roku wydano przynajm niej 
jedną książkę (patrz cytowane fragm enty z ich twórczości). W  kręgach literackich 
byli znani już za swojego życia. Karel Capek na przykład poświęcił Hronowi swoją 
rubrykę oraz napisał nekrolog41. Można więc śmiało artystów tych porównać na 
przykład do pewnego typu polskich malarzy, takich jak Nikifor, Franciszek Frą
czek lub jego m istrz, założyciel Szczepu Rogate Serce, Stanisław Szukalski.

Przytaczając polski kontekst, nie mogę nie przywołać Juliana Tuwima. W  po- 
słowiu do książki Cicer cum caule Józef Hurwic pisze o jego zainteresowaniach:

W  redagowaniu przez Tuwima działu „Panopticum  i archiwum  kultu ry” w m iesięczniku 
znajdowały ujście Jego pasja szperacka i zainteresowanie dla wszelkiego rodzaju k u rio 
zów. A kopalnią kuriozów była między innym i korespondencja napływająca do redakcji 
„Problem ów”. W śród czytelników pism a nie brak  przecież najrozm aitszych dziwaków 
i maniaków. Starannie grom adziliśm y w redakcji i wręczali Tuwimowi fantastyczne p ro 
jekty różnych „zbawców świata”, wynalazców niedziałających urządzeń z n ieśm ierte l
nym perpetuum mobile na czele, twórców „epokowych” systematów filozoficznych itd. Po
eta z zainteresowaniem  czytał te płody chorej wyobraźni, porządkował i pieczołowicie 
przechowywał.42

Popularność patafizyki we Francji, a przede wszystkim jej wpływ na artystów 
w Czechach, wzmocniła rozpoczęty przez czeskich nadzwyczajników styl nonsen
su. Lata 50. oraz 60. przynoszą zm iany dotyczące nie formy czy sposobu wypowie
dzi artystycznej, lecz refleksji nad własną twórczością. Autorzy stają się świadomi 
„unikalności” swoich dzieł.

W  takim  kontekście trzeba odbierać twórczość Egona Bondy’ego i jego „re
alizm  to ta lny” (totalni realismus)43 oraz Ivo Vodsed’alka i jego „poezję żenują- 
cą”(trapna poezie), w której żenada staje się wartością estetyczną. W iedeńska sla- 
wistka G ertraude Zand uważa T.R. Fielda, który był w latach 20. jednym  z pierw 

39 V. Borecky Zrcadlo..., s.175-177.

40 Hasło Hron, w: V. Forst Lexikon ceské literatury 2/I, Academ ia, Praha 1993,
s. 327-328; hasło Svoboda Plumlovsky, w: L. M erhaut Lexikon ceské literatury 4/I, 
Academia, Praha 2008, s. 488-489; hasło Field, w: V. Forst Lexikon ceské literatury 2/II, 
Academia, Praha 1993, s. 327-328; hasło M ràz, w: J. O pelik  Hron Lexikon ceské 
literatury 3 /I, Academ ia, Praha 2000, s. 342-343.

41 V. Borecky Z rc a d lo .,  s. 10, 18.

42 J. Hurwic Posłowie, w: J. Tuwim Cicer cum caule czyli Groch z  kapustą. Panopticum 
i archiwum kultury. Seria 3, oprac. J. Hurwic, Czytelnik, Warszawa 1963, s. 237.

43 N iektóre z wierszy Egona Bondy’ego oraz innych czeskich poetów zebrał
i przetłum aczył Leszek Engelking (Maść przeciw poezji. Przekłady z  poezji czeskiej,
Biuro L iterackie, W rocław 2008). 25
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szych czytelników bardzo u nas później popularnego dzieła C hristina M orgen
sterna, za jednego z prekursorów  poetyki absurdu44.

Poezja socrealistyczna oraz em blem atyka wszechobecnej propagandy kom u
nistycznej staje się tłem  twórczości własnej Bondy’ego oraz Vodsed’alka45. „Pro
dukty” niektórych autorów, nie tylko wiersze, ale i na przykład dramaty, jak praw
dziwe dzieło sztuki Brygada Szlifierza Karhana (Parta brusice Karhana) Vaska Käny46, 
które zaskakują nieum yślnym  hum orem , można śmiało zaklasyfikować do trady
cji „waszagłu”.

A będę to powtarzał tysiąc razy:
Stalin

lingwista
Stalin

[.··]
Stalin

lingwi
4. XII 5047

Zaplecze licznych czeskich m istyfikacji lat 50. oraz 60. trzeba więc odbierać 
na tle długiej tradycji. Oprócz nieświadom ych działań czeskich nadzwyczajników, 
świadomych twórców skupionych wokół Haska czy różnego typu wydarzeń „rece
syjnych” warto w tym  m iejscu wymienić czeską tradycję „hum oru bezprzedm io
towego”.

Rom an Jakobson w swoim tekście z lat trzydziestych List do J i f i ’ego Voskovca 
i Jana Wericha o poetyce i semantyce kpiny (Dopis Jifim u Voskovcovi a Janu Werichovi 
o poetice a sémantice svandy) zwraca uwagę na pierwszy etap twórczości słynnych 
czeskich komików oraz autorów rewii i satyr Voskovca i W ericha (poniżej V +W ), 
etapu, który w odróżnieniu od drugiego, satyrycznego już, wyróżnia się poetyką 
polegającą na „hum orze bezprzedm iotowym ”. Jakobson uważa ich nawet za twór
ców tego typu hum oru:

[...] tymczasem skrótowo i w niezobowiązującej formie listu naszkicuję te pomysły o kp i
nie, Pańskiej głównej kulturow o-historycznej zasłudze, o której chciałbym  kiedyś na
pisać poważną rozprawę. Powtarzam. W ielka zasługa! Lubię wprawdzie Pańską satyrę 
społeczną i wielowarstwową parodię literacką, jednak największe novum, najbardziej

44 Zob. G. Zandova Totalni realismus a trapnàpoezie (Ćeska neoficidlni literatura 
1948-1953), Host, Brno 2002, s. 139.

45 Szczegółowo na ten temat: G. Zandova Totalni...

46 V. Kana Zespół szlifierza Karhana (Brać Szlificna Karhana), Agencja Teatralna 
i Filmowa, Warszawa 1950 oraz tegoż Brygada szlifierza Karhana -  wydanie 
poprawione, Książka i W iedza, Warszawa 1950. Obie wersje w tłum aczeniu Heleny 
W alickiej.

47 Egon Bondy z tom iku wierszy Trapnàpoezie, cyt. za: G. Zandova T o ta ln i.,  s. 133 
(przekł. mój -  S.B.).
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oryginalny oraz najbardziej aktualny wkład to -  podkreślam  -  bezprzedmiotowy, czysty 
kom izm ..., który jest w stanie wprowadzić widza do cudownego świata absurdu.48

W  Teatrze Wyzwolonym (Osvobozené divadlo) ta para komików prowadziła ze swo
ją ekipą „lekcje” z „hum oru bezprzedm iotowego”. Swoją publiczność kształciła 
od lat 20. V + W  nie stworzyli wprawdzie, wbrew tem u, co tw ierdzi Jakobson, tego 
typu hum oru, ale na pewno rozpowszechnili hum or nonsensowy, czerpiący m.in. 
z dadaizm u, z Jarry ’ego49, z twórczości C haplina (wielkiego dla nich wzoru50) oraz 
z kom izm u, który był wcześniej obecny w czeskim „recese”, ale również na przy
kład w hum orze żydowskim, tzn. w anegdotach żydowskich, opierających się na 
grach językowych i przede wszystkim na znaczeniach.

Liczni czescy komicy (czy raczej pary komików) i teatrzyki autorskie w latach 
60. nawiązały do tego typu hum oru, rozpowszechnionego w czeskiej kulturze przez 
V+W , który cechuje także, co istotne, brak  zaangażowania politycznego oraz spo
łecznego. W ażną rolę tego teatru  w kształtow aniu czeskiej ku ltu ry  podkreśla za
równo Leszek Engelking51, jak i Jiri Travnicek52.

Próba wymienienia na tym  m iejscu wszystkich różnych przedsięwzięć tego typu 
po II wojnie światowej z pewnością zakończyłaby się niepowodzeniem. Również 
ze względu na to, że niektóre m ają charakter lokalny i nie są zbyt głośne. Skon
centruję się więc tylko na niektórych z nich. Podkreślam : po pierwsze, będzie to 
wybór osobisty, po drugie -  wielu inform acji n iestety brakuje, na przykład doty
czących M oraw lub czeskiego Śląska.

N ajbardziej na całym świecie znanym  czeskim przedsięwzięciem  mistyfika- 
cyjnym jest postać C im rm ana oraz teatru , który wokół tego wspaniałego odkryw
cy, pedagoga oraz pisarza powstał. Zaczęło się od audycji radiowej w latach 60., 
w czym C im rm an poniekąd przypom ina poznańskiego Starego M arycha. Oczywi
ście, wiele różni tych dwóch nieistniejących bohaterów. N ajbardziej to, że C im r
m an nie jest związany z określonym regionem, z określoną gwarą oraz -  a to dla 
m istyfikacji bardzo ważny elem ent -  że nigdy nie ujawniono jego wyglądu.

Czołowi twórcy tej dziś już legendarnej postaci, która niedawno w pewnym 
idiotycznym  konkursie została przez Czechów uznana za największego rzeczywi

48 R. Jakobson Dopis Jirimu Voskovcovi a Janu Werichovi o poetice a sémantice svandy, 
w: tegoż Poetickàfunkce, H&H, Jinocany 1995, s. 567 (przekł. mój -  S.B.).

49 „Jiri Voskovec przetłum aczył Króla Ubu i w 1928 roku na scenie
«Teatru Wyzwolonego» odbyła się jej prem iera w reżyserii Jindricha H onzla”
(V. Boreckÿ Imaginace, hra a komika, Triton, Praha 2005, s. 197, 
przekł. mój -  S.B.).

50 J. Voskovec Klobouk ve krovi, Ćeskoslovenskÿ spisovatel, Praha 1966, s. 253-263.

51 L. Engelking Posłowie, w: V. Effenberger Polowanie na czarnego rekina.
Wiersze i pseudoscenariusze 1940-1986, przeł. D. Dobrew, Oficyna W ydawnicza 
A tut-W rocławskie Wydawnictwo Oświatowe, W rocław 2006, s. 243.

52 Cyt. za G. Zandova T o ta ln i.,  s. 139. 25
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stego Czecha w naszej historii, to Jiri Sebanek, Zdenëk Svërak oraz Ladislav Smol- 
jak. Ten pierwszy, w Polsce słabiej znany, poszedł w pewnym mom encie własną, 
mniej eksponowaną drogą. Na przełom ie lat 70. i 80. wrócił do pierwotnej tradycji 
fikcyjnej w iniarni „Pod Pająkiem ” („U pavouka”), w której „łączono mówione słowo 
z pierw iastkam i koncertu jazzowego”53.

N atom iast autorzy Teatru Jary C im rm ana, Zdenëk Svërak oraz Ladislav Smol- 
jak, skupiają się od początku na teatrze-sem inarium , którego pierwsza część po
święcona jest teoretycznym pseudonaukowym  wystąpieniom, a druga ich realizacji 
na scenie. Identyczny podział na część teoretyczną oraz praktyczną można zauważyć 
w w ystąpieniach Partii Umiarkowanego Postępu lub w Powieści brukowej (Krvavy 
roman. Studie kulturnéa literàrnêhistorickà, 1924) Josefa Vachala, więc tak i wzorzec 
nie stanowi w kulturze czeskiej novum.

Zdenëk Svërak oraz Ladislav Smoljak są znani także w Polsce, m .in. dzięki 
przetłum aczonym  na polski seansom w w ykonaniu krakowskiej grupy teatralnej 
Teatr Tradycyjny, który się w ich twórczości specjalizuje. Chociaż wciąż, po 40 
latach istnienia, pojawiają się nowe seanse autorstwa Svëraka oraz Smoljaka, bar
dzo popularne i bardzo wysoko cenione przez krytykę54, daje się zauważyć wy
czerpanie tem atem . Staje się to widoczne nie tylko w przypadku publikacji mniej 
znanego Jiri’ego Sebanka Śladami Jàry Cimrmana aż do grobu (Za Jàrou Cimrmanem 
aż do hrobu) z 2001 roku55, lecz także w przypadku działań Svëraka i Smoljaka. 
Boreckÿ używa dla oceny teraźniejszej sytuacji Jary C im rm ana wyrazu „przesta
rzały” („obsoletni”)56.

Poniew aż ten  czeski fenom en został już w Polsce szczegółowo opisany57, 
skupię się na innych, m niej znanych projektach. Jednak warto jeszcze zwrócić 
uwagę na fakt, że źródeł czeskich powojennych ruchów  patafizycznych należy 
szukać m .in. w samej czeskiej tradycji. Insp iracją  dla pow stania postaci C im r
m ana było dzieło i życie Jakuba H rona M etanovskÿ’ego58 oraz Vaclava Svobody 
Plum lovskÿ’ego59. Z resztą w la tach  60. pojawiają się także inne ugrupow ania 
zainteresowane czeskim i „nadzw yczajnikam i”. Z w ielu różnych towarzystw warto 
przynajm niej wymienić „Krfżovnicką Szkołę Czystego H um oru  bez D ow cipu” 
(„Krfzovnickä skola cistého hum oru  bez v tip u ”) czy Towarzystwo Rimsologicz-

53 V. Just Smysluplnà hra s nesmyslem, w: L. Smojak, Z. Svërak Divadlo Jàry Cimrmana, 
M elantrich, Praha 1988.

54 M. Platzova SpiknutiCimrman, „R espekt” 2009 c. 23, s. 48-50; M. Exner Komplex 
Cimrman, „Tvar” 2009 c. 11, s. 8-9.

55 J. Sebanek Za Jdrou Cimrmanem aż do hrobu, Paseka, Praha-L itom ysl 2001.

56 V. Boreckÿ Imaginace..., s. 229.

57 M.in. przez Agatę Firlej w tekście I  na cóż ten naród Europie?, „Tygodnik 
Powszechny” 2008 nr 8.

58 V. Forst Lexikon ceskéliteratury 2/I, s. 327.

59 L. M erhaut Lexikon ceské literatury 4 /I, s. 489.
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ne („R imsologicka spolećno st”), którego poetyka opierała się na w ym ienionej 
już Powieści brukowej60.

W  latach 60., prawdopodobnie pod wpływem wydarzeń kulturalnych w Sta
nach Zjednoczonych, pojawiają się także happeningi. A utoram i takich  działań 
byli na przykład: M ilan Kniżak, członek międzynarodowego ruchu Fluxus, oraz 
Eugen Brikcius, który zasłynął m .in. poezją pisaną w bohemizowanej łacin ie61. 
W  języku łacińskim  opublikował również reportaż hokejowy62. Sławnemu czeskie
m u piłkarzow i z przełom u lat 70. i 80., A ntoninowi Panence, został poświęcony 
tekst Hołd Antoninowi Panence czy koniec sztuki akcji w Czechach. Panenka stał się 
sławny po swoim rzucie karnym  wykonanym podczas finału  z N iem cam i (RFN) 
na M istrzostwach Europy w 1976 roku, którym  zdobył dla Czechosłowacji pierw 
sze miejsce. Zagranie to jest znane w Czechach jako „vrsovicky dloubak” i polega 
na kopnięciu p iłk i w zwolnionym tem pie w środek bram ki, lobując w ten sposób 
leżącego na ziem i bram karza, który w upokarzający sposób bezsilnie patrzy na 
piłkę wbijającą się powoli w górną część b ram ki63. A ntonin Panenka zasłynął rów
nież innym i perfekcyjnym i zagraniam i oraz rzutam i wolnymi. Eugen Brikcius, 
czeski teoretyk i praktyk m istyfikacji, który osobiście był świadkiem rzu tu  w olne
go wykonanego przez Panenkę w W iedniu, uważa ten i wszystkie pozostałe ge
nialne zagrania piłkarza za ostatni przykład „sztuki akcji” („akćniho um ën i”), po 
którym  już nie można przyjść z niczym nowym64.

Brikcius przedstawia swój teoretyczny dorobek nad m istyfikacją literacką, p la
styczną oraz polityczną w stud ium  Zadowolenie z  mistyfikacji (Utécha z  mystifikace). 
Stwierdza m .in., że m istyfikacja może mieć jakiś cel, na przykład praktyczny (weź
my chociażby motywowaną finansowo sprzedaż zam ku K arlstejn czy trasy p ra
skiego tram w aju n r 1 przez legendarnego w Czechach oszusta H arry’ego Jelinka), 
lub nie mieć żadnego celu -  jest w tedy po prostu  m istyfikacją dla mistyfikacji. 
Jednak w obu wymienionych sytuacjach posiada ona wartości estetyczne.

Brikcius rozróżnia tzw. m istyfikację „starą” oraz „nową”. Stara opiera się na 
kłamstwie: zam iast spełnionego oczekiwania pozostaje wówczas pustka. N atom iast 
idealna mistyfikacja nowa (w przeciwieństwie do starej) polega, według Brikciu- 
sa, na nabieran iu  kogoś za pomocą inform acji prawdziwej, która jednak nie jest 
jako prawdziwa rozpoznana. W tedy m am y do czynienia z uzupełnieniem  owej 
pustki, o której była mowa wyżej, co stanowi dla Brikciusa kluczowy m om ent ca
łego procesu, tzw. ucieleśnienie m istyfikacji65.

60 Patrz V. Borecky Imaginace. .., s. 206-208, 216-220, 225-227.

61 E. Brikcius Casus Rontundus/Sud kulaty, Cesky spisovatel, Praha 1993.

62 E. Brikcius Utécha z  mystifikace, Cesky spisovatel, Praha 1995, s. 14-16.

63 Por. http://w w w .youtube.com /w atch?v=Bd1H r96IenI

64 E. Brikcius Pocta Antoninu Panenkovi aneb konec akcniho uméni v Cechach, w: tegoż 
Vyloëeni umélci, Inverze, Praha 1992, s. 17-35.

65 E. Brikcius Utécha... 25
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N ie można pom inąć m istyfikacji na polu nauki. N ajbardziej znane pseudo
naukowe teoretyczne wystąpienia to prelekcje towarzyszące przedstaw ieniom  Te
atru  Jary C im rm ana66. Jednak pierwszy znany m i przypadek przytacza V ladim ir 
Boreckÿ. Vilém Forster, profesor psychologii, dawniej członek Partii Um iarkowa
nego Postępu, na międzynarodowej konferencji w Paryżu w 1918 roku poprosił 
organizatorów, czy mógłby ze względu na swoje uczucia patriotyczne wygłosić re
ferat po czesku. Przetłum aczoną wersję dał słuchaczom w wersji pisemnej do czy
tania, a sam zaczął nieświadom e szanowne audytorium  obrażać czeskim i prze
kleństwam i. Nic dziwnego, że po tak żarliw ie wygłoszonym referacie otrzym ał za
służone braw a67. Zainspirował się tu  happeningiem , który przed I wojną światową 
odbył się, w reżyserii członków Partii na Węgrzech, w ścisłym gronie węgierskich 
oraz czeskich alkoholików, tyle że podszedł do sprawy bardziej am bitnie.

M istyfikacją naukową zajmował się później także wybitny czeski semiotyk, 
znawca czeskiej literatu ry  i ku ltu ry  XIX wieku, wielbiciel Łotm ana i tłum acz lite
ratury  estońskiej V ladim ir M acura. Inform acje o jego dorobku m istyfikacyjnym  
zostały umieszczone na stronach Insty tu tu  Czeskiej L iteratury  Akadem ii N auk 
Republiki Czeskiej. Na początku lat 90. on i Pavel Janousek napisali pod różnymi 
nazwiskam i szereg recenzji na tem at w irtualnej książki Jarm ila Kremena Aksamit
na Anna (Sametovà Anna), czym zapoczątkowali szeroką dyskusję, która została 
ukoronowana międzynarodową konferencją o tym  niby wybitnym czeskim pisa
rzu 68. Powstało również hasło słownikowe opisujące życie i twórczość Jarm ila 
Kremena. Sam M acura jednak nie zgodził się na jego um ieszczenie w Slovniku 
ceskych spisovatelü (od roku 1945)69.

Ciekawie przedstawia się tajem niczy czechosłowacki projekt B.K.S. (skrót od 
„Bude Konec Svëta”, czyli „Będzie Koniec Świata”). Szczegółowo został on opisa
ny z okazji dwudziestoletniej rocznicy powstania Tajnej O rganizacji B.K.S., gdy 
poświęcono m u cały num er czasopisma plastycznego „Vÿtvarné um ëni (The M a
gazine for Contem porary A rt)”70.

T rudno w skrócie scharakteryzow ać tę inicjatyw ę, ponieważ jest to nie tyle 
grupa literacko-plastyczna, filmowa czy teatralna, ile raczej towarzystwo, k tóre
go -  z grubsza rzecz ujm ując -  „ku ltu ra lna” działalność sięga 1974 roku. Oprócz 
p isania pseudodekadenckich  wierszy, tworzenia różnego typu  dziwacznych arte 

66 L. Smojak, Z. Svërak Divadlo Jàry Cimrmana oraz tychże To nejlepsize Smoljaka, 
Svërdka a Jàry Cimrmana, Exact, Praha 1992.

67 V. Boreckÿ Zrcadlo. , s. 245 i 249.

68 http://w w w .ucl.cas.cz/slk/index.php?o=1

69 Inform acje te zaczerpnąłem  z nieopublikowanego, lecz profesjonalnie 
opracowanego hasła słownikowego, które w postaci elektronicznej krąży w kręgach 
związanych z Instytutem  Czeskiej L iteratu ry  A kadem ii N auk, czasopism em  Tvar
i in.

70 „Vÿtvarné um ëni (The M agazine for C ontem porary A rt)” 1994 nr 4.
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faktów  oraz organizow ania happeningów , jego członkowie zajm ują się stw arza
niem  całej wew nętrznej, bardzo skom plikowanej struktury. Istn ie ją  odznacze
nia, na przykład pokryte włosami, skórzano-m etalowe O dznaczenie Starej Pipki 
(Rad Staré Hrmy) o odpow iednich kształtach, bardzo zresztą ładne, czy O dzna
czenie M arności (Rad Zmaru). Założony został rycerski Zakon Zielonej B iedronki 
(Rad ZelenéBerusky), istn ieje również order o tej samej nazwie. Całe ugrupow a
nie podzielono na jednostki adm inistracyjne, a jego członkowie noszą pseudo- 
wzniosłe pseudonim y, jak Paul A ugeblau, Jirek  Zlobin Lévi-Ostrowid, prof. Eckel 
Eckelhaft czy dr Skaba Skabinsky. Organizacja posiada również swoje wewnętrzne 
regulacje. W  1980 roku odbył się I Z jazd B.K.S., w 1989 powołano PÙPEC B.K.S 
(Penzijni ńrnd pro emeritni cleny B .K .S  -  U rząd em erytalny dla em erytowanych 
członków B.K.S). Równocześnie powstał Fundusz R eprezentacyjny oraz jego tzw. 
Konto W olutowe (Volutové konto). W  celu zdobycia środków finansowych zorga
nizowano projekt artystyczny Zebrota na Karlovémosté (Zebranie na moście Karo
la). D ziałalność udokum entow ano grafikonam i (reprezentującym i na przykład 
ruch  finansów  w czasie m arność-m arność 1991-1993 lub m iarę kom izm u poszcze
gólnych członków). W ydawano tylko dla p ięciu  członków czasopism o „Trzaska
jąca Zorza W ieczorna” („Praskajici cervanky”). Istn ie je  też tajny  magazyn, ar
chiw um , w arsztaty, „firm ow y” sam ochód oraz kolekcja znaczków. Ogłoszono 
projekt prywatyzacyjny w ykorzystania pustego kolum barium  państwowego Na 
Vitkovë. O rganizowano różnego typu polowania oraz m anew ry wojskowe. Stwo
rzono cały alternatyw ny świat.

Na wystawę „17 lat tajnej organizacji B.K.S. (dokumenty, uniformy, broń, ar
tefakty)” w galerii Pi-Pi-Art 14 stycznia 1991 roku przyniesiono ubranych na czar
no członków B.K.S. w trum nach. Pokazano na niej m.in. świątynię organizacji, 
a tak naprawdę pierwszy raz ujawniono cały projekt szerokiej publiczności. Język 
dokum entów  nosi ślady nowomowy kom unistycznej (później również żargonu 
wczesnego czeskiego kapitalizm u), cechują go liczne skróty, tautologie, sztuczny 
m onarchistyczny patos, pseudofreudyzm y, wyrazy przestarzałe oraz wyszukane 
neologizmy (na przykład specyficzne nazwy miesięcy: hrozba,smich). Chociaż w cen
trum  zainteresowań B.K.S. znajduje się przede wszystkim śmierć, zgnilizna, roz
kład, m arność, można się zgodzić z recenzentem  omawianej wystawy Viktorem 
Pivovarovem, że wbrew pozorom organizacja ta jest pełna życia, a twórczość -  czy
stej radości71.

Takie nazwiska, jak Skala, M arhoul lub Róna pozwalają domniemywać, że grupa 
ta jest zbliżona do dwóch innych projektów  tej samej generacji: Teatru Sklep (cze
skie „sklep” to po polsku „piwnica”) oraz grupy plastyków Tvrdohlavi (nazwa tej 
grupy po polsku to „uparci”), powstałych również podczas norm alizacji. Z Te
atrem  Sklep łączy ich postm odernistyczne zainteresowanie form ą oraz program o
wa sztuka bawienia się (hravost).

71 V. Pivovarov Sedmnâct let tajné organizace BKS. Dokumenty, uniformy, zbrané, 
„A teliér” 1991 nr 4, s. 4. 26
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Parodiowanie poetyki czeskiej dekadencji widać na przykład w wierszu Jirka 
Zlobina Lévi-Ostrowida:

Mlha rozptylovou loucku hali 
urnovy haj pln listi jest 
pred starou hrobkou kosti se vali 
dnes vzdavame spolu mrtvym cest

Jsme sami v tëchto svatych mistech 
jen jezek susti brecfanem 
ja vim to davno zcela jistë 
vëcnë ze spolu zûstanem

Par lampicek na hrobech blika 
cerv kona dale praci svou 
kdes nad urnou vdovicka vzlyka 
umrlci nas k sobë zvou

Zde jest to pravé misto klidu 
ta vlhkost vsim hloubs pronika 
jen v tëchto mistech ulevi se Żidu 
kde plac v aleji zanika

Mgła wisi nad łąką 
las urn w liściach tonie 
pod starą mogiłą kości leżą 
dziś składamy martwym pokłon

Jesteśmy sami w tym miejscu świętym 
tylko w bluszczu jeż szeleści 
od dawna już pewien jestem 
że zostaniemy razem na wieczność

Parę lampek na grobach migota 
robak toczy ziemię swoją 
gdzieś nad urną wdówka łka 
umarli z cicha nas wołają

Tutaj spokój każdy znajdzie 
gdzie wilgoć wnika coraz głębiej 
tylko tu odpoczniesz Żydzie 
gdzie płacz cichnie w alei odległej72

Rezygnacja B.K.S. z kontaktu  z szerszą publicznością, twórczość przeznaczo
na tylko dla wąskiego grona przyjaciół przypom ina „Edycję Północ” („Edice 
Pûlnoc”) autorstwa Bondy’ego, Vodsed’alka i innych, która w ram ach działalności 
wydawniczej ograniczyła się do publikacji czterech egzem plarzy swojego dzieła 
w celu zachowania go dla potom nych73. Taki sposób pisania, brak kontaktu  z czy
telnikiem , ograniczenie się do kolegów i znajom ych oraz kłopoty z „ujawnieniem  
się” należy odbierać w kontekście działań artystycznych swoistych osobowości cze
skiej kultury. Przychodzą m i do głowy nie tylko czescy „nadzwyczajnicy”, lecz 
także niszowi, pierwszorzędni autorzy, jak Vachal, Klima, Deml, którzy nierzad
ko sami wydawali swoje dzieła w nielicznych egzemplarzach.

Oprócz bardzo dobrze znanych w Polsce „mistyfikacji”, takich jak Czeski sen czy 
twórczość Davida Cernego, warto zwrócić uwagę na ugrupowanie „Rafani”. „Rafa- 
n i”, podobnie jak polska grupa „Łódź Kaliska”, bawi się kwestionowaniem stereo
typów społecznych i narodowych. Na wystawie „Przykra sprawa -  czeska wystawa /  
SH A D O W S O F H U M O R ” we w roc ław sk im  BWA A w angarda (7.04
-28.05.2006) i Galerii Bielska BWA (8.09-28.10.2 0 06)74 współcześni czescy artyści 
przedstawili postaci z narodowych legend i tradycyjnych bajek w niezwykłej for
mie, na przykład pokazali czeski prehistoryczny świat z wiedźmą Libuszą w postaci 
W ietnam ki oraz przy wykorzystaniu wietnamskiej sztuki plastycznej XVIII wieku.

72 „Vÿtvarné u m ën i...”, s. 82 (przeł. I. Kędzierski).

73 O pinia I. Vodsed’alka, cyt. za: G. Zandova T o ta ln i.,  s. 89.

74 Katalog: Przykra sprawa -  czeska wystawa /  SH ADO W S OF H U M O R , BWA 
W rocław -G aleria Sztuki W spółczesnej, W rocław 2006, s. 32-33 i 122-123.
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Przedsięwzięcie to demaskowało historycznokulturową pustkę dzisiejszych czeskich 
Sudetów, a nawet, jak sądzę, proces zapełniania tej pustki przez inną kulturę, po
chłaniania jej przez jedną z najsilniejszych obecnie czeskich mniejszości narodo
wych. Projekt uświadamiał, w jaki sposób będzie wyglądał zmierzch czeskiej kultury.

Ugrupowanie dywersyjno-artystyczne „Ztohoven” (po krakowsku: „Ztegona- 
pole”) zasłynęło sabotażem program u telewizyjnego, w którym  do sceny czeskiego 
k rajobrazu  w klejono obraz w ybuchu jądrowego (poranny program  Panoram a 
17.06.2007). Chociaż grupa została nagrodzona przez Galerię Narodową, to jed
nak wytoczono jej proces o szerzenie fałszywej inform acji, ostatecznie zostali jed
nak uniew innieni75. Zalegalizowanie „recese” oraz „m istyfikacji” to poważna spra
wa, ponieważ od samego początku tego typu działań regularnie zarzucano ich bo
haterom  łam anie prawa.

Pod koniec tych rozważań warto również zwrócić uwagę na fakt, że poczucie 
hum oru w Czechach ulega pewnym zm ianom . Rozwija się. Przychodzą nowe gru
py artystyczne, które czerpią z poprzednich, ale też wnoszą swoją własną poetykę. 
Twórczość hum orystyczna jest popularna nie tylko w kabaretach i teatrzykach, 
lecz także w życiu codziennym , w form ie anegdot czy piosenek. Styl tej czy innej 
grupy może być ogólnie znany i ceniony nawet bez bezpośredniego z nią kontaktu.

Na przykładzie swojej rodziny pokażę, jak różnią się od siebie poszczególne 
generacje. Mój pradziadek (ur. 1887) z prababcią (ur. 1888) wychowali się na ka
barecie Czerwona Siódemka (Cervenà sedma), a w czasie I republik i razem  wystę
powali w ram ach lokalnych wydarzeń kulturalnych: babcia grając na pianinie, 
a dziadek śpiewając, m .in. piosenki tego kabaretu. Prawdopodobnie bez praw  au
to r s k ic h .

Dziadkowi (ur. 1913) udało się zobaczyć jeszcze Voskovca i W ericha. Siostra 
dziadka (ur. 1922), która m i o tym  wszystkim opowiedziała, ze względu na swój 
wiek już nie m iała bezpośredniego kontaktu  z Teatrem  Wyzwolonym V+W , jed
nak dzięki b ra tu  bardzo dobrze znała ich piosenki i skecze.

Moi rodzice, urodzeni w czasie wojny, to już generacja tzw. teatrzyków małych 
form  z końca lat 50. oraz lat 60., takich jak praski Teatr Na Balustradach (Divadlo 
Na Zabradli) czy Semafor (skrót od: Sedm malych forem). Znaczącą rolę odegrała 
zwłaszcza para komików: Suchÿ (teksty) i Slitr (muzyka) z Semaforu, naw iązują
cych do poetyki Voskovca i Wericha. Więc generacja m oich rodziców to generacja 
kształcona przez czeskiego Przyborę i Wasowskiego. Znaczący wpływ wywarł na 
to pokolenie także Teatr Jary C im rm ana, a później bezsensowne piosenki Vodnan- 
skiego (teksty) i Skoumala (muzyka) oraz głupkowate songi dobrze w Polsce zna
nego Ivana M ladka.

Mój brat (ur. 1970) oraz moje sześć lat później urodzone skrom ne Ja to już 
postm oderna, ostalgia, wyśmiewanie politycznej czy seksualnej poprawności, czy
li B.K.S. lub bardziej znany Teatr Sklep; bezkompromisowy ostry program  telewi
zyjny Ćeska Soda i dołączane do niego pseudolekcje niem ieckiego Alles G utte

75 h ttp ://ak tualne .cen trum .cz /ku ltu ra /um en i/c lanek .ph tm l?id  =  633414 26
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wyśmiewające się zarówno z nas samych, jak i z Niemców sudeckich, przede wszyst
kim  jednak drwiące z fałszywego hum anizm u oraz z naszej poprawności politycz
nej, gdy tem atem  staje się nazizm  czy nawet Holokaust (!)76; nieco drastyczne oraz 
prostackie pisem ko „Sorry” („PRava D Em okraticka Legrace”) naśmiewające się 
ze wszystkiego, łącznie ze śmiercią, m niejszościam i, śm iercią członków m niejszo
ści itp. i zamieszczony w nim , nieco bardziej intelektualnie wyszukany, dwustronny 
„Fam yzdat” z podtytułem  „Wiara w famy oraz zaufanie na leżąco” („Vira ve famy 
-  dûvëra v leże”), skupiająca się na aktualnym  życiu społecznym; radio Limonadovÿ 
Joe (czytaj: joe)77 z bardzo wymyślnymi neologizm am i oraz politycznym  dysku
sjami na pseudoaktualne tematy; wreszcie -  niektóre swoiste reklam y w Radio1 
(91,9 FM). Dla autorów tych wszystkich działań, tworzących przede wszystkim 
pod koniec lat 80. i w latach 90., charakterystyczną cechą było bawienie się języ
kiem  (na przykład tworzenie neologizmów) oraz urwisowskie prowokacje na gra
nicy dobrego sm aku czy celowo już poza nią wykraczające. Na przykładzie tej 
generacji dobrze widać, jak pospolicie zostały przez czeskich kpiarzy przyjęte ce
chy typowe dla poprzednich szkół czeskiego hum oru, takie jak „hum or bezprzed
miotowy”, rezygnacja z puenty  oraz poetyka żenady.

O królach śm iechu generacji moich bratanków, urodzonych około 2000 roku, 
niczego m i niestety jeszcze nie w iadom o...

„Recese”, happeningi, m istyfikacje to wyraźnie męska domena. Możliwe jed
nak, że emancypacja kobiet spowoduje także pojawienie się m istyfikatorek. Waż
ne jest jednak, żeby spełnić zasadniczy w arunek czeskiego rozum ienia hum oru 
oraz m istyfikacji, tzn. żeby w m istyfikacji nie było praktycznego celu lub żeby był 
tylko pozorny, a jeśli to niemożliwe, by efekt artystyczny ów praktyczny cel prze
wyższał. Powinna to być m istyfikacja dla mistyfikacji. Więc działania Pom arań
czowej Alternatywy, która współdziałała w obaleniu systemu politycznego, raczej 
nie mieściłyby się w czeskim rozum ieniu m istyfikacji.

Postać m alarki Sabiny z Nieznośnej lekkości bytu M ilana K undery „m istyfika
cję” odbiera jako ucieczkę przed kiczem 78. Myślę, że tak samo ucieka czeski na

76 Trzeba tu wspomnieć, że ojciec jednego z protagonistów, aktora oraz reżysera 
M ilana Steindlera, z racji swojego żydowskiego pochodzenia był niewolnikiem  do 
dyspozycji żony R einharda Heydricha L iny na jej posiadłości w pozapraskiej 
miejscowości Panenské Breżany oraz więźniem  getta w Terezinie, obozów 
koncentracyjnych Auschwitz oraz Sachsenhausen. Patrz J. Cvancara Heydrich, 
Prepress, Ceské Budëjovice 2004, s. 281-282. D rugi z pary, teoretyk oraz praktyk 
architektury  David Vavra, jest praktykującym  ewangelikiem.

77 Nazwa radia pochodzi od tytułu czeskiego kultowego pseudow esternu (1964), 
nakręconego według powieści hum orystycznej Jiriego Brdecky’ego o tym samym 
tytule autorstwa (Limonddovy Joe, Alois Hynek, Praha 1946).

78 „Od tego czasu zaczęła mistyfikować swój życiorys. [...] Nie było to nic innego niż 
rozpaczliwe pragnienie, by uciec przed kiczem, w który ludzie chcieli zam ienić jej 
życie” (M. K undera Nieznośna lekkość bytu, przeł. A. H olland, PIW, Warszawa 1996, 
s. 191).
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ród, który przez swoją ku ltu rę śm iechu, a wręcz przez śmiech jako część tożsam o
ści narodowej, dorabia sobie dawną wielkość. Trzeba jednak raz jeszcze powtó
rzyć, że nie cały naród, ponieważ w takim  w ypadku nie byłoby w dom u z kogo 
drwić.

Patocka w swoim eseju Kim są Czesi? nie zwraca uwagi na czeską tradycję śmie
chu. N ie jest dla niego istotna, więc może stwierdzić, odsyłając do wypowiedzi 
czeskiego historyka literatury  Arna Novaka z 1933 roku, że literatu ra i kultura 
czeska w ogóle jest, w porów naniu do polskiej i światowej, n ik ła79. Zastanawiam  
się, gdzie są dla Patoćki, piszącego ten esej w latach 70., tacy na przykład autorzy, 
jak H asek80, Klima (Ladislav), Vachal, Polaćek, Voskovec i W erich (V+W ), Hra- 
bal i szereg innych wybitnych autorów, prawda, często nieprzetłum aczalnych? Że 
już nie wspomnę o W einerze, D em lu czy czeskim surrealizm ie. Prawdopodobnie 
m arzy m u się prawdziwy czeski bohaterski patriotyzm , a nie ten wywrócony do 
góry nogam i antypatos i antyheroizm . Patoćka -  wbrew swojemu tw ierdzeniu, że 
nowoczesne społeczeństwo czeskie, od początku skazane na brak  ciągłości elit, 
powstało oddolnie81 -  nie godzi się na częściowe, oddolne powstawanie czeskiej 
literatury  wysokiej. Tymczasem literatura „niska” (pozornie tylko hum orystycz
na) została litera tu rą  wysoką. Podział na niskie i wysokie zniknął. K abaretu nie 
trzeba zamykać do szufladki z napisem  „N ISK IE”, aby oddzielić go od ku ltury  
elit. Istniejące pary komików, autorów skeczy, piosenek oraz teatrzyków (V+W, 
Suchy+Slitr, Vavra + Steindler oraz mnóstwo innych) można śmiało zaliczyć do 
czeskiej ku ltu ry  wysokiej, tak samo jak Kabaret Starszych Panów do wysokiej kul
tu ry  polskiej. Może dlatego w Czechach już nie ma kabaretu, ponieważ kabaret 
jest wszędzie...

Dziękuję wszystkim polskim koleżankom i kolegom, bez których pomocy nie byłbym 
w stanie przedstawić tego tekstu w obecnym kształcie.

79 J. Patoćka Kim są Czesi?, przeł. J. Baluch, M iędzynarodowe C entrum  Kultury, 
Kraków 1997, s. 78-81.

80 Chociaż Patoćka na początku swojego eseju wym ienia Szwejka, później, pisząc 
o literaturze czeskiej, Haska pom ija (tamże, s. 13 i s. 78-81).

81 Tamże, s. 17-21. 26
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Abstract

Stepän Balik
University of South Bohemia (Ceské-Budijovice)

The Tradition of Czech Humour and ‘Mystification’
Balik differentiates between mystification (creating a literary forgery) and ‘mystification' 

(making a fool of somebody), in order to focus on the latter within the Czech artistic tradition. 
He describes phenomena in Czech culture since the late 19th century, discussing specific 
notions such as recese (a sort of happening) or masibl ( ‘madlufoo' - texts by mad men, 
l u natics and fo o ls), and the Czech sense of humour (‘objectless humour', quitted bottom- 
line, the poetics of embarrassment). Twentieth-century authors are described in chronological 
order, along with ‘mystifying' groups who influenced future writers. The concluding section 
considers these phenomena with respect to Czech national identity as described by Jan 
Patocka, as well as in relation to elitist and popular Czech art, in which this sort of artistic 
output has had its peculiar place.


