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Pu b li ka cja Ma nu e li Ma ciołek To ż sa mość na ro do wa Cze chów w świe t le pi śmien -
ni c twa cze skie go do XVIII wie ku jest wy ni kiem ba dań lite ratu rozna w czych pro wa -
dzo nych przez Au to rkę w tra kcie stu diów do kto ran c kich w In sty tu cie Fi lo lo gii
Słowia ń skiej na Uni wer sy te cie Wrocławskim. Ba da czka już wcze ś niej pu b li ko wała
ar ty kuły na ten te mat m.in.: Apo lo gie ję zy ka oj czy ste go w twó r czo ści Ja na Evan ge- li -
sty Ko si ny, Sla vi ca Wra tis la vien sia, Ac ta Uni ver si ta tis Wra tis la vien sis, t. CXXIII,
Wrocław 2003, Slezské mo ti vy v tvorbě a zivotě Bo hu s la va Balbína a Ja na ze Středy,
Schle si s che Gele hrten repu b lik, Slezská vedecká obec, red. M. Hałub, A. Ma ń ko - Ma-
ty siak, Wrocław 2012.

Przed mio tem ba dań oraz za mie rze niem Au to rki jest sze ro kie uka za nie pro ce sów
auto iden tyfi ka cji na ob sza rze ku l tu ry cze skiej do XVIII wie ku. W te k ście Ma nu e la
Ma ciołek śle dzi prze mia ny w ro zu mie niu to ż sa mo ści na ro do wej na cze skim ma te-
ria le li te ra c kim. Dużą za letą tej pu b li ka cji jest wy ko rzy sta nie pi śmien ni c twa sta ro-
cze skie go (zwłasz cza do by ba ro ku), bo wiem do tej po ry, jak wspo mi na w swo jej re -
cen zji za mie sz czo nej na okład ce książki Jó zef Za rek, „ist niejące uję cia pol skie i do -
stę p ne w pol skim przekład zie […] roz po czy nają ana li zę lub omó wie nie pro- ble ma ty -
ki na ro do wej w Cze chach od mo men tu, w któ rym Ma nu e la Ma ciołek ją koń- czy”. 

Na całość oma wia nej pu b li ka cji składają się: wstęp, pięć roz działów głów nych
(z po działem na pod roz działy), za ko ń cze nie, stre sz cze nie w ję zy ku an gie l skim, dzie -
sięcio stroni co wy spis pu b li ka cji oraz in deks osób. 

Roz dział I Apo lo gia ję zy ka oj czy ste go – bra kujący ele ment cze skie go Słow ni ka
te r mi nów li te ra c kich? sta no wi hi sto ry cz ne i teo re ty cz ne wpro wa dze nie do oma wia-
ne go pro ble mu. Au to rka roz wa ża nia na te mat cze skiej to ż sa mo ści na ro do wej opie ra
na apo lo giach ję zy ka cze skie go, któ re sta no wią dla niej ma te riał źródłowy. W da l szej
czę ści roz pra wy Au to rka skru pu la t nie pre zen tu je doty ch cza so wy stan ba dań nad apo -
lo ge tyką za zna czając, że od XVI wie ku roz po czy na się jej roz kwit w wie lu nu r tach.
Nie zwykłe oży wie nie pi śmien ni c twa chrze ścija ń skie go trwać bę dzie do XVIII wie -
ku, po nie waż na stę pu je ko nie cz ność ob ro ny prawd wia ry ka to li c kiej przed hasłami
re fo r ma cji. Ba da czka pre zen tu je naj waż nie j sze za sa dy wy pra co wa ne przez apo lo ge -

tów chrze ści ja ń skich, z któ rych ko rzy stała młod sza dzie dzi na apo lo ge ty ki skon cen -
tro wa nej na ro do wo (na zwa na w pra cy apo lo ge tyką świecką). Za zna cza, że w cze skiej 
tra dy cji li te ra c kiej i lite ratu rozna w czej sy no ni mem apo lo gii ję zy ka stał się te r min
„jazyková ob ra na” („ob ro na ję zy ko wa”). Za pod sta wo wy łącznik „ob ron” uz na je te -
ma ty kę i cel, dla któ re go zo stały na pi sa ne, czy li ob ro na na ro du i ję zy ka oj czy ste go,
ja ko jed ne go z pod sta wo wych no ś ni ków to ż sa mo ści na ro do wej w ob li czu re a l ne go
za gro że nia eg zy sten cji na ro do wej.

W roz dzia le II W krę gu po ję cia to ż sa mo ści na ro do wej pogłębia teo re ty cz ne
wpro wa dze nie do za sad ni czej czę ści te ma tu książki o li cz ne opra co wa nia do tyczące
kwe stii to ż sa mo ści na ro do wej i ku l tu ro wej. Au to rka, de fi niując po ję cie to ż sa mo ści,
za ade k wa t ne do opi sy wa nej przez sie bie sy tu a cji uz na je pro po zy cje An to nie go Fur-
da la i Mie czysława Po rę b skie go, po nie waż m.in. w wa r stwie sym bo li cz nej ku l tu ry na 
pie r wsze mie j s ce w ich do cie ka niach wy su wa się ję zyk oj czy sty, ro zu mia ny ja ko naj -
bar dziej pod sta wo wy sy stem sym bo li cz ny i sym bolo twó r czy. Przy wołane zo stają tu -
taj ta k że poglądy Got t frie da Her de ra, któ ry uwa żał, że sy stem ję zy ko wy da ne go na ro -
du kształtu je świa to pogląd człon ków te go na ro du. Poglądy Her de ra słusz nie zo stały
przez Au to rkę wspo mnia ne ze wzglę du na ich cze ski kon tekst. Da l sze roz wa ża nia
nad za gad nie niem oj czy z ny, pa trio ty z mu, na cjo nali z mu, fe no me nu na ro du, świa do -
mo ści na ro do wej, to ż sa mo ści na ro do wej w ku l tu rze do pro wa dzają Au to rkę do kon -
klu zji, że „cze ska to ż sa mość to świa do mość cze sko ści, włas nej od rę b no ści, połączo -
na z dumą, któ ra z tej »in no ści« wy ni ka” (s. 60). Ję zyk uz na je za spo i wo oraz „prze -
trwa l nik” na ro du. Za tem jak naj bar dziej właści wym wy da je się wy bór apo lo gii ję zy -
ka cze skie go na ma te riał ba da w czy, bo wiem bez po śred nim przed mio tem ob ro ny w
cze skich apo lo giach ję zy ko wych jest właś nie ję zyk oj czy sty. Au to rka na zy wa to zja -
wi sko apo lo gia mi cze sko ści, po nie waż sta no wią one zbiór wa r to ści, któ re na cze -
skość się składają, w tym rów nież ję zyk cze ski. 

Pro ble ma ty ka cze skiej to ż sa mo ści pod ję ta zo sta je je sz cze w roz dzia le III To ż sa -
mość na ro do wa w cza sach burz na ro do wych (przy pa dek cze ski), w któ rym Au to rka
zwra ca uwa gę na sto su nek Cze chów do „in nych” (zwłasz cza Nie mców za mie sz -
kujących te ry to rium Czech). Zda niem Ma nu e li Ma ciołek re la cje z „in ny mi” w zna cz -
nym sto p niu wy zna czały czeską to ż sa mość.  

Naj isto t niejszą a za ra zem naj cen nie j sza czę ścią książki są roz działy IV i V będące 
grun towną ana lizą ob sze r ne go ma te riału lite ra c kie go. Au to rka w roz dzia le IV Doj -
rze wa nie cze skiej to ż sa mo ści na ro do wej. Apo lo gie ję zy ko we od śred nio wie cza do ba -
ro ku prze pro wa dza ana li zę zja wi ska od początków pi śmien ni c twa słowia ń skie go do
1620 ro ku. Przy po mi na tu taj isto t ne fa kty hi sto ry cz ne, któ re po zwo liły wie lu ba da -
czom tra kto wać okres ku l tu ry sta rosłowia ń skiej w Cze chach ja ko etap przy go- to wa -
w czy dla roz wo ju li te ra tu ry pi sa nej już w ję zy ku na ro do wym. Za naj waż nie j sze uz na -
ne zo stało prze ję cie sche dy ku l tu ro wej po Wie l kich Mo ra wach przez Cze chów oraz
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roz wój pi śmien ni c twa w ję zy ku cer kie w no-słowia ń skim na zie miach cze skich. Au to -
rka pod kre śla, że w cze skich apo lo giach ję zy ko wych na wiąza nia do św. Cy ry la i św.
Me to de go są ści śle połączo ne z ideą prasłowia ń skiej jed no ści. „W za by t kach li te ra c -
kich IX wie ku pi sze się o słowia ń skim ję zy ku, o słowia ń skich książkach, o bar dzo
»roz gałęzio nym« na ro dzie słowia ń skim” (s. 79). W pra cy za pod sta wową przesłan kę
eman cy pa cji ku l tu ro wej uz na ne zo stały wy da rze nia XIII wie ku, kie dy to na zie miach
cze skich ma my do czy nie nia z pro ce sem roz wo ju go spo dar cze go po wiąza ne go z na -
si loną falą mi gra cji lud no ści. W da l szej czę ści pra cy mo że my prze czy tać o tym, jak
ten społeczno -poli ty cz ny fe r ment od działywał oży w czo na po li ty kę oraz li te ra tu rę i
ku l tu rę. Au to rka pod da ana li zie i in ter pre ta cji li cz ne za by t ki pi śmien ni c twa XIII, XIV 
i XV-wie cz ne go, uz nając Kro ni kę tzw. Da li mi la (Da li mi lo va Kro ni ka lub Kro ni ka tak
řečeného Da li mi la) za je den z naj waż nie j szych w dys ku sji nad czeską to ż sa mo ścią
na ro dową, o któ rym nie mo ż na za po mi nać pisząc o apo lo ge ty ce ję zy ko wej w cze skim 
pi śmien ni c twie. Au to rka pra cy przy ta cza tu wie le tra f nych cy ta tów za czer p nię tych z
pi śmien ni c twa cze skie go te go okre su, któ rych treść po twier dza te zę ba da cz ki, że hi -
sto ry cz nych ko rze ni zja wi ska na le ży po szu ki wać u początków cze skiej pa ń stwo wo -
ści. W da l szej czę ści roz działu ba da czka prze cho dzi od okre su, któ ry we wstę pie na -
zy wa okre sem przed Bo hu- sla vem Balbínem, po cza sy Balbína i okres po Balbínie,
po nie waż w dzie jach czes- kie go pi śmien ni c twa je go twó r czość za j mu je bar dzo wa ż -
ne mie j s ce, a na tle li te ra tu ry cze skiej do by ba ro ku jest to twó r czość wy bi t na. W na -
stę p nym pod roz dzia le Bo hu s lav Balbín i je go Dis se r ta tio apo lo ge ti ca pro lin gua sla -
vo ni ca, pra eci pue bo he mi ca będącym naj bar dziej em pi ryczną czę ścią pra cy Au to rka
in te re sująco pro wa dzi wy wód ba da w czy, któ re go ce lem jest pre zen ta cja ży cia i twó r -
czo ści te go je zu i ty epo ki ba ro ku. Zda niem Ma nu e li Ma ciołek ro zu mie nie to ż sa mo ści
na ro do wej pre- zen to wa ne przez  Bo hu s la va Balbína sta no wi po most do cza sów cze -
skie go od ro dze- nia na ro do we go, a tym sa mym jest de cy dujące dla zro zu mie nia no -
wo cze s nej cze sko ści. Je go dzieło Ob ro na ję zy ka i na ro du cze skie go zda niem ba da cz -
ki mo ż na uz nać za swe go ro dza ju ka non apo lo gii ję zy ko wych. 

W osta t nim roz dzia le V Na dro dze ku no wo cze s nej to ż sa mo ści na ro do wej. Apo lo -
gie ję zy ka oj czy ste go pie r wszej fa zy cze skie go od ro dze nia na ro do we go (XVII wiek)
przed sta wio ne zo stały „ob ro ny” ję zy ko we pie r wsze go eta pu od ro dze nia na ro do we -
go, któ re Au to rka po tra kto wała ja ko ilu stra cję fa zy prze j ścia od „sta re go” do nowo -
cze s ne go po j mo wa nia cze sko ści. 

Pu b li ka cja Ma nu e li Ma ciołek zna cz nie wzbo ga ca wie dzę pol skich czy te l ni ków o
to, kim są Cze si, pre zen tując po le mi ki to wa rzyszące na ro dzi nom i pro ce so wi doj rze -
wa nia to ż sa mo ści cze skiej. Ana li zo wa ny przez Au to rkę książki ma te riał ba da w czy,
któ ry mogła wy ko rzy stać (w cze skiej my śli lite ratu rozna w czej nie wie le jest opra co -
wań), bez spo r nie do wo dzi obe cno ści, a co za tym idzie ko nie cz no ści po tra kto wa nia
za gad nie nia apo lo ge ty ki ję zy ko wej w sze r szym spe ktrum ba daw- czym. Jak pi sze

Au to rka książki „O wy bo rze ma te riału ana lity cz ne go zde cy do wała skom pli ko wa na, a 
przez to in te re sująca sy tu a cja ję zy ko wa i naro do wo ścio wa na zie miach cze skich do
ko ń ca XVIII wie ku, któ ra zwię kszyła zapo trze bo wa nie na „ob ro ny” ję zy ka i na ro du.
Słowem pi sa nym apo lo ge ci ję zy ko wi prze ka zy wa li ro da kom wy ob ra że nie o na ro dzie 
i pa ń stwie, hi sto rii na ro do wej i ję zy ku oj czy stym” (s.13). Wa ż ny, uro zma i co ny i do -
brze wy ko rzy sta ny ma te riał ba da w czy zgro ma dzo ny przez ba da cz kę, po zwo lił na
wpro wa dze nie kon te kstów sze r szych, do któ rych za li czyć na le ży cho cia ż by hi sto rię
czy po li ty kę. Książka au to r stwa Ma nu e li Ma ciołek sta no wi in te re sujące i wa r to ścio -
we źródło wie dzy nie ty l ko dla hi sto ry ków li te ra tu ry oraz bo he mi stów, ale rów nież
dla wszy stkich zain tere so wa nych te ma tyką to ż sa mo ści na ro do wej małych na ro dów
Eu ro py.    

Do ro ta Żygadło- Czo p nik, Wrocław

Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia
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Státní okresní archiv, Kutná Hora: KLP – Koniasch 
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Životní osu dy a tvor ba Fri dri cha Bri de lia, českého je zu i ty, významného literáta,
pořadatele kancionálu, správce tiskárny, hudebního pre fe kta, učitele, kněze, ka za te le,
duchovního vůdce náboženských bra tr stev a misionáře je i na počátku 21. století stále
aktuální. Je to ho do kla dem interdisciplinárně koncipovaný so u bor studií Omni bus fie -
bat omnia. Kon te x ty živo ta a díla Fri dri cha Bri de lia SJ (1619–1680), který byl ro ku
2010 vydán ja ko čtvrtý sva zek pe rio di ka  An ti qua Cu t h na Státním oblastním ar chi -
vem v Pra ze, Státním okresním ar chi vem v Kutné Hoře a pražským na kla da- telstvím
Ko niasch La tin Press se záměrem pokračovat v edičním zpřístupňování čes- ké
barokní hy mno gra fie. Sborník k vydání připravili: Ma rie Škarpová, Pa vel Ko sek,
Tomáš Slavický a Pe tra Bělohlávková. Název sva z ku od ka zu je k výroku sv. Pa v la:
„Stal jsem se slabým se slabými, abych získal slabé.  V š e m  j s e m  s e  s t a l  v š í m,
abych tím za každou ce nu zachránil některé” (1 Kor 9,22). 

So u bor studií ob sa hu je ne jen příspěvky literárněhistorické, lingvistické, ale také
muzikologické, etnologické a teologické, přičemž hlavním cílem organizátorů by lo
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