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Miroslav Èervenka � uczony, poeta i krytyk literacki, jeden z najwybitniej-
szych przedstawicieli tzw. drugiej generacji Czeskiej Szko³y Strukturalnej � by³
od czterdziestu kilku lat naszym koleg¹, przyjacielem i wieloletnim bliskim wspó³-
pracownikiem. Poznali�my go na pocz¹tku lat sze�ædziesi¹tych, kiedy jako pra-
cownik Instytutu Literatury Czeskiej, a przede wszystkim jako najbli¿szy uczeñ
Jana Mukaøovskiego, towarzyszy³ znakomitemu teoretykowi literatury i sztuki
w odwiedzinach w Instytucie Badañ Literackich. W lutym 1963 przyjecha³ do To-
runia na Konferencjê M³odych Pracowników Teorii Literatury; w sierpniu tego
samego roku spotkali�my siê z nim na Miêdzynarodowym Kongresie Slawistów
w Sofii. W roku 1964 na zaproszenie Marii Renaty Mayenowej wzi¹³ udzia³ w od-
bywaj¹cej siê w Warszawie konferencji miêdzynarodowej po�wiêconej problema-
tyce metryki s³owiañskiej i ogólnej � i odt¹d sta³ siê coraz czêstszym go�ciem w In-
stytucie. Mia³ ju¿ wtedy za sob¹ kilkuletni¹ wspó³pracê � w drugiej po³owie lat
piêædziesi¹tych � z czasopismem �Kvìten�, gdzie publikowa³ artyku³y krytyczno-
literackie i wiersze; za zwalczanie dogmatyzmu w nauce o literaturze pismo to
zosta³o w 1959 r. zamkniête. W roku 1962 Èervenka obroni³ pisan¹ pod kierun-
kiem Mukaøovskiego pracê doktorsk¹, która ukaza³a siê drukiem pt. Èeský volný
ver� devadesatých let; szczególnie cenne s¹ tu interpretacje utworów kszta³towa-
nych tzw. wierszem uwolnionym, wprowadzonym przez symbolistów. Wkrótce
potem opublikowa³ zbiór studiów o poezji prze³omu w. XIX i XX: Symboly, písnì,
mýty.

Do Polski przyci¹ga³a Mirka Èervenkê atmosfera swobodnego uprawiania hu-
manistyki, tak ró¿na od sytuacji panuj¹cej w jego kraju. W Warszawie pozna³ wiel-
kie postacie �wiatowej slawistyki � przybywaj¹cych ze Stanów Romana Jakobsona
i Kiry³a Taranowskiego, z którymi w swoim kraju nie móg³by siê wtedy spotkaæ;
Jakobson, wspó³twórca i wiceprzewodnicz¹cy s³ynnego Praskiego Ko³a Lingwistycz-
nego w latach dwudziestych i trzydziestych, by³ wówczas wyklêty przez re¿im. I w³a-
�nie w Warszawie, z okazji wspomnianej ju¿ Konferencji Metryki, rozpoczê³y siê
narady nad zainicjowanym przez Mayenow¹ projektem stworzenia w Instytucie
Badañ Literackich o�rodka badañ porównawczych nad wierszem poszczególnych
literatur s³owiañskich. W naradach tych wziêli wówczas udzia³, oprócz Mayenowej,
Maria D³uska oraz Jakobson i Taranowski, a z m³odszych wersologów � Miroslav
Èervenka, Zdzis³awa Kopczyñska i Lucylla Pszczo³owska. Celem badañ mia³o byæ
ustalenie, jakie mo¿liwo�ci i ograniczenia realizacji maj¹ te same formy wierszowe
w ró¿nych jêzykach s³owiañskich, i w zwi¹zku z tym okre�lenie warto�ci stylistycz-
nych, jakimi te formy rozporz¹dzaj¹. Badania te mia³y równie¿ przynie�æ wiedzê
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o roli wiersza w tradycji literackiej i w procesie historycznoliterackim. Rozmowy
o tym projekcie kontynuowane by³y w trakcie kilku nastêpnych pobytów Jakobsona
w Warszawie � i pod koniec 1967 r. powsta³ i rozpocz¹³ prace jakby zal¹¿ek pó�-
niejszego miêdzynarodowego zespo³u badaczy s³owiañskiej metryki porównawczej,
na razie tylko polsko-czeski. W jego sk³ad wchodzili Kopczyñska i Pszczo³owska
oraz Èervenka i Kvìta Sgallowá, czyli uczniowie Marii D³uskiej i Jana Mukaøovskie-
go � twórców nowoczesnych koncepcji nauki o wierszu.

W parê miesiêcy pó�niej wybuch³a �Praska Wiosna�. Powstawa³y coraz to
nowe instytucje naukowe i spo³eczne, przygotowywano wydanie mnóstwa zaka-
zanych dot¹d ksi¹¿ek. Mirek rzuci³ siê z entuzjazmem do prac organizacyjnych
i edytorskich, publikowa³ w³asne wiersze i artyku³y, opracowywa³ komentarze. Spê-
dzi³am wtedy kilka majowych dni w Pradze � pamiêtam go pe³nego nadziei i dum-
nego ze swoich rodaków. Ale przyszed³ sierpieñ i wolno�æ siê skoñczy³a, a rozpo-
cz¹³ siê d³ugi okres neostalinizmu, zwany przez w³adze normalizacj¹. Nowe insty-
tucje i stowarzyszenia zlikwidowano, nowe ksi¹¿ki nie doczeka³y siê publikacji.
Èervenka zd¹¿y³ jeszcze zrobiæ habilitacjê na Uniwersytecie Karola, ale jego roz-
prawa Významová výstavba literárního díla (Struktura znaczeniowa dzie³a literac-
kiego) ukaza³a siê drukiem dopiero w r. 1978, i to w przek³adzie niemieckim; w kra-
ju � w samizdacie w r. 1989, na wydanie za� �oficjalne� w Czechos³owacji musia-
³a czekaæ do 1992 roku.

Bardziej dotkliwe represje zaczê³y siê nie od razu. Docent Èervenka pozosta-
wa³ jeszcze przesz³o dwa lata pracownikiem Instytutu Literatury Czeskiej i by³
nawet w tym czasie nadal redaktorem dwumiesiêcznika �Èeská Literatura�. Ale
w 1971 r. wyrzucono go z Instytutu i z czasopisma. Zosta³ jednocze�nie skazany
na �mieræ cywiln¹: nie wolno go by³o nikomu zatrudniæ jako pracownika nauko-
wego, a jego ksi¹¿ki i tomiki poetyckie wycofano z bibliotek. O publikowaniu cze-
gokolwiek w Czechos³owacji nie by³o oczywi�cie mowy. Przez jaki� czas t³u-
maczy³ wiersze i prozê, wydaj¹c je pod cudzymi nazwiskami, ale zarobek by³ z te-
go marny. Musia³ wiêc szukaæ sta³ej pracy; przyjêto go � na szczê�cie, jak siê
okaza³o � do pañstwowej firmy zajmuj¹cej siê budow¹ dróg i mostów �Pragopro-
jekt� w charakterze bibliotekarza technicznego i archiwisty. W kierownictwie tej
firmy byli ludzie wiedz¹cy, kim jest Èervenka, i staraj¹cy siê z³agodziæ mu sytu-
acjê wygnania, pewn¹ czê�æ czasu tam spêdzanego móg³ wiêc po�wiêcaæ w³asnej
pracy. Móg³ te¿ wyje¿d¿aæ do Warszawy na doroczne konferencje robocze nasze-
go zespo³u badaczy s³owiañskiej metryki porównawczej, który w tym czasie po-
wiêkszy³ siê o kolegów z Rosji, Bu³garii, Jugos³awii, S³owenii (pó�niej tak¿e
z Ukrainy).

Raz tylko przyjazd Mirka do Warszawy o ma³o co nie zosta³ uniemo¿liwiony,
i to z winy �strony polskiej�. W roku 1985 ówczesny dyrektor, a raczej komisarz
Instytutu Badañ Literackich, Witold Nawrocki, polonista i bohemista (!), odmówi³
z³o¿enia podpisu na zaproszeniu dla Èervenki, twierdz¹c, ¿e �nie mo¿emy obra¿aæ
zaprzyja�nionego mocarstwa�. Ten pompatyczny idiotyzm sta³ siê wkrótce naszym
¿artem; ale Mirka trzeba by³o przecie¿ sprowadziæ do Warszawy. Z pomoc¹ przy-
szed³ wtedy mój m¹¿, który jako redaktor czasopisma �Zagadnienia Naukoznaw-
stwa� dysponowa³ rzecz¹ nies³ychanie cenn¹: piecz¹tk¹. Mirek otrzyma³ wiêc
zaproszenie na miêdzynarodow¹ konferencjê interdyscyplinarn¹, w której �udzia³
doc. Èervenki bêdzie bardzo po¿¹dany� itd. A porz¹dni ludzie z kierownictwa �Pra-
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goprojektu� po przeczytaniu tego �dokumentu� pozytywnie zaopiniowali jego sta-
rania o paszport i wizê.

Oprócz uczestniczenia w naradach, dyskusjach, planach, których nieraz by³
inicjatorem, Mirek Èervenka móg³ u nas publikowaæ pod w³asnym nazwiskiem
rezultaty swoich badañ i co chyba równie wa¿ne � mia³ tu �rodowisko naukowe.
W przedmowie do ostatniej, jeszcze nie opublikowanej ksi¹¿ki Èeská pøizvuèná
metra (Czeskie wiersze sylabotoniczne), wspominaj¹c �ród³a, z których czerpa³
inspiracje do swojej twórczo�ci naukowej, tak pisa³ o roli tego �rodowiska:

Zespó³ naukowy s³owiañskiej metryki porównawczej ukszta³towany przez M. R. Maye-
now¹ i L. Pszczo³owsk¹ w Instytucie Badañ Literackich PAN w Warszawie dawa³ mi zadania
i bod�ce metodologiczne, które kierowa³y moimi wysi³kami, trzyma³y mnie przy nich w d³u-
gim okresie normalizacyjnych zakazów i banicji; wpoi³y mi etykê ciê¿kiej pracy badawczej,
która pozostaje wieczna i nie obawia siê ¿adnych trudno�ci.

My�l o tym, ¿e dla Mirka praca w naszym zespole by³a wa¿na i potrzebna, jest
dzisiaj jak¹� pociech¹. Ale trzeba te¿ przypomnieæ, ¿e pionierskie przedsiêwziêcie
zespo³owe nosz¹ce nazwê s³owiañskiej metryki porównawczej zawdziêcza wiele
w³a�nie Mirkowi Èervence. Jego rozleg³a wiedza w dziedzinie teorii literatury,
teorii i historii wiersza, jêzykoznawstwa ogólnego, jego umiejêtno�æ analizowa-
nia struktur wersyfikacyjnych i syntetyzowania wyników tych analiz, zdolno�æ do
szybkiego obejmowania pamiêci¹ ró¿nojêzycznych tekstów, wreszcie szybki re-
fleks i pomys³owo�æ stanowi³y ogromn¹ pomoc nie tylko w tworzeniu programów
badawczych dla zespo³u i w opracowywaniu metod ich realizowania. W ka¿dym
z opublikowanych dot¹d o�miu tomów naszej serii 1 Mirek Èervenka jest autorem

1 �S³owiañska Metryka Porównawcza�: 1. S³ownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania.
Wroc³aw 1978; 2. Organizacja sk³adniowa. Wroc³aw1984; 3. Semantyka form wierszowych. Wro-
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czy wspó³autorem � razem z Kvìt¹ Sgallov¹ � rozdzia³u o wierszu czeskim, a po-
nadto niemal w ka¿dym uczestniczy jako wspó³autor pisanego wspólnie ze mn¹
rozdzia³u ostatniego (t³umaczonego w ca³o�ci na angielski), który zawiera porów-
nania wyników badañ osi¹gniêtych w zakresie poszczególnych wersyfikacji naro-
dowych oraz daj¹ce siê wysnuæ z tych porównañ wnioski istotne dla charakterystyki
wiersza s³owiañskiego. Do niektórych tomów pisali�my te¿ razem partie wstêpne,
przedstawiaj¹ce konkretne problemy i metody badawcze. Imponuj¹ca pracowito�æ
i dok³adno�æ, a przy tym umiejêtno�æ jasnego i przejrzystego wyk³adu skompliko-
wanych nieraz zagadnieñ sprawia³y, ¿e �rozdzia³y czeskie� sta³y siê wzorem dla
innych cz³onków zespo³u. Wzorem te¿ by³a sama postawa Mirka wobec pracy,
jego odpowiedzialno�æ i punktualno�æ w dotrzymywaniu terminów � cechy tak
cenne w zespo³owych badaniach.

W latach siedemdziesi¹tych zacz¹³ w Pradze dzia³aæ samizdat, a w drugiej po³o-
wie lat osiemdziesi¹tych � �wieczorny uniwersytet podziemny�, obejmuj¹cy wyk³a-
dy i seminaria z zakresu historii i bohemistyki. Èervenka by³ jednym z inicjatorów
i uczestników obu tych przedsiêwziêæ: jako wspó³wydawca i wspó³pracownik � ra-
zem z Vaclavem Havlem i innymi pisarzami � periodyku literackiego �Obsah� i pro-
wadz¹cy (we w³asnym mieszkaniu) zajêcia uniwersyteckie z teorii i historii czeskiej
wersyfikacji oraz analizy i interpretacje struktury wierszowej utworów poetyckich.
T³umaczy³ równie¿ i publikowa³ w tym czasie wiersze Mi³osza, Herberta, Krynic-
kiego, Puszkina, Zabo³ockiego, poetów s³owackich. Pisa³ te¿ wiersze w³asne; szcze-
gólnie wysoko ceniony jest przez krytyków powsta³y wtedy tomik Strojopisná trilo-
gie (Trylogia na maszynie do pisania; w takiej postaci � przebitek maszynowych �
rozpowszechniane by³y czeskie publikacje podziemne).

W roku 1990 Èervenka wróci³ do instytutu akademickiego i obj¹³ znów stano-
wisko redaktora naczelnego �Èeskiej Literatury�. Uczestniczy³ w reaktywowaniu
Praskiego Ko³a Lingwistycznego, które wybra³o go na zastêpcê przewodnicz¹ce-
go. W roku 1994 otrzyma³ stopieñ i tytu³ profesora w katedrze literatury czeskiej
Uniwersytetu Karola; przez kilka lat by³ kierownikiem tej katedry. Przez ca³e swo-
je ¿ycie twórczy i czynny, w ci¹gu tych 15 lat, które dano mu by³o prze¿yæ w wa-
runkach wolno�ci, osi¹gn¹³ chyba swoje apogeum. Wyk³ada³ i prowadzi³ semina-
ria, kontynuowa³ � w z³ych czasach planowan¹, rozpoczynan¹ i zakazywan¹ �
dzia³alno�æ edytorsk¹: wyda³ t³umaczone przez siebie prace Jakobsona, opubliko-
wa³ dwa tomy studiów Mukaøovskiego (razem z Milanem Jankovièem), poezje
Machy, Tomana, Bezruèa i Bøeziny z komentarzem. Swoje dawniejsze artyku³y
naukowe, które ukaza³y siê w przek³adach w latach siedemdziesi¹tych i osiem-
dziesi¹tych za granic¹, oraz szereg nowych prac z dziedziny poetyki teoretycznej
i historycznej wyda³ w dwóch zbiorach: Styl a význam (Styl i znaczenie) i Oblé-
hání zevnitø (Obleganie z zewn¹trz). Opublikowa³ te¿ cztery tomiki studiów o teo-
rii wiersza pod wspólnym tytu³em Z veèerní �koly versologie (t. 3 zawiera prace
pisane razem z Kvìt¹ Sgallov¹).

Nie zaniedbywa³ przy tym Mirek wspó³pracy z naszym �s³owiañsko-metrycz-
nym� zespo³em. Dla projektowanego tomu 6 wystara³ siê nawet o pierwszy i jedy-

c³aw 1988; 4. Wiersz przek³adu. Mickiewicz i Puszkin. Wroc³aw 1992; 5. Sonet. Warszawa 1993;
6. Europejskie wzorce metryczne w literaturach s³owiañskich. Warszawa 1995; 7. Wiersz wolny.
Geneza i ewolucja do roku 1939. Warszawa 1998; 8. Krótkie rodzime rozmiary wierszowe. Warsza-
wa 2004.
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ny w czasie tych badañ grant z Uniwersytetu Europejskiego. A wspólna praca nad
tomem 7 zachêci³a go do napisania �wietnej ksi¹¿ki, ciekawej i bogatej w rozwa-
¿ania teoretyczne i interpretacje: Dìjiny èeského volného ver�e, która ukaza³a siê
w 2001 roku. W wydanym w rok pó�niej opas³ym tomie Pohledy zblízka: zvuk,
význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století czworga autorów: Èervenki,
Jankovièa, Kubinovej i Langerovej, napisa³ rozdzia³y o instrumentacji g³oskowej,
o przemianach wiersza wolnego w XX wieku i o dekanonizacji rymu.

Nastêpn¹, szeroko zakrojon¹ prac¹, jak¹ podj¹³ Mirek ju¿ po przej�ciu na eme-
ryturê, by³a wspomniana tu dwuczê�ciowa monografia Èeská pøizvuèná metra,
maj¹ca obj¹æ rezultaty wieloletnich badañ i przemy�leñ teoretycznych, a zarazem
� dzieje czeskiego sylabotonizmu. Mówi³ o niej jako o swoim �dziele ¿ycia�. Ale
¿ycia starczy³o tylko na ukoñczenie pierwszej czê�ci. Zawiera ona charakterystykê
struktury prozodyjnej czeskiego wiersza sylabotonicznego oraz analizy i interpreta-
cje jego ró¿nych postaci rytmicznych. Autor wprowadzi³ te¿ tutaj pojêcie stylu ryt-
micznego i opisa³ jego parametry. Druga czê�æ, której tematem s¹ �ród³a i ewolucja
g³ównych czeskich wzorców metrycznych, rola metrum w strukturze znaczeniowej
utworu poetyckiego, jego funkcje w odniesieniu do gatunków literackich i stylów
indywidualnych � pozosta³a w rêkopisie i notatkach. Przyjaciele, Kvìta Sgallova
i Jiøi Holy, przygotowali ju¿ tê czê�æ do druku 2.

Lucylla Pszczo³owska

2 Obie czê�ci ksi¹¿ki maj¹ siê ukazaæ w grudniu 2006 w jednym tomie, pod zmienionym
tytu³em: Kapitoly o èeském ver�i.


