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RECEPCJA TWORCZOSCI ALOJZEGO JIRASKA W POLSCE 

W swojej ksiq:i:ee pt. Z korespondencji Alojzego Jirciska z Polakami, 

wydanej przez Ossolineurn w 1955 r., szeroko orn6wilern stosunek tw6rey 
ezeskiej realistyeznej powiesei historyeznej do Polski, jego kontakty 
z Polakarni oraz rnotywy polskie w jego tw6rezosei. W niniejszyrn szkieu 
zas eheialbym przede wszyBtkirn zwr6eic uwag� na reeepej� tw6rezosei 
jego w Polsee od lat osierndziesiqtyeh ubieglego wieku do dnia dzi-
siejszego. 

Nigdzie ehyba poza graniearni Czeehoslowaeji nie cieszyla si� tw6r
ezosc literaeka Alojzego Jiräska takirn powodzeniern jak wlasnie w Pol
see. Ternatylka, podejrnowana w niekt6ryeh utworaeh przez Jiräska, 
rnusiala byc bliska i dla Polak6w, szezeg6lnie tarn, gdy Jiräsek pisze 
o ,post�powyeh I wolnosciowyeh ruehaeh w historii Czeeh. Takie wlasnie 
rnornenty budzily i budzq u ezytelnika polskiego pewne analogie z wlas
nej historii, tym bardziej :i:e Jiräsek ez�sto podkresla wsp6lne tradyeje, 
wü1:i:qee nar6d ezeSki z ludern polskirn. 

Najbardziej swiadczy o poezytnosei autora Bratrstva, :i:e w latach 
1887-1968 wydano w forrnie ksi!j:i:kowej a:i: 14 tytul6w, przy ezyrn kilka
krotnie poszezeg6lne tytuly ukazaly si� na przestrzeni lat w dw6eh lub 
nawet wi�eej tlurnaezeniach, w kilku nieraz wydaniaeh. Szereg utwor6w 
wydano r6wnie:i: nie tylko w forrnie ksi!j:i:kowej, ale i na larnaeh czaso
pisrn polskich, inne zas wydano wyl!jeznie na szpaltaeh pisrn polskieh. 

I tak np. Psohlavc6w wydano w forrnie ksi!j:i:kowej trzykrotnie 
w dw6eh tlurnaezeniaeh (1902 i 1948, 1953). Ponadto powiesc ta ukazala 
si� w odcinlrneh ju:i: w Jataeh 1900-1901, trzy zas jej fragrnenty w ezaso
pisrnaeh - jeden w 1930 r., dwa w 1949 r. Tak sarno Rcij sviita wydano 
w Polsee jako druk zwarty trzykrotnie w dw6eh przekladaeh (1897 i 1950, 
1951). Trzykrotnie wydano r6wnie:i: Maryl�, jednak zawsze w przekladzie 
tego:i: tlurnaeza (1927, 1949, 1959). Po dwa wydania ksi!j:i:kowe w dw6eh 
r6:imyeh tlurnaezeniaeh rnialy Filosofskci historie ((1927 i 1950). Ponadto 
drukowano ten utw6r w ezasopismie w innyrn zas ,przekladzie ju:i: 
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w 1912 r.J oraz Na stare poste (1928 i 1950). Szezeg6Jnym powodzeniem 
eieszyla si� nowelka Host, kt6ra na lamaeh pism polskieh pojawiala si� 
w r6znyeh przekladaeh az ezterokrotnie (1892, 1922, 1930, 1948). Widac 
wi�e wyraznie, ze u ezytelnik6w polskieh najwi<;kszym powodzeniem 
cieszyly si� utwory, w kt6ryeh uwzgl�dniono problematyk� polsk11 -
Host, Maryla i Raj sveta, oraz powiesc, gdzie nader plastyeznie przed
stawiono bunt Chod6w przeciwko obeym eiemi�zeom - Psohlavci. 

Wielkie powiesci Jiräska albo w og6le nie ukazaly si� po polsku, albo 
nie eieszyly si� ta'kim powodzeniem. F. L. Vek weale nie t!umaezono, 
z trylogii husyckiej zas wydano tylko Bratrstvo (1957), ehociaz inne jej 
ez�sci byly tlumaezone, a Temno wydano tylko raz (1953). Moze wielka 
powiesc Jiräska z okresu ezeskiego odrodzenia narodowego rzeczywiscie 
jest „zbyt czeska" i ze wzgl�du na nieznane na og61 u nas realia i trudnii 
i,peeyfik� niezrozumiala dla przeci�tnego ezytelnika polskiego. Zapewne 
natomiast budzilyby w Polsee zainteresowanie pierwsza i druga ez�sc 
trylogii, Mezi proudy i Proti vsem. Sii to jednak powiesei trudne do 
przelozenia i wymagalyby solidnego przygotowania historyeznego i du
zego wysilku wytrawnego tlumaeza. 

Po raz pierwszy wydano Jiräska w Polsee 1 w 1887 r. W lataeh dzie
wi�cdziesiiityeh ukazaly si� eztery dalsze przeklady (2 druki zwarte, 
2 w ezasopismaeh). Na poeziitku XX w. doehodzi do pewnej regresji -
do wy,buchu pierwszej wojny swiatowej notujemy tylko 3 pozycje 
(1 ksiiizkowa, 2 ezasopismiennieze). 

W okresie mi�dz�ojennym proza czeska nie eieszy!a si� w Polsee 
na og6! duzii poezytnosciii. Tym wi<;eej nalezy eenic fakt, ze w tym 
ezasie, jak wynika z dotyehezasowyeh, niepelnyeh jeszeze poszukiwan 
bibliograficznych, pojawia!o si� az osiem pozycji przeklad6w dziel Jirä
ska, w tym czteTy druki zwarte. Najwi�kszii popularnosc uzyska! Jiräsek 
w Polsee Ludowej. Po wyzwoleniu wydano u nas az 14 pozyeji ksiiiz
kowyeh (w tym 12 tytu!6w) oraz 7 ezasopismienniezyeh 2

• 

1 W tym zestawieniu chronologicz.nym uwzgl�dniamy zar6wno wydawnictwa 
k,siqZkowe, jak i czasopiSmiennicze� 

2 Bibliografie: tlumaczen Alojzego Jiräska na jE;lzyk polski, kt6n\ wydalem 
w swojej ksiq:Zce pt. Z korespondencji Alojzego Jirtiska z Polakami (s. 151-153) 
naleiy uzupelniC czterema pozycjami: J. Stracenie Koziny (Psohlavci, fragment), 
przeklad anonimowy (Hlas'lo L6dzkie 1930, nr 88, is. 9-10, Dodatek litera.cko-nau
kowy}; 2. Na sqd BoZy (Psohlavci, fragment), tlum. Z. Hierowski (Odra 1949, nr 3, 
s. 2--4); 3. Nie damy si� panu hail.biC (Psohtavci, fragment), przeklad anonimowy, 
Z. Hieriowski (?) (Gazeta Robotnicza ,19491 nr 264, s. 4); 4. Z Czech na kaniec 

§wiata (Z Cech. az na kanec sveta, fragment), tlum. W. Bodalska (Plomyk 1952, 
nr 1, s. 17-18), 

Pon·adto po opublikowaniu ksiqZki ukazaly .siE: nastE:pujqce przeklady: 28. Skaly 

(Sk6.ty), tlum. D. Reychmanowa, W:arszawa 1956; 29. W slUZbie abcym (V cizi 
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Szczeg6lnie donioslym przedsi,:wzi,:ciem byl zamiar Panstwowego 
Instytutu Wydawniczego - wydania edycji dziel autora Temna. W tej 
serii ukazalo si,: w latach 1955-1959 jednak tylko pi,:c tom6w. Z dal
szego wydawania „Dziel" Alojzego Jiräska w przekladach polskich zre
zygnowano. Niezrealizowany do ikonca zamiar PIW-u przypominac moze 
do pewnego stopnia podobne zamiary Kola Polskiego w Pradze w latach 
osiemdziesi&tych ubieglego wieiku, kt6re zamierzalo wydac utwory wy
brane J. I. Kraszewskiego. R6wniez i ten projekt nie zostal zrealizowany; 
z tej serii ukazaly si,: w ciljgu dw6ch lat jedynie trzy tomy. 

Jak przyj,:la wybredna na og61 polska kryt)l1ka literacka przeklady 
dziel Alojzego Jiräska? R6znie bywalo, najcz,:sciej jednak pozytywnie. 
W wypadku ocen negatywnych wynikalo to najcz,:sciej nie z winy auto
ra, lecz przewaznie z powodu bardzo slabych - szczeg6lnie w wypadku 
starszych - tlumaczen lub skr6t6w, dokonanych przez wydawc6w a znie
ksztalcaj&cych tekst oryginalny .. 

Bodaj pierwszy, kt6ry pr6cz tlumaczki E. K. Puffke w Polsee po
swi,:cil uwag<: Jiräskowi, byl znany slawista, wielbiciel Vrchlickiego, 
Bronislaw Grabowski 3• W swoich Listach slowianskich, drukowanych 
w „Kraju" z 1888 r. 4, omawia on pokr6tce Maryl�. zaznaczajljc nie bez 
racji, ze autor czeski nawi&zuje do tw6rczosci Benesa-Tfebizskiego. 
Okresla on Jiräska jako „wdzi,:cznego opowiadacza" i stwierdza popu
larnosc wsr6d Czech6w literatury, osnutej na motywach zaczerpni,:tych 
z historii narodu. 

Nast,:pny byl Edward Jelinek, ,,patriarcha wzajemnosci czesko
-polskiej", kt6ry na lamach prasy polskiej pisal o Jiräsku. W swoim 
artykule pt. Echa z Czech, ogloszonym w „Klosach" 5 z 1890 r., informuje 
on czytelnik6w polskich, ze w Czechach przystljpiono do wydania dziel 
zebranych czeskiego autora, kt6rego <Jkresla jako „najpopularniejszego 
powie.Sciopisarza czeskiego". Pr6cz informacji o jego tw6rczo.Sci zwraca 

uwag,: na liczne motywy polskie w jego utworach. 
Bardzo przychylna recenzja przekladu Psohlavcü, dokonanego przez 

Mari<: Wyslouchow'I i publikowanego w „Kurierze Lwowskim", wyszla 
spod pi6ra Wladyslawa Jablonowskiego •, kt6ry powiesc t<: okreslil jako 

sluZb€), tlum. J. Ma.gnuszewski, Warszawa 1956; 30. Kamienny most, przeklad ano
nimowy (Swiat Mlodych, 1956, nr 3, s. 2); 31. Orloj mistrza Hanusza, przeklad ano
nimowy (Swiat Mlodych, 1956, nr 3, s. 2)i 32. Bractwo (Bratrstvo), tlum. Z. Hie
rowski, Warszawa 1957; 33. Maryl.a (Maryla), tlum. J. Dutkowska-Fischerowa, Pan.i 

ze dworu ,(Zemanka), tlum. J. Magnuszewski, War.szawa 1959. 
3 0 slawistycznej dzialalnoSci Bronislawa Grabowskiego por. W. K ot, Bro-

nislaw Grabowski a Slowiaitszczyzna zachodnia, Krak6w 1959. 
4 „Kraj", ,.Przegh\d Literacki", 1888, nr 3, s. 10-13, 
& ,JKlosy", 1890, s. 399--400. 
• .,Ksiijzka", 1901, s. 466. 
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pelen prostoty i wzruszajqeyeh seen obraz walki plemienia Chod6w 
z ueiskajqeyrni ich panarni niernieckirni. Jana KozinE: eharakteryzuje 
jako „postac uosabiajqeq doskonale wytrwale dqzenie Czeeh6w do sarno
dzielnosei narodowej i wielkq rnilosc kraju ojezystego. Reeenzenta nie 
razi fakt, ze gwarE: Chod6w zastqpi!a t!urnaezka gwarq podhalanskq, eo 
oezywiseie w duzym stopniu w,plywa na zrnianE: si;eeyfiki oryginalu. 

Dobry znawea pisrnienaietwa czeskiego, Jan Magiera, piszqe pod pseu
donirnern Mgr J w „Nowej Reforrnie" z 1906 r. (nr 35), inforrnuje o nie
kt6ryeh ezeskieh nowoseiaeh literaekieh, w tyrn i utwor6w Jiräsika. 
Jiräskowi zresztq poswiE:eil Magiera bardzo duzo rniejsea w swojej 
Literaturze ezeskiej i slowaekiej 1

• Po kr6tkirn orn6wieniu gl6wnyeh jego 
dzie! stwierdza on tarn, ze „Jiräsek pierwszy w historyeznej pow1ese1 
da! nie pseudohistoriE:, ale rzeezywisty swiat, rzeezywiste postacie 
i ezyny". 

Praeownia Literatur Zaehodnioslowian.Skieh Zakladu Slowianoznaw
stwa PAN praeuje nad pelnq bibliografiq slowianoznawstwa polskiego 
za lata 1918-1939. Prace te nie sq jeszeze zakonezone, jednak na pod
stawie zebranego juz rnaterialu rnozna dac pewien przeglqd ree<>pcji 
tw6rezosci Jiräska w Polsee w okresie rniE:dzywojennyrn, kt6ry - rzeez 
jasna - w ehwili obeenej nie rnoze jeszeze roscic pretensji do wyezer
pania ternatu. 

W niezwykle serdeeznyrn tonie utrzymany jest artykul publieysty, 
kryt)'ka literaekiego i poety Zdzislawa Klernensa DE:bickiego pt. Nasi 

przyjaciele w Czeehaeh, z „Tygodnika Ilustrowanego" z 1921 r. �nr 29). 
Niernalo rniejsea zajrnuje tarn orn6wienie stosunku Jiräska do Polski, 
Jiräska, lkt6rego autor artyku!u nazywa przyjacielern Polak6w oraz 
stwierdza, ze Polska powinna rnu byc wdzi,;ezna za to, iz doskonale 
zna jej historiE: i koeha jej literaturE:. Podkresla on rolE: pisarza ezeskiego 
jako nauezyciela i wyehowawcy swego narodu, por6wnujqe znaezenie 
jego tw6rezosei z pozyejq Kraszewskiego w pisrniennietwie polskirn. 

Znany w okresie rniE:dzywojennyrn t!urnaez z ezesikiego Adolf Dostal, 
wspomina w serdeeznyeh s!owaeh 70 roeznicE: urodzin autora Temna. 

· W artykule pt. Jubileusz wielkiego pisarza ezeskiego • krrali obraz zyeia 
i tw6rezosci dostojnego jubilata. Uwypukla on tarn seislosc reali6w 
historyeznyeh w powieseiaeh Jiräska oraz wspornina o duzej i zas!uzonej 
popularnosci, kt6rq pisarz cieszy siE: w swojej ojezyznie. 

Szerokirn stosunkowo eehern odbila siE: w Polsee 75 roezniea urodzin 
Jiräska. Ukaza!y siE: wtedy notatki okolieznosciowe i inforrnaeje rn. in. 

,, J .. Magier a, Literatura czeska i slowacka, Warszawa 1929, s. 149---154. 
e A. D o s t a 1, Jubileusz wielkiego pisarza czeskiega (Plac6wka Kultury 

i Sztuki, 1921, nr 15, s. 468-469). 
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i o obchodach jubileuszowych w Czechoslowacji •. Dnia 8 XII 1926 r. 
warszawskie Towarzystwo Przyjazni Polsko-Czechoslowackiej zorganizo
walo uroczystii akademi<:, na ktörej mianowano jubilata honorowym 
czlonkiem tego Towarzystwa. W obecnosci przedstawicieli rziidu pol
skiego i dyplomacji odczytano wöwczas jego nowe1ki: Host oraz fragment 
z Proti vsem w tlumaczeniu polskim 10• Röwniez i Poznan uczci! rocznici; 
wielkiego pisarza akademiii, urzqdzonii w dniu 2 V 1927 r. 11 Owe aka
demie w polskich osrodkach kulturalnych, na ogöl dosc wstrzemii;zliwych 
w manifestowaniu swych sympatii, sii wymownym swiadectwem uczuc 
zywionych w Polsee do si;dziwego pisarza. Takze w 1927 r. warszawski 
tygodnik „Swiat" 12 przynosi informacji;, ze Jiräsek pracuje nad ukon
czeniem Husitskeho krcile. Wiadomo, ze ta wlasnie powiesc pozostala 
niedokoriczona. Moze ze wzgli:döw czysto wychowawczych Jiräsek nie 
chcial wdac sii: w nieporozumienia kröla i jego zony z bracmi czeskimi, 
eo w oczach czeskiego czytelnika stanowczo musialoby wplyniic na osla
bienie sympatii do kröla J erzego. 

Krzywdziica do pewnego stopnia autora czeskiego jest zamieszczona 
w „Wiadomosciach Literackich" z 1927 r. recenzja krytyka, kryjqcego sii; 
pod literami hr., z przekladu Filosofske historii, dokonanego przez Sta
nislawa Alberti 13

. Recenzent stanowczo nie zgadza sii; z wyborem dziela, 
dokonanego przez redakcji; ,,Biblioteki Slowiariskiej", uwazajqc go w tym 
wypadku za calkowicie chybiony. Autor recenzji uzasadnia swoje kate
goryczne zdanie naiwnosciii utworu, bardzo slabego jego zdaniem, 
z punktu widzenia literackiego. Chociaz recenzja ta jest bardzo ostra, 
to nie jest ona cafäowicie pozbawiona racji, a to nie z winy autora 
czeskiego, lecz_ tlumacza polskiego, ktöry swoim bardzo slabym prze
kladem absolutnie nie potrafi! oddac specyficznej atmosfery i swoistego 
czaru srodowiska, w czeskim oryginale tak po mistrzowsku przedstawio
nego. Oto typciwy przy,klad, jakii krzywdi; chybiony przeklad wyrziidzic 
moie autorowi oryginalu. Röwniez i recenzja tego przekladu Albertiego 
piöra historY,ka literatury i krytyka literackiego Kazimierza Czachow
skiego 14, dobrze zresztii znaj11cego Czechy z czasöw swoich studiöw 
w Taborze, jest negatywna, chociaz napisana znacznie powsciiigliwiej 
i z wii:kszq kulturq. 

Wspomniany juz Jan Magiera, omawiajqc w artykule pt. ,,Pan Ta-

9 Por. m. in. Czeskie uroczystoSci ku czci Alojzego Jirtiska (Echa Uterackie 

z zachodu) (Swiat, 1926, nr 39, s. 13). 
10 Par. m. in. Ku czci czeskiego Sienkiewicza (ABC, 1926, nr 76, s. 2). 
11 Par. ,.Dziennik Poznailski", 1927, nr 103. 
12 ,,$wiat", 1927, nr 17, s. 15. 
12 „WiadomoSci Literackie", 1927, nr 34, s. 3. 
14 K. C z ach o w s k i, Bibtioteka slowia'nska (Czas, 1928, nr 91, s. 2-3). 
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deusz" i „Mary!a"" przeklad Mary!i Dutkowskiej-Fischerowej, poröwnal 
utwör ten z poematem Mickiewicza oraz dor,atrywal si� w nim wplywöw 
Sienkiewicza, eo - ze wzgl�du na chronologi� utworöw Jiraska i Sien
kiewicza jest rzecz,i niemozliw,i. Przeciwko temu zdecydowanie zreszt,i 
zaprotestowal sam Jirasek w liscie do swojej tlumaczki z 6 II 1928 r. 16: 

„Üvaha ta [Magiery] mne velmi zajimala, devoluji si vsak upozorniti 
na to, v cem se pan Mgr mylf-. Sienkiewicz nemel na mne zadneho 
vlivu vübec, take ne pfi Maryle. Tu jsem psal pfed 40 lety, r. 1884, 
kdy jsem ze Sienkiewicze neznal ,nie; ani jsem snad o nem nevedel. Kde 
p. Mgr. ty „odblyski" ze Sienkiewicze vycitil, nevim". 

Swiadectwem uznania ze strony polskiej dla osoby wielkiego pisarza 
bylo zaproszenie go na uroczystosc odsloni�cia pomnika Henryka Sien
kiewicza w Bydgoszczy w 1927 r. 17, na ktör,i jednak ze wzgl�döw zdro
wotnych nie mögl przybyc. 

0 szacunku, jakim cieszyl si� Alojzy Jirasek w Polsee w okresie, 
kiedy stosunki polsko-czechoslowackie nie naleialy do najlepszych, 
swiadczyc moie szerokie echo, nacechowane gl�bokim ialem, wywolane 
smierci,i pisarza w 1930 r. 

Z licznych artykul6w i nekrologöw, ktöre wtedy ukazaly si� w prasie 
polskiej, przytoczymy tu tylko pi�c. Na lamach „Ruchu Slowianskiego" 
zabral glos historyk Slowianszczyzny - Henryk Batowski 18. Przedstawia 
on Jiraska jaJko najwi�kszego wsp61czesnego pisarza cze&kiego a zarazem 
najpopu!arniejszego obok Masaryka czlowieka w Czechach. Pod wzgl�
dem roli w literaturze i popularnosci w spoleczenstwie zestawia go 
z Henrykiem Sienkiewiczem, nieslusznie zreszt,i, o ile chodzi o pierwsze 
stwierdzenie. Po kr6tkiej, ale wnikliwej charakterystyce twörczosci 
zmarlego, krytykuje on nader slusznie poziom dotychczasowych prze
klad6w jego dziel i widzi koniecznosc dalszych, jednak dobrych prze
kladöw, kt6re udost<,pnilyby czytelnikowi polskiemu gl6wne jego dziela. 

Autor nekrologu, zamieszczonego w dzienniku warszawskim "ABC" 19, 

okresla zmarlego jako jednego z najwi�kszych epik6w slowianskich, 
nawet swiatowych. Podkresla on ponadto tendencje budzicielskie Jiräska 
oraz jego nieustraszon,i postaw� w walce o niepodlegl,i Czechoslowacj�. 

1s „Prawda'1 (L6dZ), z 8 J 1928. 
16 Par. Sli z illsk i, op. cit., s.137. 
n Por. J. $1 i z iiis k i, Dwa listy Alojzego Jirdska i Adolfa Cernego w zwiqz

ku z odslonii:ciem pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy (Slavia Occiden
talis, 1963, s. 289-291 ). 

t8 h-k b-i [Henryk Batows ki], Alojzy Jirasek (Ruch Slowiailski, 1930, nr 1-3, 
s .  102-104). W numerze 4/5, ,1930, tegoZ pisma natrafiamy na notatk�, donosZqcq 
o otwarciu wystawy JirB.ska w Pradze. 

19 Zgon wieLkiego przyjaciela Potski, §p. Alojzy Jirtisek (ABC, 1930, nr 73, s .  4). 
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Smierc pisarza czeskiego uwaza za dotkliwlj strat� dla calej Slowian
szczy2Jny. Nekrolog w czasopismie „Swiat" •0 podkresla znaczenie jego 
utwor6w dla ludu czes!kiego oraz ich wiernosc pod wzgl�dem prawdy 
historycznej. Artykul zamieszczony w poznar\.Skim tygodniku „T�cza" 21 

akcentuje ,jego zaslugi dla odrodzenia par\.stwowosci czeskiej. Ponadto 
zwraca uwag� na zwiljzki Jiräska z Polsk,i i dopatruje si� ech polskich 
w wielu jego utworach. Artykul pelen sympatii i gl�bokiego uznania 
zamieszczono w „Hasle L6dzkim" 22• Tak samo i tu, po zwi�zlym om6-
wieniu zycia i tw6rczosci zmarlego podkreslono jego wklad w odrodzenie 
par\.stwowosci czechoslowackiej. Jako przyklad jego specyficznej, prze
pojonej elementami patriotycznymi prozy, dolljczono do tego anonimo
wego zresztlj artyikulu fragment z Psiog!owc6w w przekladzie polskim. 
Wsr6d polskich znawc6w literatury czeskiej, kt6rzy wtedy si�gali po 
pi6ro, znalazl si� i Marian Szyjlkowski. 

Uroczysta akademia zalobna odbyla si� ponadto w auli Uniwersytetu 
Poznar\.skiego w kwietniu 1930 r. 

Powoli zapomniano o naszym wielkim przyjacielu i tylko w synte
tycznych pracach o literaturze czeskiej, kt6re ukazaly si� w latach trzy
dziestyoh, mozna znalezc informacje o bogatym dziele autora Bratrstva. 

Do niebywalego wzrostu zainteresowania dzielem Jiräska doszlo 
w Polsee Ludowej pod koniec lat czterdziestych i w latach pi�cdziesilj
tych. Pierwszy bodaj w tym okresie obszerny artylkul pojawil si� 
w 1948 r. na lamach „Dziennika Literaokiego" 23• Redakcja, naswietlaj,ic 
renesans tw6rczosci Jiräska w Czechach, uwaza, ze jest on „jednym 
z pierwszym autor6w, kt6ry winien zna'lezc si� w planowych ,polskich 
edycjach lklasyk6w czeskich". W 1949 r. drukowala „Odra" artykul 
Zdenka Nejedlego pt. Alojzy Jirasek, cz!owiek wsp6!czesny 24, w kt6rym 
dobry znawca tw6rczosci Jiräska analizuje aktualne znaczenie jego 
dziela. Chociaz intencje uczonego czeskiego, autora szeregu zasadniczych 
prac o Jiräsku, byly jak najlepsze, to nadgorliwoscil\ swojl\ wyrzljdzil 
on tak popularnemu w Czechach pisarzowi duzlj krzywd�. 

Bofivoj Kremenäk, znany tlumacz i wydawca literatury polskiej, 
oglosil w „Kuznicy"" szkic pt. Tw6rca czeskiej powiesci historycznej. 
Trzecim autorem czeskim, kt6ry w 1949 r. na lamach polskich pism 
poruszyl temat Jiräska, byl Franciszek Buriänek, kt6rego artykul pt. 

20 Zgon znakomitego pisarza czeskiego (Swiat, 1930, nr 12, s. 21). 
21 w.b., Alojzy Jircisek (T�z.a, 1930, nr 13, s. 2), 
22 Czeski Sienkiewicz zmarl, Alojzy Jir6.sek - budziciel narodu czeskiego 

(Haslo I..6dzkie, 1930, nr 8, s. 9, Dodatek Literacko-Naukowy}. 
23 Renesans dziela Alojzego Jirciska (Dziennik Literacki, 1948, nr 50). 
24 110dra''t ,1948, nr 8, s. 2J 

u „KuZnica", 1949, nr 10, s. 8. 
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Literatura ludu i post�pu, ogloszony w „Dzienniku Literackim" •• tlu

maczyl Zdzislaw Hierowski. 

W tymze roku ukazalo si� wiele recenzji, witajiicych Psohlavc6w 

w polskiej szacie. Historyk literatury Ewa Korzeniewska, jeden z czlon

k6w-zalozycieli warszawskiego Instytutu Badan Literackich, umiescila 

w „Kuznicy" 27 om6wienie tej powiesci Jiräska z perspektywy analizy 
spolecznych tresci utworu. W „Gazecie Robotniczej" 28 Henryk D�bicki 

charakteryzuje caloksztalt tw6rczosci pisarza czeskiego, podkreslajiic 

jego realizm, wiernosc historü i plastyk� opis6w, oraz informuje o pro

blematyce Psohlavc6w .. Zdzislaw Hierowski, znany tlumacz prozy cze
skiej, kt6ry juz poprzednio relacjonowal o akcji zbierania wsr6d spo
leczenstwa czeskiego funduszy na zalozenie Muzeum Jiräska i sfinanso

wanie wydania narodowego jego dziel 29, bardzo wnikliwie dokonuje 
szczeg61owego rozbioru tresci Psohlavc6w 30, podkreslajiic wiernosc histo
rycznii utworu i udane pod wzgl�dem psychologicznym sylwetki bohate

r6w. Surowo natomiast kryty,kuje on, kt6ry drukowal przeklad frag
ment6w tej powiesci, tlumaczenia Dutkowskiej-Fischerowej, zarzucajiic 

jej m. in. zbytniii doslownosc, a czasem zas odbieganie od oryginalu. 

Stefan Wasilewski relacjonuje obszernie tresc Psohlavc6w w „Trybunie 

Ludu" 31• Podkresla on mistrzostwo Jiräska w kreowaniu dzis jeszcze 
w pelni aktualnych postaci i wyraza zdanie, ze utw6r ten powinien byc 
szeroko rozpropagowany. Przychylnie przyj�to r6wniez przeklady Rcij 
sveta i Maryli •• oraz Na stare poste i Filosofskiej historii 33. 

Dowodem zainteresowania si� w Polsee Jiräskiem byly uroczystosci 
zwiiizane z setnii rocznicq urodzin pisarza. Zorganizowano wiele irn,prez 
i prasa polska poswi�cila mu wiele artykul6w. 

Bodaj pierwszy na ten temat artykul napisal profesor Uniwersytetu 
Poznanskiego, Stefan Vrtel-Wierczynski "· Donosi on o podj�tej i zorga

nizowanej przez czynniki czechoslowaokie tzw. akcji Jiräska. Informacje 

z& ,,Dziennik Literacki", 1949, nr 11, s. 4. 
21 E. Kor z e n i e  w s k a, Psioglowcy Atojzego Jirdska (Kutnica, 1949, nr 35, 

s. 6). 
2s H. D � b i c k i, Czeski pisarz ludowy (Gaze ta Robotnicza, 1949, nr 264, s. 4). 
Z!I Z. H i e r  o w s k i, Rocznice Literackie w Czechoslowacji (Odra, 1949, nr 8, 

s. 1). 

,o Z. H i e r  o w s k i, Czeski Sienkiewicz (Odra, 1949, nr 35, s. 3---4). 
u S. Was i 1 e w s k i, Klasyk czeski po polsku (Trybuna Ludu, 1949, nr 192, 

s. 6). Par. r6wniei: v.v., Ce!« autofi na polskem kni.fn{m trhu (Slovansk)' pfehled, 
1949, nr 6, s. 41). 

32 Por. m. in. ,.DziS i Jutro", ,1950, nr 36, 1951, nr 19J 
33 Por. Z. An d r z e je w s k i, [Kurier Codzienny, 1951, nr 103, s. 3. 
34 S. Wi e r c z y Il s k i, Alais Jirasek i ;ega ;u.bileusz (1851-1951), (Przeglc1d 

Zachodni, 1951, nr 3/4). 
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te zaczerpn'II z udost�pnionych mu w Pradze w 1949 r. biuletynöw i ko
munikatöw Komitetu Jubileuszowego. W tymze numerze „Przegl'ldu 
Zachodniego" Wierczynski opublikowal jeszcze s,;kic Motywy polskie 

u A. Jirtiska, oparty na pracy Bohumila Vydry Alois Jirtisek a Poltici, 

wydanej w Pradze w 1938 r. Zaznaczyc jednak trzeba, ze ani jedna, 
ani druga praca nie wyczerpuje tematu. 

W „Nowej Kulturze" 35 zamieszczono obszerny artykul pt. W stulecie 

urodzin Alojzego Jirtiska piöra litera�ki Wandy Karczewskiej, tlumaczki 
z czeskiego m. in. Latarni Jiräska. Jako zrödla sluzyly jej glöwnie prace 
Z. Nejedlego. Autor<ka poswi�cila twörczosci Jiräska partie swego wcze
sniej juz wydanego reportazu pt. W kraju Juliusza Fucika 36

. 

Na lamach tygodnika „Wies" znajdujemy dwa artykuly piöra slawisty 
i tlumacza literatur poludniowoslowianskich Bronislawa Cirlicia, poswi�
cony autorowi Bratrstva. W pierwszym pt. Alojzy Jirtisek (w stulecie 

urodzin) 37 autor podkresla znaczenie akcji uczczenia Alojzego Jiräska, 
zainicjowanej w dniu 10 XI 1948 r. W drugim pt. Alojzy Jirtisek -
przyjaciel Polak6w 3' Cirlic omawia stosunek czeSkiego pisarza do Polski 
oraz niektöre postacie w bogatym dziele szczerego polonofila. Szczegölnie 
duzo miejsca poswi�ca powiesci Psohlavci, uwazaj'lc i'I röwniez za polo
nicum, gdyz bezktytycznie przyjmuje zdanie, ze Chodowie S!\ pochodze
nia polskiego, eo jest oczywistym bl�dem 39• 

0 znaczeniu akcji Jiräskowskiej w Czechos!owacji pisze A. J. Liehm 
na !amach „Zycia Literackiego" w artykule pt. Alojzy Jirtisek w setnq 

rocznic� urodzin 40• W pazdziernikowym numerze „Twörczosci" z 1951 r. 
znajduje si� artyikul pisz'lcego te slowa pt. Alojzy Jirtisek. ,,Zycie Slo
wianskie" zamiescilo szkic J. Piaseckiego Jirtisek - pisarz czechoslo
wackiego ludu 41• 

W „Biuletynie Czechoslowackiej Sluzby Informacyjnej", ukazuj!\cym 
si� po polsku, znajdujemy obszern'I informacj� pt. Stulecie urodzin 

Alojzego Jirtiska 42 (poprzednio w „Biuletynie" ukazaly si� liczne nota1iki 
informuj'lce o przygotowaniach do obchodöw jubileuszowych na terenie 
Czechoslowacji). 

Röwniez i polska prasa codzienna poswi�cila duzo miejsca pisarzowi 
czeskiemu. Slawista i poeta Wilhelm Szewczyk pisa! wöwczas w „Dzien-

3s „Nowa Kultura", 1951, nr 35. 
3& TamZe, nr 31. 

3? ,,WieS", 1951, nr 38. 
3a TamZe, nr 41. 
3s Por. J. V a n � u r a, ne;iny n€kdej!!ho krcUovsk€ho m�sta Klatov. 
40 "Zycie Literackie", 1951, nr 17. 
4' ,,Zycie SlowiaI1skie", 1951, nr 11/12. 

42 BCSJ, Warszaiwa 1951., nr 37. 
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niku Zachodnim": ,,Setna rocznica urodzin Alojzego Jiräska to takze 
nasze swi�to. Utrwalajqc przyjazn z bratni11 Czechoslowacjq, pragniemy 
poznac jak najlepiej jej dzieje i jej lkultur�.· Jiräsek jest najle.pszym 
przedstawicielem tej czeskiej literatury, kt6ra zawsze dbala o interes 
narodowy, kt6ra wzruszala patriotyzmem. Wspominaj11c go jako pisarza 
pami�tamy takze o tym, ze prac11 swojq stale podkreslal znaczenie przy
jazni mi�dzy narodem- czeskim i polskim" ••. L6dzki „Glas Robotniczy" 44 

zamiescil obszerny artykul pt. Wielki pisarz i wychowawca · Tadeusza 
Chr6scielewskiego, kt6ry zreszt11 poswi�cil Jiräskowi poemat pt. Jircisek 

na Haltrawie ••. Zamierzeniem tego poematu bylo, jak sam autor pisze, 
,,pokazanie fragmentu, w kt6rym rodzi si� wielki calozyciowy plan 
tw6rczy". - 1 

Takze „Trybuna Ludu" o.publikowala szkic autora kryj11cego si� pod 
inicjalami ZK pt. Klasyk czeskiej literatury Alojzy Jircisek ••, pod'kresla
jqc, ze walcz11cy o narodowe i spoleczne wyzwolenie lud czeski stal si� 
bohaterem wszystkich utwor6w Jiräska. Kr6tszq notatk� o uroczysto
sciach w Czechoslowacji zamieszczono w innym, wczesniejszym numerze 
„Trybuny Ludu" 47• Artykul Boleslawa Lubosza pt. Jircisek - wielki 

kronikarz Czech, znajdujemy w „Trybunie Robotniczej" 48• 

Mniejsze artylkuly i notatki, informuj11ce o dziele Jiräska oraz o obcho
dach jubileuszowych w Czechoslowacji, umieszczono m. in. w „Dzien
niku Polskim" 49, 11Echu Krakowa" so, 11Ekspresie Poznailskim" 5\ 11Glosie 

Szczecinskim" 52, ,,Kurierze Codziennym" 53 oraz „Kurierze Szczeciil

skim" 54• 0 dziele Jiräska informowaly swoich czytelnik6w r6wniez 
periodyki „Moda i Zycie" ••, ,,Radio i Swiat" •• i inne. Na artykuly po
swi�cone w roku jubileuszowym Jiräskowi w Polsee zwracala uwag� 
prasa czeska 57• 

o W. S z e w c z y k, U .irödel czeskiego patriotyzmu (Dziennik Zachodni, 195,1, 
z 27 VIII). 

H „Glos Robotniczy" z 1/2 IX 1951. 
•s Fragment poematu drukowany jest w programie da Latarni, L6dZ 1�54. 
46 ,,Trybuna Ludun z 11 IX 1951. 
n Tami:e z 24 VII 1951. 
•a „Trybuna Robotnicza" z 1/2 IX 1951. 
49 „Dziennik Polski" z 25 VIII 1951. 
so 11Echo Krakowa" z 23 VIII 195L 
u ,,,Ekspres Poznaflski" z 23 VIII 1951. 
52 

11Glos1 Szczeciflski" z 28 VIII 1951. 
15i 11Kurier Codzienny" z 29 VIII 1951. 
54 „Kurier Szczeciflski" z 23 VIII 1951. 
55 „Moda i Zycie", 1951, nr 27. 
55 „Radio i Swiat", 1951, nr 30. 
li7 Por. Ohlas Jirciskoviich oslav v zahraniCi (Ceskoslovensko 1951, numer po

Swii:cony w calOSci A. Jiräskowi). 
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R6wniez i Polskie Radio uezcilo jubileusz wybitnego pisarza wieloma 
audyejami. 

Szezytowym punktem obchod6w Jiräslkowskieh w Polsee bylo otwar
cie w Domu Literatury w Warszawie w dniu 17 XII 1951 r. wystawy, 
poswi<:eonej zyciu i tw6rezosci Alojzego Jiräska, kt6ra znalazla bardzo 
zywy oddzwi�k w polskiej prasie. 

Akademi<: w setrn1 rocznie<: urodzin Alojzego Jiräska urz11dzili slu
ehaeze slawistyiki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 15 I 1952 r. 

Jak wynika z tego kr6tkiego przegl11du, rzadko kt6ry pisarz obey 
doezekal si<: w Polsee talk uroezyseie obchodzonyeh roeznie. Swiadezy to 
z jednej strony o uezueiaeh sympatii zywionej bezsprzeeznie do tw6r
ezosci wielkiego Czeeha, z drugiej strony zas Jiräsek stal si<: jak by 
symbolem wzmaeniaj11eej si<: przyjazni polsko-ezeskiej. 

W lataeh nast<:pnyeh oslablo na lamaeh ,prasy polslkiej zainteresowa
nie si<: Jiräskiem. Choeiaz jego ksi11zki w przekladaeh polskich ukazywac 
si<: mialy jeszeze przez kilka lat, to ilosc reeenzji i artykul6w poswi<:co
nych Jiräskowi - o Jiräsku-dramaturgu mowa b<:dzie osobno - coraz 
bardziej malala. Oto lkr6tkie om6wienie kilku wazniejszyeh. W „Roez
niku Literaekim" •• z 1955 r. doeent Uniwersytetu Warszawskiego, sla
wista, i<:zJkoznawea i znany tlumaez, Andrzej Sieezkowski, bardzo po
zytywnie oeenia przeklad Starych povesti ceskich i zaznaeza, ze ksi11zka 
ta iniejuje ambitne zamierzenie PIW-u wydania ealej serii przeklad6w 
dziel tego wybitnego klasyka ezeskiej prozy. Za jedyne powazniejsze 
niedoci11gni<:eie tlumaezenia reeenzent uwaza zmian,: tonaeji stylistyez
nej - nadmierna miejseami arehaizaeja w pierwszyeh partiaeh ksi11zki, 
'W' dalszyeh zas przeehodzi ona w bardziej potoezny ton. 

W syntetycznym artykule pt. Literatura czeska i slowacka 59 pisze 
Zdzislaw Hierowski o wydanych w 1956 r. dw6eh przekladaeh: Sk<ily 

i v eizieh sluzbaeh. Pdkr6tee eharakteryzuje on tresc obu utwor6w, za
znaezaj11e slusznie, ze Jiräsek wtedy dopiero w Polsee b,:dzie znany, gdy 
ukaz11 si,: przeklady jego najwybitniejszyeh dziel - Proti vsem i Brat,·
stva. 

W 1956 r. nie ukazaly si,: zadne dalsze reeenzje o wydanyeh dw6eh 
,pozyejaeh. Czeslaw Miehal&ki natomiast omawia na lamaeh „Filmu" 60 

nieudan11 jego zdaniem drug11 ekranizaej,: Psohlavc6w. Filmowi, w kt6-
rym, jak pisze, trudno doszukac si,: artyzmu Jiräska, zarzuea on dluzyzny 
i sehematyzm. W tyrnze numerze „Filmu" J. König00lszowski rysuje 

58 A. Sie c z k o w s k i, Literatura czeska i slowacka (Rocznik Literacki, 1955, 
Warszawa 1956, s. 464).· 

s9 „R-ocznik Literacki", 1956, Warszawa IJ.957, s. 360-361� 
so C. Mich a 1 s k i, Psioglowcy (Film, 1956, nr 1, s. 11). 
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sylwe1JkE: pisarza, charakteryzuj,ic go jako mistrza pow1esc1 i noweli 
historycznej 61• Zasluzony tlumacz prozy czeskiej Stefan D�bski oglosil 
w 1957 r. w „Nowych Ksi,izkach" artykul pt. 0 Alojzym Jirasku 6', 
gdzie snuje on ciekawe analogie mi�dzy Jiräskiem, Kraszewskim i Sien
kiewiczem. Przyczyn� popularnosci Jiräska w Polsee widzi D�bski w ten
denejach demokratyeznyeh jego utworöw. W tymze roku ukazala siE: 
w „Trybunie Ludu" notatka pt. Czeski Sienkiewicz po polsku 63• Autor 
nota1Jki o nieprzekonywaj,ieym tytule wymienia niektöre wydane w Pol
see przeklady, stwierdzaj,ic, ze s,i one eh�tnie ezytane i szybko znajduj,i 
nabywe6w. W „Roczniku Literaekim" 1957 •• omawia Miehal Witkowski 
dokonany przez Z. Hierowskiego przeklad Bratrstva, oeeniaj,ic go pozy
tywnie z pewnymi zastrzezeniami, spowodowanymi zbyt wolnym trak
towaniem tekstu oryginalu. Ksi,izka ta doczekala si� kilku dalszyeh 
reeenzji w roku nastE:pnym. Slawista warszawski Marek Ruszezyc 
w „Trybunie Literackiej" 65 zwraca uwag� na wiernosc historyezn,i 
ksi,izki, nuz,i go jednak dluzyzny opisöw i drobiazgowosc w relaejono
waniu faktöw. Reeenzja Boleslawa Dudzinskiego wydrukowana przez 
,,Glos Pracy" 66 ogranieza si� do omöwienia tresci Bratrstva ze szezegöl
nym uwzgl�dnieniem momentöw polskich. Dnia 15 XII 1958 r. wy
glosila Wanda Kaezynska w Poznanskim Towarzystwie Przyjaeiöl Nauk 
referat pt. 0 recepcji Alojzego Jiraska w P9lsce. Przeglqd bibliogra
ficzny. Referentka bazuje glöwnie na mojej wydanej w 1955 r. ksi,izee 
i jak wynika ze streszezenia referatu 67 nowyeh szezegölöw nie dorzucila 
(z wyj,itkiem dwöch i:;ozyeji bibliografieznyeh, ktöre ukazaly si� juz po 
wydaniu lksi,i:äki). Ponadto w 1958 r. wyswietlano w Polsee film Stra
cency wedlug utworu Jiräska, ktöry röwniez doezekal si� dwöch niezbyt 
zreszt,i poehlebnych glosöw krytyki '"· W roku nast�pnym Zdzislaw 
Hierowski pisze na lamach „Odry" o tlumaezeniach Maryli i Zemanki 6'. 

Stwierdzono tarn, ze mysl wydawania serii powiesei Jiräska powstala 

61 J.K.0., Sylwetka pisarza. Alojzy Jirdsek {Film, 1956, nr 1, s. 11). 
u ,,Nowe Ksic1Zki", 1957, nr 21, s. 1299---1301. 
n „Trybuna Ludu", 1957, nr 8, s. 6. 
64 „Rocznik Literacki", Warszawa 1962, s. 352-353. 
&s M. R u  s z c z y c, Kronikarz czeskich. dziejöw (Trybuna Literacka, 1958, nr 

12/20, s. 4). 

&s B. Du d z ins k i, Zmierzch idei (Glos Pracy, 1958, nr 1, s. 4). 
&1 Sprawozdanie PTPN, 1958, nr 3, s. 208-209. 
ss Por. A. Ach m a t o w i c z, Strace'licy. Na marginesie filmu produkcji cze� 

choslowskiej wg opowiadania Jirtiska pod tym samym tytulem (M6wi<t Wieki, 
1958, nr 10, s. 46-47) oraz S. {Klon o w s k i, Straceiicy (PrzyjaZl1, 1958, nr 24, 
s. 15). 

&9 ki, Jirliska ciqg dalszy (Odra, 1959, nr 29, s. 9). 
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na fali nowego zainteresowania tw6rezoseiq Kraszewskiego w Polsee. 

Kr6tko wspomina on te przeklady r6wniez w syntetyeznym om6wieniu 

literatury ezeskiej i slowaekiej w „Roezniku Literaekim" 1958-1960 70• 

W serdeeznyeh slowaeh pisal o Jirasku r6wniez i w swojej ksi11zee pt. 

Literatura ezeska i slowaeka w Polsee ·Ludowej 1945-1964 71• Wyraza 

tarn pogl11d, ze do pewnego stopnia urz�dowy kult, kt6rym otaezano 

Jiraska w Czeehoslowaeji, wygasl tarn po 1956 r., eo przyezynilo si� 

r6wniez do zahamowania wydawania jego dziel w Polsee. Dodaje jednak: 

,,Ale ehyba wydaweom polskim przyjdzie jednak kiedys do jego tw6r

ezosei powr6eic, chocby ze wzgl�du na jej walory poznaweze, na to, ze 

najlepsze utwory Jirasika tworz11 niezast11pion11 dotychezas powieseiowq 

panoram� dziej6w ezeskieh". 

Trzydziesta rocznica smierei w 1960 r. przeszla w Polsee niepostrze

zona, tylko ostrawski „Glos Ludu" wspomina o tej roezniey 72• Wystawa 

poswi�eona zyeiu i tw6rczosci wielkiego pisarza oraz jego stosunku do 

Polski i do Polak6w, urz11dzona w ramaeh obehod6w milenijnyeh w mar

eu 1966 r. w Osrodku Kultury Czechoslowackiej w Warszawie przez 
dyrekej� Muzeum A. Jiraska i M. Alesa w Pradze, eieszyla si� duzym 

zainteresowaniem, szezeg6lnie mlodyeh bohemist6w warszawskieh 73• 

Szeroki wachlarz tw6rezosei Jiteraekiej Alojzego Jiraska stal si� r6w

niez przedmiotem niejednej polskiej praey magisterskiej. Ostatni11 prae� 

na ten temat pt. Czeskie odrodzenie narodowe w prozie Alojzego Jiraslca 
przyj11lem w 1967 r. 

Alojzy Jirasek znany jest w Polsee nie tylko jako autor powiesei 
i opowiadail historyeznyeh. Znany jest r6wniez jako autor Lueerny. Jest 

to jedyny jego utw6r teatralny, grany na licznyeh seenaeh ,polskieh: 

w Lublinie (1953), w Czeskim Cieszynie (na seenie polskiej, 1954), 

w Lodzi (1954), w Jeleniej G6rze (1956) oraz w Bielsku (1960). Byla ona 
adaptowana r6wniez przez krakowski teatr lalek Groteska w 1954 r. 

Podobal si� szczeg6l,nie basniowy nastr6j sztuki, jej osobliwy czar poe
tyeki pol11ezony z wyrazn11 problematyk11 spoleezn11 74• 

70 „Rocznik Literacki", 1958-1960, Warsz.awa 1964, s. 419. 
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56 Jerzy S!izinski 

DIE REZEPTION DES WERKES ALOIS JIRASEKS IN POLEN 

Das Schaffen A. Jiräsek.s erfreut sich in Polen, wie sonst in keinem anderen 
Land, nach wie vor .grmsser Beliebtheit. Davon zeugen sowohl die Herausgabe 
von 14 seiner Werke in Buchform (1887-1968) als auch die Veröffentlichungen 
in Zeitschriften kleinerer Erzählung;n und Fragmente grösserer Werke. Den gröss
ten Erfolg hatten die Romane Psohlavci, Rtij sveta, Maryla, Fitasofska historie 

und Na stare poste. Sie wurden mehrfach übersetzt und verlegt. Besonders gern 
gelesen werden diejenigen Werike Jiräseks, in denen die Problematik unseres 
Landes behandelt wird, auch !Solche, die die fortschrittlichen Bewegungen und 
Freiheitskämpfe aus der tschechischen Geschichte schildern, da sie Ähnlichkeiten 
mit der polnischen Geschichte aufzeigen und der Verfasser auf die gemeinsamen 
Traditionen unserer Brudervölker oft hinweist. Nicht nur die Leser, sondern auch 
die Kritik hat die Werke Jiräseks im allgemeinen positiv aufgenommen, wobei 
vor allem die Bildhaftigkeit und Sachlichkeit der historischen Schilderungen ,betont 
wurde. Oft wurde Jiräsek mit !Kraszews'ki zusammengestellt. Man verglich die 
Rolle des Schöpfers des tschechischen realistischen Geschichtsromans mit Kra
szewskis Bedeutung für d·ie polnische Kultur. Die wenigefl. negativen Äusserungen 
der polnischen Kritik wurden meistens durch die schlechten Übersetzungen verur
sacht. Sprachlich und stilistisch unbeholfen, vermochten sie nicht die spezifische 
Atmosphäre und das geschilderte Milieu wiederzugeben. Das Niveau der Übertra
gungen verbesserte sich erst nach dem Jahre 1945, als rie Herausgabe der Werke 
von A. Jirflsek dem Staatlichen Verlagsinstitut (PIW) anvertraut wurde. In der 
polnischen Presse erschienen zahlreiche Beiträge, die dem Leben und Werk dieses 
hervorragenden Romanschriftstellers gewidmet waren. Der Tod Jiräseks im Jahre 
1930 fand in der polnischen Öffentlichkeit und in der Presse ein starkes Echo. 

Die ers·ten Werke Jiräseks erschienen in Polen in den achtziger Jahren des 
X'IX Jh. jedoch am Anfang des XX Jh. trat das Interesse für sein Schaffen ein 
wenig .zurück. In der Zwischenkriegszeit wächst die Popularität der historischen 
Romane Jiräseks, um in Volkspolen ihren bisherigen Gipfelpunkt zu erreichen. 




