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josef kainar

był wybitnym czeskim poetą XX wieku. Urodził 
się 29 czerwca 1917 r. w Przerowie, gdzie jego 
ojciec był urzędnikiem Czechosłowackich 
Kolei Państwowych. Uczył się w gimnazjum, 
ale bardziej niż szkoła interesowała go muzy-
ka. Grał na skrzypcach, fortepianie i gitarze, 
wraz z kolegami z klasy założył mały zespół 
muzyczny i grywali na różnych wieczorkach, 
nie tylko studenckich. Szczególnie zachwycił 
się jazzem, powstającym wówczas swingiem 
i murzyńskim bluesem. W związku z kolejny-
mi nominacjami ojca przeniósł się w 1935 r. 
do Ostrawy, gdzie ojciec został zawiadowcą 
na dworcu głównym. Ukończył gimnazjum 
w Hluczynie, które dziś nosi jego imię. Nadal 
zajmował się muzyką, zaczął również pisać 
wiersze. 

Jego pierwsze wiersze opubikował ostraw-
ski Dziennik Morawsko-Śląski i praskie Cza-
sopismo Studenckie, wokół którego formo-
wała się nowa generacja artystyczna. Kon-
takty Kainara z nową generacją zacieśniły 

się w latach przedwojennych, które spędził w 
Pradze, studiując filologię czeską i francuską 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ka-
rola. Zainteresowanie bluesem, który właści-
wie jest formą ballady epickiej, doprowadziło 
go do Karla Jaromíra Erbena i jego ballad 
zawartych w zbiorze „Kytice”. Trudny czas 
okupacji pogłębił dodatkowo smutny ton jego 
poezji, który pobrzmiewa w jego pierwszych 
zbiorach – „Příběhy a menší básně“ (1940), 
„Nové mýty“ (1946) i „Osudy“ (1947). 

Po zamknięciu przez niemieckich okupan-
tów czeskich wyższych uczelni Kainar wró-
cił do Ostrawy, gdzie pracował na kolei jako 
urzędnik, a wieczorami grywał w salonowej 
orkiestrze Doležala w kawiarni Savoy. Pisał 
wiersze, a dla orkiestry Doležala napisał tek-
sty do utworów czołowych przedstawicieli 
amerykańskiej muzyki jazzowej Gershwina, 
Rodgersa czy Duke’a Ellingtona. 

Po wojnie zajął się satyrą. Pisał wiersze 
satyryczne, nawiązał współpracę z praskim 
Teatrem Satyrycznym, który założyli bracia 
Oldřich i Lubomír Lipský. Jego rewia kabare-
towa według opowiadań Václava Laciny pod 
tytułem „Cirkus Plechový“ odniosła ogromny 
sukces – kilkaset spektakli. Kolejne lata spę-
dził w Brnie, gdzie współpracował z tamtej-
szymi dziennikami, ponownie jako utalento-
wany satyryk. Oprócz wierszy satyrycznych 
dla radia (które były również publikowane  
w gazetach) napisał także trzy sztuki dla pra-
skiego Teatru Satyrycznego – „Akce Ajbiš“, 
„Ubu se vrací“ i „Nebožtík Nasredin“. W tym 
czasie po raz pierwszy zajął się twórczością 
dla dzieci, w 1948 roku wydał książkę „Říka-
dla“. W 1950 r. ukazał się zbiór jego poezji „Ve-

liká láska“, który sam nazwał twórczą pomył-
ką. Wkrótce jednak ogromny sukces odniosła 
jego adaptacja teatralna jednej z baśni, którą 
zapisał Karel Jaromír Erben. „Złotowłosa” 
Kainara miała premierę 25 grudnia 1952 r.  
w praskim Teatrze Lalkowym, Kainar sam na-
pisał muzykę i teksty piosenek. Sztuka odnio-
sła wielki sukces i wielokrotnie wystawiały 
ją teatry lalkowe i dramatyczne. Dziś należy 
już do klasyki literatury czeskiej i teatru dla 
dzieci. Za „Złotowłosą” i za kolejny zbiór poezji 
„Český sen“, w którym opiewa wszystkich, 
którzy przyczynili się do przetrwania narodu 
czeskiego w najtrudniejszych czasach, Kainar 
otrzynał w 1954 r. nagrodę państwową za li-
teraturę.

W kolejnych latach pisał ponownie tek-
sty piosenek, przede wszystkim dla orkie-
stry Gustava Broma. Teksty piosenek zebrał  
w dwóch książkach: „Moje blues” (1966)  
i „Miss Otis lituje…” (1969). O jakości tekstów 
Kainara świadczy, iż do dziś można słyszeć je 

w wykonaniu takich czeskich piosenkarzy jak 
Vladimír Mišík, Michal Prokop, Eva Olmerová, 
Jiří Suchý, Karel Plíhal czy Zuzana Navarová. 
Zostały nagrane na kilku albumach: „Město 
ER“ zespołu Framus Five, „Kuře v hodinkách“ 
zespołu Flamengo, „Obelisk” (różni wykonaw-
cy i orkiestra Gustava Broma) oraz „Nebe 
počká“ (Karel Plíhal i Zuzana Navarová). Naj-
większym osiągnięciem twórczości poetyc-
kiej Kainara są jednak głęboko przemyślane 
i czasem gorzko ironiczne tomy „Člověka 
mám hořce rád“ (1959) i „Lazar a píseň“ (1960) 
o codzienności, codziennych smutkach i ra-
dościach zwykłych ludzi. Do twórczości dla 
dzieci po raz ostatni wrócił w zbiorze „Ne-
vídáno neslýcháno“ (1964). Drogi twórcza  
i życiowa Kainara zakończyły się 16 listopa-
da 1971 r. podczas pobytu w Donu Literatów 
Czechosłowackich w Dobříšu, gdzie zmarł na 
serce. Jako wybitna osobistość czeskiego 
narodu został pochowany na Wyszehradzie 
na Slavinie.  (-sl-)

małgorzata pikus, marcin kaleta, joanna litwin



karel jaromír erben
(ur. 7 listopada 1811 w Miletínie, zmarł 21 listopada 1870 w Pradze) 

Miał wykształcenie 
prawnicze, ale praco-
wał przede wszystkim 
jako historyk i ar-
chiwista. Pisał prace  
o czeskiej historii i już 
w wieku trzydziestu 
lat został wybrany 
na członka Czeskiego 
Królewskiego Towa-
rzystwa Naukowego 
(w dzisiejszej termino-
logii Akademia Nauk). 
Do czeskiego odro-
dzenia narodowego 
włączył się jako poeta, 

językoznawca (przyczynił się do ustalenia czeskiej terminologii prawni-
czej), tłumacz z języków słowiańskich, historyk literatury. Największe, 
historyczne znaczenie dla czeskiej kultury ma troska Erbena o pisemne, 
literackie opracowanie twórczości ludowej – pieśni, baśni i legend. Naj-
ważniejsze dzieła z tej dziedziny to „Kytice z pověstí národních“ (1853), 
„Písně národní v Čechách“ i „Prostonárodní písně a říkadla“ (1864) oraz 
„České pohádky“, w których znajdziemy także „Złotowłosą“. Nie cho-
dzi tylko o prosty zapis usłyszanej opowieści, ale także o opracowanie 
artystyczne. Oprócz czeskiej twórczości ludowej zajmował się także 
pieśniami, legendami i baśniami innych słowiańskich narodów. W 1865 
r. ukazała się jego książka „Sto prostonárodních pohádek a pověstí  
v nářečích původních“, a w 1869 r. tzw. „słowiańska czytanka“ czyli „Vy-
brané báje a pověstí národní jiných větví slovanských“.  (-sl-) 
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KLUB POLSKIEJ PRASY I KSIĄŻKI

KSIĘGARNIA
D a n u t a  W i r t h

ul. Czapka 7 ~ 737 01 Czeski Cieszyn
G o d z i n y  o t w a r c i a :

Po-Pt 9.00-12.00 13.00-17.00
w soboty księgarnia nieczynna

tel.: +420 776 390 704
ksiegarnia@polonica.cz

Do każdej polskiej rodziny. 
informacje, publicystyka, 

ogłoszenia, sport
tel. 558 731 766

sekretariat@glosludu.cz

Sponsorem kwiatów jest
Kwiaciarnia Leknín
Markéta Rosenbergrová

Miesięcznik Polaków w Republice Czeskiej

INFORMACJE Z ŻYCIA POLAKÓW W CZECHACH

ROZMOWY, REPORTAŻE, WYDARZENIA,
RELACJE Z IMPREZ, RECENZJE, OPINIE 

Wydawca: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC

www.zwrot.cz

Kościół w Sałajce 16
Ręka mumii w Cieszynie 24
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Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC cena 30 Kč
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PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA

65 lat

Statut PZKO 10
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TADEUSZ
FILIPCZYK
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DYREKTOR
Z PASJĄ

Władysław Kristen 10
Gorole na szlaku 12
Żydzi w Jabłonkowie 16

Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC cena 30 Kč
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PODBIJA SERCA WIDOWNI
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