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Vás zve 
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HAŠEK. ŠVEJK. ŠVEJKOVINY 

KRAKÓW, 16.‒17. listopadu 2023 

Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.  

 

V letošním roce uplyne sto let od smrti jedné z českých kulturních ikon, spisovatele Jaroslava 
Haška. Jsme si vědomi toho, že osobnost Jaroslava Haška a motivy Švejka, švejkování a švejkovství 
v průběhu posledních sta let byly mnohokrát objektem nejrůznějších vědeckých, literárně-
teoretických, kulturologických a jazykovědných konferencí. Zároveň jsme ale přesvědčeni, že dané 
téma i nadál otevírá mnoho možností, jak lze Haškovo dědictví aktuálně interpretovat a 
interdisciplinárně pojímat.  

Haškův barvitý život, jeho názory a životní zkušenosti v Haliči i v Rusku, neschopnost unést život 
v době, do níž se narodil, nás nenechávají na pochybách, že tvorba českého spisovatele může oslovit i 
současného čtenáře, a dokonce ho zaskočit svou aktuálností či historickými odkazy. Opětovné čtení 
Osudů dobrého vojáka Švejka a jejich aktualizovaná interpretace se může stát inspirací k hlubšímu 
zamyšlení nad podstatou češství a českosti a také umožnit rekonstrukce a dekonstrukce stereotypu 
Čecha v Polsku. 

Zveme Vás proto k diskusi o tom, které motivy z Haškových románů jsou nadčasové, co se čeští 
politici naučili od Švejka, jak Švejka interpretuje nejmladší generace a také, kolik z dědictví Rakouska-
Uherska zůstalo v kultuře, v jazyce nebo i v nás samých. Toto je jen několik málo vybraných otázek, na 
něž bychom chtěli v průběhu konference najít odpověď. 



Na konferenci chceme také diskutovat o Haškově tvorbě v kontextu doby, v níž žil. Navrhujeme 
několik tematických okruhů:  

- tvorba Jaroslava Haška jako překladový materiál – jazyk, humor a reálie,  
- specifika humoru v Haškově tvorbě,  
- generační rozdíly v interpretaci Švejka,  
- vliv Haškovy tvorby na popularitu české literatury a kultury v Polsku,  
- zdroj fenoménu neslábnoucí popularity české literatury a kultury v Polsku – jejich atraktivita 

pro polského recipienta,  
- Švejkův životní postoj a filozofie pasivity, 
- pacifismus, antimilitarismus jako světonázor,  
- účast Čechů v 1. světové válce: c. k. armáda, české legie v Rusku a jejich osudy,  
- polsko-české stereotypy a jejich proměny.  

Konference má interdisciplinární charakter. Zveme proto k účasti představitele nejrůznějších 
vědeckých disciplín – literární teoretiky a jazykovědce a také překladatele, sociology, kulturology, 
historiky a filozofy. Jsme otevření vůči dalším pojetím a kontextům dané tematiky.  

Konference je prezenční, výše konferenčního příspěvku činí 470 zlotých / 100 euro. Konferenční 
jazyky jsou všechny slovanské jazyky. Plánovaný čas příspěvku je 20 minut.  

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na e-mailovou adresu: bohemistyka.ifs@uj.edu.pl do 
31. května 2023. Informaci o přijetí příspěvku a další údaje Vám sdělíme do konce června 2023.  
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