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STUDIA SLAVICA XXII/1 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA   OSTRAVA 2018 

PRAWDA O TRÓJCY ŚWIĘTEJ W MITACH POGAŃSKICH 

W UJĘCIU MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO 

Jacek Kwosek 

Truth on the Holy Trinity in pagan myths in approach of Maciej Kazimierz Sarbiewski 

 

Abstract: 

In Dii gentium Sarbiewski writes, that pagans had got some vague or indistinct knowledge 

about God, even about the truth on the Holy Trinity. This knowledge was expressed in myths. 

As example Venus symbolizes the Holy Spirit as the Love between Father and Son. This prop-

osition is very problematic from the point of view of catholic theology, because truth on Holy 

Trinity includes for so called revelata, that means truths uknowable for human mind without 

divine revelation. The problem is very important: if pagans can get to know, even indistinctly, 

truths including for revelata, Godʼs grace would be only the highest level of the human na-

ture. This is absolutely unacceptable in the christian doctrine. My goal is to show possible 

solutions for this problem in theology of Saint Thomas Aquinas and Saint Augustine. Saint 

Thomas Aquinas argues, that natural mind (scil. not enlightened by grace) can know God 

(and some of His attributes), but only as the first cause of all things. From other hand, some 

divine attributes are assigned by appropriation (appropriatio) to persons of the Holy Trinity – 

as example Mind to the Son of God and Love to the Holy Spirit. Pagans can get to know at-

tributes of God, hence it is possible – only in this meaning – to say, that they recognize, in-

distictly and vaguely, the persons of the Holy Trinity. Similarily saint Augustine writes, that 

there is an outline of the Holy Trinityʼs doctrine in the philosophy of Plotinus. 

 

Key words:  

The Holy Trinity, Sarbiewski, pagan myths, St. Augustine, St. Thomas Aquinas 
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Dii gentium Macieja Kazimierza Sarbiewskiego to swoisty poradnik dla poe-

tów, w jaki sposób odkrywać i wykorzystywać w twórczości ukryte treści tkwią-

ce w pogańskich mitów. W związku z tym objaśnia on symboliczny sens postaci 

bogów pogańskich. To, że Wenus symbolizuje miłość, nie jest niczym zaskaku-

jącym. Sarbiewski pisze jednak: Vel a die cognitionis divinae: cum enim se ipsum 
cognoscit Pater, sibi similem producit Filium, deinde ex Patre et Filio sequitur 

amor, qui est Spiritus Sanctus. Cum enim se ipsos cognoverunt Pater et Filius, 
non possunt se statim non infinite amare, hic autem amor Spiritus Sanctus est, 
amor etiam non autem Sanctissimae Trinitatis, sed etiam omnium rerum. Ut ergo 

ex caelo splendor seu dies, ita ex Patre Filius nascitur, qui est splendor Patris; 

ut vero rursus ex caelo et ex die sequitur calor, ita ex Patre et Filio utriusque 
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amor, qui est Spiritus Sanctus. (Sarbiewski 1972: 106–107).1 Okazuje się zatem, 

że Wenus symbolizuje miłość Bożą, więcej nawet – Ducha Świętego jako miłość 

łączącą Ojca i Syna.  

Myśl, że poganie mieli niejasne przeczucie prawd wiary chrześcijańskiej i wy-

razili je w mitach, nie jest nowa. Pojawia się ona między innymi u Marsiglio Fi-

cino (prisca theologia). Również Pico della Mirandola – jak pisze Piotr Urbań-

ski: „planował napisanie książki dotyczącej sekretnej natury mitów pogańskich, 

zatytułowanej Poetica Theologia. Uważał, że religie pogańskie posługiwały się 

‘wyobraźnią hieroglificzną’. Poznane w misteriach prawdy przekazywały pod 

postacią mitów i opowieści. Pico dowodził również zasadniczej zbieżności teo-

logii pogańskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Jeśli tę pierwszą rozumieć zgod-

nie z mistycznym sensem orfickiego platonizmu, naturę Prawa zgodnie z ukrytym 

sensem Kabały, natomiast chrześcijaństwa zgodnie z tym, co św. Paweł przeka-

zał Dionizemu Areopagicie, wszystkie te teologie zdają się mówić o tym samym 

posługując się odmiennymi nazwami.” (Urbański 2000: 27). 

Myśl tę wyraża Sarbiewski również w De perfecta poesi: Animadverto ergo 
possibilium illorum admirabilium, quibus ethnici poetae fictiones suas reddebant 
illustriores, fontem fuisse praecipuum antiquissimam illam fabulosam de diis 

theologiam ab auctoribus Hesiodo et Homero ipso antiquioribus conscriptam et 
postea temere ab idolatris creditam cum illi fortasse non theologiam, sed potius 
philosophiam omnem sub illis fabulis tegere voluerint. (Sarbiewski 1954: 72).2 

Pojawia się tu termin zaczerpnięty od Warrona poprzez Augustyna, a mający tak 

istotne znaczenie dla Sarbiewskiego – teologia bajeczna. (por. Urbański 2000: 

15–17). A w innym miejscu: Immo et de Vergili ac Homeri sensu mihi ferme constat 

illos per Iunonem, Mercurium, Venerem, Vulcanum, Dianam, Minervam non 
intellexisse deas vel deos diversos, sed diversa unius attributa, vel potius Iovem 
ipsum sub hisce variis titulis varie agentem. (Sarbiewski 1954: 256).3 Powołuje 

                                           
1 Podajemy polskie przekłady łacińskich cytatów. Jeśli nie zostanie zaznaczone inaczej, 

pochodzą one z dwujęzycznych wydań cytowanych tekstów. „Albo też miłość Boska pocho-

dzi od dnia poznania Boskiego; gdy bowiem Ojciec poznaje samego siebie, wywodzi podob-

nego do się Syna, a następnie z Ojca i Syna przyłącza się miłość, którą jest Duch Św. Gdy 

bowiem Ojciec i Syn poznali samych siebie, nie mogli nie pokochać się natychmiast w spo-

sób nieskończony, a ta miłość jest Duchem Świętym, miłość zaś nie dotyczy tylko samej 

Przenajświętszej Trójcy, lecz także wszystkich rzeczy. Zatem jak z nieba blask czy dzień, tak 

z Ojca rodzi się Syn, który jest blaskiem Ojca; jak zaś znowu z nieba i dnia wypływa ciepło, 

tak z Ojca i Syna miłość jednego i drugiego, a miłością tą jest Duch Św.” 
2 „Stwierdzam zatem, że szczególnym źródłem owych cudownych możliwości, którymi 

pogańscy poeci uświetniali swoje pomysły, była starożytna teologia bajeczna na temat bogów, 

spisana przez dawniejszych autorów, Hezjoda i samego Homera, a następnie naiwnie brana za 

prawdę przez bałwochwalców, którzy zresztą może chcieli doszukiwać się w tych opowie-

ściach nie tyle teologii, ile wszelakiej filozofii.” 
3 „Mam też wyrobione zdanie o przekonaniach Wergilego i Homera, że oni mianowicie 

przez Junonę, Merkurego, Wenerę, Wulkana, Dianę, Minerwę nie rozumieli odrębnych bogiń 

lub bogów, lecz różne atrybuty bóstwa, czy też raczej, że to sam Jowisz w rozmaity sposób 

działa pod rozmaitymi imionami.” 
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się przy tym na okoliczność, że czerpali od Muzajosa i Orfeusza, którzy mieli  

takie poglądy głosić.4 Jednak w De perfecta poesi teza, że pogańscy mitografo-

wie w rzeczywistości pisali o Bogu jedynym i prawdziwym, pojawia się w związku 

z omawianiem Bożych atrybutów, nie zaś w odniesieniu do poznania, choćby mgli-

stego, tajemnicy Trójcy Świętej. Co więcej, Sarbiewski ostatecznie odrzuca myśl, 

że poeci pogańscy pisali z Bożego natchnienia. Pisze bowiem: Potius dicerem donis 

extraordinariis nature a Deo eos dotatos fuisse, ut in re haec ethnici excellerent, 
quae ex profana esset (…) sicut Christianis in rebus theologicis excellentiam ab 
aeterno providit, tamquam in re ad religionem proprie pertinente. (Sarbiewski 

1954: 382).5 

Rodzi się więc następujący problem: skoro poeci pogańscy nie pisali z Boże-

go natchnienia, zaś ich mądrość odnosiła się do doskonałości możliwej do uzy-

skania w sprawach świeckich, a z drugiej strony mieli jakieś niejasne poznanie 

prawd wiary, łącznie z prawdą o Trójcy Świętej, to czy takie stanowisko jest do 

pogodzenia z katolicką doktryną, głoszącą, że poznanie Trójcy przekracza moż-

liwości naturalnego rozumu? Albo inaczej: jaką relację między naturą i łaskę 

zakłada implicite ujęcie Sarbiewskiego? Czy nie ulega tu zatarciu różnica mię-

dzy porządkiem natury a porządkiem łaski? Zamierzamy przedstawić tu wstęp-

ny zarys odpowiedzi na tak postawione pytania. Nie próbujemy jednak dokonać 

wiążącego teologicznie rozstrzygnięcia tego problemu; wskażemy raczej na in-

spiracje myślowe Sarbiewskiego i spróbujemy zastanowić się, jak przedstawia 

się to zagadnienie na ich gruncie. Rozpatrzymy ujęcie tomistyczne i augustyń-

skie. 

Wydaje się – przynajmniej prima facie – że na gruncie teologii św. Tomasza 

z Akwinu poganie nie mogli mieć nawet mglistego poznania Boga w Trójcy. 

Akwinata wyraźnie odróżnia bowiem treści objawione przez Boga, które jednak 

naturalny rozum ludzki zasadniczo mógłby poznać (revelabilia), od treści wiary 

objawionych w sensie ścisłym, to znaczy takich, które mogą być poznane wy-

łącznie w drodze objawienia (revelata).6 Zagadnienie to omawia w Summie con-
tra gentiles. Stawia on sobie za zadanie „ukazać prawdę, którą wyznaje wiara 

katolicka, usuwając przeciwne błędy.” (św. Tomasz z Akwinu 2003: 20). Celem 

jest więc apologia wiary. Jak jednak dalej zauważa, o ile w dyskusji z Żydami 

można odwoływać się do Starego Testamentu, o tyle w dyskusji z poganami i ma-

hometanami, którzy nie uznają jego autorytetu, trzeba odwołać się do natural-

nego rozumu. Ale rozum w sprawach wiary nie wystarcza, ponieważ, jak pisze 

Akwinata: „Prawdy, które wyznajemy o Bogu są dwojakiego rodzaju. Niektóre 

                                           
4 Cytuje dalej dzieło przypisywane Orfeuszowi, ale niewątpliwie późniejsze. 
5 „Raczej powiedziałbym, że Bóg wyposażył ich w nadzwyczajne dary natury, aby poganie 

w sprawach, które same przez się są świeckie, osiągnęli szczególniejszą doskonałość (…) tak 

jak chrześcijanom w opatrzności swojej od wieków przeznaczył doskonałość w sprawach 

teologicznych, jako związanych ściśle z religią.” 
6 Zagadnienie revelata i revelabilia w ujęciu św. Tomasza omawiają między innymi: Gil-

son 1960: 20–42, Świeżawski 2002: 33–39 i 54–59 oraz MacIntyre 2003: 109. 



12 Jacek Kwosek 

prawdy dotyczące Boga przewyższają wszelkie zdolności ludzkiego rozumu, jak 

na przykład ta, że Bóg jest troisty i zarazem jeden. Do innych zaś prawd można 

dojść także rozumem przyrodzonym, jak na przykład do tej, że Bóg istnieje, że 

jest jeden itd. Te prawdy udowodnili również filozofowie, kierując się światłem 

rozumu przyrodzonego.” (św. Tomasz z Akwinu 2003: 21). 

Powodem, dla którego pewne prawdy o Bogu są dla człowieka niedostępne, 

jest to, że poznanie naszego intelektu w życiu doczesnym rozpoczyna się od zmy-

słów. „Dlatego też rzeczy, które pod zmysły nie podpadają, intelekt ludzki nie 

może pojąć – pojmuje je tylko o tyle, o ile ich poznanie wywnioskuje się z rze-

czy poznawalnych zmysłowo. Ale rzeczy te nie mogą naszego umysłu przy-

wieść do tego, by w nich zobaczył, czym jest substancja Boża, są bowiem skut-

kami niedorównującymi mocy przyczyny.” (św. Tomasz z Akwinu 2003: 21–22). 

O Bogu więc wiemy tylko tyle, ile można wywnioskować w oparciu o poznanie 

zmysłowe – na przykład, że istnieje i ma właściwości, jakie należy przypisać 

pierwszej zasadzie. Innym powodem niepoznawalności Bożej natury jest ogólna 

słabość naszych mocy poznawczych, o czym się codziennie przekonujemy pró-

bując coś poznać. (por. św. Tomasz z Akwinu 2003: 23). 

Oprócz prawd niedostępnych dla rozumu naturalnego, Bóg objawił również 

prawdy zasadniczo dla rozumu poznawalne, a uczynił tak z trzech powodów. Po 

pierwsze, nie wszyscy ludzie są zdolni do dociekań filozoficznych, nie wszyscy 

mogą poświęcić swój czas na badanie teoretyczne, a wreszcie wielu jest zbyt 

leniwych, by się podjąć takiego zadania. Po drugie poznanie Boga wymaga cza-

su, a wreszcie, po trzecie, ponieważ jest to problematyka bardzo trudna, po dro-

dze popełnia się wiele błędów. Tak samo argumentuje w Sumie teologii. (św. To-

masz z Akwinu 1882: 90–91). Dlatego też w Jak uzasadniać wiarę przestrzega: 

„Najpierw jednak pragnę cię upomnieć, abyś w dyskusjach z niewiernymi o ar-

tykułach wiary nie dążył do tego, by wiarę udowodnić racjami koniecznymi. To 

pomniejszałoby wzniosłość wiary, która przekracza nie tylko umysły ludzi, ale 

nawet aniołów. Wierzymy zaś, gdyż Bóg nam to objawił.” (św. Tomasz z Akwi-

nu 1999: 330).  

Zagadnienie, czy można naturalnym rozumem poznać Trójcę Świętą porusza 

św. Tomasz w Sumie teologii. (św. Tomasz z Akwinu 1871: 222–224). Podaje 

następujące argumenty za taką możliwością. Wypowiedzi niektórych filozofów 

zdają się sugerować, że poznali oni tajemnicę Trójcy – między innymi Arystote-

les, (neo)platonicy i Hermes Trismegistos (zarzut 1). Pewni autorzy chrześcijań-

scy zdawali się utrzymywać, że poznanie Trójcy Świętej naturalnym rozumem 

jest możliwe – na przykład Ryszard od Świętego Wiktora, ale zwłaszcza św. Au-

gustyn, który procedit ad manifestandum Trinitatem personarum ex processione 
verbi et amoris in mente nostra; quam viam supra secuti sumus. (zarzut 2). (św. 

Tomasz z Akwinu 1871: 223).7 Wreszcie, objawianie człowiekowi prawd dla 

jego rozumu niedostępnych, byłoby przedsięwzięciem daremnym, a nie godzi  

                                           
7 „podjął się ukazania osób Trójcy na wzór pochodzenia słowa i miłości w naszym umyśle; 

tę drogą też poszliśmy” (przekład własny). 
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się tak twierdzić o objawieniu Trójcy (zarzut 3). Refutacja takich stanowisk jest 

taka sama jak w Summa contra gentiles: rozum naturalny może poznać Boga 

tylko o tyle, o ile jest On przyczyną rzeczy stworzonych. Moc stwórcza zaś jest 

właściwością całej Trójcy Świętej. Filozofowie wcale więc nie poznali Trójcy 

Świętej, a tylko pewne przymioty Boże, które my przypisujemy tylko poszcze-

gólnym osobom Boskim, mianowicie moc Bogu Ojcu, mądrość Synowi i dobroć 

Duchowi Świętemu. W szczególności platonicy przez ‘słowo’ rozumieli nie osobę 

Boską, lecz zamysł, w umyśle Boga, zgodnie z którym wszystko stworzył. Poza 

tym, przyjmowali oni zasadę naczelną, którą nazywali Ojcem wszystkich rzeczy, 

oraz jakąś zasadę niższą, którą nazwali umysłem lub myślą ojcowską.8 W odpo-

wiedzi na zarzut 2 Akwinata zauważa, że na dwa sposoby można dowodzić da-

nej rzeczy: albo przez podanie dostatecznych racji – tak astronomowie wykazu-

ją, że prędkość ruchu niebios jest jednostajna – albo też przez założenie jakiejś 

zasady nie posiadającej dostatecznego uzasadnienia i pokazanie, że wynikają 

z niej pewne prawdziwe konsekwencje. W ten sposób astronomowie postulu-

ją teorię obrotów planet po orbitach i epicyklach, by pokazać, że obserwowane 

przez nas zjawiska są z nią zgodne, co jednak nie wyklucza, że możliwe jest in-

ne ich wyjaśnienie. Nie można dowieść prawdy o Trójcy pierwszym sposobem, 

możliwe jest natomiast założenie prawdy o Trójcy i pokazanie, że wyjaśnia ona 

inne prawdy. Innymi słowy, nie można dedukcyjnie z przesłanek rozumowych 

wyprowadzić prawdy o Trójcy, ale można ją uzasadnić w drodze redukcji.9 

Wreszcie w odpowiedzi na zarzut 3 św. Tomasz z Akwinu stwierdza, że obja-

wienie prawdy o Trójcy uchroniło nas przed niektórymi błędami. Per hoc enim 
quod dicimus Deum omnia fecisse Verbo suo, excluditur error ponentium Deum 

produxisse res ex necessitate naturae. Per hoc autem quod ponimus in eo pro-
cessionem amoris, ostenditur quod Deus non propter aliquam indigentiam crea-
turas produxit, neque propter aliquam causam extrinsecam, sed propter amorem 

suae bonitatis. (św. Tomasz z Akwinu 1871: 224).10 

A zatem prawda o Trójcy chroni nas przed błędnym pojmowaniem relacji 

między Bogiem a bytami stworzonymi. Bez jej znajomości naturalny rozum – 

jak zdaje się wynikać ze słów Akwinaty – miałby tendencję do pojmowania 

stwarzania jako koniecznego procesu, lub też wynikającego z jakichś czynników 

zewnętrznych niezależnych od Stwórcy. Waga tego stwierdzenia ujawni się 

w dalszej części niniejszych rozważań. Na razie przypomnijmy, że poznanie ist-

                                           
 8 W sprawie poglądów platoników por. G. Reale 1999. O medioplatonizmie (platonizmie 

średnim) Reale 1999: 345–368; o Hermesie Trismegistosie Reale 1999: 441–447; wreszcie 

o poglądach Plotyna na Jednię i jej emanacje Reale 1999: 511–560. 

 9  O pojęciu redukcji por. Bocheński 1992: 103 i n. 
10 „Przez to bowiem, że mówimy, że Bóg wszystko uczynił przez swoje Słowo, wyklucza-

my błąd tych, którzy twierdzili, że Bóg stworzył rzeczy z konieczności natury. Przez to zaś, że 

twierdzimy, że w Bogu jest pochodzenie miłości, pokazujemy, że Bóg uczynił rzeczy stwo-

rzone nie z powodu jakiejś potrzeby, lub jakiejś zewnętrznej przyczyny, lecz z powodu miło-

wania swej dobroci.” 
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nienia Boga Stwórcy leży, zdaniem św. Tomasza, w możliwościach rozumu na-

turalnego. 

Jeśli więc stajemy na gruncie teologii św. Tomasza z Akwinu, to przeczucie 

prawd wiary u pogan może dotyczyć najwyżej poznania pewnych atrybutów 

Bożych, które my przypisujemy jedynie osobom Trójcy. W takim ujęciu wywo-

dy Sarbiewskiego pokazujące, że Wenus symbolizuje Ducha Świętego oznacza-

łyby tyle tylko, że ponieważ bogini ta oznacza miłość, my zaś jako chrześcijanie 

wierzymy, że Duch Święty jest miłością łączącą Ojca i Syna, przeto mity doty-

czące Wenus odnoszą się w rzeczywistości do Ducha Świętego, albo też – mó-

wiąc ostrożniej – mogą się do niej odnosić. Ale to jest wiadome dopiero ex post, 
gdy prawda o Trójcy zostanie objawiona; sami poganie nic o tym nie wiedzą. 

Przejdźmy zatem do omówienia poglądów św. Augustyna. Wydawać by się 

mogło, że tradycja augustyńska daje o wiele mniejsze możliwości uznania tezy, 

by poganie mieli mgliste choćby przeczucie prawd wiary chrześcijańskiej, a to 

z uwagi na większy nacisk kładziony przez biskupa Hippony na znaczenie ła-

ski.11 Z drugiej jednak strony, u św. Augustyna znajdują się wypowiedzi świad-

czące o tym, że dopatrywał się on doktryny Trójcy Świętej u neoplatoników. 

W Państwie Bożym pisze bowiem tak: „Mówisz o Ojcu i o jego Synu, którego 

zowiesz ojcowym rozumem albo myślą; i o pośrednim między nimi, nazywając 

w ten sposób, o ile się zdaje, Ducha Świętego, i nazywasz ich wedle waszego 

zwyczaju trzema bogami. W tym waszym powiedzeniu, jakkolwiek nie wyraża-

cie się ściśle i naukowo, jednakże już cokolwiek, i jak gdyby przez wiotką mgłę 

przesłaniającą myśl, widzicie jednakże, na czym się opierać należy; pomimo to 

nie chcecie uznać wcielenia Syna Bożego niezmiennego, które nam zbawienie 

przynosi; byśmy do tych rzeczy, w które wierzymy i coś niecoś pojmujemy, 

dojść mogli. W ten sposób dostrzegacie choć jako tako, choć z daleka tylko, 

choćby jakby przez zamglone oczy ojczyznę trwałą, a nie trzymacie się drogi do 

niej prowadzącej.” (św. Augustyn 2010: 550–551). Godne uwagi jest to, że bi-

skup Hippony z jednej strony wskazuje, że ustalenia platoników są – z chrześci-

jańskiego punktu widzenia – nieprecyzyjne, a z drugiej posługuje się metaforą 

mgły. Nie wyrażają się ściśle, ponieważ widzą, jak przez mgłę – dysponują tyl-

ko jakimś niedoskonałym poznaniem Trójcy Świętej. Znamienne jednak, że 

uwaga ta pojawia się w kontekście polemicznym: platonicy uznają Trójcę, lecz 

nie chcą uznać już Wcielenia. 

Wydaje się zatem, że stosunek revelata i revelabilia inaczej układa się u św. 

Augustyna niż u św. Tomasza z Akwinu. (Świeżawski 2002: 58). Biskup Hippo-

ny jednak zasadniczo nie podejmuje zagadnienia, jak niektórzy filozofowie po-

gańscy mogli poznać tak wiele prawd o Bogu – czy Platon znał Pismo Święte, 

                                           
11 O związkach między pojmowaniem relacji między naturą i łaską a możliwościom przy-

pisywanym rozumowi naturalnemu por. Gilson 1988. Swoje poglądy na łaskę przedstawił św. 

Augustyn w De gratia et libero arbitro, De correptione et gratia, De praedestinatione sancto-

rum i De dono perseverantiae – por. św. Augustyn 1971. Odnośnie do poglądów św. Augu-

styna i św. Tomasza z Akwinu na problematykę łaski por. Oko 1998: 90–96 i 115–118. 
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czy też własnym rozumem je poznał, dość że poznał. Co ważniejsze jednak, na-

wet znajomość prawdy o Trójcy nie przyczynia się do zbawienia, jeżeli nie przyj-

muje się prawdy o Wcieleniu. Filozofia może w najlepszym razie doprowadzić 

do uzyskania jakiejś, niedoskonałej zresztą wiedzy o Bogu, ale nie może do  

Niego przybliżyć. Trzeba też podkreślić, że św. Augustyn ma odmienną wizję 

filozofii niż św. Tomasz. Jak pisze Alasdair MacIntyre o wizji augustyńskiej: 

„Dociekanie filozoficzne samo przez się nie może nam dostarczyć adekwatnej 

wiedzy o Bogu, ani o nas samych. Może natomiast podać wystarczający powód 

do odrzucenia tych filozoficznych konkluzji, które są sprzeczne z katolicką wia-

rą.” (MacIntyre 2003: 38). 

W taki właśnie sposób św. Augustyn posługiwał się filozofią dla obalenia scep-

tycyzmu i manicheizmu. Argumenty filozoficzne pełnią jednak głównie funkcję 

negatywną: umożliwiają obalanie niektórych twierdzeń, ale nie pozwalają dojść 

do zadowalających konkluzji. Jedynie przyjęcie wiary chrześcijańskiej może do-

starczyć pewności. MacIntyre pisze dalej: „Żaden łańcuch filozoficznych ro-

zumowań ani żadna metoda filozoficznego dociekania nie doprowadzą nas do 

konkluzji, którymi byłyby prawdy wiary. Lecz skoro już poznaliśmy te prawdy 

w drodze wiary, potrafimy zrozumieć, jakie ważne racje stoją za ich uznawa-

niem.” (MacIntyre 2003: 41). Wyznania św. Augustyna stanowią właśnie opis 

poszukiwania Boga, a jednocześnie odkrywania swoich prawdziwych pragnień. 

(MacIntyre 2003: 43–45). MacIntyre tak objaśnia stosunek filozofii i teologii 

w ujęciu św. Augustyna: „Filozofia jest więc w zamyśle Augustyna niezależna 

od teologii i zarazem od niej zależna. Jest o tyle niezależna, że ma własne stan-

dardy dociekania i argumentu. Zależna zaś pod tym względem, że sens i cel jej 

dociekań oraz znaczenie wniosków jej argumentów można zrozumieć jedynie 

z punktu widzenia teologii.” (MacIntyre 2003: 45). Filozofia może przedstawiać 

argumenty, ale to teologia wskazuje jej drogę. Z drugiej strony stanowi ona dla 

teologii studium przygotowawcze – stąd Augustyn pod koniec życia umieszcza 

ją wśród siedmiu sztuk wyzwolonych (w miejsce astronomii). (MacIntyre 2003: 

45). Z tej perspektywy funkcja filozofii przedstawia się o wiele skromniej, niż 

u św. Tomasza z Akwinu. U tego ostatniego ma ona pewną autonomię, u Augu-

styna i jego późniejszych zwolenników jest całkowicie wprzęgnięta w służbę 

teologii. 

Ale jest też druga strona medalu, zauważmy bowiem, że filozofia może – jak 

już wspomniano – ex post dostarczać uzasadnień wierze. Dlatego też na gruncie 

augustynizmu pojawia się swoisty racjonalizm, zmierzający do podania uzasad-

nień wszystkich prawd wiary – a więc również tych, które św. Tomasz z Akwinu 

zaliczył do revelata. Po tej linii idzie św. Anzelm z Canterbury. W Monologionie 

stawia sobie za zadanie przedstawienie koniecznych racji dla prawd wiary, 

a więc bez odwoływania się do Pisma Świętego. Zgodnie z ujęciem św. Augu-

styna jest to jak najbardziej możliwe, skoro już po uwierzeniu można odnaleźć 

racje, dla których się wierzy. Jednocześnie dla św. Anzelma jego argumenta-

cje nie są ostatecznym kryterium prawdy. Pisze bowiem tak: Quam ego saepe 
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retractans nihil potui invenire me in ea dixisse, quod non catholicorum patrum 
et maxime beati Augustini scriptis cohereat. Quapropter si cui videbitur, quod in 
eodem opusculo aliquid protulerim, quod aut nimis novum sit aut a veritate 

dissentiat: rogo ne me aut praesumptorem novitatum aut falsitatis assertorem 
exclamet, sed prius libros doctoris Augustini „De trinitate” diligenter perspiciat, 
deinde secundum eos opusculum meum diiudicet. (Św. Anzelm z Canterbury 

2007: 20–22).12 Gotów jest więc poddać swoje tezy i argumenty sprawdzeniu 

pod kątem ich zgodności z tradycją, w ramach której prowadzi dociekanie. 

Z punktu widzenia naszych badań interesująca jest argumentacja św. Anzelma 

mająca uzasadnić odwieczne rodzenie Syna przez Ojca. Streścić ją można nastę-

pująco: Bóg przez swoje Słowo wypowiada całe stworzenie. Ale Słowo nie jest 

reprezentacją rzeczy stworzonych, lecz przeciwnie – rzeczy stworzone są 

w różnym stopniu do Niego podobne. Gdyby Słowo było reprezentacją rzeczy 

stworzonych, to nie istniałoby Ono przed nimi, a skoro stanowi wyraz Bożego 

poznania, to Bóg niczego by nie poznawał, zanim by zaczął stwarzać, co jest  

absurdem. (św. Anzelm z Canterbury 2007: 109). Ale Bóg poznaje sam siebie, 

zaś to poznanie samego siebie jest właśnie Słowem. Robert Spaemann zauważa, 

że doktryna Trójcy Świętej, która powstała dla wyjaśnienia, jak pogodzić abso-

lutną jedność Boga z odróżnieniem w jej ramach Ojca, Syna i Ducha Świętego, 

jednocześnie ściśle się wiąże z doktryną stworzenia ex nihilo. „Bóstwo, aby mo-

gło być pomyślane jako podmiot czegoś takiego jak wolna decyzja, nie może 

być pojmowane jako Jednia, która nie zawiera w sobie żadnego samozapośred-

niczenia. Jeśli bowiem jest ono tak pojmowane, wówczas wszystko inne od Jed-

ni wypływa z niej bezpośrednio w sposób konieczny. Logos jest jej pierwszą 

emanacją, która dopiero umożliwia wiedzę o Jedni jako Jedni. Bez tej emanacji 

Jednia nie może wiedzieć o swej jedności. Toteż według Plotyna Jednia nie jest 

świadoma siebie. (…) Myśliciele chrześcijańscy myślą o Jedni jako o Bogu, to 

znaczy pojmują ją tak, że ma ona zapośredniczenie w sobie samej, a zatem jest 

siebie świadoma i się afirmuje.” (Spaemann 2001: 33).  

Jeśli więc w gestii rozumu naturalnego leży poznanie Boga Stwórcy – o czym 

nas św. Tomasz z Akwinu upewnia – to, być może, potrafiłby on dojść do jakie-

goś poznania prawdy o Trójcy Świętej. Wystarczyłoby odkryć przygodność świa-

ta, co pociągałoby za sobą uznanie tezy, że Bóg stworzył go swobodnym aktem 

swojej decyzji. To zaś mogłoby doprowadzić – jeśli Spaemann ma rację – do 

wypracowania jakiejś wersji doktryny Trójcy. Przekroczylibyśmy jednak nasze 

zadanie, gdybyśmy mieli tę kwestię rozstrzygać – naszym celem jest zbadanie 

inspiracji teoretycznych Sarbiewskiego. Spójrzmy więc z innej strony. Z punktu 

                                           
12 „Wielokrotnie przeglądałem moją pracę i nie znajdowałem w niej niczego, co nie zga-

dzałoby się z pismami ojców katolickich. Toteż gdyby się komuś wydawało, że w tym dziełku 

powiedziałem coś zbyt nowego albo przeciwnego wierze, proszę go, by nie ogłaszał mnie 

zaraz zarozumiałym głosicielem nowości czy rzecznikiem fałszu, ale by wpierw uważnie 

przyjrzał się dziełu doktora, świętego Augustyna O Trójcy i potem na podstawie tego porów-

nania osądził moje dziełko.” 



 Prawda o Trójcy Świętej w mitach pogańskich w ujęciu Macieja Mazimierza Sarbiewskiego 17 

 

widzenia historyków myśli pogląd św. Augustyna, że (neo)platonicy znali – 

choćby nawet mgliście i nieprecyzyjnie – prawdę o Trójcy Świętej, jest po pro-

stu fałszywy. Jednak takie podejście, jak św. Augustyna, było nader charakte-

rystyczna dla jego czasów. Jak zauważa Spaemann, kiedy Żydzi zetknęli się  

z koncepcjami filozofów greckich, to nie mieli żadnych wątpliwości, że Bóg, 

o którym mówi Pismo, jest tym samym Bogiem, o którym mówili filozofowie. 

I dalej: „Owa epoka nie znała jeszcze filologicznej i relatywistycznej intentio 
obliqua, która stara się unieważnić tę identyfikację, twierdząc, że myślenie he-

brajskie i myślenie greckie są nieporównywalne.” (Spaemann 2009: 11). Propo-

nuje więc za Fregem odróżniać ‘sens’  i ‘znaczenie’, albo w języku scholastyków, 

nomen intentionis i nomen rei. Sens to konotacja danego wyrażenia, a znaczenie 

to jego denotacja. Po czym stwierdza: „Jeśli pojęcie Boga ma ‘znaczenie’, jeśli 

niezależnie od wszelkich opinii odpowiada mu coś w rzeczywistości, wówczas 

żydzi, chrześcijanie, muzułmanie i teksty wielkiej europejskiej filozofii klasycz-

nej mówiąc o Bogu odnoszą się do tego samego. Sensowny jest też spór, w jaki 

sposób należy o Nim mówić.” (Spaemann 2009: 13–14). Wydaje się więc, że na 

gruncie koncepcji św. Augustyna poganie mogli dysponować jakimś mglistym 

poznaniem Trójcy Świętej, a co więcej, wyrazić je w mitach. 

Wskazaliśmy więc dwa wyjaśnienia, w jaki sposób poganie mogliby poznawać 

niejasno prawdy wiary chrześcijańskiej i to również objawione w sensie ścisłym 

(revelata). Pierwsze odwoływało się do teologii św. Tomasza z Akwinu. Zgodnie 

z nim poganie poznają co najwyżej pewne atrybuty Boże, które dopiero z per-

spektywy chrześcijańskiej można przypisać osobom Boskim. Drugie odwoływa-

ło się do teologii św. Augustyna. Zgodnie z nim poganie mogliby wytworzyć 

sobie jakieś pojęcie o Trójcy Świętej, o ile tylko uznaliby przygodność świata  

i wyciągnęli wnioski z doktryny stworzenia (pod warunkiem, że argumentacja 

Spaemanna jest poprawna). Jednak w ujęciu augustyńskim filozofia nie ma dość 

mocy, by adekwatnie poznać Boga i człowieka. Dopiero wsparta wiarą może 

dostarczyć uzasadnień prawdom wiary. Poganie mogą więc obracać się w kręgu 

najrozmaitszych domysłów, nie mogąc ich konkluzywnie zweryfikować. Dopie-

ro objawienie objaśnia właściwy sens niektórych z nich – na przykład koncepcji 

Plotyna. Wydaje się jednak, że najbezpieczniej byłoby chyba przyjąć, że Sar-

biewski opowiedziałby się za ujęciem tomistycznym. Po pierwsze bowiem w De 

perfecta poesi pisze wyraźnie, że poeci i mitografowie, mówiąc o różnych bo-

gach, mieli na myśli różne atrybuty jedynego Boga. Nie co innego twierdzi św. 

Tomasz, gdy ustosunkowuje się do poglądu, że niektórzy filozofowie pogańscy 

pisali o Trójcy Świętej. Po drugie Sarbiewski odrzuca pogląd, by pogańscy poe-

ci byli natchnieni w taki sam sposób, w jaki natchnieni byli autorzy Pisma Świę-

tego. Wiedza pogańska w sprawach ziemskich wymaga uzupełnienia przez 

chrześcijańską wiedzę o sprawach niebieskich. Jeśli więc mity pogańskie zapo-

wiadają prawdę o Trójcy Świętej, to tylko z chrześcijańskiej perspektywy można 

rozpoznać, czego były one zapowiedzią. 
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TRUTH ON THE HOLY TRINITY IN PAGAN MYTHS  

IN APPROACH OF MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI 

Summary 

In Dii gentium Maciej Kazimierz Sarbiewski claims, that pagans had got vague intuitions 

of the truths of the christian faith – including the truth on the Holy Trinity. This oppinion is 

problematic from the theological point of view, because cognition of this truth – according to 

catholic doctrine, especially in approach of saint Thomas Aquinas – is impossible for natural 

reason. My goal is to present possible solutions of this issue based on intelectual currents, 

which Sarbiewski was inspired. 
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O Elizie Orzeszkowej mimo licznych publikacji i rozpraw dotychczas nie po-

wiedziano wszystkiego. Dorobek znakomitej pisarki nadal kryje w sobie wiele 

tajemnic i pobudza do badawczych poszukiwań. Nie przez przypadek jedną  

z konferencji poświęconych jej twórczości zatytułowano „Tajemnice Orzeszko-

wej”1. Sporo takich tajemnic kryje spuścizna epistolarna pisarki. Jej listy z lat 

1841–1910 – do przyjaciół, wydawców, ludzi literatury, nauki i kultury – docze-

kały się kilku edycji. Najbardziej pełna ukazała się pod redakcją Edmunda Jan-

kowskiego: w latach 1956–1981 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we 

Wrocławiu wydano 9 tomów listów pisarki opatrzonych obszernym komenta-

rzem2.  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obrazu szlachty grodzieńskiej, jaki 

wyłania się z listów Elizy Orzeszkowej. Na potrzeby artykułu ze spuścizny epi-

stolarnej pisarki wyekscerpowano: nazwy podgrodzieńskich miejscowości, w któ-

                                           
1 Międzynarodowa Konferencja IBL i Komitetu Nauk o Literaturze PAN „Tajemnice Orzesz-

kowej”, 8–10 listopada 2010 r., Warszawa. 
2 Obecnie w IBL PAN trwają prace nad projektem „Edycja krytyczna listów Elizy Orzesz-

kowej – tom XI „Listów zebranych”. 
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rych spędzała czas; nazwiska osób, z którymi się spotykała; opisy okolic (za-

ścianków) i zamieszkującej je szlachty. Na podstawie zgromadzonego materiału 

przeprowadzono także eksploracje terenowe w celu zweryfikowania wyekscer-

powanych danych oraz przedstawienia aktualnego stanu okolic szlacheckich 

i zamieszkujących je rodów. 

Eliza Orzeszkowa jest znana przede wszystkim jako pisarka, jednak nie mniej 

ważnym jej osiągnięciem było odkrycie dla świata rodzimej Grodzieńszczyzny: 

uwieczniła na kartach swych utworów ten zakątek ziemi, w którym przeżywała 

lepsze i gorsze chwile życia, utrwaliła ludzi, ich język i kulturę. Była nie tylko 

bierną obserwatorką wszystkiego, co działo się nad Niemnem, lecz także wni-

kliwą jego badaczką, poczynając od nadniemeńskich krajobrazów i pięknej flo-

ry, uwiecznionej w Zielnikach, poprzez dworki miejscowej szlachty, strzechy 

wieśniaczych chałup i galerię postaci żydowskich, aż do sal sądowych oraz po-

koi szpitali psychiatrycznych. Starannie notowała i utrwalała wszystko, cokol-

wiek widziała i słyszała. I to między innymi dzięki jej staraniom świat dowie-

dział się o szlachcie grodzieńskiej.  

Lepiej poznać okoliczną szlachtę Eliza Orzeszkowa mogła dopiero po osie-

dleniu się w 1869 r. w Grodnie. Przedtem, urodzona w Milkowszczyźnie, po  

śmierci ojca zamieszkała krótko z rodziną w Grodnie, potem wychowywała się 

na pensji w Warszawie, później były szybki ślub i wyjazd na Polesie, znów po-

wrót do rodzimego majątku, wreszcie jego sprzedaż. Lata wczesnej młodości 

upłynęły raczej w scenerii Warszawy i zamożnego domu. Bardzo powolne po-

znawanie otaczającego świata, rozpoczęte dopiero po ślubie, zaowocowało udzia-

łem w dyskusjach przedpowstaniowych i pomocą powstańcom. Po powrocie do 

rodzimej Milkowszczyzny Orzeszkowa zorganizowała szkółkę dla chłopskich 

dzieci, co – biorąc pod uwagę wydany 13 stycznia 1864 r. Cyrkularz Murawio-

wa w sprawie szkół, zabraniający prowadzenia szkółek wiejskich i zapowiadają-

cy surowe kary3 – wskazywał niewątpliwie na odwagę młodej ziemianki.  

Przyjazd do Grodna wcale nie był wymarzonym wyborem Orzeszkowej: po 

sprzedaży Milkowszczyzny na skutek bankructwa pisarka po prostu musiała tu 

się przenieść. W tamtych czasach Grodno było nieciekawą mieściną, jaka po 

rozbiorach Rzeczypospolitej z jej trzeciej stolicy i królewskiego miasta stała się 

raptem senną prowincją. Материалы для географии и статистики России, 

собранные офицерами генерального штаба, opisując Grodno, podawały, iż 

„mimo że miasto jest położone na wyżynie i powietrze odświeżają rzeka Nie-

men i rzeczka Horodniczanka, powietrze w mieście jest dość duszne i ciężkie” 

(Бобровский 1863, s. 794). „Malusieńkiego” Ongrodu, jak określała Orzeszko-

wa miasto w korespondencji, czyli Grodna, gdzie „każdy człowiek siedzi jak na 

patelni, widoczny dla wszystkich” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 2, s. 67), pisarka 

                                           
3 Cyrkularz Murawiowa w sprawie szkół wydany 13 stycznia 1864 r. (Narodowe Archi-

wum Historyczne Białorusi w Grodnie, z. 1159, op. 3, nr 7) zabraniał prowadzenia szkółek 

wiejskich, zapowiadając surowe kary; jako szczególnie podejrzane ośrodki wskazywał dwory 

i plebanie. 
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najpierw nie lubiła i w swoich listach dawała mu często niepochlebne charakte-

rystyki: „strasznie cierpię teraz na swym oddaleniu i wyosobnieniu” (Orzeszko-

wa 1954–1981, t. 1, s. 277), „sama nie mogę znieść tej mieściny” (ibidem), „co 

za dziura te Grodno!” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 2, s. 37), „w Grodnie pracuję 

tak samotnie, jak się to może nigdy żadnemu autorowi się nie zdarza” (Orzesz-

kowa 1954–1981, t. 8, s. 278). W jednym z listów do Jana Karłowicza pisała: „Ży-

jemy zawsze jak krety, pod ziemią, w ciemności i głuchej ciszy, toteż i tępieją 

nam dziwnie zmysły i umysły. Doświadczam tego na sobie. Dopóki jeszcze wy-

chylałam się od czasu do czasu w świat szerszy i gwarniejszy, tutejsza głusza 

mniej mi szkodziła, ale odkąd absolutnie już horyzont mój ograniczył się na 

mieście Grodnie, tępieję i leniwieję w sposób przerażający” (Orzeszkowa 1954–

1981, t. 3, s. 60–61). Relacjonując grodzieńską codzienność Józefie Sawickiej, 

pisarka wyznawała: „Żyjemy cicho jak myszy pod miotłą, z tą tylko różnicą,  

że nie w śmieciu, ale w szpargałach. Gdy wychylimy się kiedy z naszej chaty, co 

zdarza się bardzo rzadko, słyszymy pełno ciekawych i podnoszących nowin 

i rzeczy, jak to: że na dworze panuje mróz albo słota, że dobrej kucharki dostać 

niepodobna, że pokojowe są zuchwałe i nieporządne, że Jasieczek ma katar, 

a Krysienka dostaje ząbków, że ta pani chorowała na migrenę, a ten pan żeni się 

z tamtą panią, i tyle” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 4, s. 10). 

W Grodnie Orzeszkowa z rozpaczą przyglądała się procesowi wynarodowie-

nia Polaków, ale jednocześnie głęboko przeżywała występujące tu przejawy pol-

skiego patriotyzmu i z entuzjazmem mówiła o obecności polskiego życia kultu-

ralnego. Starając się działać na rzecz społeczeństwa, zorganizowała zbiórkę po 

wielkim pożarze miasta w 1885 r., prowadziła w swoim domu szkółkę dla dziew-

cząt, była inicjatorką założenia grodzieńskiej ochronki, organizowała wieczorki 

artystyczne. Niewątpliwie była dla tego miasta „swoją”: świadczą o tym zarów-

no ówczesne życie kulturalne Grodna, w którym Orzeszkowa pozostawiła zna-

czący ślad, zawsze otwarte dla potrzebujących drzwi jej domu, działalność cha-

rytatywna, jak również wyścielona słomą ulica w dniach jej choroby oraz 

zamknięte w dzień pogrzebu pisarki żydowskie sklepy i pogrążone w żałobie 

tłumy idace w procesji za jej trumną. 

Przy każdej nadarzającej się okazji Orzeszkowa wyjeżdżała na wieś. W listach 

do przyjaciół często stwierdzała, że bardzo lubi odpoczywać poza Grodnem i na-

wet ma stałe miejsca kwater. Lubiąc malownicze zakątki nad Niemnem, zachę-

cała do przyjazdu tam także swoich przyjaciół, by sami poznali te urocze miej-

sca. W liście do Leopolda Méyeta z 24 maja 1894 r. pisała: „Nie trzeba oddawać 

się płonnym marzeniom o piękności wsi i wiosny, o rozkosznym Niemnie etc., 

ale trzeba zbierać manatki, pakować je do kufra i przyjeżdżać na wieś, do pięk-

nej wiosny, rozkosznego Niemna. […] Zielono, świeżo, słowiki śpiewają” (Orzesz-

kowa 1954–1981, t. 2, s. 53).  

Miejscem pierwszego jej „wiejskiego” pobytu w 1878 r. była Kwasówka, gdzie 

pisarka bawiła czas u przyjaciółki z lat dzieciństwa Melanii Buchowieckiej. 

Następnie w latach 1879 i 1880 Eliza Orzeszkowa odpoczywała w Świsłoczy 
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w dworku Moniki Kopczewskiej, która jako żona rządcy Wandalina Pusłow-

skiego, pierwszego właściciela miejscowości, miała tam dożywocie. Dłużej ob-

serwować miejscową szlachtę Eliza Orzeszkowa mogła, wyjeżdżając przez kilka 

następnych lat do Miniewicz. W liście do Jana Karłowicza stwierdzała, iż „pod 

względem zdrowia służą […] wybornie” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 3, s. 33), 

zaś wieczory tam są „ciepłe, ciche, gwiaździeste, śliczne” (ibidem). Jana Kamień-

skiego, właściciela tamtejszej posiadłości, którego znała z lat wczesnej młodości 

i nazywała „rycerzem o brylantowej duszy” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 1, s. 489), 

uczyniła prototypem Andrzeja Korczyńskiego w „Nad Niemnem”. Razem ze 

Stanisławem Nahorskim pisarka zamierzała zbudować w Miniewiczach „domek 

własny, pośród starych klonów i topoli, na kawałku ziemi od Kamieńskiego wy-

dzierżawionym” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 2, s. 35), jednak plany nie powio-

dły się. Tym niemniej chętnie tu powracała, w jednym z listów do Jana Karłowi-

cza zwierzając się: „Wiejski kąt, choć najęty, milszym mnie jest daleko od tego 

miasta, w którym osadziły mnie losy. […] Brak umysłowego i artystycznego 

użycia tu wynagradza się ciszą, spokojem, a nade wszystko naturą piękną, bo 

nie potrzebując nawet wyhylać się przez okno, z głębi pokoiku mego widzę 

Niemen i za Niemnem bór sosnowy i wszystko, co jest nad tym i dokoła tego” 

(Orzeszkowa 1954–1981, t. 3, s. 25). 

Od 1890 r. Eliza Orzeszkowa przez kilka lat wynajmowała domek w Ponie-

muniu. W liście do Wacława Makowskiego przyznawała: „[…] na wsi jest mi 

znacznie lepiej i mogę pracować dużo” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 1, s. 161), tak 

opisując miejsce swego nowego letniego pobytu: „Mamy tu domek nieobszerny, 

nieco jednak wygodniejszy, niż mieliśmy w Miniewiczach, pozycję ładniejszą 

niż tam była, bo z bliskimi i ślicznymi przechadzkami po lasach i wybrzeżach, 

powietrze bardzo zdrowe” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 1, s. 171). Ten majątek 

Poniemuń-Żukowicze koło Hornicy, zaznaczony jeszcze na mapach z lat 20. XX 

wieku, nie zachował się do naszych czasów, dlatego obecnie często bywa mylo-

ny z posiadłością Poniemuń koło Grodna, obecnie w granicach miasta, gdzie  

znajdowała się letnia rezydencja Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Z napisu na jednym z Orzeszkowskich Zielników, nadesłanych z Grodna przez 

najbliższą przyjaciółkę pisarki Marię Obremską na ręcę doktora Franciszka Chła-

powskiego, można wnioskować, że jej pobyty obejmowały dość obszerny teren: 

Miniewicze, Poniżany, Hladowicze, Kowszów, Poniemuń, Horny, Kołpaki – są 

to miejscowości usytuowane nad Niemnem, po lewej stronie traktu z Grodna do 

Łunny.  

Jednak Elizę Orzeszkową przyciągała nie tylko przyroda, lecz przede wszyst-

kim miejscowi mieszkańcy. Za każdym razem obowiązkowo odwiedzała także 

wszystkie okoliczne zaścianki i wsie. W liście do Wincentego Korotyńskiego 

wspominała, że spędza „każde lato tuż obok okolicy szlacheckiej, z mieszkań-

cami jej żyjąc w zażyłości i przyjaźni, tak z bliska i długo wpatrując się w ich 

dusze” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 8, s. 151). Coraz lepiej poznając mieszkań-

ców szlacheckich okolic, Orzeszkowa wnioskowała: „Polacy to z krwi i ducha, 
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prawdziwa złota żyła społeczeństwa naszego” (ibidem). Długa obserwacja oko-

licznej szlachty pozwoliła pisarce stwierdzić w liście do Aurelego Drogoszew-

skiego (z 12 maja 1903 r.): „Polacy nabrali tu pewnych cech, których w Kró-

lewstwie nie ma, a które w ogólnej ekonomice moralnej narodu są bardzo  

pożyteczne. Jest tu więcej niż tam zastanowienia, stałości, spokoju i wytrwania. 

Jest też wiele zdolności umysłowych, czego dowody istnieją w historii nauki 

i piśmiennictwa polskiego” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 4, s. 125). Za najcie-

kawszą i najbardziej oryginalną cechę, która wyróżnia miejscowych Polaków, 

uważała Orzeszkowa ich mowę. W liście do Leopolda Méyeta z 8 grudnia 1886 r. 

pisarka zwracała uwagę na to, że tutejsi mieszkańcy „mówią starą polszczyzną, 

bez cienia rusycyzmu albo rusinizmu, przypominającą koniecznie Reja i Gór-

nickiego” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 2, s. 31–32). Opisując Wincentemu Koro-

tyńskiemu miejscową szlachecką polszczyznę, zaznaczała: „Zrazu nawykłym do 

dzisiejszego literackiego i salonowego języka wydaje się ona tak szczególna, że 

niektórych wyrażeń zrozumieć prawie nie można, a niektóre poczytuje się za 

nieprawidłowości językowe albo za naleciałości z języków innych. Jednak po 

wsłuchiwaniu się w nią długim i bacznym okazuje się ona po prostu starą polsz-

czyzną i zupełnie czystą, tylko tak starą, że po wiele wyrazów chodzić trzeba do 

Reja lub Górnickiego. […] Aby przekonać się o poprawności mowy przez ogół 

ich używanej, zapytywałam o mnóstwo wyrazów dykcjonarza Lindego i na 100 

jednego zaledwie tam nie znajdowałam, tyle, że mnóstwo z nich […] od dawna 

wyszły z użycia” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 8, s. 146–148). Za każdym razem 

pisarka przestrzegała wydawców: „…abyście mi w korekcie nie zepsuli szla-

checkiego języka, którego nie znacie, ale który jest piękną i oryginalną polsz-

czyzną” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 2, s. 47–48), tłumacząc swą prośbę tym, że 

korekta „odbierze tym ludziom główną może z ich cech charakterystycznych” 

(Orzeszkowa 1954–1981, t. 8, s. 148). Można stwierdzić, że Orzeszkowa była 

pierwszą wnikliwą badaczką języka szlachty grodzieńskiej. Na przykład w swych 

listach zwracała uwagę na jego archaiczność, brak wpływów wschodniosło-

wiańskich oraz częste używanie wyrazów z łaciny, takich jak: kontenty, promo-

cja, defekt, hipokondria, asamble, kondemnacje, dyrekcja, facecja, aprensje, 

ukontentowanie, iluminacje, laur oraz inne. Język miejscowej szlachty pisarka 

wprowadzała także do swych utworów: bohaterowie z Nad Niemnem, miejsco-

wa szlachta, „gdziekolwiek żywo i tłumnie zagadali, tam, zda się, przylatywały 

echa tej mowy, która brzmiała wówczas, gdy Rej z Nagłowic nad kuflem piwa 

i zrazem baraniej pieczeni gościł w Czarnolesiu” (Orzeszkowa 2008, s. 296). 

Pieczołowicie zanotowany przez Orzeszkową język szlachty grodzieńskiej po-

zwala na zbadanie jego stanu na początku XX w. i porównanie ze stanem obec-

nym4. Należy zwrócić uwagę, że częste kontakty pisarki z językiem „rusińskim”, 

a także z miejscową okoliczną szlachtą i chłopami przyczyniły się niewątpliwie 

do pojawienia się w jej języku zarówno licznych rusycyzmów, przeważnie urzę-

                                           
4 Materiały badań przedstawiono m.in. w artykułach: Konczewska 2011, s. 246–253; Kon-

czewska 2015, s. 101–111; Konczewska 2018, s. 355–367. 
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dowych, jak i wyrazów typowo kresowych, co wyraźnie widać w jej listach 

(Handke 2013). 

O tym, że ukazana w Orzeszkowskich powieściach szlachta nie jest wyłącznie 

fikcją literacką, świadczy list pisarki do Franciszka Godlewskiego: „Kto z nas 

wiedział, choćby domyślał się, że istnieje tu garść ludu czysto polskiego, mó-

wiącego najczystszą polszczyzną, posiadającego polskie tradycje i bardzo do nich 

przywiązanego? Są to Dobrzyńscy, Sawiccy, Wiszniewscy, Maszkowscy, Niem-

czynowiczowie, Szymonowicze, Wołodkiewicze etc. Potomkowie Budników,  

rasy leśnej, z wielu względów przypominającej Sicz zaporoską. Sami siebie na-

zywają jeszcze Budnikami i dumni są ze swej przeszłości historycznej, o któ-

rej rozpowiadają chętnie. Epizody dramatyczne, często ponure. Mieszkali-

śmy w chacie Dobrzyńskich, rodu licznego, którego patriarchą jest prawie 90-

letni starzec, gaduła i z pamięcią wyborną. […] „My rodem z Mazowii!” – mó-

wił z dumą. A „pan” Wiszniewski, obok siedząc, wzdycha: „Biada tylko, że co-

raz nas mniej. Jak śnieg topniejem – w ucisku!” […] „My i wy, dzieci jednej 

wiary i jednej mowy!” – mówili przy pożegnaniu” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 7, 

s. 334–335). 

Ucisk, o którym wspomina rozmówca Elizy Orzeszkowej, był w tamtych  

czasach bardzo mocny. Po rozbiorach władze carskie robiły wszystko, by wy-

eliminować język polski z codziennego użytku i tym samym zepchnąć go na 

margines i skazać na zapomnienie. Już w latach 30. XIX wieku zlikwidowano 

rozwinięte na tych ziemiach przez Komisję Edukacji Narodowej szkolnictwo 

polskie i wyrugowano język polski ze wszystkich instytucji państwowych. 

Represje popowstaniowe jeszcze bardziej przyczyniły się do niszczenia wszyst-

kiego, co polskie. Badacz historii Grodna Eustachy Orłowski poświadczał, że 

15 marca 1865 r. rozporządzeniem Murawiowa, będącego wówczas gubernato-

rem Grodna, „oficjalna korespondencja pomiędzy sobą była zabroniona nawet 

księżom pod groźbą kary pieniężnej; zostały zniszczone napisy, ogłoszenia, 

szyldy w języku polskim, zastąpiono rosyjskimi nawet napisane po polsku ra-

chunki czy etykietki” (Орловский 1910, t. 1, s. 297). Podkreślimy, że odbywało 

się to w mieście, w którym w 1863 r. liczba katolików wynosiła 5.723, czyli  

30% ludności, a prawosławnych – 16%. Tym samym zapoczątkowano proces 

wynarodowienia grodzieńskich Polaków. Część z nich wyjechała na studia do 

Moskwy czy Petersburga, skąd powracała zrusyfikowana; najbardziej świadomi 

przypłacili udział w powstaniach śmiercią lub zesłaniem; pozostali dla własnego 

spokoju woleli nieraz ulec wymogom władzy. Nad tym ubolewała w swoich li-

stach do przyjaciół Eliza Orzeszkowa, która na przekór rozporządzeniu guberna-

tora, zabraniającemu używać publicznie języka polskiego, rozmawiała w grodzień-

skich urzędach po francusku, a na ulicy ze znajomymi i w sklepach z kupcami – 

„po chłopsku”. Jednak działania władz carskich miały swoje bolesne dla Pola-

ków skutki: w 1878 r. liczba katolików w Grodnie zmniejszyła się drastycznie 

i wynosiła zaledwie 2.229 osób (Обзор 1879). 
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Właśnie dlatego Eliza Orzeszkowa tak podziwiała miejscową szlachtę, która 

potrafiła w tych niezwykle trudnych warunkach zachować zarówno język, jak 

i tradycje, i spędzała wiele czasu na rozmowach z nimi, zbierając materiał do 

przyszłych powieści. W liście do Wincentego Korotyńskiego pisarka podkreśla-

ła: „Szlachtę, która mianowicie powiat grodzieński zamieszkuje, znam lepiej za-

pewne niż tę towarzyską sferę, z której sama pochodzę, więc bardzo dokładnie”, 

twierdząc, że w trakcie rozmów znalazła „rzeczy ciekawe, świetne i wcale pra-

wie nieznane” (Orzeszkowa 1954–1981, t. 8, s. 146). Jej powieści nadniemeń-

skie były na tyle prawdziwe i obfitujące w materiał uzyskiwany z autopsji po-

przez rzetelną obserwację, że etnograf i folklorysta Jan Karłowicz nazywał je 

„szkicami ludoznawczymi”. W korespondencji Z Niemiec, zamieszczonej w szó-

stym numerze „Prawdy” z 7 lutego 1885 r., stwierdzał, pisząc na potrzeby nie-

mieckojęzycznego tłumaczenia dzieł Elizy Orzeszkowej: „Znając dobrze widow-

nię, na której opisane sceny się odbywają, podziwiałem wierność charakterystyki, 

mowy i obrazowania” (Orzeszkowa 1938, t. 1, s. 300). Dzięki popularności twór-

czości Elizy Orzeszkowej do Grodna jeszcze za czasów jej życia zaczęli tłumnie 

przybywać czytelnicy tych powieści, by zobaczyć zarówno pisarkę, jak i miej-

sca, o których pisała, bądź ludzi, których opisywała. Józef Kotarbiński na przy-

kład wzmiankował o spotkaniu z bohaterami utworów pisarki w artykule U Orzesz-
kowej zamieszczonym w 50. numerze „Kraju” z 13 grudnia 1891 r. 

Należy podkreślić, iż Eliza Orzeszkowa, kreśląc obraz szlachty grodzień-

skiej, ukazuje nie tylko przedstawicieli rodu Bohatyrowiczów z zaścianka Boha-

tyrowicze, ale także innch: Zaniewskich z Zaniewicz, Obuchowiczów z Obu-

chowców, Osipowiczów z Tołoczek, Łozowickich z Soroczyc, Staniewskich ze 

Staniewicz, Maciejewskich z Glindzicz, Strzałkowskich z Samostrzelników, Sta-

rzyńskich ze Starzyn, Domuntów z Siemaszek, Jaśmontów z Osowców, a także 

Dobrzyńskich, Sawickich, Wiszniewskich, Maszkowskich, Niemczynowiczów, 

Szymonowiczów, Wołodkiewiczów. Warto zaznaczyć, że wszystkie wymienione 

rody nadal zamieszkują Grodzieńszczyznę, a wspomniane miejscowości można 

odnaleźć na współczesnej mapie. Zagadką jednak pozostają rozsławione przez 

pisarkę Bohatyrewicze: mimo pięknej legendy przedstawionej w Nad Niemnem, 

która świadczy o dawnej historii osady, okolicy nad Niemnem o takiej nazwie 

nie było ani na mapie XVI-wiecznej Grodzieńszczyzny Jakubowskiego (Jaku-

bowski 1935, s. 109–114), ani na późniejszych. Wsie (nie okolice) o nazwie Bo-

hatyry znajdowały się pod Łabnem (obecnie Bohatyry Polne, rejon grodzieński, 

Białoruś) i Perstunią (obecnie Stare Leśne Bohatery, dawniej Bohatery Leśne, 

powiat sokólski, Polska). 

Przedstawiciele grodzieńskich rodów szlacheckich mogą się szczycić swymi 

przodkami, którzy wywarli na Orzeszkowej takie wrażenie, że zechciała opo-

wiedzieć o nich w swej korespondencji i utworach całemu światu. Warto pod-

kreślić, że na terenie obecnego województwa grodzieńskiego do naszych czasów 

zachowały się trzy skupiska okolic szlacheckich odnotowanych jeszcze w XVI 

wieku, których mieszkańcy nadal identyfikują się ze stanem szlacheckim. Wyni-
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ki prowadzonych badań5 pozwalają na stwierdzenie, że szlachta grodzieńska, 

doceniona i spopularyzowana przez Elizę Orzeszkową, nie pozostała jedynie 

wspomnieniem w jej spuściźnie epistolograficznej i utworach literackich. 

 

 
“THEY ARE POLES OF THEIR BLOOD AND SPIRIT,  

THE REAL GOLDEN VEIN OF OUR SOCIETY”.  

GRODNO NOBILITY IN THE LETTERS  

OF ELIZA OZHESHKO 

Summary 

The article present the image of the Grodno nobility reflected in the epistolary heritage of 

Eliza Ozheshko. From letters by a selective method, the names of the localities in which the 

writer visited, as well as the names of the persons she lived with and conversed with. This 

gave grounds for presenting the image of the nobility of the Grodno region of that time. The 

material of letters became also the basis for actual researches of the unique Grodno nobility. 
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W czasach globalizacji oraz europejskiej integracji regionalizm staje się feno-

menem społecznym, który przybiera na sile i wyrazistości. Jest zjawiskiem, któ-

re zawsze w Europie istniało i według niektórych miało istotny wpływ na jej roz-

wój. Z jednej strony regionalizm stanowi ruch umysłowy, dążący do ożywienia 

życia społecznego, kulturowego, naukowego w danym regionie, a z drugiej stro-

ny może przedstawiać się jako proces pielęgnowania i zachowania pamięci zbio-

rowej mieszkańców regionu, przy oczywistej gotowości włączania procesów inno-

wacyjnych spoza regionu, gdyż postawa całkowitej ekskluzywności regionalnej 

musiałaby prowadzić do przeobrażenia regionu w skansen kulturowy.  

Biorąc pod uwagę współczesne i historyczne kresowe regiony Rzeczypospoli-

tej, regionalizm jako idea swoistej tożsamości narodowej najsilniej zakorzeniła 

się w regionie zaolziańskim, gdzie przeważająca część miejscowych Polaków 

uważa za swoją ojczyznę Zaolzie, określając się semantycznie wielowarstwo-

wym epitetem „jeżech stela” (jestem stąd). Przewaga regionalnej tożsamości 

nad narodową (polską lub czeską) to proces niezmiernie złożony i nie sposób 

wskazać bezpośredniej przyczyny obecnego stanu rozwoju, niemniej ważną rolę 

w procesie jego utrwalania odegrała idea regionalizmu śląskiego w literaturze 

cieszyńskiej. Celem artykułu jest skrótowe przedstawienie, z perspektywy histo-

rycznej, realizacji tejże idei w twórczości zaolziańskich autorów. Niniejszy przy-

czynek stanowi wstęp do szerszych badań nad sposobami eksplorowania regio-

nalnych zjawisk artystycznych w literaturze Śląska Cieszyńskiego.  
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Ideę regionalizmu w literaturze zaczęli szerzyć artyści z ziemi cieszyńskiej na 

przełomie XIX i XX wieku, a przede wszystkim autorzy związani z czasopi-

smem „Zaranie Śląskie”. Po drugiej wojnie światowej idea najmocniej zakorze-

niła się wśród twórców zaolziańskich oraz w dziełach tzw. nurtu ludowego. Nie 

miała ściśle zdefiniowanych reguł czy postulatów artystycznych, których regio-

nalni autorzy mogliby się trzymać, jednak spójnym elementem była gwara oraz 

niezużyte bogactwo tematyczne Śląska, jak zauważa Julian Przyboś: 

 „Górny Śląsk – kopalnia tematów, niewyczerpana i na wskroś nowoczesna. Śląsk Cieszyński – 

dziedzina oryginalnej ludowości, pięknego krajobrazu”. (Przyboś 1930: 2) 

„Zaranie Śląskie” oprócz dzieł ludowych, prac folklorystycznych i nauko-

wych chciało również prezentować twórczość młodej generacji, wychowanej na 

polskiej literaturze modernistycznej. Ambitne cele nie zostały w pełni zrealizo-

wane, gdyż publikacje wychodzące na łamach „Zarania Śląskiego”, pod redak-

cją Ernesta Farnika, tematycznie nastawione były przede wszystkim na krze-

wienie wartości i tematów regionalnych. Pomimo tego pismo przyczyniło się do 

wzrostu świadomości artystycznej poprzez zaznajomienie cieszyńskich autorów 

z programem artystycznym Młodej Polski. Autorzy drukujący na łamach czaso-

pisma nie zakładali a priori twórczości dla ludu, pomimo tego motyw lokalny – 

folklor, stylizacja gwarowa, panorama beskidzka – stanowił często najważniej-

szy punkt odniesienia w ich dziełach. Z autorów skupionych wokół „Zarania” pod 

względem regionalnego estetyzmu wiele wniosła twórczość Jana Łyska z Jawo-

rzynki. Jego poezja znajdowała się pod wyraźnym wpływem poezji młodopol-

skiej, z którą łączył lokalny folklor i język, jak podkreśla w jednej z recenzji Er-

nest Farnik, jego utwory cechowała:  

„pogoda i spokój słonecznych stoków górskich, przepojony wonią leśnej żywicy, aromatem 

górskich jagód i ziół, rozsianych po łąkachi szałasach” (Farnik 1929: 7–8).  

W dziełach wzorował się na Tetmajerze, pisał w dialekcie góralskim, którym 

władał znakomicie i z którego stworzył oryginalny język poetycki. Proza J. Ły-

ska wskazuje na dość rozległe zainteresowania literackie – od humorystycznych 

monologów i gawęd, poprzez nastrojowe opowiadania, do baśni o charakterze dy-

daktycznym. Najlepszym utworem prozaicznym jest bez wątpienia Stary Zwączor, 

opowiadanie o starym zbójniku, który niegdyś był postrachem całej okolicy. Do-

robek pisarza nie jest duży, bowiem rozwój jego artyzmu niespodziewanie prze-

rwała I wojna światowa, w której poległ na froncie, walcząc w kompanii śląskiej. 

Okres świetności „Zarania” przypada na lata 30., kiedy z redakcją współpracują 

znani polscy autorzy, np. Gustaw Morcinek i Julian Przyboś. Wybitny poeta awan-

gardowy ogłosi nawet na łamach czasopisma ambitne szkice literackie (Prymi-

tywizm a twórczość ludowa, Koniunktura literacka na Śląsku), w których z na-

dzieją patrzy na rozwijający się ruch literacki, ostrzegając równocześnie przed 

prymitywnym naśladowaniem ludowych wzorców: 

 „…pisarz średni może łacno utonąć w tem obfitem źródle samorodnej odrębności. Kolo-

rowość folkloru i groźna dynamika wielkoprzemysłowej pracy, pulsujące tętno życia i idylli-
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czyność zapadłej wioszczyzny, wszystko to może stać się celem ekspresji samym dla siebie, 

zamiast stanowić jedynie środek do kształtowania własnej wizji rzeczywistości”  (Przyboś 

1930: 2).  

Ideę regionalizmu nie uważa za ideę artystyczną, ale pomocniczą w formo-

waniu nowego kierunku w śląskiej literaturze, czytamy:  

„Regjonalizm nie podaje, w jakie sposoby i formy artystyczne należy ujmować zakreślony 

regjonem materjał, chodzi mu tylko o podkreślenie odrębności tego materjału; spełnia więc 

znowuż – rolę spichrza kulturalnego…” (Przyboś 1930: 3). 

Postulowaną tezę Przybosia o roli regionalizmu jako skarbnicy oryginalno-

ści twórczej najpełniej wykorzystał Paweł Kubisz – pisarz i poeta cieszyński, 

działacz narodowy, czołowy przedstawiciel powojennego życia kulturalnego 

w regionie zaolziańskim. Urodził się w Końskiej (dziś przedmieście Trzyńca) 

jeszcze w czasach austriackich, kiedy Śląsk Cieszyński stanowił jeden wspólny 

region z wielokulturową tradycją i napiętymi relacjami narodowościowymi. Na-

tomiast jego dzieciństwo i młodość przypada na burzliwy okres sporów o ziemię 

cieszyńską między Polską i Czechosłowacją. Podział Śląska Cieszyńskiego spo-

wodował u polskich intelektualistów kompleks zaolziańskości, zmusił ich bądź 

do opuszczenia lewobrzeżnych terenów (Zaolzie), bądź do pozytywistycznego 

ustabilizowania tutejszej infrastruktury życia kulturalnego na zasadach swoistej 
autonomii, duchowo związanej w większym stopniu z Polską niż CSR (Sikora 

2002: 129). Nie inaczej było u Kubisza, którego twórczość skupiała się na kre-

owaniu regionalnej świadomości w kontekście polskiej kultury narodowej. Jako 

poeta zaistniał najpierw w prasie ogólnopolskiej i w „Zaraniu Śląskim”, potem 

zadebiutował tomikiem Kajdany i róże (1927), jednak rozgłos przyniósł mu drugi 

tomik wierszy Przednówek (1937), napisany w gwarze cieszyńskiej, doczekał 

się aż 150 recenzji w Polsce i Czechosłowacji. Książka przedstawia swoiste 

dzieje ucisku ludu śląskiego, przeplatane miejscami elementami autobiograficz-

nymi. Jeden z wybitnych poetów awangardy lubelskiej Józef Czechowicz napisał:  

„Ta książka jest lamentem cieszyńskim, śląskim, co przywalony głazem grobowym nie 

cichnie. Jeśli o kim można powiedzieć, że wypowiedział rozpacz ludu tamtejszego, to chyba 

o Kubiszu, ciosającym wiersze toporem, wiersze ciemne, pełne porywania się ku jutru. Głoszą 

one nie tylko dolę śląską, ale więcej: ludzką” (Sikora 1992: 17).  

Poezja Kubisza nasycona jest gniewem i buntem przeciwko niesprawiedliwo-

ści społecznej, poeta staje po stronie ubogich i ciemiężonych, jego język poet-

ycki pełen bólu i wzgardy jest dla niego katorgą, o czym mówi od razu w pierw-

szym wierszu „Akordy”:  

„… Wydłubej, wyszarpej z dna boleść i wyj 

Do pustki chwil naszych, zatarmoś, gwiżdż i ryj! 

… Z trucizny i jadu – z otyrchłości dni – 

Wychluśnij poemat, zwrotkami sie pnij …” 

(Kubisz 1946: 7) 
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W innym miejscu poeta wprowadza nas do scenerii z trudnego dzieciństwa, 

pełnego ciężkiej pracy i biedoty: „Tamżech posoł sztyry krowy, synek mały i nie-
zdrowy”. To właśnie przeżycia z dzieciństwa stają się podwaliną jego gniewu 

i poczucia krzywdy. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bowiem życie pod 

Beskidami nigdy nie należało do łatwych i w literaturze cieszyńskiej, zwłaszcza 

w nurcie ludowym, pełno jest wspomnień ciężkiego życia górali, jednak prze-

waża w nich ton sentymentalny, nieraz nawet sielankowy, zwłaszcza w opisach 

wiejskiej scenerii, natomiast Kubisz jest surowy i daleki od landrynkowych za-

chwytów, chociaż chwilowo i on uaktywnia tkliwe wspomnienia:  

„Tamżech se pieśniczki śpiywoł, 

Na piszczołce se wygrywoł – 

Ciurlikały mi zwóneczki, 

Co nosiły ich króweczki…” 

Jednak o dwa wersy niżej kontrastuje w sposób naturalistyczny i dosadny praw-

dziwy obraz sielankowej sceny:  

(…) 

To jo boso, krowy posoł 

I zębami z zimy ciosoł. 

Puchły z mrozu mi palczyska, 

A na nodze dwa wrzodziska 

Taki sine i czywióne – 

Pęczniały mrozym nabrnióne. 

(Kubisz 1946: 48) 

W podobnym tonie utrzymany jest cały Przednówek, poeta w przedstawianiu 

obrazu poetyckiego używa często czerni i różnych jego odcieni, w doborze gwa-

rowych słów skłania się do stosowania wyrazów nacechowych negatywnie (ba-

ba, chachar, smarki, morda, chlastać, scypnąć), bądź gwarowych zgrubień (smre-
czyska, straszeczno, palczyska, wrzodziska), które uwypuklają tragiczność losu 

bohaterów utworu. Owa tragiczność, brak idealizacji góralskiego życia, próba 

poszukiwania prawdy artystycznej w odmienny sposób niż czynili to autorzy nur-

tu ludowego, zbliża Przednówek Kubisza do twórczości regionalistycznej grupy 

literackiej „Czartak”, założonej przez Emila Zegadłowicza 1922 roku w Wado-

wicach. Podobieństwo należy jednak upatrywać w dążeniu do tworzenia auto-

nomicznego nurtu literackiego aniżeli w podobieństwie tematycznym, bowiem 

autorzy wadowickiej grupy, łączyli mistycyzm religijny z miłością do przyrody, 

skłaniali się do pochwały kultu prostoty z wyraźnym antyurbanistycznym mo-

tywem. Ważnym czynnikiem identyfikacyjnym i artystycznym dla Kubisza była 

gwara. Jego celem było podniesienie gwary cieszyńskiej do poziomu języka po-

etyckiego (podobnie jak czynił to Tetmajer z gwarą podhalańską), w zamiarze 

tym utwierdzały go liczne wyróżnienia i pochwały od znaczących postaci litera-

tury polskiej, np. od Juliana Przybosia, który nazywał go „śląskim Tetmajerem” 

czy Juliana Tuwima. Tworzenie w gwarze uważał za trudniejsze niż w języku 

literackim, był przekonany, że wymaga o wiele większego kunsztu literackiego. 
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Pomimo wysiłków, poglądów teoretycznych Kubisza w ówczesnej literaturze 

Górnego Śląska nikt nie docenił i nie poparł, jednak na Zaolziu wpływ jego poe-

zji był znaczny a gwarowa twórczość autorska, była kontynuowana i rozwijana 

także po II wojnie światowej.  

Polska literatura na Zaolziu, po skończeniu wojny, rozwijała się w innym kie-

runku niż literatura po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego. Polscy literaci po 

stronie czeskiej nawiązali do twórczości okresu międzywojennego, kontynuując 

ideę regionalizmu śląskiego i skupiając uwagę na podtrzymywaniu polskiego  

ducha. Ten zabieg na jakiś czas uwstecznił literaturę na Zaolziu względem lite-

ratury polskiej, gdzie tematem przewodnim tuż po wojnie, staje się literatura 

obozowa, wojenna. Patrząc na powojenną twórczość autorów zaolziańskich moż-

na zauważyć trzy dominujące tendecje: próba odcięcia się od wpływów regiona-

lizmu śląskiego; próba przekształcenia dziedzictwa regionalizmu w nowe wy-

powiedzi poetyckie; wierna kontynuacja tradycji regionalizmu. Pierwsze dwie 

tendecje uzewnętrzniają się w większości utworów powojennych autorów zaol-

ziańskich, nie związanych z tzw. nurtem ludowym, w różnorodnej formie, natę-

żeniu i tematyce. Dla jednych regionalizm staje się najbliższym sercu motywem 

do poruszania tematów ogólnoludzkich (Władysław Sikora, Wilhelm Przeczek, 

Jan Pyszko), dla drugich jest ważnym punktem odniesienia do rozważań nad 

własną tożsamością (Kazimierz Kaszper, Jacek Sikora, Renata Putzlacher), a dla 

innych subtelnym narzędziem poetyckiej ekspresji (Bogdan Trojak, Marek Sło-

wiaczek). W twórczości Renaty Putzlacher regionalizm śląski tworzy także ele-

ment większej tradycji – galicyjskiej, z której poetka czerpie inspirację, i do 

której powraca z nieukrywanym sentymentem. Wielokorzenne wątki rodowe, 

pojawiające się w twórczości R. Putzlacher w postaci przeróżnych motywów 

austriackich, żydowskich, czeskich i ukraińskich nie są zabiegiem świadomej 

stylizacji, lecz w pełni autonomiczną i naturalną próbą własnego umiejscowienia 

w rzeczywistości. Wielowarstwową i zróżnicowaną (stylowo i znaczeniowo) 

twórczość poetki, łączy ważna, acz trudna do jasnego zdefiniowania cecha, któ-

ra ujawnia się przede wszystkim w kontekstach, będąca czymś pośrednim, nieu-

chwytnym, czymś co określić można jako istnienie „pomiędzy”. Na przykładzie 

twórczości Władysława Sikory można zauważyć w jaki sposób żywioł góralski 

może być pierwszoplanowym impulsem do przekazu poetyckiego czerpiącego 

z tradycji awangardowej. W. Sikora jest autorem mocno „opartym” w regionie ‒ 

punktem wyjścia do ogólnych rozważań poety jest zawsze Śląsk Cieszyński. 

Jako poeta skierował swą twórczość w stronę eksperymentu, przyjmując zasadę 

J. Przybosia: „minimum słów, maksimum znaczeń”. Jego awangardowa forma 

ujawniająca się już w debiucie Próg (1961) w postaci oszczędnej, skondenso-

wanej liryki, wychodziła daleko poza propozycje poetyckie w ówczesnej litera-

turze cieszyńskiej hołdującej ciągle w młodopolskiej estetyce, zachowując jed-

nocześnie spójność z beskidzką tematyką. Krajobraz w poezji Sikory odgrywa 

rolę tła sytuacji lirycznych, wypowiedź poety jest bardzo zdyscyplinowana, osz-

czędna, słowo dla poety jest przedmiotem poetyckiego odniesienia, opiewa jego 
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skryte znaczenie i dźwięczność, stąd częste czerpanie poety z bogactwa archai-

zmów, które znajduje właśnie w folklorze, gwarze czy starych kronikach. Wiel-

ka szkoda, że poezja W. Sikory jest dzisiaj prawie zapomniana, znana wyłącznie 

garstce czytelników, a w literaturze cieszyńskiej nie znalazła godnego następcy, 

który mógłby w podobny sposób, pod względem wrażliwości poetyckiej, ale au-

torsko odmienny i symptomatyczny, czerpać z tradycji regionu.   

Wierna kontynuacja regionalizmu śląskiego utrzymywana jest w twórczości 

tzw. nurtu ludowego. Cieszyński ludowy nurt literacki wychodzi z tradycji XIX- 

-wiecznego piśmiennictwa śląskiego – powstawał z publikacji dla ludu oraz lżej-

szych, obrazkowo-literackich tekstów „Gwiazdki Cieszyńskiej”, wraz z upływem 

czasu związał się przede wszystkim z twórczością gwarową, która stanowi dziś 

jego najważniejszy znak identyfikacyjny (Sikora 2000: 103). Nurt ludowy w prze-

ciągu lat ewaluował od prymitywizmu regionalnego do swoistej literatury, arty-

stycznie udanej, mające swe specyficzne cechy, oparte przede wszystkim na folk-

lorze. Pomimo podziału Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku, szczelnej granicy na 

Olzie oraz niesprzyjającym warunkom polityczno-społecznym w czasach komu-

nistycznych, twórczość autorów nurtu ludowego zachowuje zadziwiającą spój-

ność i podobieństwo na obszarze całego regionu. Powodem tego jest przede  

wszystkim powaga estetyczna całego nurtu, który prezentuje lekko zachowaw-

czą postawę w odróżnieniu od uniwersalnej literatury cieszyńskiej, cechuje go 

także względny konserwatyzm tematyczny i formalny, brak eksperymentów ję-

zykowych oraz ogólna przystępność w interpretacji dla szerokiej masy czytelni-

czej. Tematycznie twórczość skupia się na komplementacji piękna krajobrazu 

cieszyńskiego – beskidzkiego, opiewaniu kultu prostoty, pobożności i bliskości 

z naturą, poszanowaniu tradycji i dziedzictwa przodków. Spośród rzeszy auto-

rów poezji ludowej na przód wysuwa się twórczość Anieli Kupiec, Anny Filipek 

i Ewy Milerskiej, debiutujących w 1981 roku wspólnym tomikiem Korzenie. 

Wszystkie trzy autorki rozwinęły swoją twórczość, utrzymując ją w nastroju 

ludowej refleksji, przy czym każda z osobna wytworzyła właściwy sobie styl 

wypowiedzi. Poezja A. Filipek związana z regionem jabłonkowskim wychodzi 

poza ustalone konwencje nurtu, bowiem odzwierciedla tragizm ludzkiej bezrad-

ności w obliczu przemian społecznych zaistniałych po 1945 roku (wyludnianie 

się wsi podgórskich, migracja do miast, samotność osób starszych). W twórczo-

ści pozostałych dwu poetek znaczącą rolę odgrywa ich wieś rodzinna Nydek 

i otaczająca ją okolica. Dom rodzinny i przyroda beskidzka w ich wierszach two-

rzy harmonijny ogród, arkadię konfrontowaną z człowiekiem i jego światem 

przekonań. Nurt ludowy na Zaolziu najżywiej rozwijał się na przełomie lat 80. 

i 90. minionego wieku i odegrał ważną rolę w kształtowaniu tożsamości regio-

nalnej miejscowych Polaków, niemniej w dzisiejszych czasach literacka twór-

czość ludowa jest prawie na wymarciu, pomimo tego, że gwara, czy jej wariant 

„potoczny” (tzw. mówienie „po naszemu”) nadal zachowuje dla większości za-

olziańskich Polaków status języka ojczystego. Co jest przyczyną takiego stanu 
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rzeczy, czy konserwatyzm nurtu ludowego, upadek gwary lub ogólny spadek 

ilości aktywnych twórców zaolziańskich, jest pytaniem do odrębnych rozważań.   

 

SILESIAN REGIONAL IDEA IN POETRY OF AUTHORS FROM „ZAOLZIE“   

Summary 

Considering the contemporary and historical regions of Poland, regionalism as the idea of 

a specific national identity is most strongly rooted in the Zaolzie region, where the majority of 

local Poles consider Zaolzie as their homeland, describing themselves semantically as a multi-

layered epithet “jeżech stela” (“I am local”). The advantage of regional identity over national 

(Polish or Czech) is a complex phenomenon and it is impossible to indicate a direct cause. An 

important role in the process of its preservation was played by the idea of Silesian regionalism 

spread at the turn of the 19th and 20th century in the pages of the magazine “Zaranie Śląskie“, 

and later by the authors of the Zaolzie region and artists associated with the folk trend. This 

idea did not have strictly defined rules or artistic postulates, which Cieszyn artists could stick 

to, but a coherent element was the dialect and the unused thematic richness of Silesia. 

After years of strict division of Cieszyn Silesia, there has been a slow recovery of the re-

gional unity even if on different cultural and sociological foundations than in the prewar peri-

od. The integration process is certainly not without tension and historical “hiccups”, which 

reflects the old wrongs. Contemporary works by authors associated with Cieszyn Silesia play 

a vital role in this process – a factor that creates a space for mutual knowledge and under-

standing. 
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Dosud soustavně neprobádanou oblastí v rámci česko-polských kulturních va-

zeb jsou kontakty na poli populární náboženské písňové produkce 18. a 19. sto-

letí, kterou vnímáme jakou součást pololidové tvorby.1 Česko-polským písňovým 

vztahům byla a dosud je v největší míře věnována pozornost v rámci tvorby lido-

vé či hymnografie, z hlediska tvorby pololidové byly tyto prokazatelné a poměr-

ně hojné oboustranné vlivy zatím bohužel téměř opomenuty2, přitom podle dlou-

                                           
1 Pojem pololidová literatura byl v českém prostředí zaveden J. Hrabákem pro „mezipásmo 

mezi uměleckou literaturou a lidovou slovesností“. Jedná se anonymní produkci čerpající 

z podnětů umělecké a lidové tvorby, která je určena širokému lidovému publiku (autory byli 

kněží, učitelé, řemeslníci apod.). Způsobem šíření se blíží lidové slovesnosti, odlišuje se však 

od ní tím, že se jedná o produkci tištěnou a uměle vytvořenou. Do této skupiny můžeme  

zařadit i kramářskou tvorbu (Hrabák 1959: 466–468). 
2 Česko-polských písňových paralel si všímali již sběratelé lidových písní. Polské varianty 

řady moravských písní, o nichž víme, že vycházely i prostřednictvím kramářských tisků, re-

gistroval např. F. Sušil v Moravských národních písních (1860), který odkazoval na několik 

dobových polských písňových souborů. Sušilovy poznámky se posléze pokusila revidovat  

a doplnit polská muzikoložka H. Windakiewiczowa, která sestavila Katalog pieśni polsko- 

-morawskich (Windakiewiczowa 1908). Ve skupině autorkou uváděných dvojjazyčných „po-

pulárních epických duchovních“ písní nacházíme několik textů, o nichž bezpečně víme, že se 

v 19. století v českém a polském prostředí vydávaly jako kramářské tisky a narážíme mezi 

nimi i na několik poutních písní, které jsou předmětem našeho zájmu. Na oboustranné přejímání 

(překládání) populárního náboženského písňového repertoáru tiskárnami česko-polsko-slezského 

pomezí upozorňoval mezi prvními S. Dobrzycki ve studii Kolędy polskie i czeskie, ich wza-
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holetého badatele česko-polských vztahů J. Magnuszewského se právě rozhraní 

pololidové a lidové tvorby v průběhu baroka stalo v rámci česko-polských kontak-

tů dominantní oblastí (Magnuszewski 1977). Našim příspěvkem bychom tedy 

v první řadě chtěli upozornit na výzkumné možnosti tohoto z velké části nezpraco-

vaného, ale pozoruhodného tématu, jehož bádání může přispět k obohacení ob-

razu česko-polských vztahů. 

V našem výzkumu jsme si vytkli za cíl sledování vazeb mezi českým a pol-

ským poutním písňovým materiálem z 18. a 19. století.3 Náš zájem se soustředí na 

doložení konkrétních případů kulturních transferů, hledáme tedy prokazatelné 

vlivy, které se uplatnily při genezi konkrétních textů, stranou ponecháváme typo-

logické souvislosti, tj. analogie ve vývoji české a polské poutní písňové produkce 

či způsoby zpracování týchž náboženských látek v českém a polském prostředí.  

Naši pramennou základnu představují především kramářské tisky, jejichž pro-

střednictvím byly ve sledovaném období poutní písně nejvíce vydávány, v menší 

míře pak zpěvníky, kancionály či poutní knihy české a polské provenience,  

uchovávané ve vybraných sbírkách paměťových institucích v  České republice 

a v Polské republice.4 Musíme však bohužel konstatovat výraznou disproporci 

                                                                                                                                    
jemny stosunek (Dobrzycki 1930), věnované česko-polským vztahům v oblasti vánočních písní. 

Vzájemné česko-polské přejímání populárních náboženských písní dokládá rovněž diplomová 

práce Polsko-niemiecko-czeska pieśń religijna w tradycji liturgicznej na Śląsku A. Nowaka 

(Nowak 1996) a zejména pak studie K. Doly Pieśń kościelna pogranicza śląsko-morawskiego, 

v níž se autor zaměřil na společnou moravskou, polskou a německou tradici katolických písní 

na slezsko-moravském pomezí (Dola 2004). Velice cenným příspěvkem k tomuto tématu je 

diplomová práce M. Kałuży Pieśni religijne pochodzenia morawskiego i czeskiego na ziemi 

wodzisławskiej (Kałuża 1974), v níž autor podává výčet 31 polských náboženských písní (ma-

riánských, ke Kristu, ke svatým) užívaných ve Slezsku a majících moravský původ. Práce 

obsahuje rovněž přepisy těchto písní. Autor však vychází pouze z jazykové charakteristiky 

písně a v případě českých zdrojů čerpá z nových zpěvníků z poč. 20. stol., nezná tedy český 

písňový materiál 18. a 19. stol. a neuvádí české předobrazy písní. 
3 Pojem poutní píseň není chápán jednoznačně. Poutní píseň může být vymezena buď na 

základě společných charakteristických obsahových a formálních znaků, tj. jako žánr (písně 

obsahově svázané s poutěmi a oslavou patrona na poutním místě, obsahující zřetelné motivy 

poutě, poutníků či samotného putování; Ivánek 2010: 43–45) či funkčně na základě uplatnění 

v rámci dobového náboženského života (písňové texty prokazatelně určené pro využití v rámci 

poutního provozu, tj. i obecně náboženské písně, které se k putování nevztahují a k poutní 

lokalitě se hlásí pouze v názvu tisku – toto přiřazení je však předurčovalo k používání během 

poutí) (srov. Grochowski 2016: 93–106). Pojem poutní píseň zde používáme ve smyslu širšího 

kulturního fenoménu, zahrnujícího jak užší žánrově definovanou skupinu, tak širší skupinu 

vyčleněnou na základě užití v rámci situačního kontextu  
4 Pracovali jsme se sbírkami kramářských či starých tisků v: Muzeu Těšínska v Českém 

Těšíně, Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku, Ostravském muzeu v Ostravě, Slezském zemském 

muzeu v Opavě (Památník Petra Bezruče, Národopisné pracoviště, Muzikologické pracoviště), 

Vlastivědném muzeu v Olomouci, Etnologickém ústavu Akademie věd ČR v Brně, Morav-

ském zemském muzeu v Brně, Muzeu Vysočiny v Jihlavě, Muzeu a galerii v Prostějově, Muzeu 

regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí, Regionálním muzeu v Litomyšli; Książnicy Cieszyń-

skiej w Cieszynie, Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Bibliotece Jagiellońskiej Uniwersytetu 
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shromážděného českého a polského materiálu, což souvisí pravděpodobně s men-

ším rozšířením kramářských tisků v polském prostředí a jejich nedostatečným 

dochováním do dnešních dnů, ve srovnání s prostředím českým, kde se kramář-

ských tisků dochovaly desítky tisíc.5 Z tohoto důvodu a vzhledem k šíři a ob-

tížnosti tématu si nechceme a nemůžeme v následujícím výkladu klást nárok na 

úplnost. 

Při určení směru překladu se opíráme zejména o jazykovou analýzu písně.  

Nápomocny by nám mohly být i další ukazatele, jako datace písní, množství za-

chycených obměn, svědčící o oblibě textu, či zachycených vydání – máme však 

na zřeteli jejich omezenou vypovídací hodnotu. Obezřetní musíme být zejména 

při srovnávání datace českého a polského pramene. Polské písně máme téměř ve 

všech případech doloženy v tiscích až ze 2. poloviny 19. století, což však nezna-

mená, že pokud je česká píseň doložená staršími tisky, lze ji automaticky považovat 

za původní – v polském prostředí se sledované písně šířily jistě dříve, než dokládají 

tištěné prameny, avšak jinou formou, patrně ústně či v rukopisných opisech. 

Zvláště zajímavé je pro náš výzkum sledovat, k jakým poutním místům se 

písňové protějšky v českém či polském prostředí používaly, neboť to svědčí o míře 

jejich šíření a jak probíhal tvůrčí proces při jejím začleňování do domácí písňové 

tradice. Z hlediska sledování kulturních kontaktů je zvláště cenným objevem exis-

tence české a polské písně pro poutní lokalitu česko-polského pomezí, kdy je velmi 

pravděpodobné, že druhá jazyková varianta písně vznikla právě na tomto místě, 

vlivem bezprostředního setkávání poutníků obou národností (nevylučujeme mož-

nost, že písňové verze mohly vznikat takřka souběžně). Je doloženo, že v průbě-

hu 18. a 19. století byly vyhledávanými cíli poutníků z Čech, Moravy a Slezska 

Kalvárie Zebřidovská, Vambeřice, Hora sv. Anny u Opolí a Piekary, zejména však 

klíčové polské poutní místo Jasná Hora v Čenstochové. Úcta k Čenstochovské 

Madoně měla na Moravě a ve Slezsku zvlášť významné postavení, o čemž od 

baroka svědčí řada cenných literárních a vizuálních pramenů. Tradice čensto-

chovských poutí sahá na Moravě do přelomu 16. a 17. století. Nemalou roli zde 

sehrála podpora olomouckých biskupů či úcta k sv. Janu Sarkanderovi ze Sko-

czowa ve Slezsku, patronu Moravy, ctěnému mj. jako poutníkovi do Čenstocho-

vé. Poutě do Čenstochové propagovala od 18. století rovněž náboženská pout-

nická bratrstva. Čenstochová byla hojně navštěvována věřícími z  Těšínského 

Slezska, což usnadňovala geografická a jazyková blízkost. Tradice čenstochov-

ských poutí byla na našem území tak silná, že ji nenarušily ani osvícenské re-

strikce poutí.6  

                                                                                                                                    
Jagiellońskiego w Krakowie, Bibliotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego w Warszawie. 
5 Největší sbírku kramářských tisků v České republice spravuje Knihovna Národního mu-

zea v Praze, čítající přes 50 000 tisků.  
6 Soupis písní k Panně Marii Čenstochovské české provenience a edici jejich textů přináší 

publikace věnovaná úctě k Čenstochovské Madoně v moravsko-slezském prostoru Pod ochranu 

tvou se utíkáme / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Panny Marie Čenstochovské v rakous-
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Dosud jsme během našeho výzkumu objevili cca 30 poutních písní majících 

českou a polskou jazykovou verzi. Dále vybíráme dle našeho mínění nejzajíma-

vější případy, které řadíme do skupin na základě námi určené původní verze.7 

 

PÍSNĚ PŘEJATÉ Z ČEŠTINY 

Písně pro tatáž poutní místa 

Začněme písňovými dvojicemi, které se doloženě vydávaly pro stejná poutní 

místa. Je pochopitelné, že se překládaly zejména texty dobově populární a rozší-

řené. V českém prostředí byla velmi oblíbená píseň Žádný neví, co jest láska, 

kdo ji nezkusil, nešel bych já za svou milou, kdybych nemusel, jejímž polským 

protějškem je píseň Żaden nie wie, co jest łaska, Maryja, Maryja. Tento příklad 

je o to zajímavější, že jsme píseň jak v českém, tak v polském prostředí zazna-

menali pro Jasnou Horu v Čenstochové (pro Čenstochovou známe rovněž dvo-

jici Vale, vale, smutně dávám a Wale, wale smutne daję, o níž budeme hovořit 

v podkapitole věnované písním přejatým z polštiny). Incipit písně byl u nás vel-

mi oblíbený, objevoval se nejen v náboženských písních, ale v 18. století i ve 

světských písních v různých obměnách: Žádný neví, co je dílo, … radost, … nou-
ze, … žena, … práce či … škola (Horálková 1963: 248). K. Beneš vydal píseň 

Žádný neví, co robota dokonce s datací 1690 (Beneš 1910: 350), autorem zmi-

ňovaný výtisk však není doložen. Náboženská verze vznikla u nás pravděpo-

dobně primárně pro Čenstochovou (dokonce se jedná o nejfrekventovanější čes-

kou čenstochovskou píseň) a máme ji doloženou tiskem v polovině 18. století, 

v 19. století se u nás píseň vyskytuje rovněž pro Pannu Marii Tálskou (Mariental – 

dnešní Marianka na Slovensku) Pro Čenstochovou zaznamenáváme od konce 

18. století i variantu s obměněným začátkem Žádný neví, co jest láska, kdo ji 

nezkusil, poď pútníku s veselostí, kdežs juž často byl. Česká a polská píseň mají 

tentýž počet strof, nicméně v polské písní jsou strofy delší, neboť se za verše 

vkládá oslovení Maryja, Maryja. Jedná se o víceméně doslovný překlad z češti-

ny, kdy se obměňují výrazy za podobně znějící, avšak jiného významu, např. 

láska v incipitu je přeložena nepřesně jako łaska, tj. milost. O tom, že se jed-

ná o převod z češtiny do polštiny svědčí i bohemismy v textu, např. w sercu za-

chowam (v srdci zachovám či perliczko (perličko) walet). Česká verze navíc ob-

sahuje moravismy, např. ju, našu, tvoj.8  

Dvě paralelní písňové dvojice jsme nalezli rovněž mezi písněmi určenými pro 

Vambeřice. Prvním případem je dvojice písní Rozvíjej se kvítí, krásně svítí slunéč-

                                                                                                                                    
kém Slezsku a na Moravě, připravovaná toho času pod vedením prof. J. Malury na Katedře 

české literatury a literární vědy Ostravské univerzity. Uvedené informace vztahující se k čen-

stochovským písním v naší studii čerpáme z tohoto výzkumu. K tomuto tématu viz rovněž 

studii Malura – Ivánek – Szturcová 2016. 
7 Ve studii budeme hovořit o písňových typech, nebudeme tedy citovat konkrétní vydání – 

ta citujeme pouze v případě, že máme na mysli konkrétní tisk. 
8 Srov. Pod ochranu tvou se utíkáme… 
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ko – Rozwija się kwiecie, świeci słoneczko. Českou verzi máme doloženou pou-

ze k Vambeřicím, nebo jako univerzální píseň nehlásící se k žádnému poutnímu 

místu, polskou píseň známe kromě Vambeřic pro Ležajsk a Piekary. Český text 

se objevuje v tiscích z konce 18. století, polskou zachycují kramářské tisky až 

z 2. poloviny 19. století. Česká píseň bývá delší o tři sloky a opět se jedná o věr-

ný překlad, přičemž v polské verzi se objevuje několik bohemismů: kwiecie (kví-

tí), Maciczko (Matičko), nawiedzić (navštívit), niemoc (nemoc). 

Druhou dvojicí písní pro Vambeřice jsou texty Vinšované jara, ó nebeský ráji 
a Winszowana wiosno, o niebieski raju. V českém prostředí máme tuto píseň do-

loženou tiskem z konce 18. století, polská píseň se objevuje v kramářských tis-

cích po polovině 19. století. Český text je v 19. století doložen i pro Pannu Marii 

Svatokopeckou. Vzhledem k tomu, že píseň pro Vambeřice obsahuje podrobný 

popis procházení vambeřickou kalvárii, je pochopitelné, že byla v české verzi 

výrazně zkrácena – na 38 slok z 60. I zde se jedná o překlad respektující předlo-

hu a v polské verzi narážíme na bohemismy, např.: zaniechawam (zanechávám), 

porząd (pořád). V polské písní se na rozdíl od české používá německý název 

místa Albendorf (Panna Marie se oslovuje jako Matka Albendorfska).  

Písně pro různá poutní místa 

V mnohem větší míře se však setkáváme s případy, kdy česká a polská verze 

písně fungovala pro různá polská či česká poutní místa či jako univerzální pout-

nická nebo obecně mariánská píseň. 

Velmi rozšířeným a hojně obměňovaným textem byla v českém prostředí pout-

nická píseň Horo krásná spanilá, jejímž polským protějškem je píseň Gwiazdo 
śliczna, wspaniała. Na existenci této česko-polské dvojice upozorňovala již 

H. Windakiewiczová (Windakiewiczowa 1908: 5). V našem prostředí jsme píseň 

zaznamenali pro Křtiny (Horo krásná spanilá, Svatokřtinská Maria), Starou Ho-

ru (Horo krásná spanilá, Starohorská Maria) a Chlumek (Horo krásná spanilá, 
Svatochlumecká Maria). Tisky z 2. poloviny 19. století dokládají, že se v pol-

ském prostředí objevovala nejen jako píseň pro Čenstochovou (Gwiazdo śliczna, 
wspaniała, Częstochowska Maryja), ale i jako obecná kalvarská píseň (Gwiazdo 
śliczna, wspaniała, Kalwaryjska Maryja). 9 V příloze uvádíme text obou verzí. 

Se zajímavým příkladem tvůrčího procesu se setkáváme u dvojice poutnických 

písní Ze všech nejkrásnější já milou mám – Ze wszech najśliczniejszą ja miłą 
mam. V českém prostředí se píseň vyskytuje v 19. století pro blíže neurčené 

poutní místo – patrně oblíbené, neboť v textu čteme: chodí nás tam na tisíce 

(chodzi ich tam na tysiące) a ctějí ji knížata i císař pán (czcili ją książęta i ce-
sarz sam). V polovině 19. století byla u nás rovněž přizpůsobena pro Svatý Ko-

peček. V polském prostředí jsme píseň zaznamenali ve 2. polovině 19. století, 

bez příslušnosti ke konkrétní lokalitě. Polský text je zkrácený o závěrečné mod-

litby (12 strof oproti 16). Milostný výraz milenka je nahrazen neutrálnějším Ma-

tuchna. Píseň obsahuje několik bohemismů, např. lubi (líbí), ja ją ważyć będę (si 

                                           
9 Srov. Pod ochranu tvou se utíkáme… 
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jí vážit budu), udzielujesz (uděluješ). O oblíbenosti písně v českém prostředí 

svědčí i využití pro poutní místa lokálního významu – koncem 19. století pro 

mariánská poutní místo Rokole a Suchý Důl (tudy procházeli poutníci ze seve-

rovýchodních Čech do Vambeřic) v kladském pomezí. 

Pro Křtiny (doložená od 1. poloviny 19. století), Frýdek (zaznamenaná v 19. sto-

letí), nebo jako univerzální text v českém prostředí fungovala píseň Sem, sem, 

poutníčkové, všickni pospěšte. Polským protějškem je píseň Sam, sam, pont-
niczkowie, wszyscy pośpieszcie, zaznamenaná jako univerzální poutnická píseň 

ve 2. polovině 19. století. Pro Pannu Marii Křtinskou měla píseň obměněný za-

čátek Sem, sem, poutníčkové svatokřtinský. Jedná se o zajímavou oslavnou pí-

seň, obsahující řadu různých metaforických pojmenování Panny Marie (i méně 

obvyklá, např.: poslední konec vzdechnutí; přešťastný slovo vyřknutí – polský 

text je buď ponechává: zdrowaś bądź szczęśliwa słowa mówieniu, nebo převádí 

do neexpresivní podoby: zdrowaś bądź w ostatním moim wzdychaniu). Marii pro-

zpěvují všechny čtyři díly světa (wszystkie cztery części tego to świata). Všechny 

české verze (i univerzální) obsahují v závěru výzvu Poďte sem, Čechové, Uhři, 
Moravci. Polský text obsahuje bohemismy: Rodziczka (Rodička), Maticzka (Ma-

tička), libeznie (líbezně), litujcie (litujte). 

V mnoha vydáních jsme zaznamenali píseň Překrásná růžička líbezně voní, 
která byla určená pro Pannu Marii Svatohorskou či Chlumeckou (obě zazname-

nané tiskem na konci 18. století) a hojně se objevovala rovněž jako univerzální 

píseň. Jejím polským protějškem je text Przekrasna różyczko libeznej woni, kte-

rá je doložená tiskem v polovině 19. století a nehlásí se k žádnému poutnímu 

místu. V písni je Panna Marie přirovnávána k líbezně vonící růžičce a k vzác-

nému květu. Objevuje se motiv hledání Panny Marie a cesty za krásným hlasem 

mezi horami. Zaujme motiv darování Marii poutníkem růženečku a písničky. 

Polská píseň je doslovným převodem a obsahuje bohemismy, např.: przekrasna 

(překrásná), libeznej woni (líbezné vůně), ja kwilę (kvílím); się pocieszuję (se 

potěšuji). 

Oblíbená byla rovněž píseň pro Pannu Marii Vranovskou Vesele, překrásně já 

zpívati budu, zaznamenaná od 1. poloviny 19. století. Polským ekvivalentem je 

píseň Wesele przekrasne sobie śpiewać będę, doložená ve 2. polovině 19. století 

jako univerzální poutnická. V písni se objevuje poměrně častý motiv putování 

přes hory a lesy. Netradiční je prosba o udělení prostořečnosti ústům poutníka, 

aby mohl Pannu Marii chválit na věčnost – v polském textu je neutrálnější prosba 

o udělení zbožnosti udziel mi, Maryja, prawdziwą pobożność.  

Na doslovný překlad narážíme při převodu české písně Ó Maria, hledám tě 
dávný čas, jejímž polským protějškem je píseň O Maryja, szukam cię dawny czas. 

V české verzi je píseň v 1. polovině 19. století doložená pro Pannu Marii Svato-

horskou, v polovině 19. století pro slovenské Topolčany. V polském prostředí 

máme text doložený tiskem ve 2. polovině 19. století jako univerzální píseň – 

v polském textu zůstává k svaté hoře budu já pospíchat – święta góro, ja będę 

pospieszać. Text je zajímavou kombinací poutnických motivů (např. překonává-
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ní pahrbků a pustin) s lamentem sirotka. Jako příklad doslovného překladu mů-

žeme uvést výrazy pustinách – pustyniach či Matka milosti – Matka miłości. 
Jako obecná mariánská píseň byla v českém prostředí od počátku 18. století 

doložená tiskem píseň Maria, ochrana, onať jest má sama. V průběhu 19. století 

je pak doložená k Panně Marii Šaštínské (k Šaštínu se hlásí jen v názvu tisku, 

v textu se nezmiňuje). V polském prostředí je píseň Maria obrona, ona mocna 

sama století doložená tiskem ve 2. polovině 19. století pro Pannu Marii Piekar-

skou (Piekary se zmiňují ve 2. a 4. strofě: 2. W Piekarskim kościele łask używa 
wiele, Maryja…, 4. Ona gwiazda morska, cudowna Piekarska Maryja…). 

K Panně Marii Hostýnské se v českém prostředí od 1. poloviny 19. století hlá-

sila oslavně-prosebná píseň Ó Maria, moje radost! (i v obměněné podobě Ó Ma-

ria, moje žádost!), jejímž polským ekvivalentem je univerzální poutnická píseň 

O Maryja, moja radość, doložená tiskem ve 2. polovině 19. století. Nejedná se 

o bezprostřední převod, polský text je delší (17 strof oproti 12) a liší se drobný-

mi významovými změnami, např.: ty jsi síla všech zemdlených – tyś jest jasna 

gwiazda ranna. 

V českém prostředí jako univerzální poutnická píseň sloužil text začínající 

Plesej mé srdce radostí, pojď poutníčku s důvěrností, dále pokračující: pospěš 

na horu svatou, spatříš Panenku čistou. Polským protějškem je text Skacz, moje 
serce, z radości, pójdź pontniczku do wieczności, který navazuje pośpiesz na 
górę świętą, zobaczysz Annę (Pannę) świętą (vidíme, že se píseň měla kromě 

mariánské i anenskou verzi). Většinu písně tvoří promluva Panny Marie, v pří-

padě polské písně i sv. Anny, k poutníkům – oslovují se typické skupiny poutní-

ků (panny, mládenci, manželové, manželky, sirotci, vdovy). Polský text je bez-

prostředním převodem, zachovává počet strof a obsahuje několik bohemismů, 

např.: sierotkowie (sirotkové), roztomiłe (roztomilé). 

Jak jsme zmínili v úvodu, písňové paralely jsme nenašli pouze mezi marián-

skými písněmi, ale i mezi texty pro sv. Annu. Jako příklad můžeme uvést dvojici 

Já jsem si vyvolil za ochranu bábu Krista Pána, svatou Annu a polskou verzi 

Ja sobie wybrałem za obronę babkę Chrystusa, Świętą Annę. Českou píseň má-

me doloženou tiskem v 1. polovině 19. století, polskou ve 2. polovině 19. století. 

V českém prostředí později incipit a refrén využívá píseň pro Mariazell Já jsem 

si vyvolil za ochranu Matičku Cellenskou, svatou Pannu, která většinou na anen-

skou píseň odkazuje nápěvem. Polská píseň se objevuje s obměněnou první stro-

fou Uprosiłem sobie za pomoc, obronę babkę Chrystusa Pana, Świętą Annę .  

Píseň zajímavě rozpracovává motiv překonávání těžkostí během putování: Byť 

bych pod střechou byl, neb na cestě, / v lesích, neb pustinách, v každém místě, / 
strach, bázeň na moři, nechť se na mě valí, neumoří – Bym też był na morzu, 
albo w lesie, / na górach, pustyniach, albo w mieście ,/ strachów morskich nie boję 

się, / choć się na mnie zwalą, zachroni mnie. Dále se zařazují prvky lamentu, 

kdy pro poutníka ve všem v zármutku, neštěstí, chudobě, nemoci, v případě za-

vržení od přátel, bídě, hanbě, potupě či vábení bohatství a v případě svodů světa 

(osidla svět svoje když nalíčí – będzie świat swoje marności ukazywać) zůstává 



44 Monika Szturcová 

sv. Anna neochvějnou nadějí. Polská píseň obsahuje řadu bohemismů, např.: 

wywolił (vyvolil), trapić (trápit). Zajímavé je, že v polštině existuje píseň při-

bližně stejně dlouhá jako česká, ale narážíme i na text výrazně amplifikovaný 

(27 strof oproti 11 v polské, 9 v české), doplněný o oslavně-prosebné pasáže a ně-

kolik vyprávěcích pasáží o životě sv. Anny a Panny Marie. 

Ojediněle se informace o překladu písně promítla i do samotného názvu tisku. 

Jako příklad můžeme jmenovat tisk Pieśń nowa o najświętszéj Pannie Maryi 
Kalwaryjskiej z morawskiego języka na polski przełożona, vydanou ve 2. polo-

vině 19. století, kterou zaznamenává Estreicherova polská bibliografie pro 19. sto-

letí (bez místa tisku, incipit bibliografie bohužel neuvádí). Dále se zde zazname-

nává Pieśń w podróży o najświętszéj Pannie śląskiej na polską przełożona, u níž 

však můžeme jazyk, z něhož měl být překlad realizován pouze odhadovat (ori-

ginál mohl být buď německý či český, což by vzhledem k tomu, že píseň byla 

vydaná v roce 1858 ve Wadowicích v tiskárně J. Pokorné, vdovy po Čechu Po-

korném, bylo pravděpodobnější; Estreicher 1876: 386–396). Na podobné příkla-

dy upozorňuje i J. Dobrzycki, který zmiňuje blíže nespecifikovanou mariánskou 

píseň vydanou v Piszově tiskárně v Bochni kolem roku 1860 obsahující poznám-

ku z morawskiego języka na polski przełożona a píseň ke sv. Janu Nepomucké-

mu s incipitem Tysiąckroć bądź pozdrowiony s poznámkou z czeskiego na pol-
skie przetłumaczona (Dobrzycki 1930: 66–67). 

Rukopisný písňový soubor Jana Kupce 

Na závěr našeho výkladu o písních přejatých z české písňové tradice se chce-

me soustředit na pozoruhodný a velmi cenný pramen polské provenience, kte-

rým je rukopisný soubor náboženských písní zapsaný dlouholetým sběratelem 

lidových a náboženských písní Janem Kupcem (1841–1909), zpěvákem a regio-

nálně významným básníkem z Łąk ve Slezsku (na hranicích pruského záboru). 

Podle J. Kudery se Kupiec vydával za sběrem písní nejen do blízkého okolí, ale 

i na Moravu (Myszor – Burzywoda 1982: 243). Soubor sám neobsahuje název 

a pro jeho označení se v odborné veřejnosti vžilo pojmenování kněze J. Kudery 

Pieśni ludowe i kościelne. Zebrał i osobiście spisał Jan Kupiec. Kupcův písňový 

soubor nebyl dosud jako celek publikován. Devět poutních písní ze souboru pu-

blikovali v ediční úpravě J. Myszor a U. Burzywodová ve studii Pieśni pątnicze 
ze zbioru Jana Kupca v roce 1982. Publikovaný soubour obsahuje jednu píseň 

pro Gidle (Witaj Pani, my poddani nisko kłaniamy), dvě pro Kalvárii Zebřidov-

skou (Obwesel serce moje, niekwil, niemiej żałości; Cóż ja mam za trapieni, 
gdzie najdę pocieszeni), dvě pro Čenstochovou (Wspomnij na najświętszą Pan-
nę, tę Częstochowską; Żaden nie wie, co jest łaska, Maryja, Maryja) a tři pout-

nické univerzální (Ku komuż sie uciec mamy, jak k Pannie Maryi; Słuneczko za-
szło pudzięmy spaci; Zasmuceni na tem świecie, każ pójdziemy), nehlásící se ke 

konkrétní lokalitě. Většinu těchto textů známe v 19. století jako kramářské tisky. 

Tiskem doloženy nemáme pouze tři písně: Zasmuceni na tem świecie, każ pój-
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dziemy; Obwesel serce moje, niekwil, niemiej żałości a Cóż ja mam za trapieni, 
gdzie najdę pocieszeni.  

Tento soubor nebyl dosud srovnáván s českým náboženskými písněmi, byť sa-

mi autoři vydaného souboru nastiňují hypotézu, že některé písně mohou mít český 

předobraz (tamtéž: 271). Našim cílem bude tedy tyto písně analyzovat v kontex-

tu českého repertoáru populárních náboženských písní. 

V publikovaném souboru můžeme u sedmi písní spolehlivě doložit existenci 

paralelní české varianty, navíc se lze téměř s jistotou domnívat, že ve všech pří-

padech je česká varianta původní. První písní je píseň Ku komuż się uciec mamy 

(Pieśń o Pannie Maryi, č. 9), jejímž českým ekvivalentem je text Komuž se utécti 
máme. V českém prostředí pochází nejstarší doložený výtisk z počátku 18. stole-

tí, v polském prostředí jsme ji zaznamenali jako kramářský tisk ve 2. pol. 19. sto-

letí. Ani v jednom prostředí se píseň nehlásí k žádnému konkrétnímu poutnímu 

místu. Jedná se o kolektivní oslavně-prosebnou píseň založenou na zvoláních 

k Panně Marii a ke Kristu. Zaujme prosba o ochranu před nepřáteli, kterými jsou 

Turci, Tataři a pohané, a udělení rozumu všem pánům, vrchnosti, všem stavům 

a duchovním správcům. Verze v Kupcově souboru obsahuje řadu bohemismů, 

např. dufający (doufající), Maciczka (Matička); Rodziczka (Rodička); przytomna 

(přítomná). Zatímco česká verze obsahuje prosbu o ochranu císaře pána (známe 

i verzi s královnou), v Kupcově zápisu se objevuje prosba o ochranu krále.  

Druhou univerzální poutnickou písní je Słuneczko zaszło, pójdziemy spaci 

(Pieśn o Pannie Maryi na dobrą noc, č. 10), jejíž českou paralelou je Slunečko 
zašlo, půjdeme spáti. Polská píseň je doložená kramářským tiskem po polovině 

19. století, česká již koncem 18. století pro Pannu Marii Suchdolskou, v 19. sto-

letí pro Cellenskou, Žarošickou, Třebovskou a Vyderskou. Píseň bývá v obou 

prostředích většinou v názvu označována jako píseň na dobrou noc. Kupcova 

píseň obsahuje opět řadu bohemismů, např.: pospołu (pospolu), wdycki (vždyc-

ky), infinitivy s  -ci (daci apod.) 

Třetí obecně poutnickou písní je Zasmuceni na tęm świecie, każ pójdziemy 

(Pieśń o Pannie Maryi, č. 22), jejímž českým protějškem je píseň Na tom světě 

zarmouceným, kam půjdu. Českou verzi písně máme doloženou kramářským 

tiskem pro Pannu Marii Křtinskou, byť se jedná o text patrně nepříliš rozšířený, 

neboť jsme zachytili pouze dva vydání bez uvedené datace. Naproti tomu pol-

skou verzi vydanou tiskem jsme dosud nenalezli a text máme doložen pouze 

v Kupcových záznamech. Původ písně napovídají i obsahové prvků textu. V pol-

ské verzi čteme prosbu věřících k Panně Marii o požehnání pro císaře Františka II. 

(1768–1835): Udziyl święte pożegnanie naszemu Franciszkowi, cysarzowi dru-
gimu, píseň tedy musela vzniknout v rakouském záboru. Dodejme, že v jedné 

české verzi pro Křtiny prosí věřící o požehnání pro Františka I., ve druhém námi 

zachyceném vydání pak rovněž pro Františka II. Opět zde nacházíme bohemis-

my, např.: przekrasna (překrásná), perliczka (perlička). 

Čtvrtou univerzální poutnickou písní je text Ach, me miłe pocieszenie, o Ma-

tuchno moja (Pieśń o Pannie Maryi, č. 42), jejímž českým ekvivalentem je píseň 
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Ach, mé milé potěšení, ó Matičko moje. U nás jsme ji zaznamenali i pro Maria-

zell, Mariental a Svatou Horu. V polském písňovém repertoáru fungovala rov-

něž pro Čenstochovou či blíže neurčenou kalvárii. Zatímco v českém prostředí 

je píseň doložená tiskem již z konce 18. století, v polském ji zachycuje tisk až ze 

2. poloviny 19.  Píseň je založená na dialogu Panny Marie s loučícím se poutní-

kem. Kupcův záznam a nalezené polské tisky na rozdíl od českých neuvozují 

sloky označením mluvčího (Panna Marie / Poutník). Také tato píseň obsahuje 

několik bohemismů: styska (stýská), wzdychani (vzdychání) 

Ke Kalvárii Zebřidovské se hlásí poutnická píseň s incipitem Cóż ja mam za 

trapieni, gdzie najdę pocieszeni (Pieśń o Pannie Maryi, č. 54) – českým ekviva-

lentem je text Co já mám za trápení, kde najdu potěšení. Polská píseň tiskem 

nevyšla a dokládá ji pouze Kupcův zápis. V českém prostředí je nejstarší výtisk 

doložen ve 2. polovině 18. století pro Pannu Marii Drahovskou či Kojetínskou, 

dále v 19. století pro Cellenskou a Šaštínskou. Panna Marie je přirovnávána 

k lékařce, která bydlí za horama a lidu na tisíce již uzdravila. Podle místa, ke 

kterému se text hlásí, se obměňují duchovní felčaři – v Kupcově zápisu pro kal-

várii jsou to františkáni, ve verzi pro Drahovskou či Kojetínskou Pannu Marii 

páterové petrýni, pro Šaštínskou dvojí ctihodný páterové. Polský text zachovává 

slova cizího původu: flastr, penitence, absoluce a rovněž obsahuje bohemismy, 

např. trapieni (trápení), pocieszeni (potěšení). 

Posledním doloženým překladem, který se v publikovaném soboru Kupcových 

písní objevuje, je poutnická píseň pro Čenstochovou Żaden nie wie, co jest łaska, 
Maryja, Maryja (Pieśn o Pannie Maryi Częstochowski, č. 13) – v české verzi Žád-
ný neví, co jest láska, o níž jsme hovořili výše.  

Rovněž u písně s incipitem Obwesel serce moje, nie kwil, nie miej żałości na 

základě jazykové charakteristiky a skutečnosti, že tento text v polském prostředí 

nevyšel tiskem, usuzujeme na český předobraz, zatím však nevíme, o kterou 

konkrétní píseň se jedná. 

PÍSNĚ PŘEJATÉ Z POLŠTINY 

Ve výrazně méně případech je mezi našimi písňovými dvojicemi původní text 

polský. Nejpozoruhodnějším příkladem dokládajícím vysokou míru tvůrčího  

procesu je dvojice kalvarských písní Marsz, marsz mé srdce na Kalvárii – Marsz, 
marsz, me serce, na Kalwaryją. Česká píseň je doložená tiskem na počátku 

19. století, polskou jsme zaznamenali ve 2. polovině 19. století. Českou ani pol-

skou variantu nemáme doloženou ke konkrétní poutní lokalitě. Píseň pracuje 

s vojenskými motivy a chápe pouť jako součást či formu duchovního boje. Veli-

ce zajímavé je, že česká i polská píseň existuje i ve druhé novější variantě Pojď, 

pojď mé, srdce, na Kalvárii – Pospiesz, me serce na Kalwaryją – obě doložené 

tiskem ve 2. polovině 19. století. Novější verze písní nahrazují výrazy pojící se 

k vojenské oblasti náboženskými symboly či neutrálními výrazy, přičemž vidí-

me, že polský text je v tomto nahrazování o něco důslednější: generál – spasitel, 

generał – zbawiciel; kvartýr – pobyt, kwater – jego miejsce; v jeho komendě – 
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v jeho rukouch, w jego komendzie – w jego opiece; čert – tělo (polská ponechává 

czart); na buben biju – na srdce biji, już larum biją – gdzie czołem biją; horuhev – 

praporec, chorągiew – ołtarze; verbuju – vábějí, werbują – przyjmują; trębacze 

trąbią – modły wznoszą (v české zůstává trubače trubja – trubače troubí); 
w kotły biją – wianek jéj wiją (v české zůstává bubny biju – bubny bijí). Co se 

týká jazykového hlediska, v původní české verzi Marš, marš… jsou patrné vý-

razné nářeční a polské vlivy, např. sluhač (słuchać), mowit (mówić), zhotují (zgo-

tują), zimné (zimne), spokojný (spokojny), přeškody (przeszkody), které částečně 

zůstávají i v novější české verzi Pojď, pojď… Incipit Marsz, marsz… byl v pol-

ském prostředí využit rovněž pro poutní píseň pro Čenstochovou Marsz, marsz 
me serce do Częstochowy. 

Dalším případem je dvojice písní Vale, vale smutně dávám – Wale, wale smutne 

daję. V našem prostředí píseň dokládají tisky od 1. poloviny 19. století, zatímco 

v polských tiscích jsme ji zaznamenali až cca od poloviny 19. století. Česká ver-

ze se objevuje pouze pro Čenstochovou, avšak patrně nebyla příliš rozšířená 

(dosud jsme její vydávání zaznamenali pouze v Procházkově těšínské tiskárně), 

polská verze se kromě Čenstochové výjimečně objevuje i pro blíže nespecifiko-

vanou Pannu Marii Kalvarskou. Ojediněle narážíme na polskou verzi s lehce 

obměněným incipitem Już ci już odchodzić muszę z miejsca tego świętego. Čes-

ká verze textu je amplifikována o jednu strofu a jedná se o bezprostřední pře-

klad, kdy český text obsahuje řadu polonismů: odjist (odejść) odjist; srdce přebi-

ja (serce przebija); pozvol že (pozwólże); v kutečku v tvým kostele (w kąciku 

w tym kościele); ofěruji (ofiaruję). Český text navíc obsahuje moravismy: ju, 

naša, tvojou, svej.10  

Závěrem musíme dodat, že velmi výjimečně se informace o tom, že píseň by-

la přeložena objevuje v samotném názvu tisku. Jako příklad jmenujme Novou 
píseň k Panně Marii vydanou v Těšínské Procházkově tiskárně s poznámkou 

z německého na polské, pak z polského na moravské přeložená od velebného 
Quardiána na Kalvárii.11 Jedná se o píseň s incipitem Když jsme přišli k tobě, 
Královno, jejímž polským protějškem je píseň začínající Gdyśmy przyszli do 

kościoła, Królowo (Procházka vydával v pobočce v Bílsku i tuto polskou verzi 

písně).12 Německou variantu jsme bohužel dosud nenašli. V českém prostředí se 

tato píseň vyskytuje doloženě od 1. pol. 19. století jako univerzální poutnická, 

v polském prostředí jsme text zaznamenali ve 2. polovině 19. století pro Piekary 

a sv. Annu. Převod písně do češtiny je zdařilý, překlad z polštiny naznačují pou-

ze některé tvary slov: ubohé děti Evine (ubogie dzieci Ewine). Polská píseň je 

                                           
10 Srov. Pod ochranu tvou se utíkáme… 
11 Nová píseň k Panně Marii, bez nápěvu, incipit Když jsme přišli k tobě, Královno, 19 strof, 

1811, Těšín, Karel Procházka, Muzeum Těšínska v Českém Těšíně, sbírka kramářských tisků, 

sign. H 14371 
12 Pieśń o najświętszej Pannie Maryi, bez nápěvu, incipit Gdyśmy przyszli do Ciebie do ko-

ścioła, Królowo, 23 strof, bez datace, Bielsko, Karol Prochaska, Moravské zemské muzeum 

v Brně, sbírka kramářských tisků, sign. ST 1328 
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o několik strof delší (prodloužená o závěrečnou modlitbu – 24 strof proti 19) 

a nejedná se o prostý převod – česká verze zachovává z původních polských tří 

strof obsahujících motivy měsíce, hvězd, odění Panny Marie sluncem pouze 

jednu strofu, česká verze tedy ve finále obsahuje méně metafor a působí jako 

méně literárně propracovaná. Zaujme, že český text ve druhé polovině písně vy-

užívá dvě strofy, které známe i z písně Komuž se utéct máme (prosba o ochranu 

oseníčka a ochranu před škodlivými ďábelskými kouzly a čáry). 

Třetím případem je situace, kdy se na základě jazykových charakteristik ne-

můžeme spolehlivě dojít k závěru, která jazyková varianta je původní. Tímto 

příkladem je písňová dvojice Z dalekéj jsme krajiny a Z dalekiej my krainy. Pí-

seň máme v obou verzích doloženou tiskem až ve 2. polovině 19. století. V pol-

ském prostředí byla píseň určená pro Kalvárii Zebřidovskou, v českém prostředí 

se teoreticky mohla zpívat k libovolné kalvárii, ale vzhledem k tomu, že píseň 

vydávala Teslíkova tiskárna v tehdejší uherské Skalici13, předpokládáme užití 

rovněž v Kalvárii Zebřidovské (skalická tiskárna tiskla pro Moravu a Slezsko 

a Slovensko, odkud se do Kalvárie Zebřidovské prokazatelně putovalo). V pol-

ské verzi je zobrazen průvod, v němž v čele kráčel starosta, dále andělé, družbo-

vé, asistující družičky nesoucí planoucí svíce, muzikanti a poutníci včetně ne-

mocných, prosících o uzdravení. V českém protějšku je tento popis zkrácen, při 

zachování stejného rozsahu písně, na úkor univerzálních promluv Panny Marie 

k poutníkům. V textech nenarážíme na bohemismy či polonismy. Je dost dobře 

možné, pokud se nenajdou starší vydání, že písně česká a polská varianta vznik-

la v Kalvárii Zebřidovské, kterou navštěvovala řada poutníků z Moravy a Slez-

ska souběžně (srov. Szturcová 2017). 

ZÁVĚR 

Náš výzkum dokládá česko-polskou obousměrnou výměnu populárních nábo-

ženských písní, šířených v 18. a 19. století především prostřednictvím kramář-

ských tisků. Dnes již bohužel nezjistíme, kde a kým byly konkrétní písně přelo-

ženy. O okolnostech převodu můžeme tedy pouze spekulovat. Soudíme však, že 

k přebírání písní na česko-polském pomezí docházelo v první řadě spontánně, 

např. z důvodu atraktivní melodie, v lidovém prostředí, např. při setkávání pout-

níků či předzpěváků různých národností na poutních místech. Tuto tezi potvrzu-

je, že jsme v několika málo případech zjistili existenci české a polské varianty 

jedné písně pro totéž poutní místo (Čenstochová, Vambeřice, Kalvárie Zebřidov-

ská), navštěvované věřícími obou etnik. Je pravděpodobné, že v tomto procesu 

sehrála roli i aktivita regionálních vydavatelů populární náboženské literatury, 

kteří se se mohli s vidinou obchodního úspěchu snažit na „trh“ uvést oblíbenou 

píseň sousedů, k čemuž jim napomáhala jazyková blízkost. Je zajímavé sledo-

vat, jakým způsobem se převzaté písně do domácího repertoáru začlenily – evi-

                                           
13 Nová píseň o pohřbu nejblahoslavenější Panny Marie, bez nápěvu, incipit Z dalekej jsme 

krajiny, 14 strof, Uherská Skalice, Jozef Teslík, Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, sbírka 

starých tisků, sign. FM 11036 S 



 Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní 18.–19. století 49 

 

dentně to probíhalo bez obtíží, neboť vidíme, že přejaté písně již pak dále žily 

v rámci kramářského oběhu svým životem a docházelo k jejich variování a úpra-

vám podle konkrétních potřeb. Některé z uvedených písní navíc přetrvaly, zejmé-

na v polském prostředí, v písňové tradici až do dnešních dnů. 

 

 

PŘÍLOHA 

1a. inc. Horo krásná, spanilá, Svatokřtinská Maria 

 

Píseň k Panně Marii Křtinské (asi 1. polovina 19. století, Těšín) 

 

1. 

Horo krásná, spanilá, 

Svatokřtinská Maria, 

překrásná jsi k milování, 

Maria, ach, Maria. 

 

2. 

Uslyšel jsem krásný hlas, 

jak Maria volá nás: 

„Pojďte ke mně, moje děti, 

přišel čas, ach, přišel čas.“ 

 

3. 

Ti ptáčkové spanilí 

chválí Pannu Marii, 

zezulenky libým hlasem 

cukrují, ach, cukrují. 

 

4. 

Poutníčkové rozmilí, 

pozdravujme Marii, 

čisté srdce Boží Matce 

darujem, ach, darujem. 

 

5. 

Ó překrásný klenote, 

Maria, na tom světě 

kdo tebe má, ten se s tebou 

raduje, ach, raduje. 
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6. 

Ó přešťastný trůn Boží 

Panně Marii složí, 

cherubíni, serafíni 

zpívají, ach, zpívají. 

 

7. 

Ó Maria, Maria, 

tys má pomoc jediná, 

má duše se v mojim těle 

raduje, ach, raduje. 

 

8. 

Maria, slyš volání, 

svoje křesťany věrný, 

by se Bůh ráčil smilovat, 

nade mnou, ach, nade mnou. 

 

9. 

Vypros nám požehnání, 

ó Svatokřtinská Paní, 

lásku, svornost a upřímnost 

nad námi, ach, nad námi. 

 

10. 

Vzláštně při naší smrti, 

když budem umírati, 

abych já se mohl věrně 

vyznati, ach, vyznati. 

 

11. 

Ó Maria, Maria, 

tys má pomoc jediná, 

ať toto moje zpívání 

přijde k tobě, Maria. 

 

Konec. 

1b. inc. Gwiazdo śliczna wspaniała, Kalwaryjska Maryja 
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Pieśń o N. Pannie Maryi Kalwaryjskiéj  
(2. pol. 19. století, Bielsko, K. Prochaska) 

 

1. 

Gwiazdo śliczna wspaniała,  

Kalwaryjska Maryja,  

do ciebie się uciekamy,  

o Maryja, Maryja! 

 

2.  

Słyszeliśmy wdzięczny głos, 

jak Maryja woła nas:  

„Pójdźcież do mnie, moje dzieci,  

przyszedł czas! ach, przyszedł czas!” 

 

3.  

Gdy ptaszkowie śpiewają,  

Maryją wychwalają,  

słowikowie wdzięcznym głosem 

śpiewają, ach! śpiewają. 

 

4.  

I my też z gromadami 

ukłon dajmy Maryi,  

czyste serce Bożej Matce 

darujmy, ach! darujmy. 

 

5.  

O przedrogi klejnocie,  

Maryja na tym świecie!  

kto ciebie ma, ten się z tobą  

raduje, ach! raduje. 

 

6.  

Jak szczęśliwy tron Boży  

Pannie Maryi służy,  

cherubini, serafini  

śpiewają, ach! śpiewają. 
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7.  

O Maryja, Maryja, 

tyś ma pomoc jedyna,  

ma dusza się w moim ciele 

raduje, ach! raduje. 

 

8.  

Ty się przyczyń za nami,  

o Kalwaryjska Pani,  

niech się nad nami zmiłuje  

twój Synaczek kochany. 

 

9.  

O ty Pani anielska,  

Maryja Kalwaryjska!  

prosimy cię, dopomóż nam  

tam, gdzie i twój Syn mieszka. 

 

10.  

O Maryja, Maryja!  

nasza pomoc jedyna, 

przyjmij to nasze śpiewanie,  

o Maryja, Maryja. 

 

11.  

A gdy będziem umierać,  

racz, o Pani, przy nas stać,  

ażebyśmy trafić mogli  

z tobą wiecznie królować. 

 

Amen. 

 
CZECH-POLISH RELATIONS IN THE PILGRIM SONGS OF 18th–19th CENTURY 

Summary 

To date, the topic of Czech-Polish cultural relations in popular religious songs (brodside 

ballads) is rather little explored topic in context of Czech-Polish cultural relations research. 

We compared Czech and Polish songs originated in 18th and 19th century and we discovered 

about 30 pilgrim songs that have both a Czech and a Polish version. We believe that this 

cultural transfer took place through the spontaneous takeover of the songs when contacts of 

pilgrims of various territorial and etnical origins occured. Several times we found out even the 

existence of both a Czech and a Polish song variant for the same pilgrim site in Czech-Polish 

border area. Cultural transfer was powered as well by the commercial activity of publishers of 

the popular religious literature in Czech-Polish border area, who, thanks to similarity of both 
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languages, knew the songs of neighbors well. In most cases the direction of the translation can 

be revealed thanks to occurrences of Bohemisms or Polishisms in the text. Incorporation into 

the domestic song repertoire took place without difficulty, as evidenced by the fact that these 

songs were then further adapted to other pilgrim sites. 
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Svet, v ktorom žijeme, nie je kráľovstvom spravodlivosti,  
dobro nie je odmeňované a zlo nie je potláčané.  

Daniel Pastičák 
 

Eticky pointovaná sentencia Daniela Pastirčáka sa napĺňa svojou hodnotou,  

poslaním, aplikovateľnosťou na činnosť jednotlivca i spoločenstva aj šírkou 

svojho zmyslu a účinnosti svoje poznávacieho a mravného opodstatnenie práve 

v žánri literárnej eseji, v ktorej sa autor vyrovnáva s osobnou alebo spoločenskou 

problematikou a s ich spoločným presahom, či iba dosahom do kultúrneho ve-

domia spoločenstva, stáva sa tak za pomoci autentického autorovho jazyka, jeho 

sémantiky a obraznosti. Pri rekonštrukcii genézy eseje a slovenskej literárnej ese-

je lokalizoval Albín Bagin jej miesto do vývinového priesečníka, v ktorom „Esej 

si hľadá miesto v širšom priestore medzi vedou, publicistiku a umením“ (Bagin 

1979: 167–168). Etnické, dejinné, generačné, názorové a subjektívne nazeracie mož-

nosti, ktoré poskytuje kontakt utváraný postupom, výrazom a funkciou vedy, pub-

licistiky a umenia v národnej kultúre umožní , aby sa zhodnocovali vo vývine slo-

venskej literárnej eseje aj vklady do jej žánrového profilu, a to preto, lebo „V slo-
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venských podmienkach sa v minulosti rozvinul predovšetkým typ literárnej eseje. 

[…]. V rozvinutých kultúrach však jestvujú viaceré typy eseje: popri literárnej 
a umelecko-historickej aj historická, sociologická, politická a filozofická […]. 
U nás sú tieto žánrové formy eseje na začiatku vývinu. Priekopníkom je tu Vladi-

mír Mináč“ a jeho Dúchanie do pahrieb. „V uvedenom spektre foriem azda možno 
rozlíšiť ešte typy poznávacích (Alexander Matuška: Nové profily) a  objavných 
esejí (Ivan Kupec: Obrana poézie)“ (Bagin 1979: 176). Typologicky, mysliac aj 

na jestvujúci výskum žánru slovenská literárna esej, bude vhodné rozšíriť na-

črtnutý reťazec literárne eseje podložený polaritou prírodné (Vladimír Mináč) 

a kultúrne (Štefan Krčméry) o ich hodnotovú a výrazovú syntézu (Laco No-

vomeský), ale aj o východiská, ktoré jednotlivých autorov z umeleckej tvorby 

(lyrika, epika) priviedli k žánru eseje aj z lingvistiky (Eugen Paulíny, František 

Miko) a z poznania poskytovaného literárnou vedou (Jozef Miloslav Hurban;  

Milan Rúfus, Miroslav Válek, Štefan Žáry, Ján Kostra a mnohí iní). Záujem o lite-

rárnu esej prichádza do centra umelcovej pozornosti v čase, keď sa stretá ume-

lecké zázemie jeho tvorby s odkazmi osobnej pamäti a skúsenosti, ktoré sa vy-

hranene pohybujú na osi polarity autobiografického a memoárového uchopeniu 

osobnej pamäti a do spomienok uloženého do (dejinného) spoločenského času, 

čím sa napĺňa Adornovo uchopenie eseje ako žánru, lebo pre „vzťah medzi prí-

rodou a kultúrou je jej vlastnou témou“ (Bagin 1979: 173–174). Literárna esej, 

a to jej pripisuje Georg Lukacs, v autorských projektoch potvrdzuje, rozvíja 

a inovuje, no nepopiera svoju nazeraciu a štylistickú genézu aj preto, lebo esej 

svoj predmet neuzatvára (Bagin 1979: 169). A to bude jeden z možných invenč-

ných autorských podnetov, ktorý oživil posledné desaťročia literárnu esej pri 

zosúlaďovaní prozaickej spisby s esejistickým reflektovaním tematiky, existen-

cie, poznania v spisbe; nie raz ju považujú autori (iba) za zápisky ako Alta Vášo-

vá, ktorá svoj vzťah k pripomenutým žánru sprevádza vysvetlením, hľadám sa 

vo svojich zápiskoch. Za žánrový hybrid z kombinovania foriem list, denník, re-

flexia na regionálnu, rodinnú a umenovednú problematiku sa presadil v tvorbe 

Rút Lichnerovej, najnovšie v Hlbinách bezpečia (2017) a žánrom eseji sa latent-

ne vymedzuje Etela Farkašová 1. 

Esej je veda bez priameho dôkazu.  

José Ortega y Gasset 

Literárna veda, ku ktorej sa možno priblížiť žánrovo tak rozličným výberom 

odborných a umeleckých textov naznačuje, ako sa stáva opodstatnené spolužitie 

výskumu, poznania a výpovede spojenej s osobným a dejinným časom zahrnu-

tým autorom do spomínania, ale azda podnetnejšie v tej jeho transformácii, na 

ktorú sa možno spoliehať ráznejšie, teda na rozpamätávanie sa a na reflexiu. Čas 

nesie v sebe pozvanie na návraty nielen formou nového výskumu, nového číta-

nia, ale predovšetkým spôsobom dotvárania „starého“ súboru z poznania o nové, 

                                           
1 Etela Farkašová (1943), vysokoškolská pedagogička, prozaička, poetka, prekladateľka, 

esejistka, kultúrna publicistka. 
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získané, iniciované, premyslené súvislosti, čím sa otvára takmer všetko dostupné 

i komorne uchované v dejinách spoločenstva, ale aj v osobných dejinách jednot-

livca a jeho generácie, čo sa navonok javí ako ustálené poznanie o tom, čo je 

svojou aktivitou dokonané aj hodnotovo i javovo pomenované. Návraty pro-

stredníctvom rozpamätávania, keď sa práve ono stáva naliehavé svojím obsa-

hom a zaznamenanou skutočnosťou, keď sa v spomienke jednotlivca uchová to, 

čo zo skúseností spoločenstva, rodu, jeho subjektu uplynulo, alebo sa zmenilo, či 

dokonca už nejestvuje, dostáva v poniektorých autorských dielňach formu literár-

nej eseje. V nej sa uchovaný obsah spomienky a verifikovateľná spoločenská reá-

lia zblížia jedinečným spôsobom, ale predovšetkým stanú sa na sebe odvislé 

v stratégii konkrétneho tvorcu literárneho textu a literárnej esej.  

Dvojjedinosť autorského prístupu k prirodzene plynúcemu času a jeho spon-

tánnym či želaným premenám, jeho zakomponovania do obsahu osobného i spo-

ločenského pohybu (dejiny, kronika, denník, umelecký artefakt, esej) vyústi do 

genológie textov, za ktorými stojí – v našom prípade – filozofka, prekladateľka, 

poetka a kultúrna publicistka Etela Farkašová.  

Prozaické zázemie svojej tvorivej dielne sprevádza výpoveďou, podľa ktorej 

„Témy próz, esejí alebo aj básní sa u mňa často prekrývajú, ani v jednom žánri 
neutajím časté autobiografické východiská (autobiografia nie v zmysle príbehu, 

ale v zmysle typu zážitkovosti, pocitovosti, reflexívnosti…). Možno, že mojím 
ďalším textom bude esej – o eseji…“ (Farkašová 2016: 2013) . 

O svojej, do syntézy, kultivovaného prepájania prozaického a esejistického tex-

tu, smerujúcej tvorivej dispozícii uvažuje súbežne takto: „Na eseji mám rada, že 
má základ najmä v autorskej subjektívnej až intímnej zážitkovosti, čo ju robí – 
ak má aj literárne kvality – príťažlivejšou a dáva jej schopnosť vzbudzovať záu-

jem o filozofiu […] aj u laického publika. Blízka je mi intenzite osobnej autor-
skej prítomnosti, zanietenosť, až vrúcnosť, a takisto dialogickosť, ako aj vysoká 
miera sugestívnosti, ktorou esej môže oslovovať tých, čo po nej siahnu. […]. Ja 

sama v esejach píšem najmä o tom, čo ma znepokojuje ako problém – môj osob-
ný, ale v danom historickom čase aj univerzálnejší, premýšľaním i písaním 
o takýchto problémoch sa s nimi usilujem vyrovnávať, formovať si voči ním svoje 

stanoviská, overovať si ich opodstatnenosť a sčasti aj hľadať riešenia v kontexte 

môjho vlastného žitia“ (Farkašová 2016: 2012). 

Obloha plná odlietajúcich vtákov prináša profilový výber z esejí, próz, rozho-

vorov a kritických ohlasov venovaných Etele Farkašovej, v ktorom precizovala, 

vymedzila aj ustálila podložie svojho doterajšieho literárneho života, tým, že 

prepojila, tak ako v tvorbe, spojenectvo času, priestoru a subjektu, pretože „[…] 

literatúra žije z rozpamätávania […], literatúra sa takmer celkom ponorí do 
pamäti“ (Farkašová 2016: 210). Isto stojí za pozornosť kompozícia výberu, ot-

várajú ho torzá z esejí Etudy o bolesti, Uvidieť hudbu (povedalo dievčatko na 

záhradnej terase), Chvála pomalosti, Čas a ticho a uzatvára Pozvanie na šálku 
kávy vo filozofickej kaviarni alebo O filozofii ako o ceste k „praktickej“ múdros-
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ti. Do publikácie včlenili tri rozhovory s autorkou: Empatia ako prístup k svetu2; 

Podať dôvernú správu o stave duše3; Stali sme sa bežcami, ktorí si zamieňajú 
život s bežeckou dráhou4, ktoré sú nielen profilové, ale súčasne aj strategicky 

nosné voči noetike filozofky Etely Farkašovej a filozofovaním, literárnou esteti-

kou a autorskou stratégiou obsažné pre prozaičku Etelu Farkašovú.  

Užitočným podnetom na literárny rozhovor, keď taká možnosť jestvuje, stáva 

sa autorkino formulovanie svojho nazeracieho kréda a poetologickej stratégie, 

čo sa pri Etele Farkašovej a pri jej aktívnej prítomnosti v literárnom živote mení 

na realitu napojenú na osobnú istotu, a to preto, lebo „Podnetom na písanie býva 
pre mňa intenzívny existenciálny zážitok alebo hlboké a silné empatické ponore-

nie(sa) do istej situácie, istých vzťahov, problémov, nech totiž píšem o komkoľvek 

a o čomkoľvek, píšem „zvnútra“, identifikácia s cudzím zážitkom, vzťahom, prob-
lémom ma celkom pohlcuje, niekedy až fyzicky bolí, ale inak neviem a nechcem 

písať“5. Imperatívnom by azda mohla byť aj ňou položená otázka, „Je literatúra 
a filozofia silou slabých?“6  

Spisovateľkino vymedzenie sa voči podložiu svojej tvorby naznačuje autobi-

ografického, autentického, emotívneho a reflektujúceho prístupu k látke a tema-

tike a poznávacie aj filozofujúce postoje k otváraniu a doznievaniu ňou aktuali-

zovaného problému v próze alebo literárnej eseji. Na tomto pozadí nebude pointa 

nepresná, to ona rekonštruuje stratégiu textu napojenú na iniciáciu z osobného 

a spoločenského času, na jeho obsah z verifikovateľných zážitkov, spomienok 

ana rozprávačkou zvýrazňovanú autentickosť v látkovom východisku. Téza o lát-

ke a témach či problémoch, ktoré hľadajú autori a o tých, ktoré hľadajú autora, 

otvára sa pôdorys Farkašovej zvažovania o jedincovi, o jeho možnostiach, da-

nostiach aj limitoch, aby od rozpracovaného textu po ten ďalší literárny príbeh 

vedome utvárala priecestie medzi personalizovanou narátorkou a témou textu 

v tých komponentoch osobnostnej výbavy, ktoré sú schopné vertikálne vypove-

dať o subjekte prostredníctvom jeho sociálnej, profesijnej, vzťahovej, mravnej, 

emotívnej a typovej zrelosti, no predovšetkým jej jedinečnosti. Pritom do epi-

centra pozornosti sa dostane naračný a kompozičný proces, ktorý artistný profil 

osobnosti formuje na podloží osobných skúseností a všestranného dozrievania 

                                           
2 Empatia ako prístup k svetu. Rozhovor s Etelou Farkašovou. Mierne skrátená verzia roz-

hovoru, ktorý bol publikovaný v Slovenských pohľadoch 11/2013, s. 37–43. Otázky kládla 

Ivica Ruttkayová. In: Etela Farkašová: Obloha plná odlietajúcich vtákov, 2016, s. 186–191. 
3 Podať dôvernú správu o stave duše. Rozhovor so spisovateľkou, filozofkou a preklada-

teľkou Etelou Farkašovou. Upravené torzo z publikácie Viera Benková –  Etela Farkašová: 

Zbližovanie – Dvojrozhovory. Báčsky Petrovec, 2015, s. 110–122. Otázky kládla Viera Ben-

ková. In: Etela Farkašová:  Obloha plná odlietajúcich  vtákov, 2016, s. 192–199. 
4 Stali sme sa bežcami, ktorí si zamieňajú život s bežeckou dráhou. Aktuálny rozhovor 

s Etelou Farkašovou. Otázky položil Vladimír Petrík, 2016. In: Etela Farkašová: Obloha plná 

odlietajúcich vtákov, 2016, s. 200–213. 
5 Prevzaté z prebalu vydania Obloha plná vtákov. 
6 Prevzaté z rozhovoru Empatia ako prístup k svetu. In: Etela Farkašová: Obloha plná vtá-

kov, 2016, s. 191.  
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nielen počas osobnostného utvárania sa, Farkašovú skôr zaujme a zaujíma nená-

hlivá rekonštrukcia a detailné obnažovanie rovnako vymedzenej náročnej „tra-

sy“ pri typovom a mravnom profilovaní sa tých postavách, s ktorými sa (nelite-

rárne) emotívne zblížila. V tejto súvislosti pôsobí sugestívne v podloží jej druhovej 

vyhranenosti a poetológie záujem o lyriku: „Poézia mi dáva väčšiu príležitosť 
na ponor do okamihu, na kontempláciu, na obrat k sebe, svojmu vnútornému 
svetu, na vyjadrenie sebaprežívania a jej písanie sa spája u mňa so spomínaným 

momentom stíšenia, spomalenia, takmer zastavenia v čase…“7. 

Filozofovanie, literárna estetika, hodnoty a nadčasovosť umenia, subtilita  

a impresívne vyrovnávania sa s problémom navodeným spoločenským a osob-

ným časom, rozvíjajúcim sa poznaním, pod tlakom plynúceho subjektívneho  

času rastúca naliehavosťou nájsť odpoveď, alebo riešenie na konkrétny problém 

či jav privádzajú Etelu Farkašovú k žánru literárnej esej s vyhraneným filozofic-

kým podložím „Hoci mám zásadné výhrady k redukcii literatúry (umenia) na 
spôsoby či formy poznávania, nazdávam sa, že podobne ako filozofia aj literatú-
ra by mala pomáhať človeku „dovidieť“ na život (vrátene svojho vlastného), 

pochopiť svoj príbeh, aby ho bol schopný hlbšie prežívať ako „svoj“ jedinečný, 
neopakovateľný, presvietiť ho tak, aby v ňom neostali ani kúsočky – povedané 
s Husserlom „zabudnutého bytia“, bytia nevideného, a teda nepochopeného“ 

(Farkašová 2016: 209).  

Literárna esej reaguje na adornovské estetické chápanie žánru a na docenenie 

jeho hodnoty v kultúrnom prostredí tým, že prepája komponent osobný a spolo-

čenský, zachytáva medzi prírodným a emancipovaným, artistným a lingvistic-

kým, literárnym a zmyslovým výrazom, sústreďuje sa na jedinečnosť javu, kto-

rému sa reflexia eseje upísala, lebo to, čo prináša, mení sa na privátne, komorné 

vyznanie s identitou svojho tvorcu. 

Literárna kritika vo vzťahu k literárnej eseji má svoje miesto aj význam vtedy, 

keď sa pre autora nepremení iba podnet a na zdroj „rezignácie na tvorbu“ a reš-

pektuje, že autor literárnej eseje využíva svoje vnútro, aj preto jej tvorca nie je 

zaviazaný normatívnou formou naračného žánru, kde sa očakáva príčinné, lo-

gické alebo príbehové ukončenie témy.  

 Autonómny prístup k jestvujúcim skúsenostiam s literárnou kritikou – „pod-

netom pre písanie býva pre mňa intenzívny existenciálny zážitok alebo hlboké 
a silné empatické ponorenie do istej situácie, istých vzťahov, problémov, nech 

totiž píšem o komkoľvek a o čomkoľvek, píšem „zvnútra“ identifikácia s cudzím 
zážitkom [,…], inak neviem a nechcem písať“ (Farkašová 2016: 202) naznačuje 

nielen Farkašovej vyhranený a ústretový prístup k literárnej vede ako k vede aj 

o umeleckej spisbe, ale azda väčšmi to, že svojej tvorbe a literárnou vedou vy-

medzenému miestu v literárnom živote dôveruje. Aj preto sa nebráni experimen-

tovaniu so žánrom, príbehom a kategóriou času v prozaickom či v esejistickom 

texte: A žáner, ten u mňa ovplyvňuje jednak téma, jednak situácia, v akej sa na-

                                           
7 Prevzaté z rozhovoru Empatia ako prístup k svetu. In: Etela Farkašová: Obloha plná od-

lietajúcich  vtákov, 2016, s. 190.           
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chádzam, časové možnosti, ktoré mám v danom období, a aj moje naladenie; 

tieto pohyby nie sú jednosmerné, neviem predvídať, ktorým smerom sa budem 
uberať ďalej, ale vari aj v tom je čaro písania (Farkašová 2016: 199).  

Zmyslové prijímanie reality poskytuje tvorcovi umeleckej literatúry, ale nie je 

to inak ani v literárnej esejistike, možnosť nepodľahnúť tlaku témy, utvoriť si 

poznávací nadhľad ponad tému a ňou iniciovaný problém, ale aj výzvu, ktorá 

hoci len „tu a teraz“ umožní zhodnocovať mravné a psychologické rekonštruk-

cie osobného a rodinného zážitku, osobnej a literárnej skúsenosti. Literárne roz-

hovory s Etelou Farkašovou o filozofii, eseji a próze, o ňou chápanom štatúte 

tvorcu a možnostiach slova sa uskutočňujú dôsledne v jej nazeracej a hodnoto-

vej réžii, čomu by sa dalo porozumieť tak, že Etela Farkašová jej adresovanú 

otázku prijme ako podnet na výpravu do terénu svojej profesijnej poučenosti 

a autorskej tvorby, čím spravidla autonómne prekračuje rámec pôvodnej otázky 

a pri každej odpovedi poskytuje panorámu svojej a sebou vymedzovanej prí-

tomnosti vo výskume a prienikoch do spoločenstva vždy s blíženeckým posto-

jom k umeniu, vede a k literatúre ako k poznávacím a duchovným artefaktom 

humanizovanej a kultúrnej spoločnosti. 

Esej je veda bez priameho dôkazu.  

José Ortega y Gasset  

Človek a čas, čas a jeho obsah, čas v obsahu života a pamäť konkrétneho člo-

veka, aj to je dominantná a variovaná esejistická línia, ktorej sa venuje Etela Far-

kašová – popri iných prácach – v publikácii Vrstvenie času s podtitulom Eseje 
(Farkašová 2014). Rozpätia jej intelektuálnych a umeleckých záujmov sú prí-

stupné kultúrnej, literárnej obci a jej odboru písané pre akademické spoločen-

stvo8. Rozpätie, ktoré sa pripomenulo, nebráni autorke prirodzeným a príčinným 

spôsobom prepájať do poznávacie, estetického a mravného, ale predovšetkým 

do prirodzeného celku tie deje z mozaiky univerzálnych činov a vyhranených 

rozhodnutí, ktoré vytvárajú jedinečnosť zo života a súčasne utvárajú výnimoč-

nosť pamäti každého jednotlivca, ale aj spoločenstva. je jedna z esejistických 

línií, ktorej sa venuje Etela Farkašová v publikácii Vrstvenie času Vzťah medzi 

časťou a celkom, medzi tu a vtedy, medzi ja a oni, medzi tým, čím sa jednotlivec 

stáva súčasťou (malých, komorných) osobných a rodových/rodinných dejov, ale 

aj spoločenstvo súčasťou (veľkých) dejín, spája podľa autorky do priesečníka 

čas, priestor a udalosti s nimi spojené, iniciované či uchované v kolektívnej aj 

osobnej pamäti (spomienke, rozpomínaní). 
Eseje, tak ako aj v iných prácach, vo Vrstvení času sa dostredivo venujú prob-

lému čas a časovosť v triáde Rozpamätávanie ako spôsob (seba)tvorby, Vrstve-
nie času a Časovosť ľudského života. Žáner eseje9 poskytol autorke, popri svo-

                                           
8 Etela Farkašová z výskumu svojho profesijného odboru zverejnila práce Teória poznania 

(1980), Štyri pohľady na feministickú filozofiu (1993) a Na cestách k vlastnej izbe (2006). 
9 „Esej – žánr na pomezí umělecké publicistiky a odborné literatury, nepříliš rozsáhlá stať, 

v níž autor originálním způsobem zpracovává témata z oblasti kulturní, filozofické a spole-
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jich požiadavkách na rolu autora eseje, pohybujúceho sa medzi filozofiou 

a literatúrou aj početné odkazy na ďalšie komponenty spoločenských vied 

a umení, ale tvorba, písanie, príbeh v nich presakujú do komorného dôvodenia 

autorského ja: „moja vlastná pamäť chradne, ochabuje, prestáva byť spoľahli-

vou, akoby som premýšľala o pamäti vo všeobecnejšej rovine a v širších súvis-
lostiach chcela zastaviť, alebo aspoň oddialiť ochabovanie tej mojej“10. Etela 

Farkašová má v stratégii svojej prozaickej tvorby vzácnu prepojenosť a tematic-

kú upätosť na autobiografické obsahy, ktorými jemne, účinne a ponorne rekon-

štruuje svoju pamäť od detských po zrelé roky. Aj preto za východiskom návra-

tov si určila rané roky života, obnažuje vzťah dieťaťa k svojím rodičom, obzeraním 

si dokumentov svojho rodu si ho pripomína a sústredí sa na situáciu zániku naj-

bližšej bytosti tak, aby slovo unieslo bolesť, čakanie, neistotu aj bezmocnosť. 

Status filozofky ponúkne do jej prozaického dialógu s časom, priestorom a svo-

jou profesiou i záľubou pozornosť predmetom svojho intímneho i spoločenské-

ho sveta. Ide o detail zhmotnený v predmete užitočnom i úžitkovom, spoločne 

vystačia na pohyby v čase vždy so zámerom nielen si pripomenúť, rozpamätať 

sa, znova prežiť, ale predovšetkým sústredene porozumieť obsahu, ktorý čas 

v sebe nesie a nemožno sa oň podeliť s tými, ktorí ho utvárali a už ich niet. Tak 

preto o tom, čo bolo a ako to bolo, rozpráva sebe i ostatným. Eseje sú sondou do 

jednotlivostí, pre Etelu Farkašovú sa však jednotlivosť navrstvuje z poznania spo-

ločenských vied, poskytne nezvyčajné rozpätie odkazov do čítaného, obsiahnu-

tého, absolvovaného a pre seba utváraného znova a svojsky do nových celkov, 

z ktorých smeruje vždy k tomu, čo prelína literatúru, a ako to označila, odbornú 

literatúru. Eseje majú zvnútornené poslanie, ktorým – naisto v tom spočíva naj-

výraznejšia motivácia – prekračuje nimi autorka svoj tieň utváraný z plynúceho 

času: „Akoby sa moje vedomie istým spôsobom zdvojovalo: pozorujem svoje po-
hyby, dokonca aj myšlienky, pocity akoby zvonku, z dištancu rokov (pozorovateľ-
kou je moje zapamätané Ja z minulosti), a zároveň ich vnímam z terajšieho po-

hľadu, z pozície starnúcej/staršej ženy (v jednom z rozhovorov sa spomenie moje 
nedávne jubileum a ja sa v duchu zľaknem: o kom je to reč, o kom s to tu roz-
práva ako o sedemdesiatničke… ten desivý údiv prežíva vo mne voľakedajšie 

dievčatko vyrastajúce v okrajovej štvrti Bratislavy […]“ (Farkašová 2014: 189–199). 

Téza o vnútornej previazanosti prózy a literárnej eseje vymedzuje Farkašová 

obrazne aj výstižne pre genologický celok svojej práce so slovom, a to aj preto, 

lebo Stáva sa, že vo sne vystúpiš zo sveta […], stáva sa, že dokážeš odsunúť 
chorý svet do pásma dohľadu, no ráno potom už pri plnom vedomí nanovo uvi-
díš samu seba (a opäť) pevne v jeho vnútri (Farkašová).  

Široké rozpätie záujmov o slovo a o tie jeho možnosti, ktoré prináša, ba viac, 

ponúka ono samo, teda o zvažovanie, čo všetko vie aj dokáže vyjadriť a pred 

                                                                                                                                    
čenské. Esejista neusiluje o systematickou výpověď o daném problému, poněvadž se obrací 

k zasvěcenému a poučenému čtenáři“. In: Libor Pavera – František Všetička: Lexikon literár-

ních pojmů.  Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2002, s. 103.  
10 Etela Farkašová: Vrstvenie času, 2014, s. 20. 
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čím ustupuje sila slova, je aj schopnosť vyjadriť ním seba a svoj mikrosvet. 

Otvorenou otázkou zostáva, či a akým spôsobom aj s akým (pre)dosahom sa tak 

stane, a to si vyžiada akceptovať nemalý počet autorských skúseností s literatú-

rou aj s ňou prežitých rokov. Navyše doceniť treba aj zručnosť umného zaob-

chádzania so stratégiou autora v širokom literárnom prostredí zachytenom, na-

vrstvenom a rozlišovanom v dobovom literárnom živote. Pre Etelu Farkašovú to 

znamená zvnútornenú povinnosť obnovovať podstatu svojho uvažovania tak, ako 

si ho vymedzila sama, keď sa naďalej vyrovnáva s prepojením sémantiky slova 

a seba do aktu, ktorý zachytila ako úsilie „vypísať sa zo života“. Od prozaickej 

a esejistickej prvotiny po prítomnosť sa tak deje dôsledne v jej mikropríbehoch, 

popri nich prostredníctvom skúsenosťou poučených mravných a meditujúcich 

reflexií uložených do esejí. Sama svojej prítomnosti v slove rozumie takto: „Po-
stupne sa do textu dostávalo aj uvažovanie o tom, ako sa naň pretvárala životná 

realita a ako potom zas on vstupoval do životnej reality tej, ktorá ho tvorila. 
Kruh života a literatúry – moje písanie plynie aj na takomto pokraji, či v takom-
to kruhu. Áno, vyrovnávam sa s tým – samotným písaním“ 11.  

Etela Farkašová (Marčok 2004) to, čo sa navodí medzi autorom a jeho tvor-

bou a spoločenstvom pomenovala v esejisticky ladených Etudách o bolesti (Far-
kašová 1998: 38) ako výzvu, ktorá sa mení na rozhovor autora s témou, ale po-

važuje ho aj za paralelne vedený rozhovor autora a textu s budúcim príjemcom 

umeleckého diela. Farkašová práve (forma, žáner, naračný postup) v komornom 

až sugestívnom rozhovore o jednotlivostiach v obsahu pojmu život nachádza pre 

seba jedinečný zmysel umenia aj literatúry. Súzvučne označuje tento dvojsme-

rovo vedený mnohohlasný rozhovor medzi autorom a textom, textom a čitate-

ľom, autorom, textom a vedou (predovšetkým literárnou kritikou) za bolesť, pre-

to možno má opodstatnenie považovať jej koncept bolesti za sústredený výraz 

z racionálneho, emocionálneho a mravného zhodnocovania spravidla konkrétne 

precizovaného (všeľudského, osobného) problému. Napokon v jej prózach sa 

preukazuje tematizovaná, emotívna, etická vnímavosť autorky voči (ne)literárnej 

skutočnosti. Farkašová hovorí o zvnútornenej bolesti ako o výzve poznávať sku-

točnosť a súčasne aj ako o genéze osobného tvorivého aktu. Ten je v jej prístupe 

k filozofovaniu o existencii a subjekte vyjadrený slovom, ktoré napája na iniciá-

cie podnecované jej osobným (ale aj tých druhých) vyrovnávaním sa s výtvar-

ným umením, hudbou a s nimi podnecovanými citovými a vizualizovanými 

(sen) analógiami v príbehoch, či do príbehov komponovaných autentických zá-

žitkov. Pritom ostáva autorka eseje presvedčená, že ide o príčinný kontakt medzi 

autorom a jeho textom, ale aj o pointu poznávania seba samého a toho jedineč-

ného, hoci nie raz významne individualizovaného poznania, ktoré vzniká medzi 

procesom tvorby a jeho zámerným prepojením do umenia a vedy. 

                                           
11 Jana Cviková: Veľa ženských životov ostáva nezaznamenaných. Vyňate zo záveru rozhovo-

ru s Etelou Farkašovou po vydaní textu Stalo sa, 2006. 
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Do precizovania konceptu Farkašovej esejistiky sa zapojila Antonia Fuljerová 

svojím textom, ktorý má poslanie doslovu O eseji12 vo vydaní Uvidieť hudbu a iné 
eseje. Pre súbor Etudy o eseji našla prímer v baconovskom a pre Uvidieť hudbu 

v montaignovskom „štýle esejistiky“. Pri vymedzovaní typológie a poetiky Far-

kašovej esejistiky zdôrazňuje jej premyslený pohyb k individuálnej, biografickej 

sebareflexii, pridajme k dôveryhodnosti a autenticite prepojenia medzi prózou 

príbehových miniatúr a filozofujúcou reflexiou. Odkázať v tejto súvislosti treba 

na závažné výpovede Etely Farkašovej, ktoré sú zahrnuté do Textokruhov II. – 
O „vedľajších“ postavách v literatúre a do Textokruhov III. – Dvojrealita, dvoj-
prítomnosť 13. A len na okraj závažnosti využívanej, utváranej sémantiky, už 

v tejto súvislosti sa prostredníctvom pomenovania textu – eseje upozorňuje sa-

motnou autorkou na stratégiu jej príbehov, chápania vzťahu príbehu a reflexie, 

keď zapojí do sceľujúceho spojenia verbálny text a vizuálny kruh, čo navodzuje, 

aj sa tak stane, technika navrstvovania, variovania či dokonca vzostupného za-

ťaženia pohybu medzi tézou, javom, problémom. Etela Farkašová využíva v ese-

jistike strategicky a dôsledne rozprávanie v tretej (odstup, nadhľad) osobe žen-

ského rodu, čím jednak univerzalizuje podnet a objektivizuje nim iniciovaný 

poznatok. V esejach o literárnom texte prostredníctvom narátorky, postavy, ten-

dencie textu otvára, pozýva, objasňuje a usmerňuje – vždy komorne – dotyk so 

svojou príbehovou tvorbou a s jej možným (anticipovaným) kultúrnym uplatne-

ním.  

Metóda odstupu, kultivovaná ako ilúzia depersonalizácie, uplatnená voči sa-

motnej narácii jej dovoľuje napríklad predstaviť odlišnosti medzi neliterárnym 

a literárnym textom: „Premýšľanie o postavách vynárajúcich sa z textu, rada 
(a pomerne často) o nich premýšľam, o literárnych postavách z cudzích, ale aj 

z vlastných textov: čaro pobytov na pomedzí fikcie a reality, nezriedkavé pochyb-
nosti nielen o proporcii fiktívneho a reálneho v súvislosti s literárnymi postava-
mi, ale aj o opodstatnenosti oddeľovať tieto dve dimenzie ich jestvovania, stavať 

ho oproti (zdanlivej?) jednodimenzionálnosti „bežného“, neliterárneho pre tých, 
čo sa ocitajú „na okraji“, má oddávna slabosť v literatúre a aj v živote, pre ču-
dákov, „vychýlených“ z centra (a aj z normy), pre tých, na ktorých sa zvyčajne 

pozerá ako na „vedľajších“, málo dôležitých a významných…)“ (Farkašová 2003: 

55).  

Autorka si osvojila poučenosť i rozpätie literárneho prostredia; odkazuje na 

svoju záľubu pohybovať sa od postu čitateľka a prekladateľka až po kultúrnu a pro-

fesijnú nutnosť vnárať sa do literárneho prostredia iných autorov, aby vo svojich 

textoch, príbehových či esejistických, pripomína ich priezviskami, a tie ňou osvo-

jené si sentencie, ktoré jej utkveli z „cudzích“ textov pri vymedzovaní svojej ref-

lexie o postave, texte a tvorcovi.  

                                           
12  Antonia Fuljerová: O eseji. In: Etela Farkašová: Uvidieť hudbu a iné eseje, 2003, s. 93– 102. 
13 Etela Farkašová: Uvidieť hubu a iné eseje, 2003: Textokruhy II., s. 55–62; Textokruhy III., 

s. 65–90. 
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Expozíciu Dvojreality a dvojprítomnosti uvádza ako svoje nazeranie na pro-

ces tvorby takto: „Reálny svet sa jej čoraz viac zauzľuje v písanom (alebo je to 
naopak?), občas akoby ich dokonca prestávala rozlišovať, prelínajú sa v nej: 
reťazce vecí, udalostí, príbehov a postáv takmer nerozoznateľne […]“ (Farkašo-

vá 2003: 65). Aj v tomto okamihu ide o tvorivý akt, ktorý podporí autorka novo-

tvarmi, tak účinnými v jej reflexii o príbehu, či o subjekte ja a existencii. Po 

tom, čo písanie označí za zvláštnu, nezameniteľnú formu introspekcie (Frakašo-

vá 2003: 65), rozširuje svoju reflexiu o detailoch písania, potom o prítomnosť 

sebareprodukcie, o autentické sebainštalovanie, dvojsmerný pohyb, spriezračňo-
vanie, sebasituovanie či prevrstvovanie. Aj táto hra s termínmi naznačuje, že sa 

žáner esej mení pre autorku na „presýpacie hodiny“ medzi javom, jeho vyme-

dzovaním a ustáleným pomenovaním, čiže ide o status roly subjektu v obsahu, 

nie vo forme výpovede. 

Znova ide o žánrový komponent, možno si vypomôcť aj zvažovaním premys-

leného hybridu, ktorý si uvedomuje a pracuje s ním vedome: Priznám sa, že nie-
len v literatúre, ale aj opačne, vo svojich filozofických textoch sa rada približu-

jem k hrane literatúry. V dôsledku toho mám čoraz radšej ako autorka aj ako 
čitateľka esej, a tak sa esejistické prvky vynárajú v mojich filozofických a aj 
v literárnych textoch. Takáto žánrová nečistota, ktorá je vlastná aj textu knihy mi 

neprekáža, naopak, vidí sa mi zaujímavá, dúfam len, že môže zaujať […]14. 

Celostnosť autorského ja utváraná písaním o svojom svete a o sebe v ňom si 

žiada čas, priestor, účastníkov z osobného – personalizovaného života a jeho de-

jov, z čoho pri prirodzenom plynutí času sa utvárajú spomienky a pre toho, kto 

sa k ním vracia a obracia ich voči svetlu aktuálnosti, otvárajú sa ako rozpomien-

ky, ale to už súvisí so stratégiou autorky a so žánrom, s ktorým sa rozhodla vy-

rovnať sa s nimi. A tak, keď sa pripravovali eseje Na rube času, ich vydanie uvá-

dzajú Skice, v ktorých autorka znova precizuje genézu svojho písania aj svoju 

ambíciu takto: „Knižka by predovšetkým mala byť drobná, miniatúrna, krehká. 

Moje texty sú čoraz kratšie a subtílnejšie“, čím sa pre čitateľa precizuje autorki-

na, tak komorná trajektória a návratmi do počiatkov uložených do pamäti nazna-

čuje „prechod: od väčších textových útvarov k menším, avšak vzťah k blízkym 

(k matke, rodine), ku krajine (k záhrade), k písaniu, k telu, zastúpený v jej skorších 

poviedkach a novelách, pertraktuje“ v knihe miniatúrnych „lyricko-reflexívnych 
skladieb“, teda esejí15. Pri približovaní sa k podložiu, ale aj k latentnej autorki-

nej nazeracej a poetologickej stratégii a k podstate, prečo chce, musí a rozhodla 

sa žiť tak naliehavo a vyhranene svoj literárny svet, možno si vypomôcť názvom 

žánrovo torzovitého, „nečistého“ textu autorky, teda (S)stalo sa, a toto rozhodnu-

tie je naisto užitočné, keď sa pri naznačovaní horizontu jej „príbehovej“ tvorby 

odkazuje na genologickú ambíciu, na jedinečnosť jej poetiky a na nazeraciu stra-

                                           
14 Jana Cviková: Veľa ženských životov ostáva nezaznamenaných, 2006. Víkend, s. 31. Ete-

la Farkašová sa takto vyjadrila v rozhovore o svojom texte Stalo sa (2005) pri jeho nominácii 

na Anasoftlitera, za túto prózu ziskala Cenu Slovenského centra PEN. 
15 Etela Farkašová: Na rube času, 2006. Príloha, s. 7. 
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tégiu pri autorkinom nenáhodne obnovovanom, latentne dostredivom vzťahu 

k látke i tematike, čo zapojí aj do organizácie esejisticky ladených miniatúr Na 
rube času. Zámer sa zúročí súhrnne, vyčerpávajúco a inštruktážne, utvára sa vy-

hranený látkový a tematicky, ale aj nazerací a etický pevný bod pre narátorku 

v textoch, ktoré vyšli po esejach. Autorka svoju kompozičnú schému a jej obsah 

rešpektuje, navrstvuje ho a prirodzene ho tematizovaným problémom v literár-

nom čase noeticky a mravne vertikalizuje. Na to, aké filozofické otázky ju zne-

pokojujú, odpovie takto: „Také, aké asi znepokojujú väčšinu z nás. Otázky glo-
balizujúceho sa sveta, našej osobnej aj kolektívnej (ľudskej) budúcnosti, stretu 
kultúr… A, samozrejme, aj otázky spravodlivo usporiadaného sveta, slobody, vzťa-

hu človeka k prírode, indivídua k spoločnosti, otázky o hodnote a zmysle života“16. 

Aj preto prehlbovať variovanú (predovšetkým) osobnú tematiku, vypovedať 

o autobiograficky podnecovaných (spoločenských, rodinných) dejoch si žiada 

naračnú odvahu aj pohotovosť a prepracovanú stratégiu, čo zúročí kompozičná 

zručnosť pri výbere dotykových problémov s univerzálnym presahom do (po)ve-

domia, vedenia, poznania a správania sa – v próze – literárnej postavy a precíz-

nu štylistiku, ktorá sa nestratí sama v sebe: „Písaním sa snažím akoby konden-
zovať čas, rytmicky ho zahusťovať a zrieďovať, kúskovať a zároveň sceľovať. 
S témou času veľmi úzko súvisí téma pamäti. Žijeme totiž vždy na priesečníku 

minulosti a prítomnosti: seba, iných ľudí, udalostí okolo nás, vnímame cez siete 
spomienok a asociácií – tie vrhajú na ľudí aj na veci zvláštne svetlo“17. 

Etela Farkašová sa pohybuje v ohraničenom priesečníku z času, priestoru a au-

torskej rozprávačky. Detailne rozpracovávané postupy narácie jej ponúkajú hyb-

ridné postoje voči žánrom epiky aj eseje. To znamená, že od miniatúry až po  

rozsiahlu prózu, ktorú nemožno žánrovo precizovať aj preto, lebo vzniká ako 

kompozícia časových a priestorových sekvencií jednej postavy, a tou je „auten-

tická“ rozprávačka. Detail, presuny medzi prítomnosťou a minulosťou, obnovo-

vanie dokumentu, vzťahov medzi rozprávačkou a aktualizovanými postavami oží-

vajúcimi v jej rozpomienkach sa opakujú, navrstvujú a variujú iba tie deje, ktoré 

sa uchovali v rozprávačkinej „aktívnej“ pamäti. Literárna kritika si spravidla 

počína rozvážne pri vymedzovaní žánru jednotlivých prozaických textov Etely 

Farkašovej. Sama však ponúka krátke žánre, čo vysvetľuje takto: „Nikdy som ne-

inklinovala k rozvinutej epike, viac ako vonkajšie deje ma zaujímalo to, čo sa 
odohráva vo vnútornej krajine človeka, svet jeho pocitov, túžob, strachov, aj ako 

čitateľka, aj ako autorka som uprednostňovala […] takto orientovanú literatúru“ 
(Farkašová 2016: 207). 

Vydaním textu Scenár (Farkašová 2017) sa žánrová váhavosť pri jeho ráznom 

vymedzení najskôr ustáli na novele, hoci do budúcnosti možno očakávať aj pod-

nety na rozsiahlejší text po Scenári, na román. Podstatné zostáva to, že sa do sce-

nára sústredili doslova všetky komponenty doteraz zverejnenej prozaickej, ale 

                                           
16 Helena Dvořáková: Nemám rada predstieranú veselosť, 2006. In: Kamelot, s. VI. 
17 Jana Cviková: Veľa ženských životov ostáva nezaznamenaných. Vyňaté zo záveru roz-

hovoru s Etelou Farkašovou po vydaní textu Stalo sa v roku 2006. 
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predovšetkým esejistickej tvorby spisovateľky. Text Scenár je nateraz autorkina 

strategická syntéza toho, čo vytvára, zaťažuje a vyníma literárne prostredie ako 

rámec pre doterajšiu tvorbu Etely Farkašovej. Zámer písať zo seba, o sebe a pre 

seba (hoci často pripomína svojho čitateľa) ju nespája s dobovým chápaním sta-

tusu spisovateľa, v čo najotvorenejšom chápaní a vyťažení, pretože v ja-subjekte 

sa v jej písaní nič nemení, len sa prirodzene – čas – spresňuje a – problémom – 

obmieňa, čo znamená, že svoj koncept autorskej prítomnosti v literárnom živote 

a svoju autorskú stratégiu len spresňuje, minimálne rozvíja a názorovo upevňuje. 

V texte Scenár sa obnovujú tie tematické a personálne jedinečnosti doterajšej pro-

zaickej prítomnosti Etely Farkašovej, ktoré ona a jej čitatelia poznajú, očakávajú 

a sledujú ako komorné posuny v uchopení existenciálneho, sujetového, problé-

mového a sociálneho podnetu na písanie aj o nich. Popri fotografiách, výšivkách, 

obrazoch, počítači, knihách, prekladoch, emotívne aj mravne rozvíjanom reflek-

tovaní narátorky o svojom egu a o útržkovitých odkazoch na ďalšie postavy z jej 

blízkeho rodinného či spoločenského okolia sa v Scenári precizuje niekdajšia 

postava označovaná grafikou písmena V. a spresňuje sa v Scenári na subjekt man-

žel Viktor s jeho úspešnou profesiou, početnými cestami v zahraničí, vzájomným 

citovým vzťahom, rozvážnou náturou, vášňami pre umenie, zvlášť pre hudbu, aby 

sa dostredivo nič nemenilo na význame, hodnote a kompozičnej role „jej“ záhra-

dy v ich osobnom súkromí a pri ustaľovaní sa, čo sú latentné hodnoty v ich vzá-

jomnom súžití. Na počiatku zavážila záhrada: „ach áno, hovorím opäť o záhra-

de, o jednej a tej istej, ešte pred pár rokmi by som to bola pokladala za nemožné, 

pojať kus zeme za svoj, zblížiť sa s ňou až ku hranici posadnutosti, čím všetkým 
sa pre nás stala táto záhrada“ (Farkašová 1998: 65–66). Ale Scenár exponuje 

vzájomný výber hudby, ktorá je v ich vzťahu, spoločnom živote, v pamäti, ro-

dinnej minulosti a v prítomnosti podstatná, ba viac, dokáže rekonštruovať ich 

spolužitie od mladosti po starobu. Staroba sa popri hudbe dostala do tematickej 

rovnováhy, čas naberá sociálne, existenčné, mravné, prítomnostné podoby, ktoré 

nasmerujú dialóg Viktora a Katarína v prítomnosti hudby rozličných smerov, 

historických období, žánrov, ale vždy s dôsledným pomenovaním autora hudby 

a názvu skladby k zvažovaniu o význame žitého scenára ich vzájomného života, 

atakujúcej staroby s chorobami a fyzickými obmedzeniami ako javu, v ktorom 

začína prevažovať bolesť, neistota, bezmocnosť a osamelosť, sociálna aj profe-

sijná vytisnutosť. Čas pomenovaný ako starobu prišiel k tým, ktorí naň nie sú 

vnútorne pripravení a s ním uzrozumení, ale musia ho rešpektovať, pretože ne-

úprosná logika plynúceho času to ani inak neumožní, nech ide o kohokoľvek, 

kto sa dostal do jeho súkolesia. Mesto a stretávky s priateľkami zostávajú, ale 

dvor a dom, kde žila s rodičmi aj so štvrťou veľkomesta, albumy s fotografiami, 

matka, otec, početní príbuzní, ti z doterajšieho rozprávania zostáva len v pamäti 

čitateľa. V Scenári sa postoj, záber, mentalita, správanie sa voči okoliu v straté-

gii rozprávačky sa mení: má meno, má úspešnú minulosť, žije v dlhoročnom 

pokojnom vzťahu, všetko sa v spoločnom živote a v živote ako jave pre vyrov-

náva zmyslom profesie, hĺbkou i početnosťou spoločných cestovateľských zá-
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žitkov, knižnicou, rešpektom voči partnerovi, hudbou, záhradou. Prielom do ob-

jektívneho čase vnáša subjektívny čas a jeho limity do života rozprávačky, jej 

literárneho partnera a rodiny, ktorú Farkašovú otvorila ako krízový jav, ako dô-

sledok napredujúceho času, telesného slabnutia, prejav sociálneho, citového, vzťa-

hové, ekonomického a priestorového osamostatnenie sa detí od rodičov, teda ako 

univerzálnu (opakujúcu sa) schému, ktorú prežívajú oddávna aj iné rodiny, v inom 

prostredí a s odlišnou vzťahovou a emotívnou pamäťou. 

Korektor nevyhnutného poznávania novej životnej situácie sa vyskytne pri kon-

frontovaní sa s priateľkami z kaviarne: „Prichádzajú sem prvý piatok v mesiaci, 
aby na chvíľu vyškrtali z pamäti každodenné starosti, aby vykĺzli zo súkolesia 

povinnosti a problémov, aby sa vystrihli, ako tomu hovoria, aby sa trochu uvoľ-

nili, ale bez ohľadu na to, či sa spoločne dosýta zasmejú, alebo preberú aj ťažšie 
a zložitejšie otázky, zakaždým medzi nimi pookreje, dobre jej robí pocit, že je sú-

časťou štvorice, patrí k ľuďom, ktorí potrebujú kamsi patriť, mať pre seba rela-
tívne pevné rámce, tieto dlhoročné stretnutia vo štvorici k nim prispievajú, to 
treba oceniť“ (Farkašová 2017: 91–92). 

Univerzálne zvolený termín scenár prirodzene vyvoláva nemálo asociácií na 

pripravené, manipulované, (ne)želané udalosti, ktoré si žiadajú čas, priestor, prí-

činu a spájajú sa s následkom/dôsledkom, ktorý nemusí odznieť „len tak“. Azda 

to nebude nepresné, ale Farkašovej scenár spoločného života a vzájomných pre-

pojení má hodnotu zmyslu života tých, ktorí sa o zostavenie scenára/pamäti spo-

ločne rozhodli a považujú ho za hodnotu svojej existencie. Na postavy – okrem 

rozprávačky – bola a isto aj zostane Farkašovej spisba skromná až úsporná, čo 

súvisí nielen s dostredivým príbehom, ale aj s poznávaním obsahov uložených 

do času a výberovo do osobnej pamäti. Kompozičný spôsob, ako sa vyrovnať 

s osobným časom aj v neosobných súvislostiach súvisí s exponovaním rozprá-

vačky v prvej alebo tretej osobe, čím sa vstupuje do utvárania príbehu, teda do 

jeho tempa, do línie a hutnosti narácie, ale aj do konfliktu, ktorý bol a znova sa 

iba obnovuje jeho opodstatnenosť a následok po čase a vždy iba prostredníc-

tvom narátorky. Skúškou azda na všetkých dostupných mimobežkách života 

ženskej postavy sa stávajú deti, pripomenúť si možno Fedora (Reprodukcia ča-

su, 1978), syna (Deň za dňom, 1997), dcéru G. (Záchrana sveta podľa G., 2002). 

V Scenári sú traja dospelí synovia so svojou profesiou a súkromím, do ktorého 

sa matke vstupuje len ťažko a o harmónii sa nedá hovoriť: život doma aj v cu-

dzine, nevesty, vnúčatá, ambície, plány, v ktorých sa s rodičmi nepočíta. V dáv-

nych rozprávkach bývajú dvaja starší spravidla nepodarky, ale najmladší v skúš-

ke obstojí, rodičov si uctí a svoj život spojí s dobrom a láskavosťou. V Scenári 

sa podložie rozprávky vykoľají a nedokáže ho vrátiť do pôvodného stav ani 

predvianočný čas. Dvaja úspešní synovia s rodinami nemajú čas ani v čase, keď 

podľa tradície rodiny sú súdržne spolu a najmladší syn je od narodenia po svoju 

dospelosť mravný a sociálny bolehlav bez nápravy a účinného riešenia. Vo 

vzťahu matky a troch synov sa pripomína nielen rozprávka „naopak“, ale aj pri-

pomenutie si antickej tragédia, v ktorej matka prichádza, alebo už prišla o svoje 
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deti s aktualizovanou otázkou, kto za to môže? – sa primkne k citovej, vzťaho-

vej, humánnej otupenosti, k strate nezabudnúť na budúcnosť, v ktorej sa ľudské, 

vzťahové a citové tragédie opakujú bez práva či možnosti na opravu a vysvetle-

nie. Jednoducho panta rei: neobídeš, neutečieš, nezvrátiš, nepresnívaš, nezaho-

voríš, môžeš iba sledovať po prúde času, čo prinesie, čo vzíde a čo zanikne, ale 

čo bude navždy bolieť. Možno „všetko“ zachytia dejiny, možno sa čosi dostane 

do učebníc dejepisu, naisto si obsah času uchovajú konkrétne životy konkrétnych 

ľudí mimo literatúry, alebo vďaka práve jej pozornosti sústrednej na látku bytie 

a na tému život. 

K Farkašovej zámeru pripraviť scenár osobných životov členov jednej rodiny 

pričinením sa rekonštrukcie času, jeho udalosťami a skúsenosťami naplneného 

obsahu má pre čas na trase minulosť, prítomnosť, budúcnosť užitočnú schop-

nosť, ktorou oddiali zabúdanie, osobné zážitky sprevádza spoločenskými dejmi, 

a tie majú svoj scenár oddávna zaznamenaný v učebniciach života. Pointou lite-

rárnovedného vyrovnávaní sa s umeleckou prózou a literárnou esejou Etely Faka-

šovej bude najskôr to, ako reflektuje ich spolunažívanie sama, a to preto, lebo 

„Od dobrej literatúry očakávam, že obohatí moje prežívanie, rozšíri môj hori-
zont nielen poznaného, ale najmä precíteného a prežitého, že mi pomôže vnútor-
ne rásť […]. Je to otváranie dvier k novým typom zážitkovosti, k novým typom 

obraznosti, a zároveň k novým cestám (seba)spoznávania […]“ (Farkašová 2016: 

210). Prozaička kultivuje krátke žánre, spravidla poviedku a novelu, odkláňa sa 

od tradičnej formy týchto žánrov, čo súvisí s jej komorným prístupom k príbe-

hovej zložke narácie, v ktorej dominuje psychologizácia problému, zahľadenosť 

do (obsahu) času, post factrum objasňovanie podstaty vzťahov uložených do 

mravných a sociálnych súvislostí osobného a spoločenského života a nadobudnu-

té skúseností personalizovanej, autobiograficky iniciovanej a overovanej empírie 

personálnej rozprávačky. Autorkina stratégia utváraná premyslene z rezignácia 

na horizont rozvíjaného deja sa vyvažuje vertikalitou kladenia otázok, prinášania 

možných i zamlčaných odpovedí na esejisticky organizované precízne štúdie 

o subjekte narácie aj o jej súčasníkovi. Nazerací relativizmus záberu na zvolený 

problém ponúka nevtieravé východiská na podstatu platónskych ciest poznania 

za jednotlivcom v čase a priestore, na významy bohaté mlčanie zas uchováva 

poznanie, ktoré by ho za iných (sujetových) okolností postavilo pred konflikt 

a jeho riešenie by pre subjekt spravidla nebolo úľavou. 

 
THE LITERARY ESSAY HAS AN AUTHORʼS, COGNITIVE  

AND CULTURAL VALUE 

Summary 

The Slovak essay and the Slovak literary essay have their genesis in the 19th century. The 

theme has been linked to issues of national affairs and personalities who have given the idea 

of forming a nation in European social romance. The first history of national literature takes 

the form of a literary essay, their author is Jozef Miloslav Hurban and it is about Slovakia and 

his literary life. The essay genre respects the personality of his creator, develops a particular 
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topic or problem, promotes the style and way of the literary expression. In the 20th century 

the genre developed among the authors who formed their primary position in literary life in 

lyrics or epics. The attention paid to Etele Farkašovaʼs contribution is a complex creative 

personality, who is a philosopher, the literary life of a cultural journalist and a writer of prose, 

poetic and essayist texts. The synthesis of the literary essay and prose text in the work of Etela 

Farkašová introduces into the Slovak literary life a panoramic depiction of the surviving, 

lived, memorized, thus prefers the literary time and space to capture the changes of the subject, 

its specificity in evaluating life as value and assumption for the future in its existential moral 

imperative. Farkašová combines an essay with philosophy and a literary essay with the 

concept of literary text. This means that it combines the theme of the prosaic text that focuses 

on the personal narrative, on family issues and art, especially on music and art.  
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Ortografii powinno się uczyć w szkole, a na pewno należałoby ją znać w doj-

rzałym życiu ze względu na niepodważalną konieczność czytania i pisania. Na 

doskonalenie parametrów związanych z umiejętnością czytania (tempo, rozu-

mienie, interpretacja) istotnie wpływa znajomość poprawnych obrazów graficz-

nych słów. Wydaje się, że czytanie jest umiejętnością wymagającą większego 

zaangażowania niż pisanie, ponieważ  

ustalony kształt graficzny wyrazu jest o wiele ważniejszy dla czytającego niż dla piszącego. 

Piszący niezależnie od tego, jak swój komunikat zapisze, wie, jakie znaczenia chce przekazać; 

czytający musi się tych znaczeń domyślić, identyfikując materię znaków, a każda wieloznaczność 

pisowni byłaby dla czytającego wielkim utrudnieniem. (Pawłowska 1995: 122).  

Równocześnie „nie ulega wątpliwości, że osoba kulturalna, wykształcona po-

winna pisać poprawnie, zgodnie z ustalonym zwyczajem ortograficznym” (Po-

lański 2005: 87). 
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W życiu codziennym zdecydowanie częściej czytamy niż piszemy. Proporcje 

między czterema umiejętnościami doskonalonymi i/lub nabywanymi na etapie 

edukacji elementarnej: słuchaniem, mówieniem, czytaniem i pisaniem, prezentu-

ją poniższe dane (tabela 1.), opublikowane przez Eugenię Rostańską w książce: 

Rozmowa w szkole. Mówienie i słuchanie w klasach początkowych.  

Tabela 1. 

UMIEJĘTNOŚCI 

ICH  

KSZTAŁCENIE  

I STOSOWANIE 

SŁUCHANIE MÓWIENIE CZYTANIE PISANIE 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

KSZTAŁCENIA 
NAJRZADZIEJ 

PRZEDOSTATNIE  

MIEJSCE 

DRUGIE 

MIEJSCE 

PIERWSZE 

MIEJSCE 

UŻYWANIE 45% 30% 16% 9% 

Źródło: (Rostańska 1995: 8). 

 

Dane przedstawione w tabeli 1. skłaniają do komentarza: w edukacji szkolnej 

słuchanie i mówienie są umiejętnościami najrzadziej kształconymi, a jednocze-

śnie – najczęściej stosowanymi. Uczniowie są przyzwyczajeni do stałości ról 

w układzie personalnym: nauczyciel – ten, który mówi, oraz uczeń – ten, który 

słucha, dlatego np. nie słuchają odpowiedzi kolegów, bo wiedzą, do kogo są one 

(s)kierowane. Analizy (i raporty1) wykazują, że w szkole najczęściej kształcone 

jest pisanie (pierwsze miejsce), które w życiu (biorąc pod uwagę zachowania 

komunikacyjne standardowego Polaka) jest najrzadziej stosowane. Każda z umie-

jętności jest ważna w obcowaniu ze słowem (pisanym i mówionym). Zastanawia 

jednak brak zadowalających efektów w wypadku pisania – najczęściej ćwiczo-

nej umiejętności. Pomysłów na doskonalenie efektywności kształcenia ortografii 

poszukuję w źródłach metodycznych (np. Polański 1995, 2005; Pawłowska  

1995; Krzyżyk 2004 oraz Kaleta-Sawicka, Skalska 1992). Wybrane propozycje 

postępowania metodycznego omawiam szczegółowiej w punkcie 1.2. niniej-

szego szkicu. Analizie poddaję m.in. pomysły zawarte w Vademecum nauczania 
ortografii w klasach początkowych (Kaleta-Sawicka, Skalska 1992).  

Mimo szkolnego nacisku na wprowadzanie dziecka w świat pisma, nieznajo-

mość reguł ortograficznych oraz stylistycznych uwidacznia się w różnego typu 

tekstach. O ile w sytuacjach prywatnych, indywidualnych (w tekstach dzieci 

i dorosłych) (nie)znajomość pisowni leksemów (np. anglicyzmów2) można wy-

                                           
1 Eugenia Rostańska, powołując się na książkę Anny Dyduchowej Metody kształcenia 

sprawności językowej uczniów (1988), przytacza wyniki badań amerykańskich, wg których 

80% aktywności dobowej człowiek przeznacza na komunikowanie się, z tego 45% – na słu-

chanie (Rostańska 1995: 7).  
2 Rywalizacja polskich i obcych elementów językowych jest prawie tak stara jak sama 

mowa. Ludzie mówiący różnymi językami kontaktowali się ze sobą i zapożyczali od siebie 

wyrazy, związki frazeologiczne, konstrukcje składniowe, znaczenia. Nie ma więc języka ide-

alnie pod tym względem jednolitego. Najbardziej niebezpieczne dla języka polskiego są zmiany 
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jaśnić nieświadomością popełnienia błędu lub niedbałością o język, o tyle takie-

go usprawiedliwienia nie można przyjąć w wypadku edycji książek, czasopism 

czy pism oficjalnych. W odniesieniu do oficjalnych publikacji książkowych na-

leży skonstatować, że dynamicznie rozwijający się język (zapożyczenia, neolo-

gizmy) wymaga ustawicznego weryfikowania wiadomości normatywnych, po-

nieważ trudno ignorować braki, niedociągnięcia oraz rażące błędy w niedbale 

edytowanych tekstach. Uważam w związku z tym, że poprawność i czujność or-

tograficzną oraz interpunkcyjną należy wpajać na każdym etapie edukacji, a do-

skonalenie tych umiejętności przyjąć jako całożyciowy obowiązek.   

W artykule analizuję dwa źródła materiałowe (odnoszące się do poprawności 

normatywnej jako nadrzędnej idei), dostarczające przykładów błędów w pisow-

ni rzadko spotykanych nazw, występujących w pośredniej komunikacji współ-

czesnych kilkulatków i nastolatków (oraz przykładów innych błędów, obecnych 

również w cytowanych fragmentach prac, których nie sposób zignorować). Zwra-

cam uwagę także na rażące błędy (interpunkcyjno-składniowe i ortograficzne) 

w publikacji popularnonaukowej Czy wiesz dlaczego? Ważne pytania i odpowie-
dzi, skierowanej do szerokiego kręgu odbiorców, w tym – do dzieci i młodzieży. 

Wskazane „bolączki” normatywne staram się komentować, odwołując się do opra-

cowań metodycznych, eksponujących sposoby systematyzowania i efektywnego 

utrwalania umiejętności poprawnego pisania. Kwestię poprawności normatyw-

nej traktuję jako ważną dla całożyciowej aktywności użytkownika języka pol-

skiego. 

1. Pisownia kłopotliwych nazw pospolitych i nazw własnych w komunikacji 

kilkulatków 

W rozdziale tym dwukrotnie przedstawiam propozycje metodyczne zalecane 

w pracy z materiałem ortograficznym (1.1. Perspektywa dydaktyczna – wybrane 

uwagi, oraz 1.3. Profilaktyka). W podrozdziale 1.2. Pisanie w praktyce szkolno-
domowej koncentruję się na analizie wybranych błędów obecnych w tekstach 

szkolnych i prywatnych kilkulatków oraz nastolatków. 

1.1. Perspektywa dydaktyczna – wybrane uwagi  

Edward Polański jeden z rozdziałów Dydaktyki ortografii i interpunkcji 

poświęcił integracji w nauczaniu ortografii, wydzielając odrębny podrozdział  

o nazwie Ortografia a lektury (Polański 1995: 39–40). Jego zdaniem: „Lektury 

szkolne i czytanki wzbogacają słownictwo i frazeologię, w tym dostarczają wy-

razów, których uczniowie dotąd nie znali. Wykorzystanie słownictwa lektur 

również do celów nauczania pisowni uatrakcyjni dydaktykę ortografii i podnie-

sie jej efektywność” (Polański 1995: 39). Spośród zestawu ćwiczeń zapropono-

wanych w charakteryzowanej publikacji na uwagę zasługuje ćwiczenie o ponad-

czasowej treści, adresowane do uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. 

                                                                                                                                    
systemowe, jak np. zmiana szyku wyrazów (por. informacje biznesowe → biznes informacje) 

(por. Rusiecki 2000). 
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Przytaczam je w całości, ponieważ zaleca utrwalanie znajomości obrazu gra-

ficznego słów zaczerpniętych z tekstów o tematyce należącej do europejskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

1. Poznając baśnie, uczymy się także ortografii. Wykorzystaj wybrane wyrazy z podpunktów 

a), b), c), d) do napisania luźnych zdań albo opowiadania. 

a) Bohaterami baśni są często: król, królowa, królewicz, królewna, książę, księżniczka, 

wróżka, czarodziej, zła czarownica, macocha, sierotka, olbrzym, pustelnik, krasnoludki. 

b) W baśniach występują czarodziejskie przedmioty: czarodziejska różdżka, latający 

dywan, siedmiomilowe buty, latający statek. 

c) W baśniach spotykamy się z dziwnymi zjawiskami: róża przemawia, zwierzęta, ryby, 

przedmioty mówią, czas się zatrzymuje, przenosimy się w czasie i przestrzeni, 

człowiek znika, człowiek może przemienić się w przedmiot lub zwierzę. 

d) Poznaliśmy następujących autorów baśni: Hans Christian Andersen, Jakub i Wilhelm 

Grimmowie, Charles Perrault, Ewa Szelburg-Zarembina. (Polański 1995: 39).  

Zapamiętanie graficznego obrazu wyrazu może dokonywać się mimowolnie 

(pierwszy typ zapamiętywania) oraz świadomie (pamięć dowolna, drugi typ za-

pamiętywania). Pierwszy sposób dominuje u dzieci młodszych, które uczą się za 

pośrednictwem zabawy. Z kolei pamięć dowolna wymaga nastawienia na po-

dejmowanie wysiłku, by materiał został zarejestrowany. W dydaktyce ortografii 

należy uwzględnić oba sposoby zapamiętywania (por. Pawłowska 1995; Plewka, 

Taraszkiewicz 2010). 

Regina Pawłowska zauważa, że utrwalenie wyrazu zależy od zaangażowania 

wzajemnie się wzmacniających receptorów w jego początkową percepcję, o czym 

przekonuje poniższy cytat, poruszający kilka kwestii istotnych dla efektywnego 

uczenia się ortografii. 

Wyraz jest przyswojony pamięciowo, jeżeli się pamięta wzrokowo kształt graficzny 

całego wyrazu i sposób pisania tego wyrazu przez kogoś innego (np. nauczyciela na tablicy), 

jeśli się pamięta i identyfikuje słuchowo brzmienie wyrazu, jeśli się umie poprawnie 

wymawiać ten wyraz, jeśli się zapamiętało drogę kreślenia tego wyrazu i ruchy ręki przy 

jego płynnym i ciągłym zapisie oraz jeśli się kojarzy pole znakowo-wzrokowe, słuchowe 

i kinestetyczne ze znaczeniem. (Pawłowska 1995: 123). 

1.2. Pisanie w praktyce szkolno-domowej 

W XXI wieku aktywność kilkulatków i kilkunastolatków przeniosła się do 

świata multimedialnego (do przestrzeni wirtualnej). Młodzi odbiorcy sięgają mię-

dzy innymi po gry komputerowe, programy pozwalające kreować światy wirtu-

alne i lektury opisujące ich obsługę oraz po programy służące do nagrywania, 

montowania i publikowania filmów. W ich zasobie słownikowym obecne są wy-

razy pospolite i nazwy własne, których anglojęzyczne pochodzenie i nieutrwa-

lona (źródłowa, zbliżona do źródłowej) ortografia obniża jakość zapisu. W re-

zultacie w autorskich notatkach kilkulatków znaleźć można zniekształcony zapis 

(fonetyczny, półfonetyczny), próby narzucania zapożyczeniom polskiej ortogra-

fii i fleksji (mimo braku takiej adaptacji w opracowaniach normatywnych).  
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„Zdeformowane” wyrazy funkcjonują w korespondencji kilkulatków, trady-

cyjnej (1) i mailowej (2–6).  

(1) […] U mnie ciągle coś się dzieje. Przygotowuję się do koncertów w Prażakówce 

w Ustroniu. Dlatego ostatnio dużo gram na gitarze i keyboardzie [pogrubienia pochodzą 

od autorki tekstu – M. B.]. Mój tata i mój brat wpadli ostatnio na genialny pomysł, żeby też 

się nauczyć czegoś grać. Wygrzebali w internecie instrukcję, jak się gra na keyboardzie 

„Seven army nation”. Jest to melodia, którą grają na stadionie w Monachium za każ-

dym razem, gdy Bayern strzela gola. I prawie nauczyli się ją grać. (list do chorego kolegi 

z 11.11.2015, autor listu jest uczniem II klasy). 

O ile (jak nietrudno się domyślić) list do chorego kolegi został poddany ko-

rekcie, o tyle poniżej cytowane fragmenty korespondencji mailowej (2–6)3 zo-

stały przesłane bez takiej weryfikacji. 

(2) Cześć Z. Ciągle pisze tą komende i nic się nie dzieję. Piszę tak \game mode0 lub 

\game mode0\ ,czy to ma być z dużej litery? Napisz mi. Pozdrawiam wszystkich K. (mail 

ośmiolatka do dziesięciolatka z 9.01.2015). 

(3) Cześć Z. Dziękuję ci że mi napisałeś jak się schodzi dzięki tobie pokonałem smoka 

kresu  i znalazłem zonbie wiladzera i miał żelazną łopatę. K. (mail ośmiolatka do dziesię-

ciolatka z 18.01.2015). 

(4) Cześć Z. Ale jak zkraftować(zkonstrułować) piłkę? Czy da się zrobić sznurek któ-

ry posłuży jako ogrodzenie na piłkę. pozdrowiam K. (mail ośmiolatka do dziesięciolatka 

z 16.02.2015). 

(5) Cześć Z. Jakim cudem zonbi wszedł mi do zamku?Przecież z każdej strony była la-

wa?A po drugiej stronie był szkielet z zaenczantowanym(zaklętym)łukiem czy potwory 

na kreatywnym umią latać? Prosze napisz mi. pozdrawiam K. (mail ośmiolatka do dzie-

sięciolatka z 18.02.2015). 

(6) Cześć Z. Umiem latać,ale nie umiem schodzić. Proszę napisz mi jak to zrobić. [Od-

powiedź udzielona przez pytane dziecko]: Cześć Shift-em Pozdrawiam Z. (wymiana kore-

spondencji mailowej z 17.01.2015 między ośmio- i dziewięciolatkiem). 

Materiał analityczny zawarty w przykładach (2–6) dostarcza informacji o zna-

jomości podstawowej funkcji korespondencji elektronicznej – szybko przeka-

zywana informacja (pytanie), na którą można oczekiwać równie prędkiej odpo-

wiedzi. Równocześnie przekonuje, że autorzy e-maili przedkładają skuteczność 

komunikacji ponad jakość formalną korespondencji. Braki widać w zapisie or-

tograficznym, we fleksji i składni oraz w edytowaniu korespondencji (por. nie-

uwzględnianie spacji dzielących komunikat na wyrazy). Nie wszystkie przykła-

dy błędów występujących w tekście zostaną w niniejszym szkicu omówione.  

Analiza – zgodnie z zapowiedzią w tytule podrozdziału – obejmuje kłopotliwe 

nazwy pospolite i własne, obecne w tekstach dzieci. Wymienione przykłady  

(2–6) przekonują o stosowaniu przez autorów pisowni zgodnej z wymową (na 

                                           
3 Cytaty (2–6) rejestrują wymianę korespondencji między ośmio- i dziesięciolatkiem. Zo-

stał zachowany oryginalny zapis. Ze względu na dyskrecję imiona autorów korespondencji 

zastąpiły inicjały. 



78 Małgorzata Bortliczek 

 

tyle, na ile są u nich wykształcone umiejętności pisania na klawiaturze, potrzeb-

ne np. w generowaniu grafemów dż, ł). 
W zeszytach z trzeciej i czwartej klasy, zapisanych przez ucznia podejrzewa-

nego o dysleksję, w których pojawiają się dłuższe indywidualne narracje oraz 

notatki zespołowe, można zauważyć błędy w pisowni rzadko stosowanych nazw 

własnych oraz błędy wskazujące na stosowanie specyficznych strategii w pisa-

niu. Do analizy wybrałam fragmenty tekstów zawierające nazwy własne: tytuły 

książek (9, 10) i gier komputerowych (7), nazwy zespołów muzycznych (8), an-

troponimy (9) i chrematonimy (8).  

(7) Nazywam się … … mam 8 lat. Mam carne włosy jestem szczupł mam zielone oczy. 

Gram na dwuch instrumentach lubie pływać. Mam majnkrawta to jedna z dwóch ulubio-

nych gier komputerowch. Lubie ruwnierz graci w Wiejskie życie (notatka ucznia klasy 

III, 9 lat; dziecko z grupy ryzyka dysleksji)4. 

(8) […] gram na dwóch instrumętach. Mój ulubiony zespół to lady pank i Republika. 

Umiem układać kostkę Rubika […] (10 lat; dziecko z grupy ryzyka dysleksji).  

(9) [temat lekcji – M. B.] Spotkanie z utworem Janem Bżechwy pt. „Akademia pana 

Kleksa (10 lat; dziecko z grupy ryzyka dysleksji). 

(10) „Akademia pana kleksa” (to utwur jaki) [przy pomocy strzałek przyłączone zosta-

ły jednowyrazowe odpowiedzi na pytanie o cechy utworu – M. B.]: fantastyczny, zaskaku-

jący, wesoł, ciekaw, interesujacy, niesamowity (10 lat; dziecko z grupy ryzyka dysleksji). 

 

Zgromadzony materiał analityczny obejmuje nazwy obcojęzyczne5 i rodzime 

(jednak rzadko stosowane przez nadawcę), takie jak: tytuły utworów muzycz-

nych (Seven Nation Army), książek (Minecraft, Akademia Pana Kleksa 6), gier 

                                           
4 Pierwsza uwaga: w tekście tym dostrzec można błąd wynikający z nieutrwalonej pisowni 

liter spółgłoskowych miękkich, np. ć (por. graci w Wiejskie życie). Błąd taki wystąpił także 

w jednej z kilkudziesięciu przeanalizowanych prac piątoklasistów, por. „Gra na gitarze to mo-

ja pierwsza pasja. Chce się nią podzielić z innymi ludzimi” (uczennica klasy V). Druga uwa-

ga: dzieci do końca klasy III szkoły podstawowej doskonalą umiejętność czytania i pisania. 

„Nie możemy więc twierdzić, że są dyslektykami. Niektóre z nich mogą co najwyżej stanowić 

grupę dzieci tzw. ryzyka dysleksji. Przy zastosowaniu odpowiedniej metody (syntetyczno-

analitycznej) dysleksja może się u nich nie rozwinąć (Krzyżyk 2004: 251). 
5 W pisowni obcojęzycznych nazw własnych i nazw pospolitych (wskazanych przykłado-

wo w tekście głównym) pomocny okazać się może systematycznie aktualizowany elektroniczny 

słownik (por. Słownik wyrazów obcych, http://www.edupedia.pl/map/dictionary/ id/8_slownik_ 

wyrazow_obcych.html; niestety, nie wystąpiły w nim wyrazy stosowane przez użytkowników 

gry Minecraft), działający na zasadzie pierwszej pomocy w zakresie ustalenia pisowni obcych 

słów używanych przez kilkulatków, młodzież i dorosłych. Przy czym użytkownik języka musi 

mieć świadomość popełnianego błędu oraz – przede wszystkim – chęć poprawnego (na)pisania 

zapożyczonego wyrazu. Wydaje się, że funkcję popularyzującą prawidłowy zapis spełniają 

także uniwersyteckie poradnie językowe oraz Internetowa poradnia językowa PWN. 
6 Jak wyjaśnia Aldona Skudrzyk z Uniwersytetu Śląskiego – „Człon pan wchodzi w skład 

nazwy własnej, dlatego pisownia: Pan Kleks” (https://www.facebook.com/por.jez.ijp.us/photos/ 

a.202878433177740.50950.202866873178896/221100064688910; data dostępu: 29.01.2018). 
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multimedialnych (gra Minecraft, Wiejskie życie), nazwy zespołów muzycznych 

(Lady Pank, Republika), nazwy drużyn sportowych (Bayern), nazwiska autorów 

(Jan Brzechwa), nazwy instrumentów (keyboard, keyboardzie oraz samo słowo 

instrument), nazwy działań wymaganych w postępie gier komputerowych (w ory-

ginale są to: \game mode0\ lub \game mode0, zkraftować w znaczeniu ‘skonstruo-

wać’, zaenczatowany łuk w znaczeniu ‘zaklęty łuk’ oraz Shift / Shift-em), nazwy 

bohaterów (Zombie Villagers / Zombie villagers – w oryginale zonbie wiladzera7). 

Pisownię cytowanych wyrazów „dotykają” różne rodzaje błędów, np. w wy-

padku e-maili są to błędy graficzne, które wynikają z konieczności użycia dwóch 

lub trzech klawiszy: Alt + znak litery z dla ż lub odpowiednio Alt + Shift + znak 

litery z w wypadku litery Ż. W tekście napisanym ręcznie te same błędy wynika-

ją z opuszczenia elementów konstrukcyjnych litery (znaków diakrytycznych), 

por. (ja) lubie, interesujacy.  

Chwiejność w zapisie ujawnia się także w posługiwaniu się nazwami, o któ-

rych użytkownik (uczeń klasy piątej) myśli, że są nazwami własnymi, co odpo-

wiednio sygnalizuje w zapisie, podnosząc do rangi nazw własnych nazwy pospo-

lite, por. (11–13). 

(11) Myślę, że jeden z tych dwóch Zawodów [fryzjerka lub pracownik banku – M. B.] 

będę uprawiała, gdy będę starsza. (uczennica klasy V). 

(12) […] ale jagbym musiał wybierać chciałbym zostać Policiantem albo lekarzem 

[…]. (uczeń klasy V). 

 (13) Jeśli nie zostałbym kierowcą tira to chciałbym zostać prawnikiem, pracowałbym 

w Kancelarii Adwokackiej i broniłbym ludzi w Sądzie (uczeń klasy V). 

Bez względu na sposób utrwalenia tekstu (druk, manuskrypt) obserwowane 

błędy wynikają z zapisu zgodnego z brzmieniem zapożyczonego wyrazu lub  

oddającego oryginalną ortografię w przybliżeniu8 (np. majnkrawt, zaenczanto-

wany, zonbi). Nieutrwalenie zasady konwencjonalnej polskiej ortografii objawia 

się błędami w stosowaniu dużej litery, które uwidaczniają się, gdy: wyraz po-

spolity zostaje użyty w funkcji nazwy własnej (por. Akademia pana kleksa), 

nazwa jest nieznana i pochodzi z języka obcego (por. zonbie wiladzera), w nie-

                                           
7 Wybrane słowniki dostępne online wyjaśniają: „1) ZOMBIE – bóg-wąż (w rel. afryk.); 

trup przywrócony do życia; oraz 2) ZOMBI, ZOMBIE (ndm) (?) 1. osoba zmarła, która wraca 

do świata w wyniku praktyk magicznych, zazwyczaj istota zła, szerząca zło i śmierć; 2. pot. 

osoba apatyczna, bezwolna i wyniszczona np. chorobą: wyglądasz jak zombie” (http://  

www.edupedia.pl/ result; data dostępu: 27.12.2016). Sposób zapisu (małą literą) prezentuje 

Słownik języka polskiego PWN, podając równocześnie trzy znaczenia tego słowa: „zom-

bie [wym. zombi], zombi: 1. «w religiach afrykańskich: osoba zmarła, która może ożyć dzięki 

magii»; 2. «w horrorze: postać ożywionego trupa atakująca ludzi»; 3. «gatunek filmu grozy, 

którego bohaterami są ożywione trupy»” (https://sjp.pwn.pl/sjp/zombie;2580161.html; data 

dostępu: 29.01.2018). 
8 Anna Łobos wyróżnia m.in. błędy ortograficzne „wynikające z prawidłowej (lub zbliżo-

nej do prawidłowej) fonetycznej realizacji wyrazów obcego pochodzenia: patryjota oraz nazw 

obcych: plejstejszyn, Bravo gel, Brawo ger, Żółwie nindża” (Łobos 2005: 71). 
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przyswojonej nazwie własnej hipotetycznie możliwe są dwa ortogramy, np. rz – ż 

(dziecko wybiera zapis Bżechwa)9. Błędy w zapisie zapożyczeń ujawniają się 

także w dystrybucji przedrostka z-/s- (por. zkraftować, zkonstrułować). 

Pisownia niektórych wyrazów odnotowanych w przykładach (2–10) wynika 

ze strategii ortograficznych stosowanych przez osoby dopiero poznające tajniki 

odmiany pisanej polszczyzny. Strategie zapisu właściwe dla dziecka wprowa-

dzanego w świat pisma analizuje Elżbieta Awramiuk w książce Lingwistyczne 
podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku (2006). W analizowa-

nym przeze mnie materiale występuje kilka przykładów, które pozwalają stwier-

dzić, że uczący się pisać kilkulatek może stosować strategię zapisu litery zamiast 

sylaby, por. szczupł (zamiast szczupły), wesoł (zamiast wesoły) oraz kompute-

rowch (zamiast komputerowych)10. W kategorii błędów wynikających ze specy-

ficznych dziecięcych strategii pisania na etapie elementarnym plasuje się także 

nieutrwalony zapis spółgłoski miękkiej [ć], por. graci (na instrumencie), oraz 

odnotowanie połączenia literowego -en- jako -ę-, np. instrumęt, pacjęt, dętysta11, 

lub zapis końcówki -om jako -ą oraz odwrotnie – końcówki -ą jako -om. Sygna-

lizowane problemy ortograficzne potwierdzają przykłady (14–16). 

(14) W przyszłości chciałabym zostać lekarzem, ponieważ chce pomagać ludzią. 

(uczennica klasy V). 

(15) Jak byłam mała to zawsze lalą barbi12 robiłam farby z keczupu, majonezu i takich 

rzeczy […]. (uczennica klasy V). 

                                           
9 W zasadniczej części artykułu nie omawiam wszystkich błędów ortograficznych dostrze-

żonych w przytoczonych przykładach, ale w tym miejscu jako komentarz dodam informację 

o podwójnych ortogramach dla wybranych głosek języka polskiego, których pisownia powin-

na być kilkulatkowi znana. Wybór spośród par grafemów ż – rz oraz u – ó dotyczy takich po-

spolitych przykładów, jak: zwieże, dwuch, lektóra, utwur, a także ruwnierz. Myślę, że utrwa-

lanie pisowni leksemów często stosowanych w pisemnej komunikacji szkolnej jest istotne 

w dydaktyce ortografii.  
10 Opuszczanie litery y – znaku samogłoski [y] – można wyjaśnić trudnością wymówienia 

spółgłosek [ł], [w] bez elementu wokalicznego (właśnie [y]) i w konsekwencji tendencją do 

hiperpoprawności – tj. unikania litery y tam, gdzie ona występuje, a gdzie dziecku wydaje się, 

że jest zbędna. 
11 Por. fragmenty wynotowane z prac uczniów klasy V: „Gdyby się to nie zmieniło została-

bym lekarzem dlatego, że pomagałabym ludziom, ratowałabym życie, wywoływałambym 

uśmiech na twarzy i cieszyłabym się z szczęścia moich pacjętów” (uczennica klasy V) oraz „My-

ślałem też żeby zostać dętystom ale chyba to za nudne jak dla mnie” (uczeń klasy V). Wskaza-

ne błędy wynikają często z nierespektowania prawideł wymowy, co można rozpoznać, anali-

zując ortografię wypracowań szkolnych pochodzących z drugiej dekady XXI wieku. Jak zauważa 

Anna Łobos, „Analiza tekstów napisanych u schyłku XX wieku i na początku wieku XXI 

przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także studentów studiów dzien-

nych i zaocznych wskazuje na coraz częstsze problemy młodych ludzi z ortografią, polegające 

nie tylko na nieznajomości zasad pisowni wielką i małą literą, ch i h, u i ó, rz i ż itp., ale i na 

zapisywaniu formy brzmieniowej wyrazu, która świadczyć może w niektórych przypadkach 

np. o nieprawidłowym wymawianiu nosówek czy grup spółgłoskowych” (Łobos 2005: 68–69). 
12  Pisownia prawidłowa wymaga dużej litery dla nazwy lalki – lalka Barbie. 
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(16) […] a teraz w 5 klasie szkoły podstawowej jak dorosne chciałbym być kierowcom 

ciężarówek lub grafikiem komputerowym. (uczeń klasy V). 

Można stwierdzić, powtarzając za Danutą Piper, że „znajomość wszelkiej 

normy, a normy językowej w szczególności, jest warunkiem czynnego uczest-

nictwa jednostki w życiu społecznym” (Piper 2003: 11). Edukacja w tym wzglę-

dzie powinna być skutecznie kontynuowana.  

Jako komentarz do tej części szkicu (1.2.) niech posłużą słowa Anny Łobos: 

Po przekroczeniu progu szkolnego pracuje ono [dziecko – M. B.] nad swoim językiem 

pod opieką nauczyciela, który musi mieć świadomość, że otaczająca wszystkich rzeczywi-

stość językowa kreowana jest przede wszystkim przez mass media – dziennikarzy, polity-

ków, idoli. Ich nierzadko żenujący poziom języka staje się wzorcem dla dzieci, które nie-

dbałym językiem posługują się nie tylko w domu, ale i w szkole. Niewrażliwy na problemy 

językowe nauczyciel utrwala w dziecku przekonanie, że język jest o tyle istotny w życiu 

człowieka, o ile spełnia cele komunikacyjne. Stąd tak ważne jest zwracanie uwagi w proce-

sie kształcenia nauczycieli zarówno na treść, jak i na formę wypowiedzi. (Łobos 2005: 72). 

1.3. Profilaktyka 

Autorki opracowania Vademecum nauczania ortografii w klasach począt-
kowych oferują pomysły (i przykłady) przemyślanej i systematycznej pracy nad 

ortografią, proponując w klasach początkowych codzienne kilkuminutowe ćwi-

czenia wybranych ortogramów (od czterech do sześciu w zależności od klasy) 

o jednolitym rodzaju trudności. Sposób opracowania tych ćwiczeń i doboru or-

togramów zależy od realizowanej tematyki. Jako ilustrację przybliżam temat za-

proponowany w klasie trzeciej13: 2.3.4. Wielka litera w tytułach utworów i książek 

(Kaleta-Sawicka, Skalska 1992: 34–35). Biorąc pod uwagę przykłady błędów 

omawiane w punkcie 1.2., temat pisowni nazw własnych uważam za szczególnie 

ważny. Autorki do omówienia wybrały tytuły lektur występujących w polskich 

programach nauczania, realizowanych w latach 90. XX wieku: Dzieci z Buller-
byn, Oto jest Kasia, oraz tytuły utworów muzycznych: Kołysanka, Taniec nie-

dźwiedzia, Krakowiak14. W materiałach na kolejne dni ćwiczeń pojawiały się 

także tytuły innych utworów literackich: Słoń Trąbalski, Chatka Puchatka, Po-
dróże Pana Kleksa (w rebusach), O psie, który jeździł koleją, Kajtkowe przygo-

dy, Pan Twardowski (w pisaniu ze słuchu podsumowującym cykl pięciodniowych, 

kilkuminutowych ćwiczeń ortograficznych), Polna różyczka, Słowik (jako tytuły 

utworów muzycznych). 

W świetle dynamicznie rozwijającego się języka polskiego niemożliwe jest 

przewidzenie wszystkich ortogramów, jakimi uczniowie zechcą się posłużyć 

w swoich wypowiedziach pisemnych. Dlatego ważne jest wdrażanie ich do sa-

                                           
13 W klasie pierwszej tytuł pięciodniowego tematu z tego zakresu brzmi: 2.1.8. Wielka lite-

ra w imionach i nazwiskach (Kaleta-Sawicka, Skalska 1992: 19–20). 
14 Autorki zaproponowały wyszukiwanie tytułów utworów muzycznych w podręczniku do 

muzyki. To dobra praktyka. W świetle współcześnie eksponowanej tendencji do dbałości o ję-

zyk polski każdy nauczyciel (nie tylko polonista) powinien zwracać uwagę na język uczniów. 
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modzielnego poszukiwania, do pytania o wzór zapisu. Ostatecznie praca nad ja-

kością ortograficzną uczniowskich tekstów to równocześnie sprawdzian dla sa-

mego nauczyciela. 

Dla nauczyciela błędy w pracach uczniów są kontrolą jego pracy, skuteczności stoso-

wanych zabiegów metodycznych oraz materiałem do dalszej pracy nad wyrabianiem po-

prawności ortograficznej, należy pamiętać również o tym, że nie można absorbować ucznia 

błędami jego kolegów, a więc nie należy uczniowi polecać wykonywania ćwiczeń, które 

nie są związane z jego błędami. (Kaleta-Sawicka, Skalska 1992: 11). 

Zdaniem Reginy Pawłowskiej nieefektywność nauki ortografii to wynik mię-

dzy innymi braku praktyki, a ściślej – dominacji pamięciowego opanowywania 

reguł ortograficznych nad kształceniem umiejętności dobrego pisania wyrazów 

potrzebnych w danym tekście. Szerzej tę diagnozę ujmuje poniższy cytat. 

Nieefektywność nauki ortografii jest powodowana: sprowadzaniem tej nauki do pozna-

nia norm ortograficznych zamiast wdrażania nawyku poprawnego pisania konkretnych wy-

razów; widzeniem problemu ortograficznego pojedynczych liter (np. ó, rz) bez kontekstu 

obrazu graficznego całego wyrazu i bez opracowania znaczenia pisanego wyrazu; nie-

uwzględnianiem uwarunkowań psychologicznych pamięci ortograficznej, nieocenianiem 

kaligrafii, zniechęcaniem uczniów licznymi ocenami niedostatecznymi, przewagą ćwiczeń 

sprawdzających nad wdrażającymi, brakiem powiązania nauki ortografii z nauką czytania. 

(Pawłowska 1995: 128). 

Szczegółowe zagadnienia dotyczące uzyskania automatyzmu ortograficznego 

i czytelniczego autorka omawia w całym artykule zatytułowanym Nauka orto-

grafii a kształcenie sprawności czytania (Pawłowska 1995), różnicując ten pro-

ces w zależności od zasady ortograficznej, wg której jest zapisywany wprowa-

dzany (ćwiczony) wyraz. Autorka omawia tok postępowania dla każdej z czterech 

zasad pisowni języka polskiego (Pawłowska 1995: 130–131). 

2. Niedbałość edytorska w publikacji popularnonaukowej 

Kwestię poprawności m.in. językowo-stylistycznej, ortograficznej i inter-

punkcyjnej oraz terminologicznej podręczników szkolnych15 omówiły Danuta 

Krzyżyk i Helena Synowiec w artykule opublikowanym na stronie Rady Języka 

Polskiego (Krzyżyk, Synowiec, http://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content 

&view=article&id=1358; data dostępu: 25.01.2018). Wiele ich obserwacji zna-

lazło potwierdzenie w przeprowadzonej przeze mnie analizie, w której skoncen-

trowałam się na zagadnieniach normatywnych (interpunkcyjno- składniowych 

i ortograficznych). W domowej biblioteczce mojego młodszego dziecka znajduje 

się albumowe wydanie zatytułowane Czy wiesz dlaczego? Ważne pytania i odpo-

                                           
15 Autorki na wstępie zaznaczają: „Z naszych analiz wynika, że różnego rodzaju błędy i usterki 

językowe pojawiają się zarówno w ciągłych tekstach odautorskich, tekstach źródłowych, jak 

i w podpisach pod rysunkami i schematami, w poleceniach i pytaniach do ćwiczeń, a także 

w przypisach” (Krzyżyk, Synowiec, http://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content &view= 

article&id=1358; data dostępu: 25.01.2018). 
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wiedzi16. Książka pod względem szaty graficznej, jakości papieru, technicznej 

oprawy jest bez zarzutu. Ogromny dyskomfort poczuje jednak każdy czytelnik 

(nawet nieuważny), kiedy rozpocznie jej lekturę. Do mankamentów należą: błę-

dy interpunkcyjno-składniowe (występują niemal na każdej stronie), a także 

sposób dzielenia wyrazów przy ich przenoszeniu do następnej linii17, w tym roz-

dzielanie dwuznaków, por. bard-zo (17) lub dzielenie na pseudosylaby, por. ze-

garmi-strz (18).  

(17) Dlaczego burak jest bard-zo [niezgodny z normą podział wyrazu – M. B.] poży-

teczną rośliną? (s. 103). 

(18) W Polsce wyrobem wysokiej klasy zegarów astronomicznych zajmuje się Pan Ar-

tur Kucharczyk, zegarmi-strz [niezgodny z normą podział wyrazu – M. B.] ze Świnoujścia 

(s. 205). 

Obecność wskazanych błędów w publikacji drukowanej, która powinna dbać 

o jakość, uważam za szczególnie rażącą. Wymienionych typów błędów nie trze-

ba uważnie poszukiwać. Zaobserwowane przykłady pochodzą z wybranych stron, 

które każdorazowo podaję w nawiasie okrągłym, i obejmują przykłady z trzech 

obszarów: 2.1. Niestandardowy przecinek, 2.2. Zbędny cudzysłów, 2.3. Błędny 

podział wyrazów. 

2.1. Niestandardowy przecinek  

Można w tej publikacji znaleźć przykłady „klasycznych” błędów interpunkcyj-

nych, do których należą m.in.: niewydzielanie przecinkami (otwierającym i za-

mykającym) zdań podrzędnie złożonych, rozdzielających zdanie główne na dwie 

części (19, 20), nieoddzielanie przecinkiem zdania głównego i zdania podrzęd-

nie złożonego (21), brak przecinka wyróżniającego (wydzielającego) imiesło-

wowy równoważnik zdania (22, 23).  

                                           
16 Książka została opublikowana przez przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „ARTI” 

w 2013 w Warszawie (Lauro 2013). Autorką tłumaczenia jest Anna Pawłowska. W stopce re-

dakcyjnej przeznaczonej na szczegółowe dane o publikacji nie wystąpiła informacja o korek-

cie wydawniczej. 
17 Rada Języka Polskiego w Ustaleniach dotyczących błędów ortograficznych (przyjętych 

podczas posiedzenia Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego 21 lutego 2005 r.) takiej 

kategorii błędów nie wymienia. Natomiast w jednej z porad zatytułowanej Dzielenie wyrazów 

przy przenoszeniu odnotowuje: „Jedna z korespondentek Rady poprosiła o wyjaśnienie sposobu 

dzielenia wyrazów niewielki oraz następnie przy ich przenoszeniu. Oto fragmenty odpowiedzi 

sekretarz RJP: Przy przenoszeniu części wyrazu do następnego wiersza należy kierować się 

zasadą fonetyczną, nakazującą dzielenie słowa zgodnie z podziałem na sylaby, oraz morfolo-

giczną, nakazującą dzielenie słowa zgodnie z jego budową (rdzeń/przedrostek). W słowie 

niewielki do następnego wiersza powinien zostać przeniesiony przyrostek -ki, a w słowie  

następnie – cała sylaba -nie. Poprawny sposób podziału tych wyrazów to zatem: niewiel-ki, 

następ-nie. 2002 r.” (http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=345: 

dzielenie-wyrazow-przy-przenoszeniu&catid=44&Itemid=145; data dostępu: 3.01.2018). 
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(19) Równina, przez którą płynie Rzeka Żółta [brak obligatoryjnego przecinka – M. B.] 

jest okresowo zalewana. (s. 41). 

(20) Cząsteczki, które znajdują się we wnętrzu płynu [brak obligatoryjnego przecinka – 

M.B.] są przyciągane w każdym kierunku do innych cząsteczek [brak przecinka – M. B.] 

a te, które znajdują się na zewnętrznej powierzchni kropli [brak obligatoryjnego przecinka – 

M. B.] mogą kierować się tylko ku środkowi, ponieważ przyciągane są tylko przez czą-

steczki położone pod nim. (s. 83). 

(21) Dlaczego istnieje prawdopodobieństwo [brak obligatoryjnego przecinka – M. B.] 

że nie jesteśmy sami we wszechświecie? (s. 5). 

(22) Tworzą się w strefach, w których wiatr wieje w jednym kierunku, przepycha góry 

piasku [brak obligatoryjnego przecinka – M. B.] tworząc wzniesienia. (s. 71). 

(23) Dolina ta jest kanałem wydrążonym przez asteroidę, która musnęła powierzchnię 

naszego satelity [brak obligatoryjnego przecinka – M. B.] drążąc w nim długi kanał [brak 

obligatoryjnego przecinka – M. B.] by potem kontynuować swoją podróż w przestrzeni. 

(s. 25). 

Odpowiedź na pytanie: Dlaczego nie jest możliwa obserwacja całego wszech-

świata?, rozpoczyna zdanie wielokrotnie złożone, o niestandardowej interpunk-

cji (24).  

(24) Niezależnie od mocy narzędzi używanych do obserwowania wszechświata i obser-

wacji astronomów: [niepotrzebny dwukropek ani inny znak interpunkcyjny – M. B.] mo-

żemy stwierdzić, że galaktyka odległa o 10 miliardów lat i obserwowana dziś, [niepotrzeb-

ny przecinek – M. B.] daje nam obraz, jak wyglądała przed 10 miliardami lat, ale nie jak 

wyglądała 8 miliardów lat temu: światło, [nieuzasadnione użycie przecinka – M. B.] wów-

czas emitowane docierało do nas faktycznie tylko przez 2 miliardy lat. (s. 5). 

Dystrybucja znaków interpunkcyjnych jest o tyle ważna18, że świadczy o se-

mantyce przekazywanych komunikatów oraz automatyzuje i ułatwia proces czy-

tania. Jakość prac uczniowskich (analizie poddałam kilkadziesiąt prac uczniów 

klas IV–VII19) przekonuje, że zasady interpunkcyjne nie są w nich respektowa-

ne. Bezdyskusyjne wydaje się to, że obszerna publikacja popularnonaukowa 

powinna stanowić wzór zarówno w dystrybucji znaków przestankowych, jak 

i pod innymi względami (o których poniżej), aby czytelnik odczuwał motywację 

do lektury. 

2.2. Zbędny cudzysłów   

Przykład (25) ilustruje zarówno niepotrzebny cudzysłów, jak i nieuzasadnioną 

składniowo oraz fleksyjnie nadwyżkę słów (chodzi o zaimek zwrotny się). Pew-

ne słowa mają znaczenie przenośne, doskonale zrozumiałe, niewymagające sto-

sowania cudzysłowu jako umownego znaku dla cytatu czy dla nieutrwalonego 

                                           
18 W tym podrozdziale nie wymieniam więcej przykładów. Są one sygnalizowane w pod-

rozdziałach następnych przy okazji omawiania innych zagadnień (nie)normatywnych.  
19 Prace powstały w roku szkolnym 2017/2018. 
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znaczenia (ukutego ad hoc, niefortunnego), por. także przykład „słuchać morza”, 

dla którego kontekst stanowi opis zabawy z muszlą (26).  

(25) Dlaczego od niepamiętnych czasów się ludzie „czytają” z gwiazd? (s. 14). 

(26) Dlaczego w muszlach słychać szum morza. Tego zjawiska wielu z was próbowało 

samemu – „słuchać morza” [brak obligatoryjnego przecinka – M. B.] przykładając muszlę 

do ucha. (s. 74). 

Zdarza się, że w analizowanej publikacji w cudzysłowach podawane są na-

zwy obiektów geograficznych. W przykładzie (27) nieuzasadnione a zarazem 

niekonsekwentne jest umieszczanie nazwy włoskiej i jej polskiego tłumaczenia 

w cudzysłowie20 (por. „Cinque Terre” czyli „Pięć Ziem”), podczas gdy w innych 

omawianych nazwach (por. „Ankona, główne miasto regionu Marche”) (28) cu-

dzysłów nie występuje. Przykłady (27–29) utwierdzają w przekonaniu, że uży-

cie cudzysłowu jest niekonsekwentne i często te same typy nazw (np. nazwy 

miejscowości, nazwy gór, dolin) są traktowane w sposób zróżnicowany (por. 

góra „L’Aspromonte” vs góra Corneo) (29 i 28).  

(27) Jest to jeden z największych portów we Włoszech jak i jednocześnie centrum tury-

styczne wraz z miejscowościami takimi jak: Portovenere, Lerici i „Cinque Terre” czyli 

„Pięć Ziem”. Pod tą ostatnią nazwą kryje się pięć maleńkich, położonych na nadmorskich 

wzgór-zach [błędny podział wyrazu, o czym mowa w podpunkcie 2.3. – M. B.], wiose-

czek: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza i Monterosso. (s. 192). 

(28) Ankona, główne miasto regionu Marche rozciąga się wzdłuż góry Corneo, dooko-

ła portu, gdzie brzeg formuje rodzaj kolanka, które w języku greckim nazywane było „an-

kon”, od czego z kolei miasto przybrało swoją nazwę. (s. 193). 

(29) Góra „L’Aspromonte” nie przekraczająca [oryginalna pisownia imiesłowu – M. B.] 

2000 m przedstawia wspaniały i surowy krajobraz, pełen miejsc o dziwnych i niespokojnych 

nazwach jak np. Dolina Piekielna albo Krzyż Pański. (s. 190).  

Uzasadnione wydaje się użycie cudzysłowu w wypadku innych nazw, np. tur-

niej kostiumowy o nazwie „Quintana” (s. 193), Mediolańska Galeria „Vittorio 

Emanuele” (30). Jednocześnie nieuzasadniony jest cudzysłów ujmujący nazwy 

pospolite użyte w znaczeniu metaforycznym21, które w świetle przepisów albo 

                                           
20 Kwestię poruszaną w tej części szkicu reguluje reguła [446] 98.C.3.: „Cudzysłów może 

zostać użyty do wyodrębniania niektórych nazw własnych: przezwisk, mniej znanych pseu-

donimów, kryptonimów organizacji, jednostek wojskowych, a także nazw własnych instytucji 

lub obiektów, które występują na końcu wielowyrazowych nazw opisowych, np. Oddziałem 

»Piast« dowodził »Orzeł«. Polskie Biuro Podróży »Orbis«, Polskie Linie Lotnicze »Lot«” 

(https://sjp.pwn.pl/zasady/;629866; data dostępu: 28.01.2018) 
21 Kwestię tę reguluje reguła [445] 98.C.2., która brzmi: „Cudzysłów wyodrębnia też wpro-

wadzony do tekstu wyraz obcy stylistycznie. Dotyczy to przede wszystkim użycia wyrazów 

i wyrażeń potocznych w stylu naukowym. Niektóre dzieci dość długo mają skłonność do kale-

czenia wyrazów przez »połykanie« całych zgłosek. (Z. Klemensiewicz) […] Codziennie »wku-

wam« kilkadziesiąt słówek angielskich. (cudzysłów zbędny) Wielu dorosłych wciąż pisze »jak 

kura pazurem«. (Frazeologizmów nie ujmujemy w cudzysłów)” (https://sjp.pwn.pl/zasady/; 629866; 

data dostępu: 28.01.2018). 
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cudzysłowu nie wymagają (30, 31), albo jeżeli został on już użyty, to powinien 

obejmować całe wyrażenie, por. „salon” miejski (30), „stolica” dzwonów (31). 

(30) Mediolańska Galeria „Vittorio Emanuele”, znajdująca się w pobliżu katedry 

i opery jest uważana za tzw. „salon” miejski. (s. 192). 

(31) Miasteczko to [Agnone – M. B.] jednak chlubi się czymś [brak obligatoryjnego prze-

cinka – M. B.] z czego słynie na całym świecie: jest „stolicą” dzwonów. (s. 193). 

Za bezzasadne uznać należy użycie cudzysłowu w nazwach wieloznacznych, 

których sens każdorazowo precyzuje kontekst (32). Nadużywanie cudzysłowu 

objęło także powszechnie stosowane zapożyczenia typu „fast food” (33). 

(32) Dlatego rośliny potrafią „wyczuć”, skąd pochodzi światło i odwracają się zawsze 

w tym kierunku (s. 95). 

(33) […] posiada luksusowe restauracje i kawiarnie, ale także „fast foody”, księgarnie 

i nowoczesne sklepy […]. (s. 193). 

W wypadku stosowania cudzysłowu niejednorodnie traktowany jest czasow-

nik z zaimkiem się, por. się „płacze” (34). Zdarzają się także wyrazy asekura-

cyjnie brane w cudzysłów (np. „klatka” w znaczeniu ‘karoseria’), których wtór-

ny sens traktowany jest zapewne jako użycie nieutrwalone w świadomości 

odbiorców (35). 

(34) Oto dlaczego się „płacze” [brak obligatoryjnego przecinka – M. B.] krojąc cebulę. 

(s. 101). 

(35) Pojazdy mechaniczne, przypominające budową karoserii „klatkę” [brak przecinka 

zamykającego wtrącenie – M. B.] są odizolowane dzięki oponom od ziemi, podobnie jak do-

my odgromnikami. (s. 84). 

W cudzysłów brane są również peryfrazy (i eufemizmy), np. „włoski Wersal” 

(36), „azjatycka Wenecja” (37), „Zielona ziemia” (38), „Trzeci Świat” (39). 

(36) Dlaczego Caserta jest nazywana „włoskim Wersalem”? (s. 190). 

(37) Dlaczego Bongkok [powinno być Bangkok – M. B.] jest uważany za „azjatycką 

Wenecję”? (s. 214). 

(38) Dlaczego Grenlandia jest nazywana „Zieloną ziemią”? (s. 204). 

(39) Miliard osób, przede wszystkim w krajach, „Trzeciego Świata” nie ma dostępu do 

wody pitnej […]. (s. 186). 

Cudzysłów wyróżnia także metaforyczną nazwę globalna wioska (por. zapis 

„Globalna Wioska”)22, utworzoną przez Marshalla McLuhana (40), oraz przeno-

śne znaczenia nazw kierunków (obszarów) geograficznych, użyte w znaczeniu 

ekonomicznym, por. „Dlaczego istnieje na świecie pojęcie »północy« i »połu-

                                           
22 Internetowy słownik odnotowuje pisownię: „globalna wioska «świat, w którym ludzie, 

dzięki środkom masowego przekazu, przeżywają jednocześnie te same wydarzenia i używają tych 

samych produktów masowej konsumpcji»” (https://sjp.pwn.pl/sjp/globalna-wioska;2536540.html; 

data dostępu: 23.01.2018). 
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dnia«?” (41, 40). Sposób zapisu dwóch ostatnich pojęć, stygmatyzujących miesz-

kańców i regiony przez nich zasiedlane, odznacza się szczególną niekonsekwen-

cją (por. trzy warianty: pojęcie „północy”, termin północ, kraje należące do tzw. 

Północy). W cudzysłów ujmowane są także inne pojęcia nazywające zjawiska 

przyrodnicze, np. „fatamorgana” (42), „pora deszczowa” (43), „napięcie powierzch-

niowe” (44). 

(40) Hasło „Globalna Wioska” zostało użyte po raz pierwszy przez Marshalla McLu-

hana (1911–1980), naukowca kanadyjskiego. Nasza planeta jest rozumiana jako przestrzeń 

otwarta dla informacji, wymiany ludzi i kultury lub jako świat bez granic, w którym dzięki 

nowoczesnym systemom komunikacyjnym, wszyscy mieszkańcy stali się obywatelami jed-

nego wielkiego kraju bez określonego czasu i przestrzeni. Idea Północ – Południe, w ostat-

nich dziesięcioleciach XX wieku, została głęboko odwrócona, bowiem znalazły się na tzw. 

Południu obszary o wysokim wskaźniku rozwoju, gdy jednocześnie pojawiły się na boga-

tej Północy obszary, w których zaczęła się pojawiać bieda. (s.180–181). 

(41) Dlaczego istnieje na świecie pojęcie „północy” i „południa”? Terminy północ i po-

łudnie są dziś używane nie tylko w znaczeniu geograficznym, ale także, aby ukazać po-

dział w sensie ekonomicznym naszej planety na dwie części. Kraje należące do tzw. Pół-

nocy, to kraje zamożne, z nowoczesnym przemysłem, nowymi technologiami, instytucjami 

finansowymi; do Południa należą natomiast kraje biedne, ze słabą gospodarką, niezorga-

nizowanym systemem bankowym, niską stopą życiową. (s. 181–182)23.  

(42) Fatamorgana też jest mirażem [tytuł – M. B.] „Fatamorgana” jest szczególnym 

rodzajem mirażu, który pojawia się, kiedy na morzu tworzą się trzy warstwy powietrza 

o różnych temperaturach: warstwa zimna ułożona między dwoma ciepłymi. (s. 74). 

(43) W strefach podzwrotnikowych natomiast deszcze padają podczas tak zwanych „pór 

deszczowych”. (s. 84). 

(44) Ta właściwość zwana jest „napięciem powierzchniowym” a w przyrodzie obser-

wowana również w zjawiskach elektrostatycznych. (s. 83). 

Kwestię (nad)używania cudzysłowu również uważam za wartą podniesienia. 

Każdy zapisany tekst (książka popularnonaukowa, podręcznik szkolny) oddzia-

łuje na język młodego odbiorcy, dostarczając m.in. wzorów, bogacąc leksykę, 

pokazując sposób prowadzenia narracji. Jeżeli książkę (jak opisywana w punk-

cie 2.) przegląda osoba o nieukształtowanym języku pisanym, to odniesie w wielu 

                                           
23 Normatywne ustalenia wyjaśnia Mirosław Bańko, pisząc: „[…] Wielki słownik ortogra-

ficzny PWN ma hasło Północ z glosą »obszar geograficzno-kulturowy« i odsyłaczem do regu-

ły pisowni [79], która uogólnia użycie wielkiej litery na inne takie obszary. Jest tu też ha-

sło Trzeci Świat, zapisane wielkimi literami, ale nic nie wskazuje, żeby poprzedzające tę nazwę 

słowo kraje należało pisać wielką literą […]” oraz „[…] Pozostaje pytanie: Globalna Północ 

czy globalna Północ oraz Globalne Południe czy globalne Południe? W kwestii użycia wiel-

kich liter pisownia polska pozostawia trochę swobody piszącym, wolno im sięgać po wielką 

literę ze względów emocjonalnych, wolno też używać jej na znak, że z nazwy pospolitej two-

rzą nazwę własną. W działaniach tych trzeba jednak zachować umiar i nie kopiować pisowni 

angielskiej ani tym bardziej niemieckiej, w której zakres użycia wielkich liter jest większy niż 

w polszczyźnie (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Polnoc-i-Poludnie;12394.html; data dostę-

pu: 23.01.2018). 
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kwestiach błędne wrażenie, że kiedy wyrazy używane są metaforycznie, wtedy 

wymagają zapisu w cudzysłowie.  

2.3. Błędny podział wyrazów 

Danuta Krzyżyk i Helena Synowiec, pisząc o błędach ortograficznych w pod-

ręcznikach, stwierdziły:  

Błędy ortograficzne nie są częste, jednak niektóre powtarzają się. Przede wszystkim auto-

rzy podręczników mają trudności z poprawnym (bądź konsekwentnym) zapisem ortogramów 

motywowanych zasadą konwencjonalną (Krzyżyk, Synowiec, http://rjp.pan.pl/index.php?option 

=com_content&view=article&id=1358; data dostępu: 25.01.2018).  

Z kolei w analizowanym przeze mnie materiale wystąpiło nagromadzenie 

błędów w dzieleniu słów zawierających dwuznaki. Zdarzają się także podziały 

wyrazów na cząstki niezawierające litery samogłoskowej, por. zegarmi-strz 

(18) oraz ksz-tałt (45). Jest to zjawisko niepokojące w świetle właściwości gra-

ficzno-fonetycznych języka polskiego.  

(45) Początki gitary, ludowego instrumentu składającego się z sześciu strun, pudła rezo-

nansowego i obudowy w ksz-tałcie [nieprawidłowy podział – M. B.] ósemki, wywodzą się 

ze starożytnej Asyrii i Egiptu. (s. 230). 

O ile błędy interpunkcyjno-składniowe można próbować opisać i sklasyfiko-

wać, biorąc pod uwagę istniejące przepisy normatywne (por. przykłady 46–48 

wynotowane z zeszytu piątoklasisty24), o tyle błędy opisanego typu występujące 

tak często w publikacji popularnonaukowej mogą tylko prowadzić do przeświad-

czenia, że skoro niechlujstwo edytorskie zdarza się w druku, to można uspra-

wiedliwić jego obecność w zeszycie szkolnym. 

(46) Trzeba też nauczy-ć [-ć przeniesione do nowej linii – M. B.] się obsługiwać ma-

szyny. (uczeń klasy V). 

(47) Myślę, że w przyszłości zostanę: Inżynierem Budowl-anym [-anym przeniesione 

do następnej linii – M. B.] […]. (uczeń klasy V). 

(48) Myślę, że to ciekawa praca i wa-rto [cząstka -rto przeniesiona do następnej linii – 

M. B.] by ją zaakceptować. (uczeń klasy V). 

W publikacji encyklopedycznej Czy wiesz dlaczego? Ważne pytania i odpo-
wiedzi (2013) szczególnie razi dzielenie grafemów (dwuznaków i trójznaku), 

które oznaczają wybraną spółgłoskę języka polskiego (błędnie rozdzielone gra-

femy r-z, d-z, d-zi, l-i oznaczają kolejno: [ž], [ʒ], [ʒ’], [l’]). Dzielenie dwuznaku 

dz dokumentują przykłady bard-zo, pęd-zelki (49–50). 
(49) Dlaczego burak jest bard-zo [to i kolejne wyróżnienia błędnie przedzielonych wy-

razów – M. B.] pożyteczną rośliną? (s. 103).  

(50) Dlaczego ryś ma „pęd-zelki” na czubkach uszu? (s. 138). 

                                           
24 Autor wypracowania na temat: Jak myślisz, kim zostaniesz w przyszłości?, dzieli wyrazy 

niestandardowo. Inna jego praktyka – za każdym razem dywiz umieszcza przed przenoszoną 

cząstką wyrazu, na początku nowej linii. 
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Podział trójznaku dzi wystąpił w słowach god-zin, bardz-iej, jeźd-ziec, (Zwią-

zek) Rad-ziecki (51–54)25.  

(51) […] i mroczna ciemność rozjaśnia się tylko przez kilka god-zin [brak przecinka – 

M. B.] powodując lekki półmrok. (s. 78). 

(52) Wszystkie deszcze są lekko kwaśne, ale w strefach bard-ziej uprzemysłowionych 

w Ameryce Północnej i w Europie padają deszcze kwaśniejsze charakteryzujące się więk-

szą zawartością zanieczyszczających substancji chemicznych. (s. 85). 

(53) Jeźd-ziec na pędzącym koniu musi ugodzić swoją włócznią w tarczę kukły Maura, 

która powinna się obrócić w jego kierunku. (s. 193). 

(54) Pierwsze transmisje telewizyjne, zainaugurowane około 1940 roku w USA i Związku 

Rad-zieckim, obejmowały tylko niewielki obszar. (s. 237). 

Opisywane zjawisko dotyczy także dwuznaku rz, co potwierdzają przykłady: 

kor-zeń, pr-zeciąg, wr-zenie  (55–57). 

(55) Woda i sole mineralne wchłonięte przez kor-zeń przekształcają się w sok roślinny, 

substancję, [zbędny przecinek – M. B.] krążącą w całej roślinie. (s. 93). 

(56) W pr-zeciągu około dziesięciu lat, [zbędny przecinek – M. B.] także tamta „niepo-

jęta” prędkość prawie potroiła się. (s. 220). 

(57) Para, [nieobligatoryjny przecinek – M. B.] wytwarzana przez wrzącą wodę pod-

wyższa ciśnienie wewnątrz garnka, co powoduje wzrost temperatury wody aż do wr-zenia, 

a to z kolei przyspiesza proces gotowania. (s. 221). 

 

Dostrzegalne jest także ignorowanie dwuznaków niezbyt oczywistych w po-

tocznym odbiorze, a służących zapisowi spółgłosek miękkich (zmiękczonych), 

co ilustrują nieprawidłowo podzielone wyrazy: mil-ionów (58), mil-iardów (59). 

                                           
25 Równocześnie podział połączenia literowego dzi [wymowa: d-ź] jest uzasadniony na 

granicach morfemów jak w nazwie Morze Śród-ziemne. „Wiele różnych cywilizacji od Morza 

Śród-ziemnego do Persji połączyło się z kulturą grecką, dając początek okresowi historycz-

nemu zwanemu Hellenizmem” (s. 164). Nazwa hellenizm może mieć dwojaką pisownię, co 

tłumaczą przytoczone poniżej reguły. Zgodnie z regułą 20.4. polskiej pisowni nazwy okresów, 

epok i prądów kulturalnych należy pisać małymi literami, por. „20.4. Małą literą piszemy na-

zwy okresów, epok i prądów kulturalnych: średniowiecze, odrodzenie, barok, oświecenie, ro-

mantyzm, pozytywizm, neoromantyzm. UWAGA: Jeśli tego typu nazwa jest wielowyrazowa 

i oznacza nie tylko prąd kulturalny czy kierunek literacki, ale również grupę osób z nim zwią-

zanych, wszystkie człony takiego określenia piszemy dużymi literami: Młoda Polska, Młode 

Czechy. O możliwości pisania tego typu nazw wielką literą – zob. 18.37” (https://sjp.pwn.pl/ 

zasady/Nazwy-okresow-epok-i-pradow-kulturalnych;629425.html; data dostępu: 23.01.2018). 

Natomiast reguła 18.37. dopuszcza pisownię tych nazw dużymi literami: „18.37. Wielką literą 

można zapisać nazwy okresów, epok, prądów kulturalno-filozoficznych (choć nazwy te za-

sadniczo piszemy małą literą, por. 20.4.), np. Średniowiecze, Odrodzenie, Romantyzm” (https:// 

sjp.pwn.pl/zasady/94-18-37-Nazwy-okresow-epok-pradow-kulturalno-filozoficznych;629414.html; 

data dostępu: 23.01.2018). 
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(58) Jednak w rzeczywistości Słońce jest odległe o 150 mil-ionów kilometrów. (s. 49).  

(59) Pierwsze ślady życia na Ziemi pochodzące sprzed około 2 mil-iardów lat, [nieuza-

sadniony przecinek oddzielający grupę podmiotu od grupy orzeczenia – M.B.] miały po-

stać jednokomórkowych wodorostów i bakterii wodnych. (s. 92). 

Materiały dotyczące nieprawidłowego dzielenia obejmują przede wszystkim 

wyrazy z dwuznakami dz, rz i li oraz z trójznakiem dzi. Może to świadczyć 

o mechanicznej korekcie, dominującej nad korektą wydawniczą (specjalistycz-

ną), lub o braku takiej korekty. Do sformułowania tego stwierdzenia skłaniają 

inne opisane błędy interpunkcyjno-składniowe, a także niekonsekwentny zapis 

nazw własnych, pospolitych, peryfraz oraz wieloznacznych słów i wyrażeń, któ-

rych status może wzbudzać wątpliwości co do stosowania / niestosowania cu-

dzysłowu. Jednoznacznie tę kwestię rozstrzyga reguła 98. z uszczegółowieniami 

([438] 98.A – [450] 98.D), dotyczącymi m.in. cudzysłowu jako znaku cytowa-

nia, cudzysłowu użytego ze względów znaczeniowo-stylistycznych. W kontek-

ście analizowanych przykładów wiążąca jest reguła [445] 98.C.2., w której wy-

różniono taki oto fragment: 

UWAGA: Nie należy ujmować w cudzysłów wyrazów użytych przenośnie, w znaczeniu 

wtórnym, oraz związków frazeologicznych w wypowiedziach potocznych i artystycznych. 

Błędy polegające na nadużywaniu cudzysłowu są bardzo częste w rozmaitych publika-

cjach, a także w tekstach prasowych. (https://sjp.pwn.pl/zasady/;629866; data dostępu: 

28.01.2018). 

Zakończenie  

Zebrane w niniejszym artykule przykłady pochodzą z prac uczniów (szkol-

nych i prywatnych) oraz ze źródeł pisanych, popularyzujących wiadomości z róż-

nych dziedzin naukowych. Zwróciłam uwagę na niepokojące zjawiska, których 

obecność w przestrzeni komunikacyjnej każe z troską myśleć o jakości formal-

nej prac zarówno uczniów, jak i książek przeznaczonych dla szerokiego kręgu 

odbiorców. O takich publikacjach można myśleć, że powinny stanowić wzór dla 

czytelnika. Ich podstawowa funkcja informacyjna może być realizowana bez 

zarzutu pod warunkiem, że będą zrozumiałe. Z kolei o zrozumiałości decyduje 

kilka czynników, z których tylko wybrane były tematem mojego opracowania. 

Opisywanych w punkcie 2. przykładów nie sposób zignorować. Dobrze ujmują 

to słowa Anny Łobos:  

Współcześni badacze kultury coraz częściej stwierdzają, że polskie społeczeństwo za-

traca naturalną wrażliwość na sprawy języka ojczystego, który ubożeje, staje się »zgrzeb-

ny«, prosty, a nawet prostacki. Bylejakość językowa kreowana przez mass media nie może 

stanowić wzorca komunikacji międzyludzkiej. Trzeba pamiętać o tym, że poprzez język 

wyrażamy bezpośrednio swój stosunek do drugiej osoby. Człowiek wyczulony na sprawy 

poprawnej i starannej wymowy ma szansę przekazania tej wrażliwości innym, którzy dzię-

ki temu mogą posługiwać się rożnymi stylami polszczyzny. To nieprawda, że staranność 

dziś jest już nieatrakcyjna. Jest atrakcyjna, bo umiejętność operowania pięknym językiem 

zawsze będzie zjawiskiem elitarnym i nobilitującym. (Łobos 2005: 72). 
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Omawianą w niniejszym szkicu formą porozumiewania się językowego było 

pismo, czyli linearny ciąg znaków graficznych rządzących się właściwymi dla 

danego języka regułami. W analizie wyeksponowane zostały niepokojące zjawi-

ska ortograficzne i interpunkcyjno-składniowe. Każde z poruszanych zagadnień 

dotyka staranności wypowiedzi pisemnej. Wydaje się, że dbałość o piękny język 

w którejkolwiek jego odsłonie tekstowej, mimo wielu przykładów negatywnych, 

jest ważna i nobilitująca. Szkoda tylko, że zaczyna nosić znamiona elitarności. 

Optymizmem na szczęście nastraja taka oto wypowiedź piątoklasisty (60). 

(60) Także chciałbym być nauczycielem języka polskiego. Bardzo lubię język polski. 

Jestem bardzo dobry z ortografii. Byłem już na dwóch konkursach ortograficznych. Na jed-

nym konkursie odniosłem sukces, miałem wyróżnienie i dostałem medal. (uczeń klasy V). 

 
EXCEEDING THE ORTHOGRAPHICAL AND PUNCTUATIONAL STANDARDS  

IN EDUCATION AND LIFE. RISKS AND PREVENTIVE MEASURES 

Summary 

The paper discusses the orthographical education of primary school learners, starting from 

the analysis of language errors in their notebooks.  

The analysis leads to the conclusion that education should be based on the vocabulary used 

by children (learners) in everyday communication (e.g. names of the music bands, titles of 

books and computer games, internationalisms). 
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Posljednja su desetljeća razdoblje nedvojbenog napretka u istraživanjima tipo-

logije tekstova. U njima je u prvom redu naglasak stavljen na analizu vrste, pri 

čemu se istraživanja najčešće temelje na specifičnim realizacijama tekstova koji 

pripadaju određenoj vrsti (Żydek-Bednarczuk 2005: 256). Tako su nastale klasi-

fikacije koje u prvom redu najčešće obuhvaćaju opis bitnih jezičnih čimbenika, 

a rjeđe ukazuju na jednako bitne izvanjezične čimbenike – kulturološke, komu-

nikacijske itd. (usp. npr. Witosz: 2004, van Dijk: 2001, Wojtak: 2004, Żydek- 

-Bednarczuk: 2001, Bartmiński: 2004 i ostali).  

Još uvijek ostaju otvorena brojna pitanja u svezi s tim: kakvi su međusobni  

odnosi između vrste, tipa teksta i jezičnog stila? Na temelju kojih kriterija mo-

žemo odrediti konkretnu vrstu nekog teksta? Nalaze li se ti kriteriji unutar sa-

mog teksta ili ih trebamo tražiti i izvan njega? Ovise li karakteristike određene 

vrste o kulturi u kojoj je nastao tekst? Ako je tako – na koji način kultura izvori-

šnog teksta utječe na karakteristike vrste? 
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Nema sumnje da posebnost pravne djelatnosti Europske unije u najvećoj mjeri 

prisiljava svoje sudionike na rad s tekstom – i u pismenom i u usmenom obliku 

(u kojima ipak prevladava ovaj prvi). Međutim, precizna se definicija pravnog 

teksta samo na prvi pogled čini kao lagana zadaća, jer takva definicija mora 

obuhvaćati cijeli spektar tekstova koji pripadaju najrazličitijim tipovima i vrs-

tama. Čini se ipak da za svrstavanje određenog teksta u kategoriju pravnih teks-

tova možemo koristiti dva osnovna kriterija: funkcionalni i tematski. Pravn i 

tekst je, dakle, dio pravnih djelatnosti u sklopu kojih vrši određenu funkciju koja 

proizlazi iz određenog tipa pravne aktivnosti, a njegova se tema u prvom redu 

odnosi na pravo. Druga je značajka pravnih tekstova Europske unije činjenica da 

su oni uglavnom upućeni široj javnosti. Istovremeno ih karakterizira dalekosež-

na intertekstualnost, zato što pojedini tekstovi nastaju unutar široko razumljivog 

pravnog diskursa.  

Ako se radi o rasponu utjecaja, pravni se diskurs ostvaruje na dvije razine: dr-

žavnoj i međunarodnoj. Tekstovi koji nastaju na državnoj razini pod snažnim su 

utjecajem kulturne pozadine u kojoj nastaju. Kulturni se utjecaji u njima uglav-

nom pojavljuju u obliku brojnih referenci na konkretne uvjetovanosti nekog dru-

štva – ne samo pravne, već i ekonomske i političke.  

Tekstovi koji nastaju na međunarodnoj razini najčešće su rezultat djelovanja 

nadnacionalnih institucija kao što su npr. Organizacija ujedinjenih naroda, NA-

TO ili Europska unija. Ti tekstovi često su predmet prevođenja jer su upućeni 

široj javnosti koja najčešće pripada različitim kulturama i govori različite jezike. 

Sve intenzivnija internacionalizacija pravne djelatnosti čini proces prevođenja 

sve bitnijim elementom komunikacije.  

Prevođenje je proces međujezične komunikacije (ili šire – interkulturalne) ko-

ji je pokrenut originalnim tekstom i vrši u svojoj kulturi određenu funkciju. Taj 

tekst koji nastaje na određenom mjestu i u određenom vremenu upućen je manje 

ili više određenom korisniku svjesnom tekstualnih konvencija koji posjeduje 

znanje neophodno za njegovo razumijevanje. Ti uvjeti mijenjaju se u procesu 

prevođenja – mijenjaju se i mjesto i vrijeme i korisnik teksta. Navedeni čimbe-

nici, uz mnoge druge, imaju odlučujući utjecaj na prevoditeljev odabir određene 

strategije prevođenja. Pokušajmo stoga najprije okarakterizirati te čimbenike  

i odrediti koji od njih najviše utječu na konačni oblik teksta prijevoda. Da bi se 

postigla najveća moguća preciznost argumenata, u ovom se tekstu pretpostavlja 

da se opisane pojave i zaključci povezani s njima odnose na pismeni prijevod.  

Jedan od osnovnih problema prevoditelja jest pronalaženje kulturnih normi 

u tekstu koje su karakteristične za izvorišni jezik i određivanje koje od njih zna-

čajno utječu na tekst originala, kao i donošenje odluke na koji način prenijeti 

njihovo značenje u tekstu prijevoda. Anna Trosborg (1997: 147) definira četiri 

vrste prevoditeljskih strategija koje ovise o načinu određivanja značenja kultur-

nih normi: prijevod orijentiran na kulturu izvorišnog jezika, prijevod orijentiran 

na kulturu odredišnog jezika, stvaranje hibridnog teksta i stvaranje međunarod-

nog teksta.  
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Kao rezultat prijevoda orijentiranog na kulturu izvorišnog jezika nastaje tekst 

koji u kulturi odredišnog jezika čini novi, dotad nepoznati element – ovisno 

o političkim okolnostima kultura izvorišnog jezika nameće kulturi odredišnog 

jezika njoj dotad nepoznate pojave (tekstualne konvencije, novu vrstu, tip teksta 

itd.). U prijevodu orijentiranom na kulturu odredišnog jezika dolazi do modifi-

kacija tekstualnih konvencija originala koje su zamijenjene svojim ekvivalenti-

ma iz kulture odredišnog jezika. Hibridni tekst nastaje onda kada se prijevod 

odvija u komunikacijskoj situaciji kojoj teže dvije kulture (ili više njih) – tekst je 

rezultat suradnje, a kontakt između kultura najčešće je uzrokovan procesima koji 

se odvijaju na međunarodnoj razini. Naposljetku, međunarodni tekst karakteris-

tičan je po tome da u njemu sadržane tekstualne konvencije ne podliježu značaj-

nim promjenama u procesu prevođenja – jer su element globalne kulture.  

Istovremeno možemo ukazati na nekoliko čimbenika koji značajno utječu na 

izbor određene strategije prevođenja (Trosborg 1997: 148). To je u prvom redu 

vrsta prevođenog teksta. Tekstovi političkih govora ili unutardržavni pravni akti 

sadrže mnoge karakteristike kulture u kojoj su nastali, dok primjerice znanstveni 

tekstovi ili nadnacionalni pravni akti češće sadrže međunarodne norme.  

Drugi je bitan čimbenik funkcija za koju je namijenjen tekst prijevoda. Ako 

npr. u tekstu prijevoda političkog govora dominira informativna funkcija, nema 

potrebe za promjenom tekstualnih konvencija koje potječu iz kulture izvorišnog 

jezika. Međutim, takva će pojava nastati ako prijevod mora vršiti funkciju im-

presije (njegov je cilj npr. promjena određenih stavova birača) – tada tekst treba 

sadržavati konvencije karakteristične za kulturu odredišnog jezika.  

Sljedeći je čimbenik status izvornog teksta ili njegovog autora. Ako tekst (ili 

njegov autor) zauzima poseban položaj u kulturi izvorišnog jezika, određeni 

karakteristični elementi zadržat će se u prijevodu (to npr. može biti vjerna repro-

dukcija jezičnog stila izvornog djela u prijevodu). Poseban položaj koji u su-

vremenom svijetu zauzimaju međunarodne kompanije uzrokuje identičnosti nji-

hovih marketinških tekstova u cijelom svijetu, dok mala poduzeća koja planiraju 

širenje na strana tržišta obično prilagođavaju svoje reklamne tekstove krajnjem 

korisniku.  

Jednako je važan element čitljivost teksta (eng. readability) koja je rezultat au-

torova izbora jednog od dvaju pristupa tekstu. Prvi pretpostavlja odgovornost 

autora teksta za njegovu čitljivost, dok drugi prenosi tu odgovornost na korisni-

ka – tada je on odgovoran za ispravno čitanje namjere autora.  

Naposljetku, nameće se još jedno pitanje: vjernost prevoditelja – s obzirom na 

autora originalnog teksta ili korisnika prijevoda. Tu u igru može ući mnogo do-

datnih čimbenika, jedan od njih može biti prethodno spomenuti status autora 

teksta čiji prestiž može odlučivati o izboru prevoditeljeve strategije prema kojoj 

on u tekstu prijevoda ostavlja nepromijenjene određene strukture karakteristične 

za kulturu izvorišnog jezika, iako one mogu biti pomalo nerazumljive korisniku 

sekundarnog teksta.  
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Gore opisani čimbenici u velikoj mjeri utječu na proces prevođenja i često uz-

rokuju nastajanje hibridnih tekstova koji sadržavaju tekstualne konvencije ka-

rakteristične i za kulturu izvorišnog i za kulturu odredišnog jezika te su rezultat 

posebne razmjene između kultura. Strukture unutar kojih nastaje najviše hibrid-

nih tekstova institucije su Europske unije (sa svim njezinim bitnim organima – 

Vijećem Europe, Europskim parlamentom, Europskom komisijom, Komisijom 

Europske unije i Sudom pravde Europske unije).  

Pojava Europske zajednice u 50-im godinama 20. stoljeća u najvećoj je mjeri 

motivirana potrebom za suradnjom europskih država na području proizvodnje 

i trgovine. Od početnih šest država-osnivačica Europske zajednice za ugljen i če-

lik (Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Belgija i Luksemburg) broj država 

članica Europske unije povećao se na dvadeset osam. Broj od dvadeset i četiri 

službena jezika EU-a, koji je posljedica njezina povećanja, pitanje višejezičnosti 

čini posebnim izazovom, iako je ona bila važan element još od trenutka nastaja-

nja Zajednice. U Uniji se trenutno provodi niz mjera koje imaju za cilj poveća-

nje međukulturnog razumijevanja. Jedna od njih je poticanje učenja i širenja je-

zika država članica – o tome se govori u članku 2. i 3. „Ugovora o Europskoj 

uniji” i „Ugovora o funkcioniranju Europske unije”.1 Povelja o temeljnim pra-

vima EU-a u članku 21. i 22. također ukazuje na važnost poštivanja jezične 

raznolikosti i otvorenosti prema drugim kulturama.2 Multikulturalizam i višeje-

zičnost Unije zasigurno su izvor mnogih pozitivnih pojava povezanih s međuso-

bnim obogaćivanjem iskustava i otvaranjem europskih društava jednih prema 

drugima, a s druge strane predstavljaju problem – brojnost europskih jezika uve-

like otežava učinkovitu komunikaciju.  

Prema zakonima Europske unije na svakom od 24 službena jezika mogu se 

slati dokumenti institucijama EU-a i na svakom od njih može se dobiti odgovor. 

Kada govore u Europskom parlamentu, zastupnici mogu koristiti bilo koji služ-

beni jezik Europske unije. U trenutku osnivanja Europske ekonomske zajednice 

1958. godine prijevodi su se vršili u kombinacijama četiriju jezika: talijanskog, 

njemačkog, francuskog i nizozemskog. Postupno širenje Zajednice na druge dr-

žave članice rezultiralo je povećanjem broja službenih jezika i, uslijed toga, nji-

hovih kombinacija za prevođenje: 1973. godine službenim jezicima postali su 

engleski i danski, 1981. grčki, 1986. španjolski i portugalski, 1995. švedski i fin-

ski, 2004. slovenski, slovački, poljski, malteški, litvanski, latvijski, mađarski, 

estonski i češki, 2007. rumunjski, irski i bugarski i napokon 2013. – hrvatski.  

Gore navedeno načelo jednakosti jezika trebalo bi uzrokovati njihovo podjed-

nako korištenje u stvaranju europske dokumentacije, no stvarnost pokazuje da je 

to nemoguće. Europska komisija službeno je objavila da, radi štednje, za aktiv-

nosti unutar Unije preporučuje tri glavna jezika, engleski, francuski ili njemački, 

                                           
1 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning 

of the European Union (izvor: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/ ?uri= CE-

LEX:12016ME/TXT&from=HR – pristup: 15.01.2018.) 
2 Ibidem, s. 396 
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dok istovremeno podupire jezičnu politiku koja štiti interese ostalog dvadeset  

i jednog jezika.3 U praksi dokumenti u svojoj izvornoj verziji najčešće nastaju na 

jednom od četiriju jezika – engleskom, njemačkom, francuskom ili španjolskom 

i onda ih se prevodi na ostale službene jezike. U tom svjetlu zanimljivo izgleda 

postupak pregovora o sadržaju pravnih dokumenata na međunarodnoj razini.  

U tom postupku zastupnici pojedinih država koriste tekstove na vlastitom jeziku 

koji se stalno prilagođavaju sve do trenutka stvaranja zajedničkog stava, nakon 

čega se pojedine jezične verzije, prije nego što se službeno proglase obvezuju-

ćima, uspoređuju s obzirom na usklađenost s aktualnim zakonom. 

Zbog brojnosti službenih jezika Europske unije, poboljšanje procesa pre-

vođenja jedan je od najvećih izazova u procesu komunikacije između njihovih 

korisnika. Ako je u procesu prevođenja cilj stvaranje istog teksta na svakom od 

24 jezika, onda je osnovni način za postizanje tog cilja sveobuhvatna standardi-

zacija. Ona se u prvom redu očituje u obliku tekstova u kojima pojedini dijelovi 

(naslov, zaglavlja, odlomci itd.) imaju isti raspored i jednako su uređeni. To je 

najrazumljivija i najpoželjnija pojava. Pretpostavimo hipotetsku (premda realnu 

iz perspektive svakodnevnog funkcioniranja institucija EU-a) situaciju u kojoj 

višejezični tim određuje sadržaj određenog pravnog akta – identični raspored 

odlomaka u tekstu zasigurno olakšava njihovo pronalaženje u pojedinim jezi-

čnim verzijama kao i razmatranje/pregovaranje o sadržaju dokumenta.  

U razmatranjima u ovom tekstu zanimljiva je činjenica da se standardizacija 

ne ograničava isključivo na formalnu stranu dokumenta. Ona se događa i na je-

zičnoj razini, a upravo to uzrokuje nastajanje hibridnih tekstova (usp. Brom: 

2014). Pogledajmo stoga primjer koji pokazuje pojavu hibridnosti u tekstovima 

EU-a. 

Za to će nam poslužiti dokument „Regulation (EU) No 235/2014 of the Euro-

pean Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing 

instrument for democracy and human rights worldwide“ i njemu ekvivalentni 

tekstovi prijevoda – hrvatski: „Uredba (EU) br. 235/2014 Europskog Parlamenta 

i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta financiranja za demokraci-

ju i ljudska prava širom svijeta” i poljski: „Rozporządzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) NR 235/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające instru-

ment finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie”.  

Prva karakteristika koja dokazuje hibridnost uočljiva je još za vrijeme pokuša-

ja utvrđivanja vrste teksta s kojom imamo posla. Engleski označitelj regulation 

ima nekoliko značenja ovisno o tome u kakvom političko-pravnom sustavu funk-

cionira. Najstarija definicija toga pojma: „a binding legal norm created by a state 
organ that intends to shape the conduct of individuals and firms” (Orbach 2012: 

6) odnosi se na situaciju u kojoj državno tijelo utječe na djelatnost osoba ili ins-

titucija. Malo ga preciznije možemo definirati kao „(…) state intervention in the 
private domain, which is a byproduct of our imperfect reality and human limita-

                                           
3 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00013/Multilingualism 

[pristup: 15.01.2018.] 
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tions” (Orbach 2012: 10), odnosno način na koji državne institucije intervenira-

ju u privatnu sferu da bi otklonile u njoj otkrivene nepravilnosti. Regulation se 

može odnositi i na pojam delegated legislation, definiran kao „(…) law made by 

an executive authority under powers delegated from a legislature by enactment 
of primary legislation”,4 čime označava pravni akt nastao na temelju prijenosa 

zakonodavne vlasti s tijela koje je za njega ovlašteno na drugo tijelo.  

Označitelj uredba koji je upotrijebljen u hrvatskom tekstu, u hrvatskom jeziku 

označava „normativni akt državne uprave kojim se reguliraju odredbe zakona 
i njegovo izvršenje” (Anić 2003: 1388), dakle, odnosi se na normativne akte nas-

tale na razini državnih institucija.  

Poljski termin rozporządzenie označava pravni akt izdan „od strane tijela na-

vedenih u Ustavu na temelju posebnog ovlaštenja sadržanog u zakonu koji ima 

za cilj njegovu provedbu”,5 a izvorno se isto nije odnosio na situacije u kojima je 

određeni zakon donesen u institucijama iznad državne razine. 

Za potrebe funkcioniranja institucija Europske unije i stvaranja pravnih akata 

u sklopu njihovih djelatnosti gore navedeni termini dobili su nova značenja.  

U analiziranom se tekstu pojam regulation odnosi na značenje definirano 

u „Ugovoru o funkcioniranju Europske unije”, čiji članak 288. određuje: „To 

exercise the Unionʼs competences, the institutions shall adopt regulations, direc-
tives, decisions, recommendations and opinions. A regulation shall have general 
application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Mem-

ber States. (…)”6 

Ponovno definiranje pojma uredba u hrvatskom pravnom sustavu uzrokovalo 

je njegovo praktično izjednačavanje s pravnim aktima na državnoj razini: „(…) 

uredbe imaju opću primjenu, u potpunosti su obvezujuće i izravno primjenjive 
u svim državama članicama. Takav izričaj daje uredbama obilježja općih nor-
mativnih akata, te ih se po tome može uspoređivati sa zakonima.” (Rodin, Ćape-

ta 2008: 11) 

Poljski termin rozporządzenie u širem, europskom pravnom shvaćanju također 

je promijenio značenje, sada se odnosi na pravne akte najšire primjene. Već na-

vedeni članak 288. „Ugovora o funkcioniranju Europske unije” u poljskoj verziji 

glasi: „W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, 

dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże 

w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.” 

                                           
4 Izvor: http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/lO14.pdf [pristup: 

15.01.2018.] 
5 Izvor: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/3.htm [pristup: 15.01.2018.] 
6 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (2016/C 202/01) (izvor: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL-HR/TXT/?uri= 

CELEX:12016ME/TXT&from=HR – pristup: 15.01.2018.) 
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(…)7 – Prijevod: „Radi izvršavanja nadležnosti Unije, institucije donose uredbe, 
direktive, odluke, preporuke i mišljenja. Uredba ima opću primjenu. Obvezujuća 
je u cijelosti i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.” 

Dakle, susrećemo se sa situacijom u kojoj su promjene na području pravne ter-

minologije uzrokovale stvaranje teksta koji u sebi sadrži bitni element hibridnog 

karaktera. Izvorna značenja termina u pojedinim jezicima koegzistiraju u anali-

ziranom tekstu i mogu kod čitatelja izazvati osjećaj „neusklađenosti” s kulturom 

odredišnog jezika. 

Ranija razmatranja i dani primjeri omogućuju postavljanje hipoteze o uzroci-

ma pojave hibridnosti u tekstovima Europske unije. Pretpostavka za to bit će raz-

likovanje teksta i dokumenta koje je izvršio J.C. Sager (1997: 27). Prema Sageru 

imanentna je značajka teksta komunikacijska namjera autora sadržana u njemu – 

tekst je upućen nekome i mora ispuniti određenu komunikacijsku funkciju. Ko-

munikacijska namjera može biti sadržana u jezičnim sredstvima (izbor vrste tek-

sta, sintaktičke, leksičke strukture itd.) i u određenoj komunikacijskoj situaciji – 

tekst nastaje u određenim vanjskim uvjetima, a njegov autor pretpostavlja da će 

biti prihvaćen na određeni način. Tekst lišen komunikacijske namjere ostaje do-
kument.  

Čini se da većina tekstova Europske unije nastaje računajući s tim da će ih se 

neposredno prevoditi – stoga su od početka rezultat određenog kompromisa 

(i kulturnog i jezičnog). Izvorišni tekst Europske unije na engleskom jeziku nije 

upućen Britancima, već neodređenoj grupi korisnika koji se služe engleskim je-

zikom. Zato je dokument – nema obilježja kulture izvorišnog jezika, lišen je je-

zičnih nijansi karakterističnih za engleski jezik, ali sadržava brojne elemente 

koji doprinose njegovoj hibridnosti. 

 
ARE LEGAL TEXTS OF THE EUROPEAN UNION HYBRID?  

AN ATTEMPT OF AN ANALYSIS 

Summary 

Legal discourse is generally implemented on two different levels – domestic and interna-

tional. Domestic legal texts are intensely marked by determinants of the culture from which 

they originate. Whereas international legal texts are frequently an effect of the operations of 

supranational institutions (such as the European Union) and are often being translated. Be-

cause their predicted recipients are from different cultures, they must be standardized to an 

extend that causes an occurrence of certain elements that are inadequate for the target culture. 

These elements are being often described as hybrid.  

In this article an attempt is made to find the cause of the hybrid elementsʼ occurrence. It is 

based on the difference between text and document. A text has an communicative purpose, 

given by itʼs author – it is directed to a certain recipient and has a function to perform. Whereas 

part of the translations made in the EU-institutions are documents – they are directed at an 

                                           
7 Pročišćene verzije Ugovora o Europskoj Uniji i Ugovora o Funkcioniranju Europske Unije 

(2016/C 202/01) izvor: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL-HR/TXT/ ?uri=CELEX:12016ME/ 

TXT&from=HR – pristup: 15.01.2018.) 
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undefined group of recipients and stripped of the communicative function, therefore contain 

numerous hybrid elements. 
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Čeština i slovinština patří mezi slovanské flexivní jazyky. Řadí se však do dvou 

různých areálových skupin: dle trichotomické klasifikace patří slovinština mezi 

jihoslovanské jazyky, čeština mezi západoslovanské. Vzhledem ke svému gene-

tickému původu mají sice mnoho společných rysů, divergentní vývoj ovšem při-

nesl několik podstatných rozdílů mezi oběma jazykovými systémy. V našem pří-

spěvku se zaměříme na kontrastivní typologii zmíněných jazyků, avšak zohled-

níme pouze ty rozdíly mezi oběma jazyky, které jsou relevantní pro překladatele. 

Jedná se o jevy, jež mohou způsobovat překladatelské problémy, chybné interpre-

tace originálu či interference. Srovnáme vybrané jevy v rovině morfosyntaktic-

ké,1 lexikální a slovotvorné. Kromě toho považujeme u některých jevů za důleži-

té alespoň stručně upozornit na rozdíly z hlediska sociolingvistického (sociální 

a situační variantnost jazyka) a pragmalingvistického (vztah jazykových prostřed-

ků a jejich působení na účastníky komunikace). 

                                           
1 Jedná se o flexivní morfologii, která má důsledky v rovině syntaktické. E. Lotko definuje 

morfosyntax jako oblast jazykového systému zahrnující kategorie společné morfologii i syn-

taxi. Lotko, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Univerzita Palackého, Olomouc, 

2003, s. 76. 
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V současné době neexistuje žádná monografie či rozsáhlejší studie, která by 

češtinu a slovinštinu srovnávala z hlediska kontrastivní lingvistiky. Slovenis-

tické srovnávací práce sice vznikají, ale jedná se o kratší články či studie zabý-

vající se dílčími problémy (srov. Blažek 2010; Dotlačil 2002; Maltarić 2004; 

Šamonilová 2011), popř. nepublikované bakalářské a magisterské práce, které se 

většinou věnují srovnání v rámci jednoho jevu.  

Podle Romana Jakobsona (Jakobson 1959: 116) je pro překladatele složitější 

překládat do jazyka, který má nějakou gramatickou kategorii či jazykový pro-

středek navíc. Proto na jednotlivých místech výkladu uvádíme případy, kdy má 

čeština oproti slovinštině bohatší repertoár morfologických prostředků či katego-

rií, a soustředíme se na jevy, které často v cílovém jazyce způsobují interference.  

Morfosyntaktická rovina 

Problematické situace pro překladatele nastávají nejčastěji v případě mezija-

zykových odlišností v kategoriích čísla (duál), pádu (dativ, vokativ, instrumen-

tál), gramatického rodu, osoby, aspektu, slovesného rodu, ale také při překladu 

tázacích vět (tázací částice), jednočlenných vět či jiných syntaktických konstrukcí 

(např. s ohledem na odlišný slovosled). Tyto situace hrozí negativním transferem 

či interferencí. 

Nevýraznějším rysem slovinštiny je zachování duálu, který se ve spisovném 

projevu nadále používá. Kromě singuláru a plurálu má slovinština oproti češtině 

k dispozici ještě kategorii dvojného čísla, zatímco v češtině jsou stopy duálu po-

važovány za okrajovou záležitost a rozlišuje se pouze singulárnost a plurálnost. 

Z tohoto hlediska je složitější překládat z češtiny do slovinštiny než naopak.  

Avšak i v opačném směru narazíme na překladatelské obtíže. Při překladu je to-

tiž třeba brát v úvahu také pragmatický i sociolingvistický kontext. V některých 

slovinských nářečích se duál nepoužívá vůbec (viz přímořská nářečí), na ústupu 

je také v hovorovém jazyce a běžně mluveném jazyce: např. při nakupování či 

objednávání v restauraci se v ženském rodě po číslovce „dvě“ (dve) běžně pou-

žívá číslo množné počítaného předmětu, nikoli duál, tedy ne dve kavi, dve žemlji 

‚dvě kávy‘, ‚dvě housky‘, ale dve kave, dve žemlje s koncovkami plurálu. Sub-

stantivum středního rodu přebírá duálovou koncovku mužského rodu. Místo dve 

pivi, dve jabolki ‚dvě piva‘, ‚dvě jablka‘ se objevují tvary dva piva, dva jabolka 

jako u maskulin, např. dva brata, dva koraka ‚dva bratři‘, ‚dva kroky‘. Naopak 

spisovné užití duálu v těchto komunikačních situacích působí příznakově. Do-

dejme, že v případě jmen mužského rodu se i v neformální komunikaci duál pou-

žívá: dva kruha, dva zrezka ‚dva chleby‘, ‚dva řízky‘. Pokud ve výchozím jazyce 

nejsou správně používány duálové tvary, jedná se o nižší registr jazyka nebo o ná-

řečí a v překladu by se to mělo náležitě projevit. Překladatelé v takovýchto pří-

padech obvykle volí prvky z různých variet cílového národního jazyka, většinou 

z obecné češtiny, sporadicky využívají moravismů (srov. Skubic 2004). 

Z pragmatického pohledu je duál nositelem dalších významů. Ve slovinštině 

se při loučení jedné osoby s druhou (komunikační situace se tedy účastní dva lidé) 
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používá obouvidové verbum videti se ‚uvidět se / vidět se‘ ve tvaru se vidimo 
‚uvidíme se‘ (1. os. pl.) místo se vidiva (1. os. duálu). Mluvčí tím vyjádří možnost, 

že setkání se můžou účastnit i další osoby. Pokud užije duálový tvar, zdůrazní 

tím, že očekává setkání pouze s touto jednou konkrétní osobou.  

V rámci zmíněné kategorie pádu nutno upozornit v prvé řadě na vokativ, který 

ve slovinštině zanikl, a jeho funkci převzal nominativ, u něhož je třeba pozorně 

posoudit, nemá-li funkci vokativu. Dnešní vokativní tvary sine ‚syne‘ a brate 

‚bratře‘ jsou přejímky z chorvatštiny (Snoj 2014).  

Informaci o vokativu je nutno ještě doplnit informacemi o oslovování obecně. 

Ve slovinském prostředí je možné danou osobu oslovovat pouze titulem bez ape-

lativa gospa ‚paní‘, gospod ‚pán‘. Např. vyučujícího s jakýmkoliv akademickým 

titulem, tzn. i když je doktor, docent, studenti často oslovují pouze profesor ‚pro-

fesore‘, profesorica ‚profesorko‘, lékaře může pacient oslovit doktor ‚doktore‘, 

doktorica ‚doktorko‘. Při překladu do češtiny je pak vhodné dodat „pane“, „pa-

ní“, pokud není z kontextu či jiných výrazových prostředků zřejmé, že mluvčí 

jedná s daným profesorem či doktorem se zjevným despektem.  

Na rozdíl od ostatních slovanských jazyků (výjimku tvoří také lužická srbšti-

na) má slovinština pouze předložkový instrumentál. Předložkový instrumentál 

má pochopitelně každý slovanský jazyk, tedy i čeština, srov. priti s prijateljem 
‚přijít s přítelem‘, parkirati za hišo ‚parkovat za domem‘, trpeti pod Poncijem Pi-
latom ‚trpět pod Pontským Pilátem‘, stati nad prepadom ‚stát nad propastí‘ atd. 

Na rozdíl od češtiny se ve slovinštině objevuje předložka i v případech tzv. in-

strumentálu prostředku: miti si roke z milom ‚mýt si ruce mýdlem‘, peljati se 
z avtom ‚jet autem‘, pisati s svinčnikom ‚psát tužkou‘, prevesti s pomočjo slovarja 

‚přeložit pomocí slovníku‘. Ve slovinštině dále nelze instrumentálem vyjádřit 

příčinu „třásl se chladem“, „skákal radostí“, ale tutéž skutečnost vyjadřuje ana-

lyticky pomocí předložkových vazeb tresel se je zaradi mraza *‚třásl se kvůli 

mrazu‘, skakal je od veselja *‚skákal od radosti‘.2  

Stejně jako v češtině existuje ve slovinštině dativ přivlastňovací, např. kon-

strukce typu stopil mi je na nogo ‚šlápl mi na nohu‘.3 V jihoslovanských jazy-

cích existuje však dvojí způsob vyjádření posesivity: pomocí přivlastňovacích 

zájmen To je moj brat ‚To je můj bratr‘, Kdo je njegov oče ‚Kdo je jeho otec‘ 

a také dativem osobního zájmena: On mi je brat, Kdo mu je oče. Další dativní 

konstrukce s modálním významem kaj mi je napraviti ‚co mám udělat‘, která je 

dnes už považována za archaickou, se však v literárních textech z první poloviny 

20. století vyskytuje. 

Rozdílnost mezi jmenným rodem u substantiv je běžným překladatelským pro-

blémem nejen při překládání v rámci slovanských jazyků, a to zejména tam, kde 

jmenný rod substantiva plní ještě další funkci. Často k tomu dochází v literatuře 

pro děti a mládež u pojmenování postav, kde je mluvnický rod substantiva sou-

částí významových složek díla. Například u pojmenování mužské pohádkové po-

                                           
2 Symbol hvězdičky (*) signalizuje, že doslovný překlad je nebo by mohl být nevhodný. 
3 Tak dativ přivlastňovací chápe např. Z. Rusínová (Karlík 1995: 240). 
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stavy boter Komet Repatec *‚kmotr Kometa Vlasatice‘ je součástí jména posta-

vy slovo „kometa“, které je v češtině rodu ženského, ve slovinštině mužského 

(komet). V textu „kometa“ vystupuje jako postava mužská nazývaná také „kmot-

říček“, „strýček“, proto musí překladatel hledat řešení, jak přenést do cílového 

jazyka oba významy. Podobně u substantiv, jejichž mluvnický rod má v textu 

speciální funkci – označuje určitou (buď ženskou, nebo mužskou) literární po-

stavu: luna (f) ‚měsíc‘, labod (m) ‚labuť‘, mravlja (f) ‚mravenec‘ a mravljica (f) 

‚mraveneček‘, sonček (m) ‚sluníčko‘ ad. 

U názvů profesí a u titulů je situace mezi češtinou a spisovnou slovinštinou vy-

rovnaná, tj. u běžně používaných profesí i titulů nacházíme i ve slovinštině pře-

chýlenou podobu zdravnik – zdravnica  ‚lékař – lékařka‘, doktor – doktorica ‚dok-

tor – doktorka‘, docent – docentka ad. Pouze v neformálním hovoru nebo v mluvě 

signalizující méně vzdělaného mluvčího se objevuje spojení gospa doktor *‚paní 

doktor‘ místo gospa doktorica ‚paní doktorka / paní doktorko‘, gospa profesor 

*‚paní profesor‘ místo gospa profesorica ‚paní profesorka / paní profesorko‘, dok-

tor Ježeva *‚doktor Ježová‘ místo doktorica Ježeva ‚doktorka/doktorko Ježová‘. 

Je to vždy v situaci, kdy ženský rod je už vyjádřen jinak: buď lexikálně (gospa 
‚paní‘), nebo slovotvorně – sufixem (-ova, -eva). Substantivum mužského rodu 

doktor, profesor ad. se pak v těchto spojeních neskloňuje: brez gospe doktor, 
z gospo doktor, z doktor Ježevo apod. V překladu by se užití tohoto registru ja-

zyka mělo náležitě projevit. 

Pokud jde o kategorii osoby, má 2. os. sg. kromě označení adresáta ještě další 

frekventovanou funkci všeobecného podmětu (v překladu lze 2. os. sg. zachovat, 

např. Če veliko delaš, si utrujen ‚Když hodně pracuješ, jsi unavený‘, Če hočeš 

uspeti, se moraš potruditi ‚Jestli chceš uspět, musíš se snažit‘). V češtině se tato 

možnost hodí spíše pro věty typu S poctivostí nejdál dojdeš, ale častěji se ve 

větách s všeobecným podmětem používá slovo „člověk“ nebo 1. os. pl.: Když 

hodně pracujeme, jsme unavení; Když člověk hodně pracuje, je unavený. Pokud 

překladatel užije v těchto případech sloveso ve tvaru 2. os. sg. a mluvčí si nety-

kají, jedná se o nápadnou pragmalingvistickou chybu. 

Uživatel slovinštiny (ostatně většiny slovanských jazyků) při vykání jedné oso-

bě užívá plurálových tvarů nejen u verba finita (spony), ale také u l-ového parti-

cipia a adjektiva (jmenné části konstrukce), např. Gospod profesor, vi ste bili 

bolni? *‚Pane profesore, vy jste byli nemocní?‘. Při překladu věty Ali ste bili na 
dopustu? máme tedy v češtině tři možnosti: ‚Byl jste na dovolené? / Byla jste na 

dovolené? / Byli jste na dovolené?‘. Překladatel musí pozorně posoudit kontext, 

tedy to, komu je otázka určena. V méně korektní slovinštině se objevují stejné 

formy vykání jako v češtině, tzv. polvikanje nebo polovično vikanje (polovykání, 

poloviční vykání), které je spíše oblastní (nářeční) a je možné je použít pouze 

v neformálních komunikačních situacích, proto i tady překladatel pro vyjádření 

nižšího registru musí najít náležité prostředky.  

Z hlediska kategorie vidu má slovinština mnohem větší množství využití obou-

vidových sloves, mezi něž patří i celkem frekventovaná verba: ubogati ‚poslou-
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chat i poslechnout‘, darovati ‚darovat i obdarovat‘, okrevati ‚zotavovat se i zota-

vit se‘, predlagati ‚navrhovat i navrhnout‘, čestitati ‚blahopřát i poblahopřát‘, 
glasovati ‚hlasovat i odhlasovat‘, zaznamovati ‚poznamenávat i poznamenat‘, ze 

sloves cizího původu telefonirati ‚telefonovat i zatelefonovat‘ a mnoho dalších. 

Dle kontextu se tedy překladatel musí rozhodnout, použije-li při překladu per-

fektivum či imperfektivum. Např. vidový pár pomoci – pomáhat má sice ve slo-

vinštině ekvivalent pomoči (pf) – pomagati (impf), tvar perfektiva je však knižní 

a používá se pouze v préteritu, proto imperfektivní verbum ve větě Ali ti lahko 
pomagam? *‚Můžu ti pomáhat?‘ lze přeložit jedině jako ‚Můžu ti pomoct?‘. Také 

následující slovinská (z pohledu Čecha) performativní slovesa mají nedokonavý 

význam: obljubim (pf) ‚slibuji‘, prepovem ti (pf) ‚zakazuji ti‘, vprašam te (pf) 

‚ptám se tě‘ atd. 

Dále nutno zdůraznit, že slovinské futurum je u sloves perfektivních i imper-

fektivních vyjádřeno pokaždé analyticky – formou složenou z tvarů futura slo-

vesa „být“ (bom, boš, bo…) a l-ového participia. Překladatel se v těchto situa-

cích musí vyhnout vlivu originálu, aby složené slovesné tvary v budoucím čase 

nezneužíval na úkor prostého prézentu sloves dokonavých, např. Predlagal jim 
bom eno spremembo ‚Navrhnu jim jednu změnu, nikoli *'Budu jim navrhovat 

jednu změnu‘. 

Slovesa typu nositi, voziti, voditi, hoditi, která v obou jazycích znějí (přibliž-

ně) stejně a která v češtině patří k tzv. indeterminovaným,4 mohou mít ve slovin-

štině význam verba jak determinovaného, tak nedeterminovaného: Ravno hodim 
proti avtu *‚Právě chodím k autu‘, korektně ‚Právě jdu k autu‘, Koliko časa si vo-
zil do tja?, doslovně přeloženo *‚Jak dlouho jsi tam vozil?‘, správně ‚Jak dlouho 

jsi tam jel?‘. Věta Kolono vodi policijski avto znamená nikoli *‚Kolonu vodí poli-

cejní auto‘, ale ‚Kolonu vede policejní auto‘, stejně jako věta Nosim vam veselo 
novico neznamená *‚Nosím vám radostnou zprávu‘, ale ‚nesu (…)‘.  

Pokud jde o slovesný rod, je v češtině na rozdíl od slovinštiny mnohem rozší-

řenější reflexivní pasivum. Věty Veliko so o tem debatirali ‚Hodně o tom deba-

tovali‘, V časopisu pišejo o krizi ‚V novinách píšou o krizi‘, (při vynesení rozsud-

ku:) Obtoženi je obsojen ‚Obžalovaný je odsouzen‘, Danes ni predstave ‚Dnes 

není představení‘ je vhodnější do češtiny přeložit s použitím reflexivního pasiva: 

Hodně se o tom debatovalo, V novinách se píše o krizi, Obžalovaný se odsuzuje, 

Dnes se nehraje atd. Ve slovinštině reflexivní pasivum v těchto případech možné 

není a je na překladateli, jak s touto skutečností naloží.  

Uživatelé slovinštiny preferují jednočlenné bezpodmětné konstrukce tam, kde 

čeští mluvčí užijí alespoň formálně zájmeno „to“: Drugače ne bo šlo ‚Jinak to 

nepůjde‘, Pod nogami je čofotalo ‚Pod nohama to čvachtalo‘. 

                                           
4 Podle Encyklopedického slovníku češtiny (2002, s. 109) determinovaná slovesa (např. jít, 

nést) popisují stejný pohyb jako indeterminovaná (např. chodit, nosit). Rozdíl je však v tom, 

že determinovaná slovesa obsahují ještě významový rys jako „záměrný, na určitý cíl orien-

tovaný pohyb“. Indeterminovaná slovesa vyjadřují obvyklé a opakující se děje (občas nazývané 

jako opětovací slovesa) nebo schopnost k pohybovému jednání (srov. Saicová-Římalová 2009). 
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Mnoho slovinských frekventovaných sloves má jinou rekci než v češtině, např. 

razumeti + akuzativ ‚rozumět čemu‘, navdušiti se nad + instrumentál ‚nadchnout 

se pro něco, něčím‘, pritoževati se nad + instrumentál ‚stěžovat si na něco‘ ad. 

Je-li překladatel méně pozorný, dochází k doslovnému přebírání slovinských va-

zeb, výsledkem čehož je v českém textu kontaminace, zeugma či předložka v bez-

předložkovém spojení. V překladech slovinských originálů, např. v případech 

Poslušala ga je in ga razumela ‚Poslouchala ho a rozuměla mu‘ nacházíme chyb-

né vazby typu *‚Poslouchala ho a rozuměla‘. V jednom překladu věty Navdušen 
je bil nad njeno lepoto ‚Byl nadšený její krásou‘ najdeme nevhodný ekvivalent 

*‚Nadšený byl nad její krásou‘ apod. 

Ve větách tázacích se ve slovinštině běžně užívá tázací částice ali ‚zdali‘, hovo-

rová forma je a: Ali ga ne poznaš? A ga ne poznaš? ‚Neznáš ho?‘, nikoli ‚A ne-

znáš ho?‘, ‚Copak ho neznáš?‘. V českých překladech pak nacházíme nadužívá-

ní spojky a na začátku tázacích vět tam, kde to není nutné. 

Ve větách zvolacích je v psané i mluvené slovinštině obvyklá konstrukce se 

zájmenem kakšen ‚jaký‘, např. Kakšna škoda! Kakšno veselje!, což není nutno 

překládat pokaždé (poněkud knižně) ‚Jaká škoda!‘ a ‚Jaká radost!‘, ale použít 

pro češtinu typičtější konstrukce: ‚To je ale škoda!‘, ‚To je ale radost(i)!‘ 

Největší pozornost však překladatel musí věnovat správnému slovosledu. Přes-

tože se na první pohled může zdát, že mezi slovinským a českým pořadím slov 

ve větě není mnoho rozdílů a že pravidla pro aktuální větné členění platí pro oba 

jazyky stejně, je právě vliv slovinského slovosledu na češtinu příčinou nepřiro-

zených a stylisticky těžkopádných formulací. Jako pouhý vhled do této široké 

problematiky uvádíme na tomto místě několik příkladů nevhodného slovosledu, 

který v překladech často nacházíme. 

Ve slovinštině je otázka zjišťovací provázena nejen odlišnou větnou intonací, 

ale i specifickým slovosledem (sloveso je na prvním místě): Je to napaka?, tedy 

‚Je to chyba?‘ i ‚To je chyba?‘, oproti jedině možnému slovosledu v oznamovací 

větě To je napaka ‚To je chyba‘ i ‚Je to chyba‘. Obdobně k tomu dochází v pří-

padech Je to sosed? ‚To je soused? / Je to soused?‘ oproti větě oznamovací To je 

sosed ‚To je soused / Je to soused‘. Podobně: Ste prepričani, da ste dobro nare-
dili? ‚Jste přesvědčený, že jste to udělal dobře?‘ Prepričani ste, da ste dobro na-

redili ‚Jste přesvědčený, že jste to udělal dobře‘. Naopak v konstatováních typu: 

Vesel sem ‚Jsem rád‘, Malo osamljen sem ‚Jsem trochu osamělý‘, Razočarani 
smo ‚Jsme zklamaní‘ atd. je ve slovinštině na prvním místě mluvnické jméno 

(predikativ). 

Ve větě je také pevně dáno postavení verba „být“, ať už jako pomocného,  

sponového nebo existenčního. Slovinskou větu Pravijo, da je to najlepša ulica 
v mestu můžeme do češtiny přeložit dvěma způsoby ‚Říká se, že je to nejpěkněj-

ší ulice ve městě / Říká se, že to je nejpěknější ulice ve městě‘. V préteritu, kde se 

ve slovinštině užívá pomocného verba „být“ i ve třetích osobách, má tento rozdíl 

vliv i na slovosled: Ali se je Striček zavedal, da je postal mučitelj? ‚Uvědomoval 

si Striček, že se stal mučitelem?‘.  
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Rozdílná je také pozice spojení předložky a osobního zájmena, např. Peter je 
gledal za njim ‚Petr se za ním díval‘, Janez se je zaljubil vanjo ‚Janez se do ní 

zamiloval‘. Z jistých důvodů (zdůraznění) může vedle verba finita stát také 

osobní zájmeno, ale význam takovéto věty není v obou jazycích stejný, např.: Se 
boš ti drl name? *‚Budeš ty křičet na mě?‘ s významem ‚(Tak) ty na mě budeš 

křičet?‘ A boš ti to delal? *‚A budeš ty to dělat?‘ s významem ‚A budeš to dělat 

ty?‘.  

Lexikální rovina 

Také při komparaci používaných lexikálních jednotek je vždy třeba brát v úva-

hu kontext a nezaměřovat se pouze na danou lexikální jednotku izolovaně. Při 

srovnávání kontextově zapojených lexikálních jednotek ve slovinštině a češtině 

se může lišit složka denotační či pragmatická, nebo obě. Je také nutno rozlišovat 

funkčně stylové zařazení slov, jejich příslušnost k různým varietám národního 

jazyka, postavení v celkovém objemu slovní zásoby (centrum a periferie) apod. 

Oddíl věnovaný míře jazykové ekvivalence lexikálních jednotek českých 

a slovinských jsme rozdělili do tří částí dle ekvivalence výpověďové, při níž roz-

lišujeme dvě základní situace: (A) existence ekvivalentu a (B) jeho neexistence 

v cílovém jazyce. Pokud ekvivalent existuje, může jít o ekvivalent (1) úplný, (2) 

částečný a (3) větší množství ekvivalentů. Neexistuje-li ekvivalent, můžeme jej 

nahradit opisem (např. slovinské kozolec ‚otevřená stodola na sušení sena / sušák 

na seno‘), doslovným překladem (kalkem) (ljudska univerza ‚lidová univerzita‘), 
přejímkou (slovinský termín štifta 'štyfta') apod. 

Ekvivalenci úplnou nacházíme v centru slovní zásoby, většinou se jedná o po-

jmenování věcí denní potřeby, věcí z nejbližšího okolí člověka či z jeho každo-

denního života: oče ‚otec‘, roka ‚ruka‘, hiša ‚dům‘, roža ‚květina‘, ljubezen ‚lás-

ka‘. Tato slova se shodují ve složce sémantické i pragmatické. Úplné ekvivalenty 

bývají totožné také po stránce formální, jsou-li jednoslovné či víceslovné ve vý-

chozím jazyce, jsou jednoslovné, resp. víceslovné také v jazyce cílovém. 
Do této skupiny se řadí také lexikální jednotky, kterým odpovídá více protějš-

ků, ale ty jsou monosémantizovány kontextem, např. slovinské verbum odločiti 
může mít význam ‚rozhodnout‘ nebo ‚oddělit‘. Ve spojení Komisija je odločila 

‚Komise rozhodla‘ použijeme sloveso ‚rozhodnout‘, v biblickém citátu odločiti 

slabo grozdje od dobrega *‚oddělit špatné hrozny od dobrých‘, ‚oddělit zrno od 

plev‘ překládáme pomocí slovesa ‚oddělit‘. V těchto případech volíme ekviva-

lent podle kontextu. Např. u verba postati ‚stát se‘ se při překladu rozhodujeme 

podle gramatické struktury. V konstrukci subjekt + postati + ohebné slovo, např. 

Postal je domišljav překládáme verbem stát se + instrumentál (‚Stal se domýšli-

vým‘), zatímco ve větě bezpodmětové Postalo mu je slabo doporučujeme použít 

konstrukci ‚Udělalo se mu špatně‘. 
Porovnáme-li slovinskou a českou slovní zásobu, najdeme velké množství čás-

tečných ekvivalentů. Při překládání z jazyků geneticky i typologicky blízkých 

musí brát překladatel v úvahu, že lexikální jednotky formálně podobné cílovému 
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jazyku mohou mít zcela jiný význam (mezijazyková homonymie) a překladatel 

musí se vyvarovat jejich doslovného přebírání. Omezenost ekvivalence může ply-

nout z rozdílů (a) formálních, (b) významových denotačních, (c) významových 

konotačních, (d) pragmatických; dochází také ke kombinaci více rozdílů (a)–(c).  

(a) Formální rozdíly nacházíme ve vztahu víceslovnost – jednoslovnost, nejčas-

těji v nominálních spojeních, např. morski pes ‚žralok‘, hovorově ježek ‚suchý 

zip‘, tujka ‚cizí slovo‘. Na to navazují formální rozdíly ve vztahu explicitnost – 

implicitnost, neboť víceslovné protějšky bývají explicitnější (sesekljana pečenka 
‚sekaná‘, razrednik ‚třídní učitel‘). Při překladu je třeba dbát na stejnou míru 

explicitnosti a nepřidávat informaci, která byla ve výchozím jazyce jen impliko-

vána (např. sesekljana pečenka přeloženo jako *‚sekaná pečeně‘ apod.). 

(b) Rozdíly významové denotační vznikají na základě různého pojmenovací-

ho přístupu v obou jazycích, různé úrovně abstrakce a zdůraznění jiných znaků. 

Může dojít ke specifikaci (nahrazení výrazu hyponymem) nebo generalizaci (na-

hrazení hyperonymem). Ke generalizaci dochází v těch případech, kdy se řeší 

nulová ekvivalence hyperonymem: slovinské výrazy kostanj ‚strom kaštan i jeho 

jedlý plod‘ i maron ‚plod jedlého kaštanu rostoucího ve Středozemí‘ překládáme 

v obou případech slovem ‚kaštan“. Ke specifikaci dochází např. u verba iti, které 

ve slovinštině nemá vyjádřen sém prostředku pohybu, možný je překlad ‚jít‘ ne-

bo ‚jet‘. 

(c) Rozdíly významové konotační jsou založeny na faktu, že neexistují dva 

jazyky, v nichž by byla významová konotace slov stejná, neboť „konotace se 

váže na emocionální složku lidského vědomí, která není nikdy v celém jazyko-

vém společenství stejná.“ (Knittlová 2010: 62). Mezi rozdíly významové kono-

tační patří například odlišná frekvence a funkce užívání deminutiv a hypokoris-

tik. Slovinština využívá hypokoristika v menší míře a tvoří je nejčastěji 

krácením či naopak sufixy -c, -či, -ca, -ica, -ka (Nastasja – Nastja, Anton – Tone, 

Andrej – Drejc, Jan – Janči, Petra – Petrica, Tatjana – Tatjanca apod.). Oproti 

omezenému užívání slovinských hypokoristik je čeština na jejich tvoření bohat-

ší: slovinské frekventované jméno Ana má domácké podoby Anča, Anka, Anica, 

zatímco v češtině je výběr mezi Anka, Anča, Andul(k)a, Anička, Anina, Nanynka 

ad. (Knappová 2006: 302–303; Keber 1988: 108–109). Rozdílná je i jejich funk-

ce, protože slovinština má mnoho formálních hypokoristik, která jsou však již 

vnímána neutrálně až oficiálně, např. Valentin – Tine, Tatjana – Tanja, Veronika – 
Nika ad. 

(d) Rozdíly významové pragmatické mohou překladatelé řešit různými pro-

středky: přidáním nebo vypuštěním informace, substitucí, analogií či vysvětlují-

cím opisem. V překladech ze slovinštiny se však většinou volí doslovný překlad 

či transkripce, což však nemusí být v českém jazykovém prostředí vždy srozu-

mitelné. Např. pro termín štifta ‚náboženská sekta z 16. století‘ nacházíme v pře-

kladech transkripci „štyfta“, bulvární slovinský deník Slovenske novice je do-

slovně přeložen jako „Slovinské noviny“.  
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Existence většího množství ekvivalentů v rámci češtiny a slovinštiny je častá 

a volba vhodného protějšku záleží na kontextu i na stylu textu. Při překládání 

z jazyků typologicky blízkých je u výrazů s větším množstvím ekvivalentů třeba 

dávat pozor i na stylový příznak. Slovinské adjektivum razočaran má české ekvi-

valenty ‚zklamaný, rozčarovaný, neuspokojený‘, ve slovinštině se používá běž-

ně, podle korpusu je jeho frekvence vysoká a slovo nemá synonyma. V češtině 

by využití nejvíce podobného výrazu „rozčarovaný“ místo „zklamaný“ narazilo 

na problém v podobě odlišného stylového příznaku. Podobně je tomu u slovesa 

skriti (se), které má ekvivalenty ‚schovat (se), skrýt (se), ukrýt (se), zmizet (ně-

kde, někam – nebo bez příslovce)‘. Překladatel nesmí podlehnout pokušení pou-

žít jednoduše totéž slovo, ale z většího množství ekvivalentů vybrat výraz vý-

znamově i stylově nejvhodnější.  

Na překladatele samozřejmě jazyk originálu vyvíjí velký tlak, a čím jsou si 

jazyky bližší, tím je tento tlak silnější. V některých případech je nápodoba origi-

nálu záměrná ve snaze zachovat jeho specifičnost. Vliv předlohy na překlad mů-

že záviset i na tom, jaká je v daném národním jazyce tradice překladatelské pra-

xe, jakou má překladatel teoretickou průpravu i vlastní překladatelskou zkušenost.  

 
CONSEQUENCES OF THE DIFFERENCES BETWEEN THE CZECH  

AND SLOVENIAN LANGUAGES ON THE TRANSLATION PRACTICE 

Summary 

In our paper we focused on comparing the Czech and Slovenian languages in terms of con-

trastive linguistics. In doing so, we only dealt with such phenomena that are relevant for 

translators. At the morphosyntactic level we stated that interferences between the two lan-

guages occur, in particular, in translating the number, case, grammatical gender, person, as-

pect, voice, interrogative particles, one-member sentences and word order. One of the most 

significant features of Slovenian is maintaining the dual number. In this respect, we used ex-

amples to demonstrate the necessity to consider the pragmatic and socio-linguistic context. 

When comparing the cases, we focused on the dative, vocative and instrumental cases whose 

usage must be closely assessed within the text. Furthermore, we presented examples showing 

that the differences in the grammatical gender of substantives between the two languages 

cause translation problems. As regards verbs, we dealt with the differences concerning the 

aspect (bi-aspect verbs, future tense of the perfective and imperfective verbs), reflexive pas-

sive and valence. The part devoted to morphosyntax is concluded with the comparison of se-

lected phenomena concerning the word order. At the lexical level we compared the equiva-

lence of the utterance and distinguished between two basic situations: the existence or non-

existence of an equivalent in the target language. If the equivalent existed, then we further 

distinguished whether it existed as a full or partial equivalent or multiple equivalents. 
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Po predchádzajúcej Oranžovej revolúcii v roku 2004 došlo k prehodnoteniu 

jazykovej politiky v oblasti médií, v roku 2006 boli stanovené kvóty na vysiela-

nie v ukrajinskom jazyku1 na základe proporcionality odvodenej od národnost-

ného zloženia obyvateľstva (75 percentný podiel ukrajinského jazyka, 77,8 per-

cent Ukrajincov na základe sčítania obyvateľstva v roku 2001).  

Následne zákon o zásadách štátnej jazykovej politiky účinný od 10. augusta 

2012 (okrem výnimiek v armáde, procese prijímania zákonov v parlamente a to-

pografických máp) zavádzal všeobecný princíp slobodného výberu z 3 alterna-

tív: štátny jazyk alebo regionálny jazyk alebo jazyk menšiny (model: 1UJ ale-

bo 2RJ alebo 3JM). Mechanizmus uplatňovania jazykových práv na Ukrajine 

                                           
1 V roku 2006 zákon o televíznom a rozhlasovom vysielaní bol novelou účinnou od 1.3.2006 

doplnený o úpravu v §10, ktorý stanovoval, že televízie vysielajú v štátnom jazyku alebo 

v jazyku národnostných menšín s podmienkou, že sú dabované v štátnom jazyku. Pre televízie 

s celoštátnou pôsobnosťou bola vtedy stanovená kvóta najmenej 75 percent vysielacieho času 

v priebehu dňa v ukrajinskom jazyku.   
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nie je viazaný na kategóriu národnostnej menšiny2 v zmysle zákona o národ-

nostných menšínách, ale na pojmy jazyková skupina, jazyková menšina, re-

gionálna jazyková skupina3 a zároveň stanovuje 10-percentnú kvótu na počet 

nositeľov regionálneho jazyka v administratívno-územných jednotkách (s tým, 

že miestne orgány svojím rozhodnutím môžu tento mechanizmus uplatniť aj 

v prípadoch, kedy nie je naplnená stanovená kvóta) a zároveň taxatívne vy-

menúva 18 jazykov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia, ktoré predpokladá tento 

zákon4. Tým sa zákon o zásadách štátnej jazykovej politiky vzťahuje na širší 

okruh osob ‒ 15 663 434 alebo 32,5 percenta populácie, ako by to bolo v prípade, 

ak by sa zákon viazal na príslušníkov národnostných menšín ‒ 10 669 209 alebo 

22,2 percenta populácie (Csernicskó 2016: 352).  

Zákonodarca sa v preambule odvolával na zákon o ratifikácii Európskej char-

ty regionálnych jazykov alebo jazykov menšín (ďalej len „Európska charta“) 

z roku 2003, ktorý menšinovým spoločenstvám  s účinnosťou od roku 2006 ga-

rantoval širokú paletu jazykových práv5. 

                                           
2 Národnostná menšina ‒ skupina občanov, ktorí nemajú ukrajinskú národnosť a prejavujú 

pocit národného sebaurčenia a jednoty medzi sebou. 
3 Jazyková skupina - skupina osôb, ktorá žije na Ukrajine, ktorá má spoločný jazyk, Jazy-

ková menšina ‒ skupina osôb, ktorá žije na Ukrajine, ktorá má spoločný jazyk, ktorý je odliš-

ný od štátneho jazyka, a ktorá je menej početná, ako ostatné obyvateľstvo štátu, Regionálna 

jazyková skupina ‒ skupina osôb, ktorá žije v určitom regióne (obci), ktorá má spoločný ma-

terinský jazyk.  
4 K regionálnym jazykom alebo jazykom menšín Ukrajiny, vo vzťahu ku ktorým sa použijú 

opatrenia zamerané na používanie regionálnych jazykov alebo jazykov menšín, ktoré predpo-

kladá tento zákon, sú zahrnuté jazyky: ruský, bieloruský, bulharský, arménsky, gagauzský, jidiš, 

krymskotatársky, moldavský, nemecký, novogrécky, poľský, rómsky, rumunský, slovenský, 

maďarský, rusínsky, karaimský, krymčacký. Pre každý jazyk uvedený v (2) tohto § sa použí-

vajú opatrenia zamerané na používanie regionálnych jazykov alebo jazykov menšín, ktoré 

predpokladá tento zákon, za podmienky, ak počet osôb – nositeľov regionálneho jazyka, ktorí 

žijú na území, na ktorom je rozšírený ten jazyk, stanoví 10 percent obyvateľstva a viac. Podľa 

rozhodnutia miestnej rady v osobitných prípadoch, po zohľadnení konkrétnej situácie, sa také 

opatrenia môžu použiť pre jazyk, ak počet príslušníkov regionálnej jazykovej skupiny pred-

stavuje menej ako 10 percent obyvateľstva daného územia. Početnosť regionálnej jazykovej 

skupiny na určitom území sa určuje na základe údajov celoukrajinského sčítania obyvateľstva 

o jazykovom zložení obyvateľstva v rámci administratívno-územných jednotiek (Autonómnej 

republiky Krym, oblastí, rajónov, miest, sídel, obcí). 
5 V. Vasylenko patrí k významným kritikom spôsobu implementácie Európskej charty. Po-

ukazuje na nedostatky v procese prijímania zákona o ratifikácii Európskej charty, ktorý na-

priek duchu a obsahu Európskej charty ukladá štátu záväzok osobitnej ochrany tých jazykov, 

ktoré to nepotrebujú na úkor jazykov, ktoré to potrebujú a výslovne uvádza karaimský, krym-

čacký, krymskotatársky, rómsky, gagauzský a bieloruský jazyk. Spomedzi nich má podľa au-

tora štát venovať prioritný záujem gagauzskému a krymskotatárskemu jazyku. Európska char-

ta sa podľa neho do ukrajinského parlamentu nedostala ako preklad z autentického znenia 

v anglickom alebo francúzskom jazyku, ale ako preklad z nekvalitného, resp. nepresného pre-

kladu do ruského jazyka, ktorý pri kľúčovom pojme ako aj v ďalších zásadných ustanove-

niach časť poslancov uviedol do omylu. (Василенко 2006). 
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Právo na informácie vo svojom jazyku bolo pôvodne upravené v zákone o zá-

sadách štátnej jazykovej politiky dvoma spôsobmi. Všeobecne platilo pravidlo 

upravené v § 24 (1) a (3), že každý, vrátane televíznych a rozhlasových staníc, 

mal právo slobodného výberu medzi štátnym, regionálnym alebo menšinovým 

jazykom, resp. vysielať je možné aj viacjazyčne6. Z uvedeného pravidla v oblasti 

médií v tomto zákone existuje výnimka len pri úradných informáciách v § 24 (2), 

pre ktoré platí povinnosť zverejňovať ich buď v štátnom jazyku, alebo v inom 

jazyku, ale s podmienkou zabezpečiť preklad do štátneho jazyka7 (model: 1UJ 

alebo (2JM a zároveň 1UJ)). Praktická realizácia modelov zakotvených v tomto 

zákone mala za následok, že nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby ako 

subjekty televízneho trhu mali právo slobodného výberu jazyka. V ukrajinských 

podmienkach to len potvrdilo situáciu z minulosti, teda model ukrajinsko-ruskej 

dvojjazyčnosti. Prijímanie tohto zákona v roku 2012 vyvolalo bitku v parlamen-

te a takmer okamžite spustilo protestné hnutie tzv. jazykový majdan, ktoré sa 

následne prenieslo v rôznych formách až do bojkotu ruských filmov. Jedným 

z dôvodov bol aj fakt, že ruský jazyk v oblasti médií dominoval nad ukrajin-

ským jazykom, teda uplatňovanie jazykových práv jednej menšiny bolo stano-

vené a vykladané tak extenzívne, že dochádzalo k obrátenej diskriminácii väčši-

nového obyvateľstva, aj k diskriminácii iných národnostných menšín. L. Masenko 

v jednom zo svojich príspevkov kritizuje tento zákon, že nezavádzal deklarovanú 

ukrajinsko-ruskú dvojjazyčnosť, ale ruskú jednojazyčnosť (Масенко 2013: 68). 

J. Besters-Dilger v príspevku venovanom jazykovej politike na Ukrajine 

v oblasti masmédií (Бестерс-Дільґер 2010: 274–276) rozlišuje dva politické 

diskurzy: 

1. diskurz predstavuje ukrajinizácia ako následok historického diskurzu, ktorý 

si kladie za cieľ derusifikáciu médií. 

                                           
6 Zákon o zásadách štátnej jazykovej politiky ustanovuje, že každému sa garantuje právo 

prijímať informačnú produkciu hromadných informačných prostriedkov v akomkoľvek jazy-

ku. Toto právo s úctou k princípu nezávislosti a samostatnosti hromadných informačných pro-

striedkov sa zabezpečuje vytvorením podmienok pre rozširovanie informácií rôznymi jazykmi 

a slobodného výberu jazyka jej prijímateľa. Štát podporuje vydávanie a rozširovanie audio- 

a audiovizuálnych diel, tlačených vydaní v štátnom jazyku, v regionálnych jazykoch alebo 

jazykoch menšín. … Televízne a rozhlasové stanice Ukrajiny môžu podľa vlastného posúde-

nia viesť vysielanie v štátnom jazyku, v regionálnych jazykoch alebo jazykoch menšín, ja-

zykmi medzinárodného dorozumievania a inými jazykmi ‒ ako jedným, tak aj niekoľkými 

jazykmi. Obsah celoštátneho, regionálneho a miestneho vysielania v štátnom jazyku, regionálny-

mi jazykmi alebo jazykmi menšín má zodpovedať podielu jazykových skupín a určujú sa sa-

motnými vysielateľmi. 16.6.2016 bolo toto ustanovenie novelou doplnené o odkazovú normu: 

okrem prípadov, ktoré predpokladá zákon o televíznom a rozhlasovom vysielaní týkajúcich sa 

povinného podielu piesní v štátnom jazyku a podielu vedenia programov v štátnom jazyku. 
7 Úradné informácie o činnosti orgánov štátnej moci a orgánov územnej samosprávy sa 

rozširujú v štátnom jazyku a v rámci územia, na ktorom sú rozšírené regionálne jazyky tiež 

v týchto regionálnych jazykoch. V prípade rozširovania úradnej informácie jazykom, ktorý sa 

odlišuje od štátneho, rozširovateľ je povinný zabezpečiť autentický preklad z jazyka, v ktorom 

sa rozširuje táto informácia do štátneho jazyka. 
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2. diskurz nazýva vedome antihistorický a zakladá sa na vtedy aktuálnej situ-

ácii, predstavuje záujmy ruskojazyčného obyvateľstva (podporené aj Európskou 

chartou) a za cieľ si kladie multilingvizmus a ochranu menšinových jazykov8.  

Ďalším problémom na Ukrajine je veľmi časté nedodržiavanie zákonov a to aj 

zo strany štátnych orgánov. V súvislosti s ich povinnosťou zverejňovať informá-

ciu o svojej činnosti buď v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, ale s podmien-

kou zverejňovať preklad do štátneho jazyka bolo vynesených niekoľko rozsud-

kov, ktoré sa síce netýkali povinnosti subjektov televízneho trhu, ale priamo 

štátnych orgánov, aby následne preložili text, ktorý zaznel v inom, ako štátnom 

jazyku9. Práve kvôli takým prípadom, ale aj pod tlakom verejnosti bol prijatý 

a od 31. decembra 2015 účinný nový zákon o štátnej službe, ktorý v § 19 stano-

vuje pre štátnych zamestnancov povinnosť plynule ovládať štátny jazyk10. Na 

vykonanie zákona o štátnej službe bolo 26. apríla 2017 vydané nariadenie vlády 

č. 30111 o skúškach z jazyka u štátnych zamestnancov, ktoré obsahuje mecha-

nizmus atestácie tých osôb, ktoré sa usilujú o vstup do štátnej služby. Mnohí 

štátni úradníci, resp. poslanci nechcú, resp. nedokážu používať štátny (ukrajin-

ský) jazyk pri svojej činnosti. V televíznych reláciách je bežné, že názoroví 

oponenti používajú buď ukrajinský jazyk alebo ruský jazyk, alebo televízny hlá-

sateľ vedie reláciu v ukrajinskom jazyku a hosť programu odpovedá v ruskom 

jazyku alebo naopak. Prítomnosť iných menšinových jazykov vo vysielaní tele-

vízií je skôr okrajová. Realizácia ukrajinsko-ruskej dvojjazyčnosti v médiách by 

sa dala porovnať s klauzulou vzájomnej zrozumiteľnosti zakotvenou v sloven-

skom právnom poriadku, ktorá znamená, že preklad z českého jazyka nie je po-

trebný12. Napriek tomu konflikty ohľadne používania jazyka na Ukrajine sa  po-

                                           
8Autorka okrem toho považuje za podstatný aj názor obyvateľstva, ktoré vo veľkej miere 

chápe politiku ukrajinizácie. Ale už vtedy upozorňovala, že časť obyvateľstva, hlavne staršej 

populácie ju odmieta, čo môže spôsobiť, že značná časť obyvateľstva zostane pod vplyvom 

ruských médií. 
9 Napr. žaloba občianskeho aktivistu Svjatoslava Litynského, ktorý sa na súde domáhal, 

aby dva výstupy ministra vnútra Arsena Avakova v ruskom jazyku zverejnené na youtube, boli 

preložené do štátneho jazyka. Súd vo svojom rozhodnutí uzavrel, že postup Ministerstva vnútra 

Ukrajiny bol protiprávny. § 24 (2) zákona o zásadách štátnej jazykovej politiky vyložil tak, že 

zakladajú povinnosť pre štátne orgány prekladať informácie, ktorá sa týka ich činnosti do štát-

neho jazyka. (Постанова Львівського окружного адміністративного суду, Справа № 813/ 

4324/15, 14 вересня 2015 року). 
10 Právo na štátnu službu majú plnoletí občania Ukrajiny, ktorí plynule ovládajú štátny ja-

zyk. … Štátni zamestnanci sú rozdelení do kategórií a pre zamestnancov kategórie A je navyše 

stanovená požiadavka ovládania cudzieho jazyka, ktorý je jedným z úradných jazykov Rady 

Európy (§20 ods. 2, bod 1), pričom táto požiadavka nadobudne účinnosť 1. mája 2018 (2 roky 

po nadobudnutí účinnosti samotného zákona). 
11 Skúška má pozostávať z ústnej a písomnej časti, po jej skončení sa vydá potvrdenie, 

ktoré má platiť časovo neobmedzene. 
12 § 2 (9) zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín odkazuje pri 

použití českého jazyka v úradnom styku na § 3 (4) zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 

Slovenskej republiky: Osoba, ktorej materinským jazykom je jazyk spĺňajúci požiadavku zá-



 Nová ukrajinská regulácia kvót na jazyk… 115 

 

stupne zostrujú a vyskytli sa už prípady, kedy sa stali súčasťou rokovania v par-

lamente.  

Dňa 8. februára 2017 sa viedli debaty o tom, aký jazyk majú poslanci pri svo-

jich vystúpeniach používať (Парубій VS „Опоблок“ 2017) Predseda Najvyššej 

rady Ukrajiny A. Parubij niekoľkokrát prerušil prejavy poslancov, ktorí používa-

li ruštinu a poprosil ich, aby používali ukrajinčinu. Niektorí z dotknutých pos-

lancov sa ohradili a argumentovali úpravou účinných zákonov, ktoré im umož-

ňujú vystupovať aj v inom ako štátnom jazyku13. Sporný moment spočíval nielen 

v tom, že predseda parlamentu prerušil vystúpenie niekoľkých poslancov z dô-

vodu používania jazyka, ale moment vypnutia prejavu u jedného z nich bol to-

tožný s momentom, kedy začal kritizovať predsedu parlamentu, nie s momen-

tom, kedy začal vystupovať v ruštine. Okrem toho predseda parlamentu požiadal 

poslancov, aby nahlásili dopredu, že chcú vystúpiť v inom jazyku s tým, aby bo-

lo možné zabezpečiť tlmočenie ich vystúpenia. V diskusii však sám priznal, že 

Najvyššia Rada Ukrajiny nemá kapacity na to, aby tlmočila prejavy v iných ja-

zykoch. Toto konanie spĺňa všetky znaky diskriminácie a je len otázkou času, 

kedy nejaký súd vynesie rozsudok o diskriminácii poslancov na základe jazyka. 

Zákon o zásadách štátnej jazykovej politiky síce dával na výber televíznym 

a rozhlasovým staniciam, v akom jazyku môžu vysielať, ale realizácia tohto prá-

va viedla k tomu, že na niektorých staniciach sa už aj v nových podmienkach 

vojny vysielalo neproporcionálne veľa obsahu v ruskom jazyku, a ani zďaleka to 

nezodpovedalo zákonom stanovenej požiadavke, aby zastúpenie jazykov vo vy-

sielaní zodpovedalo podielu jazykových skupín.  

Po revolúcii dôstojnosti (2013–2014) došlo k prehodnoteniu tohto stavu. Jazy-

ková otázka na Ukrajine sa často dáva do súvislosti s okupáciou, či anexiou Kry-

mu Ruskou federáciou pod zámienkou ochrany vlastných občanov, ako aj rus-

kojazyčného obyvateľstva. Bližší pohľad na udalosti však svedčí o opaku: 232 

poslancov Najvyššej Rady Ukrajiny hlasovalo 23. februára 2014 po úteku prezi-

denta V. Janukovyča za návrh zákona, ktorým sa ruší účinnosť zákona o zása-

dách štátnej jazykovej politiky, a to bez toho, aby sa prijal zákon, ktorý by ho 

nahradil. Navonok síce udalosti ohľadne reakcie a protestov časti obyvateľstva 

na Kryme (v rozpätí 23.–27. februára 2014) a vo východných oblastiach Ukraji-

ny vyzerali ako také, ktoré vyústili do anexie, iné udalosti však naznačujú, že 

                                                                                                                                    
kladnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, môže v úradnom styku používať svoj 

materinský jazyk. Orgány a právnické osoby sú povinné prijať listinu v jazyku spĺňajúcom 

požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, ak ide o listinu vydanú ale-

bo overenú príslušnými orgánmi Českej republiky.  
13 § 9 (1) zákona o zásadách štátnej jazykovej politiky ustanovuje: Zasadanie Najvyššej Rady 

Ukrajiny, jej rád a komisií sa vedie v štátnom jazyku. Poslanec môže vystupovať v inom jazy-

ku. V prípade potreby preklad jeho výstupu do štátneho jazyka zabezpečí aparát Najvyššej 

Rady Ukrajiny. 
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celá operácia anexie sa začala 20. februára 2014 (tento dátum sa uvádza na vy-

znamenaniach udelených ruským vojakom, ktorí sa zúčastnili anexie)14.  

Hybridná vojna spustila reťaz vzájomne súvisiacich regulácií, ktoré majú za 

cieľ vytlačiť z ukrajinského informačného priestoru ruský obsah a ukrajinizovať 

ho. V prvom rade šlo o opatrenia, ktoré nesúvisia priamo s jazykom. Napr. zákon 

Ukrajiny o základoch národnej bezpečnosti Ukrajiny vypočítava hrozby 

v rôznych sférach národnej bezpečnosti. V informačnej sfére v zmysle § 7 ide 

napr. o počítačovú zločinnosť a počítačový terorizmus, pokusy o manipuláciu 

verejnej mienky. Po Revolúcii dôstojnosti boli novelami doplnené ďalšie hrozby, 

napr. prejavy obmedzenia slobody slova a prístupu k informáciám, zverejňova-

nie informácie, ktorá predstavuje štátne tajomstvo atď. Od 21. mája 2015 je 

účinný antikomunistický zákon15, od 4. júna 2015 je účinný zákon o zmene nie-

ktorých zákonov týkajúcich sa ochrany informačného priestoru televízneho a roz-

hlasového vysielania Ukrajiny16 ako novelizácia zákona o kinematografii. 

Do značnej miery mediálny priestor reguluje aj zákon o televíznom a rozhla-

sovom vysielaní, ktorý v §9 (6) obsahuje taxatívne stanovené prípady, kedy sa 

vysielateľovi zakazuje vysielanie audiovizuálneho diela, ak  

1. popiera alebo ospravedlňuje zločinný charakter komunistického režimu na 

Ukrajine v rokoch 1917‒1991, alebo nacistického totalitného režimu, 

2. vytvára pozitívny obraz osôb, ktoré zastávali vedúce pozície v Komunistic-

kej strane, vyšších orgánoch vlády a správy ZSSR, Ukrajinskej SSR (okrem prí-

padov spojených s rozvojom ukrajinskej vedy a kultúry), pracovníkov sovietskych 

orgánov štátnej bezpečnosti, 

3. ospravedlňuje činnosť sovietskych orgánov štátnej bezpečnosti, ustanovenie 

sovietskej vlády na území Ukrajiny alebo v jednotlivých administratívno-územných 

jednotkách, prenasledovanie účastníkov boja za nezávislosť Ukrajiny v 20. sto-

ročí. 

                                           
14 Dokonca sa objavujú názory, že anexia bola plánovaná dlho predtým: bývalý poradca 

prezidenta RF A. Illarionov potvrdil existenciu plánu vojenskej okupácie, o čom už koncom 

januára 2014 upozornil ukrajinské masmédia, že v blízkej dobe sa bude realizovať jeden zo 

4 variantov vojenskej agresie: anexia Autonómnej republiky Krym, okupácia Donbasu, okupácia 

približne polovice územia Ukrajiny, okupácia celého územia Ukrajiny. 
15 Zákon o odsúdení komunistického a nacistického totalitného režimu na Ukrajine a záka-

ze propagandy ich symboliky, ktorým sa zakázala Komunistická strana Ukrajiny, jej propa-

ganda a symbolika – akékoľvek zobrazovanie štátnych zástav, erbov, hymny ZSSR, toponymá, 

v ktorých sú využité mená alebo pseudonymy osôb, ktoré zastávali vedúce posty v Komunis-

tickej strane (od názvy oblastí, rajónov, miest, obcí, ulíc, námestí po mosty, inštitúcie, organi-

zácie a iné objekty toponýmie sídel). Týmto zákonom sa zároveň novelizovalo mnoho ďalších 

zákonov, medzi nimi aj zákon o geografických názvech. 
16 Prináša legálnu definíciu krajiny-agresora ako krajiny, ktorá akýmkoľvek spôsobom 

okupovala časť územia Ukrajiny alebo ktorá uskutočňuje agresiu proti Ukrajine, pričom taká 

krajina je uznaná Najvyššou radou Ukrajiny ako krajina-agresor alebo krajina-okupant, teda 

RF. 
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Podmienky jednotlivých vysielateľov sú určené v licenciách a vydáva ich Ná-

rodná rada v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania (ďalej len „NRTRV“). 

Pri výberových konaniach na výdaj licencie pre vysielanie v zmysle §9 (7) sa 

okrem iného riadi nevyhnutnosťou 

– ochrany záujmov štátu, 

– rozvoja štátneho jazyka, 

– ochrany práv a záujmov národnostných menšín, 

– ochrany osôb, ktoré sa ocitli na dočasne okupovaných územiach, 

– ochrany záujmov domácich vysielateľov, 

– realizácie štátnej politiky učenia cudzích jazykov, ktorá ma docieliť zabez-

pečenie integrácie Ukrajiny do európskeho politického, ekonomického a vedecko- 

-výskumného priestoru. 

Tu je vhodné poznamenať, že medzi rokmi 2012 a 2015 sa podľa prieskumu 

verejnej mienky (centrum Razumkova – НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА і ОБО-
РОНА, 2016: 33, 35, 96) zvýšil počet zástancov ukrajinského jazyka ako jediné-

ho štátneho (zo 43,6 percenta na 55,9 percenta) a znížil počet zástancov ukrajin-

ského jazyka ako štátneho a ruského jazyka ako úradného v niektorých regiónoch 

(z 25 percent na 23,9 percenta) a zástancov obidvoch jazykov ako úradných (z 23,9 

percenta na 14,2 percenta). Tento prieskum zároveň zaznamenal v roku 2015 aj 

materinský jazyk u svojich respondentov: ukrajinský ‒ 59,9 percenta, ukrajinský 

aj ruský – 22,1 percenta, ruský – 15,1 percenta, iný – 2,1 percenta. Vývoj hyb-

ridnej vojny naznačuje, že RF je úspěšná v tých oblastiach, kde ruský jazyk do-

minoval a presadzovaná dvojjazyčnosť v minulosti bola skrytou rusifikáciou a spo-

lu s podnecovaním jazykových konfliktov predstavuje manipulatívnu 

technológiu, ktorú RF využívala na podporu separatizmu, teda ako riešenie toho-

to stavu sa navrhuje rozšírenie a popularizácia ukrajinského jazyka, zvlášť 

v oblasti rádií a televízneho vysielania, ktoré na Ukrajine stále kontroluje RF ale-

bo proruské sily (Оснач 2016). Z toho dôvodu sa v roku 2016 začali prípravy na 

návrhy zákonov, ktoré by prostredníctvom kvót na rozhlasové i televízne vysie-

lanie regulovali mediálny trh. 

Rozhlasové vysielanie 

S účinnosťou od 8. novembra 2016  zákon o zmene niektorých zákonov Ukra-

jiny, týkajúcich sa podielu hudobných diel v štátnom jazyku v programoch tele-

víznych a rozhlasových staníc (zároveň novelizuje zákon o televíznom a rozhla-

sovom vysielaní), zavádza kvóty na piesne a programy v rádiách. Zákon sleduje 

hlavne vytvorenie zákonných podmienok pre rovnomerné naplnenie vysielania 

rozhlasových staníc hudobnými dielami ukrajinských autorov v priebehu celého 

vysielania a zvýšenie podielu piesní v ukrajinskom jazyku (Висновок комітету 

2016). Nemožno jednoznačne tvrdiť, že opatrenia zákona sú zamerané výlučne 

len na ochranu audiovizuálnych diel ukrajinskej proveniencie (stanovená kvóta 

50 percent), resp. piesní v ukrajinskom jazyku, ale dávajú rozhlasovým staniciam 

na výber: buď sa postupne zvyšuje podiel piesní v ukrajinskom jazyku (v prie-
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behu prvých troch rokov od nadobudnutia účinnosti zákona od 25 percent do 35 

percent), alebo stačí dodržať kvótu 25 percentného podielu pri súčasnom dodr-

žaní 60 percentného podielu piesní v úradných jazykoch Európskej únie17, čo 

podstatne mení rozhlasový trh a namiesto dovtedy dominantného ruského jazyka 

sleduje príklon k ukrajinskému jazyku alebo k úradným jazykom Európskej 

únie. Vyššieuvedený zákon stanovuje aj kvóty na hovorené slovo rádií v štátnom 

jazyku: rozhlasové stanice zabezpečujú najmenej  

– 50 percent v priebehu prvého roku, 

– 55 percent v priebehu druhého roku, 

– 60 percent v priebehu tretieho roku odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona 

v rámci celodenného obsahu programov, vrátane spravodajsko-analytických blo-

kov, ktoré vedú hlásatelia v štátnom jazyku. 

Dohľad nad dodržiavaním kvót podľa zákona o rozhlasovom a televíznom vy-

sielaní zabezpečuje NRTRV na základe sťažností a previerok a zdokumentova-

ných dôkazov. Zákon v §72 stanovuje aj sankcie, ktoré môže uložiť buď súd 

alebo NRTRV svojím rozhodnutím. NRTRV ukladá sankcie vo forme  

1. upozornenia (v prípade prvého porušenia zákona alebo podmienok licencie), 

2. pokuty do výšky od 5 percent (10 percent) až do 25 percent zo sumy poplat-

ku za licenciu, odstupňované podľa závažnosti porušenia zákona, 

3. anulovania licencie na základe rozhodnutia súdu po žalobe NRTRV. Roz-

hodnutie o pokute je možné uložiť v jednoročnej objektívnej lehote od porušenia 

zákona a môže byť preskúmané súdom. 

Proces prijímania zmien vyvolal v časti odbornej verejnosti a zainteresova-

ných subjektov odpor a v nadväznosti na to aj ostré výmeny názorov so zástan-

cami kvót. Ešte pred schválením zákona v parlamente sa objavili v ukrajinskom 

segmente internetu prieskumy, ktoré sa týkali toho, akým jazykom dávajú ukra-

jinskí muzikanti prednosť. Údaje (Svidlov 2016, Гайворонська 2016) potvrdili 

miernu prevahu ukrajinčiny (od 47 percent po 63 percent), za ktorou nasledovali 

približne s vyrovnanými údajmi ruština (od 24 percent do 38 percent) a angličti-

na (od 20 percent do 35 percent). 

Od nadobudnutia účinnosti novely zákona o rozhlasovom a televíznom vysie-

laní, uskutočnila NRTRV niekoľko monitoringov so zameraním na dodržiavanie 

kvót na jazyk piesní a jazyk programov rádií. Skoršie monitoringy od novembra 

2016 preukázali, že okrem niekoľkých výnimiek mnohé celoštátne rádiá sú schop-

                                           
17 Zjednodušený model novej právnej úpravy kvót na piesne v ukrajinských rádiách: 

1. 50%-ný podiel na audiovizuálne diela domácej produkcie bez ohľadu na jazyk 

2. kvóty na piesne: minimálny podiel 25% piesní v ukrajinčine v priebehu prvého roka od 

nadobudnutia účinnosti novely zákona, 30% v piesní v ukrajinčine v priebehu druhého roka 

a 35% v piesní v ukrajinčine v priebehu tretieho roka a to z celkového počtu piesní, ako aj 

v každom z úsekov prime-timu (od 07:00 do 14:00 a od 15:00 do 22:00). Alebo alternatíva: 

25 % piesní v ukrajinčine, ale zároveň musí byť splnené podmienka: najmenej 60 % hudob-

ných diel v úradných jazykoch EÚ. 
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né aj ochotné dodržiavať zákonom stanovené kvóty (Географія порушення за-

конодавства про квоти на радіо 2017). NRTRV okrem toho monitorovala aj 

regionálne rádiá a pri nich zistila častejšie porušenie tohto zákona. Na základe 

spomínaných sledovaní NRTRV 9. februára 2017 vydala niekoľko administra-

tívnych rozhodnutí, v ktorých uložila finančné sankcie za nedodržiavanie kvót. 

Najvyššie finančné pokuty boli udelené celoštátnym rádiám Kiss FM a Radio 

Šanson, aj keď len tesne nesplnili zákonnú požiadavku na kvóty piesní v ukra-

jinčine.  

Rozhodnutie NRTRV č. 91 o výsledkoch mimoriadnej kontroly voči prevádz-

kovateľovi rádia KISS FM zo dňa 9. februára 2017 reagovalo na sled udalostí, 

ktoré sa začali už jeden deň po nadobudnutí účinností novely zákona o rozhlaso-

vom a televíznom vysielaní, a to monitoring zo dňa 9. novembra 2016, na zákla-

de ktorého sa zistilo porušenie povinnosti tohto zákona stanovenej v §9 (2) toho-

to zákona ohľadne vysielania piesní na úrovni najmenej 25 percent, a to jednak 

z celkového obsahu piesní, ako aj v každom z úsekov prime-timu. Monitoring 

preukázal podiel piesní v štátnom jazyku v priebehu dňa na úrovni 22 percent, 

podiel piesní v štátnom jazyku (v úseku medzi 7:00 a 14:00) na úrovni 

24 percent a 22,5 percenta v úseku medzi 15:00 a 22:00. Mimoriadna previerka 

prevádzkovateľa sa uskutočnila 23. novembra 2016, o výsledkoch ktorej bola 

9. decembra 2016 vyhotovená zápisnica. NRTRV rozhodla o porušení §9 (2)  

tohto zákona o minimálnom podiele 25 percent na piesne v ukrajinskom jazyku 

a v zmysle §72 (11) uložila sankciu vo forme pokuty vo výške 5 percent zo su-

my poplatku za licenciu, t. j. 215 600 hrivien (cca 7 427 EUR). Okrem toho pre-

vádzkovateľ dostal lehotu 1 mesiac, aby svoju činnosť zosúladil s požiadavkami 

účinných zákonov s upozornením, že inak mu môže uložiť ďalšie sankcie. 

Analogicky NRTRV rozhodla v obdobnom prípade (Rozhodnutie č. 92) voči 

prevádzkovateľovi Rádia Šanson, s tým rozdielom, že primárny monitoring sa 

uskutočnil už v prvý deň účinnosti zákona 8. novembra 2016 a pokuta bola sta-

novená vo výške 125 726,40 hrn (cca 4 331 EUR). Rádio Šanson bolo subjek-

tom previerky aj v inom prípade, keď 2. novembra 2016 bolo zaznamenané vy-

sielanie hudobného diela Denisa Majdanova „Tichý oceán“. NRTRV text piesne 

posúdila tak, že obsahuje prvky propagandy agresívnej činnosti, konkrétne po-

pularizáciu a propagandu vojensko-morskej flotily krajiny agresora s citáciou 

presnej pasáže, čo je podľa NRTRV v rozpore s požiadavkou §6 (2) zákona o te-

levíznom a rozhlasovom vysielaní, ktorý obsahuje zákaz využívania televízií 

a rádií na vyvolávanie vojny, agresívnej činnosti alebo ich propagandy, resp. pod-

necovanie národnostnej, rasovej či náboženskej nenávisti18.  

                                           
18 V tomto prípade za jedinú pieseň orgán dozoru a kontroly uložil maximálnu možnú 

pokutu vo výške 25 percent zo sumy poplatku za licenciu, čo v tomto prípade predstavovalo 

294 360 hrivien (alebo cca 10 140 EUR). (РІШЕННЯ № 2715 Про результати позапланової 

перевірки ТОВ «ТРК «ШАНСОН», Радіо «Шансон» оштрафували майже на 300 тис. 

грн. За трансляцію пісні про військово-морський флот РФ. 2016). 
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Televízne vysielanie 

Po Revolúcii dôstojnosti z roku 2013‒2014 televízne vysielanie pred stanove-

ním kvót nebolo predmetom oficiálneho monitoringu, jeho sledovanie bolo zále-

žitosťou rôznych skupín dobrovoľníkov, napr. monitoring 7 najsledovanejších 

televíznych staníc (Стан української мови 2016), ktorý preukázal, že v októbri 

2016 sa v prime-time (v rozmedzí 18:00‒22:00 v bežný deň a od 12:00‒16:00 

v nedeľu) najviac vysielalo dvojjazyčne (35 percent), o trochu menej v ruštine 

(34,4 percent) a najmenej v ukrajinčine (30,6 percent). Iný monitoring aktivistov 

občianskeho hnutia Odpor (Чи вплине закон про телеквоти № 5313 на мову 

„українського” телебачення? 2017) sa uskutočnil v rozmedzí 9.‒16. apríla 

2017, a to od 7:00 do 22:00 a zahŕňal 4 televízie, po jednej z každej zo 4 naj-

vplyvnejších mediálnych skupín: dominovala ruština (od 9–100 percent), nasle-

doval dvojjazyčný obsah (od 0–72 percent) a ukrajinčina (0–44 percent). Spo-

mínané občianske hnutie Odpor ešte v roku 2015 uskutočnilo 2 monitoringy 

10 televízií (На українських телеканалах зменшується кількість україно-

мовного контенту 2015) a to od 7:00 do 24:00 (6. júla 2015 a 7. novembra 

2015), ktoré preukázali, že najčastejšie bolo vysielané dvojjazyčne (23 percent 

a 32 percent), v ukrajinskom jazyku (28 percent a 23 percent) a ruskom jazy-

ku (26 percent a 22 percent) vykazovali približne rovnaké údaje, do prieskumu 

zahrnuli aj kategóriu ruský jazyk s ukrajinskými titulkami (21 percent a 21 

percent).  

Podľa zákonodarcu je dôvodom novej regulácie kvót taká situácia v spoloč-

nosti, že napriek prebiehajúcemu konfliktu z RF sa diváci ohradzujú voči tomu, 

že vo vysielaní televízií sa nevyužíva štátny jazyk, čo spôsobuje hádky a kon-

flikty. Okrem toho zákon o zásadách štátnej jazykovej politiky kvóty nestanovu-

je a z toho dôvodu je ukrajinský informačný priestor zaplavený audiovizuálnymi 

dielami v ruskom jazyku. Preto je cieľom novej úpravy stanovenie povinného 

podielu vrátane novín v štátnom jazyku (Пояснювальна записка 2017). 

Reguláciu kvót zavádza zákon o zmene niektorých zákonov Ukrajiny týkajú-

cich sa jazyka audiovizuálnych (elektronických) hromadných informačných pro-

striedkov, prijatý 23. mája 2017, účinnosť nadobudne 13. októbra 2017, ktorý 

novelizuje zákon o televíznom a rozhlasovom vysielaní. V § 4 formálne stanovuje 

60 až 75 percentný minimálny podiel ukrajinského jazyka na televíznych stani-

ciach, pričom kvóta 75 percent sa týka celoštátnych televízií a kvóta 60 percent 

sa týka regionálnych televízií. Tieto kvóty sa vzťahujú na vysielanie v priebehu 

celého týždňa ako aj na každý z úsekov prime-timu (od 07:00 do 18:00 a od 

18:00 do 22:00). Nedodržanie kvót v niektorých prípadoch zákon umožňuje kon-

validovať dabingom v štátnom jazyku. Na televízie, ktoré vysielajú v jazykoch 

pôvodných obyvateľov, sa kvóta 75 percent v priebehu týždňa vzťahuje na jazyk 

pôvodného obyvateľstva spolu so štátnym jazykom, ale súčasne musí byť splne-

ná podmienka, že 30 percent obsahu vysielania je v štátnom jazyku. Výnimku 

z kvót predstavujú televízie, ktoré vysielajú vedecko-osvetové programy v jed-
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nom alebo niekoľkých úradných jazykoch Európskej únie alebo ak sú zamerané 

výlučne na učenie cudzích jazykov. 

Výsledná podoba je kompromisom medzi navrhovateľmi zákona a vlastníkmi 

veľkých televíznych staníc. Schválený mechanizmus novej regulácie ponecháva 

televíznym vysielateľom na dobu prechodného obdobia jedného roka dostatočný 

priestor na to, aby nemuseli striktne dodržiavať stanovené kvóty každý deň, čo 

sa zdôvodňuje proruským mediálnym lobby19. 

Podľa zákona o zmene k par. 28 zákona o televíznom a rozhlasovom vysie-

laní, čo sa týka určenia programov európskej výroby sú na televíznom trhu od 8. 

novembra 2016 účinné len obmedzenia na „programy európskej výroby (vrátane 

ukrajinských – pozn. autora) a tiež USA a Kanady“20, ktoré majú tvoriť najmenej 

70 percent celkového obsahu vysielania medzi 7:00 a 23:00, a zároveň má byť 

kumulatívne splnená podmienka, že ukrajinské programy majú stanoviť najme-

nej 50 percent z celkového obsahu vysielania. Dohľad nad dodržiavaním kvót 

vykonáva, podobne ako v prípade rádií, NRTRV21. 

Nová regulácia v oblasti televízneho vysielania má väčší vplyv na každoden-

ný život obyvateľstva v porovnaní s reguláciou v iných oblastiach napr. v škol-

stve, pretože tam je možné výsledky regulácie hodnotiť až s väčším časovým 

odstupom. Preto je v ukrajinských podmienkach z pohľadu oligarchov právna 

úprava kvót dôležitá. Stáva sa pravidlom, že favorizovanie jedného z dvoch naj-

väčších jazykových spoločenstiev na Ukrajine vyvoláva mobilizáciu, príp. odpor 

a stmelenie aspoň časti druhého jazykového společenstva. Odlišné pravidlá ale-

bo modely používania jazykov sú obsiahnuté v mnohých zákonoch a vo viace-

rých z nich sa v posledných rokoch menili. Celková politika ukrajinizácie môže 

byť v budúcnosti v niektorých sférach preukázaná ako rozporná s medzinárod-

nými dokumentmi, ako napr. Európska charta a jej tendencie môžu byť čiastočne 

zmenené. Vzhľadom na to, že nová regulácia kvót je účinná len na kontrolované 

územie, teda nie je účinná len na tom území, ktoré Ukrajina efektívne nekontro-

luje (Grant 2015: 96), možno konflikt chápať aj v tom zmysle, že na fronte sa 

                                           
19 Ústupky spočívajú v tom, že novoprijatý zákon umožňuje za obsah v ukrajinskom jazy-

ku považovať aj reláciu, v ktorej len televízny moderátor hovorí ukrajinsky a počas prvého 

roku od nadobudnutia účinnosti tohto zákona aj relácia za podmienky, ak je produktom ukraj-

inskej televízie bez toho aby zároveň bola splnená podmienka jazyka (Чи вплине закон про 

телеквоти № 5313 на мову „українського“ телебачення? 2017). 
20 Zákon o televíznom a rozhlasovom vysielaní pod pojmom „program európskej výroby“ 

rozumie program vyrobený alebo objednaný jednou alebo niekoľkými právnickými osobami – 

rezidentmi štátov, ktoré ratifikovali Európsku konvenciu o cezhraničnej televízii. Zákonodar-

ca zároveň negatívne vymedzuje, že program právnickej osoby – rezidenta krajiny-agresora/ 

okupanta sa nesmie považovať ani za program európskej výroby, ani za program ukrajinskej 

výroby. 
21 Napr. v rozmedzí 13. februára 2017 ‒ 4. marca 2017 uskutočnil monitoring televízií s ce-

loštátnou pôsobnosťou a zistil niekoľko porušení zákona (Частка передач європейського та 

українського виробництва в ефірі загальнонаціональних телеканалів 2017, Нацрада по-

передила Інтер і дала місяць на „роботу над помилками” 2017). 



122 Eugen Kozej 

 

bojuje aj o jazyk. Naviac ruský jazyk je v ukrajinských zákonoch definovaný 

ako jazyk agresora a rozširovanie ukrajinského jazyka je spájané s nezávislosťou 

štátu (Csernicskó 2017: 27). Výsledok nevyhlásenej vojny tiež je potrebné do 

budúcnosti brať na zreteľ, nakoľko požiadavkou RF pri mierových rokovaniach 

je aj uznanie ruského jazyka za druhý štátny jazyk na Ukrajine. 

Vývoj právnej úpravy v oblasti používania jazykov v médiách sleduje ochra-

nu vlastného informačného priestoru pomocou opatrení, ktoré sú zamerané buď 

na reštrikciu audiovizuálnych diel ruskej proveniencie alebo na ochranu audio-

vizuálnych diel ukrajinského pôvodu, resp. na čiastočné zvýšenie podielu tvorby 

v ukrajinčine na domácom mediálnom trhu, s preferenciou audiovizuálnych diel 

európskych štátov, USA a Kanady. NRTRV monitoruje situáciu vo vybraných 

segmentoch, prijíma opatrenia v konkrétnych prípadoch a snaží sa svojou čin-

nosťou subjekty mediálneho trhu donútiť k dodržiavaniu zákonov. V rozhlaso-

vom vysielaní jej činnosť začala takmer hneď po nadobudnutí účinnosti regulá-

cie kvót, v televíznom vysielaní jej zvýšenú aktivitu možno očakávať až po 

nadobudnutí účinnosti regulácie kvót, resp. po jednoročnom prechodnom období. 

Regulačné opatrenia sú vydávané v podmienkach vojny, v atmosfére nepriateľ-

stva voči RF a súčasne značnej ukrajinizácie v spoločnosti v iných sférach. Na-

koľko vysielatelia majú možnosť podať odvolanie na súd, možno  predpokla-

dať, že v najbližšej dobe niektoré subjekty využijú takú možnosť. Hoci 

ukrajinské súdy sa nevyznačujú vydávaním rozhodnutí, ktoré by boli vždy dô-

vodne očakávané, napriek tomu budú vítaným zdrojom poznania. Nie je vylúče-

né, že pod vplyvom vnútorných alebo vonkajších faktorov budú aj dnešné ten-

dencie aspoň čiastočne prehodnotené. 

 
THE NEW UKRAINIAN REGULATION OF THE LANGUAGE QUOTAS  

IN THE FIELD OF RADIO AND TELEVISION BROADCASTING 

Summary 

The author of the contribution is concerned with the issue of the new legal regulation on 

media which affected hybrid warfare in Ukraine. He deals with the language quotas in both 

radio and television broadcasting. As a proof of non-observance of the law in Ukraine, he 

mentions the biggest violation of the Language law in the Parliament. Based on the trends, 

judgements, and cases, he indicates the problems which may occur in the future. He points to 

the risk that certain aspects of Ukrainization may appear contrary to international treaties. In 

his opinion the language is also being fought on the front, and the language situation can also 

influence a peaceful solution to the conflict. The latest changes in the law he evaluates by the 

fact that there is a shift in the use of the Russian language in Ukraine and a tendency towards 

the official languages of the EU. The quota regulation in radio broadcasting has progressed 

further, while this regulation in TV broadcasting is deliberately slowed down, a more pro-

nounced shift can be expected around 2018/2019. 
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Sliacky Ondrej, Pavel Dobšinský. Život s rozprávkou. Vydavateľstvo 

DAJAMA, Bratislava 2015, 96 s., ISBN 978-80-8136-057-2 

Literární historik, kritik, prozaik, dramatik, esejista Ondrej Sliacky, který ak-

tivně působí na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě jako 

profesor teorie a dějin slovenské literatury, patří mezi osobnosti s největší autori-

tou, a to již od šedesátých let minulého století, kdy spolupracoval s nakladatel-

stvím Mladé letá. Bývá většinou spojován s dějinami slovenské literatury pro 

děti a mládež, s lexikografií a literární folkloristikou, avšak zároveň představuje 

neúnavného propagátora slovenských literárních a kulturních dějin. Je dvacet pět 

let šéfredaktorem Bibiany, revue o umení pre deti a mládež, časopiseckého orgá-

nu Slovenské sekce IBBY, kterou vydává BIBIANA, medzinárodný dom umení 

pre deti. Revue se stala kvalitní pokračovatelkou kdysi společného českosloven-

ského časopisu Zlatý máj (1956), který u nás zanikl v roce 1997. Ondrej Sliacky 

svou vědeckou dráhu doprovází vlastní literární činností a dlužno dodat, že jeho 

knihy patří mezi vynikající počiny. Sliackého literární stylizace folklorních textů 

a převyprávění některých biblických příběhů Starého a Nového zákona jsou vždy 

brilantně promyšlené, takže vedou k dobrému pochopení vztahových souvislostí, 

symbolů a motivů vybrané látky. V jeho podání směřují narativy až k archety-

pálním vrstvám našeho vědomí, odpovídají na otázky, které si klademe vnitřně, 

předcházejí našemu vědomí. Autor spatřuje v četbě a čtení literatury šanci, jak 

lépe porozumět sobě a světu, je přesvědčen o tom, že biblická a folklorní látka 

tvoří zdroj jisté nadčasovosti a vede k hledání a nalézání smyslu života. O. Slia-

cky dovede pronikat k hlubším sémantickým vrstvám vyprávění dnes již stale-

tých slovenských pohádek a pověstí a upozorňovat na jejich formotvorný charakter, 

neboť je přesvědčen, že se jedná ospecifický tvůrčí potenciál, který různou ces-

tou směřuje k literárnímu uměleckému textu. Kdybychom chtěli vyjádřit Sliac-

kého vztah k folklorním podáním a historické tradici narativních žánrů, nazvali 

bychom jej nakonec „chválou literatury“, neboť reflektuje jak genetickou vazbu 

folkloru na mýty, tak vrstevnatou proměnlivost literární tvorby. Zabývat se Pa-

vlem Emanuelem Dobšinským není ze strany Sliackého náhodným nebo jen pří-

ležitostným aktem, navzdory tomu, že autor napsal monografii v roce 2015, kdy 

jsme si připomínali 130 let od úmrtí této významné osobnosti, na Slovensku 

přezdívané „slovenský Homér“. Věnuje se výzkumu generací slovenské osví-

censké a štúrovské literatury již od 70. let minulého století. 

Monografie Ondreje Sliackého Pavel Dobšinský. Život s rozprávkou (Bratisla-

va: DAJAMA 2015) nás několikanásobně zaujme. Spojuje se v ní znalost literár-

něhistorická s osobním zaujetím apochopením pro národní mentalitu, rafinovaně 

se zde proplétají fakta historiografická s aktuálním světem, literární a historická 

události se znalostí folklorních a etnografických zdrojů a látky, setkávají se v ní 

autentické historické postavy s tajemnými bytostmi, jež zastupují život, před-

zvěst smrti a zánik, přitom postupy až podivuhodně rezonují s osudem P. Dob-
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šinského. Sliacky jako literární vědec se netají, žesvým výkladem chce upevnit 

národní uvědomění a posílit ve čtenáři kulturní a historickou paměť, vtahuje do 

svého výkladu čtenáře různých věkových kategorií a nepřímo ho zasvěcuje do 

dějinného slovenského myšlení. Postupuje nenápadně, korektně a precizně, s dů-

kladnou znalostí životních peripetií P. Dobšinského, sezaujetím pro místa, kte-

rými Dobšinský procházel jako student nebo jako kněz a farář, protože všude 

zanechával stopy svého tvořivého ducha, a to již tím, že se zajímal o ústní lido-

vou slovesnost. Sliacky doslova mapuje život Dobšinského a my s ním společně 

putujeme od rodného Gemeru, přes Sirk, kde vyrůstal a kam se po přerušení stu-

dií na lyceu v Levoči vrátil, Rožňavu a Revúcu, kde pokračoval ve studiu a se-

tkal se s folkloristou Samuelem Reussem, prvním sběratelem lidových pohádek 

na Slovensku, až do Rožňavského Bystré a konečně do Drienčan, kde téměř 

dvacet pět let působil na faře. Pochopitelně nechybí ani další místa, např. Trna-

va, kde redigoval Slovenské pohľady, a další lokality (Brezno, Banská Štiavni-

ca). Kapitoly monografie jsou nazvány geograficky a naše putování životem 

Dobšinského reálnou krajinou a lokalitami nejen připomínají mapu spojenou 

s „pamětí míst“, s konkrétním prostorem, ale také s prostředím, které se k dneš-

ku výrazně proměnilo.  

Méně zasvěceného čtenáře překvapí, že v názvu knihy stojí jméno autora 

v podobě Pavel, očekávali bychom slovenskou variantu Pavol. Již na začátku  

monografie se dovídáme, že rodina Dobšinských byla evangelická, tedy se jed-

nalo o českou evangelickou jazykovou transkripci jména. Ve všech slovnících, 

přehledových příručkách, dokonce také v Melicherčíkově monografii o Dobšin-

ském, která pochází z roku 1959, se ovšem objevuje křestní jméno Pavol. Takže 

suma sumarum: na faksimiliích s autorovým vlastním podpisem stojí Pavel, v ma-

trice najdeme Paulus a zřejmě v pracích psaných katolíky se opakovaně setká-

váme se slovenskou podobou jména Pavol. Druhým možným překvapením mo-

nografie se může stát typografické odlišení textu (barvou, kurzívou), které spíše 

připomíná popularizující přístup, vlastivědné čtení, literaturu faktu určenou dě-

tem. Někoho více než výklad zaujme výběr dobových i současných fotografií, 

jiného životní příběh, dalšího méně známé údaje a souvislosti spojené se štúrov-

skou generací. Sdělně a srozumitelně se vytváří neobyčejně plastický a živoucí 

portrét Pavla Dobšinského jako někoho, kdo vycítil sílu jednoduchého narativ-

ního sdělování a mimořádně porozuměl slovesnému folkloru, kdo intuitivně do-

vedl vstupovat do vypravěčského toku, jak byl poznamenán názory a záznamy 

slovenských romantických sběratelů. Dobšinský zřejmě toužil překonat tragické 

konflikty života obyčejných lidípomocí jistot, které pohádka nabízí, a to s vírou, 

že existuje spravedlnost. Proto je sám vyhledával. Na druhé straně nám autor 

monografie naznačuje, že Dobšinský sice vychází z bohatých zdrojů slovenské 

slovesné folklorní tvorby, ale jeho význam spočívá v tom, jak sám dovedl po-

hádkové příběhy přetavit, které významotvorné rysy převzal od jiných sběratelů, 

tvořivě je varioval a ozvláštnil. Dobšinského život šel ruku v ruce se zájmem 

o národní pohádku a pověst, avšak autor monografie nic neidealizuje. 
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Podání Sliackého je osobité a nezaměnitelné. Vede dialog s dobou, v níž Dob-

šinský žil a tvořil, s osobami, které se s ním setkaly (např. s Franciscim, Reus-

sem, Škultétym, Chalupkou), nebo se mohly setkat, protože si romantická gene-

race byla myšlenkově blízká. Autor monografie zprostředkovává mnoho poznatků 

nejen o historických osobnostech, institucích, kulturním životě od 40. let 19. sto-

letí, ale především nás seznamuje s přístupy slovesných folkloristů, protože 

odborný folkloristický výzkum tzv. revúcké sběratelské školy se stal mezi etno-

grafy a folkloristy pojmem a je objektem trvalého zájmu v moderním výzkumu 

folkloru vedeném např. Jiřím Polívkou, a to v meziválečném období 20. století. 

Sliacky si všímá složité sociální situacerodiny Pavla Dobšinského, postihuje ne-

jen dimenze obecné dějinné situovanosti, ale především lidské, neboť talento-

vaný chlapec celou svou podstatou prahl po vzdělání, avšak pronásleduje ho chu-

doba, osud mu v podobě sudiček opakovaně nepřeje. Doprovázejí ho nemoci, 

bída, smrt milovaných lidí. Odborný výklad prokládá Sliacky téměř dramatic-

kými výjevy, které směřují spíše k laickému čtenáři, avšak mnohdy právě ony 

rozkrývají hlubší podstatu problémů, možná dokonce vedou k lepšímu zapama-

tování si historických souvislostí, neboť ozařují životní situaci jako kdyby bles-

kem živého dialogu. Dobšinského držela při životě neutuchající naděje a hlu-

boká víra v křesťanské mravní ideály, láska k rodině. Ve vnitřních monolozích 

psaných kurzivou se nic nedokazuje, nevysvětluje, spíše jen situačně zpřítomňu-

je. Spolu s autorem monografie procházíme historií a životními peripetiemi 

mimořádné osobnosti, pohybujeme se v jejím životním a duchovním prostoru, 

přitom recepční mezery jsou umně vyplňovány fikcí. K ozřejmění cesty za slo-

venskou národní pohádkou se tady neprobíjíme zbytnělým poznámkovým apará-

tem, monografie se neprezentuje jako výlučně vědecké dílo, nicméně se jedná 

o zasvěcený výklad, kterýpřipomene řadu důležitých historických postav, básní-

ků, spisovatelů, vědců, kněží, učitelů, s nimiž se Dobšinský potkal. Zmiňují se 

velké osobnosti literární folkloristiky, například Jonatan Čipka, Štefan M. Dax-

ner, Gustáv Reuss, Samuel Reuss, Horislav A. Škultétyho, nechybí názor na Dob-

šinského od mezinárodně uznávaného českého folkloristy Jiřího Polívky, autora 

jedinečného pětisvazkového Soupisu slovenských pohádek, který vyšel v Matici 

slovenské v letech 1923 až 1931. S Dobšinským je navždy spojeno jméno Bože-

ny Němcové, která byla přímo okouzlena slovenskými národními pohádkami, 

jak si je přečetla v souborech Rimavského a Reusse. Odvaha Němcové převy-

právět slovenské pohádky a uvést je v češtině posílila odhodlání Dobšinského 

vydat knižně své pohádky, s nimiž se natolik ztotožnil, že jsou dodnes s to vzbu-

zovat u čtenáře silné emoce, staly se nepřebernou inspirací pro vznik dalších li-

terárních zpracování lidové pohádky.  

V knize nechybí ani skrytý kritický hlas. Jistě nikoliv náhodou na začátku pu-

blikace je zveřejněna báseň Milana Rufúse Pozdrav Pavlovi Dobšinskému, mot-

to a umělecká reflexe, v níž se vzdává nepředstíraná úcta k této osobnosti. Mo-

nografii rámcuje Prolog, nazvaný obrazně Úvodom alebo O troch grošoch Pavla 

Dobšinského, a Epilóg. Připomenutí pohádky O třech groších je záměrné, souvi-
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sí s literárněhistorickým faktem, že se za Dobšinského života nenašel nikdo, kdo 

by dotoval vydání Prostonárodních slovenských pověstí. Dobšinský a jeho rodi-

na žila v takové chudobě, že když se „jeden groš vracel, z druhého se žilo a třetí 

se půjčoval“. Epilog rovněž není žádným oslavným pajánem. Tvoří jej prostý fo-

tografický snímek pomníku na spisovatelově hrobě, který se nachází poblíž kos-

tela v zapadlých Driečanech, a je doplněný lakonickým dovětkem o osudech jeho 

ženy Adély Čajakové-Dobšinské a dalších rodinných členů. Vyprávěné pohádky 

v podání Pavla Dobšinského se však staly trvalou součástí mezinárodního kul-

turního bohatství, jsou spojníkem mezi existenciálním bytím a nepřebernou tvůrčí 

imaginací. 

Monografie svou kompozicí, formou podání a zvoleným jazykovým stylem 

může působit popularizačně, avšak když uvažujeme sociologicky, v duchu Pier-

ra Bourdieua, pak vznik a strukturu literárního pole sice vidíme vnitrotextově, 

ale také historicky, vnětextově, bereme v úvahu sociální místa setkávání. Sliacky 

čtenářům novátorsky a sdělně zprostředkovává své nabyté poznatky o intelektu-

álním poli slovenských intelektuálů devatenáctého století, kteří se vymezovali 

vůči oficiálním autoritám a vytvořili si svou autonomii založenou na souboru 

znaků, které dodnes tvoří základ slovenské národní identity. 

 

Svatava Urbanová 
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Stanislava Špačková, Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. Vlastní 

jména v překladu. Masarykova univerzita, Brno 2017, 205 s.,  

ISBN 978-80-210-8687-6 

Monografie brněnské lingvistky Stanislavy Špačkové vychází z oblasti onomas-

tiky a translatologie a je věnována problematice převodu vlastních jmen (proprií) 

mezi jazykovými kódy ruštiny a češtiny, částečně se také dotýká převodu těchto 

lexikálních jednotek mezi angličtinou a ruštinou. Autorka představuje informace 

teoretického i praktického charakteru, definuje metody převodu propriálního lexi-

ka v kontextu daného textového žánru.  

Již v předmluvě své studie autorka upozorňuje na absenci příručky, která by 

komplexně pojednávala o používání cizojazyčných proprií v češtině. Tento fakt 

lze považovat pravděpodobně za jeden z hlavních stimulů vzniku této příručky 

translatologicko-onomastického charakteru. Jako základní teoretické východisko 

své práce uvádí autorka knihu ruského lingvisty a překladatele D. I. Jermoloviče 

Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи (Moskva, 

2005), která zpracovává problematiku převodu propriálního lexika v ruském ja-

zykovém prostředí, avšak na anglicko-ruských příkladech, které se tedy značně 

liší od situace v česko-ruském prostředí. Vzhledem k tomu, že odborná literatura 

zaměřená bezprostředně na česko-ruský převod již dnes není aktuální, jako vý-

znamný teoretický podklad posloužily autorce zejména statě ve sbornících, které 

se danou problematikou zabývají (např. práce R. S. Giljarevského a B. A. Starosti-

na, E. I. Meľnikova, A. V. Superanské aj.). Z pohledu češtiny se práce opírá pře-

devším o zdroje normativního charakteru (Pravidla českého pravopisu, Doporučení 
pro přepis nelatinkových písem do latinky aj.), popř. buď o práce čistě onomas-

tické (např. díla V. Šmilauera, R. Šrámka, M. Imrichové aj.), anebo o práce transla-

tologické (např. díla J. Levého, M. Hrdličky, D. Knittlové aj.). 

Z hlediska struktury představuje monografie velmi členitý text. Prezentovaný 

textový materiál je však členěn velmi precizně, disponuje logickým uspořádá-

ním, a proto i přes výrazně členitou strukturu působí práce přehledně a čtenáři 

tak umožňuje rychlou orientaci ve zkoumané problematice.  

Text studie otevírá předmluva, na kterou navazuje 13 číslovaných kapitol.  

V úvodu je stručně nastíněno téma práce a představena charakteristika vlastních 

jmen, dále následuje vymezení základních pojmů a problematických aspektů. Tře-

tí kapitola je věnována faktorům, které mají vliv na mezijazykový převod pro-

prií. Je zde nastíněna základní klasifikace vlastních jmen (chrématonyma, biony-

ma, geonyma), dále je pozornost věnována funkci vlastních jmen, jejich původu, 

opomenuty nejsou ani textové žánry. Čtvrtá kapitola představuje úvod do pro-

blematiky mezitextových operací a překladových transformací a plynule přechá-

zí v šestou kapitolu, která se věnuje konkrétním onymickým transformacím. Zde 

je značná pozornost věnována zejména onymickým transformacím zaměře-
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ným na formu a význam či domestikační (substituční) onymické transformaci. 

Pozornosti autorky neunikají ani tzv. exotizační onymické transformace, které 

mají přímou souvislost s exotizací textu, nebo otázky volby mezi zachováním 

významu a vnější formy, popř. volby mezi zachováním vnitřní formy a význa-

mu. Následující tři kapitoly jsou věnovány problematice převodu dílčích vlast-

ních jmen. Šestá kapitola (Chrématonyma) je zaměřena na přenos vlastních jmen 

společenských jevů, společenských institucí a výsledků společenské činnosti. Sed-

má kapitola (Bionyma) popisuje problematiku vlastních jmen označujících živé 

objekty, které disponují přímou fixací v sociálních či společenských vztazích, po-

zornost je tedy věnována převodu křestních jmen, přezdívek, příjmení či antro-

ponymických komponentů. Osmá kapitola (Geonyma) je věnována problematice 

toponym, astronym nebo anemonym. Všechny tyto tři kapitoly souhrnně prezen-

tují propriální lexikum, v jehož případě dochází k řadě komplikací při jejich pře-

nosu z jednoho jazykového kódu do druhého. Závěrečné kapitoly monografie pak 

představuje vlastní závěr práce, komplexní shrnutí v ruském a anglickém jazyce 

a přehled bibliografických údajů.  

Poslední kapitola má podobu příloh, které představují v kontextu studie velmi 

přínosný praktický materiál. Přílohy jsou tvořeny transkripčními a transliterač-

ními pravidly. Autorka uvádí celkem pět příloh: Srovnávací tabulka transkripč-
ních pravidel pro přepis z ruské cyrilice do české a anglické latinky (Příloha 

č. 1), Pravidla praktické transkripce z češtiny do ruštiny (Příloha č. 2), Transli-

terační pravidla dle normy ČSN ISO 9 (Příloha č. 3), Transliterační pravidla dle 
Katalogizační normy Národní knihovny ČR (Příloha č. 4), Transliterační pravi-
dla dle norem GOST 7.79-2000 (GOST-A) a GOST 7.79-2000 (GOST-B), které 

tvoří společně poslední přílohu (Příloha č. 5).  

V návaznosti (nejen) na prezentované přílohy je třeba zdůraznit značný prak-

tický potenciál studie. Jak uvádí sama autorka, jakkoli by bylo vytvoření jedno-

značných pravidel pro přenos propriálního lexika v kontextu rusko-české ekvi-

valence přínosné, z povahy tématu stanovení jednoznačně platných pravidel není 

možné. Stěžejním cílem monografie je tak spíše aktualizace a doplnění doposud 

popsaných a používaných metod převodu proprií z ruštiny do češtiny a z češtiny 

do ruštiny, popř. jejich systematizace či zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů 

jazyka.  

Práce Stanislavy Špačkové Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. Vlastní 
jména v překladu je výrazným posunem v bádání v oblasti onomastiky a transla-

tologie v česko-ruském a rusko-českém jazykovém kontextu. Díky obšírnosti zpra-

cované problematiky může práce posloužit nejen jako velmi vhodný a nápomoc-

ný studijní materiál studentů rusistických či bohemistických oborů, její potenciál 

však může být značně širší. Práce aspiruje na to stát se nepostradatelnou příruč-

kou pro překladatele, novináře, televizní či rozhlasové redaktory, popř. pro tvůr-

ce tištěných i elektronických textů zaměřených na cestovní ruch, politiku nebo 

kulturu.  

          Lukáš Plesník 
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