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K DEVADESÁTINÁM 
PROF. MIROSLAVA MIKULÁŠKA

Čtrnáctého března 2020 oslavil svoje významné životní jubileum český literární vědec, slavista, 
komparativní genolog a hermeneutik prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.

Profesor Mikulášek se narodil v roce 1930 v dělnické rodině. Po studiu ruštiny a češtiny 
na FF MU v Brně (1949–1953) a absolvování vědecké aspirantury na filologické fakultě někdejší 
Leningradské univerzity (1956–1960) působil až do svého penzionování v  r.  1995 na své alma 
mater v Brně (po získání vědecké hodnosti doktora věd o umění za práci Vítězný smích [1975] 
se stal v r. 1978 univerzitním profesorem). V letech 1989–1995 vedl Ústav východoslovanských 
literatur, poté Ústav slovanských literatur a literární komparatistiky FF MU v Brně. V období 
1995–1999 učil na Slezské univerzitě v Opavě (Ústav bohemistiky a knihovnictví), kde přednášel 
teorii literatury a světovou literaturu. Poté působil na Katedře slavistiky FF Ostravské univerzi-
ty (kde vedl přednášky z ruské literatury 20. století, teorie literatury, světové literatury, literární 
hermeneutiky a komparatistiky), zároveň externě přednášel světovou literaturu v Ústavu sla-
vistiky FF MU v Brně a literární hermeneutiku v Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU 
(2005–2010). V roce 2017 byl jmenován emeritním profesorem FF OU, kde dosud na Katedře 
slavistiky externě přednáší teorii literatury a dějiny ruské literatury 20. století.

Vědecké zájmy profesora Mikuláška se prostírají od dějin ruské literatury v kontextu li-
teratury světové přes komparativní genologii, kde navázal na svého učitele, slavistu Franka 
Wollmana, a zkoumal kategorie humoru a satiry, žánrové proměny satirické komedie, pozdě-
ji románu (zejména pak románu ‑mýtu), metodologii srovnávacího literárněvědného bádání 
a esteticko ‑teoretickou problematiku české a ruské literatury a kultury ve slavistickém i širším 
evropském kontextu.

Právě komparativní genologie byla jádrem jeho původně rusky psaných monografií Vý-
vojové cesty ruské komedie v letech 1925–1937 (SPN, Praha 1962) a Vítězný smích (Žánrově srovnávací 
analýza dramatiky V. V. Majakovského (Brno, 1975). Svůj badatelský záběr pak v 80. letech rozšířil 
o sémantické, esteticko ‑filozofické i antropologické vrstvy literárního díla a v oblasti literárně-
vědné metodologie o komparativně pojatou hermeneuticko ‑genologickou reflexi uměleckého 
vývoje (filologická hermeneutika, zkoumání mytologických vrstev literárního díla a jeho poe-
tiky, hledání duchovních struktur, „vnitřní formy“, „duše“ díla). O tomto novém směřování na 
poli literární vědy svědčí i  jeho monografie Hledání „duše“ díla v umění interpretace, Genologicko
hermeneutická anamnéza „vnitřní formy“ a mytopoidních forem narace (Ostrava, 2004), v níž je vývoj 
žánrových forem prezentován jako konvergentní proces a jeho interpretace je pojata v duchu 
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STUDIA SLAVICA XXIV/14

Jan Vorel K devadesátinám prof. Miroslava Mikuláška

filologické hermeneutiky jako akt metodologicky „otevřený“ novodobým interpretačním pod-
nětům. V  řadě analýz konkrétních narativních forem jsou zde zkoumány jednak teoretické 
aspekty mýtu, mytopoidní žánrové formy novely ‑mýtu, románu ‑mýtu, hermetického romá-
nu, „cyklu veršů“ jako „soteriologického scénáře“ a „románu ‑katarze“; v dílech A. P.  Čechova, 
J.  Londona, A.  Bělého, L.  Andrejeva, H.  Hesseho, R.  Rilkeho, V.  Nabokova, M. Bulgakova, 
B. Pasternaka, Č. Ajtmatova.

Hloubkové studium morfologie a duchovních vrstev literárního díla, hledání vědního pa-
radigmatu „techné hermeneutiké“ (umění interpretace uměleckých forem a způsobů nazírání 
na jejich genetickou existenci a morfologickou proměnu) pak našlo výraz v další monografické 
práci pana profesora: Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae. Duchovědné paradigma literární 
hermeneutiky (Ostrava, 2011).

Výsledky svého bádání prof. Mikulášek prezentoval na mezinárodních kongresech (včetně 
slavistických sjezdů v Praze, Varšavě, Zagrebu, Kyjevě, Sofii, Moskvě, Bratislavě, Krakově) a sym-
poziích v Oxfordu, Bristolu, Regensburgu, Harrogatu, Moskvě, Opoli. Jako hostující docent pů-
sobil na univerzitě v Greifswaldu, na vědeckých stážích na univerzitách ve Vídni, Regensburgu 
a přednáškových pobytech v Budapešti, Tübingenu, Saarbrückenu, Berlíně, Bostonu aj.

Na Ústavu slavistiky FF MU byl prof. Mikulášek v 80.–90. letech inspirátorem řady mezi-
národních genologicky a metodologicky orientovaných vědeckých konferencí, jejichž výsledky 
jsou prezentovány v sérii sborníků edice „Litteraria Humanitas“. Kromě toho inicioval spolu-
práci ústavu se zahraničními univerzitami (v Regensburgu, Bristolu, Magdeburgu, Wroclavi, 
Poznani, Opoli). Na Ústavu bohemistiky a  knihovnictví Filozoficko ‑přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity byl v listopadu 1998 garantem metodologicky zaměřené mezinárodní kon-
ference Literární věda na prahu 21. století, jejímž ústředním tématem byl proces koncipování her-
meneutických přístupů ve zkoumání literárního díla a jeho evoluce (viz sborník Literární věda na 
prahu 21. století. Opava, 2000).

Na katedře slavistiky FF OU v Ostravě se pak aktivně podílel na jejím vědeckém rozvoji. 
Ve spolupráci s katedrou filozofie FF OU v Ostravě, reprezentovanou prof. Z. Kalnickou a s ka-
tedrou filosofie FF MU v Brně, reprezentovanou prof. J. Hrochem, inicioval na FF OU v Ostravě 
setkávání badatelů v oblasti umění interpretace. Od r. 2005 se zde realizovala řada konferencí 
o hermeneutice, kterých se vedle renomovaných filosofů a literárních vědců zúčastnila i nastu-
pující badatelská generace. Vědecké výsledky konferencí byly uveřejněny v kolektivních mono-
grafiích Studia humanitatis: Ars hermeneutica. Metodologie hermeneutické interpretace I–VII.

S touto badatelskou oblastí pak souvisela i další vědeckopedagogická aktivita prof. Miku-
láška (studijní text „Zření duchovního kosmu“ a „ars interpretationis“. Anatomie literární hermeneutiky 
[Ostrava 2008], jeho výkladová modifikace Umění interpretace. „Techné hermeneutiké“. Anatomie 
literární hermeneutiky: umění hermeneuticko genologické exegeze [Banská Bystrica 2009] a  mono-
grafie Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae. Duchovědné paradigma literární hermeneutiky 
[Ostrava, 2011]).

Duchovědné pojetí literárního procesu se stalo cílem vědní cesty profesora Mikuláška. 
Poznávání tajemství génia tvůrčího ducha, pojímání umění hermeneutické interpretace jako 
„sofiologie“, promýšlení jejího vědního paradigmatu a etické substance v širším dějinném kon-
textu nacházejí výraz v  jeho připravované práci Odysea lidského ducha: hledání „smyslu“ umění, 
„pravdy věku“ a „ducha světa“, která by měla spatřit světlo světa v tomto roce.
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Jan VorelK devadesátinám prof. Miroslava Mikuláška

Julius Zeyer ve svém prvním románu 
Ondřej Černyšev z r. 1876 uvádí jako životní 
krédo svého románového hrdiny slova 
sv. Bernarda z Clairvaux: „Tři největší 
přednosti člověka jsou: vůle svobodná, 
vědění a ctnost; ale bez vědění je volnost 
marná a vědění bez ctnosti nedává užitku, 
vědění bez lásky rodí jen pýchu, láska pak 
bez vědění vždy zbloudí.“ Proto bych spolu 
s  kolegy ze všech zmíněných vysokoškol-
ských pracovišť vedle pevného zdraví panu 
profesorovi v jeho dalším životním a tvůr-
čím směřování rád popřál i nadále věrnost 
tomuto krásnému ideálu…

Jan Vorel
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In 2006, Professor Maria Janion published an important book titled Niesamowita Słowiańszczyz-
na. Fantazmaty literatury (Amazing Slavic culture. The phantasms of literature). In part two, in the 
essay titled Granica i Ukraina (The Border and Ukraine) she writes:

Oftentimes, location on the crossroads of East and West, the border between them, placed 
Poland in a dramatic situation […] Literary texts […] may be an invaluable aid in the reconstruc-
tion of this “East ‑West” Polish identity (Janion 2016: 168).

In his presentation, the author reconstructs and analyzes how the image of the Post‑
‑Soviet countries has been shaped in Polish literary reportage, starting from “Empire” by the 
renown Polish journalist, Ryszard Kapuściński (1932–2007). Published in 1993, it is the first and 
at the same time, the last non ‑fiction novel which – after 1989 – presented Polish readers with 
a holistic view on Russia. According to Kapuściński, “this book is neither a history of Russia 
and the former USSR nor a history of the birth and fall of communism in this state nor a handy 
compendium of knowledge about the Empire”.

Kapuściński successfully diagnosed the causes of the agony and the last phase of the rapid 
breakdown and fall of the Soviet Union where he got in the early spring of 1989. Till 1991, he trav-
eled from Brest to Magadan and from the arctic circle to the border with Iran and Afghanistan. 
Doing this, he also broke the stereotype of looking at and describing the Soviet Union, or Russia, 
from the perspective of Moscow only.

It is also the first book with author’s reflections on finding an adequate language to de-
scribe the rapid and changing currents of history. As Kapuściński wrote, it was the pursuit of 
the history slipping away. Kapuściński’s book is rightly seen as a breakthrough book ‑universe – 
accurate name by Magdalena Horodecka (Horodecka 2010): “as for the manner of reporting 
writing about this part of the world which spreads east of the Bug river”, the last Polish attempt 
of the holistic and synthetic description, which is a milestone for many contemporary literary 
reportages about Russia and the former Soviet Union states.

One can, of course, doubt whether the optimistic conclusion with which Kapuściński clos-
es his “Empire” was the accurate diagnosis, especially in the perspective of the recent years:

AND YET this county’s  future can be seen optimistically. Large societies have great internal 
strength. They have sufficient vital Energy and inexhaustible supplies of all kinds of power so 
as to be able to raise themselves up from the most grievous setbacks and emerge from the most 
serious crises […] (Kapuściński 1995: 330).

And one more thing: the West, whom Russia fascinates but also fills with fear, is always ready 
to come to its aid, if only in the interest of its own peace. The West will refuse others, but it will 
always help Russia (Kapuściński 1995: 331).

However, Empire by Ryszard Kapuściński remains the most important Polish report on 
the dissolution of the Soviet Union and is an obligatory read and the starting point for all the 
journalists writing about today’s Russia.

This is a paradox, but after Kapuścinski’s excellent book, there was stagnation in the Pol-
ish narratives about the Post ‑Soviet countries. Only at the turn of the 20th and 21st century and 
in the recent years, a number of reportages about Russia appeared in Poland, their authors 
trying to understand this country after the breakout of the empire. Recently, these texts of 
culture have been collected by Przemysław Czapliński who writes about the great, growing – 
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and constantly moving narrative mass of reportages, novels, movies, short movies, plays, TV 
news… (Czapliński 2016: 14–15). My interests focus only on some, selected contemporary liter-
ary reportages.

Polish narratives about Russia often focus on its two capitals (official and cultural): Mos-
cow and Petersburg. Moscow is sometimes called “Russia in a nutshell” but there are also voices 
admitting that Moscow is not Russia. One of the examples of such view is the latest book by 
the Polish Radio journalist, Maciej Jastrzębski, titled Kremlin’s ruby eyes. Secrets of underground 
Moscow (Jastrzębski 2017). It is one of the many recently published narratives about Russia and 
its capital. The analysis covers the fragments about the mysteries and mysticism of Kremlin 
(especially its undergrounds and the so called library of Ivan the Terrible), secrets of the legend-
ary Moscow subway as well as popular and numerous urban legends. Much of the focus is on 
seekers ‑troublemakers, called the diggers, who explored the Moscow underground. The anal-
yses prove that Jastrzębski is a good storyteller. He uses different conventions of documentary 
and investigative journalism, knows how to build up tension and attract readers by presenting 
Russia’s capital city in a non ‑traditional way – it is Moscow that is picaresque, mystical and 
mysterious.

The author, Maciej Jastrzębski, has been the foreign correspondent of the Polish Radio 
Information Agency for many years. In 2018 he celebrated 30 years of his radio career. He began 
early, in the Program 3 of the Polish Radio, then he worked as a reporter in the regional studio 
in Bydgoszcz, and later as the foreign correspondent in Baghdad, Brussels, Yerevan, Kabul, 
Minsk, Paris and Madrid. He was also the Polish Radio correspondent in Caucasus. Since 2010, 
he is the correspondent of the Polish Radio in Moscow. Published in 2017, Kremlin’s ruby eyes… 
is his fourth book. It followed three other collections of reportages: Matrioszka Rosja i Jastrząb 
(Matryoshka Russia and the Hawk); Klątwa gruzińskiego tortu (The Curse of the Georgian Cake); Krym. 
Miłość i nienawiść (Kremlin. Love and Hate).

Jastrzębski announces a book dedicated entirely the mysteries and mystics of the under-
ground Moscow in his earlier publication titled Matrioszka Rosja i Jastrząb (Matryoshka Russia and 
the Hawk) (Jastrzębski 2013). In the second part of it, he included four chapters: The City of the 
Ruby Stars, The Kremlin Labyrinth, The Underground City and Two worlds – Two Russias. He com-
pletes the information about the city legend of the underground Moscow with the motives of 
wandering spirits (one of them is a long dead railway watchman who still does his work under-
ground and a white ‑faced monk whose showing up heralds a disaster, for example, a terrorist 
attack). He often mentions the presumed door of time existing in the underground tunnels, 
a place of the time ‑space warp. Jastrzębski recalls the story told by the metro passengers who 
in 1999 were to witness a battle between the White Guard Army and the Red Army near Izmay-
lovskaya station; the battle that took place about 80 years earlier. The entrance to hell is said to 
be found at Krasnye Vorota station.

Jastrzębski begins his report with recalling the ancient story about the murder of the last 
priest of the pagan god of the sun, Jarilo who cursed his murderers, the first Christians reach-
ing Moscow and their ancestors. One of the first victims of the curse was the founder of Moscow 
himself, prince Yuri Dolgorukiy, poisoned by the Kievan noblemen two years after capturing 
Kiev. The pagan curse were to activate also in modern times when the Soviet Union was falling 
apart.
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During one of the meeting with his readers, Jastrzębski presented the idea of the book:
“Russians are very attached to, let’s call them, paranatural events. That is why the book 

about monsters, legends, mysteries and secrets, about all this what the red stars, the title ruby 
eyes, on Kremlin towers could see and tell. Though, paradoxically, they are not so old as they 
were placed there only by the end of the 1920s” (Płosa 2017: 25).

Jastrzębski also recalls one of the most popular urban legends about the library of Ivan the 
Terrible, called Liberia:

According to the legend, the nephew of Constantine XI, the last emperor of Byzantium, 
married the Moscow prince Ivan the Terrible to save the ancient library in Constantinople. So-
phia Palaiologina brought 70 carts with books to Moscow. According to some it was 800 vol-
umes. And because most of the Moscow buildings were wooden, she hid the library under-
ground to protect them from a fire.

The author of Kremlin’s ruby eyes recalls the stories about ghosts, wraiths and demons in the 
Moscow subway tunnels. There are also narratives about the inhabitants of the underground 
world: mutated animals and humans  – the homeless who, due to their long living under-
ground, have become like animals. Some even say that the representatives of the extinct homo 
erectus survived in the tunnels.

Polish descriptions of Russia focus mainly on the big cities, Moscow in particular but 
also Petersburg (the most interesting collection of reportages is the one by Joanna Woźniczko‑
‑Czeczott Petersburg. Miasto snu (Petersburg, The city of a  dream) (Woźniczko ‑Czeczott 2017). In 
the recent years, however, writers more and more often look to the more remote parts of Rus-
sia and Postsovietia (a very accurate name given by Ziemowit Szczerek), that is, the countries 
which emerged from the former republics of the Soviet Union. Here, it is worth to mention two 
names, Wojciech Jagielski and Wojciech Górecki, whose reportages about Caucasus are very 
often the stories about the complicated relationships between Russia, Asia and Europe, about 
Islam and the meeting point of cultures.

In the years that followed, some Polish writers like Jacek Hugo ‑Bader (the author of Biała 
gorączka (The White Fever)  – a  report from his lonely journey to Moscow and Vladivostok and 
Dzienniki kołymskie (The Kolyma Journals) – a report from the journey from Magadan to Yakutsk), 
Igor T. Miecik, Ziemowit Szczerek and Mariusz Wilk, among the others, took up an in ‑depth 
reflection on Russia which emerged from the Soviet Union’s debris and the states which used to 
be part of it (in the recent years the most focus was on Ukraine). They also report their journeys 
to Russia and present its citizens and their problems.

At the turn of the 20th and 21st century, many different texts about Ukraine were (and 
still are) being published in Poland, including books by Igor T. Miecik, Paweł Smoleński and 
Ziemowit Szczerek. These analyses could involve, among others, the following questions: What 
is Ukraine today? To what extend can we talk about decolonization of these territories? What 
was this decolonization and what are its, sometimes hardly reversible, consequences?

Igor Miecik (1971–2018) was an award ‑winning journalist of “Gazeta Wyborcza”, the au-
thor of reportages about contemporary Russia and unknown episodes in the Soviet history, 
titled 14.57 do Czyty (14.57 to Czyta). He wrote a series of reportages about Ukraine, called Sezon 
na słoneczniki (The Season for Sunflowers). It is a story about contemporary Ukraine where he got 
by the end of March 2014 when the country began to plunge into war. The narrative about the 
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latest Ukrainian history is accompanied by the intriguing story about the reporter’s relatives It 
as a very good pretext for, as Monika Wiszniowska wrote: “showing the reality of Ukraine in sta-
tu nascendi, the country which remains in the unbreakable relationship of Ukrainian and Soviet 
nature, but tries to find its own identity in this melting pot” (Wiszniowska 2017: 152).

In his first book titled Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian (Mordor will come 
and eat us. The secret history of the Slavs), Ziemowit Szczerek, writer, journalist and translator re-
calls in a thrilling way his youthful trips to Ukraine. The book was recognised as the first exam-
ple of Polish “gonzo” reporting style – subjective, often very colloquial and uncompromising 
style of recording events, which combines presentation of facts with personal impressions. The 
biography of the main character ‑narrator, Łukasz Ponczyński, has many obvious common ele-
ments with the biography of Szczerek and the book reminds a reporting novel which presents 
the Ukrainian reality in a  very deformed way, focusing on the Western part of the country1. 
Prof. Przemysław Czapliński was right when he wrote about Szczerek’s debut:

“The actual world presented in his reportage […] was Polish colonial mentality brought to 
Ukraine as part of the nostalgic tourism2. This mentality manifests itself in words, behaviours, 
routes and patterns of experiencing. It is rooted in resentment, which helps to transform the 
awareness of the unformed modernity into the pride in the borderland achievements. Turning 
away from today’s  Poland and looking towards the South ‑East, we can claim that it is Poles 
who have created the real culture in Ukraine and the post ‑Soviet ruins, chaos and poverty is the 
evidence that Ukrainians are not civilised and will never build a stable state” (Czapliński 2016: 
158–159).

In his second book titled Tattoo with the Trident, which in 2016 was nominated to the presti-
gious Nike Literary Award, Ziemowit Szczerek presents the process of forming the Ukrainian 
state on the debris of the Soviet civilization.

For example, the Author analyses a short but very interesting reportage about Odessa ti-
tled The South (Południe). Szczerek’s narrative is very impressionistic and the author – the sub-
ject exploring the city – does not hide his emotions and uses very specific emotional code. Only 
marginally does he refer to the typical Polish mythical topography which, in its modern variant, 
consists of the three elements: stairs, sea and harbor.

Asked what is the title Tattoo with the Trident, the author said:
It is one of the national emblems Ukrainians sealed themselves and their country with. 

Because everything there is painted yellow and blue, decorated with flags. This is tagging the 
reality. Tattoos, embroidered t ‑shirts are the explosion of the Ukrainian patriotism. They will 
get bored with it with time, when the situation becomes more stable and Ukraine will become 
something normal.

In his next book Międzymorze. Podróż przez prawdziwą i wyobrażoną Europę (Intermarum. The 
journey through the real and imagined Europe) Szczerek expands the motives known from his pre-
vious two publications. But this time, he is interested in much wider territory than Poland and 
Ukraine. The geography of his imagination covers the lands between the Baltic Sea, the Adriatic 
and the Black Sea.

1 Ludwika Włodek, journalist and publicist, rightly describes this text as a mockery of orientalization 
of the East (Włodek, 2017).
2 For more about different narratives about the niche and nostalgia tourism see Horolets, 2013.  
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Piotr Milewski (born in 1975 in Chełm) is a writer, journalist, photographer and traveler, the 
bestselling author of: Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej (Trans Siberian. The Iron Way 
through Russia and Further, 2014), Dzienniki japońskie. Zapiski z roku Królika i roku Konia (The Japanese 
Journals. Notes from the Year of the Rabbit and the Horse, 2015) and Islandia albo najzimniejsze lato od 
pięćdziesięciu lat (Iceland or the Coldest Summer in the Last Fifty Years, 2018). He received many awards, 
for example, the Magellan Award of the literary magazine “Książki” for the best reporting book 
of 2014, 2015 and 2019. His Trans Siberian is the fascinating story of the Trans ‑Siberian railway, 
and travel with it is the starting point of the story about the modern Russia (Milewski 2014).

Of course, one cannot know modern Russia during one lifetime and by reading several 
Polish reportages briefly presented herein.

How to talk about Russia today, at the end of the second decade of the 21st century? Should 
we keep on presenting and describing its citizens as homo (post)sovieticus? In the information 
chaos, in the world of media convergence and narrative helplessness, the traditional narra-
tives about Russia and its people are impossible. I prefer the perspective discussed by Jędrzej 
Morawiecki, the author of the book Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie (Husking the Light. 
Russian reportages):

“I do not believe a single story, I believe in the polyphony, the multitude of voices… There is 
no clear synthesis which would complete this description of Russia” (Brysacz, 2013: 126).

Mariusz Wilk in his book Wilczy notes (The Wolf Notebook) writes:
“I  drew from both Russias (imperial and contemporary  – D. R.). But I  was not able to 

create the whole picture. Maybe, there were too many motives, the area explored was too wide? 
The more I learned the more doubts arose if I ever be able to capture the whole picture” (Wilk, 
2007: 16).

Save for the growing number and popularity of reportages about Russia, Ukraine and oth-
er post ‑Soviet states, only briefly presented herein, the recent years have also brought about 
some very interesting studies and reflections on the Polish reportage, its transformations with-
in the genre and poetics of the non ‑fiction books about the East (Frukacz, 2019, Wiszniows-
ka, 2017, Włodek, 2017). The researchers notice that these reporting stories are not just simple 
realizations of the literary reportage but they transform into genre hybrids, transmedia and 
polymorphic projects – the phenomenon which itself is very interesting. This opens up some 
interesting research perspectives, also in the area of literary comparative studies (Morawiecki, 
2010) and didactics (Frukacz, 2019: 319–321).

Let us wait patiently and see what form of narratives about Russia will appear within the 
next years.

IMAGE OF THE POST ‑SOVIET COUNTRIES IN THE POLISH TRAVEL WRITING 
(1989–2019). INTRODUCTION

SUMMARY In his article the author reconstructs and analyzes how the image 
of the Post ‑Soviet countries has been shaped in Polish travel writing. He begins 
with the book “Imperium” by the renown Polish journalist, Ryszard Kapuściński 
(1932–2007). Published in 1993, it is the first and at the same time, the last non‑



STUDIA SLAVICA XXIV/1 15

Dariusz RottImage of the Post-Soviet Countries in the Polish travel writing (1989–2019). Introduction

‑fiction novel which – after 1989 – presented Polish readers with a holistic view 
on Russia. According to Kapuściński, “this book is neither a  history of Russia 
and the former USSR nor a history of the birth and fall of communism in this 
state nor a handy compendium of knowledge about the Imperium”. It is also the 
first book with author’s reflections on finding an adequate language to describe 
the rapid and changing currents of history. As Kapuściński wrote, it was the pur-
suit of the history slipping away.

In the years that followed, some Polish writers like Jacek Hugo ‑Bader, Igor 
T. Miecik, Ziemowit Szczerek, among the others, took up an in ‑depth reflection 
on Russia which emerged from the Soviet Union’s debris and the states which 
used to be part of it (in the recent years the most focus was on Ukraine). They 
also report their journeys to Russia and present common citizens with their  
problems.
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ABSTRACT The memory of the experience of the war in Bosnia and Herzegovina 
(1992–1995) is a  phenomenon strongly present in contemporary literature. The subject 
of my interest is the specificity of women’s memory, which is characterized primarily by 
anti war and anti military discourse, which is a fundamental feature of women’s writing 
about the war, breaking the patriarchal code (statement by Swietlana Aleksijewicz). A no-
table feature of women’s  creativity in BiH is that the memory of war is revealed in it in 
two fundamentally different ways: 1. a direct description of war experiences and experien-
ces is usually visible in the texts of the authors of the older generation (Alma Lazarevska; 
Jasmina Musabegović, Jasna Šamić, Nermina Kurspahić); 2. the indirect presence of the 
memory of the war in works whose subject matter and time of action is not directly related 
to the experience of war, but the war, in an unintended way, appears in the background of 
the story, is typical of the authors of the middle and younger generation (Šejla Šehabović, 
Lejla Kalamujić, Tanja Stupar Trifunović).
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Anna Modelska-Kwaśniowska Formy kobiecej pamięci o doświadczeniu wojennym…

Wszystko, co wiemy o wojnie powiedział nam „męski głos”. Wszyscy tkwimy w niewoli „mę-
skich” wyobrażeń i „męskich” doznań wojennych. „Męskich” słów. Kobiety milczą. (…) Milczą 
nawet te, które były na wojnie. Jeśli nagle zaczynają mówić, to opowiadają nie o swojej wojnie, 
ale o cudzej. Innej. Dostosowują się do męskiego szablonu. (…) Wielokrotnie zadawalam sobie 
pytanie: Dlaczego tak jest? Dlaczego kobiety wywalczyły sobie miejsce w świecie, dawniej wy-
łącznie męskim, a nie potrafiły obronić własnej historii? Swoich własnych uczuć i czynów? Nie 
uwierzyły samym sobie. Przed nami ukryty jest cały świat. Ich wojna pozostała nieznana… 
chciałabym napisać historię tej wojny. Historię kobiecą.
(Aleksijewicz 2015: 9–10)

Według Ewy Kraskowskiej po 1989 roku na południu postkomunistycznej Europy kluczowym 
doświadczeniem nie był upadek komunizmu, ale rozpad multietnicznego państwa jugosło-
wiańskiego i powstanie – w efekcie konfliktów wojennych – nowych państw narodowych (Kra-
skowska 2005: 19). Znamienne, że przy podpisaniu traktatu pokojowego w Dayton w grudniu 
1995 roku, kończącego trzyipółletni konflikt zbrojny w Bośni i Hercegowinie, nie było ani jednej 
obywatelki tego kraju. Wykluczenie kobiet w tej oficjalnej sytuacji potwierdza stale obecną tak 
w życiu publicznym, jak i  prywatnym mizoginię, będącą  – w pewnym tylko stopniu  – dzie-
dzictwem wojny (Zabilježene 2014: 228). Nieobecność kobiet w życiu publicznym, mająca swe 
źródło w słabym zadomowieniu kobiet w historii (Ubertowska 2015: 7), w tradycyjnych bałkań-
skich społeczeństwach wiąże się dodatkowo z konsekwentnym niedostrzeganiem ich w życiu 
publicznym. Pisała o tym m.in. Lada Stevanović, upominając się o przerwanie towarzyszącego 
kobietom na Bałkanach milczenia, będącego efektem nieustających wysiłków zmierzających 
niedopuszczania kobiet do głosu, a także – z drugiej strony – z konsekwentnego zaniedbywa-
nia badań nad ich rolą w historii (Stevanović 2011: 124).

Gwałtowny rozpad Jugosławii i wojna domowa w Bośni i Hercegowinie latach 1992–1995 
powodując traumę kulturową1 (Sztompka 2000), wymusiły zmiany, w tym – społeczną aktywi-
zację kobiet, które w nowych okolicznościach podejmowały konkretne działania. W warunkach 
wojennych wyraźnie odżył ruch feministyczny, ściśle związany z ruchem antywojennym oraz 
działalnością na rzecz pokoju (Đurić 2011: 264). Według Magdaleny Koch problematyzacja kwe-
stii płci, którą obserwujemy w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, jest zjawiskiem 
typowym dla okresu konfliktów zbrojnych (Koch 2011: 130). Wzrost znaczenia ideologii nacjo-
nalistycznych wiąże się z uznaniem odpowiedzialności kobiet za biologiczne trwanie i wpływa 
na stopniowe ograniczanie ich praw reprodukcyjnych; rola kobiety była w czasie wojny z góry 
określona: jako podwójnej Innej (płciowo i narodowo). W związku z tym afirmowano jej biolo-
giczną funkcję Matki Narodu (odnawianie narodu poprzez macierzyństwo, powiązane z ogra-
niczeniem kobiety do przestrzeni prywatnej – domowej), poddając równocześnie strategiom 
kolektywizacji oraz nacjonalizacji i w efekcie seksualnej przemocy wojennej (Omeragić 2013).

1 Według Piotra Sztompki trauma kulturowa jest najważniejszym typem traumy społecznej, ze wzglę-
du na to, że trwa dłużej niż inne jej rodzaje (demograficzna, strukturalna). Jest przechowywana w pamięci 
zbiorowej lub uśpiona w zbiorowej nieświadomości, by w sprzyjających okolicznościach się ujawnić, jak to 
miało na przykład miejsce w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych w rozpadającej się Jugosławii. So-
cjolog wyjaśnia to w następujący sposób: „(…) zakorzenione w gwałtownych, bolesnych zdarzeniach w za-
mierzchłej przeszłości, nagle wybuchające ponownie w formie nienawiści międzygrupowej, konfliktów 
etnicznych, a nawet wojen” (Sztompka 2000: 29).
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Jasmina Husanović przywołuje trzy strategie radzenia sobie ze świadczeniem o traumie, 
które funkcjonują w Bośni i na terenach byłej Jugosławii:

1. mitologizacja (mitologizacija) – gdy traumatyczne doświadczenie przetwarzane jest w nar-
rację, w której dominuje motyw przezwyciężenia cierpienia i wyjścia zwycięsko z sytuacji 
wojennej;

2. medykalizacja (medikalizacija)  – świadczenie o  traumie postrzegane jest jako syndrom 
choroby PTSD (zespół stresu pourazowego), stanowi zatem przedmiot badań psychia-
trów, co powoduje, że polityczny wymiar sprawy ulega stępieniu (gdy człowiek zostanie 
wyleczony, znów może funkcjonować społecznie);

3. wymazywanie (iščezavanje) – odsuwanie świadomości traumy i chęci jej zgłębienia, co pro-
wadzi do poddawania w wątpliwość wiarygodności ofiar i tych, którzy przeżyli.

Niestety żadna z  tych strategii nie zakłada realnego zmierzenia się z  traumą, jej przepraco-
wania, które umożliwiłoby przejście do kolejnego etapu normalnego funkcjonowania w rze-
czywistości powojennej. Bośniacka eseistka ilustruje swoje tezy realnymi przykładami z życia 
społecznego i podkreśla, że jest to zjawisko niepożądane i szkodliwe nie tylko z perspektywy 
jednostki, ale także z perspektywy zbiorowości i z punktu widzenia interesu publicznego. Jed-
nocześnie badaczka podkreśla rolę, jaką we współczesnym procesie świadczenia o traumie od-
grywa sztuka, w tym literatura tworzona przez kobiety (Husanović 2010: 58–64).

Pamięć o doświadczeniu wojny w Bośni i Hercegowinie jest zjawiskiem silnie obecnym 
we współczesnym piśmiennictwie, bogatym w literackie reprezentacje pamięci indywidualnej 
(Erll 2018: 130), które jednak w znacznym stopniu są osadzone w bohaterskim paradygmacie 
kulturowym. Enver Kazaz pisał o tym zjawisku, wskazując na jego długie tradycje w kulturze 
bośniackiej: „Od epskih pjesama i  romantičarskih epova, preko heroja Prvog svjetskog rata, 
a onda i Drugog svjetskog rata društveno pamćenje na južnoslovenskom kulturnom prostoru 
je ne samo herojskocentrično nego i muškocentrično, te patriocentrično kodirano. (…) Heroj-
skocentričnost naracije o posljednjim ratovima (…) nasljeđe je duge tradicije epski kodiranih 
južnoslavenskih nacionalnih kultura, pri čemu je titanska figura heroja sami centar povijesne 
memorije” (Kazaz 2011: 331).

W niniejszym tekście przedmiotem zainteresowania jest specyfika kobiecej pamięci, którą 
charakteryzuje przede wszystkim dyskurs antywojenny i  antymilitarystyczny, a  tym samym 
dążenie do przełamywania kodu patriarchalnego (Aleksijewicz 2015). Jak zauważyła Svetlana 
Slapšak „[w]ojna wpłynęła na pisarki w sposób, w jaki nie mógł tego zrobić feminizm akade-
micki – zainspirowała je do stawiania czoła zbiorowemu cierpieniu i nowym straszliwym re-
aliom życia” (Slapšak 2005: 156–157).

Mimo niekorzystnej społecznej atmosfery faktem jest, że po 1990 roku w Bośni i Herce-
gowinie obserwujemy coraz wyraźniejszą reprezentację kobiet w literaturze, a  poszczególne 
pisarki wybierają różne strategie ujmowania kobiecej podmiotowości, co znalazło wyraz np. 
w określeniu współczesnej kobiecej poezji i prozy w przywoływanej już publikacji Zabilježene 
jako književnost razlika, charakteryzującą się przede wszystkim wyraźną obecnością pierwiastka 
intertekstualnego oraz preferowaniem krótkich form: opowiadania, ewentualnie – rzadziej – 
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krótkiej powieści w obrębie prozy, a także – choć w mniejszym stopniu – obecnością poezji, co 
jest sposobem na odrzucenie wielkiej opowieści (otpor velikoj priči) (Zabilježene 2014: 255).

Znamienną cechą twórczości kobiecej w Bośni i Hercegowinie jest to, że pamięć o wojnie 
ujawnia się w niej na dwa zasadniczo odmienne sposoby:

I. bezpośredni opis przeżyć i doświadczeń wojennych uwidacznia się zazwyczaj w tekstach 
autorek starszego pokolenia, których pisarstwo, naznaczone rysem autobiografizmu, od-
zwierciedla cywilne doświadczenie wojny, wpisując się tym samym w nurt mikrohistorii;

II. pośrednia obecność pamięci o wojnie w utworach, których tematyka i czas akcji nie po-
zostaje w bezpośrednim związku z doświadczeniem wojennym, niemniej wojna, niejako 
w niezamierzony sposób, pojawia się w tle opowieści, jest typowa dla autorek średniego 
i młodszego pokolenia.

1 / KOBIECA TWÓRCZOŚĆ LITERACKA ODNOSZĄCA SIĘ 
DO PRZEŻYĆ I DOŚWIADCZEŃ WOJENNYCH W SPOSÓB 
BEZPOŚREDNI
W obiegu czytelniczym funkcjonuje i  cieszy się popularnością twórczość autorek piszących 
w  sposób tradycyjny, dla której znamienna jest ideologizacja wojny, znajdująca wyraz np. 
w obecności figury Bośniackiej Matki2, typowa zwłaszcza dla literatury tematyzującej doświad-
czenie ludobójstwa w Srebrenicy. Nurt ten reprezentują m.in. Nermina Kurspahić (ur. 1956) 
(Iščezavanje plavih jahača, 1996) oraz Nura Bazdulj ‑Hubijar (ur. 1951) (Ljubav je sihirbaz, babo, 1994; 
Kad je bio juli, 2005; Baš mi je žao, 1999), utrwalając specyficzny dla narracji wojennych dyskurs 
ciała (ciało staje się nośnikiem pamięci kulturowej, akt zapamiętywania dokonuje się poprzez 
„zapisywanie” traumatycznych doświadczeń w ciałach ofiar) powiązany z  ideą męczeństwa 
(szahadatu). Srebrenickie teksty kobiet, nacechowane religijnością, ideologią męczeństwa oraz 
dyskursem ciała, zasadzające się na tradycyjnym podziale ról kulturowych uznane zostały za 
szczególnie ważne dla boszniackiej tożsamości budowanej na poczuciu bycia ofiarą (Jawoszek 
2014: 144). Uznana przez krytykę za nieudaną popularna powieść Nerminy Kurspahić Iščeza-
vanje plavih jahača ukazywała się w odcinkach w prasie w oblężonym Sarajewie. Jest to według 
Jawoszek: „(…) wzorcowy przykład użycia literatury w procesie definiowania tożsamości naro-
dowej poprzez opowieść o traumie” (Jawoszek 2014: 27).

Z  typowym dla zorientowanej tradycjonalistycznie prozy Boszniaczek wzorcem Bo-
śniackiej Matki polemizuje już na poziomie tytułu swojego debiutanckiego tomu poetyckie-
go Neće biti djece za rat (2017) Dijala Hasanbegović. Wskazując na zwrot w stronę przeszłości 
i motyw wojennej traumy, zawiera on także deklarację, stanowiącą jednoznaczne odrzucenie 

2 Konstrukcja Bośniackiej Matki pozostaje w niekwestionowanym związku z mocno zakorzenioną 
w  polskiej kulturze figurą kulturową Matki Polki, związaną ściśle z historią polskiej walki o niepodle-
głość („Matka‑Polka to (…) przede wszystkim figura, konstrukcja stworzona na użytek historii, pomni-
kowa postać poświęcająca siebie i swe dzieci dla dobra ojczyzny” – Kowalczyk 2010: 51; „Matka‑Polka to 
mit przesiąknięty antykobiecą ideologią bogoojczyźnianą, postać na usługach systemu patriarchalnego, 
strażniczka tradycyjnych wartości, bogini domowego ogniska (…). Jest postacią pozbawioną własnych ucz‑ 
uć, własnego ciała, własnego głosu. (…) Przeciwieństwem Matki‑Polki były (…) feministki, strącające mit 
z cokołu, pytające o jego znaczenie, odsłaniające to, co zostało przez niego wyparte” – Kowalczyk 2010: 63).

Formy kobiecej pamięci o doświadczeniu wojennym…
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konstruktu kulturowego Bośniackiej Matki, opisującego kobietę we właściwy dla patriarchatu 
sposób: „wywyższenie przez obniżenie” (Iwasiów 2008: 126). Jest to zdecydowane zanegowanie 
ideologii nacjonalistycznych i militarystycznych.

Typowym dla literatury w regionie zjawiskiem rozwijającym się w czasie wojny lub wkrót-
ce po zakończeniu konfliktu jest žensko ratno pismo3 (kobiece pisanie o wojnie), reprezentowane 
przez Feridę Duraković (ur. 1957), Almę Lazarevską (ur. 1957), oraz Jasnę Šamić (Kazaz 2004a: 
108; Hawkesworth 2000: 263). Jest to nurt literatury zaangażowanej politycznie i ideologicznie, 
dekonstruujący ideologię zbrodni. Žensko ratno pismo charakteryzuje pisanie o traumie wojen-
nej przy jednoczesnym odrzuceniu etosu heroicznego w odniesieniu do bohatera męskiego 
oraz kobiecej figury ofiary.

Opowiadania Almy Lazarevskiej zebrane w tomie Smrt u Muzeju moderne umjetnosti (1996) 
wyróżniają się specyficzną konstrukcją czasu i  przestrzeni, metaforyką osnutą wokół domu 
i  ciała oraz narracją podporządkowaną indywidualnej pamięci bohaterki, oddającą w fine-
zyjny sposób klaustrofobiczną atmosferę życia w odciętym od świata mieście. Poprzez często 
występujący w literaturze kobiet o tematyce wojennej motyw rodziny pozostającej w pewnym 
odosobnieniu, izolacji, bo tylko tak mogącej znaleźć schronienie przed zewnętrznym zagroże-
niem, wpisuje się w nurt mikrohistorii. Reprezentacja doświadczeń wojennych, często niemoż-
liwa do zwerbalizowania, wiąże się z obecnością dyskursu ciała, co nie jest zresztą w literaturze 
bośniackiej zjawiskiem zupełnie nowym. Reprezentująca kobiecą powieść nowo historyczną 
Jasmina Musabegović w swoich powieściach Snopis (1980) i Skretnice (1986) wprowadziła podob-
ne rozwiązania. Przeżycia bohaterek były tam relacjonowane przez pryzmat doświadczeń cie-
lesnych; dyskurs ciała służył ukazaniu tego, co jest niemożliwe do zwerbalizowania, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem niemożliwości językowej reprezentacji traumatycznych doświadczeń 
wojennych (Moranjak ‑Bamburać 2005: 198–211). Należy również zauważyć, że zabiegi te służą 
dowartościowaniu cielesności, podobnie zresztą rzecz się ma z przestrzenią domową, tradycyj-
nie przypisywaną w kulturze kobiecie.

Forma gatunkowa – krótkie opowiadanie – którą posługuje się Lazarevska, odzwierciedla 
rozczłonkowanie opisywanego świata i tym samym niemożność ujęcia go w jedną spójną ca-
łość, wielką opowieść. Zbiór został opublikowany w rok po zakończeniu wojny w Bośni, a temat 

3 Žensko ratno pismo jest kontaminacją dwóch pojęć: ratno pismo i žensko pismo. Ratno pismo [wojenne 
pisanie] oznacza twórczość tematyzującą doświadczenie wojenne, choć – co podkreśla wybitny bośniacki 
badacz literatury Enver Kazaz – termin ten odnosi się wyłącznie do tematyki twórczości pisarzy umieszcza‑ 
nych w tym nurcie, przy czym pominięciu ulega jej nasycenie ideologiczne (aspekt antywojenny). W istocie 
należałoby bowiem mówić o zjawisku antiratnog pisma. Używanie terminu ratno pismo jest w tym przy-
padku formą skrótu myślowego. Zasadniczą cechą pisania o wojnie z typową dlań poetyką zaświadczania 
jest dekonstrukcja wielkich narracji, w imię których toczona jest walka, co prowadzi do dowartościowania 
indywidualnej perspektywy, skupienia na codziennych rytuałach, na świecie przeżyć wewnętrznych, ale 
także na aspekcie cielesności bohaterów dotkniętych wojną (Kazaz 2004b). 

Termin žensko pismo [pisarstwo kobiece] ma charakter niejednoznaczny, używany bywa w sposób do-
wolny na oznaczenie literatury tworzonej przez kobiety (ženska književnost [literatura kobieca], žensko stva-
ralaštvo [twórczość kobieca], wyodrębnionej wyłącznie na podstawie kryterium płciowego (Lukić 2003). 
Nieporozumienia terminologiczne rozwiewa Barbara Czapik‑Lityńska pisząc, że: [ž]ensko pismo inspirowa-
ne przez pewien czas écriture féminine wyróżnia się dużą wrażliwością na wszelkie uwikłania psychologiczne i społecz-
ne kobiety, jej pozycję / funkcję w społeczeństwie i kulturze. Penetrując szerokie spektrum spraw (nie tylko) kobiecych, 
autorki zbliżyły się do krytyki feministycznej, dekonstrukcji etycznej, antropologii kulturowej, czy nowoczesnej socjolo-
gii zorientowanej na relacje między człowiekiem, kulturą a władzą (Czapik‑Lityńska 2009: 166–167).

Formy kobiecej pamięci o doświadczeniu wojennym…
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oblężenia Sarajewa stał się trwałą obsesją pisarki. Poczucie ważności tego kluczowego do-
świadczenia i swoista niemożność uwolnienia się od pamięci o oblężeniu, naznaczona poczu-
ciem odpowiedzialności elit intelektualnych za wojnę, nadaje jej prozie rys autobiografizmu, 
co wzmacnia jeszcze pierwszoosobowa narracja dominująca w zbiorze. Narrację charaktery-
zuje przede wszystkim budowanie opowieści w sposób dygresyjny, na zasadzie skojarzeniowej. 
Wspomaga ją konstrukcja czasu podporządkowana pamięci narratorki, co sprawia, że czas 
wojny i czas pokoju swobodnie się przeplatają. Kobieca narratorka w sposób precyzyjny, wręcz 
drobiazgowy, wykorzystując metafory domu, mleka, wody i ciała, opisuje intymną przestrzeń, 
w którą stopniowo wdziera się wojna.

Nasycenie pierwiastkiem autobiografizmu jest znamienną cechą ženskog ratnog pisma; opis 
świata skażonego wojną jest w twórczości autorek tego nurtu formą osobistej prawdy, potwier-
dzonej własnym przeżyciem. Wpisuje się tutaj także pisząca po bośniacku i  francusku Jasna 
Šamić. Wśród jej bogatej i  zróżnicowanej artystycznie twórczości (wiersze, eseje, powieści, 
opowiadania, sztuki teatralne, reżyseruje filmy, przekłady) szczególną uwagę zwraca Mraz i pe-
peo (1997) – poświęcona ojcu, jedna z najciekawszych powieści, która w sposób pośredni dotyka 
tematyki wojennej, przez Envera Kazaza umieszczona w nurcie novi ratni roman (nowa powieść 
wojenna) (Kazaz 2004a: 153), realizująca poetykę zaświadczania (poetika svjedočenja). Charakter 
autobiograficzny ma również Carstvo sjenki (2007), która to powieść tematycznie dotyczy relacji 
matka ‑córka.

Ferida Duraković, obecna w życiu literackim Bośni i Hercegowiny od roku 1977, w później-
szych zbiorach poetyckich: Srce tame (1994), Locus minoris – sklonost Bosni kao melanholiji (2007), 
pokazała się jako poetka moralnie zaangażowana, przemawiająca z  perspektywy uwzględ-
niającej płeć i odrzucająca dominującą heroiczną narrację i militarystyczny dyskurs. Podmiot 
liryczny w jej wierszach mówi we własnym, kobiecym imieniu i w imieniu innych ofiar, repre-
zentuje cywilne doświadczenie wojny, staje po stronie krzywdzonych i uciskanych, przyjmu-
jąc pozycję outsidera i  sprzeciwiając się wszelkiej niesprawiedliwości, doświadcza poczucia 
winy wynikającego z etycznej odpowiedzialności. Ważny motyw w poezji Duraković stanowi 
ojczyzna, mająca wymiar osobisty, intymny, nie utożsamiana z  państwem czy narodem, nie 
będąca konstruktem ideologicznym. Tom Locus minoris ma formę dziennika rejestrującego za-
pisy z  wojennej i  powojennej codzienności, co można odczytywać jako formę mikrohistorii, 
pokazującej rzeczywistość z  mikroperspektywy, akcentującej zainteresowanie codziennością 
i życiem „zwykłych ludzi”, będącej „(…) historią doświadczeń, historią uczuć, prywatnych mi-
kroświatów” (Domańska 1999: 58). Wiersze Feridy Duraković można czytać w kontekście femi-
nistycznej etyki troski, dominuje w nich poczucie solidarności ze skrzywdzonymi, nie znające 
jakichkolwiek – etnicznych czy państwowych – granic. Zwraca się w nich w stronę Innych, wy-
kluczonych, skazanych na milczenie.

Pamięć o wojnie w wierszach jednej z ważniejszych bośniackich poetek, jaką jest Bisera 
Alikadić, autorka kilkunastu zbiorów poetyckich, spośród których pierwszy, Intonacije, ukazał 
się w roku 1957, natomiast ostatni Žirafa u plamenu, w 2008 roku, jest obecna bardzo wyraź-
nie, a poetycki opis życia w oblężonym mieście kształtowany jest z perspektywy starzejącej się 
kobiety zatroskanej o losy matki w podeszłym wieku, która u schyłku życia doświadcza grozy 
bratobójczej wojny. Zarówno wiersze Alikadić, jak i innych autorek, reprezentujących wszyst-
kie generacje, podejmujące próbę przepracowania wojennej traumy, nie są jedynie wyrazem 
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estetyzacji cierpienia i tragedii, ale stanowią formę literackiego upamiętnienia i co za tym idzie 
upodmiotowienia ofiar (Omeragić 2013).

Znaczącą kwestią jest to, że kobieca pamięć o wojnie w literackich reprezentacjach pomija 
doświadczenia specyficznie kobiece, mianowicie nie podejmuje prób opisu form przemocy do-
tykających (głównie) kobiety, przemocy seksualnej. Bez wątpienia jest to skutek silnej społecz-
nej tabuizacji tych problemów, choć – co ciekawe – temat ten zaistniał w kinie, a obraz Jasmili 
Žbanić Grbavica został dostrzeżony nie tylko w Bośni, ale także poza granicami kraju. W literac-
kiej formie ten szczególnie wstydliwy w patriarchalnej kulturze (zarówno dla pokrzywdzonych 
jednostek i ich rodzin, jak i dla społeczeństwa jako całości) temat gwałtów wojennych podjęła 
chorwacka pisarka Slavenka Drakulić w książce Kao da me nema.

Problem ten, zarówno z  uwagi na skalę popełnionych przestępstw, jak i  ich długofa-
lowe skutki, nie mógł zostać zepchnięty na margines, już w czasie wojny został nagłośniony 
przez środowiska feministyczne. W 1993 roku podczas Światowej Konferencji Praw Człowie-
ka w Wiedniu feministki zwróciły na tę kwestię uwagę europejskiej opinii publicznej (Hajda-
rewicz 2012). Zasadniczą trudnością i przeszkodą było milczenie ofiar, które powoli i bardzo 
niechętnie, z głębokim lękiem przełamywały barierę wstydu. Proces ten wspomagała i umoż-
liwiała intensywna działalność organizacji i stowarzyszeń kobiecych tak w Serbii i Chorwacji, 
jak i w Bośni (np. Centar za ženske studije, Žene Srebrenice, Udruženje Žene žrtve rata, Gender 
Centar Federacije Bosne i Hercegovine, Centar za žene Rosa – Centar za žene žrtve rata, prowa-
dzących szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i wydawniczą.4 

W Kao da me nema Drakulić skupiła traumatyczne doświadczenia wielu Bośniaczek (głów-
nie Muzułmanek) w historii młodej nauczycielki. Korzystając z konwencji świadectwa i bazu-
jąc na prawdziwych historiach kobiet pokrzywdzonych w czasie wojny w Bośni, wybrała formę 
powieściową. Strategia zastosowana przez chorwacką pisarkę znakomicie przystaje do ustaleń 
Shoshany Felman, wg której wiek XX jest wiekiem świadectwa wykorzystywanego na różne 
sposoby w rozmaitych działaniach artystycznych i stanowiącego współcześnie ważny sposób 
kontaktowania się z różnymi rodzajami traumy. Niemniej jednak świadectwo nie potrafi ująć 
opisywanych wydarzeń w zamkniętej formie, nie prezentuje całościowego zeznania, bo też ję-
zyk, w którym jest przekazane świadectwo, ma charakter procesualny, nie skończony (Felman 
2004: 348–349). Slavenka Drakulić wykorzystała formę świadectwa jako temat swojej książki, 
powieść nie jest jednak świadectwem w ścisłym znaczeniu tego słowa. Wskazuje na to strategia 
narracyjna zastosowana w utworze: narracja personalna prowadzona z punktu widzenia boha-
terki pozwala z jednej strony w sposób niemal bezpośredni ukazać jej sposób odczuwania i my-
ślenia, oddać targające nią, często sprzeczne i gwałtowne, uczucia, z drugiej – umożliwia też 
silne oddziaływanie na emocje odbiorcy. Od czasu do czasu w opowieść wdziera się jedno bądź 
dwa zdania sformułowane w pierwszej osobie liczby pojedynczej, jak gdyby narratorka, któ-
ra uprzednio wysłuchała opowieści S., a potem ją spisywała w tych wyjątkowych momentach 
utożsamiała się z nią. To szczególnie dramatyczne momenty w tej historii. Wtedy jak gdyby 
w nurt głównej historii – opowiadania o S. – wdziera się bezpośrednia opowieść S. W przypad-
ku świadectwa (i narracji pierwszoosobowej) odbiorca odczuwa przede wszystkim współczucie 

4 Przykładowe publikacje będące świadectwami pokrzywdzonych kobiet: Ženska strana rata 2007, 
L. Vušković, Z. Trifunović (edd.), (Beograd: Žene u crnom; Žene žrtve rata 2006, B. Mijić, D. Vojvodić (edd.), 
(Beograd: Udruženje građana Civis).
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dla ofiary, jednak w efekcie wysłuchania/przeczytania opowieści o S. obok poczucia solidarno-
ści wytwarza się też bardzo silne przeświadczenie, że jedynie skutkiem przypadku jest to, że na 
miejscu Bośniaczki nie znalazł(a) się odbiorca.

Klamrowa kompozycja powieści stanowi ilustrację drogi, jaką przeszła S. w okresie od 
maja 1992 do marca 1993 roku. Młoda nauczycielka, podobnie jak i inne postacie występujące 
w bośniackiej rzeczywistości, nie otrzymuje pełnego imienia, a jedynie jego inicjał: S. Używanie 
inicjałów imion czy nazw miejscowości w Bośni służy zachowaniu anonimowości (jak w przy-
padku świadectwa), nadaje opisywanej rzeczywistości znamiona uniwersalności, ale też od-
biera indywidualność i podkreśla wyobcowanie S., zwłaszcza, że szwedzka położnica, z którą 
Bośniaczka przebywa w jednym szpitalnym pokoju, a także jej nowo narodzona córeczka mają 
pełne imiona. One bowiem pochodzą z innego świata.

Kao da me nema to literacki opis wojennego doświadczenia kobiet w Bośni stanowiący 
bezpośrednie oskarżenie odpowiedzialnych za wywołanie i  przebieg konfliktu. Jednocześnie 
niezmiernie ważną kwestią zasygnalizowaną przez chorwacką pisarkę jest powojenna sytuacja 
zgwałconych kobiet oraz ich dzieci. Z drugiej zaś strony kreacja bohaterki, która zdobywa się na 
heroiczny gest przerwania łańcucha nienawiści poprzez zatrzymanie będącego owocem gwał-
tu dziecka, niesie także przesłanie dla ofiar.

2 / KOBIECA TWÓRCZOŚĆ LITERACKA ODNOSZĄCA SIĘ 
DO PRZEŻYĆ I DOŚWIADCZEŃ WOJENNYCH W SPOSÓB 
POŚREDNI
Pośrednia obecność pamięci o wojnie w utworach, których tematyka i czas akcji nie pozostają 
w bezpośrednim związku z doświadczeniem wojennym, niemniej wojna, niejako w niezamie-
rzony sposób, pojawia się w tle opowieści, jest typowa dla autorek średniego i młodszego po-
kolenia, które wprawdzie deklarują chęć odejścia od tematyki wojennej, natomiast w praktyce 
okazuje się to niemożliwe, ponieważ pamięć o wojnie – zarówno pamięć indywidulna, jak i, 
częściej, pamięć rodzinna – jest silniejsza. Jak wyjaśnia Šejla Šehabović, wojna jest ciągle obec-
na w literaturze, a  ona sama, choć nigdy nie zamierzała podejmować tego tematu, napisała 
książkę o wojnie (Koji su pisci… 2013). Należące do średniego pokolenia pisarki, dla którego klu-
czowym doświadczeniem egzystencjalnym było przeżycie rozpadu Jugosławii oraz wojny do-
mowej w okresie dzieciństwa lub wczesnej młodości reprezentują coraz mocniej obecny w lite-
raturze Bośni i Hercegowiny, zapoczątkowany przez žensko ratno pismo kobiecy, antybohaterski 
nurt. Twórczość tych autorek Damir Arsenijević określa wspólnym mianem književnost nakon 
genocida, tworzą ją m. in.: Nermina Omerbegović (ur. 1964), Tatjana Bjelić (ur. 1974), Aleksan-
dra Čvorović (ur. 1976), Šejla Šehabović (ur. 1977), Tanja Stupar Trifunović (ur. 1977), Adisa Bašić 
(ur. 1979), Lamija Begagić (ur. 1980). Pod względem tematycznym jest to literatura zdomino-
wana przez zagadnienie wojennej traumy, ponadto charakteryzuje ją przede wszystkim wy-
bór małych form (dominuje poezja, a w zakresie prozy – opowiadanie). Odrzucenie wielkiej 
opowieści (otpor velikoj priči) idzie w parze z poszukiwaniem nowych form i środków wyrazu, 
ironicznym podważaniem stereotypów i  wypowiadaniem się nie tylko w imieniu kobiet, ale 
i innych mniejszości, w tym seksualnych (Zabilježene 2014: 255–256).
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Šejla Šehabović jako autorka m.in. zbioru opowiadań Priče – ženski rod, množina (Šehabović 
2007), który ukazał się w czasie, gdy społeczeństwo Bośni i Hercegowiny wciąż nie uporało się 
z przeszłością do tego stopnia, że nadal trudno mówić o wojnie i  traumach w sposób jawny, 
a własne bolesne doświadczenia często skazują na marginalizację (Zabilježene 2014: 235), zdecy-
dowanie odcina się od bohaterskiego paradygmatu kulturowego i odrzuca naznaczoną etnicz-
nie pamięć o wojnie i jej ofiarach.

W opowiadaniach tych autorka wybiera jedną z typowych kobiecych nisz: twórczość oral-
ną – prezentuje polifonię głosów kobiet i Innych spychanych na margines. Inność / odmienność 
to zasadnicze cechy bohaterów Šejli Šehabović. Genologiczny wybór autorki jest zgodny z tren-
dami widocznymi w tym nurcie prozy kobiet, jakim jest žensko pismo w Bośni i Hercegowinie od 
lat 90. XX wieku. Zebrane w tomie utwory układają się w spójną całość pod względem tematy-
ki, typu bohatera oraz strategii narracyjnych. Z całości tekstu wyłania się głos zbiorowy (množi-
na), dominują opowieści kobiet (ženski rod) bądź nielicznych mężczyzn, którzy w pewien spo-
sób nie spełniają kryteriów męskości, są zatem na marginesie życia społecznego – tam, gdzie 
kobiety. Z sumy wszystkich opowieści wyłania się obraz kobiet funkcjonujących na obrzeżach 
społeczeństwa, w strategicznych momentach – wbrew tytułowi zbioru – nierzadko wybierają-
cych milczenie zamiast przeciwstawienia się mężczyźnie czy odmawiających sobie prawa do 
mówienia o  własnych przeczuciach i  intuicjach niepoddających się racjonalizacji. Milczenie 
odgradza kobiety od życia i skazuje na samotność. Marginalizacja i nieobecność kobiet w życiu 
społecznym objawiają się często w bezimienności bohaterek.

Tożsamość etniczna czy religijna postaci często pozostaje nieznana albo niedopowiedzia-
na, co jest zabiegiem często stosowanym w pisarstwie kobiet, zwłaszcza w tym jego nurcie, 
jakim jest žensko pismo, natomiast nie w tradycyjnym paradygmacie bohaterskim, gdzie nawet 
dziecięce ofiary są naznaczone przynależnością do „naszych” albo do „wrogów” (Kazaz 2011: 332).

Badaczki problematyki kobiecej w regionie w ślad za Žaraną Papić podkreślają, że za-
sadniczą i  konstruktywną cechą żeńskiej podmiotowości, mocno ugruntowaną historycznie 
i pozwalającą na przekraczanie granic wyznaczonych przez patriarchat, jest na Bałkanach mo-
bilność (fizyczna, psychiczna, językowa, kulturowa), niosąca ze sobą wielki potencjał antypa-
triarchalny i pacyfistyczny (Kraskowska 2005: 19; Slapšak 2005: 142–155). Bohaterowie Šejli Še-
habović nieustannie zmieniają miejsce pobytu, są bardzo dynamiczni, krążą między różnymi 
krajami, często także między kontynentami, kulturami i językami, można ich określić wspól-
nym mianem: niezakorzenieni. Ciągły ruch, niemal przymus przemieszczania się, ma źródło 
w przeżyciach i doświadczeniach wojennych i wiąże się z przeżywanymi kryzysami tożsamości.

Wojna w Bośni postrzegana jest z  kobiecej perspektywy, w centrum uwagi znajduje się 
kolektywna kobieca pamięć i jest ona rodzajem zwierciadła, w którym odbija się patriarchat, 
a część bohaterek próbuje przekraczać jego granice. Autorka wielokrotnie sięga po typowo ko-
biecą symbolikę (woda, krew), balansuje między kulturą bośniacką i amerykańską, dychotomią 
wyjazdu z Bośni i pozostaniem w kraju, w którym tożsamość zbiorowa jest nadrzędna w sto-
sunku do indywidualnej. Według Alana Pejkovicia narracja wyobcowania, które w życie boha-
terów wnosi wojna, jest narracją, w jakiej traci rację bytu linearna męska opowieść, na wartości 
natomiast zyskuje cykliczna struktura ženskog pisma (Pejković 2008).

Dla bohaterów wojna była kluczowym doświadczeniem życiowym, bo przypadła na 
okres ich dorastania, poznawania dorosłego życia, co z jednej strony wiąże się z nietypowymi 
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wspomnieniami, z drugiej – z dojmującym poczuciem winy ocalałych, które bohaterka opo-
wiadania Odlazim za tri dana porównuje do uczuć, jakich doświadcza górnik wychodzący na 
powierzchnię po katastrofie, która pochłonęła jego kolegów. Skutki traumy wojennej są dłu-
gofalowe i wydają się nie mieć końca. „Jednom ćemo zaboraviti rat. Za to jednom ja nemam 
dovoljno života. Ja želim ići odavdje, negdje gdje ljudi zaboravljaju brže, gdje zaboravljaju sis-
tematično i redom” (Šehabović 2007: 40) stwierdza jedna z bohaterek. Młodzi, którzy w czasie 
wojny byli nastolatkami (stąd jest to tinejdžerska verzija rata), innego świata już nie pamiętają 
i dlatego dla nich wojna nigdy się nie skończy, jak konstatuje narratorka w opowiadaniu Voda: 
„Vama će proći rat. Meni neće, nikad” (Šehabović 2007: 62).

Zbiór opowiadań Šejli Šehabović Priče – ženski rod, množina stanowi istotny głos w dyskusji 
o położeniu kobiet w powojennej Bośni. Ciekawy artystycznie pomysł zestawienia chóru ko-
biecych głosów, którym towarzyszą przedstawiciele innych dyskryminowanych grup w społe-
czeństwie (geje) pozwolił bośniackiej autorce zmierzyć się z aktualnymi i ważnymi społecznie 
problemami (Husanović 2010: 49). Jest to literatura zaangażowana, o głęboko antywojennej wy-
mowie. Rozwiązania narracyjne, typ i sposób prezentowania bohaterów zbliża prozę Šejli Šeha-
bović do ženskog pisma, a zdecydowanie oddala od dominującego w bośniacko ‑hercegowińskim 
dyskursie wojennym paradygmatu bohaterskiego.

Podobnie do prozy Šehabović powieść Tanji Stupar Trifunović Satovi u majčinoj sobi wpisu-
je się w nurt herstorii, mikrohistorii w kobiecym wydaniu. „Pamięć historyczna” jednostki, na-
cechowana płciowo, pozostaje w sprzeczności z oficjalnym przekazem zdominowanym przez 
kod patriarchalny. Punktem wyjścia dla refleksji bośniackiej pisarki jest odkrycie, że kobiety 
są pozbawione genealogii, po ich istnieniu nie zostaje żaden ślad: „Mi smo žene bez rodo-
slova, od nas i psi imaju dužu listu predaka” (Stupar Trifunović 2016: 65), co ma swoje źródło 
w głęboko zakorzenionym myśleniu patriarchalnym, wykluczającym kobiety z doświadczenia 
historycznego, zwłaszcza w kontekście wojny; to właśnie one i dzieci są wielkimi przegrany-
mi i ofiarami w czasie wszelkich konfliktów zbrojnych (Aleksijewicz 2013, Aleksijewicz 2015). 
Narratorka wychodzi poza ścisłe ramy opowieści o  własnej rodzinie i  przeszłości, dokonuje 
pewnych uogólnień i spostrzeżenia dotyczące własnej rodziny przekształca w refleksje o cha-
rakterze uniwersalnym, opisujące doświadczenia ogólnoludzkie. Taki punkt widzenia znajduje 
odzwierciedlenie w konstrukcji powieści: jest to wielogłosowa powieść ‑mozaika, adekwatnym 
do sytuacji wyborem jest kompozycja otwarta, w której linearność początku i  końca zostaje 
zdestabilizowana. Zliryzowany styl i poszarpana składnia oddają chaotyczność myśli i ambi-
walencję uczuć kobiecych bohaterek.

Choć w utworze dominuje poczucie kobiecej wspólnoty, to jednak narratorka dokonuje 
w nim swego rodzaju rozrachunku z własną przeszłością, którego fabularnym uzasadnieniem 
jest motyw powrotu do rodzinnego domu, która to przestrzeń, będąca nośnikiem tożsamości, 
budzi emocjonalną ambiwalencję. Tok opowiadania jest podporządkowany rytmowi pamięci 
narratorki, a w mnogości głosów kobiet to głos matki jest tym najbardziej wyrazistym, jej głos 
jest także „wdrukowany” w umysł narratorki.

W centrum uwagi pozostaje relacja matka ‑córka i  córka ‑matka, ukazana z  dwóch per-
spektyw: macierzyństwa i córectwa5. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do utworu trójpoko-
leniowej kobiecej wspólnoty reprezentowanej przez narratorkę, jej (nieżyjącą) matkę oraz córkę 

5 Córectwo (daughterhood) – związek pokrewieństwa kobiet z rodzicami (zob. M. Humm 1993: 37).
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i  niewątpliwie służy dowartościowaniu kobiecego doświadczenia. Narratorka wielokrotnie 
podkreśla ważność, wyjątkowość, ale i towarzyszące tej więzi ambiwalencje.

Pamięć autobiograficzna narratorki osadzona jest w czasie (dzieciństwo, młodość) oraz 
w przestrzeni (dom matki, zwłaszcza jej pokój oraz ogród), a bohaterka ‑narratorka ma poczu-
cie rozdarcia i wykorzenienia: „Ipak sam ja dijete sa koferima, beskućnik, potucalo, bezemljaš, 
neko koga je vlastita zemlja abortirala je i poslala da se rodi negdje drugdje” (Stupar Trifunović 
2016: 287) oraz rozdwojenia, co buduje jej tożsamość i poczucie nieprzynależenia do nikogo i do 
żadnego miejsca w pełni, na wyłączność. Źródło tej sytuacji ma swój początek w wojennej prze-
szłości. Prawdziwym i jedynym domem, zapewniającym autentyczne poczucie bezpieczeństwa 
okazuje się być literatura.

Podobnie w opowiadaniach Lejli Kalamujić z tomu Zovite me Esteban wojna pokazana jest 
jako łańcuch wydarzeń bezpowrotnie demolujących więzi międzyludzkie i nieodwracalnie bu-
rzących dotychczasowy ład. Choć – jak w utworze Od lokomotive do lokomotive – pojawiają się 
uwagi na temat konkretnych politycznych zmian, które zaszły w życiu mieszkańców byłej Ju-
gosławii wraz z rozpadem państwa, to jednak dominuje aspekt emocjonalny: negacja bliskości 
między ludźmi, rozdzielanie rodzin, w efekcie czego pogłębia się pustka i poczucie opuszcze-
nia/osamotnienia. Konsekwencją rozpadu ojczyzny dla narratorki jest stale już jej towarzy-
szące poczucie winy z powodu własnej nieobecności przy tych, którzy jej potrzebują, a śmierć 
kolejnych członków rodziny wzmacnia przekonanie o tym, że ich zdradziła. Poczucie winy ma-
jące swe źródło w przekonaniu, że zawiodła bliskich jest źródłem nienawiści do samej siebie: 
„Nisam bijesna. Ima već neko vrijeme da ne mrzim ljude oko sebe, samo sebe” (Kalamujić 2016: 
17) i skutkuje poważnymi problemami psychicznymi.

W powojennym życiu literackim w Bośni i Hercegowinie aktywnie uczestniczą przedstawiciel-
ki wszystkich generacji, tworząc književnost razlika, na którą składa się szereg różnorodnych 
zjawisk literackich. Pod względem rodzajowym dominuje poezja oraz krótka proza, a elemen-
tem wspólnym, punktem odniesienia obecnym w utworach znakomitej większości Bośniaczek, 
bez względu na przynależność pokoleniową, jest trauma wojenna, z  oczywistych przyczyn 
w  tekstach młodszych autorek częściej obecna w formie niebezpośredniej, jako konsekwen-
cje wojennych przeżyć. Znamienną cechą prezentowanej twórczości jest również nasycenie jej 
odniesieniami intertekstualnymi oraz refleksją autotematyczną, skupienie na zagadnieniach 
dotyczących relacji międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem związku matki i córki.

TYPES OF FEMALE’S MEMORY OF THE WAR EXPERIENCE FIXED IN THE 
LITERATURE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

SUMMARY The memory of the experience of the war in Bosnia and Herzegov-
ina (1992–1995) is a phenomenon strongly present in contemporary literature. 
The subject of my interest is the specificity of women’s memory, which is char-
acterized primarily by anti‑war and anti‑military discourse, which is a funda-
mental feature of women’s writing about the war, breaking the patriarchal code 
(statement by Swietlana Aleksijewicz). It should be noted that the work of au-
thors writing in a traditional way functions in popular circulation, for which the 
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ideology of war is significant, which is expressed e.g. in the presence of the fig-
ure of the Bosnian Mother, typical especially for literature on the experience of 
the genocide in Srebrenica (Nermina Kurspahić, Nura Bazdulj‑Hubijar). A nota-
ble feature of women’s creativity in BiH is that the memory of war is revealed in 
it in two fundamentally different ways: 

1. a direct description of war experiences and experiences is usually 
visible in the texts of the authors of the older generation, whose writing, marked 
by the feature of autobiographism, reflects the civil experience of war, thus be-
coming part of the microhistory trend: 

a) žensko ratno pismo (feminine writing about the war) (Alma Laz-
arevska), distinguished by the specific design of time and space, metaphorics 
wrapped around the house and body and narrative subordinated to the individ-
ual memory of the heroines. Representation of war experiences, often impossi-
ble to verbalize, is associated with the presence of body discourse; 

b) a newly‑novel women’s novel (Jasmina Musabegović, Jasna Šamić) 
and drama (Nermina Kurspahić), in which the collective family memory stored 
by women is accompanied by a strong conviction of the repetition of the crime; 

2. the indirect presence of the memory of the war in works whose sub-
ject matter and time of action is not directly related to the experience of war, but 
the war, in an unintended way, appears in the background of the story, is typical 
of the authors of the middle and younger generation (Šejla Šehabović, Lejla Ka-
lamujić, Tanja Stupar‑Trifunović), who declare their willingness to depart from 
the subject of war, but in practice it is impossible and the memory of war – both 
individual memory and, more often, family memory – turns out to be stronger. 

LITERATURA
 / A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South 

Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, 2006, red. F. de Haan, K. Daskaloveji, A. Loutfi, 
Budapest‑New York.

 / Aleksijewicz S., 2013, Ostatni świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy, przeł. J. Czech, 
Wołowiec.

 / Aleksijewicz S., 2015, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, przeł. J. Czech, Wołowiec. 
 / Arsenijević D., 2012, Ljubav nakon genocida, http://sveske,ba/en/content/ljubav‑nakon‑

genocida. [data dostępu: 25.03.2017]
 / Arsenijević D., 2017, Odrodzić płeć kości: polityka pamięci w Bośni i Hercegowinie, przeł. 

M. Koch i K. Taczyńska, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 301–317.
 / Bringa T., 2009, Biti Musliman na bosanski način. Identitet i zajednica u jednom srednjobosanskom 

selu, tłum. S. Krešo, Sarajevo‑Zagreb, Dani Sarajevo.
 / Czapik Lityńska B., 2009, „Uwikłane w przemoc”. Žensko pismo – dyskurs emancypacyjny 

i krytyczny z perspektywy teorii postkolonialnej, „Porównania”, nr 9, s. 165–177.
 / Domańska E., 1999, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań.
 / Drakulić S., 2010, Kao da me nema, Zagreb.
 / Đurić D., 2011, Feministički i ženski časopisi u postjugoslovenskom kulturama, 

„ProFemina”, specijalni broj leto/jesen, s. 263–282.

Anna Modelska-Kwaśniowska Formy kobiecej pamięci o doświadczeniu wojennym…



STUDIA SLAVICA XXIV/1 29

 / Erll A., Kultura pamięci. Wprowadzenie, przeł. A. Teperek, posłowie i red. M. Saryusz‑Wolska, 
Warszawa.

 / Felman S., 2004, Nauczanie i kryzys albo meandry edukacji, przeł. M. Lachman, „Literatura 
na Świecie”, nr 1–2, s. 343–399.

 / Hajdarewicz I., 2012, Bezdomne we własnym ciele – sytuacja kobiet w czasie wojny na Bałkanach, 
http://krytyka.org/bezdomne ‑we ‑wlasnym ‑ciele ‑sytuacja ‑kobiet ‑w ‑czasie ‑wojny ‑na‑
‑balkanach/. [data dostępu: 11. 10. 2012]

 / Hawkesworth C., 2000, Voices in the Shadows. Women and Verbal Art in Serbia and Bosnia, 
Budapest, New York.

 / Husanović J., 2010, Između traume, imaginacije i nade. Kritički ogledi o kulturnoj produkciji 
i emancipativnoj politici, Beograd.

 / Humm M., 1993, Słownik teorii feminizmu, przeł. B. Umińska i J. Mikos, Warszawa.
 / Iwasiów I., 2006, Centralna płeć cywila. Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, 

metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków, s. 399–415.
 / Iwasiów I., 2008, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa.
 / Jawoszek A., 2014, Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe po 1992 roku, Poznań.
 / Kalamujić L., 2016, Zovite me Esteban, Beograd.
 / Koji su pisci preživjeli raspad Jugoslavije?, 2013, „Peščanik”, http://pescanik.net/koji‑su‑

pisci‑preziveli‑raspad‑jugoslavije/print. [data dostępu: 15.06.2015]
 / Kazaz E., 2004a, Bošnjački roman XX. vijeka, Zagreb–Sarajevo.
 / Kazaz E., 2004b, Prizori uhodanog užasa, „Sarajevske Sveske”, br. 05, http://www.sveske.ba/

bs/content/prizori‑uhodanog‑uzasa. [data dostępu: 25.08.2011]
 / Kazaz E., 2011, Politika svjedočenja i otpora. Antiratno pismo i društveno pamćenje u BiH 

nakon rata 1991–1995. Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, uredio 
Tihomir Cipek, Zagreb, s. 327–342.

 / Keegan J., 1998, Historia wojen, z ang. przeł. G. Woźniak, Warszawa. 
 / Koch M., 2011, Ikony serbskiego romantyzmu jako bohaterowie współczesnej literatury 

popularnej, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 1, s. 127–144.
 / Kowalczyk I., 2010, Matki Polki, Chłopcy i Cyborgi… Sztuka i feminizm w Polsce, Poznań.
 / Kraskowska E., 2005, Dyskurs feministyczny w słowiańskiej literaturze, krytyce i teorii 

po roku 1989. Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, 
red. E. Kraskowska, t. II: Feminizm, Warszawa, s. 9–25.

 / Lukić J., 2003, Žensko pisanje i žensko pismo u devedesetim godinama, „Sarajevske Sveske”, 
br. 02, http://www.sveske.ba/bs/content/zensko‑pisanje‑i‑zensko‑pismo‑u‑devedesetim‑
godinama. [data dostępu: 20.07.2011]

 / Moranjak‑Bamburać N., 2005, Nevolje s kanonizacijom, „Sarajevske Sveske”, br. 8–9,  
http://www.sveske.ba/bs/content/nevolje‑s‑kanonizacijom. [data dostępu: 13.02.2013]

 / Mostov J., 1995, „Our women”/„their women”: symbolic boundaries, territorial markers  
and violence in the Balkans, „ProFemina”, br. 3, s. 210–217.

 / Omeragić M., 2013, Da li je moguća de/balkanizacija rodova? Kažnjene progovaraju, 
„Sarajevske sveske”, br. 41–42, http://www.sveske.ba/bs/print/2643. [data dostępu: 
08.07.2016]

 / Pejković A., 2008, Rat, red i rod u zbirci priča Priče – ženski rod, množina Šejle Šehabović, 
„Sarajevske sveske”, 19–20, http://www.sveske.ba/bs/content/rat‑red‑i‑rod‑u‑zbirci‑prica‑
price‑%E2%80%93‑zenski‑rod‑mnozina‑sejle‑sehabovic. [data dostępu: 17. 09. 2016]

 / Slapšak S., 2005, Feminizm i pisarstwo kobiet na polu minowym: paradygmat 
jugosłowiański i postjugosłowiański w perspektywie synchronicznej i diachronicznej, 

Anna Modelska-KwaśniowskaFormy kobiecej pamięci o doświadczeniu wojennym…

http://www.sveske.ba/bs/print/2643


STUDIA SLAVICA XXIV/130

przeł. E. Kraskowska. Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, 
red. E. Kraskowska, tom II: Feminizm, Warszawa, s. 137–168.

 / Stevanović L., 2011, Žene kroz istoriju balkanskog patrijarhata, „ProFemina”, specijalni broj 
zima/proleće, s. 123–129.

 / Šehabović Š., 2007, Priče – ženski rod, množina, Banjaluka.
 / Sztompka P., 2000, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa.
 / Stupar Trifunović T., 2016, Satovi u majčinoj sobi, Sarajevo.
 / Ubertowska A., 2014, Holokaust. (Auto)tanatografie, Warszawa.
 / Ubertowska A., 2015, Kobiety i historia, Od niewidzialności do sprawczości. Kobiety 

i historia. Od niewidzialności do sprawczości, red. K. Bałżewska, D. Korczyńska‑Partyka, 
A. Wódkowska, Gdańsk.

 / Zabilježene. Žene i javni život u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku, 2014, red. J. Čaušević, Sarajevo.

Anna Modelska-Kwaśniowska Formy kobiecej pamięci o doświadczeniu wojennym…



STUDIA SLAVICA XXIV/1

Ostrava 2020 / ISSN 1803-5663 (print) ISSN 2571-0281 (online)

31

doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0003

TICHÁ OSLAVA ODLIŠNOSTI. 
EMPATICKÁ POEZIE OSTAPA 
SLYVYNSKÉHO

HELENA PAZDIOROVÁ

A SILENT CELEBRATION OF DISSIMILARITY. EMPATHETIC POETRY OF 
OSTAP SLYVYNSKY

ABSTRACT This paper is focused on poetry of Ukrainian poet Ostap Slyvynskyy. It anal-
yses all his poetry output so far (1998–2018) with emphasis on his later poetry collections. 
It takes a look into his characteristic themes: universal human stories, fragile interpersonal 
relationships, forming of identity, an experience of being rejected etc., and their connection 
to biblical and mythological motifs which are frequently used in Slyvynsky’s poems.

KEY WORDS Ukrainian literature, contemporary Ukrainian poetry, Ostap Slyvynsky, 
spiritual poetry

CONTACT Department of Slavonic Studies, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, 
helena.pazdiorova01@upol.cz



STUDIA SLAVICA XXIV/132

Spirituálně a meditativně laděná poezie má na Ukrajině dlouhou tradici, která se jako červená 
nit táhne celou historií tamní literatury. Ukrajina jakožto země, kde víra zaujímá v životě lidí 
důležité místo, je logicky pro tento směr dobrou živnou půdou. Nabízí se srovnání se situací 
v české literatuře – u nás se s poezií podobného směřování nesetkáváme tak často, navíc má 
menší roli i dosah. Není to jen současný stav, jde o dlouhodobější vývoj. Podíváme ‑li se třeba 
na neoficiální básnickou tvorbu v 60. či 70. letech minulého století, česká poezie nabízí třeba 
i texty ironické a experimentální (viz např. poezie Václava Havla), kdežto ukrajinští spisovatelé 
se noří výhradně do tematizace víry, morálky, dějinných paralel a zahloubávají se do lidského 
nitra. Obecně se dá říct, že zatímco české literatuře je mnohem více vlastní určité odlehčení 
a civilnost projevu, v té ukrajinské je naopak základním naladěním jistá tíha – vážnost, drama-
tičnost a patos.

Jedním z autorů, které na Ukrajině lze přiřadit ke spirituální a meditativní linii, je bás-
ník Ostap Slyvynskyj (1978). Ten se naopak snaží patosu vyvarovat. Následující text se pokusí 
analyzovat některé osobité roviny autorovy tvorby, díky nimž si jeho poezie na poli ukrajinské 
literatury již vydobyla nenahraditelnou pozici.

1 / NAHLÉDNUTÍ ZA OPONU
Ostap Slyvynskyj vydal dosud pět básnických sbírek. Už v  debutovém Жертвоприношення 
великої риби (Obětování velké ryby, 1998) se ustanovuje jeho typické emoční naladění založené na 
intimitě, klidu a rozvážnosti. Básník šetří slovy a velkými metaforami, snaží se o stručná vyjá-
dření. Básně jsou často zasazeny do přírodních kulis, hledání krásy a harmonie v přírodě patří 
k základním kamenům sbírky. Pozdější texty se přesouvají více k lidským příběhům. S každou 
další vydanou knihou Slyvynskyj postupně svou poetiku zdokonaluje a hledá ideální formu vy-
jádření, avšak hlavní témata zůstávají podobná.

Básník rád pracuje s  všeobecně známými postavami z  biblických a  mytických příběhů. 
Před využitím v básni je však zbaví všech historických a kulturních vrstev a nánosů a ponechá 
jen jejich základní, archetypální kostru. Mnohem víc než na křesťanském (a  jiném) kontextu 
mu totiž záleží na hledání, vnímání, chápání a prozkoumávání něčeho obecně lidského, po ge-
nerace neměnného.

Slyvynskyj k  těmto univerzálním lidským příběhům přistupuje s opatrností a s velkou 
mírou empatie. Ve svých básních, velmi často narativních, zkoumá podněty a pohnutky postav, 
odkrývá jejich nejniternější pocity. Zdůrazňuje všednost a všeobecnost těchto příběhů, snaží 
se dobrat k jejich samotné podstatě. A vydává se ještě dál: pátrá po tom, co jim předcházelo. 
Hledá odpovědi na široké otázky, co formuje člověka, jeho identitu a jeho charakter. Načrtává 
drobné epizody lidského života a ukazuje, že právě ony mohou být rozhodující pro jeho další 
směřování. 

Dobře to ilustruje úvodní báseň zatím poslední Slyvynského sbírky Зимовий король (Zimní 
král), Orfeus (Орфей) (Slyvynskyj 2018: 5), z níž níže citujeme část:
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„Насправді ця історія 
має передісторію, і вона –
про малого, який боявся води.
Але йшов з усіма на берег і видряпувався
на довгий камінь,
і коли хлопці стрибали у море, він залишався
стояти там, худий і розгублений,
 і дивився, як віддаляються
голови у віялах бризок,
сподіваючись лише на одне –
що жодна з них не озирнеться.
А далі рушав до ближніх
будинків, стинаючи від безсилля
голови чортополохів,
 інакший, ніж усі тут –
подібний на мідну струну, випадково
вплетену в кошик.“
 

„Tento příběh vlastně
má předpříběh, a ten je
o chlapci, který se bál vody.
Ale šel se všemi na břeh a vyškrábal se
na dlouhý kámen,
a když kluci skákali do moře, on zůstal
stát tam, hubený a zmatený,
a díval se, jak se vzdalují
hlavy ve vějířích cákanců,
a doufal jen v jediné –
že se žádná z nich neohlédne.
A pak se vydal k blízkým
domům a u toho stínal v bezmocnosti
hlavy bodláků,
jiný, než všichni tady –
podobný měděné struně, náhodou
vpletené do košíku.

Orfeus obsahuje vlastně vše, co charakterizuje nejnovější a nejvyspělejší tvorbu Slyvynského: tíh-
nutí k narativnosti, blízkost k podobenství, minimum metafor, empatický přístup k lyrickému 
hrdinovi a postavám.

Zmíněná báseň navíc otevírá jedno důležité téma: odlišnost, cizost, jinakost. V různých 
podobách je leitmotivem celé sbírky Zimní král a vlastně celé autorovy tvorby. Díky tomu, že se 
objeví hned v  prvním textu, výrazným způsobem směřuje čtenářské očekávání. Slyvynského 
lyrické hrdiny nejčastěji nacházíme na okraji společnosti, kde se ocitli z různých důvodů – ně-
kteří z nich jsou dobrovolní samotáři, někteří od lidí utíkají, jiné od sebe lidé sami vyhánějí. 
Všichni tak sdílí tutéž zkušenost osamění či nepochopení a s tím spojených traumat.

Slyvynskyj v textech opatrně prozkoumává okamžiky, které vedly k formování osobnosti 
právě tímto směrem. Speciální pozornost věnuje křehkému dětskému věku, neboť právě tehdy 
se podle něj do vědomí zapisují prožitky nejsilněji. Ilustruje to například trojdílná báseň Історії 
(Příběhy), resp. její druhá část, z níž pochází následující úryvek (Slyvynskyj 2018: 7–8). Lyrický 
mluvčí vzpomíná (respektive se přiznává), jak se podílel na ponížení kamaráda. Při nevinné 
dětské hře s kamarády vyráběl z cihly nadrobené do vody „kávu“ pro ptáky. Následovalo však 
pochopitelné rozčarování: ptáci sice poletovali okolo, ale nenapil se žádný z nich.
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„Ми розуміли, що з кавою щось не так.
Угорі хтось плеснув у долоні, з гілки
зірвались чужі птахи.
Треба було куштувати, але
бракувало відважних.
І тоді ми згадали про найменшого з нас,
Вадика чи Віталіка,
від якого у пам’яті замість імені –
лише мовчазність і криво підрізана гривка.
Він не пручався, майже. Після
перших розлитих крапель пив
дрібними ковтками буру мутну
рідину. Нарешті нам стало лячно,
ми побігли за ріг і лише визирали. Він
міг утікати чи принаймні відкласти
заболочену банку, але пив і пив.
І, тільки випивши майже все, почав плакати.“

„Chápali jsme, že s kávou není něco v pořádku.
Nahoře někdo tlesknul, z větve
odletěli cizí ptáci.
Museli jsme to ochutnat, ale
chyběli odvážní.
A tehdy jsme si vzpomněli na nejmenšího z nás,
Vadyka nebo Vitalika,
pro něhož v paměti místo jména zbyla
jenom mlčenlivost a křivě zastřižená ofina.
Nevzpíral se, skoro. Po
prvních rozlitých kapkách pil
drobnými doušky hnědou kalnou
tekutinu. Nakonec jsme se začali bát,
utekli jsme za roh a jen jsme vykukovali.
Mohl utéct nebo alespoň odložit
zablácenou sklenici, ale on pil a pil.
A teprve když vypil skoro vše, rozplakal se.“

Lyrický mluvčí, který vypráví celý příběh, v sobě musel nalézt odvahu vzpomínat na dávné udá-
losti, vyslovit je nahlas a přiznat (nebo si vlastně teprve v úplnosti uvědomit) své pochybení – je 
to tedy svým způsobem terapie. Také je třeba zdůraznit i (Vadykův nebo Vitalikův) pocit strachu 
z nepřijetí – ten je motivem, který u Ostapa Slyvynského rozhodně není ojedinělý.

Titulní postava sbírky Zimní král je osobou, která se ocitla na okraji společnosti. Zatímco 
většina lidí tohoto starce (či snad místního blázna) obchází obloukem nebo o něm ani neví, jsou 
to děti, kdo v něm spatřuje výjimečnou osobu a váží si ho. Jejich světy se totiž nesou na společ-
ném principu přímočarosti a neznalosti přetvářky. Sám Slyvynskyj o dalším aspektu postavy 
zimního krále říká:

„Hrdina je pro tuto knížku velmi symbolický. Spojuje v sobě dětství a stáří. Od dětství ke 
stáří vede mnohem kratší most, než se nám zdá. Je pro mě velice důležitý dialog člověka, který 
prožil životní cyklus a nashromáždil tolik životních zkušeností, že je lze předat jen jednoduchý-
mi slovy, jaká jsou srozumitelná dětem.“ (Slyvynskyj 2019)

Pro děti je každé setkání s králem neobyčejně důležitou událostí, částečně tyto cesty k němu 
a debaty s ním vnímají jako své poslání, jako svůj rytířský úkol, což můžeme chápat také jako 
způsob iniciace. Bezstarostná dětská zábava je však v  závěru básně doplněna o  znepokojivé 
otázky, které si lyrický subjekt nyní v dospělosti klade (Slyvynskyj 2018: 28–29).
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„Він радо грав з нами в цю гру, аж доки
не втомлювався і не
засинав на скрипучому троні,
випускаючи з рук скіпетр з індичого пір’я.
Наш квітневий король, і король серпневий,
і осінній король, і ніколи – король зимовий,
бо зимою – сніги й ранні тіні,
і замітало схил, яким вела
єдина дорога до нього.
(…)
Ми обережно виходили з дому задньою  
   хвірткою,
ідучи, готували для нього добірку новин:
хлопці з Лугів програли,
цукор кипіть на гарячому камені,
один утопився, заснувши в човні. Бувало,
він чемно вдягав корону, щойно
ми заходили в сад, а часом вередував, і тоді
нам треба було розгадувати його загадки,
загадки, на які він і сам не знав відповіді,  
   й лише
махав рукою, сміючись із нашого заповзяття.
Після трапези й чаркування компотом
був час аудієнцій,
і ми ставали по обидва боки трону
зі смерековими списами, суворі і насторожені,
бо казнахто міг прийти до нашого короля.
І хтось приходив щоразу, а хто?
Чи приходили ті, кому також в’язали
рукави за спиною? Чи приходили ті,  
   хто в’язав,
щоб попросити у нього невчасне пробачення?
Чи приходили
ті, хто забув його за роки хвороби  
   і усамітнення,
щоб навести лад у власних нотатках?
Чи приходила жінка, щоб довгодовго  
   дивитись,
а потім повернутися до чоловіка в машині,
відкупившись Божим заступництвом?
(…)“

„Rád s námi hrál tu hru, až dokud
se neunavil a
neusnul na rozvrzaném trůnu a
pustil z rukou žezlo z krocaního peří.
Náš dubnový král a král srpnový,
a podzimní král a nikdy král zimní,
protože v zimě je sníh a časné stíny,
a zaválo to svah, kterým vedla
jediná cesta k němu.
(…)
Opatrně jsme vycházeli z domu zadní brankou,
po cestě jsme pro něj chystali výběr novinek:
kluci z Luhů prohráli,
cukr kypí na horkém kameni,
kdosi se utopil, když usnul v loďce. Stávalo se,
že si zdvořile nasazoval korunu, jen co
jsme vešli do sadu, a občas ho přepadly rozmary,  
   a to
jsme pak museli hádat jeho hádanky,
hádanky, na které ani on sám neznal odpověď,  
   a jenom
mával rukou a smál se našemu zápalu.
Po hostině a přípitku šťávou
byl čas audiencí
a my jsme stáli po obou stranách trůnu
se smrkovými kopími, přísní a ve střehu,
protože kdovíkdo mohl k našemu králi přijít.
A někdo přicházel pokaždé, ale kdo?
Přicházeli ti, kterým taky vázali
rukávy za záda? Nebo přicházeli ti, kdo vázali,
aby u něj požádali o opožděné odpuštění?
Nebo přicházeli
ti, kdo na něj zapomněli za roky nemoci  
   a osamění,
aby si udělali pořádek ve vlastních poznámkách?
Nebo přicházela žena, aby se velmi dlouho dívala 
a potom se vrátila za mužem do auta,
vykoupena Božím zastoupením?
(…)“
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Celá sbírka Zimní král také často otevírá téma vztahu syna k otci, které se zde objevuje v různých 
podobách. Zvlášť citlivá je báseň Менший (Slyvynskyj 2018: 21), v níž syn k otci promlouvá. Činí 
to důvěrně a starostlivě, je možné pozorovat pomalu přicházející křehký obrat – moment, kdy 
synové přebírají od svých otců rodičovskou úlohu a sami se stávají těmi, kdo začínají pečovat, 
dělat si starosti. Text se navíc dotýká znepokojujícího tématu pronásledování a perzekucí.

 

„Тут хтось приходив до тебе, тату.
Сказав, що наступного разу прийде не сам.
(…)
Я його не боюся й не хочу, щоб ти боявся.  
   У мене є меч.
Я знаю такі слова, які його відженуть,  
   але зараз
не можу їх повторити, бо вони не 
розбирають, де чужі, де свої.
Я знаю багато тварин, які нас захистять.
Уві сні до мене приходив великий японець
і навчив мене битися. А ще під пахвою
у мене виросла спеціальна кнопка, але ти
не кажи нікому. Вона трохи болить.
Якщо переслідіють, досить її натиснути –  
   і щезаєш
раз і назавжди. Пообіцяй,
що не будеш з ним домовлятися, що
не підеш на ніяке призначене місце, не будеш
приймати від нього дарунків. Що навіть 
   собаку його
не погладиш.
В усьому решта мудріший – ти.
(…)“ 

„Někdo tu za tebou byl, tati.
Řekl, že příště nepřijde sám.
(…)
Já se ho nebojím a nechci, aby ses ho bál ty.  
   Mám meč.
Znám taková slova, která ho odeženou, ale teď
je nemůžu zopakovat, protože ony nerozumí,  
  kde jsou cizí, kde my.
Znám mnoho zvířat, která nás ochrání.
Ve snech mě navštěvoval velký Japonec
a naučil mě bojovat. A ještě mi v podpaží
vyrostlo speciální tlačítko, ale
nikomu to neříkej. Trochu mě bolí.
Když tě pronásledují, stačí ho stisknout – a zmizíš
jednou a napořád. Slib,
že se s ním nebudeš domlouvat, že
nepůjdeš na žádné určené místo, nebudeš
od něj přijímat dárky. Že ani jeho psa
nepohladíš.
Ve všem ostatním jsi moudřejší ty.
(…)“

2 / PUTOVÁNÍ MEZI TEXTY
V  ukrajinské nakladatelské praxi je poměrně častým zvykem, že vydává ‑li básník sbírku, do 
nové knihy zároveň zařazuje i vybrané básně z předešlé tvorby. V některých případech potom 
bibliografie autora vyvolává dojem, že jde o velmi plodného spisovatele, avšak při pečlivějším 
prolistování knih zjišťujeme, že jde doslova o recyklaci. Zdaleka ne vždy má takové rozhodnutí 
za sebou nějaký hlubší umělecký smysl. To ale neplatí pro zmiňovanou sbírku Zimní král.

Ta obsahuje takřka polovinu již dříve publikovaných básní. V autorově tvorbě však může-
me vysledovat nejen linii témat, ale i postav, které putují z jedné sbírky do druhé a postupně se 
vyvíjejí. Zařazení textů do jedné knihy tak umožňuje celý tento proces hlouběji sledovat.

Jednou z  takto putujících postav je Adam, který vystupuje nejen v  jednotlivých básních 
(objevuje se už v debutu), ale taky mu bylo přiděleno čestné místo přímo v titulu sbírky – Adam 

Helena Pazdiorová Tichá oslava odlišnosti. Empatická poezie Ostapa Slyvynského



STUDIA SLAVICA XXIV/1 37

(2012). Adam je klíčová biblická postava a také Slyvynského osobní literární hrdina, čímž dochá-
zí k prolnutí sakrálního a profánního aspektu.

Postava starozákonního Adama je obecně v literatuře značně rozšířená, různí autoři v jeho 
příběhu a charakteru zdůrazňují různé rysy. V české literatuře bychom dokonce nalezli takové-
ho Adama, který se velice podobá Adamovi Slyvynského. Tento Adam obývá básnický fikční svět 
Petra Hrušky. A stejně jako Slyvynskyj, i Hruška má Adama jako postavu procházející celou jeho 
tvorbou. Zatím poslední Hruškova sbírka Nikde není řečeno (2018) obsahuje dokonce celý oddíl, 
v němž jsou shromážděny všechny jeho dosavadní „adamovské“ básně.

Adam Ostapa Slyvynského a Adam Petra Hrušky by si mohli navzájem nepozorovaně vy-
měnit místa. Oba jsou ve své naivitě a nezkaženosti nepochopeni, polapeni světem. Hruškův 
Adam je nejprve dítětem, potom roste a setkáváme se s ním i v jeho dospělosti – v každém věku 
je však jaksi výlučný, jako by úplně nepatřil do tohoto světa, křehký a v lecčems nechápavý. Adam 
Ostapa Slyvynského se nejčastěji objevuje v podobě dospělého muže, který je také čímsi neustá-
le dětinský, směšný, k politování. Takto je třeba zobrazen v jedné z básní (Slyvynskyj 2012: 38):

„Старий, а впійманий у дитячий сак!
На п’ятій тисячі років прокинутися
 з розмальованою вві сні
Лисиною!

Хто я? Розгублений дідуган у костюмі фавна. 
   І діти
хапають мене за руки, щоб провести крізь 
   діру в огорожі
до саду,
де сторожем – мій бородатий приятель 
   юності.
(…)“

„Starý, a chycený do dětské sítě!
Po pěti tisících let se probudit s 
ve spánku pomalovanou 
Pleší!

Kdo jsem? Zmatený dědek v kostýmu fauna. A děti
chytají mě za ruce, aby mě provedly dírou v ohradě
do sadu,
kde je hlídačem můj vousatý přítel mládí.
(…).“

3 / INTIMITA JAKO NEJVYŠŠÍ CÍL
Celou tvorbou Ostapa Slyvynského se prolíná téma intimity. Básník ji vnímá jako základní před-
poklad dobře fungujících mezilidských vztahů. Intimita má mnoho podob – od ryze fyzické, 
tj. schopnosti být vedle sebe, až k duševní, která se projevuje důvěrou, sdílením myšlenek, vzá-
jemnou empatií nebo i  jen chvilkou mlčení. Takové okamžiky mezilidské blízkosti zobrazené 
v básních mají nezřídka charakter takřka až posvátného okamžiku.

Lyrický subjekt přímo touží po blízkosti a kontaktu, po možnosti sdílet s někým svou zku-
šenost – a je si vědom toho, že ne vždy je to jednoduché. V doslovu ke sbírce М’яч у пітьмі (Míč 
ve tmě) si Serhij Žadan všímá, že v knize až neobvykle často dochází k tematizaci všemožných 
komunikačních kanálů (telefon, rádio, pošta, hlas atd.).

Texty jsou také plné množství filozofujících otázek. Obvykle se stírá hranice mezi tím, 
zda jsou součástí vnitřních úvah lyrického mluvčího, nebo se jimi lyrický mluvčí obrací na 
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společníka. Některé z nich sice lze vnímat jako řečnické, nicméně většina v sobě nese touhu po 
zodpovězení nebo alespoň společném hlubokém zamyšlení.

Snaha porozumět jeden druhému, uvědomění si důležitosti dobrých vzájemných vztahů 
a hlavně nezbytnosti na nich pracovat, to jsou klíčová témata Slyvynského básní. Slyvynskyj si 
dává záležet na klidném, přemýšlivém, rozvážném tónu. Svým naladěním vlastně mají blízko 
až k určité formě poselství.

4 / VÁLEČNÉ STOPY
Autor v největší části svých textů reflektuje vnitřní pohnutky a osobní příběhy, avšak události 
na Majdanu a  válka na východě země ho přiměly vykročit za tyto hranice a  do jeho básní se 
přece jen promítly. Zůstává ale věrný svému způsobu psaní – nejvíce ho opět zajímají všeobecné 
pocity spjaté s válkou, nebezpečím a nejistotou. Válka (ne nutně válka současná, ale spíš obecný 
obraz války) je tedy prostředek k tomu, aby mohl odkrýt další vrstvy lidské psychiky. V jedné 
z básní se dostává do popředí příklad, jak lidé zachraňují svou mysl před hrůzami tím, že si 
je nepřipouštějí nebo přímo vytěsňují, a místo toho se soustředí na banality. Citujeme úryvek 
(Slyvynskyj 2018: 53):

„Старий 
так і не зрозумів, що пережив.
(…)
Шкодував двох ковдр, які забрала війна.
Годував курей, кривди пробачав.
Повалений кулаком на землю,
збирав монети, що висипались 
з кишені.“

„Stařík 
ani nepochopil, co prožil.
(…)
Litoval dvou peřin, které vzala válka.
Krmil slepice, odpouštěl křivdy.
Povalený pěstí na zem,
sbíral mince, které se vysypaly 
z kapsy.“

V básni Лятіфа (Latifa) (Slyvynskyj 2018: 34) se objevuje odvěký motiv vyhnání z domova a emi-
grace. Pozoruhodná je podvědomá snaha rodiče přemoci svou nenávist vůči tomu, kdo situaci 
způsobil, a s klidem, zjednodušeně a dokonce s půvabnou fantazií vysvětlit dítěti, co se děje.

„(…)
А я якось кажу, мовляв, дім наш
забрали на небо. Не знаю,
що тоді на мене найшло. Кажу:
він був такий добрий до нас, Аліме,
що не міг більше стояти
на зелмі, як усі інші доми.
(…)“

„(…)
A já najednou říkám něco jako, že náš dům
vzali do nebe. Nevím,
co mě to tehdy popadlo. Říkám:
byl na nás tak moc hodný, Alime,
že už nemohl stát
na zemi, jako všechny ostatní domy.
(…)“

V souvislosti s válečnou tematikou se v nejnovější sbírce objevuje také několik haiku, pro básníka 
do té doby netypický formát. V jednom z rozhovorů autor vysvětluje, kde mají svůj původ: „Dřív 
jsem o takovém žánru nikdy neuvažoval, protože se mi vždycky chtělo psát dlouhé a výpravné 

Helena Pazdiorová Tichá oslava odlišnosti. Empatická poezie Ostapa Slyvynského



STUDIA SLAVICA XXIV/1 39

texty. Na Majdanu jsem začal psát haiku, protože na nic víc nebyl čas. Jiný důvod spočívá v tom, 
že bylo velice těžké reflektovat věci, které se odehrávaly. V tomto žánru je lehké zachytit věci 
bez reflexe. Je to jenom náčrt, který nás k něčemu podněcuje.“ (Slyvynskyj 2019). To dokazu-
je např.  ukázka z  „majdanského“ cyklu Хайку революції (Haiku revoluce) (Slyvynskyj 2018: 23):

„Дим у рукавах.
Ніби йдеш з цими людьми
лісистим хребтом.“ 

„Kouř v rukávech.
Jako bys šel s těmi lidmi
zalesněným hřebenem.“

5 / NENÁPADNÝ TRIUMF
Ačkoli jsme v úvodu nastínili, že básnickou tvorbu Ostapa Slyvynského lze zařadit ke spirituální 
poezii, ukazuje se, že tato kategorie nakonec říká o jeho poetice jen velmi málo a velmi zkres-
leně. V jeho poezii nejde o hledání cesty k Bohu, o ujasňování si svého vztahu k víře, vlastně 
ani ne o nějaké ryze etické otázky. Křesťanství je pro Slyvynského mnohem spíše jen širokým 
kulturním kontextem, ve kterém se nacházíme a ke kterému se nějak vztahujeme. Z Bible ho 
nezajímá to, co nás přesahuje, ale naopak to, co je veskrze lidské, a to včetně všeho našeho váhá-
ní, chybování, scházení ze správné cesty a jejího opětovného nalézání.

Úskalím takto laděné poezie bývá pro mnohé autory sklon k nadbytečné sentimentalitě 
či patetickým vyjádřením. O to více se s tím setkáváme na poli ukrajinské poezie, pro kterou 
je tato rovina tradičně v jisté míře přirozená a zakořeněná, takže je náročné se od ní odpoutat. 
Právě proto je Ostap Slyvynskyj se svými texty neobyčejným autorem. A především Zimní král, 
zatím jeho poslední a zřejmě i nejsilnější sbírka, ukázala, že pokud se sentimentalita a patos 
nahradí otevřeností, empatií a prostotou výrazu, vzniknou nepřehlédnutelné texty s naléha-
vým sdělením.

Příspěvek vznikl za podpory MŠMT, grant IGA_FF_2019_012 – Text a intertextualita ve slovanských lite-
raturách a kultuře III.

A SILENT CELEBRATION OF DISSIMILARITY. EMPATHETIC POETRY 
OF OSTAP SLYVYNSKY

SUMMARY This paper deals with poetry of contemporary Ukrainian poet Ostap 
Slyvynsky who is considered to be one of the most important authors in Ukraine 
nowadays. His texts are close to spiritual poetry, however, they are not about 
finding a way to God, not about realizing a view on religion nor about ethical 
questions. For Slyvynsky, Christianity is a rather wide cultural context in which 
we exist and to which we somehow relate to. For him, the Bible is a source of sto-
ries about human hesitation, making mistakes, losing the right way and finding 
it again. In his five poetry collections published so far he often looks for para-
lels in our ordinary life and biblical or mythological stories. He stresses the role 
of childhood experiences in forming one’s identity. He concentrates on fragile 
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interpersonal relationships, the importance of a dialog and listening. His (anti‑)
heroes have to cope with dissimilarity and rejection and that is also very signif-
icant. In Slyvynsky’s poetry, sentimentality and pathos are replaced by sincerity 
and empathy – that is why his texts are so noticeable and offers a serious message.
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Niniejszy artykuł jest częścią szerszych badań nad komizmem Śląska Cieszyńskiego. W dys-
kursie teoretycznym dotyczącym komizmu istnieje szereg polisemicznych pojęć oraz nad-
mierna ilość interpretacji poszczególnych terminów. W swej pracy badawczej nad specyfiką 
komizmu w literaturze Śląska Cieszyńskiego wychodzę z ogólnego założenia, że komizm jest 
określeniem szerokim i  definiuje zjawiska wywołujące efekt śmieszności. Częścią komizmu 
jest humor, satyra, ironia i groteska, z czego satyra najmocniej z wszystkich form komizmu 
jest skierowana przeciw czemuś a równocześnie za czymś (może być użyta w dobrych lub złych 
celach w zależności od poglądów). Satyrze szczególnie służy polityka, bowiem satyra, zdaniem 
Tomasza Stępnia, od początku swego istnienia przejawiała związki z rzeczywistością pozaar-
tystyczną, znalazła się na marginesie sztuki, w niższych rejonach literatury, w sferze edukacji 
społecznej, kultury popularnej, polityki i rozrywki, stała się wytworem o charakterze konsump-
cyjnym i rozrywkowym dla mało wymagającej publiczności (Stępień 1996: 48–49, 295). Satyra 
polityczna od wieków tworzy istotny element w rywalizacji o władzę. Jak potwierdzają liczne 
prace literaturoznawcze, historyczne, socjologiczne komizm od zawsze był obecny w komuni-
kacji politycznej jako ludyczny element dyskursu. Komizm najpełniej rozwija się w epoce kry-
zysów, a satyra nasila się w okresach społecznych przesileń, nie inaczej było temu na terenach 
Śląska Cieszyńskiego.

Zanim przejdziemy do tematu należy przypomniej, iż zdecydowana większość autorów 
np. Kazimierz Wyka, Julian Krzyżanowski, Jan Trzynadlowski czy Jerzy Ziomek oddziela, 
w  uogólnieniu, komizm czysty (prosty lub humorystyczny) od komizmu satyrycznego. Jerzy 
Ziomek uważał komizm satyryczny za agresywny, towarzyszący degradacji, ośmieszający 
i kompromitujący. Natomiast komizm humorystyczny określa pobłażliwość i życzliwość, który 
może wskazywać niedoskonałości, ale te mogą być wartością i źródłem zadowolenia (Ziomek 
1966: 330). Teoretyk sztuki i filozof Bohdan Dziemidok powyższy podział bardziej specyfikuje 
wyodrębniając komizm prosty (uczuciowo jednorodny, z  brakiem elementów wartościująco‑
‑refleksyjnych) – można do niego zaszeregować wszelkie dowcipy i anegdoty okolicznościowe, 
bez kontekstu politycznego i zaangażowania społecznego, i komizm złożony, który dzieli jesz-
cze na humorystyczny i niehumorystyczny, przy czym w komizmie humorystycznym pochwała 
równoważy lub przeważa negację, a niehumorystyczny ma charakter dezaprobujący. W obrębie 
ostatniego wyróżnia zaangażowany społecznie komizm satyryczny, który aktywnie przeciwsta-
wia się złu w imię konkretnych ideałów oraz komizm niesatyryczny – pozbawiony społecznego 
zaangażowania, zjadliwy i agresywny, u którego negacja nie ma na celu działań reformator-
skich i służy wyłącznie do zmuszenia odbiorcy do samodzielnej refleksji, bądź do zademonstro-
wania oryginalności twórcy (Dziemidok 1967: 79–81). Przy analizie poszczególnych czasopism 
satyryczno ‑humorystycznych pojawiających się Śląsku Cieszyńskim do II wojny światowej 
zauważono wszystkie powyżej sklasyfikowane rodzaje komizmu, jednak przedmiotem niniej-
szego artykułu jest zbadanie komizmu satyrycznego, z wyszczególnieniem satyry politycznej.

Do pierwszych utworów satyrycznych w języku polskim należy rubryka „Jura i Jónek” po-
jawiająca się regularnie w „Gwiazdce Cieszyńskiej” od 1856 roku w formie ludowych dialogów 
w gwarze cieszyńskiej. Tematyka rozmów była różnorodna, komentowano społeczne zmiany 
i zjawiska (np. epidemię tyfusu i cholery, wycinkę drzew w Beskidach, brak ludzkiego szacun-
ku, pogoń za pieniądzem), wypowiadano się na tematy związane z polityką monarchii, później 
Polski. Nie stroniono od komentarzy polityki regionalnej, np. sprawa niemieckiej szkoły  
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w Mazańcowicach, często rozmawiano o władzy odrodzonej Rzeczypospolitej, dużą sympatią 
darzono m.in. Ignacego Paderewskiego:

„Jónek: Myślę, że teraz bee lepi, ten nowy minister, pisze sie Ignac Paderewski, umie snoci stra-
szecznie szumnie na klajwierzu wygrować, to je mądro głowa i dobry kamrat tego najwyższego 
amerykana Wilsona i mo wszędy bardzo dobre kondowita”.
(Gwiazdka Cieszyńska nr 7, 1919: 1)

Konflikt o Śląsk Cieszyński również stał się tematem licznych rozmów, ze względu na polski 
charakter gazety z dialogów oczywiście wynikała obrona polskich dążeń na tym terenie:

„…Czeszy se na nas ostrzą zęby i wszystkich Polaków na Śląsku by nejraczy zjedli jak hanacki 
knedle z powidłami sakompikom naroz, ale by im to djabligo na dołku leżało, bo nas je sztwierć 
miliona i nie daliby se z nami rady”.
(Gwiazdka Cieszyńska nr 1, 1919: 2)

Żartobliwy ton dialogów, piękna gwara i ludowa mądrość głosząca najczęściej pochwałę chłop-
skiego rozumu ludu śląskiego dostarczały gazecie rzesze czytelników. Rozmowy „Jury i  Jón-
ka” stworzył Edward Świerkiewicz, poeta, malarz, publicysta i działacz społeczny pochodzący 
z Myślenic, autor pierwszego na Śląsku Cieszyńskim utworu dramatycznego pisanego gwarą 
pt. „Polok w Śląsku, lebo dwa wachtorze w jednej dziedzinie. Obrozek sielski w trzech oddziołkach przez 
E. Świerka” (1856). Po jego śmierci dialogi były kontynuowane aż do zaniku „Gwiazdki” i stały się 
wzorem dla innych podobnych rubryk w śląskiej prasie. Rozmowy nie reprezentują satyry po-
litycznej w czystej postaci, bowiem nie chodzi w nich o atakowanie przeciwnika politycznego. 
Sympatii politycznych autorzy dialogów nie skrywali i nie tworzyli bezstronniczych komenta-
rzy (czasami umacniali istniejący stereotyp – np. Żyda), jednak w tonie wypowiedzi i w użyciu 
słownictwa daleko im do innych zjadliwych satyr i karykatur tego okresu. „Jura i Jónek” są swo-
istą kontynuacją sowizdrzalskiego bohatera, ludowego sprytnego chłopa, potrafiącego na swój 
sposób określać obserwowany świat.

Wzmożony rozwój satyry politycznej na Śląsku Cieszyńskim możemy zauważyć na po-
czątku XX wieku, w okresie nasilających się dążeń narodowych Polaków i  Czechów. Pierw-
szym czasopismem satyryczno ‑humorystycznym były „Pokrzywy” (potwierdza to podtytuł 
pisma: „Ucieszne pismo ludowe dla rozweselenia i rozrywki”), wydawane w Cieszynie w latach 
1909–1920 pod redakcją Jerzego Bielesza. Ośmiostronicowy dwutygodnik był pisany w języku 
polskim i w gwarze cieszyńskiej. Treść czasopisma składa się głównie z dowcipów, anegdot, 
karykatur, mikro ‑opowiadań oraz wierszy. Rzadziej występuje w nim komizm prosty, jak np. 
wiersz „My rządzimy światem! A nami kobiety!” (Pokrzywy nr 6, 1918: 6) lub dowcip:

Studyum z konieczności
Kucharka: Ty uczysz się po francusku?
Pokojówka: A co mam robić? Odkąd państwo
zauważyło, że podsłuchuję pod drzwiami,
rozmawiają zawsze po francusku ze sobą.
(Pokrzywy nr 3, 1910: 3)
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W większości utwory niosą elementy komizmu satyrycznego, a jego adresatami są najczęściej 
politycy austriaccy i ich sposób rządzenia, np. karykatura przedstawiająca Leona Bilińskiego, 
który w latach 1909–1910 piastował stanowisko ministra skarbu Austrii (Pokrzywy nr 1, 1909: 4) 
lub karykatura pt. „Sprawy bankowe Austro ‑Węgier”, dopełniona komentarzem:

„Tu felix Austria nube! (tj.  Szczęśliwa Austryo jesteś tem małżeństwem). Wołano wtenczas, 
kiedy rozchodziło się o  zjednoczenie Węgier z  Austryą. Dzisiaj jednak Austrya mółgłaby być 
zadowoloną, gdyby od Węgier odłączona była. Cóż to za małżeństwo, skoro pan małżonek ze 
spólnej miski wszystko zjada a dla biednej Austryi nic nie pozostawi”.
(Pokrzywy nr 1, 1909: 1).

W satyrze politycznej często ma miejscie dyskredytacja komiczna o charakterze personalnym, 
tak też dzieje się w „Pokrzywach” jednak raczej w sposób umiarkowany, np. poprzez zdrob-
nienie imienia, przekręcenie nazwiska, np. Wiluś Kajzer (Wilhelm II), stary Francek (Franci-
szek Józef I), Edek lub angielski Eduś (Edward VII) czy skierowanie się do władców w sposób 
koleżeński, używając często gwary jako narzędzia akcentującego familiarność: „Wiluśku ten 
swój naród miołeś na szpagatach i drutach uwiązany i skokali ci błoźni tak jako im poręczyłeś” (Pokrzy-
wy nr 18, 1918: 8). Spora część utworów jest skierowana przeciwko Czechom, czeskim polity-
kom i tzw. Ślązakowcom1, np. karykatura czeskiego lwa trzymającego posłów Karla Kramařa 
i Václava Klofáča, antyczeska przeróbka „Roty” Marii Konopnickiej, wiersz „Gruszowska bal-
lada” i wiele innych (Pokrzywy nr 1, 1909: 2–6). Wiersze umieszczone na łamach „Pokrzyw” są 
raczej niskich lotów, niektóre wręcz na granicy wierszoklectwa, prezentują prymitywną poezję 
agitacyjno ‑polityczną. Jak na pismo satyryczne przystało większość autorów drukowała pod 
pseudonimami. Do aktywniejszych należał Andrzej Chmurny, właściwie Józef Gabriel Mond-
chein (1883–1961), polski poeta i pisarz urodzony w Siedlcach, w twórczości zbliżony do nurtu 
polskiej poezji proletariackiej. Jego twórczość literacka przeszła bez większego echa, najwięcej 
rozgłosu przyniósł mu tomik wierszy „Ciernie śląskie” (1920, Lwów), gdzie wyraził radykalny 
protest przeciwko uciskowi społecznemu i  narodowościowemu na Śląsku Cieszyńskim. Na 
jego styl poetycki spory wpływ wywarła twórczość czeskiego poety Petra Bezruča.

W okresie sporu o tereny Śląska Cieszyńskiego (1919–20) między nowo powstałą Rzeczpo-
spolitą a Czechosłowacją karykatura i satyra polityczna coraz bardziej radykalizuje się, zwłasz-
cza przed planowanym plebiscytem, kiedy służyć miała do pozyskiwania głosów. Polski histo-
ryk Józef Chlebowczyk opisał atmosferę kampanii następująco:

„Nie było środka, którym by się nie posłużono w tej zaciętej i nieubłaganej walce: od odwoływa-
nia się do dziedzictwa przodków, do przywiązania do mowy ojczystej, uczuć patriotycznych – 
słowem od apelowania do stanów emocjonalnych poprzez agitację eksponującą argumenty eko-
nomiczne… do różnorodnych form psychicznego nacisku i terroru fizycznego włącznie”.
(Chlebowczyk, 1971: 145–146).

1 Ślązakowcami nazywano członków lub sympatyków partii Śląska Partia Ludowa, założonej przez 
Józefa Kożdonia i działającej w Austro ‑Węgrzech od 1909 r, a potem w Czechosłowacji w latach 1921–38. 
Partia zaliczana jest do śląskich ruchów separatystycznych, akcentujących odrębność narodową Ślązaków 
od Polaków.
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Każda ze stron miała własną komisję plebiscytową, która prowadziła aktywną agitację politycz-
ną. Czeska strona w tym celu założyła czasopismo satyryczne „Kocur”, później przemianowane 
na „Nasz Kocur”, którego redaktorem był czeski nauczyciel z Ostrawy Alois Adamus, piszący 
pod pseudonimem Jan Gwizda. Czasopismo koncentrowało się na wyszydzaniu słabości go-
spodarczej Rzeczypospolitej, na krytyce kościoła katolickiego i siły stanu duchownego, który 
utrzymywać będzie nierówność społeczną. Również karykatury w czasopiśmie „Ślązak”, wy-
dawanym przez Ślązakowców, podkreślały nierówność społeczną i  biedę państwa polskiego, 
dodając jeszcze antysemickiego kolorytu. Jedną z najbardziej znanych karykatur jest obraz roz-
mawiającej śląskiej pary (chłopak i dziewczyna) z tzw. galicyjską trójcą – ksiądz, Żyd i polski 
oficer. Ślązakowcy apelowali do niezdecydowanych narodowo obywateli o  czujność, bowiem 
wraz z przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Polski zagraża regionowi migracja robotników 
z Galicji oraz napływ galicyjskich urzędników. Polska kampania plebiscytowa akcentowała an-
tyklerykalizm czeski oraz kwestię słowacką i niestabilność wewnętrzną Czechosłowacji, któ-
ra przedstawiana była jako zlepek narodowości (Niemcy, Czesi, Węgrzy, Słowacy), w którym 
prawdziwi Czesi tworzą mniejszość (Novotný, 2012: 217–224). W tym celu wyszły 2 broszury 
pamfletowo ‑agitacyjne napisane w formie dialogu: „Rozmowa Ślązaka z  Czechem: jak Jerzy 
Węglorz rozmawiał z  Czechem Naprstkiem” (Cieszyn 1919) i  „Rozmowa Ślązaka z  Czechem” 
(1919 lub 1920) autorstwa Władysława Gumplowicza (1869–1942). Podkreślano także polskie ko-
rzenie robotnika śląskiego i przywiązanie do mowy ojczystej. Szczyt kampanii plebiscytowej 
przypada na wiosnę 1920 roku, jednak ostatecznie do plebiscytu nie doszło i spór rozwiązano 
w kręgach dyplomatycznych podczas posiedzenia Rady Ambasadorów w belgijskim Spa.

W wyniku podziału, po stronie Czechosłowackiej, znalazło się około 140 tysięcy Polaków, 
którzy w powiecie cieszyńskim, frydeckim i frysztackim tworzyli silną grupę narodową. Cze-
skie tereny Śląska Cieszyńskiego zamieszkałe przez Polaków zaczęto nazywać Zaolziem, gdzie 
w miarę szybko Polacy zorganizowali dobrze rozwijające się struktury społeczno ‑kulturalne 
i polityczne. Międzywojenna działalność polityczna Polaków z Zaolzia w ramach państwa cze-
chosłowackiego skupiała się na silnej reprezentacji Polaków na wszystkich szczeblach władzy 
państwowej, stąd ważnymi wydarzeniami były wybory do parlamentu Czechosłowacji w latach 
1929 i 1935. O ile w pierwszych wyborach Polacy reprezentowali jednolity blok wyborczy, to w la-
tach 30. dochodzi do rozdrobnienia polskiej sceny politycznej, nic więc dziwnego, że wyborom 
1935 roku towarzyszy wzmożona działalność satyryczna, najaktywniejszym staje się „Szerszeń”, 
dodatek satyryczno ‑humorystyczny do „Prawa Ludu”, gazety wydawanej przez Stronnicwo 
Ludowe, której programem było bronienie praw narodowych i kulturowych polskojęzycznych 
Ślązaków. Przywódcy partii odwoływali się do polskiego solidaryzmu narodowego oraz idei to-
lerancji religijnej, mimo iż należeli do niej głównie polscy ewangelicy. Adresatem zjadliwych 
ataków „Szerszenia” (tytuł tworzył aluzję do agresywności owada) były więc wszystkie osoby 
i  środowiska, będące politycznymi przeciwnikami partii. Szczególnie atakowano Emanuela 
Chobota działacza Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, zwanego przez redaktorów po-
błażliwie „Manuś”, za jego układanie się z  czeskimi socjaldemokratami. Był też adresatem 
większości dowcipów i  satyr o  charakterze personalnym. Pismo atakowało wszelkie poczy-
nania konkurentów politycznych, zwłaszcza tych, którzy celowo uderzali w interesy Polaków 
na Zaolziu, stąd ataki także na Józefa Kożdonia, przywódcę Ślązakówców, polityków czeskich 
i  redakcje innych gazet partyjnych np. „České Slovo”, „Robotnik Śląski”. „Szerszeń” operuje 
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językiem dosadnym i agresywnym, często sprowadza się do kpiny i szyderstwa. Ulubionym za-
biegiem ośmieszającym jest używanie spolszczonego języka czeskiego w celu pokazania braku 
etnicznych Czechów w regionie zaolziańskim, a gwarę cieszyńską używa w treściach przywo-
łujących głos prostego ludu, np. w stałej rubryce „Łod dziedziny do dziedziny” (od wioski do 
wioski), która jest pisana w formie ludowego komentarza aktualnych wydarzeń politycznych 
w regionie. Czasami autorzy inspirują się treściami z satyrycznego miesięcznika „Kocynder” 
(wydawanego w latach 1920–1939), które odegrało znaczącą rolę w okresie plebiscytu i powstań 
śląskich w regionie Górnego Śląska, a kilkakrotnie sięgającego po ogólnopolskie motywy saty-
ryczne – chociażby popularną w okresie międzywojennym postać króla Afganistanu Amanul-
laha Chana, którego wizyta w Polsce na przełomie kwietnia i maja 1928 roku stała się wdzięcz-
nym źródłem licznych satyr skamandryckiego „Cyrulika Warszawskiego”. W większości jednak 
teksty satyryczne „Szerszenia” wykorzystują kontekst i motywy regionalne, czyniąc to w sposób 
nieczytelny dla obiorcy, gdyż liczne komentarze mają charakter personalnych ataków redakcji 
na daną osobę, co utrudnia zrozumienie przekazu i kontekstu satyrycznego. Stąd wątpliwe jest, 
żeby polityczna satyra pisma cieszyła się popularnością wśród czytelników w odróżnieniu od 
licznych dowcipów towarzysko ‑okolicznościowych zamieszczanych na łamach „Szerszenia” dla 
odciążenia treści. Łącznie wyszło 32 numerów czasopisma (w latach 1934–35), a po wyborach 
parlamentarnych w Czechosłowacji potrzeba wydawania pisma zanika.

Satyra polityczna na Śląsku Cieszyńskim w swej retoryce często używała gwary i  poję-
cia śląskości jako atutu pozytywnego, obojętnie czy chodziło o satyrę czeską lub polską, prze-
ciwstawiając jej pojęcie obcości (w znaczeniu  – spoza regionu, z  centrum). Sprowadzała się 
przede wszystkim do prostych „satyr krótkiego trwania”, osobistych wypadów i dezaprobują-
cych ośmieszeń. Niestety w dużym stopniu nacechowana była funkcją agitacyjną, która szybko 
dezaktualizuje się i z reguły nie imponuje warsztatem (Mikrut 2016: 6). Trudno dziś określić, 
jak dużą rolę odegrała w walce politycznej tego okresu, chociaż bezspornie przyczyniła się do 
umocnienia niektórych istniejących stereotypów narodowych.

POLITICAL SATIRE OF „CIESZYN” SILESIA IN THE INTERWAR PERIOD

SUMMARY It’s been ages since political satire was key element in rivalry of 
power and authority. As many literary, historical, sociological studies confirm. 
Comicality was always part of political communication as a ludic element of dis-
course. Comicality is at its most in era of crises and satire aggravates in periods 
of social solstice, it wasn’t any different on terrains of Śląsk Cieszyński. 

Present article talks about growth of political satire on turn of 20th and 21st 
century. Political satire on terrains of Śląsk Cieszyński was oftenly brought to 
form of simple “short satires”, personal reflections and disapproving ridicules. 
We can hardly guess how big role was political satire playing in political wars of 
that particular era, however it clearly contributed on affirmation of some exist-
ing national stereotypes.  Its most interesting factor is dialect‑like vocabulary 
forming original and interesting satirical statement.
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W XVII‑WIECZNYM ŻYWOCIE 
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HOLINESS AS A VALUE IN THE SEVENTEENTH‑CENTURY LIFE OF SAINT 
NORBERT

ABSTRACT 17thcentury manuscript The Life of St. Norbert was founded in the Premon-
stratensian (Norbertan) monastery in Kraków in Zwierzyniec. As required by the species, 
it contains a description of the life, activity and death of the founder of the Premonstraten-
sian order, Archbishop Magdeburg, patron of Prague. It also contains a description of the 
miracles that happened through his intercession and became the basis for parallel canon-
ization. The analyzed text was intended for religious sisters to individual reading, and via 
this exercise became acquainted with the person of the saint patron. The educational goal 
of the text was also to show Norbert’s holiness treated as the highest value in the Christian 
hierarchy. The author of the text signals Norbert’s holiness in various ways. The aim of the 
paper was to reconstruct these methods, find them in the language layer of the text and 
analyze the language units and contexts in which they occurred. The article is part of the 
research on language axiology, it presents the name of one value, which is the highest value 
for Christians, especially nuns.

KEY WORDS lives of saints, language axiology, holiness as a value, old Polish
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Informacja podana w tytule Żywota1 wskazuje jednoznacznie na źródło tekstu – jest nim trzeci 
tom dzieła kolońskiego kartuza Wawrzyńca Saura (Suriusza), który w latach 1570–1575 wydał 
6 tomów in folio i 7. tom, będący suplementem, pod wspólnym tytułem De probatis sanctorum 
historiis. W tomie trzecim tegoż dzieła, wydanym w Kolonii w 1572 roku, zawarty jest żywot 
św.  Norberta, który jest obszernym streszczeniem średniowiecznego Vitae B sancti Norberti, 
o czym autor pisze w dodatku do żywota (s. 545)2. Zamieszczony w XVII ‑wiecznym rękopi-
śmiennym kodeksie, przechowywanym w klasztorze sióstr norbertanek na Zwierzyńcu (sygn. 
594), tekst żywota św. Norberta jest wybiórczym tłumaczeniem Suriusza przeznaczonym dla 
zakonnic do indywidualnego czytania3. Lektura tekstu miała dać norbertankom istotne in-
formacje o życiu, śmierci i cudach czynionych zarówno za życia, jak i po śmierci założycie-
la i patrona zakonów norbertańskich (premonstrateńskich), będącego nie tylko prawodawcą 
zakonu, ale także jego pierwszym opatem – ojcem. Żywot św. Norberta należy do gatunku ży-
wotów świętych, których treść „była warunkowana przez aksjologię chrześcijańską” (Krzywy 
2014: 49). Wartością (‚tym, co jest dobre’ Puzynina 1993: 16) nadrzędną w chrześcijaństwie jest 
ŚWIĘTOŚĆ, którą Encyklopedia Katolicka definiuje jako „atrybut Boga, będącego ontologicz-
nie świętością i źródłem każdej świętości, zwłaszcza człowieka, który osiąga ją przez naśla-
dowanie Jezusa Chrystusa, realizację cnót teologalnych oraz przestrzeganie zasad etyczno‑
‑moralnych” (2013: 400). Świętość człowieka nie jest ontologiczna (J. Rodzoch ‑Malek 2011: 178), 
gdyż jest naznaczona wyborem Boga. To Bóg powołuje do świętości, człowiek zaś, by stać się 
świętym, musi to powołanie rozpoznać i pójść za Jego głosem. Bóg przez dotknięcie miłością 
uświęca człowieka i  nadaje jego życiu nowy sens  – jednym z  jego przejawów jest czynienie 
dobra. Wybitna badaczka języka wartości  – Jadwiga Puzynina  – świętość umieszcza wśród 
wartości transcendentnych, dla których ustala centrum pojęciowe: dobro transcendentne 
i świętość właśnie. Taką wartością jest w Żywocie świętość Norberta, którą anonimowa autorka 
sygnalizuje na różne sposoby. Moim zadaniem jest zrekonstruowanie tych sposobów, odnale-
zienie ich w warstwie językowej zabytku i wskazanie jak XVII ‑wieczna zakonnica postrzega tę 
wartość w osobie założyciela i prawodawcy zgromadzenia, do którego należy i jak ją opisuje. 
Mam przy tym świadomość, że wartościowanie w rękopiśmiennym zabytku dokonywane jest 
przez zakonnicę, która świętość rozumie zgodnie z teologią katolicką jako świętość samego 
Boga oraz świętość Kościoła, uznaje też powołanie wszystkich chrześcijan do świętości (Zmu-
da 2018: 32). Dla zakonnic – adresatek analizowanego tekstu Żywota – świętość jest wartością 
najwyższą, bo każda z nich, wybierając klasztor, chce ją osiągnąć. W kościele katolickim świę-
ty, czyli „ogłoszony przez Kościół jako zbawiony i mogący być przedmiotem kultu” (Doroszew-
ski SJP, 1966, t. VIII) jest traktowany jako wzór, ideał, do którego chrześcijanin winien dążyć. 
Tym bardziej zakonnice, które, realizując cel chrześcijańskiego życia, wybierają drogę trudną, 

1 Pełny tytuł utworu brzmi: Żywot świętego Norberta Pierwszego Ojca Zakonu Premonstratensów, Arcybiskupa 
Magdeburskiego, pisany od jego rówiennika i klasztorom jego podany, surius tomo tertio, żył około roku pańskiego 1130.
2 O Wawrzyńcu Suriuszu i jego dziele pisze w kontekście Żywotów Piotra Skargi Henryk Fros (1991: 
173). O najwcześniejszych żywotach św. Norberta zob. Knapiński (1884: 7).
3 Tekst zamieszczony w kodeksie nie jest wzorowany na żywocie św. Norberta autorstwa Piotra Skar-
gi, różnice pomiędzy wersjami tekstu są zbyt duże, by można mówić o jakichś zależnościach. Na pierwszą 
połowę XVII wieku przypada aż 8 wydań dzieła Skargi i jest wielce prawdopodobne, że dzieło to znajdo-
wało się w bibliotece klasztornej, nie mniej jednak źródło tekstu jest wyraźnie określone w tytule, a zbież-
ność z tekstem oryginalnym Suriusza jest dobrze widoczna.
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drogę nieustannej modlitwy i pracy w zakonie kontemplacyjnym, gdzie dodatkowo obowią-
zuje bezwzględne posłuszeństwo wobec przełożonych oraz równie bezwzględne silentium. 
Umieszczenie tekstu w kodeksie koresponduje z kolejną częścią dzieła, którą stanowi ośmio-
punktowe Rozmyślanie przez oktawę S. Norberta z  żywota jego. Autorka Rozmyślania przywołuje 
opisane w Żywocie wydarzenia i na ich kanwie buduje rozmyślania (medytacje) przeznaczone 
dla zakonnic4.

1 / ŚWIĘTOŚĆ PRZEZ NAZYWANIE
W Żywocie świętego Norberta leksem świętość nie wystąpił ani razu5. Nieobecność tego wyrazu 
w badanym tekście być może należy tłumaczyć jego niską frekwencją w staro‑ i średniopolsz-
czyźnie. Oba wyrazy – świętość i święty – należą do najstarszej warstwy słownictwa, oba wystąpi-
ły w najstarszej części Psałterza floriańskiego powstałej przed rokiem 1400, ale na przykład przy-
miotnik święty w wydanej po raz pierwszy w 1599 roku Biblii ks. Jakuba Wujka wystąpił w 128 
wersetach, podczas gdy pochodna od niego nazwa cechy abstrakcyjnej  – świętość tylko raz6. 
W tekście żywota – świętość Norberta zakonnica oddaje, za pomocą leksemu święty będącego 
przydawką przymiotną określającą imię własne. Imię założyciela Premonstratensów bez owej 
przydawki pojawia się w zabytku zaledwie kilka razy i nie jest nacechowane aksjologicznie, np.: 
Gdy tedy Norbert był wydany na świat; Norbert ku przyjęciu święcenia (…) odzienie swe złotem i perła-
mi lśniące, w którym świata zażywał zewlókł7. Imię z przydawką: Norbert święty jest zdecydowanie 
częstsze. Postpozycyjny szyk przydawki jest w tekście zakłócony jednym przypadkiem szyku 
prepozycyjnego, który wystąpił tylko w tytule dzieła: Żywot świętego Norberta. Taki szyk jest 
zgodny nie tylko z łacińskim pierwowzorem Vita sancti Norberti, ale także z wieloma tytułami 
średniowiecznych vitae. Świętość Norberta8, dająca prawo do tytułowania go przymiotnikiem 
 

4 Tytuły poszczególnych części rozmyślań: O niezmiernej dobroci Boskiej nad grzesznymi; O powołaniu 
S. Norberta; O dziwnej odmianie Ojca s. Norberta; O tym co Pan Bóg odpowiada Norbertowi świętemu o strzeżeniu się 
grzechu; O pokoju, który zaleca Pan Bóg świętemu Norbertowi; O pokorze świętej i ubóstwie Norberta świętego; O szc-
zerej miłości Bożej i inszych cnotach Ojca s. Norberta; O zacności Zakonu świętego Premonstrateńskiego
5 Brak tego leksemu w XVII‑wiecznych rozmyślaniach dla nowicjuszek w klasztorze benedyktynek 
zauważyła Ewa Zmuda (2018 :33).
6 Dane te przytaczam na podstawie biblii internetowej https://biblia.apogoletyka.com/read, dostęp 
17.11.2019. W Biblii Tysiąclecia przymiotnik święty notowany jest w 121 wersetach, leksem świętość tylko 
w 15 i to głównie w Starym Testamencie w odniesieniu do Boga. W Nowym Testamencie wyraz wystąpił 
tylko raz (1 Kor 7,14) i odnosi się do niewierzącej żony, która uświęca się przez wierzącego brata.
7 Cytaty z tekstu żywota podaję w pisowni oryginalnej, wprowadzam współcześnie obowiązujące zna-
ki diakrytyczne i interpunkcję.
8 Arcybiskup Magdeburga Norbert jest zaliczony w poczet świętych Kościoła Katolickiego na mocy 
dwóch dyplomów papieża Grzegorza XIII. W pierwszym, z dnia 28 lipca 1582 r., ustanawiał święto Nor-
berta na 6 czerwca, w drugim, z 15 sierpnia 1582, ustanawiał na ten dzień odpusty w kościołach norber-
tańskich. Dodatkowo papież Grzegorz XV 7 września 1621 roku zatwierdził lekcje drugiego nokturnu 
w Brewiarzu Rzymskim i dokonał kanonizacji równoważnej, a Klemens X dekretem z 7 września 1672 pod-
niósł święto Norberta do rzędu duplex dla całego kościoła (zob. Knapiński 1885: 325–326). Święto duplex 
to święto zdwojone, w którym już od średniowiecza odmawiano dwa oficja – jedno z dnia powszedniego, 
drugie ze święta. Przez oficjum należy rozumieć tu liturgię godzin (Officium divinum) – publiczną mod-
litwę kościoła realizowaną jako zalecenie św. Pawła wyrażone np. w pierwszym Liście do Tessaloniczan 
(5,17) by „nieustannie się modlić” (zob. KKK 1994: 289).
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święty, jest usankcjonowana dyplomem papieskim i potwierdzona nie tradycyjnym procesem 
kanonizacyjnym, lecz mocą tzw. kanonizacji równoważnej9.

Przymiotnik święty pojawia się w tekście Żywota również w kolokacji mąż święty, co jest 
tłumaczeniem obecnego w łacińskim oryginale vir sanctus, np.: Mąż święty pokornie i mądrze odpo-
wiedział; Tam przeszkadzał [czart] braciej ale na przyjście Męża Świętego odpędzony był (…). W kolejnej 
kolokacji z przymiotnikiem święty – ojciec święty – ojcostwo Norberta odnosi się do współbraci. 
Norbert jest ojcem, gdyż, będąc założycielem zgromadzenia i jego pierwszym opatem general-
nym, stał się opatem – ojcem, któremu podlegają wszyscy zakonnicy. Święte ojcostwo oparte 
na doskonałej miłości uzdalnia do czynienia cudów: Tegoż czasu, gdy [Norbert] niektórego brata 
chciał obrać na negotia klasztorne znalazł febrę cierpiącego, naznaczył mu w imię Chrystusowe i mocą po-
słuszeństwa, idź powiada, a wróć się i już więcej nie cierp tej febry. Na te słowa ozdrowiał i wypełnił mandat 
ojcowski.

Bliskie świętości jest określenie łacińskie vir Dei, którym wielokrotnie nazywa się Norber-
ta w łacińskim tekście Żywota, a które autorka omawianego zabytku oddaje wierną oryginało-
wi kolokacją mąż Boży, np.: Co Mąż Boży otrzymawszy z wielką dufnością z bosemi nogami na połaci 
i wszędzie Ewangelie opowiadał (…). Mąż Boży to określenie starotestamentowe, stosowane na na-
zwanie: Mojżesza (Pwt 33,1)10, anioła posłanego przez Boga (Sdz 13,6) oraz proroków, którzy są 
głosem Boga (1Sm 9,6). W pierwszej Księdze Samuela mąż Boży został scharakteryzowany jako: 
„człowiek poważny: co powie, wszystko się staje“. Św. Norbert w Żywocie jest przedstawiony jako 
człowiek mający szczególny kontakt z Bogiem. Bóg pozwala mu widzieć przyszłość: A Norbert 
Święty w Kampembergenskim klasztorze bracią do trwałości upominał, którym głód w Westfalii przyszły 
opowiadał, co się stało, bo przydało się jednego czasu, że bracia do obiadu chleba nic nie mieli. Bóg mówi 
do niego i odpowiada na jego pytania: Norbercie, Norbercie, co czynisz. Twardo jest przeciw ościeniowi 
wierzgać. Słowa Boga są przyczyną konwersji Norberta: I  jakoby usłyszał głos do siebie mówiący: 
Przestań od złego a czyń dobre, szukaj pokoju a przenaśladuj go. Być mężem Bożym to – w rozumieniu 
XVII ‑wiecznej zakonnicy – być z Bogiem w szczególnej, uświęconej relacji właściwej ludziom 
świętym. To oni stają się pośrednikami pomiędzy wiernymi a Bogiem, a cześć im oddawana 
(veneratio sanctorum) przechodzi na samego Boga, sprawcę ich świętości.

2 / ŚWIĘTOŚĆ PRZEZ NAŚLADOWANIE
Autorka Żywota używa leksemu święty w znaczeniu wypływającym z  głębokiej wiary. Drogą 
do świętości jest naśladowanie Chrystusa11 prowadzące wierzącego do doskonałej miłości. Taką 
drogą kroczył św. Norbert: przyszedł do Federika Arcybiskupa i jemu wszystkie swoje myśli powiedział 
o naśladowaniu Chrystusa. Zalecał je też swoim współbraciom: Zaraz też w dzień Narodzenia Bożego 

9 Kanonizacja równoważna to orzeczenie o świętości wyrażone nie „w zwykłej formule kanonizacji, 
lecz w dekrecie zobowiązującym cały Kościół do oddawania czci danemu słudze Bożemu i otaczania go 
takim samym kultem, jaki należy się świętym kanonizowanym” (www.opoka.org, dostęp 17.11.2019).
10 Wszystkie cytaty biblijne i skróty nazw ksiąg pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, 
Warszawa 1980, wyd. III poprawione.
11 O naśladowaniu Chrystusa prowadzącym do świętości zob. m.in. św Paweł (Ef. 5, 1–2): „Bądźcie więc 
naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i sa-
mego siebie wydał za nas w ofierze.”
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roku 1119 każdy z nich podpisali się i przysięgli pod tą Regułą i potem wiele z nich przystawało na wojnę 
duchowną, których do pokory świętej napominał (…) i upominał Chrystusa swego naśladować. Nawołu-
jąc współbraci do wzorowania się na Chrystusie, stawiał przed nimi zadania trudne, chciał by 
zachowywali całkowity post rozumiany jako powstrzymanie się od potraw mięsnych: Chciał też 
aby bracia jego postanowienia na wszelki czas oprócz choroby mięsa nie jadali. Zalecana asceza doty-
czyła także ubioru: na ciele nie mieć płótna nijakiego, gdyż on [sam] włosiennice używał; przywodził 
bracią, aby w starym i podłym odzieniu kochali się i często do nowych szat stare płaty przyszywali. Przede 
wszystkim zaś żądał od współbraci pokory: do pokory świętej [ich] napominał. Można przyjąć iż, 
zalecając zakonnikom pokorę, miał na myśli ‚poczucie własnej niższości, małość’ w stosunku 
do Boga (Grzegorczykowa 1993: 31), natomiast w stosunku do człowieka pokora miała skutko-
wać pełnym poświęcenia oddaniem. Oddanie Chrystusowi realizowane w naśladowaniu naj-
pełniej oddają słowa zamieszczone w Żywocie: słowy i uczynkami wolał nic nie umieć jeno Chrystusa 
Jezusa, tegoż ukrzyżowanego. Św. Norbert naśladuje Chrystusa także w miłości bliźniego – spełnia 
tym samym przykazanie Jezusa „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” 
(J 13,34).

3 / ŚWIĘTOŚĆ PRZEZ MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO
Miłość Norberta do Boga dla autorki tekstu była oczywista, nie wymagała opisu, zaświadcza ją 
w zasadzie cały tekst Żywota. Dla tej miłości Norbert porzuca świeckie, wystawne życie, obiera 
trudne życie zakonne, przyjmuje odpowiedzialną funkcję arcybiskupa Magdeburga, by krze-
wić i umacniać wiarę, wzmacniać Kościół, głosić wiernym Słowo (Norbert pełnił nadaną mu 
przez papieża Gelazjusza II funkcję wędrownego kaznodziei). W jednym tylko miejscu pojawia 
się zapis: Albowiem takowa była wiara i miłość ku Panu Bogu, iż żadne fatygi cielesne nie zaszkodziły 
mu, w którym o miłości do Boga świadczą codzienne umartwienia. Równie ważna w świętości 
jest miłość do bliźniego, wyrażona w nowym przykazaniu Jezusa. Realizując tę miłość w swoim 
zgromadzeniu, Norbert żywi ubogich: Norbert święty jachał z nim pożegnając się z bracią i zostawiw-
szy im pieniędzy któremi żywił sto i dwadzieścia ubogich, co i po dziś dzień jest wiecznymi czasy. Rozdaje 
im swój majątek: Udał się na peregrynację, przykładem Abrahama Patryjarchy, z dwiema towarzysza-
mi, te pieniądze, które miał ubogim rozdał w drodze; ojczyznę swoją ubogim rozdał, nic sobie nie zostawia-
jąc. Pozbywa się majątku kościelnego: wszystkie dobrodziejstwa kościelne które trzymał Arcybiskupo-
wi spuścił. Powodowany miłością bliźniego prowadzi wiernych do zbawienia: W ten czas dopiero 
począł ciężej pracować około zbawienia ludzkiego, poganów srogich nic się nie lękając. Drogą zbawienia 
prowadzi wszystkich: on dobrych miłując, złych nie przestał karać aż się uznali.

4 / ŚWIĘTOŚĆ PRZEZ CUDA
Świętości Norberta dowodzą cuda, jakie opisano w Żywocie. Jak wiadomo cudem w teologii są 
zdarzenia niemające racjonalnego wyjaśnienia, niedające się objaśnić powszechnymi prawa-
mi natury, przez co uznawane są za ingerencję Boga. Cuda są wskazaniem na Boga, na Jego 
wszechmoc „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37) i ze względu na swoje boskie 
źródło należą do świętości. Tak więc człowiek święty, dokonując cudu dla dobra ludzi, umacnia 
wiarę w Boga. Cudem, który zaowocował umocnieniem wiary, było uzdrowienie ociemniałej: 
Po mszy świętej niewiasta jedna tchnieniem jego wzrok odniosła, którym cudem ludzie zacni zwruszeni 
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samych siebie i rzeczy swoje przez ręce Norberta Świętego Bogu ofiarowali. Kolejnym – rozmnożenie 
chleba: Przydało się jednego czasu, że bracia do obiadu chleba nie mieli i nigdzie dostać nie mogąc Mąż 
Boży słowa one wspominał (…) Nie zagubi Pan głodem dusze sprawiedliwego, a oto z prędka Pan dostatek 
chleba braciej przysłał, iż sami i przychodniowie dosyć go mieli, od tego czasu na niczym im nie zbywało.

Anonimowa norbertanka – za XII ‑wiecznym autorem Vitae B, przytaczając szczegółowe 
opisy, podkreśla bożą moc Norberta. Żywot opisuje czterokrotne zwycięstwo Norberta nad sza-
tanem. W jednym z takich opisów autorka dostrzega, iż takie zwycięstwo było możliwe dzięki 
posiadaniu przez Norberta bożej mocy: Jednej nocy nie spał, przed ołtarzem klęcząc w sacelle swej, sta-
nął wedle niego szatan w osobie niedźwiedzia, zębami i paznokciami miotając się na Norberta Świętego, 
zląkł się wprawdzie naprzód, ale zaraz poznawszy sidła szatańskie, Bożą mocą odegnał go. Owa boża moc 
pozwoliła Norbertowi zwalczyć uosabiane przez szatana siły zła: Lecie w wielką gorącość przynie-
siono pragnącym wody, w której na kształt żaby czart ukazał się, odkrywając zdradę jego Mąż Boży rzecze: 
wyrzućcie go, bo większa jest jego chytrość niż moc. Tam przeszkadzał bardzo braciej, ale na przyjście Męża 
Świętego odpędzony był, gdyż i bestie leśne na kiwnienie Męża Bożego zaniechały srogości swojej.

Cuda, które wydarzyły się po śmierci Norberta, potwierdzają jego świętość: Ciało jego 
przez wiele dni nie było pogrzebione dla sporu, który był między kanonikami katedralnego ko-
ścioła i kanonikami Panny Marii o miejsce pogrzebu jego, urosły wielkie gorąca, nieskażone 
zostało, potem z rozkazania Lotariusza Cesarza przed ołtarzem Świętego Krzyża u Panny Marii 
pogrzebione jest. Idzie w tym zapisie o Owo nieskażenie ciała trzeba rozumieć jako trwałość 
zwłok świętego (niepodleganie rozkładowi), co współcześnie nie jest warunkiem koniecznym 
do kanonizacji, ale znacznie proces kanonizacyjny przyśpieszającym. Jako cudowne traktuje 
Żywot pośmiertne ukazanie się Norberta współbraciom: Tegoż dnia i godziny, której Mąż świę-
ty z  tego świata zszedł, jednemu z  braci ukazał się w ślicznej szacie, gałązkę oliwną w ręku 
niosąc, który gdy spytał skąd przyszedł i dokąd idzie, z raju powiada posłany jestem, skąd tę 
gałązkę kwitnącą przyniosłem i idę abym na miejscu ubóstwa mego, to jest w Premonstrateń-
skim kościele wszczepił ją. Drugiemu też bratu ukazał się w własnej postaci, ale zaraz osoba 
przemieniła się w kwiat bardzo śliczny, którego Anieli wziąwszy do nieba zanieśli.

5 / ŚWIĘTOŚĆ PRZEZ KONTAKT Z SACRUM
O świętości Norberta świadczą te fragmenty tekstu, w których zakonnica opisuje jego kontak-
ty z  osobami należącymi do sfery sacrum. Objawienia te zawsze poprzedza gorąca modlitwa 
Norberta, niekiedy wzmocniona postem: udał się na modlitwę i posty z tymi, którzy chodzili na kaza-
nie, prosząc Pana Boga aby raczył objawić ciała męczenników i panien świętych. Modlitwa zostaje wy-
słuchana, święci przybywają z pomocą. Św. Urszula i jej towarzyszki pomagają odnaleźć swoje 
święte ciała: Ukazała się tedy jedna Panna z jedynaście tysiąc dziewic, niektóre mu w nocy objawiają imię 
i miejsce gdzie leży, które rano zupełnie naleziono. Modlitwa pomaga też odnaleźć miejsce pochów-
ku świętego Gerona: Nazajutrz mąż Boży świętego Gerona męczennika ciało zupełne nalazł, z weselem 
wielkim wziął część Mąż Boży a inne części z wielką uczciwością od duchownych pochowano. W innym 
miejscu badanego tekstu Norbertowi objawia się Matka Najświętsza: Oto bowiem Panna Maryja 
ukazuje mu się obłóczona z chórami anielskimi, oznajmując mu, iż wysłuchane są modlitwy twoje i miej-
sce gdzie głowa zakonu jego będzie pokazuje. Habit także nakazuje, w którym ma być obleczony, mówiąc 
do niego te słowa: Synu weźmi śliczną szatę. Wreszcie św. Augustyn osobiście wręcza Norbertowi 
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regułę klasztorną: ukazał się Mężowi Bożemu Augustyn Święty, który i regułę złotą podał mu samego 
siebie oznajmując mu rzekł: Ja jestem Augustyn niegdy Biskup Hiponenski, oto masz regułę, którą pisałem, 
pod którą, jeśli dobrze będą walczyć bracia twoi, synowie moi, bezpieczni z Chrystusem staną na ostatnim 
sądzie. Opisywane objawienia umacniają wiarę w świętość Norberta. Maryja i inni święci przy-
chodzą Norbertowi z pomocą, ale pomoc ta skierowana jest za jego pośrednictwem na tych, 
których skupił w założonym przez siebie zgromadzeniu.

6 / UWAGI KOŃCOWE
W Żywocie świętego Norberta anonimowa autorka postrzega świętość Norberta jako wartość 
istotną dla całego zgromadzenia. Ma to być bowiem cel, do którego powinna dążyć każda za-
konnica. Wartość ta ukazywana jest poprzez nazywanie tj. nominację dokonywaną za pomocą 
nazwy własnej z dookreślającą przydawką przymiotną święty oraz za pomocą deskrypcji okre-
ślonych, czyli grup językowych, które ze względu na kontekst, jednoznacznie wskazują na oso-
bę Norberta. Innym sposobem ukazywania świętości jest orzekanie o faktach z życia Norberta, 
na podstawie których autorka określa jego stosunek do Boga i bliźniego, jego religijność, czy 
skuteczność kontaktów z sacrum.

Świętość, jak wiadomo, jest nierozerwalnie związana z Bogiem. To o sobie mówi Bóg: „Bo-
giem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja – Święty” (Oz 11,9). Świętość jest dla chrześci-
jan wartością najwyższą, gdyż jej źródłem jest miłość doskonała – Jezus Chrystus. Człowiek 
przez naśladowanie ziemskiego przebywania Boga, może ją osiągnąć12. O świętości rozumianej 
jako „wyniesienie na ołtarze” decydują ludzie – dzisiaj w trudnym, wieloetapowym procesie ka-
nonizacyjnym, prowadzonym według bardzo surowych reguł. To człowiek, rekonstruując życie 
kandydata do świętości, musi odpowiedzieć na szereg istotnych pytań o świętość właśnie, o to, 
czy to, co prawdziwie boskie było widoczne w jego życiu.

Żywot św. Norberta pokazuje wyraźnie, iż to, co boskie, było obecne w życiu świętego 
i działa po jego śmierci. „Moc uzyskana przez świętych nie gaśnie z  ich zgonem – pisze Zo-
fia Kossak ‑Szczucka  – Niezniszczalna, wciąż aktywna, wciąż promieniująca, stanowi złoże 
energii silniejszej niż atomowa, zdolnej przeobrazić świat” (1958: 146). Moc świętości Norberta 
powodowała, iż jeszcze za życia świętego klasztory premonstrateńskie powstawały w całej Eu-
ropie. Z uświęconych wizji Norberta zakonnicy czerpali wiarę, którą – jak pisze autorka Żywo-
ta – szerzyli (lśnili) w różnych stronach świata: Ale Norbert Święty Panu Bogu się modląc, ukazał się 
widomie na tym miejscu, gdzie dziś kościół premonstrateński postawiony jest, Chrystus na krzyżu wiszący, 
nad którym siedm promieniów słonecznych dziwnej jasności świętej, widzieli też z czterech części świata 
niezliczoną wielkość pielgrzymów świętych skłaniających się do niego, którzy jakoby pokłon uczyniwszy 
swemu odkupicielowi i nogi jego pocałowawszy jakoby wolność biorąc na rozmaite strony lśnieć zwracali 
się. Moc świętości Norberta owocowała łaskami Boga: Zwróciwszy się do Premonstratu [Norbert] 
kościół w Laudunie Marcina świętego potwierdził, który za Galerta opata postawił, któremu dał Pan Bóg 
taką łaskę przez błogosławieństwo Norberta świętego (…) ten Galertus we dwanaście lat więcej niźli pięćset 
braci tam zgromadził i  Pan Bóg wszystko rozmanażał. Moc ta musiała być duża także po śmierci 

12 „Ten, kto wierzy w Chrystusa staje się synem Bożym. To przybrane synostwo przemienia go, pozwala-
jąc mu iść za przykładem Chrystusa; uzdalnia go do prawego działania i do czynienia dobra. W zjednocze‑ 
niu ze swoim Zbawicielem uczeń osiąga doskonałość miłości – świętość” (KKK 1994: 407).
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skoro, jak podają źródła historyczne, według spisu z  roku 1320 w Europie w tamtym czasie 
istniało około 449 klasztorów norbertańskich13. Mimo, iż reguła zakonna należała do bardzo 
surowych, nowe fundacje (także w Polsce) przyciągały rzesze zakonników, którzy po złożeniu 
ślubów przyjmowali trudne obowiązki nałożone Statutami. Dla tych, którzy – wzorem swojego 
założyciela i patrona – wybrali uświęcone życie zakonne, świętość jest wartością, bo jest wypeł-
nieniem woli Boga: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty – wzywa Bóg (KPŁ 11,4). Na to wezwanie 
odpowiedział św. Norbert, a jego drogę do świętości zapisano w tekście Żywota.

HOLINESS AS A VALUE IN THE SEVENTEENTH‑CENTURY LIFE OF SAINT 
NORBERT

SUMMARY An analysis of the manuscript The Life of St. Norbert, whose aim was to 
reconstruct the linguistic ways of expressing holiness, showed that holiness, for 
both the author of the text and its addressees – nuns from the Premonstratensi-
an monastery, is the supreme value. Its source is faith, and the Christian’s duty is 
to strive for it. The holiness of the founder of the congregation and patron of the 
nuns on plane of the text is expressed by: proper name specified by attributive 
saint and collocations: holy husband, holy father, husband of God, which are synon-
ymous definite descriptions. The analysis of the text also helped to reveal those 
ways of signaling Norbert’s holiness, which the author expressed in syntactic 
structures (sentences). These were sentences describing Norbert’s pursuit of ho-
liness by imitating Christ, indicating his love for God and neighbor, describing 
his special contact with the sacred. Considering the educational purpose of the 
text, the author made detailed descriptions of the miracles that took place both 
during the lifetime and after the death of St. Norbert, presenting them as a firm 
confirmation of his holiness. Norbert’s holiness was a source of faith for Pre-
monstratensians and inspired new monastery foundations.
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Печатная реклама зависит от ряда факторов. В большой степени от слогана (англ. 
“slogan”  – лозунг, зазыв) – вводная, лидинговая (англ. “to lead” – вести) фраза, которая 
обычно графически выделяется. Существуют работы, лингвистически трактующие ре-
кламную практику (Розенталь, Кохтев) и др.

В упомянутой рекламе сам процесс восприятия рекламы рассматривается как двоя-
кий, активно‑пассивный со стороны потребителя. Эмоциональный процесс восприятия 
рекламы пассивен, так как зависит от внешнего воздействия и от внутреннего состояния 
реципиента рекламного текста. Но в то же время он активен, так как побуждает челове-
ка к какой‑либо деятельности. Реклама же в свою очередь должна вызывать у адресата 
представление о предмете и связанные с ним ассоциации, формировать сам рекламный 
образ. Она должна давать максимум информации при минимуме слов.  

О рекламных слоганах (у авторов «загаловки») говорится, что им отводится важная 
роль, так как замечено, что их читает в 5 раз больше людей, чем текст. Они должны при-
влекать внимание к объявлению, сообщать минимум информации, заинтересовывать 
читателя, побуждать его прочитать весь текст объявления, помочь понять выгодность, 
пользу, приемлемость предложения. Но феномен слогана требует большего внимания, 
поэтому целесообразно остановиться именно на нем.

Слоган несет не столько смысловую, денотативную (минимум информации, у Ро-
зенталя и Кохтева), сколько аттрактивную, привлекательную нагрузку. Именно аттрак-
ция является его базисной функцией. Это подтверждается возможностью существова-
ния слоганов, вводных фраз рекламы, содержащих иностранные лексемы или лексемы 
в  латинской графике. Например, слоган, явно отсылающий к политическому лозунгу 
(Каждой советской семье к 2000 году отдельную квартиру или дом). Нельзя не отметить их ат-
трактивное сходство: Каждой российской семье к 2000 году качественный струйный принтер 
EPSON Stylus Color 300. Из решений рекламного отдела SEIKO EPSON Corporation («КП», 
1998). На примере этого прецедентного слогана видимо, как употребление уже готовых 
прецедентных текстов с определенной коннотацией для рекламы не всегда достигает 
желаемого результата. Призыв программы «Жилье‑2000», не осуществленной в действи-
тельности, заставляет реципиента рекламы задуматься над реальным наполнением это-
го слогана. Или такой странный слоган, как: БИЙСКЭНЕРГОМАШ BIYSKENERGOMASH 
(«КП», 18.12.2010).

«Бийскэнергомаш» является официальным представителем ЗАО «Завод Блочно‑мо-
дульных котельных ЭнергоЛидер» в Центральном регионе. Целесообразность подобно-
го написания в русскоязычной газете названия компании, ориентированной на россий-
ского потребителя, лишено рационального смысла, но флер иностранности повышает 
аттрактивность для некоторых слоев общества.

Слоган, как правило, выделяется из всего остального текста рекламаного объяв-
ления. Например: ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА В Г. МИНСКЕ земельный 
участок – 1,6 га; административно‑бытовой корпус – 1200 кв. м; производственные цеха 
и склады – 3000 кв. м.; растворобетонный узел («КП», 18.12.2010).  

Существует практика выделения отдельных слов в корпусе самого слогана. Это 
позволяет вести речь о неких условных ключевых словах в самом слогане. Чаще всего 
это названия рекламируемых товаров либо инвитационные (анг. “invite” – приглашать) 
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фрагменты (Розенталь, Кохтев). Целью инвитационных фрагментов служит привлече-
ние внимания потенциального потребителя к самому рекламному слогану и последу-
ющему рекламному материалу. Примером выделения инвитационных приглашающих 
фрагментов может служить такой, довольно объемный слоган (объемность и есть одна из 
причин их выделения): Получите бесплатно наш каталог международных бестселлеров, и Вы 
будете уверены (если войдете в число первых 1000 ответивших) в том, что ВЫИГРАЕТЕ один из 
шести прекрасных ПРИЗОВ («КП», 18.10.2010). Или рекламный слоган одной из многочис-
ленных заочных школ компьютерного программирования: КОМРЬЮТЕР … и за партой 
сидеть не надо («КП», 18.10. 2010). В последнем случае аттрактивность инвитационного 
слова, кроме графических средств, подчеркнута и позиционно (первое место) и пункту-
ационно (многоточие).

Анализируя слоганы в газетной речи как отдельное языковые факты, можно вы-
делить несколько основных типов их организации по превалированию того или иного 
аспекта в аттрактивности (привлекательной функции) и, кроме того степени его напря-
женности. Условно эти типы предлагаем назвать: констатирующие (установленные) сло-
ганы; презентирующие слоганы; прецедентные слоганы.

Как уже говорилось выше и как явствует из предлагаемого названия, констатирую-
щие (установленные) слоганы почти чисто информативны и лишь обозначают представ-
ляемый объект. Тем не менее, в массиве этих слоганов могут использоваться интересные 
стилистические, графические и собственно рекламные приемы. Слоганы подобного 
рода могут состоять из одного названия фирмы, характеристика которой дается в по-
следующей рекламной информации, например: СамараЭнергоМаш («КП», 08.08.2010). 
Фирма специализируется на поставке энергетического оборудования: турбокомпрес-
соров, нагнетателей, вентиляторов и запчастей к ним. Констатирующие слоганы мо-
гут включать в себя и то и другое, например: Спецпредложение Сардельки «Сочнные» («КП», 
2010); UZBEKISTANAIRWAYS Москва – Ташкент («КП», 2010). В последнем случае явно 
вычленяется в составе слогана инвитационный фрагмент, выделяемый двояко: как более 
крупным шрифтом, так и латинским написанием англизированного названия среднеа-
зиатской авиакомпании.

Слоганы обычно довольно изолированы от последующего рекламного текста. На-
пример, слоган, где отграниченность показана пунктуационно: Нарды 500000000! («КП», 
2011). Вообще некоторые слоганы (особенно презентирующие, в силу подчеркнутого 
в  них эмоционального момента, и прецедентные, в силу их опоры на прецедентный 
текст) в последующей рекламной информации не нуждаются. Тем более интересен при-
мер, где связь слогана с корпусом рекламного объявления нарочито подчеркивается 
(опять‑таки пунктуационно), таким образом слоган дешифруется последним объявле-
нием: Акционерное общество «Барнаулстроммаш» предлагает: … («КП», 2011); ср.: Открытое 
акционерное общество «СТРОММАШИНА» ... предлагает поставку электротехнического обору-
дования марки .

Одним из фактов последнего времени является вмонтирование в слоганы иноязыч-
ных элементов. Эти иноязычные элементы могут включаться в качестве названия фир-
мы в текст русскоязычного слогана. Примером может послужить уже цитировавшийся 
UZBEKISTANAIRWAYS Москва – Ташкент («КП», 10.02.2010); ср.: Авиакомпания Uzbekistan 
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Airways сообщила о снижении стоимости … Предлагаем дешевые билеты на самолет Москва – 
Ташкент – Москва по цене …. где налицо двойное вторжение иностранного языка в начале 
в тюркоязычную среду, а затем в качестве названия в русский язык; или: Раковины фирмы  
IDO (Финляндия) («КП», 08.08.2010); ср.: Раковины IDO (Финляндия). В каталоге представлены 
раковины от крупнейшего финского производителя IDO, а также все необходимые аксессуары для 
монтажа.

Одним из случаев билингвальное дублирование – воспроизведение в двуязычном 
варианте слогана. Это повышает аттракцию данного слогана путем графического вы-
деления латиницы среди кириллицы и несомненно высокой привлекательности всего 
заграничного. Иноязычный компонент может представлять собой чистую транслитера-
цию названия фирмы: Бийскэнергомаш, BIYSKENERGOMASH («КП», 2010), ср.: «БийскЭнер-
гоМаш, производственный центр» – о том, насколько повышает аттракцию такой транс-
литерационный уродец, можно поспорить. Билингвальное дублирование может также 
представлять собой перевод названия с одного языка на другой, например: Волга сервис 
VOLGA SERVICE («КП», 08.08.2010), ср.: Сервисный центр Волга Сервис выполняет ремонт 
бытовой техники, электроники… Случай, где невозможно говорить о языке, с которого 
сделан перевод. С одной стороны, русскоязычное название стоит в препозиции, с дру-
гой стороны, аналитическая конструкция позволяет говорить именно об англоязычной 
основе этого слогана.

 Иноязычное влияние может включаться в текст рекламы не только на лексическом 
или на транслитерационном, но и иероглифическом уровне. Например: Элитный центр 
урологии ع гинекологии («АиФ», 12.04.2010). Своеобразные иероглифы, обозначающие союз 
«и», характерны для европейских языков, где он выражается тремя (англ. and, нем. und) 
или двумя (фр. еt) или (словац. а) буквами, и использование подобных иероглифов весьма 
экономит место. Целесообразность использования французского иероглифа ع в русском 
языке нулевая, и здесь можно говорить лишь о некой атрактивной функции подобного 
иероглифа, которая опять‑таки, как и в случае с BIYSKENERGOMASH`em, заключается 
в желанном флере заграничности, который в подобных контекстах не нужен и смехот-
ворен. Впрочем, пугающе может выглядеть и чисто русский слоган, чего стоит только 
принципиально непереводимый ни на какие земные языки АО МЗЭП‑КРЖИЖИК («И», 
05.05.2010), ср.: Закрытое Акционерное общество «МЗЭПКРЖИЖИК».

В качестве инвитиционных фрагментов могут использоваться логотипы самих 
фирм (например: Ford, CocaCola), но действие таких инвитационных фрагментов ска-
зывается лишь в том случае, если номинат фирмы в достаточной степении «раскручен». 
Тогда он приобретает семантику, индуцированную в нем слоганом, приобретает устой-
чивую положительную коннотацию и становится знаком с определенным значением 
(высокого качества).

Название фирмы в качестве инвитационного фрагмента может претерпевать 
транслитерацию. Например: Лидер, который сделает Вас лидером! Копировальные аппара-
ты МИНОЛТА («И», 02.02.2010). Но это является нетипичным случаем для современной 
российской рекламной практики – заграничная фирма‑производитель пишет свое на-
звание кириллицей, в то время как даже русские фирмы, ориентированные на отече-
ственного потребителя, в целях повышения аттракции транслитерируются на латиницу 
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(преимушественно по законам английского языка – пресловутый BIYSKENERGOMASH) 
(см. выше).

Фирменный стиль BMW:
Примером фирменного стиля является торговая марка «BMW» «Байериш Моторен 

Верке», (BMW, Bayerisch Motoren Werke AG), немецкая автомобильная компания, специ-
ализирующаяся на производстве легковых и спортивных автомобилей, автомобилей по-
вышенной проходимости и мотоциклов.

В качестве элементов, заостряющих внимание на рекламных слоганах подобного 
типа, используются определенные пунктуационные приемы. Чаще всего это знаки вос-
клицания. Например: ZASS Согреет Вас! Радиатор Вы купили, в подарок получили?! («КП», 
08.07.2010), ср.: Если у Вас будет пейджер, Ваша семейная жизнь ..... РАДИАТОР ВЫ КУПИЛИ, 
А  ПОДАРОК ПОЛУЧИЛИ? ..... ZASS СОГРЕЕТ ВАС!. Здесь экспрессивный синтаксис ис-
пользуется в качестве дополнительного средства к рифмовке. Примечателен также такой 
мегаэкспрессивный слоган: IBN TRAVEL ОАЭ Авиабилеты, отдых всей семьей! Детям скидки – 
ну очень большие!!! Тур за автомобилями – ну очень дешево!!! Израиль.

Презентирующие слоганы представляют собой самый распространенный вид пе-
чатных рекламных зазывов. В отличие от констатирующих, они дают определенные 
(положительные) характеристики рекламируемых объектов. В  них наиболее четко 
вычленяются компоненты, как привлекающие внимание к самому факту рекламы (ин-
витационные фрагменты), так и апеллирующие к потребителю (кодовые слова). В  со-
ставе презентирующих слоганов есть рифмованные фразы, обращенные к мнемонике 
потенциального потребителя.

Рассмотрим прецедентные слоганы, классифицированные по видам (Розенталь, 
Кохтев, 1981):

Прецедентные слоганы – деформанты: слоганы, основанные на прецедентных тек-
стах. Прецедентный текст – выражение, которое широко известно, отнесенность его 
к автору весьма ослаблена, отнесенность к денотату также нечетка, вследствие чего он 
служит удобным объектом для языковой игры. Деформант являет собой выражение, где 
некий фрагмент исходного прецедентного текста опущен и вместо него помещен ак-
туализирующий компонент, своеобразная скрепа, увязывающая прецедентный текст 
с настоящей языковой реалией. Примером подобных слоганов могут служить: Мосфильм 
предупреждает: Акция «Пойдем в кино» началась («КП», 08.08. 2010). Как видим от прецедент-
ного текста осталось единственное слово, но, тем не менее, он узнавает за счет устойчиво 
внедренного в сознание выражения «Минздрав предупреждает» – «Курение опасно для вашего 
здоровья» и типологического сходства аббревиатур «Мосфильм» и «Минздрав». Или: Ка-
ждой российской семье к 2000 году качественный струйный принтер EPSON Stylus Color 300 из 
решений рекламного отдела SEIKO EPSON Corporation («КП», 08.08. 2010) (см. выше). В по-
следнем случае существует явная аллюзия не только на известный лозунг, но и на саму 
программу ЦК КПСС «Жилье‑2000».

Прецедентные слоганы – трансформанты. Это слоганы, основанные на прецедент-
ных текстах, где актуализирующий, то есть конкретизирующий компонент, помещен 
рядом с прецедентным текстом – исходным выражением и, чаще всего, пунктуацион-
но отграничен от прецедентного текста. Примерами таких прецедентных cлоганов  – 
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трансформантов могут служить следующие фразы: Холдинг Полигон Торговый дом 
… и Вы всегда в форме («КП», 08.08. 2010), ср.: ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ХОЛДИНГПОЛИ-
ГОН»Москва ЦАО – Лекарства и медицинские изделия. или: Europa plus. Настройся на лучше 
(«КП», 12.10. 2009). В обоих случаях прецедентный текст – фразеологизм, то есть самый 
безотносительный и легко ассоциируемый с чем угодно вид прецедентного текста. Та-
ким образом разрушительное влияние полиассоциативности – ассоциирования резуль-
тата языковой игры как с актуальным денотатом, так и с прецедентным текстом, как 
неотменного условия языковой игры с прецедентными текстами на основную функцию 
рекламного слогана – аттракцию весьма ослабляется. В отличие от трансформантов – за-
головков, где прецедентный текст почти всегда стоит в препозиции по отношению к ак-
туализирующему компоненту, в случаях с трансформантами‑слоганами подчеркивается 
явный примат актуализирующего компонента – в данном случае номината фирмы.

Слоганы–трансноминаты – следующий вид прецедентных слоганов – представля-
ют собой прецедентные тексты, формально не искаженные языковой игрой, но а соз-
дающемся контексте приобретающие значение несколько отличное от значения преце-
дентного текста. То есть актуализируюший компонент материально в них не выражен. 
А проанализированном массиве рекламных слоганов удалось встретить лишь один по-
добный экземпляр (подобная формально не выраженная языковая игра вообще относи-
тельно редка): Цени Момент («КП», 12.10. 2010) – реклама клея «Момент». 

В данном случае, как и в ранее рассмотренных случаях трансформации, имеет ме-
сто изменение семантики исходного фразеологизма как самого «безобидного» преце-
дентного текста – Момент (прецедентный текст) = мгновение / Момент (актуализирую-
ший компонент) – клей. В соответствии с этой меной меняется также и значение слова 
«цени», приобретающего, возможно, помимо желания авторов слогана, некий денеж-
ный эквивалент. Примечательно также, что и текст самого рекламного объявления, по-
мещенного под этим зашифрованным слоганом, представялет собой ребус.

Одним из компонентов языка рекламы, и рекламы печатной в частности, является 
слоган.

В печатном слогане выделяются компоненты, привлекающие внимание как к  са-
мому факту существования рекламы, так и к рекламируемому товару. Компонент, при-
влекающий внимание к самому факту существования рекламы, назван инвитационным 
фрагментом. Инвитационный фрагмент представляет собой выделенный полиграфи-
ческим способом тот или иной элемент слогана: словосочетание, слово или часть его. 
Иногда инвитационный фрагмент может представлять собой название фирмы. Компо-
ненты слогана, воздействующие на реципиета рекламы, побуждающие его к требуемым 
действиям, называются кодовыми словами.

ADVERTISING SLOGAN IN MASS MEDIA 

SUMMARY One of the components of the language of advertisements is its 
slogan. Attention catching phrases appear in an advertising slogan in order 
to attract the advertised product. An element that brings attention to itself is 

Alžbeta Dzurková Virostková Слоган для рекламы СМИ (газеты)
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also known as an “invitation” element. This is a special method of print media: 
a collocation, phrase, word or its part. Sometimes the “invitation” element can 
stand for a company’s name. According to the degree of objectivity and the 
nature of information, we distinguish between informative and culturo‑lingual 
slogans.
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Lukáš Plesník Иноязычные вкрапления польского происхождения в лексике русского языка

Заимствование представляет собой один из главнейших процессов обогащения словар-
ного состава любого языка. Сам процесс упоминается в научной литературе, главным 
образом, в связи с заимствованием иноязычных лексических единиц, особенно или из 
классических языков (древнегреческий и латинский языки), или из западноевропейских 
языков (немецкий, французский, английский языки). Общеизвестно, что в словарном 
составе русского языка встречаются также слова, относящиеся к языкам, не играющим 
в процессе заимствования такой выразительной роли. А именно такого рода высказыва-
ние можно использовать относительно польского языка. 

Феномен процесса заимствования неоднократно отмечается в многочисленных 
лингвистических словарях русского языка. К примеру, Словарь лингвистических терми-
нов О. С. Ахмановой определяет заимствование как «обращение к лексическому фонду 
других языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже име-
ющихся и обозначения неизвестных прежде предметов» (Ахманова 1966 (2016): 150). До-
полняя данное определение, автор уточняет, что «нередко сами эти понятия и предметы 
становятся известными носителям данного языка лишь вследствие контактов с  теми 
народами, из чьих языков заимствуются соответствующие слова» (Ахманова 1966 (2016): 
150–151). Аналогичные определения дают также современные лингвистические словари, 
например, Энциклопедический словарьсправочник лингвистических терминов и понятий. Рус-
ский язык под общей редакцией А. Н. Тихонова и Р. И. Хашимова, толкующий заимствова-
ние как «процесс вхождения иноязычных элементов в тот или иной язык для выражения 
новых понятий, реалий или дальнейшей дифференциации исконных полисемантичных 
слов в результате языковых контактов» (Тихонов, Хашимов 2008: 59). Наряду с заим-
ствованием, как процессом приобретения языком‑реципиентом иноязычных элемен-
тов языка‑источника, следует выделить заимствования в смысле реальных лексических 
единиц. Итак, заимствования – «слова, словообразовательные аффиксы и конструкции, 
вошедшие в данный язык в результате заимствования (в первом значении)» (Ахманова 
1966 (2016): 151). Фактически тождественное определение дает также второй нами упоми-
наемый источник: заимствования – «языковые конструкции, модели и единицы, преи-
мущественно слова, вошедшие в данный язык в результате заимствования» (Тихонов, 
Хашимов 2008: 59).  

Ссылаясь на отмеченные выше определения, очевидно, что как процесс заимство-
вания, так и его результат в форме заимствований, т. е. заимствованных слов, неотъем-
лемо связаны со взаимодействием языковых контактов. Как отмечает К. С. Захватаева, 
«в  настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что на протяжении своего исто-
рического развития различные общности, коллективы людей и целые нации вступа-
ют между собой в те или иные контакты – культурные, политические, экономические, 
военные и другие. Однако все они обязательно подразумевают параллелизм языковых 
контактов» (Захватаева 2010: 165). В современной лингвистике изучению языковых кон-
тактов уделяется особое внимание, хотя сам термин языковой контакт вызывает неодно-
значные реакции и толковать его можно по‑разному1. Согласно Словарю лингвистических 

1  Термин языковой контакт был определен в российском языкознании Л. Н. Щербой, осново-
полагающий термин «langue(s) en contact» был предложен французским лингвистом А. Мартине. 
В широкое употребление был введен лингвистом У. Вайнрайхом, заменив первоначальный термин 
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терминов О. С. Ахмановой, языковой контакт – «соприкосновение языков, возникающее 
вследствие особых географических, исторических и социальных условий, приводящих 
к необходимости языкового общения человеческих коллективов, говорящих на разных 
языках» (Ахманова 1966 (2016): 535). Таким образом, языковые контакты можно считать 
взаимодействием двух или более языков в процессе общения языковых групп, вступа-
ющих в разного рода связи и отношения. Вследствие того лингвистические результаты 
языковых контактов различны. Среди них преобладают, прежде всего, языковые заим-
ствования, явления интерференции и смешение языков, результаты которых могут дой-
ти до формирования различных видов билингвизма или даже смены языка (Жеребило 
2010: 482). Языковые заимствования, воспринимающиеся как результат взаимодействия 
языковых контактов, также можно определить с помощью термина иноязычные вкра-
пления. 

Вкрапление, в общем смысле слова, представляет собой использование языковой 
единицы с сохранением фонетических или грамматических признаков, указывающих 
на ее иносистемный характер. Вкрапление можно рассматривать как внешнее, так 
внутреннее. Под внешним вкраплением понимается вкрапление иностранного слова, 
внутреннее вкрапление – включение диалектного или просторечного слова (Жеребило 
2010: 60). Термин иноязычное вкрапление2 опирается на понятие варваризм, со значе-
нием которого его определение тесно связано. По мнению Л. П. Крысина, иноязычные 
вкрапления – это «незамкнутые группы слов, употребление которых обусловлено сте-
пенью знакомства говорящего с иностранным языком, некоторыми стилистическими 
или жанровыми особенностями речи» (Крысин 1968: 47, Норлусенян 2010: 63). В даль-
нейшем проблематикой иноязычных вкраплений занимались В. С. Гимпелевич, Н. А. 
Еремия или С. Влахов и С. Флорин, понимающие под иноязычными вкраплениями 
«слова и выражения на чужом для подлинника языке, в иноязычном их написании или 
транскрибированные без морфологических или синтаксических изменений, введенные 
автором для придания тексту аутентичности, для создания колорита, атмосферы или 
впечатления начитанности или учености, иногда – оттенка комичности или иронии» 
(Влахов, Флорин 1980: 263, Норлусенян 2010: 64). Согласно В. С. Норлусеняну, важной 
проблемой функционирования иноязычных вкраплений на современном этапе разви-
тия языка является их адаптация в тексте. Автор выделяет два способа ввода иноязычных 
вкраплений. Первый способ – иноязычное слово, вводимое впервые в речевой обиход 
языка‑реципиента, воспроизводится без какой‑либо заметки, примечания и т. п.; вто-
рой способ – иноязычное слово сопровождается определенными авторскими коммен-
тариями или примечаниями (Норлусенян 2010: 65). Выбор подходящего способа зависит 

Г. Шухардта смешение языков. На современном этапе можно выделить отдельное лингвистиче-
ское направление, называемое контактной лингвистикой, лингвистикой языковых контактов или 
лингвистической контактологией (Захватаева 2010: 165–170, Рогозная 2014: 306–311). 
2 Впервые термин иноязычное вкрапление упоминается в статье Иноязычные вкрапления в рус-
скую речь А. А. Леонтьева. В данной работе автор классифицирует внесистемные иноязычные эле-
менты, относив к ним и русские слова, употребляемые с нарушением их семантики и в нерусском 
звуковом оформлении, и русские слова со своей семантикой и звуковым оформлением, употребля-
емые в иноязычной грамматической форме или с нарушением русской грамматической формы 
(Леонтьев 1966: 60–68, Норлусенян 2010: 63–66).
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от намерений автора, читательской аудитории и, не в последнюю очередь, от структуры 
и представляемой автором темы.  

Сравнительно немалую группу описанных выше иноязычных элементов образуют 
в лексике русского языка иноязычные вкрапления польского происхождения3. Такого 
рода лексические единицы принято называть полонизмами. Полонизм – это лексиче-
ская единица, заимствованная из польского языка. Согласно Н. М. Шанскому, слова из 
польского языка попадали в русский язык в основном в XVI–XVII вв., и прежде всего 
с голоса, т. е. не в письменной форме, как в случае ряда слов других языков‑источников 
(древнегреческий или латинский языки). Н. М. Шанский одновременно отмечает, что 
полонизмы, как правило, являются бытовыми наименованиями, к числу которых мож-
но отнести выражения типа бляха, булка, вензель, зразы, карета, кофта, панцирь, сбруя, фу-
ражка, цирюльник и др. (Шанский 1964 (2017): 110). Объяснение термину полонизм дают 
также русские толковые словари. Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. 
Шведовой определяет понятие полонизм как «слово или оборот речи в каком‑нибудь 
языке, заимствованные из польского языка или созданные по образцу польского слова 
или выражения» (Ожегов, Шведова 2017: 532). Аналогичное определение, ссылающееся 
одновременно на термин варваризм, указывает Толковый словарь русского языка под редак-
цией Д. Н. Ушакова. Данный источник определяет термин полонизм как «вид варвариз-
ма – оборот речи, выражение в каком‑нибудь языке, составленное по образцу польского 
языка» (Ушаков 1935–1940). 

Рассматривая иноязычные вкрапления польского происхождения в лексике русско-
го языка, необходимо подчеркнуть посредническую роль польского языка в обогащении 
русского литературного языка. Польский язык на протяжении веков выступал не так 
активно в роли языка‑источника, а скорее всего он выполнял роль языка‑посредника, 
т.  е. роль контактного языка4. Понятие язык‑посредник можно рассматривать с двух 
основных точек зрения. С одной стороны, язык‑посредник представляет собой любой 
вспомогательный (неродной) язык, используемый в межнациональной коммуника-
ции, с  другой стороны, язык‑посредник – это набор правил, в соответствии с которы-
ми характеристики одного языка преобразуются в характеристики другого языка (Ти-
хонов, Хашимов 2008: 238–239). Однако, несмотря на сильную позицию роли польского 
языка как языка‑посредника (ср. бант (< польск. bant < нем. Band), бунт (< польск. bunt 
< нем. Bunt), канцелярия (< польск. kancelaria < лат. cancellaria), конкурс (< польск. konkurs < 
лат. concursus), лектор (< польск. lektor < нем. Lektor < лат. lector), манера (< польск. maniera 

3 Проблематике иноязычных вкраплений польского происхождения посвящен ряд исследова-
ний, к примеру, научные труды Я. К. Грота, А. И. Соболевского, Н. С. Трубецкого, В. В. Виноградова, 
Л. А. Булаховского, Л. А. Войновой, Л. Л. Кутиной, Л. П. Крысина и других языковедов (Гадимова 
2019: 98).
4 Понятие контактный язык можно воспринимать в более широком диапазоне. С одной сто-
роны, как вспомогательный язык, возникающий в условиях отсутствия других способов межэтни-
ческой коммуникации (смешанный язык (препиджин), пиджин, креольский язык), или, с другой 
стороны, как язык‑посредник, выполняющий посредническую роль в процессе заимствования 
иноязычных элементов. Сам контакт в процессе заимствования может осуществляться прямо 
(вхождение слова в язык‑реципиент непосредственно из языка‑источника), или опосредованно 
(вхождение слова в язык‑реципиент через язык‑посредник). Именно такую роль сыграл польский 
язык в процессе заимствования многочисленных лексических единиц в лексику русского языка.
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< франц. manière), порция (< польск. porcja < лат. portio), рапорт (< польск. raport < франц. 
rapport), тракт (< польск. trakt < нем. Trakt < лат. tractus), шпик (< польск. szpik / śpik < нем. 
Speck) и др.), в лексике русского языка можно выделить также группу слов, относящую-
ся непосредственно к польскому языку как языку‑источнику (ср. аист (< польск. hajster), 
вензель (< польск. węzeł), мазурка (< польск. mazurek), пан (< польск. pan), повидло (< польск. 
powidło), полковник (< польск. pułkownik), потрафить (< польск. potrafić), сейм (< польск. sejm), 
смак (< польск. smak), хоругвь (< польск. chorągiew) и др.). 

Значительное положение польского языка в роли языка‑посредника (и также язы-
ка‑источника) многочисленных заимствований доказывает одновременно взаимное 
историческое контактирование русского и польского языков. Взаимотношения обоих 
языков осуществлялись на фоне геополитического пространства бывших держав, т.  е. 
Российской империи и Речи Посполитой (позже Царства Польского), а то именно в связи 
с выразительными историческими и социальными условиями общения обоих народов, 
проживающих на данной территории. 

Допетровская эпоха, период правления царя Петра I и вообще первая половина 
XVIII  в. относительно иноязычных вкраплений польского происхождения характери-
зуются, главным образом, ролью польского языка как языка‑посредника (ср. агония, бу-
тылка, капрал, кухарка, рекрут и др.). К числу важнейших исторических событий можно 
отнести три раздела территории Речи Посполитой в течение второй половины XVIII в. 
(1772 г., 1793 г., 1795 г.), послуживших причиной появления и расширения многих поло-
низмов в русском языке. В связи с созданной геополитической ситуацией постепенно 
росло участие россиян в общественной, экономической и культурной жизни Царства 
Польского, слова польского речевого обихода интенсивно использовались в речи русско-
говорящих, внедряясь, таким образом, в лексику русского языка. Сравнительно большое 
влияние на лексический фонд русского языка оказало также Польское восстание 1863 г., 
вошедшее в историю одновременно под названием Январское восстание. Целью данно-
го исторического события было восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г. (ср. 
полонизмы типа жонд, повстанец, фасовать, хоругвь, шинкарь и др.). Среди важных обсто-
ятельств XX века, которые повлияли на заимствования польского происхождения в рус-
ском языке, следует подчеркнуть межвоенный период и годы совместной борьбы против 
фашизма (ср. полонизмы типа комплекция, претензия, регламент, станция, фольга).  

Фактический материал настоящей статьи составлен с помощью выборки иноязыч-
ных вкраплений польского происхождения. Источником для составления базы языко-
вых данных и последующего анализа послужил Большой этимологический словарь русского 
языка М. В. Климовой (2016). Методом сплошной выборки была составлена база языко-
вых данных, насчитывающая 240 лексических единиц, для которых считается польский 
язык или непосредственным языком‑источником, или в рамках этимологического пути 
определенного слова выступает в роли языка‑посредника. Представленный ниже ана-
лиз базируется на временном аспекте процесса заимствования и отражает частеречную 
принадлежность польскоязычных вкраплений в лексике русского языка. 

Анализ, опирающийся на временной аспект иноязычных вкраплений польско-
го происхождения, указывает на факт, что полонизмы входили в лексику русского 
языка постепенно на протяжении многих веков (IX–XXI вв.). Из общего количества 
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240   полонизмов мы определили век, в течение которого данная лексическая единица 
была, по всей вероятности, заимтвована русским языком. Лишь в случае пяти выраже-
ний источник не указывает, когда полонизм проник в лексику русского языка (ср. аист, 
компания, литер, шмат, шабаш). Временной аспект иноязычных вкраплений польского 
происхождения иллюстрирует диаграмма № 1 (см. ниже).  

На основе нами созданной базы языковых данных можно отметить, что самые пер-
вые заимствования польского языка в русском языке относятся еще к периоду до XIV в. 
Количество польскоязычных вкраплений периода IX–XIV вв. невелико, к данному пери-
оду относятся единичные случаи заимствований (ср. темляк (IX в.), укроп (XI в.), монета 
(XII в.), рама (XIV в.) и др.). 

Период XV–XVI вв. выделяется небольшим увеличением количества полонизмов 
в  лексике русского языка. Большинство заимствований данного периода этимологи-
чески относится к другим языкам‑источникам, польский язык выступает в преоблада-
ющем ряде случаев в роли языка‑посредника (ср. атлас, таблица, тракт, холера, цукат 
(XV в.), башня, объект, палитра, поэзия, юбка (XVI в.) и др.). К числу полонизмов, относя-
щихся этимологически непосредственно к польскому языку, можно отнести выражения 
заядлый или пан (XVI в.). 

Период XVII–XIX вв. характерен большим притоком вкраплений польского проис-
хождения. Самое высокое количество полонизмов внедрилось в лексику русского языка 
в XVIII в., по нашим данным к определенному времени относятся всего 94 польскоязыч-
ных вкрапления (ср. бант, бекеша, гусар, забияка, козырь, крахмал, мускул, опека, реестр, 
фалда и др.). К периоду XVII и XIX вв. относится сравнительно сходное количество вкра-
плений, однако по сравнению с количеством вкраплений XVIII в. их почти в два раза 
меньше. На основе базы языковых данных русский язык заимствовал в XVII в. 52 поло-
низма (ср. баталия, белизна, гвардия, замша, кролик, куртка, мещанин, паралич, позволить, 

Lukáš Plesník Иноязычные вкрапления польского происхождения в лексике русского языка



STUDIA SLAVICA XXIV/1 75

разруха и др.), в XIX в. – 47 полонизмов (ср. бастовать, бричка, луза, механик, публичный, 
реляция, фальшь, фортель, характеристика, шинкарь и др.). Следует отметить, что среди 
заимствованных лексических единиц встречаются польскоязычные вкрапления, для 
которых является польский язык как языком‑посредником (ср. бунт, канцелярия, курьер, 
мануфактура, проблема и др.), так и языком‑источником (ср. вензель, доскональный, зразы, 
малевать, подлый и др.). 

Период XX–XXI вв. отличается лишь небольшим количеством новых польскоя-
зычных заимствований в лексике русского языка. К периоду XX в. можно отнести 13 по-
лонизмов (ср. комплекция, претензия, регламент, станция, терминология и др.), к XXI  в. 
относит база языковых данных всего одну лексическую единицу – лексему шпонка, про-
исходящую от немецкого выражения Spon, вошедшую в русский язык через польское вы-
ражение szponka.  

Анализ, указывающий на частеречный аспект иноязычных вкраплений польского 
происхождения в русском языке, указывает на факт, что полонизмы нами обработан-
ной базы языковых данных можно разбить на группы трех частей речи, т. е. выделяются 
группы существительных, прилагательных и глаголов. Частеречный аспект иноязычных 
вкраплений польского происхождения иллюстрирует диаграмма № 2 (см. ниже).

Подавляющее большинство польскоязычных вкраплений образуют существитель-
ные, их всего 201 лексическая единица (ср. баранка, календарь, лавр, отвага, порция, рота, 
столяр, факт, фартук, цикорий и др.). Сравнительно одинаково количество полонизмов, 
принадлежащих к группе глаголов и прилагательных. База языковых данных содержит 
всего 20 глагольных выражений (ср. вербовать, позволить, потрафить, трактовать, шли-
фовать и др.) и 19 прилагательных (ср. доскональный, паршивый, подлый, пунктуальный, 
скромный и др.). 

Подводя итог представленной выше темы, можно констатировать, что процесс за-
имствования тесно связан с проблематикой языковых контактов. Лексические единицы 
языка‑источника (языка‑посредника), вошедшие в лексику языка‑реципиента, принято 
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называть заимствованными словами или иноязычными вкраплениями. Относительно 
иноязычных вкраплений польского языка применяется термин полонизм, представля-
ющий собой заимствование из польского языка. Подытоживая вопрос об иноязычных 
вкраплениях польского происхождения, необходимо отметить, что полонизмы состав-
ляют неотъемлемую часть лексики русского языка. Благодаря взаимным историческим 
контактам русского и польского языков (политические, экономические, культурные свя-
зи), слова, заимствованные из польского языка, можно разделить на две группы. Пер-
вую группу составляют полонизмы, относящиеся непосредственно к польскому языку, 
т. е. польский язык воспринимается в качестве исконного языка‑источника (ср. вензель, 
пан, хоругвь). Вторая группа полонизмов – слова, относящиеся к польскому языку, для 
которых польский язык выполняет посредническую роль, т.  е. выступает в роли язы-
ка‑посредника (ср. бунт, лектор, рапорт). По временному аспекту преобладают в лекси-
ке русского языка польскоязычные вкрапления периода XVII–XIX вв., из которых самое 
большое количество относится именно к XVIII в. (ср. бекеша, забияка, опека). По частереч-
ному аспекту можно утверждать, что подавляющее большинство полонизмов образуют 
существительные (ср. отвага, столяр, фартук), лишь небольшое количество образовано 
полонизмами, относящимися к глаголам (ср. позволить, потрафить, трактовать) и при-
лагательным (ср. паршивый, пунктуальный, скромный).

FOREIGN LANGUAGE INCLUSIONS OF POLISH ORIGIN IN THE 
VOCABULARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE (GENERAL POSITIONS)

SUMMARY The article presents the problems of foreign language inclusions of 
Polish origin, which form an integral part of the vocabulary of the Russian lan-
guage. Due to the mutual historical contacts of the Russian and Polish languages 
(political, economic, cultural ties), two types of polonisms are found in the vo-
cabulary of the Russian language. The first group is polonisms that are directly 
related to the Polish language (the Polish language is perceived as the original 
source language). The second group is polonisms related to the Polish language, 
for which the Polish language plays an intermediary role (the Polish language 
acts as an intermediary language). In terms of the temporal aspect, interspersed 
with Polish origin of the period of the 17th–19th centuries prevail in the Russian 
language vocabulary, of which the largest number refers specifically to the 18th 
century. From the part of speech aspect, it can be argued that the vast majority of 
polonisms form nouns, only a small number are formed by polonisms that relate 
to verbs and adjectives.
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Trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić sytuację, że nazwiska nie są dziedziczone, 
członkowie jednego rodu różnie się nazywają, ludzie nie są tak silnie związani ze swoją nazwą 
rodziny, czy że nazwisko można zmieniać kilka razy w ciągu życia, w zależności od nabywanych 
wsi lub innych dóbr.

Zofia Kaleta ‑Kowalik w studium porównawczym „Ewolucja nazwisk słowiańskich”1 
przedstawiła na podstawie dokumentów urzędowych z  obszarów Czech, Polski, Chorwacji, 
Serbii, Bośni, Macedonii, Bułgarii oraz Rusi analizę rozwoju nazwisk od ich początków do cza-
sów nowożytnych. Autorka wyróżniła pięć etapów ewolucji nazwisk: pierwszy – identyfikacja 
przez imię i tekst (do XII–XIII w.), drugi – przewaga odmiejscowych form syntetycznych (kra-
je zachodniosłowiańskie), trzeci – stabilizacja nazwisk słowiańskich, czwarty – ujednolicenie 
nazwisk według określonego wzoru morfologicznego oraz piąty – objęcie nazwisk przepisami 
i ochroną prawną, natomiast w „Historii nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym 
(XII–XV w.)” Kaleta ‑Kowalik wyodrębniła sześć typów nazwisk i  przeprowadziła ich analizę 
pod względem słowotwórczym i mechanizmu ich powstania: „1. Nazwiska odmiejscowe (utwo-
rzone od nazw miejscowości, równe nazwom miejscowym, odmiejscowym wyrażeniom przy-
imkowym i nazwom mieszkańców). 2. Nazwiska patronimiczne (utworzone od nazwiska lub 
imienia ojca na oznaczenie syna). 3. Nazwiska odapelatywne (równe wyrazom pospolitym lub 
od nich utworzone). 4. Nazwiska odimienne (równe imionom chrzestnym pełnym lub formom 
od nich utworzonym). 5. Nazwiska odetniczne (utworzone od nazw etnicznych). 6. Nazwiska 
obcego pochodzenia (głównie niemieckie)” (Kaleta ‑Kowalik 2007: 13–14). W dokumentach źró-
dłowych zachowały się formy nazwisk kobiet utworzone od nazwisk mężów lub ojców – i tak 
w przypadku nazwisk szlacheckich kobieta otrzymywała nazwisko zakończone na ska (zmiana 
paradygmatu np. Jabłkowska (od: Jabłkowski), Orzewska (od: Orzewski), (Kaleta ‑Kowalik 2007: 
341) lub tworzono (z męskiego nazwiska odapelatywnego) nazwisko w formie żeńskiej poprzez 
dodanie sufiksu owa, ina, wyjątkowo ka, ica, icha np. Słyszowa (od: Słysz), Białuszyna (od: 
Białucha) (Kaleta ‑Kowalik 2007: 342), jednak szlacheckich nosicielek tego typu nazwisk (zakoń-
czonych na owa, ina) było znacznie mniej – w większości nosicielkami były mieszczanki oraz 
żony chłopów. W przypadku tej ostatniej warstwy społecznej nieliczne zapisy poświadczają 
dziedziczenie, obejmowanie generacji i  przejmowanie nazwiska męża przez żonę do końca 
XV w. Podobnie, co do aspektu czasu, sytuacja przedstawiała się na ziemiach czeskich: „Nej-
dříve ustrnula osobní přízviska v příjmení, t. j. ve jména rodů, u šlechty, pak u čelných měšťanů, 
po nich u  usedlých selských rodů a  p.  V  době neustálenosti příjmení někdy ani jednotlivec 
neměl příjmení po celý život stále stejné. Když se Jakub Váchů stal měšťanem, přejmenovali ho 
sousedé příjmením Boží dopuštění a on toho jména potom beze všeho užíval. V Ohrazenicích 
u Turnova byl Jakub Červený pekař (1633 atd.) na rozdíl od jiných Červených zván a psán Pekař 
(1654); stal se zakladatelem tamějšího rodu Pekařů. Jeho syn se r. 1687 jmenuje Červený, jinak 
Pekař” (Beneš 1944: 144). W Nowym Encyklopedycznym Słowniku Języka Czeskiego2 podano ko-
lejne możliwości tworzenia dodatkowego – do imienia – antroponimu, przed wprowadzeniem 

1 Kowalik‑Kaleta Z., 1991, Ewolucja nazwisk słowiańskich: studium teoretyczno‑porównawcze, 
Kraków, wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
2 Nový encyklopedický slovník češtiny, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2018, słownik prowadzo-
ny przez Centrum zpracování přirozeného jazyka, https://www.czechency.org/slovnik/P%C5%98%C3%8D-
JM%C3%8D, hasło opracowane przez Janę Pleskalovą CzechEncy.
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nazwisk: „(a) přídomky / šlechtické predikáty – příjmí feudální šlechty podle sídel, popř. erbů 
(heraldické vlastní jméno); demonstrovaly držbu pozemků a statků, příslušnost k rodu, uroze-
nost a moc; (b) patronymika – identifikující pojmenovávaného prostřednictvím otcova jména, 
jeho zaměstnání, hodnosti: Jan Martinův; (c) metronymika – identifikující pojmenovávaného 
prostřednictvím matčina (manželčina) jména: Zikmund Mandin ‚manžel Mandy’; (d) příjmí 
podle domovních znaků ve městech – Václav od kapróv ‚obyvatel domu U Kaprů’; (e) jména po 
chalupě – příjmí podle bývalých majitelů: Petr Matějka‚ dř. zapisovaný jako Petr na Matějkově 
gruntě. Po roce 1786 se vybraná příjmí stávají příjmeními, ostatní buď slouží jako přezdívky či 
jména po chalupě, nebo zanikají. Výjimkou jsou šlechtické predikáty, které přežívaly do r. 1918, 
kdy bylo šlechtictví v  Československu zrušeno“. Kobiety były nazywane w zależności od ich 
statusu społecznego. W większości przypadków nie brały udziału w czynnościach prawnych, 
zatem w dokumentach urzędowych były określane przy użyciu imienia/przydomka/nazwiska 
małżonka (Alžběta manželka Petra Drbala), rzadziej jej własnego, które miały częściej po ojcu 
(vydáno Kateřině Vachové do Lhoty). W przypadku owdowienia, kiedy kobieta przejmowała 
obowiązki męża, w dokumentach wpisywano jej identyfikację albo z pomocą różnych opisów 
(Anna manželka nebožtíka Peška; Anna manželka Šimkova), albo z pomocą derywowanej nazwy 
od przydomku/nazwiska małżonka (Alžběta Hanáková, Alžběta Hanákova, Manda Stolařka, 
Vyběhalka – manžel Vyběhal, Dorothea Linhartin [Linhartová]). Stopniowo przyjmuje się takie 
tworzenie określeń – przy zastosowaniu sufiksu ‑ov(a), ‑ov(á), ‑k(a), a w przypadku niemiec-
kich przydomków/nazwisk in.

Pomimo wcześniejszych prób skodyfikowania obowiązku posiadania nazwiska (na zie-
miach polskich projekt nazywany Kodeksem Stanisława Augusta oraz kodeks opracowany 
przez Andrzeja Zamoyskiego) prawnie obowiązujące stały się dopiero patenty wprowadzone 
w czasie, kiedy ziemie polskie były pod zaborami – Austria: patent Józefa II z 23 lipca 1787 r.3, 
patent Franciszka I z dnia 21 lutego 1805 r.; Prusy: edykty królewskie z 1796, 1797, 1812, Rosja: 
postanowienie księcia namiestnika z 27 marca 1821 r. (Świtała ‑Cheda, Cheda 2013: 651–652).

Obowiązek noszenia nazwiska wiązał się z zakazem zmiany jego formy4. Władze zabor-
cze wprowadziły zakaz używania nazwisk żon zakończonych na owa, ina, ska, a oraz córek/
panien ówna, anka, ska, a. Władze polskie ustawą z 01. 08. 1919 r. zniosły ten zakaz. W okre-
sie międzywojennym regionalne urzędy wojewódzkie nakazywały nawet stosowanie tego typu 

3 1787, červenec 23. (patent); 1787, srpen 17. (dvorský dekret bez čísla); 1787, srpen 27. (guberniální naří-
zení č. 24366). Císař Josef II. vydává patent, na jehož základě jsou všichni rabíni s platností od 1. ledna 1788 
povinni vést knihy narozených a obřezaných Židů pouze v německém jazyce a všichni narození, oddaní 
a zemřelí lidé musí být v příslušných knihách uvedeni s německým křestním jménem i příjmením; v přípa-
dě nedodržení patentu hrozí rabínům pokuta ve výši 50 zl. a v případě opakování provinění sesazení s úřa-
du [w: Regestář všech tištěných konsistorních a vybraných ostatních písemností v náboženských a církev-
něpolitických záležitostech, vydaných za vlády Josefa II od 30. listopadu 1780 do 20. února 1790 (sestavený 
podle dochovaných tištěných pramenů v Kopiářích z fondu Archiv pražského arcibiskupství a vydaných 
dobových zákoníků)]
4 Szlachcie zwyczaj zmiany nazwiska, które było przyjmowane od nazwy włości, więc wraz ze zmianą 
dóbr ziemskich zmieniano też nazwisko np. Taczalski, który pochodził z Taczał, po przeniesieniu się do 
Krajkowa, nazywał się Krajkowskim, został zabroniony ustawą sejmową w 1600 r., w celu ułatwienia iden-
tyfikacji osób, por. Genealog Leszek Krajkowski: Po co szukamy przodków? Ze snobizmu, dla pieniędzy, 
Bartosz Nosal, 2 listopada 2012, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,12783431,Po_co_szukamy_
przodkow__Ze_snobi‑zmu __dla_pieniedzy.html, data dostępu 10.03.2020 r.
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form nazwisk kobiet i w okólnikach podawano zasady ich tworzenia (Litwin 1932: 24). Jednak 
obecnie nazwiska żeńskie używane są w formach bez ww. przyrostków. Ustawa z dnia 25 lutego 
1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza w art. 25 § 2 możliwość noszenia po zawarciu 
małżeństwa wspólnego nazwiska, które jest nazwiskiem dotychczasowym jednego z małżon-
ków, możliwość pozostania przy swoim nazwisku oraz połączenia ze swoim nazwiska męża/
żony pod warunkiem, że będzie się składało maksymalnie z dwóch członków. Nie została eks-
plicytnie określona kolejność takiego połączenia (najczęściej jednak pierwszym nazwiskiem 
jest nazwisko panieńskie, zapisywane z  łącznikiem5), ani że kobieta ma przyjmować nazwi-
sko od męża z ewentualną zmianą paradygmatu, może się zatem nazywać np. Górski zamiast 
Górska. Konsekwencją jest następne nieodmienianie formy z niezmienionym paradygmatem – 
zgodnie z zasadą, iż odmieniają się tylko nazwiska kobiet zakończone na ‑a (nazwiska o zakoń-
czeniu owa, ewa odmieniają się tak jak przymiotniki, a pozostałe nazwiska żeńskie zakończo-
ne na a odmieniają się tak jak rzeczowniki pospolite o podobnym zakończeniu).

Skudrzyk zauważa, że „nawet, jeśli przyrostki anka czy ówna wykorzystuje się do two-
rzenia nazwisk kobiet, to nie pełnią one już w zasadzie swej pierwotnej funkcji: nie tworzą na-
zwisk panien, kobiet niezamężnych”, podając przykłady ze środowiska artystycznego Zająców-
na, Kucówna, Skarżanka, które noszą kobiety zamężne (Skudrzyk 1996: 19). Z kolei posłużenie się 
formą nazwiska z zakończeniem owa, której to formy nosicielka zwykle nie używa, wprowadza 
„pewną familiarność, lokalność, mniejszy stopień oficjalności i prestiżu, przez co staje się nace-
chowana” (Skudrzyk 1996: 22). Podobną funkcję spełnia przekształcanie nazwisk nauczycielek 
przez uczniów w języku mówionym w środowisku szkolnym w formę nieoficjalną (np. zamiast 
Czudek – Czudkowa, zamiast Wawrosz – Wawroszowa) – forma męska odbierana jest jako formal-
na, oficjalna (Skudrzyk 1996: 22).

Ustawodawstwo czeskie reguluje tę kwestię odmiennie – po zawarciu związku małżeń-
skiego/partnerskiego kobieta nosi nazwisko z formantem ová derywowanym zgodnie z zasa-
dami gramatyki. W wyjątkowych sytuacjach (kiedy jest obcokrajowcem, obywatelką Republi-
ki Czeskiej, która ma lub będzie mieć adres zameldowania za granicą, obywatelką Republiki 
Czeskiej, której mąż/partnerka jest obcokrajowcem, obywatelką Republiki Czeskiej posiadającą 
inną niż czeską narodowość) kobieta może pozostać przy męskiej formie nazwiska6. W przy-
padku łączenia nazwisk, na pierwszym miejscu jest nazwisko przybrane od męża, na drugim 
poprzednio noszone7, zapisywane bez łącznika8. Coraz częściej jednak dochodzi do dyskusji, 
sondaży, a także do prób wprowadzenia nowelizacji przepisów prawnych tak, by umożliwić ko-
bietom podjęcie decyzji czy nazwisko odmężowskie będą przejmować z formantem ová.

Formant czeski ová i polski owa Orłoś9 klasyfikuje jako czesko ‑polskie złudne ekwiwalen-
ty słowotwórcze (Orłoś 2009: 242). W czeskim to formy nazwisk żon paní Nováková i córek slečna 

5 Bez łącznika zapisywane są nazwiska góralskie, wskazujące na pochodzenie – nie stanowią złożenia 
nazwiska panieńskiego i mężowskiego.
6 https://www.mvcr.cz/clanek/jmena‑a‑prijmeni‑zenska‑prijmeni.aspx, data dostępu 10.03.2020 r.
7 Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, § 70.
8 https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=704, data dostępu 10.03.2020 r.
9 Teresa Zofia Orłoś odniosła się do zagadnienia polskich nazwisk i ich przyswajania przez tłumaczy 
w artykule Kłopoty z przyswajaniem polskich nazwisk w czeszczyźnie opublikowanym w „Studiach bohe-
mistycznych. Część II” 1992, Kraków, wyd. Universitas, ISBN 83‑7052‑105‑3.
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Nováková, w polskim jedynie nazwy żon pani Nowakowa, zaś kobieta niezamężna nazywałaby się 
panna Nowakówna.

Podobnie jak zaprzestano stosowania formantów owa lub anka, czy ówna zaprzestano 
także zwracać się do kobiet niezamężnych panna zastępując ten zwrot panią. W języku czeskim 
nadal stosuje się zwrot slečno, chociaż w poradniku internetowym Internetová jazyková příručka 
zaleca się, by także w przypadku kobiet niezamężnych stosować neutralne (szanowna) pani10, 
w szczególności w komunikacji pisemnej. Z wypowiedzi kobiet na różnych forach interneto-
wych11 wynika, że zamiana slečno na paní następuje również z chwilą urodzenia dziecka lub uzy-
skania tytułu zawodowego oraz że nie mają nic przeciwko takiemu zwracaniu się do siebie, chy-
ba że ton nadawcy komunikatu zdradza chęć wywyższenia się. Kolejną różnicą dotyczącą form 
adresatywnych jest używanie w języku polskim imion, nie tak jak w języku czeskim nazwisk, 
coraz powszechniejsze staje się zwracanie do kogoś, nawet w przypadku krótkiej znajomości, 
Pani Aniu, Panie Marcinie. W kontaktach pisemnych należy używać zwrotów Szanowna Pani / Sza-
nowny Panie / Szanowny Panie Redaktorze / Pani Kierownik (zawsze bez nazwiska). W komunikacji 
werbalnej forma szanowny panie jest niestosowna. W języku czeskim funkcjonuje zwrot pan/
pani z nazwiskiem w wołaczu (ewent. z tytułem, ale nie równocześnie z tytułem i nazwiskiem) 
paní Kučerová, pane Nováku, paní doktorko, pane doktore. Zastosowanie tutaj nazwiska mężczyzny 
w mianowniku (pane Novák) traktuje się jako oznakę nieformalności lub nieznajomości zasad. 
W języku polskim z kolei w relacji pan – pani zwracamy się proszę pana, proszę pani, ewent. pani 
dyrektor, panie doktorze. Podobnie jak zwracanie się do kogoś, zarówno w mowie jak i w piśmie, 
przy użyciu tylko nazwiska (w języku czeskim) lub nazwiska poprzedzonego formą pan (w języ-
ku polskim) odbierane jest jako nieuprzejmość i niegrzeczność: Nováková, uvařte mi kafe, prosím; 
Panie Kowalski, proszę o dokumenty.

W kontekście zwracania się do odbiorcy warto nadmienić jeszcze jedną możliwość – w ję-
zyku czeskim formą pośrednią pomiędzy zwracaniem się do kogoś po imieniu lub na pan/pani 
jest używanie połączenia – zwrot po imieniu z użyciem form czasownika w 2. os. l. mn., które 
w języku czeskim stanowią odpowiedniki polskich form wyrażających zwracanie się w relacji 
pan – pani – państwo: Věruško, přineste mi prosím kávu; Jaroslave, udělejte to, prosím.

W obliczu takich różnic w zapisie nazwiska, w jaki sposób oddawać je w tłumaczeniu? 
W  oficjalnych dokumentach tłumacz podaje nazwisko w oryginalnym brzmieniu. Zgodnie 
z zasadą: „1. Nie należy tłumaczyć imion i nazwisk ani podawać ich odpowiedników w języ-
ku docelowym. Imiona odojcowskie należy przytaczać w niezmienionej formie”12. Zachowują 
zatem również znaki diakrytyczne. Zasadą jest także, iż w przypadku braku koniecznych zna-
ków diakrytycznych w oryginale należy pominąć je równocześnie w tłumaczeniu, można dodać 
uwagę tłumacza o przytoczeniu oryginalnego zapisu. Oczywiście w przypadku alfabetów nieła-
cińskich jest stosowana transliteracja. Uwagą tłumacza można posłużyć się także w przypadku, 
kiedy tłumacz ma wątpliwości co do formy nazwiska w mianowniku, kiedy w tekście występuje 

10 jw.
11 https://www.emimino.cz/diskuse/pani‑nebo‑slecna‑288852/, data dostępu 10.03.2020 r.; https://
www.omlazeni.cz/osloveni‑slecna‑pani‑40‑575007‑0.html, data dostępu 10.03.2020 r.
12 Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego, red. Rybińska Z., Czyżewska M., Miler‑Cassino J., 
Poznański J., Szędzielorz E., 2019, Warszawa, wyd, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specja-
listycznych, ISBN 978‑83‑941503‑2‑7, s. 23–24.
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nazwisko w przypadkach zależnych, np. nie ma pana Dutki może wskazywać na dwa możliwe 
brzmienia nazwiska w mianowniku Dutko lub Dutka; Mówię o panu Hornie, może wskazywać na 
nazwisko w mianowniku: Horn, Horno, Horna. Nieodmienianie nazwiska jest błędem, nazwiska 
należy odmieniać, jednak praktyka językowa pokazuje, że w przestrzeni języka polskiego często 
podawane są nazwiska nieodmieniane – w formie mianownika. Może to wynikać z różnych przy-
czyn: z braku wiedzy, z nieznajomości poprawnych form odmiany, obawy przed ośmieszeniem 
(może się wydawać, że formy bez pana Dąba, pana Mydela/Mydla i pana Oczki nie są poprawne i po-
sługując się taką formą narazimy się zdziwienie odbiorcy), obawą urzędników lub prawników, 
że dojdzie do pomyłki oraz komputeryzacją, gdzie wpisywane są nazwiska tylko w mianowni-
ku. Miodek uważa, że w mowie potocznej użytkownicy języka polskiego są bardziej skłonni do 
odmieniania: „Krąży jakaś fałszywa opinia, że w tekstach oficjalnych nazwisk się nie odmienia. 
Bo w życiu codziennym, w mowie żywej nie jest źle. Ludzie chodzą do Nowaka, przyglądają się 
Nowakowi, podchodzą do Widery, Pietraszki i Widerze albo Pietraszce coś dają. Ale jak teraz 
trzeba temu Nowakowi, Widerze albo Pietraszce dać dyplom, nagle następuje jakieś zdumie-
wające usztywnienie postaw gramatycznych i dyplom uznania jest ‚dla Jana Nowak’. Ja to widzę 
na dyplomach, ja to widzę w dedykacjach uczniowskich, ja to widzę i słyszę w intencjach mszal-
nych!”13. Jednak obecnie – w czasie powszechnego dostępu do słowników poprawnej polszczyzny 
oraz Internetu zawsze można sprawdzić poprawność danej formy. Istnieją strony internetowe, 
gdzie można podać formę podstawową nazwiska, a odmiana zostanie podana automatycznie.

W tłumaczeniu dokumentów podaje się zatem w przypadkach zależnych końcówki odpo-
wiedniego przypadka języka fleksyjnego, na który się tłumaczy Chtěl bych si sjednat schůzku s pa-
nem Kowalským; Umówiłem się na spotkanie z panem Horákiem. Trudność może pojawić się w przy-
padku polskich nazwisk kobiet w tłumaczeniu na język czeski Chtěl bych si sjednat schůzku s paní 
Knapikovou / paní Knapik [?]. Tutaj też można posłużyć się uwagą tłumacza i podać dodatkowo 
formę w mianowniku Chtěl bych si sjednat schůzku s paní Knapikovou [Knapik].

W języku czeskim, w przypadku kiedy nazwisko kobiety pozostanie w formie męskiej, 
nie jest odmieniane. Adam Kříž14 zastanawia się, w jaki sposób zwracać się do pani, która ofi-
cjalnie ma zapisane w aktach stanu cywilnego Adéla Vácha  – „V  tomto případě by přicházelo 
v  úvahu ještě skloňování podle vzoru „žena”. Obě možnosti ale působí zvláštně, nezvykle, či 
nepřirozeně. Nejlepším řešením je jméno přechýlit: půjdu k Adéle Váchové. Je třeba si uvědomit, 
že zákon usměrňuje zápis jména pouze do matrik (a souvisejících dokumentů) a nevztahuje 
se na jiné oblasti užívání jména – proto se v novinových článcích apod. můžeme bez obav při-
klonit k přechylování“. Zapisane w taki sposób pojawiają się także nazwiska znanych aktorek, 
piosenkarek zagranicznych czy innych znanych osobistości: Robertsová, Dionová, Merkelová, 
a na okładkach wydanych tłumaczeń literatury pojawiają się nazwiska autorek z sufiksem ‑ová: 
Olga Tokarczuková, Joanna Batorová, Hanna Krallová. Warto podkreślić, że zostało przyjęte, 
iż nazwiska niektórych znanych osób używane są tradycyjnie bez formantu ‑ová: Edith Piaf, 
Marilyn Monroe, Gina Lollobrigida15.

13 https://plus.nto.pl/prof‑jan‑miodek‑nazwiska‑trzeba‑odmieniac/ar/c1‑4161843, data dostępu 
10.03.2020 r.
14 Adam Kříž opracował m. in. hasło Jak v češtině správně přechylovat w publikacji Čeština nově od A do Ž pod 
red. Markéty Pravdovej, s. 132–133.
15 por. https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=700, data dostępu 15.04.2020 r.
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W przypadku tłumaczenia literackiego tłumacz musi mieć świadomość, że nazwiska 
bardzo często są intencjonalne. Jak podaje Hejwowski ilustrując przykładami nazwisk boha-
terów „Harrego Pottera”: Draco Malfoy, Longbottom, Remus Lupin czy Harry Potter „więk-
szości przytoczonych nazwisk  – zwłaszcza w prozie realistycznej lub zawierającej wątki 
quasi ‑realistyczne  – nie przetłumaczymy dzisiaj za pomocą polskojęzycznych ekwiwalentów 
apelatywów tworzących te nazwiska bądź wchodzących w ich skład, ale tłumacz musi sobie 
zdawać sprawę z roli takich imion własnych, a w uzasadnionych przypadkach […] wyjaśnić tę 
rolę czytelnikom” (Hejwowski 2015: 134). Oprócz funkcji intencjonalnej bohaterowie literaccy 
mogą zostać obdarzeni nazwiskami spełniającymi funkcję opisową i aluzyjną. Wilkoń poda-
je, iż nazwy własne mogą w utworze literackim pełnić następujące funkcje: 1. lokalizacyjną – 
umiejscowienie fabuły w określonym czasie i miejscu, 2. socjologiczną – wskazanie na przy-
należność społeczną, środowiskową, narodową postaci, 3. aluzyjną – do konkretnych osób lub 
miejsc, 4. treściową  – charakteryzowanie postaci zgodnie z  metaforycznym lub dosłownym 
znaczeniem nazwy, 5. ekspresywną – nazwa wyraża emocjonalne nastawienie autora i boha-
terów, współtworzy klimat uczuciowy utworu (Wilkoń 1970: 83, Hejwowski 2015: 143). Z czasem 
powyższy wykaz funkcji został przez innych badaczy wzbogacony o kolejne: impresywną, emo-
tywną, werystyczną, informacyjną, dydaktyczną, informacyjno ‑dydaktyczną, poetycką, warto-
ściującą, intertekstualną, aluzyjną, kamuflażową, uniwersalizacyjną. Hejwowski zauważa, że 
obecnie większość nazwisk podlega transferowi i wyróżnia następujące techniki tłumaczenia: 
transfer w postaci czystej, transfer z modyfikacją graficzną, transfer z transkrypcją, transfer 
z modyfikacją adaptacyjną, transfer z objaśnieniem – przypis, zastosowanie nazwy podobnej 
graficznie bądź brzmieniowo, choć bez związku etymologicznego, zastosowanie nazwy własnej 
niezwiązanej z oryginalną ani etymologicznie, ani graficznie, ani brzmieniowo, zastosowanie 
ekwiwalentu funkcjonalnego, tłumaczenie za pomocą ekwiwalentów słownikowych, szczegól-
nie w przypadku nazwisk intencjonalnych, zastąpienie opisowej nazwy własnej opisową nazwą 
własną w języku docelowym, która budzi podobne konotacje, zastąpienie realistycznej nazwy 
własnej nazwą intencjonalną, opuszczenie.

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy porównawczej, 
która miała na celu ukazanie różnic i podobieństw dotyczących antroponimów, konkretnie na-
zwisk, ich historii, pochodzenia, form nazwisk żeńskich i męskich, różnic kulturowych przeja-
wiających się w zwracaniu się do adresata wypowiedzi oraz problematyki związanej z nazwami 
własnymi w tłumaczeniach. Zaprezentowano także techniki tłumaczenia, którymi tłumacze 
mogą się posłużyć w przypadku tłumaczenia zarówno dokumentów oficjalnych jak i tłumacze-
nia literackiego. Przedstawiono także odmienne rozwiązania prawne w przypadku zawarcia 
związku małżeńskiego i zmiany nazwiska w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej.

Świadomość różnic kulturowych ustrzega przed popełnieniem błędu, zrażeniem sobie 
rozmówcy czy narażeniem na niepowodzenie przedsięwzięć zawodowych. Z  pewnością uła-
twia zrozumienie, obalanie mitów i walkę ze stereotypami, szczególnie tymi krzywdzącymi. 
Jest fascynujące i ciekawe.

Agata Ostrowska-KnapikNazwiska w językach polskim i czeskim
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SURNAMES IN POLISH AND CZECH LANGUAGES

SUMMARY This article presents the  results of a comparative analysis, which 
aimed to unveil the differences and similarities regarding anthroponyms, spe-
cifically surnames, their history, origin, forms of female and male surnames, 
cultural differences manifested in addressing the  addressee of the utterance 
as well as the issues related to proper names in translation. The techniques of 
translation, which translators can use in translation of both official documents 
and literary translation, are presented. Various legal solutions in the event of en-
tering a marriage and changing a name in the Republic of Poland and the Czech 
Republic are also demonstrated.
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Zauważalny w kilku ostatnich dekadach rozwój przekładoznawstwa zaowocował powstaniem 
licznych refleksji nad procesem tłumaczenia, zarówno tych o charakterze opisowym, jak i da-
jących się zastosować w praktyce. Wciąż jednak tłumacze w swojej codziennej pracy spotykają 
się z problemami, co do których współczesna translatoryka nie daje adekwatnych rozwiązań. 
Powoduje to, że jakość tłumaczenia jest najczęściej wypadkową kilku czynników związanych 
bezpośrednio z  osobą tłumacza  – jego intuicji, doświadczenia, wyobraźni, własnych badań 
i  eksperymentów oraz czasami zwykłego zbiegu okoliczności. Jedną z  przyczyn takiego sta-
nu rzeczy jest fakt, iż brakuje dotychczas spójnego modelu analizy tekstu źródłowego, który 
wyposażałby osobę tłumacza w narzędzie ułatwiające podejmowanie bieżących decyzji trans-
latorskich. Celem analizy tekstu z punktu widzenia procesu tłumaczenia jest bowiem nie tylko 
zrozumienie tekstu i  ułatwienie jego odpowiedniej interpretacji, lecz właśnie umożliwienie 
tłumaczowi dokonania wyboru odpowiedniej strategii translatorskiej. W niniejszym artykule 
podjęta zostanie próba pokazania wybranych decyzji translatorskich, których wynikiem jest 
powstawanie tekstu hybrydowego (por. Trosborg 1997). Postawione zostanie również pytanie 
o przyczyny powstawania tekstów hybrydowych, czy wręcz błędów w tłumaczeniu.

Proces tłumaczenia zostaje zwykle zainicjowany w wyniku zaistnienia u określonego pod-
miotu (osoby, w omawianym tutaj tekście instytucji itp.) potrzeby stworzenia tekstu przekładu 
w języku docelowym – podstawą jest zatem sytuacja komunikacyjna. Warunkiem koniecznym 
do wystąpienia takiej sytuacji jest obecność co najmniej dwóch stron, które mają zamiar i do-
strzegają sens w nawiązaniu komunikacji. W analizowanych w niniejszym opracowaniu przy-
padkach instrumentem komunikacji jest tekst, będący narzędziem służącym realizacji uprzed-
nio zamierzonego celu komunikacyjnego.

Innym ważnym czynnikiem w analizie tekstu pod kątem tłumaczenia jest intencja autora. 
Jej ustalenie ma duże znaczenie dla tłumacza, ona to bowiem w ogromnym stopniu wpływa 
na proces produkcji tekstu oraz na wybór przez autora określonych środków tejże produkcji – 
np. stylistycznych ale również innych, w tym niewerbalnych (ilustracji, elementów edycyjnych 
itp.). Ma ona równocześnie istotny wpływ na proces odbioru tekstu, zostaje bowiem każdo-
razowo zestawiona z oczekiwaniami odbiorcy. W sytuacji, kiedy intencja autora pokrywa się 
z oczekiwaniami odbiorcy, mamy do czynienia z wzorcową sytuacją komunikacyjną, do której 
każdorazowo się dąży. Stawia to osobę tłumacza w niezwykle trudnej sytuacji, przebieg pro-
cesu produkcji tekstu jest mu bowiem najczęściej nieznany – ponadto niejednokrotnie nie ma 
możliwości kontaktu z  autorem w celu zadania mu pytań (autor często jest również anoni-
mowy). Często też tłumacz jest odbiorcą tekstu „przypadkowym”, nie zakładanym pierwotnie 
przez autora. Z drugiej zaś strony, doskonałe kompetencje z zakresie języka i kultury źródło-
wej umożliwiają tłumaczowi odbiór tekstu w sposób świadomy i obiektywny, co w połączeniu 
z równie dobrymi kompetencjami w języku i kulturze docelowej pozwala mu przyjąć na siebie 
rolę swoistego „filtra” między kulturą źródłową i docelową. Poprzez spojrzenie na tekst źródło-
wy s perspektywy odbiorcy w kulturze docelowej tłumacz jest w stanie sfinalizować, w szcze-
gólny sposób „domknąć” proces komunikacji między tymi kulturami, doprowadzając do tego, 
że funkcja komunikacyjna tekstu zostanie poprawnie zrealizowana w procesie recepcji tekstu 
przez odbiorcę docelowego. Proces recepcji w złożonej sytuacji komunikacyjnej jaką jest tłu-
maczenie jest niezwykle ważnym elementem – dotyczy bowiem zarówno osoby tłumacza, jak 
i odbiorcy przekładu.
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Proces przekładu staje się z punktu widzenia tłumacza trudniejszy, kiedy zachodzi w śro-
dowisku wielojęzycznym, jakim jest Unia Europejska. Fakt współistnienia dwudziestu czterech 
języków urzędowych oraz prawo unijne, które stanowi, iż obywatele UE mają prawo zwrócić 
się do instytucji unijnych w każdym z tych języków oraz w każdym z nich uzyskać odpowiedź 
powoduje, że procesy przekładu nabierają niezwykle istotnego znaczenia (por. np. Brom 2016). 
Do opisywanych wcześniej zadań tłumacza dochodzi jeszcze jedno – pełni on w pewnym sensie 
rolę negocjatora między kulturami Unii. W obliczu współistnienia kilku (czasami kilkudziesię-
ciu) wersji tekstu jego zadaniem jest stworzenie przekładu z jednej strony jak najwierniejszego, 
z drugiej zaś – takiego, który spełnia wymogi unijnej standaryzacji. Efektem często jest wtedy 
powstawanie tekstów hybrydowych (por. Trosborg 1997, Brom 2015). Postawienie tłumacza na 
styku nie dwóch, lecz czasami wielu kultur i postawienie przed nim zadania wynegocjowania 
tekstu, który spełnia powyższe wymogi powoduje, że niejednokrotnie jedynym wyjściem jest 
właśnie stworzenie tekstu hybrydowego – noszącego cechy nie jednej a dwóch (lub więcej) kultur 
i  przez to odbieranego jako niedopasowany do żadnej z  nich. Czasami też obok cech hybry-
dowych w tekstach tłumaczeń UE odnajdziemy wiele elementów, które zakwalifikować można 
jako błędy w przekładzie. Teksty hybrydowe nie były dotychczas przedmiotem szerszych ba-
dań, niniejszy artykuł jest próbą podjęcia refleksji nad strukturą, czy też przyczynami powsta-
wania tego typu tekstów.

W celu zobrazowania problemów, na jakie tłumacz napotyka w tłumaczeniu tekstów 
hybrydowych, przyjrzyjmy się przykładom pochodzącym z  broszury „Tackling health inequ-
alities” opublikowanej przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej i  jej polskiego odpowiednika 
„Ograniczanie nierówności zdrowotnych”.1

Pierwszą wątpliwość budzi już polski tytuł. Źródła podają następujące znaczenia angiel-
skiego czasownika tackle: 1. zewrzeć/zwierać się; chwy ‑cić/tać; zatrzym ‑ać/ywać. 2. zab ‑rać/
ierać, wziąć/brać się (do czegoś) (Stanisławski 1964: 353). Utworzony od niego rzeczownik tack-
ling powinien mieć zatem znaczenie walka, stawianie czoła, co potwierdza dalsza część tekstu 
(w której tłumacz polski używa również określenia radzenie sobie). Ponadto wydaje się, że pol-
skie wyrażenie nierówności zdrowotne nieopatrzone odpowiednim komentarzem również jest dla 
odbiorcy tekstu niejasne.

W części „Różnice w stanie zdrowia” znajdziemy następujący akapit w języku angielskim:

„Health inequalities generally reflect social inequalities, leading to a marked ‘social gradient’ in 
health and wellbeing. Moreover, certain communities – including ethnic minorities (especially 
Roma) and stigmatised groups, such as irregular migrants and sex workers – experience signif-
icant health inequalities.”

oraz jego polski odpowiednik:

„Nierówności zdrowotne w zasadzie odzwierciedlają nierówności społeczne, co prowadzi 
do znacznego „gradientu społecznego” w stanie zdrowia i  dobrostanie. Co więcej niektóre 

1 https://op.europa.eu/pl/publication‑detail/‑/publication/ffdd3648‑f673‑4aff‑840d‑eeca65982827. 
[dostęp: 30.03.2020]
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społeczności  – w tym mniejszości etniczne (szczególnie Romowie) oraz grupy napiętnowane, 
np. migranci o nieuregulowanym statusie i osoby sprzedające usługi seksualne – doświadczają 
znacznych nierówności zdrowotnych.”

Zwraca w nim uwagę przetłumaczenie angielskiego przysłówka generally jako w zasadzie (po-
wszechne w tekstach unijnych), podczas gdy sens zdania lepiej oddaje tłumaczenie zazwyczaj 
lub najczęściej. Jeszcze większą wątpliwość może budzić niejasne w języku polskim określenie 
gradient społeczny w miejsce angielskiego rzeczownika gradient „nachylenie, pochyłość, stopień 
nachylenia” (Stanisławski 1964: 358). Ponadto jako błąd interpunkcyjny uznać należy brak prze-
cinka po określeniu „Co więcej”.

Akapit „Better health for all” („Lepsze zdrowie dla wszystkich”) zawiera następujący fragment:

It provided impetus to earlier efforts to address health inequalities, which were also recognised 
in the 2007 EU health strategy. Looking forward, the EU’s goal of smart, sustainable and in-
clusive growth, set out in its Europe 2020 Strategy, will depend on better health for all members 
of society.

które w języku polskim brzmi:

Komunikat dał impuls wcześniejszym staraniom rozwiązania problemu nierówności zdrowot-
nych, które dostrzeżono w strategii UE z 2007 r. w zakresie ochrony zdrowia. Z perspektywy 
przyszłości cel UE w postaci inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, określony w strategii „Europa 2020”, będzie uzależniony od lepszego stanu zdro-
wia całego społeczeństwa.

Określenie wcześniejsze starania zmienia znaczenie angielskiego oryginału (earlier efforts), który 
zawiera znaczenie przyspieszonych działań w celu rozwiązania problemów zdrowotnych. Ponad-
to użyte zostało nielogiczne w języku polskim wyrażenie z perspektywy przyszłości jako ekwiwa-
lent angielskiego looking forward.

W części „Building capacity for action” („Budowanie zdolności działania”) znajdziemy fragment:

By sharing experience and building on existing know how, Action for Health has helped Eu-
ropean regional stakeholders, especially in Eastern Europe, to increase their capacity to tackle 
health inequalities, particularly by accessing EU structural funds.

Jego wersji w języku polskim brzmi:

Dzieląc się doświadczeniem i  czerpiąc z  istniejącego know how, projekt Działanie na rzecz 
zdrowia pomógł europejskim regionalnym zainteresowanym stronom, w szczególności w Euro-
pie Wschodniej, zwiększyć ich zdolność radzenia sobie z nierównościami zdrowotnymi, w szcze-
gólności poprzez dostęp do funduszy strukturalnych UE.

Poza niezrozumiałym nieprzetłumaczeniem określenia know how (pol. wiedza), za błąd uznać 
należy oddanie znaczenia angielskiego rzeczownika stakeholder przez polskie zainteresowana 
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strona (w innym miejscu tekstu tłumacz używa rzeczownika strona). Od dawna w oficjalnych 
dokumentach zarówno Unii Europejskiej, jak i tekstach krajowych, występuje określenie intere-
sariusz, które najlepiej oddaje znaczenie angielskiego oryginału.

Podtytuł części „Tackling social determinants” został przetłumaczony jako „Społeczne uwarun-
kowania”, z pominięciem aspektu zmagania się z problemem (podobnie w podtytule „Tackling 
hepatitis” – „Zapalenie wątroby”). W części tej znajduje się zdanie:

The project built policymaker capacity through a series of policy dialogues and by integrating 
guidance into existing WHO capacity building activities and programmes.

które zostało przetłumaczone następująco:

W ramach projektu zwiększono umiejętności decydentów dzięki wielu dialogom politycznym 
oraz włączeniu poradnictwa do istniejących działań i programów WHO budujących te moż-
liwości.

Z tekstu źródłowego wynika, że to nie umiejętności decydentów zostały zwiększone, a ich kompe-
tencje do podejmowania decyzji. Angielskie wyrażenie series of policy dialogues określa ciąg dys-
kusji dotyczących sposobów realizowania polityki a nie, jak napisał polski tłumacz, wiele dialo-
gów politycznych. Ponadto w tej części i następnej pojawia się niekonsekwencja w przekładzie 
wyrażenia „health in all policies”, będącego nazwą programu realizowanego przez UE. Zostało 
ono w jednym miejscu przetłumaczone jako „zdrowie we wszystkich politykach” w innym zaś jako 
„zdrowie we wszystkich obszarach polityki”.

Należy w tym miejscu podkreślić fakt, iż angielski rzeczownik policy jest zdecydowanie 
zbyt często tłumaczony (zarówno w niniejszej broszurze, jak i ogólnie – w większości doku-
mentów unijnych) przy pomocy polskiego leksemu polityka. Spójrzmy na przykład z analizo-
wanego tekstu:

By raising awareness of these health inequalities, supporting the development of policies to ad-
dress them and sharing best practice, EU funded projects are aiming to ensure that all members 
of society enjoy better health.

w tłumaczeniu na polski:

Zwiększając wiedzę o  tych nierównościach zdrowotnych, wspierając rozwój polityk na rzecz 
rozwiązania tego problemu i  dzieląc się najlepszą praktyką, projekty finansowane przez UE 
mają zagwarantować, aby całe społeczeństwo cieszyło się lepszym zdrowiem.

W miejsce wyrażenia rozwój polityk na rzecz rozwiązania tego problemu tłumacz powinien raczej 
użyć określenia rozwój działań/strategii, co pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnej kalki językowej.

W części „Eastern cross border health cooperation” (tłumaczenie podtytułu: „Wschodnia trans-
graniczna współpraca w dziedzinie zdrowia” – szyk zdania!) jako ekwiwalent angielskiego zdania:
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BORDERNETwork was an interdisciplinary cross border network project implementing 
‘highly active prevention’ for HIV/AIDS and associated sexually transmitted infections in eight 
EU countries and four neighbouring states (Bosnia and Herzegovina, Moldova, Serbia and 
Ukraine). It aimed to improve the clinical management of HIV and viral hepatitis B and C 
co infections.

znajdziemy polskie:

BORDERNETwork był interdyscyplinarnym transgranicznym projektem sieciowym wdraża-
jącym „bardzo aktywną profilaktykę” HIV/AIDS i związanych z nimi zakażeń przenoszonych 
drogą płciową w ośmiu państwach UE i  czterech państwach sąsiednich (Bośni i  Hercegowi-
nie, Mołdawii, Serbii i na Ukrainie). Jego celem była poprawa klinicznego zarządzania HIV 
i współzakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.

Wydaje, że dla polskiego odbiorcy niezrozumiałe może być określenie transgraniczny projekt sie-
ciowy, tłumacz powinien zatem opatrzyć go komentarzem. Ponadto wątpliwości budzi wyraże-
nie poprawa klinicznego zarządzania HIV w miejsce angielskiego clinical management of HIV (kalka 
językowa?) a za błąd w tłumaczeniu uznać należy wyrażenie współzakażeń wirusowym zakażeniem 
wątroby typu B i C, które w tekście angielskim odnosi się do wzajemnych zakażeń tą chorobą.

W tym samym akapicie znajdziemy zdanie:

The project targeted vulnerable populations, including people who inject drugs, mobile sex 
workers, migrants/ethnic minorities and young people.

którego polski odpowiednik brzmi:

Projekt był skierowany do ludności szczególnie wrażliwej, w tym osób dożylnie przyjmujących 
narkotyki, przemieszczających się osób prostytuujących się, migrantów i  mniejszości etnicz-
nych oraz młodzieży.

Wyrażenie vulnerable populations odnosi się do osób szczególnie zagrożonych wystąpieniem 
opisywanych zagrożeń, tak więc powinno zostać przetłumaczone, w miejsce wyrażenia ludność 
szczególnie wrażliwa.

Ostatnie przykłady znajdziemy w części „Understanding Roma health” („Wiedza o  zdrowiu 
Romów”), w zdaniu:

They have poorer access to and lower uptake of primary care and preventive health services, and 
experience worse health outcomes and shorter life expectancy.

oraz jego polskim odpowiedniku:

Mają gorszy dostęp do podstawowej i profilaktycznej opieki zdrowotnej i mniej z niej korzystają, 
a ponadto cechują ich gorsze wyniki zdrowotne i krótsze średnie trwanie życia.
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Dosłowne tłumaczenie wyrażenia worse health outcomes (gorsze wyniki zdrowotne) jest w języku 
polskim niezrozumiałe, lepszym wydaje się być określenie gorsze parametry zdrowia/zdrowotne. 
Z kolei określenie life expectancy odnosi się do powszechnie używanego w statystyce parametru 
„oczekiwana dalsza długość trwania życia”, a nie, jak w polskiej wersji – „średnie trwanie życia”.

Przedstawione przykłady obrazują, w jak trudnej sytuacji staje tłumacz, który zmuszony 
jest z jednej strony dostosować swój tekst do daleko posuniętej standaryzacji tekstów unijnych, 
z drugiej zaś – stworzyć tekst wolny od nieścisłości, czy wręcz błędów. Chybiona wydaje się być 
teza o niskich kompetencjach tłumaczy, gdyż jest to grupa zawodowa, której stawia się niezwy-
kle wysokie wymagania. Już samo podjęcie pracy tłumacza w instytucjach Unii Europejskiej 
wymaga od kandydatów spełnienia niezwykle wysokich wymagań. Sama zaś praca związana 
jest z ciągłym doskonaleniem zawodowym, nieustannym udziałem w kursach doskonalących 
kompetencje językowe, podnoszącym kwalifikacje językowe i poziom wiedzy z dziedzin zwią-
zanych z tłumaczonymi dokumentami (por. np. Michałowska ‑Gorywoda 2001).

Pytanie o przyczyny powstawania tekstów hybrydowych, czy wręcz błędów w tłumaczeniu 
pozostaje zatem otwarte. Na tym etapie badań trudno też jeszcze jednoznacznie zdefiniować 
punkt, w którym nie można danego elementu określić jako hybrydowy a należy zaliczyć go już 
do błędów w przekładzie. Z całą pewnością wpływ na pracę tłumaczy ma dynamika środowiska 
instytucji Unii Europejskiej, presja czasowa i  ilość wykonywanych tłumaczeń. Możliwe, iż to 
właśnie wpływa w decydujący sposób na jakość przekładu, względnie istnieją przyczyny o in-
nym charakterze (np. językowym, lecz niezwiązanym z kompetencjami tłumaczy). Należy jed-
nakże podkreślić, iż jednoznaczna odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga z pewnością 
przeprowadzenia dalszych, głębszych analiz.

(NON)TYPICAL TRANSLATORS’ DECISIONS – EXAMPLES FROM EUROPEAN 
UNION’S HYBRID TEXT 

SUMMARY In the last decades there’s been an significant advancement in the 
field of translation studies. And yet, professional translators in their every-
day work are still confronted with questions, which are not being answered by 
science. This leads to a situation, when the quality of the translation depends 
primarily on the factors connected directly to the translator – his intuition, ex-
perience, imagination, results of his own research and, sometimes, simple coin-
cidence. In this article a question is asked about the translators’ decisions, made 
in the process of translating texts in the multilingual society of European Union. 
Various examples are shown to demonstrate how the translator’s decisions lead 
to a formation of hybrid text – a text, that has the characteristics typical not for 
one, but two (or more) cultures and because of it is viewed as odd in all of them. 
It is shown, how difficult a task it is, for the translator to create such final version 
of translation, which is mistake‑free and in accordance with EU standardisation 
processes.
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1 / CZYTELNOŚĆ ULOTEK LEKÓW ORAZ ICH PRZEKŁAD
Czytelność, określana też jako zrozumiałość tekstu, jego jasność, klarowność, dostępność itp., 
jest tematem bardzo rzadko podejmowanym przez polskich badaczy, choć niewątpliwie zainte-
resowanie nim rośnie1. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w Szwecji szczególnie 
intensywnie rozwija się ruch zwany Plain Language Campaign, propagujący używanie przez 
urzędy, banki i służbę zdrowia oraz inne instytucje użytku publicznego prostego, ogólnie zro-
zumiałego języka. Tematyka czytelności w języku polskim podjęta była przez Walerego Pisarka 
już w latach 60. XX w., który zaproponował wzór obliczający czytelność tekstów prasowych 
napisanych w języku polskim.

Najbardziej jednak znanym testem wśród polskich badaczy określającym zrozumiałość 
tekstu jest prawdopodobnie Gunning Fog (test na tzw. indeks mglistości), który zalecany jest 
ekspertom oceniającym podręczniki szkolne planowane do publikacji (Gąsiorek i  in. 2014). 
W przewodniku dla rzeczoznawców zawierającym kryteria oceny podręcznika szkolnego (Gą-
siorek i in. 2014) czytamy, że dla języka polskiego wyrazy trudne zdefiniowano jako czterosy-
labowe lub dłuższe (dla języka angielskiego są to wyrazy trzysylabowe) oraz że według współ-
czynnika Gunninga idealny stopień mglistości tekstu to wartość 7 lub 8, podczas gdy wynik 
powyżej 12 oznacza, że przeciętny czytelnik będzie miał trudność w zrozumieniu tekstu. Eks-
pertom, mającym zdecydować, czy dany podręcznik nadaje się do użytku szkolnego, zaleca się 
ręczne obliczanie wskaźnika mglistości na dowolnym fragmencie tekstu liczącym 100 słów. Jest 
to słaba strona tego przewodnika, bowiem fragmenty przypadkowo wybrane przez ekspertów 
mogą się zasadniczo różnić od siebie. Analiza taka powinna być prowadzona automatycznie 
i na całym korpusie tekstu podręcznika.

Temat czytelności ulotek przekładanych na język polski jest bardzo rzadko podejmowa-
ny, choć jest niezwykle istotny. Niezrozumienie ulotki może bowiem skutkować poważnym 
uszczerbkiem na zdrowiu osoby czytającej ulotkę do leku, który zażywa, dlatego kwestia ta 
jest uregulowana prawnie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 85, poz. 551) 
z dnia 26 kwietnia 2010 r. ulotki leków powinny być poprzedzone pilotażowymi badaniami czy-
telności przeprowadzonymi przez podmiot odpowiedzialny za wdrożenie danego leku na ry-
nek na co najmniej trzech osobach i badaniami właściwymi przeprowadzonymi na co najmniej 
10 osobach, z których każda powinna wykazać się zrozumieniem ulotki na poziomie 90%.

Dokumentem nadrzędnym dla tego Rozporządzenia jest Dyrektywa EU 92/27/EEC doty-
cząca nazywania produktów leczniczych, która wymaga, aby ulotki leków pisane były w spo-
sób jasny i zrozumiały dla pacjentów oraz aby były czytelne w językach oficjalnych krajów UE, 
w których dany lek jest wprowadzony na rynek („The package leaflet must be written in clear 
and understandable terms for the patient and be clearly legible in the official language or lan-
guages of the Member State where the medical product is placed on the market”, Article 8).

W roku 2009 Unia Europejska wydała przewodnik na temat czytelności ulotek (Guide-
line on the Readability of the Labelling and Package Leaflet of Medical Products for Human Use, dalej: 

1 W niniejszym artykule, podobnie jak w Jasnopisie (Gruszczyński i Ogrodniczuk 2015), określenia te 
będą używane zamiennie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że czytelność zasadniczo dotyczy cech 
tekstu, natomiast na przykład zrozumiałość odnosi się raczej do cech czytelnika (jego zdolności poznawc-
zych, wiedzy, oczekiwań i nastawienia do tekstu, poziomu edukacji i znajomości tematu itp.) i jego interak-
cji z tekstem, np. tempa czytania tekstu, szybkości reakcji w testach na asocjacje itd. (zob. Garner i in. 2012). 
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Przewodnik), w którego rozdziale I szczegółowo omówiono zalecany stopień czytelności treści 
ulotek. Treść ulotek dla pacjentów ma być zrozumiała dla osób o słabych umiejętnościach czy-
tania i pisania, dla młodzieży, a nawet dzieci („If the package leaflet is well designed and clearly 
worded, this maximizes the number of people who can use the information, including older 
children and adolescents, those with poor literacy skills and those with some degree of sight 
loss.”). Powinno zatem używać się: słów zawierających jedynie kilka sylab, krótkich zdań i krót-
kich paragrafów oraz strony czynnej. Ponadto, powinno się unikać skrótów, a terminy medyczne 
powinny być tłumaczone i objaśnione w języku znanym pacjentom w danym kraju. Należy też 
podawać najpierw termin ogólny, zrozumiały przez laików, wraz z jego opisem, bezpośrednio 
po którym podaje się termin medyczny („…lay term with a description first and the detailed me-
dical term immediately after”; rozdz. I w Przewodniku). Zalecane jest również skracanie dystan-
su między autorem ulotki, a jego czytelnikiem poprzez używanie zaimków osobowych i dzier-
żawczych, np. take care with X if you have asthma („bądź ostrożny, zażywając leku X, jeśli chorujesz 
na astmę”), a także używanie formy your medicine („twój lek”) zamiast powtarzać nazwę leku.

W większości opracowań na temat klarowności tekstów medycznych ich zrozumiałość 
jest mierzona klasycznymi wzorami na czytelność. Są to wzory statystyczne, na przykład Gun-
ning Fog, Flesch Reading Ease, Raygor Estimate itp. Wzory te mierzą czytelność w sposób 
mechaniczny, za podstawę obliczeń przyjmując stosunek takich parametrów, jak liczba sylab 
w słowie, liczba słów w zdaniu, paragrafie czy całym tekście oraz liczba zdań w tekście. Trudno 
jednak szacować stopień klarowności tekstów, koncentrując się jedynie na wyżej wymienionych 
parametrach, które określają trudność tekstu, zliczając ich cechy nielingwistyczne, tj. niedoty-
czące leksyki, semantyki, psycholingwistyki, składni, cech tekstu itd., i uwzględniając jedynie 
wartości numeryczne sylab, słów i zdań. Badania klasyczne łatwo jest podważyć, ponieważ na 
przykład nie każde słowo długie jest trudne i nie każde słowo krótkie jest łatwe. Termin apnoea 
(bezdech) jest krótkim słowem, ale ogólnie nieznanym niespecjalistom, natomiast cardiology 
jest długim słowem ogólnie rozpoznawalnym i  zrozumiałym. Podział zdań długich na kilka 
krótszych i upraszczanie słownictwa z kolei może nawet utrudnić zrozumienie tekstu (Davison 
i Kantor 1982, Wolfer i in. 2015).

Krytyka badań nad czytelnością opartych jedynie na klasycznych wzorach jasności tekstu 
kontestuje takie mechaniczne podejście do analizy tekstu. Przyczyn jest wiele: badania te mają 
nieprawidłowo skonstruowane ramy metodologiczne, wyniki na czytelność mogą się znacząco 
różnić w zależności od zastosowanego testu, nie są one w stanie uwzględnić trudności tekstu 
na poziomie konceptualnym dla czytelnika, nie biorą pod uwagę stopnia znajomości tematyki 
tekstu przez czytelnika, koncentrują się jedynie na strukturze powierzchniowej języka, igno-
rują organizację, strukturę i  spójność tekstu, a  także umiejętności pisarskie autora oraz nie 
uwzględniają wiedzy encyklopedycznej, oczekiwań i kompetencji czytelnika, a także nie mają 
walidacji psycholingwistycznych, np. czasu reakcji na słowa w badaniach asocjacyjnych czy in-
terakcji zachodzącej między tekstem a jego czytelnikiem (Bormuth 1966, Gilliland 1968, Stokes 
1978, Bruce i  in. 1981, Davidson i Kantor 1982, Davidson i Green 1988, Buchbinder i  in. 2001, 
Clerehan i in. 2005, Garner i in. 2012, Iluk 2012, Leroy i in. 2013, Charzyńska i in. 2015, Crossley 
i in. 2016, Crossley i in. 2019, Bączkowska 2019, Bączkowska a, Bączkowska b).

Stanowisko dotyczące analizy zrozumiałości tekstu, głoszące, że badając złożoność tek-
stu należałoby jednak przyjrzeć się również jego parametrom językowym wydaje się logiczne 
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i uzasadnione. Mimo iż pisał już o tym John Bormuth w połowie lat sześćdziesiątych (proponu-
jąc konkretne parametry językowe, które powinny być uwzględnione w analizie czytelności), to 
dopiero od niedawna zmienne leksykalno ‑syntaktyczne włączane są do badań czytelności, bo-
wiem wraz z rozwojem narzędzi oferowanych przez przetwarzanie języka naturalnego i rozwo-
jem językoznawstwa komputerowego i korpusowego, szczegółowa analiza czytelności w opar-
ciu o parametry językowe na zbiorach tekstów stała się stosunkowo łatwa do zrealizowania.

Analiza czytelności ulotek dla pacjentów nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem 
wśród badaczy, a istniejące opracowania dotyczą na przykład: ewaluacji zrozumiałości ulotek 
leków przez ekspertów i  pacjentów (Gustafsson i  in. 2003), analizy czytelności ulotek leków 
w oparciu o badania ankietowe (Charnock i in. 1999, Pander Maat i Lentz 2010), formułowania 
treści ulotek zgodnie z zasadami językoznawstwa systemowo ‑funkcjonalnego Hallidaya w celu 
poprawienia ich czytelności (Clerehan i in. 2005 i Clerehan i in. 2009, Clerehan 2014), badania 
stopnia zrozumienia i reakcji pacjentów na informacje dotyczące ryzyka zażywania wybranych 
leków (Herber i in. 2014), porównania czytelności ulotek na przestrzeni 12 lat w Danii (Aksehave 
i Zethsen 2014), upraszczania tekstu ulotek w stosunku do ich tekstów źródłowych, jakimi są 
charakterystyki leków (Wermuth 2016), walidacji zrozumiałości ulotek opracowanych według 
nowych standardów zaproponowanych przez autorów badania (Sekhar i in. 2017), zastosowa-
nia klasycznego testu na czytelność w badaniu czytelności ulotek z Wielkiej Brytanii i ze Sta-
nów Zjednoczonych (Hadjipavlou i in. 2013). Badania te koncentrują się na rozumieniu i inter-
pretacji tekstu przez czytelników (badania Charnocka, Gustafssona, Clerehan, Pander Maata 
i Lentza, Herbera, Aksehave i Zethsen, Sekhara), rzadziej na parametrach samego tekstu.2 

Badanie zaprezentowane w niniejszym artykule nie analizuje kompetencji czytelnika 
ulotki, jest natomiast przykładem na analizę tekstów, tj. koncentruje się na opisie (deksrypcji) 
aspektów lingwistycznych (i w pewnym stopniu kulturowych) zbioru (korpusu) ulotek. Celem 
korpusowych badań deskryptywnych jest przedstawienie charakterystyki dyskursu poprzez 
identyfikację powtarzających się wzorców form leksykalnych czy struktur syntaktycznych 
w zbiorze tekstów. W przypadku niniejszego studium opisowi podlega dyskurs medyczny3, za-
równo w tekstach oryginalnych, jak i w ich przekładach. Analiza dyskursu może też polegać na 
szukaniu korelacji i/lub dokonywaniu porównań ilościowych między oryginałem i  jego prze-
kładem w zbiorze tekstów w obrębie konkretnych kategorii opisu, np. użycia strony biernej, 
stosunku przymiotników do rzeczowników itp.

Niniejsze studium odwołuje się zatem do teorii przekładu deskryptywnego znanego jako 
Descriptive Translation Studies (DTS; Toury 1995, Toury 2012), początkowo stosowanej tylko do 

2 Bormuth 1966 badał szereg cech leksykalno‑syntaktycznych, Clerehan i in. 2005 analizowali na przy‑ 
kład gęstość leksykalną ulotek, Wermuth również opisała gęstość leksykalną oraz strategie upraszczania 
tekstu zgodne z zasadami lokalizacji, Hadjipavlou zastosował jeden wzór klasyczny (Flesch‑Kincaid) do 
mierzenia czytelności tekstów.
3 Dyskurs medyczny obejmuje nie tylko teksty tradycyjnie z nim utożsamiane tj. przeznaczone dla 
lekarzy (artykuły naukowe, przewodniki dla klinicystów itp.), nasycone medyczną terminologią specjalis-
tyczną, ale też teksty użytkowe oraz teksty związane z medycyną, np. strony internetowe przeznaczone dla 
pacjentów, telewizyjne programy dokumentalne na temat zdrowia, broszury dla pacjentów; a także teksty 
z zakresu biologii molekularnej, weterynarii, farmakologii, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego itp., któ-
re jednak łączy to, że mają ścisły związek z tematyką zdrowia i choroby, że przekazują rzetelne i dokładne 
informacje oraz że używają (w różnym stopniu) terminologii specjalistycznej (Montalt i González‑Davis 
2007: 21, Montalt 2011: 79).
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przekładów literackich, jednak później również do innych typów tekstów (Kruger i Wallmach 
1997). Badania deskryptywne są obiektywne, nieoceniające i mają na celu opisanie oraz przed-
stawienie wyjaśnień aktualnego stanu rzeczy. Dzięki identyfikacji pewnych powtarzających 
się wzorców, DTS ma na celu określenie prawdopodobieństwa ich występowania w określo-
nych warunkach, dlatego też DTS dąży do formułowania zasad pozwalających wysunąć pewne 
uogólnienia (Toury 2012: 10). DTS promuje zatem badania empiryczne i retrospektywne. War-
to podkreślić, że mimo iż celem DTS nie jest określanie, jak powinno wyglądać „prawidłowe” 
tłumaczenie tylko odkrywanie norm w przekładach docelowych, to jednak DTS nie wyklucza 
zastosowania obserwacji wypływających z  tej metody w tłumaczeniu stosowanym (Applied 
Translation Studies), tj.  w praktyce tłumaczy (Toury 2012: 11). Jest to jednak  – według To-
ury’ego – zadanie dla praktyków przekładu, nie zaś cel badań naukowych translatoryki (Trans-
lation Studies), w tym DTS.

Podejście do analizy tłumaczeń promowane przez DTS przeciwstawiane jest analizie pre-
skryptywnej i normatywnej typowej dla lat 70. XX w. (Kruger 2002: 77). Podejście preskryptyw-
ne zwykle koncentruje się na ocenie pejoratywnej, na wyrażaniu krytyki na temat nieprawi-
dłowo dokonanych tłumaczeń (użycia złych ekwiwalentów), tj. „deformacji” (Chesterman 2010: 
38–39), i udzielaniu wskazówek, czy wręcz określaniu, jak należy tłumaczyć dane terminy czy 
struktury i frazy. Badania preskryptywne, jakościowe, które są mocno krytykowane przez DTS, 
a które nadal dominują w analizach języka medycznego, mają znaczenie głównie dla dydak-
tyki przekładu. W swojej wersji zorientowanej na funkcje, DTS koncentruje się na kontekście, 
w szczególności na wpływie przetłumaczonych tekstów na język i kulturę docelową, a ekwiwa-
lencję zastępuje normami. Przekładoznawstwo deskryptywne przeniosło punkt ciężkości z tek-
stu źródłowego na tekst i kulturę docelową oraz z badań głównie jakościowych prowadzonych 
na pojedynczych jednostkach analizy (słowach, frazach, zdaniach) na badania głównie ilościo-
we. W uzyskiwaniu celów DTS niezwykle pomocne okazało się językoznawstwo korpusowe roz-
wijane od lat 60. XX w., które do przekładoznawstwa wprowadzone zostało (jako Corpus based 
Translation Studies) na początku lat 90. XX w. przez Monę Baker (1993), co uważane jest za linię de-
markacyjną zwrotu z przekładoznawstwa preskryptywnego na deskryptywne (Tymoczko 1998).

Oprócz DTS, podstawą teoretyczną niniejszych rozważań będzie też podejście do prze-
kładu znane pod nazwą lokalizacja (ang. localization). Głównym celem tłumaczeń w duchu lo-
kalizacji jest przybliżenie tekstu źródłowego docelowemu odbiorcy, przy czym dotyczy to nie 
tylko warstwy werbalnej (np. przekładu słownictwa, kolokacji, idiomów czy terminów specjali-
stycznych typowych dla języka docelowego), ale też warstwy graficznej i kulturowej (Pym 2001). 
Lokalizacja ma zatem zwykle charakter multimodalny. Zwrot od nadawcy (tekstu źródłowego, 
autora) do odbiorcy (tekstu docelowego i jego czytelnika/widza) w teorii przekładu nie jest zja-
wiskiem nowym, rozpoczął się już w latach 60. XX w. i przyjmował różne formy i nazwy, na 
przykład jako teoria Skopos czy strategia tłumaczeniowa znana jako udomowienie (domesty-
kacja) (Venuti 1995). Stanowił też podstawy wyżej wymienionej teorii DTS. Lokalizacja nie jest 
jednak tożsama z teorią Skopos (Vermeer 1982) czy domestykacją, choć niewątpliwie te trzy po-
dejścia łączy to, że punktem ciężkości przekładu jest odbiorca (a nie autor) oraz, że nacisk po-
łożono na kontekst językowo ‑kulturowo ‑społeczny tekstu docelowego.

Lokalizacja odnosi się przede wszystkim do tłumaczenia produktów (samo pojęcie po-
chodzi z  teorii marketingu), które mają być wprowadzane na nowe rynki zbytu. Tradycyjnie 
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lokalizacja, zwłaszcza ta zorientowana na przekład praktyczny, kojarzona jest z  produktami 
cyfrowymi, w szczególności z grami komputerowymi i stronami internetowymi producentów 
i  produktów (Esselink 2000: 1, Schäler 2010). Istnieją jednak też opracowania ukierunkowa-
ne na aspekty teoretyczne lokalizacji (Pym 2001, O’Hagan i  Ashworth 2002, Wermuth 2016), 
które nie ograniczają lokalizacji do gier i stron internetowych, a przekład uznają jako główny 
element składowy adaptacji produktu (i jego dokumentacji) dla odbiorcy docelowego w komu-
nikacji międzykulturowej, tj. jego oczekiwań i potrzeb. Adaptacja wymaga dostosowania tek-
stu oryginalnego do zarówno języka, jak i kultury docelowej. W propozycji C. Wermuth (2016), 
która dotyczy przekładu intralingwalnego języka medycznego, lokalizacja (a z nią adaptacja) 
wymaga też zmiany języka ekspertów na język powszechnie zrozumiały. Lokalizacja pozwala 
na wprowadzanie zasadniczych zmian w produkcie (jego opisie, wyglądzie czy grafice opako-
wania) w procesie dopasowywania go do nowego rynku zbytu. Ponadto lokalizacja zakłada, że 
już na etapie produkcji eliminuje się czynniki mogące utrudnić internacjonalizację produktu 
(O’Hagan i Ashworth 2002: x). W przypadku niektórych produktów, w szczególności gier kom-
puterowych, proces przekładu inicjuje się nawet równolegle do tworzenia wersji oryginalnej 
produktu (Esselink 2000: 2), od początku zakłada się bowiem, że dany produkt będzie prze-
kładany (adaptowany) na wiele języków i sprzedawany na różnych międzynarodowych rynkach 
lokalnych (stąd nazwa lokalizacja).

Leki są niewątpliwie przykładem produktu, który już na etapie planowania produkcji za-
kłada przygotowanie go na różne lokalne rynki zbytu, posługujące się odmiennymi językami i re-
prezentujące wielorakie kultury. Dlatego też, ulotki dołączone do leków powinny być modyfiko-
wane w stosunku do swojej wersji początkowej (zwykle w języku angielskim), tak aby dopasować 
produkt (ulotki do leku) do preferencji konsumentów pochodzących z konkretnego rynku zbytu 
(rozumianego w kategoriach geograficznych i kulturowych). W celu zwiększenia ich sprzedaży 
na lokalnych rynkach można stosować przekład ulotek leków oparty w pewnym stopniu na stra-
tegiach typowych dla lokalizacji. Tłumaczenie ulotek leków można zatem uznać za pewną formę 
lokalizacji z uwagi na istnienie elementu internacjonalizacji, zakładającego już na etapie pro-
dukcji przekład jednego głównego tekstu na wiele innych (globalizacja produktu), oraz z uwagi 
na potrzebę adaptacji tekstu oryginalnego do kontekstu społeczno ‑kulturowego obowiązują-
cego na danym rynku zbytu. Treść ulotki leku jest tylko jednym z elementów podlegającym lo-
kalizacji. Inną formą adaptacji produktu do nowych rynków jest też modyfikacja grafiki ulotki 
oraz opakowania produktu, co w przypadku leków jest częstym zabiegiem. Modyfikacji mogą 
ponadto podlegać zmiany w charakterze i wielkości czcionek w ulotce czy pewne zmiany w or-
ganizacji struktury tekstu (jednak nie wychodzące poza przepisy dotyczące struktury ulotki).

2 / METODY BADAWCZE
Analizy korpusu danych liczących wiele tekstów nie sposób uczynić bez korzystania z progra-
mów komputerowych, które są o tyle pomocne, że potrafią bardzo szybko obliczyć setki parame-
trów, nierzadko korzystając z dość skomplikowanych wzorów. Stosunkowo nowym programem 
opracowanym do analizy języka polskiego, z którego korzystałam w niniejszych badaniach, jest 
Jasnopis. Dla języka angielskiego istnieje bardzo dużo programów do obliczania złożoności 
tekstów, nie wszystkie są godne polecenia, niektóre wymagają wysokich parametrów sprzętu 
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komputerowego, aby działały poprawnie i płynnie, a nawet znajomości podstaw programowa-
nia; jednak ich ogromną zaletą jest to, że dostarczają one danych obliczonych dla kilkuset in-
deksów, co pozwala na rzetelną analizę ilościową dużej liczby tekstów. W poniżej przedstawio-
nym badaniu wykorzystałam programy Coh ‑Metrix, Sketch Engine i Jasnopis, o których szerzej 
napiszę w następnej sekcji. Niniejsze opracowanie łączy zatem klasyczne wzory na czytelność 
tekstów z analizą językoznawczą tekstu. Jest to podejście stosunkowo nowe do badań nad czy-
telnością w odniesieniu do tekstów w języku angielskim i promowane od kilku lat przez niektó-
rych badaczy, w tym językoznawców (zob. m.in. Garner i in. 2012, Gruszczyński i Ogrodniczuk 
2015, Bailin i Grafstein 2016, Crossley i in. 2016, Crossley i in. 2019, Bączkowska 2019, Bączkow-
ska a, Bączkowska b), mimo iż krytyka badań czytelności za pomocą testów klasycznych zasy-
gnalizowana już była kilka dekad temu (Bormuth 1966, Gilliland 1968, Stokes 1978, Davidson 
i Kantor 1982, Davidson i Green 1988 itd.).

W celu przeprowadzenia analizy czytelności ulotek leków na cukrzycę wykorzystano kilka 
programów komputerowych. Program Readability Oleander Studio (v. 2019) pozwolił dokonać 
obliczeń według tradycyjnych wzorów czytelności (Flesch Reading Ease, Gunning Fog, Raygor 
Estimate). Jasnopis (jasnopis.pl, Gruszczyński i Ogrodniczuk 2015) to aplikacja, która oferuje 
obliczenia indeksów leksykalnych dla tekstów w języku polskim (różnorodność leksyki, wyrazy 
trudne i rzadkie, klasa trudności tekstu, stosunek rzeczowników do czasowników itp.). W celu 
dokonania obliczeń indeksów leksykalnych tekstów w języku angielskim zastosowano program 
Coh ‑Metrix (McNamara i in. 2014). Komercyjny system zarządzania korpusami Sketch Engine 
(dalej SE; www.sketchengine.co.uk) pozwolił z kolei zidentyfikować i obliczyć liczbę przymiot-
ników w różnych funkcjach w zdaniu, stronę bierną, rzeczowniki odsłowne oraz konstrukcje 
z bezokolicznikiem. Dodatkowo, charakterystyki frekwencyjne zaczerpnięte zostały z danych 
British National Corpus (dalej BNC) i Narodowego Korpusu Języka Polskiego (NKJP), a także 
z korpusu plTenTen12.

Spośród licznych klasycznych wzorów służących do obliczania czytelności tekstów w ni-
niejszym badaniu wykorzystano cztery: Gunning Fog (GF), Raygor Estimate (RE), Flesch Re-
ading Ease (FRE) i  wzrór Walerego Pisarka (P). Gunning Fog jest przystosowany do języka 
polskiego (dostępny w programie Jasnopis; dalej GFJ). Wzór na GF dla języka angielskiego 
(Gunning 1952), zwany również indeksem mglistości, przedstawiono poniżej:

Indeks mglistości (GF) = 0,4 × (ŚS+%SD),

gdzie ŚS to średnia długość zdania w słowach, a  %SD to procent słów długich. Dla tekstów 
w języku angielskim wykorzystano również wzór Raygor Estimate (1977), który oblicza jasność 
tekstu w oparciu o stosunek średniej liczby sylab w wyrazach i liczby wyrazów w zdaniu na 100 
słów. Wzór Pisarka (1969) i Flescha (1948) podano poniżej:

Wzór Pisarka: T = 

gdzie T to trudność, Ts to procent wyrazów powyżej trzech sylab (forma hasłowa), a Tw średnia 
liczba wyrazów w zdaniu.

Wzór Flescha: (206,835‑1 015) × ŚDZ‑84,6 × ŚLSyl,

gdzie ŚDZ to średnia długość zdania, z ŚLSyl to średnia liczba sylab w wyrazie.
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Coh ‑Metrix jest zaawansowanym programem komputerowym do wielopoziomowej au-
tomatycznej analizy spójności i zrozumiałości tekstów, który za podstawy teoretyczne przyjął 
wybrane teorie i  modele lingwistyczne, i  który korzysta z  korpusów językowych. Określenie 
stopnia zrozumiałości opiera się na ponad stu indeksach analizujących tekst na kilku pozio-
mach (słowa, składni, tekstu, modelu sytuacyjnego, gatunku tekstu i  retoryki). Program ten 
oblicza również zrozumiałość tekstu według tradycyjnych wzorów, w tym Flesch Reading Ease 
(dalej FRE), Flesch ‑Kincaid, a także korzysta z własnego wzoru Coh ‑Metrix L2 Readability.

Jasnopis jest programem komputerowym łączącym klasyczne wzory czytelności z analizą 
językoznawczą, który opracowano dla języka polskiego. Co prawda liczba indeksów jest dość 
ograniczona w porównaniu z programem Coh ‑Metrix, jednak Jasnopis w chwili obecnej, o ile 
mi wiadomo, oblicza najwięcej indeksów dla języka polskiego. Za materiał referencyjny przy 
obliczaniu słów trudnych i rzadkich program ten przyjął listę ok. 5 tysięcy słów sporządzoną 
przez Janusza Imiołczyka (1987) dla języka polskiego, a utworzoną na bazie pięciu małych słow-
ników (Gruszczyński i  Ogrodniczuk 2015: 60–61). Jest to aspekt wymagający dopracowania, 
jak przyznają sami autorzy Jasnopisu (Gruszczyński i Ogrodniczuk 2015: 62). Dla porównania, 
programy zaprojektowane dla języka angielskiego obliczając wyrazy rzadkie odwołując się do 
kilku (zwykle wielomilionowych) korpusów językowych, a wyniki dzielą na kilka poziomów fre-
kwencyjnych z progiem co 1000 słów, co daje o wiele bardziej precyzyjne obserwacje. Oprócz 
GF Jasnopis wykorzystuje też wzór na czytelność Walerego Pisarka (dalej wzór P). W niniej-
szych badaniach wzory Pisarka i Flescha nie wykazały jednak korelacji (r = –0,360, p = 0,3068, 
p < 0,10), w związku z tym wzór Flescha nie będzie używany do porównania ulotek oryginal-
nych z ich polskimi tłumaczeniami.

3 / KORPUS DANYCH
Korpus ulotek składa się z  dwóch podkorpusów: podkorpusu ulotek w języku polskim (dalej 
KUP lub korpus UP) i podkorpusu ulotek w języku angielskim (dalej KUA lub korpus UA). Kor-
pus UP to oficjalne tłumaczenia ulotek z języka angielskiego (zgromadzonych w korpusie UA). 
Treść ulotek w języku polskim uzyskano ze strony rządowej Rejestr Produktów Leczniczych 
(http://leki.urpl.gov.pl/index.php), a treść ulotek w języku angielskim – ze strony zawierającej 
informacje o lekach wprowadzonych na rynek brytyjski „Leki” (www.medicines.org.uk). Ulotki 
są zunifikowane tematycznie i  dotyczą cukrzycy. Wszystkie aktualizowane były w roku 2019 
(ulotki podlegają aktualizacji raz na rok). Przeanalizowano ulotki napisane dla następujących 
leków: Jardiance, Forxiga, Invocana, Pioglitazone, Glucobay (Acarbose), Gliklazide, Glimepiride (Ama-
ryl), Glipizide, Bydureon oraz Lyxumia. Wybór takiego, a nie innego schorzenia nie był podykto-
wany żadnymi kryteriami wstępnymi. Istotne dla badania było jedynie zachowanie spójności 
tematycznej ulotek oraz istnienie w formie elektronicznej dwóch wersji ulotek: w języku an-
gielskim i polskim.

Zanim przebadano teksty w korpusie, usunięto z nich metadane (informacje o producen-
cie, podmiocie odpowiedzialnym, adresy, numery kontaktowe itp.) oraz przekonwertowano je 
na pliki o rozszerzeniu txt i zapisano w kodach rozpoznawalnych przez użyte w analizie pro-
gramy komputerowe. Odrzucono 5 tekstów, których nie znaleziono w internecie w obu językach 
w tych samych wersjach i/lub w wersji czytelnej dla zastosowanych programów komputerowych. 
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Ostatecznie analizie poddano 10 ulotek w języku polskim, liczących w sumie 21 103 słów, oraz 10 
ulotek w języku angielskim, liczących 27 894 słów. Średnia liczba słów w polskich ulotkach wy-
nosi 2107 słów, a w ulotkach napisanych w języku angielskim 2307 (dane według systemu SE). 
Wielkość całego korpusu (KUP i KUA) równa jest zatem około 50 000 słów (dane według syste-
mu SE). Cały korpus ulotek ma postać elektroniczną, został poddany segmentacji, tokenizacji 
i parsowaniu, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie automatycznej, ilościowej analizy 
tekstów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi z zakresu przetwarzania języka natural-
nego. Utworzono korpus równoległy z ulotek oryginalnych i ich tłumaczeń na język polski, co 
było pomocne w analizie jakościowej tłumaczeń.

4 / WYNIKI BADAŃ
4. 1 / Czytelność ulotek w języku polskim
„Klasa trudności tekstu” to ogólny wynik dla analizowanego tekstu zaproponowany przez twór-
ców Jasnopisu, który określa poziom trudności tekstu, tj. jego czytelność (dalej J, tj. według Ja-
snopisu). Wyniki J w całym korpusie ulotek w języku polskim (dane parametryczne) wahały się 
od 4 do 6 (na 10 możliwych punktów, gdzie 10 oznacza tekst bardzo trudny, a 1 – tekst bardzo 
łatwy). Wartość J równa 4 oznacza, że tekst jest zrozumiały dla osób z wykształceniem średnim 
(liceum) lub mającym duże doświadczenie życiowe, wartość J równa 5 przypisana jest tekstom 
dla osób z wykształceniem wyższym zawodowym (licencjat), a wartość 6 to teksty trudne w od-
biorze, zrozumiałe dla osób z wykształceniem wyższym (magisterskim). Innymi słowy, badane 
ulotki dostępne są dla osób, które ukończyły od 12 do 17 lat edukacji, przy czym są tylko trzy 
teksty zrozumiałe dla absolwentów liceów (czyli te najprostsze w badanym korpusie) (Ryc. 1).

Ryc. 1. Porównanie indeksów J (Jasnopis), P (wzór W. Pisarka) i GFJ (Gunning Fog dla tekstów polskich)
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Jednym z parametrów składowych wartości J jest indeks mgły, czyli formuła Gunning Fog przy-
stosowana do języka polskiego (GFJ). Co ciekawe, rezultaty uzyskane dla GFJ są zbieżne z war-
tościami uzyskanymi dla indeksu opracowanego przez Walerego Pisarka (indeksu liniowego, 
hasłowego) (r = 0,9759, p = 0,0001, p < 0,01). Wartości dla GPJ wahają się między około 6 a 9, 
natomiast dla P między wartościami około 6 a 8. Wynik dla testu GFJ świadczy o niskiej czy-
telności badanych tekstów. Zgodnie z opisem Pisarka z kolei wartość 6 oznacza teksty „bardzo 
łatwe” (poziom czytelności jak w czasopismach „Przyjaciółka” i „Tina”), a dla 7 i 8 teksty „łatwe” 
(poziom czytelności jak w „Małym Gościu Niedzielnym”). Średnia dla wartości uzyskanych 
w  teście Pisarka wynosi 4,8. Odpowiada to poziomowi mniej więcej drugiego roku studiów, 
zatem badane teksty są trudne w odbiorze (tj.  mało czytelne). Jak już wcześniej wspomnia-
no, wzór Pisarka opiera się na wzorze Flescha (Gruszczyński i Ogrodniczuk 2015: 29), trzeba 
jednak pamiętać, że przeciwnie do Flescha Pisarek nie wliczał nazw własnych do grupy wyra-
zów trudnych, dlatego wyniki Flescha i Pisarka nie są paralelne. Nie stwierdzono korelacji mię‑ 
dzy wartościami uzyskanymi w teście Pisarka i teście Flescha dla polskich tekstów (r = –0,306, 
p  =   0,3898, p < 0,10). Stwierdzono jednak korelację (r = 0,6797, p = 0,0306, p < 0,5) między 
indeksem mgły przystosowanym dla języka polskiego (GFJ) i  indeksem mgły opracowanym 
dla języka angielskiego (GF). Przyjmując, że testy te są porównywalne, można stwierdzić, że 
czytelność poszczególnych tekstów oryginalnych jest podobna do ich tłumaczeń. Dla tekstów 
w języku angielskim nie ma odpowiednika wartości J, dlatego będzie on analizowany jedynie 
przy porównaniach różnych ulotek w obrębie języka polskiego.

Jasnopis pozwolił także uzyskać dane dotyczące słów rzadkich oraz słów trudnych. W ni-
niejszym badaniu te dwa parametry nie są ze sobą skorelowane, tzn. że wyrazy trudne nie za-
wsze są rzadkie. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami, potwierdzono przewidywany wynik, że 
stopień czytelności tekstu jest bezpośrednio zależny od procentu liczb trudnych w stosunku do 
wszystkich słów oraz od liczby wyrazów rzadkich (r = 0,8009, p = 0,0053, p < 0,5), co potwierdza 
zasadność wyników uzyskiwanych w niektórych klasycznych testach na czytelność tekstów.

Niektórzy badacze zakładają (Gruszczyński i  Hadryan 2015), że duża liczba rzeczowni-
ków w stosunku do czasowników zwiększa niezrozumiałość tekstu. Wykres poniżej (Ryc. 2) 
ilustruje wyniki otrzymane dla stosunku liczby rzeczowników do czasowników (Rz/Cz) oraz 
wynik indeksu mgły dla wszystkich tekstów. Wynik ich korelacji nie jest statystycznie znaczą-
cy (r  =  0,2497, p = 0,4866, p < 0,05). Dane pozwalają wnioskować, że mała liczba czasowni-
ków w stosunku do rzeczowników niekoniecznie oznacza, że dany tekst jest mało zrozumiały. 
Crossley i in. (2017) wykazali nawet tendencję odwrotną, tzn. że mała liczba czasowników pro-
mowała czytelność tekstu. Nie wykazano też korelacji między wynikami dla stosunku Rz/Cz 
z ogólną kategorią klasy trudności tekstu J (r = 0,3051, p = 0,3913, p < 0,05).
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Ryc. 2. Stosunek rzeczowników do czasowników w ulotkach angielskich i ich polskich tłumaczeniach

W dalszej części analizy wyszukano te rzeczowniki, które są zakończone na ość oraz c/s/zja, 
a także rzeczowniki odsłowne (do tego celu wykorzystano Sketch Engine). Zwykle ilustrują one 
rzeczowniki abstrakcyjne, które uznawane są za mające negatywny wpływ na czytelność tekstu 
(Gruszczyński i Hadryan 2015: 48). Rzeczowniki abstrakcyjne wystąpiły w 6,8 tysiącach przy-
padkach na milion słów. W porównaniu z ulotkami w języku angielskim, gdzie rzeczowników 
kończących się na tion jest 13,6 tysięcy na milion słów, wszystkich rzeczowników abstrakcyj-
nych jest około dwa razy mniej w ulotkach polskich niż w angielskich. Z kolei gerundium wy-
stąpiło w 37,4 tysiącach słów na milion, struktur w bezokoliczniku jest 4,88%, a przykładów na 
stronę bierną, która jest niezalecana w Przewodniku, jest 0,2%.

Sprawdzono dodatkowo korelacje między liczbą czasowników a  wartością J (r = 0,1773, 
p =  0,6241, p < 0,05) oraz liczbą czasowników a indeksem mgły (r = 0,5934, p = 0,0705, p < 0,01) 
i okazało się, że liczba czasowników nie ma wpływu na ogólny wynik czytelności tekstu J, jed-
nakże ma pewien wpływ na indeks mglistości. Można więc stwierdzić, że częstość występowa-
nia czasowników nie ma decydującego znaczenia dla czytelności tekstu, choć korelacje wystę-
powania czasowników z wynikiem jednego z testów na czytelność (np. z indeksem mglistości) 
należałoby sprawdzić na większej liczbie tekstów w celu uzyskania jednoznacznej odpowiedzi.

Istnieje natomiast pewien związek między wynikiem określającym stosunek liczby rze-
czowników do czasowników (Rz/Cz) i  procentem wyrazów trudnych (r = 0,6791, p = 0,0308, 
p < 0,05), co sugeruje, że wyrazy trudne to zwykle rzeczowniki.

Stosunek rzeczowników do przymiotników (Rz/Prz) z kolei jest pozytywnie skorelowany 
z klasą trudności tekstu (parametr J) (r = 0,766, p = 0,0097, p < 0,05), tzn. że duża liczba rze-
czowników w stosunku do przymiotników zwykle pociąga za sobą większą trudność w zro-
zumieniu tekstu. Innymi słowy, im mniej przypada przymiotników na jeden rzeczownik, tym 
trudniejszy tekst. Mogłoby się zatem wydawać, że obecność przymiotników może działać na 
korzyść czytelnika, zwiększając dostępność treści ulotek. Jednakże nie potwierdza tego korela-
cja między liczbą przymiotników w tekście a liczbą J (r = 0,3198, p = 0,3677, p < 0,01). Co więcej, 
istnieje korelacja pomiędzy indeksem mglistości dla tekstów polskich i ogólną liczbą przymiot-
ników w nich występujących (r = 0,6442, p = 0,4439, p < 0,05), z której wynika, że wyższa fre-
kwencja przymiotników w ulotkach zmniejsza jej czytelność.
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Celem sprawdzenia, w jakim wypadku przymiotnik pogarsza czytelność tekstu, prze-
analizowano korelacje między wartością J z jednym i z dwoma przymiotnikami w prepozycji 
występujące w różnych funkcjach w zdaniu (obliczonymi z  wykorzystaniem systemu Sketch 
Engine). Analizie poddano konteksty, w których frazy z  jednym lub dwoma przymiotnikami 
zawierały przymiotniki w funkcji przydawki atrybutywnej charakteryzującej lub klasyfikują-
cej. Odległość między rzeczownikiem a przydawką (tzw. slope) oznaczająca w tym przypadku 
miarę rozproszenia wyrazów w zdaniu, ustawiono do jednego miejsca, tzn. slope ustawiono na 
–1. Dzięki temu frazy typu niebezpieczny jednakże lek, skuteczny w badaniach lek czy znany na świecie 
lek nie były brane pod uwagę, bowiem slope w tego typu frazach wynosi od –2 do –4, co oznacza, 
że przydawka może się znaleźć dwa, trzy lub cztery wyrazy na lewo od rzeczownika (w lewym 
kontekście), a między nimi mogą pojawić się jeden, dwa lub trzy inne wyrazy nie brane pod 
uwagę w analizie. Przypadki, kiedy slope był wyższy niż 2 zignorowano w niniejszym studium, 
gdyż system mógłby wygenerować przypadkowe przymiotniki nienależące do kolokacji z klu-
czowym rzeczownikiem. Ponadto, sprawdzono też przymiotniki w funkcji przydawki predyka-
tywnej będącej orzecznikiem (slope 2). Wszystkie te funkcje przymiotnika porównano również 
z wynikami indeksu mglistości. Wyniki statystycznie znaczące otrzymano jedynie w przypad-
ku korelacji J z przymiotnikiem w postpozycji w funkcji klasyfikującej: im wyższy wynik J, tym 
więcej przymiotników w postpozycji (r = 0,7165, p = 0,1969, p < 0,05). Innymi słowy, w tekstach 
o  mniejszej czytelności występuje więcej przymiotników klasyfikujących. Związane jest to 
z popularnymi kolokacjami dotyczącymi tematyki medycznej i/lub diabetologicznej (przykłady 
z korpusu UP: problemy zdrowotne, objawy niepożądane, substancja czynna, poradnia cukrzycowa, leki 
przeciwcukrzycowe, dieta cukrzycowa), które nie powinny jednak przysparzać zbyt dużo kłopotów 
przeciętnemu czytelnikowi, ponieważ są to utarte wyrażenia lub zwroty, które charakteryzują 
się stosunkowo dużym stopniem łączliwości i/lub wysoką frekwencją.

Inne frazy z przymiotnikiem ilustrują z kolei terminologię medyczną (np. lek przeciwza-
krzepowy, tkanka łączna, kwasica ketonowa, obrzęk naczynioruchowy, kamica żółciowa, kar-
meloza sodowa, diwodorofosforan jednowodny). Mimo iż te frazy również charakteryzują się 
dużym stopniem łączliwości (jak wynika z danych uzyskanych z NKJP, czasami nawet wyższym 
niż kolokacje wcześniej wymienione, tj. problemy zdrowotne itd.), to jednak są to terminy fa-
chowe i zazwyczaj mają niską frekwencję w języku ogólnym, dlatego to właśnie głównie te przy-
miotniki, jako komponenty fachowych terminów, wpływały niekorzystnie na ocenę czytelności 
tekstów w programie Jasnopis.

Jeśli chodzi o rzeczowniki trudne, to Jasnopis zidentyfikował je w danych KUP między 5% 
a 10% (średnia 6,5%), najwięcej w ulotce leku o nazwie Glimepiride, i są to zwykle nazwy che-
miczne, np. dyzopiramid, dehydrogenaza, lub nazwy jednostek stanów chorobowych, np. hiper-
glikemia, hipoglikemia, granulocytopenia itd. Mimo iż zgodnie z Przewodnikiem terminy medyczne 
mogą się pojawić w ulotkach dla pacjentów (w nawiasie, bezpośrednio po nazwie nieeksperc-
kiej, następującej po objaśnieniu znaczenia), to w ulotce do tego leku nie wszystkie terminy 
medyczne są wyjaśniane:

(1) „…leki wspomagające wytwarzanie moczu (diuretyki), saluretyki, leki
 stymulujące tarczycę…”
(2) „…mogą wystąpić: stan splątania (delirium), drgawki…”.
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Eksplikacje te nie są oczywiste, np. przeciętny czytelnik może mieć problem z wyobrażeniem 
sobie „stanu splątania” (splątanie występuje w 9 na 10 ulotek) przy jednoczesnym rozumieniu 
słowa trudnego (pod względem okurencji na listach frekwencyjnych), jednak bardziej rozpo-
znawalnego, jakim jest delirium, które używane jest potocznie i środowiskowo w formie delirka. 
Słownik języka polskiego (sjp.pl) podaje następującą definicję słowa delirium: „stan zaburzenia 
świadomości połączony z podnieceniem ruchowym, bredzeniem i halucynacjami”. Z kolei rzad-
ko który pacjent będzie rozumiał słowo saluretyki (leki usuwające z nerek jony sodu i potasu), 
którego nie objaśniono, podczas gdy częściej używane słowo diuretyki zostało zdefiniowane. Co 
ciekawe, odpowiednika słowa saluretyk nie ma w oryginale, jest jedynie określenie thiazide diu-
retics (water tablets) czyli „tiazydowe leki moczopędne (tabletki wzmagające wydalanie moczu)”, 
które powodują zwiększanie wydalania wody i elektrolitów z organizmu (do elektrolitów wli-
czamy sód i potas). Tłumacz zamienił zatem mało zrozumiały termin leki tiazydowe na równie 
mało zrozumiały termin saluretyki. Przyczynę takiego zabiegu trudno wyjaśnić. W tekście orygi-
nalnym trudny termin medyczny thiazide diuretics zastąpiono bardzo przystępnym water tablets.

Wydaje się, że wysoka wartość słów trudnych uzyskana w programie Jasnopis może wyni-
kać z braku konsekwencji w objaśnianiu terminów medycznych oraz z mało zrozumiałych obja-
śnień tych terminów. Częstsze podawanie definicji lub objaśnień powinno zniwelować problem 
niskiej zrozumiałości tekstu.

W całym korpusie UP procent wszystkich słów trudnych jest silnie skorelowany z  war-
tością J (r = 0,8188, p = 0,0037, p < 0,01). Równie silna korelacja zachodzi między procentem 
rzeczowników trudnych a parametrem J (r = 0,8148, p = 0,0040, p < 0,01). Korelacji takiej nie 
znaleziono między trudnymi czasownikami i J, ani między trudnymi przymiotnikami a indek-
sem J (r = 0,0619, p = 0,8651, p < 0,5). Zatem, im więcej słów trudnych i im więcej rzeczowników 
trudnych, tym mniejsza zrozumiałość tekstu obliczana przez Jasnopis. Wynika z tego, że rze-
czowniki miały znaczący wpływ na ocenę tekstu jako niezrozumiałego.

4. 2 / Czytelność ulotek w języku angielskim – porównanie z ulotkami 
w języku polskim
Test czytelności Raygor Estimate (RE) pozwolił zauważyć, że zrozumiałość ulotek w języku an-
gielskim jest niejednolita, waha się od poziomu 9 klasy w szkole do poziomu studiów wyższych 
(college). Uwzględniając zalecenia amerykańskiego departamentu zdrowia (USDDH, 2010) 
przyjmującego klasę szóstą jako rekomendowany poziom czytelności, ulotki w języku angiel-
skim napisane są zbyt skomplikowanym językiem. Inaczej jest w przypadku ulotek w języku 
polskim, gdzie większość wartości wskaźnika czytelności RE koncentruje się w polu odpowia-
dającym 12 klasie oraz na poziomie szkoły wyższej. Test RE nie jest dla języka polskiego zupeł-
nie wiarygodnym parametrem w kwestii przedziału klasy. Wynika to z faktu, że RE opracowa-
no dla języka angielskiego i że w języku polskim są generalnie dłuższe słowa (licząc w sylabach), 
a test RE opiera się na liczbie sylab w wyrazie (dlatego dla zminimalizowania tego problemu 
użyto form hasłowych słów polskich). Mimo to test ten wskazuje na większą jednorodność wy-
ników czytelności (Ryc. 3 b.).

Z  poprzedniej analizy tekstów polskich według kategorii tekstu Jasnopisu (wartość J) 
wynika, że ulotki te mają czytelność na poziomie między liceum (12 lat nauki) a ukończeniem 
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studiów wyższych (17 lat nauki), co jest pozytywnie skorelowane z wynikami uzyskanymi dla 
tekstów polskich w programie RE (rs = 0,6785, p = 0,0309), mimo iż korzystano w tym obliczeniu 
z wersji dla języka angielskiego.

Na rycinie poniżej RE o największej czytelności (punkt na granicy 11 i 12 klasy) to ulotka 
leku o nazwie Jardiance. Ten sam tekst uzyskał wartość świadczącą o największej czytelności 
w  teście P i GFJ. W tym przypadku trudno jednak mówić o zbieżności wyników dla P/GFJ i RE, 
nie uzyskano bowiem korelacji dla tych parametrów w całym korpusie UP (dla GFJ: rs = 0,3015, 
p = 0,3972).

Podsumowując, w odniesieniu do całego korpusu można zauważyć, że w języku polskim 
jest większa unifikacja wartości indeksu RE, tzn.  teksty ulotek są bardziej jednorodne pod 
względem (nie)zrozumiałości, podczas gdy w języku angielskim różnice w poziomach dostęp-
ności są bardziej zróżnicowane w obrębie badanych ulotek, tj. są większe różnice między po-
szczególnymi ulotkami pod względem klarowności tekstu (Ryc. 3.).

Ryc 3a. Raygor Estimate dla ulotek w języku angielskim

Ryc 3 b. Raygor Estimate dla ulotek w języku polskim
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Wartość FRE (indeks Flescha) dla ulotek w języku angielskim przedstawia rycina 4., z której 
wynika, że napisane są one językiem „dość trudnym” („fairly difficult”).

Ryc. 4. Czytelność ulotek angielskich według testu Flesch Readability Ease

Procent rzeczowników w ulotkach angielskich wynosi średnio około 14, czyli trzy razy mniej niż 
w ulotkach polskich (w polskich tekstach występuje średnio 45% rzeczowników). Interesujące 
jest to, że mimo wyższej okurencji rzeczowników w tekstach polskich, w sumie nie stwierdzo-
no mniejszej czytelności tłumaczeń (zarówno teksty z KUP, jak i KUA są ogólnie na poziomie 
szkoły średniej i studiów wyższych).

Czasowników jest ok. 6% w tekstach angielskich i  około 15% w tekstach polskich. Przy-
miotników jest z kolei ok. 4% w ulotkach angielskich i ok. 14,5% w ulotkach polskich. Stosunek 
rzeczowników do czasowników (Rz/Cz ang) jest w przypadku każdej ulotki oryginalnej niższy 
niż w przypadku ulotek w języku polskim (Rz/Cz pol, Ryc. 5a). Nie zaobserwowano korelacji 
między stosunkiem rzeczowników do czasowników a indeksem GF (rs = 0,1890, p = 0,6009) ani 
indeksem RE (r = –0,267, p= 0,4558, p < 0,10).

Stosunek rzeczowników do przymiotników (Ryc. 5 b) w ulotkach angielskich (Rz/Prz ang) 
nie jest skorelowany z czytelnością tekstu (r = –0,1849, p = 0,6108, p < 0,05; GF: r = –0,1596, 
p  =  0,6608, p < 0,05). Liczba rzeczowników w stosunku do czasowników jest mniejsza 
w ulotkach angielskich niż polskich, natomiast liczba rzeczowników w stosunku do przymiot-
ników jest wyższa w tekstach angielskich niż polskich. W ulotkach angielskich na około 2,5 rze-
czownika przypada jeden czasownik, a około 3,5 rzeczownika przypada na jeden przymiotnik, 
podczas gdy w ulotkach polskich około 3,2 rzeczownika przypada na jeden czasownik i około 3,1 
rzeczownika na jeden przymiotnik.
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Ryc. 5 a. Stosunek rzeczowników do czasowników 
w ulotkach angielskich i ich polskich tłumaczeniach

Ryc. 5 b. Stosunek rzeczowników do przymiotników 
w ulotkach angielskich i ich polskich tłumaczeniach

W ulotkach angielskich liczbę przymiotników atrybutywnych oraz predykatywnych porówna-
no z wynikami testu Gunning Fog i okazało się, że jest niewielka korelacja wyników dla frazy 
z dwoma przymiotnikami atrybutywnymi w prepozycji z GF (r = 0,5872, p = 0,7429, p < 0,10), 
świadcząca o tym, że dwa przymiotniki w prepozycji mają tendencję do występowania w tek-
stach o mniejszej czytelności. Takiej korelacji nie stwierdzono w korpusie UP. Pozostałe korela-
cje z przymiotnikami są statystycznie nieznaczące.

Jak wcześniej wspomniano uważa się, że rzeczowniki odsłowne utrudniają zrozumienie 
tekstu. W ulotkach w języku angielskim występują one rzadziej niż w ich polskich tłumacze-
niach: KUA = 2,21% (KUP = 4,62%). Z  kolei struktur bezokolicznikowych, które są łatwiejsze 
w odbiorze niż gerundia, jest w KUA 1,39% (w KUP zidentyfikowano ich 4,88%), ponad trzy razy 
mniej niż w korpusie polskim.

Kolejnym aspektem wpływającym na czytelność tekstu jest użycie strony czynnej zamiast 
biernej. Zgodnie z zaleceniami Plain Language, Przewodnikiem UE oraz polską Ustawą o lekach, 
o których wspomniano we wstępie, w ulotkach należy unikać strony biernej. Ulotki w języku 
angielskim zawierają 0,35%, a w języku polskim 0,2% zdań w stronie biernej (dane po norma-
lizacji). W ulotkach w języku angielskim jest co prawda mniej rzeczowników odsłownych, co 
przyczynia się do większej zrozumiałości tekstu, ale jednocześnie mniej struktur z bezokolicz-
nikiem oraz więcej przypadków użycia strony biernej, co przyczynia się do zmniejszenia kla-
rowności sensu w ulotkach. Z kolei w języku polskim jest więcej rzeczowników odsłownych niż 
w tekstach angielskich, ale zrozumiałość jest zwiększona dzięki częstszemu użyciu struktury 
bezokolicznikowej oraz rzadziej używanej strony biernej. Różnice te ilustruje Ryc. 6.
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Ryc. 6. Procentowe wartości użycia gerundium, bezokolicznika i strony biernej

Trzeba jednak pamiętać, że okurencja strony biernej, gerundium i bezokolicznika jest ogólnie 
procentowo niska w całym tekście. Z tego względu należy przyjrzeć się nie tyle liczbie ich oku-
rencji, ile proporcjom między ich użyciem w języku angielskim i polskim (Ryc. 6.). Przykładów 
na gerundium jest dwa razy więcej w tłumaczeniach, bezokoliczników jest ok. 3,5 razy więcej 
w tekstach polskich, a strony biernej prawie dwa razy mniej w polskich ulotkach.

Zgodnie z zaleceniami omówionymi w Przewodniku, w ulotkach napisanych w języku an-
gielskim powinno się zwracać do czytelnika w bezpośredni sposób celem zmniejszania dystan-
su między autorem ulotki a czytelnikiem (pacjentem) i tym samym zwiększenia przystępności 
tekstu. Styl ulotki powinien być zatem mniej formalny. Stąd często używanie formy you („ty”) 
czy your („twój”, „swój”), zamiast strony biernej czy formy bezosobowej oraz trybu rozkazujące-
go w drugiej osobie liczby pojedynczej w ulotkach w języku angielskim. Zaimek your występuje 
prawie 20 tys. razy na milion słów w korpusie ulotek napisanych w języku angielskim. W kor-
pusie polskich ulotek natomiast nie ma w ogóle przykładów na formę drugiej osoby liczby poje-
dynczej. Czasowników w 3 osobie liczby pojedynczej z kolei jest tylko 7,5 tysiąca na milion słów 
w KUA i aż 46 tysięcy na milion słów w KUP. Ewidentnie forma trzecioosbowa liczby pojedyn-
czej często zastępuje w tekstach polskich formę drugiej osoby liczby pojedynczej występującą 
w tekstach w języku angielskich. Kilka przykładów przedstawiono poniżej:

(1) You have diabetes because your body does not make enough insulin to control the level of 
sugar in your blood („Masz cukrzycę, ponieważ twój organizm nie produkuje wystarc-
zającej ilości insuliny, aby kontrolować twój poziom cukru we krwi”),
(2) If you have any further questions, ask your doctor („Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, 
zapytaj swojego lekarza”),
(3) If you get any side effects, talk to your doctor („Jeśli wystąpią u  ciebie jakieś efekty 
uboczne, porozmawiaj ze swoim lekarzem”),
(4) Keep this leaflet („Zachowaj tę ulotkę”),
(5) Read all of this leaflet carefully („Przeczytaj uważnie całą ulotkę”),
(7) This medicine has been prescribed for you only („Ten lek został przypisany tylko tobie/
do twojego użytku”).

Dla porównania, w korpusie z ulotkami w języku polskim w takich kontekstach używa się for-
my w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub czasowników niewłaściwych, np.
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(1) Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, uważa że może być w ciąży lub planuje 
zajść w ciążę, powinna poprosić swojego lekarza lub farmaceutę o poradę przed za-
stosowaniem tego leku… („If a woman is pregnant or breast ‑feeding, thinks she may 
be pregnant, or is planning to have a baby, she should ask her doctor…”),
(2) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki („One should carefully read this leaflet”).

Zaimek osobowy you w przykładzie (7) został zastąpiony rzeczownikiem kobieta, a w miejsce 
trybu rozkazującego w przykładzie (2) ask your doctor („zapytaj swojego lekarza”) użyto czasow-
nika modalnego powinna poprosić swojego lekarza („[a woman] should ask a doctor”). Przykład (6) 
z kolei przetłumaczono na język polski w następujący sposób: Lek ten przepisano ściśle określonej 
osobie, zatem you („ty”) zastąpiono „ściśle określoną osobą”.

Zmiany te należy uznać za konsekwencje dostosowania tekstu źródłowego do odbior-
cy docelowego i  zasad komunikacji oraz zwyczajów społeczno ‑kulturowych obowiązujących 
na lokalnym rynku zbytu leków. Brak personalizacji w ulotkach w języku polskim jest zatem 
przykładem na lokalizację, bowiem nie jest ogólnie przyjęte w języku polskim i w komunikacji 
oficjalnej, aby zwracać się w tak bezpośredni sposób do adresata komunikatu, jak w języku an-
gielskim, w którym zaimek you jest powszechnie używany. Zmiany takie są jednak zauważalne 
w reklamach leków w telewizji polskiej.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, można zauważyć, że globalnie w całym tek-
ście najistotniejsze różnice między ulotkami polskimi i  angielskimi są widoczne w użyciu 
rzeczowników (których jest ok. cztery razy więcej w ulotkach polskich), czasowników (których 
jest ok. trzy razy mniej w tekstach polskich) i przymiotników (których jest ok. dwa razy więcej 
w tekstach polskich), a także w użyciu form bezosobowych i zaimków, natomiast pozostałe ba-
dane cechy tekstów wykazują mniejsze dysproporcje między oryginałami a ich tłumaczeniami 
(Ryc. 7.).

Ryc. 7. Wybrane aspekty leksykalne i syntaktyczne w ulotkach w języku angielskim i polskim
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Uwzględniając niską czytelność ulotek w języku angielskim, na podstawie dotychczasowej 
analizy można wstępnie stwierdzić, że w celu zwiększenia czytelności tekstów w języku pol-
skim, na ile to możliwe, tłumacze powinni się przede wszystkim skoncentrować na zmniej-
szeniu liczby rzeczowników, także odczasownikowych – gerundiów oraz przymiotników. Po-
nadto, wskazane byłoby dalsze obniżenie użycia strony biernej oraz jeszcze częstsze używanie 
struktur z bezokolicznikiem. Zgodnie z zasadami przekładu opartego na lokalizacji, z uwagi 
na specyfikę komunikacji w języku polskim, promującą dystans między interlokutorami, nie 
jest wskazane zmniejszenie form bezosobowych i zwiększenie form czasownika w drugiej oso-
bie liczby pojedynczej czy trybu rozkazującego w drugiej osobie liczby pojedynczej, jak to jest 
rekomendowane w Przewodniku. Uwzględniając proces lokalizacji, który powinien zachodzić 
w tłumaczeniu ulotek, klasyczne testy na czytelność nie mogą stanowić jedynego pomiaru czy-
telności tekstów porównywanych w różnych językach.

4. 3 / Przykładowe tłumaczenia ulotek
Zgodnie z Przewodnikiem nazwy własne powinny być podawane w nawiasie, przed którym po-
winno znaleźć się ich objaśnienie. Zarówno w ulotkach angielskich, jak i polskich w większości 
przypadków zastosowano się do tego wymogu. Zdarzają się jednak sytuacje odwrotne, tj. kiedy 
podaje się nazwę własną (leku czy jednostki chorobowej), a następnie w nawiasie jej wyjaśnie-
nie, a takie przypadki pojawiają się zarówno w ulotkach w języku angielskim, jak i polskim, np. 
„nausea (feeling sick)”, „flatulence (passing gas)”, „anticoagulants (used to treat blood clots)”; 
„niedrożność jelita (blokada w jelicie)”, „diuretyki (pomagające usunąć nadmiar wody z organi-
zmu) lub (leki odwadniające)”, „afazja (zaburzenia zdolności mówienia)”. W przykładzie poni-
żej w polskiej ulotce w ogóle nie wyjaśniono co oznacza „ostra uogólniona osutka krostkowa”. 
Z kolei „trombocytopenia” wyjaśniona jest w nawiasie, podczas gdy zalecenia są takie, aby naj-
pierw podawać definicję, a następnie termin fachowy w nawiasie. Nieznacznie więcej sytuacji 
niedostosowania się do wymogu podawania objaśnień przed nawiasem zawierającym termin 
medyczny znajduje się w ulotkach angielskich.

Allergic reaction, such as rash, redness of the 
skin, skin eruptions, itching • A decrease in bowel 
activity • Inflammation of the liver (hepatitis) • 
Gas pockets in the bowel (pneumatosis cystoides 
intestinalis) • Rash with pus filled pimples/blisters 
(acute generalised exanthematous pustulosis) 
[Acarbose]

‑ reakcje alergiczne (np. wysypka, rumień, 
wykwit, pokrzywka), niedrożność jelit, odma 
pęcherzykowa jelit, zapalenie wątroby, trombo-
cytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), ostra 
uogólniona osutka krostkowa.

Przykład 3.

Jednocześnie jednak w ulotkach polskich można się spotkać z dopowiedzeniami (eksplicytacja), 
tj. fragmentami, których nie ma w oryginale. W przykładzie powyżej dodano trombocytopenię 
(zmniejszenie liczby płytek krwi), natomiast w przykładzie poniżej dodano „gdy pacjent jest 
w podeszłym wieku”. Zabiegi te generalnie zwiększają czytelność tekstu.

Anna BączkowskaZrozumiałość przekładu tekstów użytkowych: Automatyczna analiza tłumaczeń ulotek...



STUDIA SLAVICA XXIV/1116

If you retain water (fluid retention) or have heart 
problems in particular if you are over 75 years old. 
[Pioglitazone]

‑ nastąpiło zatrzymanie wody w organizmie lub 
pacjent ma niewydolność serca, szczególnie gdy 
pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 75 roku 
życia).

Przykład 4.

W ulotkach polskich występują też uproszczenia polegające na przykład na pomijaniu uszcze-
gółowień. Poniżej w przekładzie na język polski pominięto nazwy leków przeciwzapalnych 
(celecoxib, etoricoxib), określenie leków przeciwzapalnych („anti ‑inflammatory”) oraz fachową 
nazwę zatrzymania wody („fluid retention”) podaną w nawiasie w wersji angielskiej.

‑ If you take non‑steroidal anti‑inflammatory 
medicines which can also cause water (fluid 
retention) and swelling, including celecoxib or 
etoricoxib, you must also tell your doctor. [Piogl-
itazone]

‑ Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzapalne, 
które mogą powodować zatrzymanie wody w or-
ganizmie i obrzęki, należy również poinformować 
o tym lekarza.

Przykład 5.

Zdarza się też, że w nawiasie podano nazwy stanów ogólnie rozumianych, takich jak „nadwraż-
liwość”, które dodatkowo zostały jeszcze objaśnione przed nawiasem („uczulenie”). „Uczulenie” 
jest słowem występującym 1,96 razy na milion słów w Narodowym Korpusie Języka Polskiego 
(dalej NKJP), jednak wyraz „nadwrażliwość”, który ma 1,34 okurencji na milion, ma zbliżoną 
częstość występowania w korpusie. Inne podobne przykłady redundancji, które – wydaje się – 
niepotrzebnie powtarzają informacje ogólnie rozumiane, to: „utrata zbyt dużej ilości płynów 
z organizmu (odwodnienie)” czy „jama ropna (ropień)”.

‑ if you are allergic to acarbose or any of the other 
ingredients of this medicine

‑ jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na 
akarbozę lub którykolwiek z pozostałych skład-
ników leku Glucobay

Przykład 6.

Częstość słów wyjaśnianych przed czy w nawiasie podaje tabela poniżej. Interesujące jest to, 
że niekiedy w nawiasie podawane są słowa, które są często używane w języku ogólnym, zatem 
powinny być rozumiane, a jednocześnie nie podaje się objaśnienia do słów trudnych, ogólnie 
niezrozumiałych. Na przykład, w korpusie polskim objaśnienie „stężenie cukru we krwi” ob-
jaśnia termin medyczny podany w nawiasie „glukoza”, który w Narodowym Korpusie Języka 
Polskiego występuje 2,7 razy na milion słów. Inny przykład to termin „żółtaczka” z okurencją 
równą 2,3  razy na milion słów według NKJP, który – mimo takiej frekwencji – i tak jest wy-
jaśniony (przed nawiasem). Wydaje się, że ta tendencja w badanych tekstach może wynikać 
z dość dosłownego tłumaczenia tekstów oryginalnych.

Tabela 1. przedstawia okurencje wybranych wyrazów po standaryzacji na milion wyrazów 
wyekscerpowanych z korpusu UP dla danych dostępnych w NKJP.
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Wyraz Standaryzacja na milion słów

glukoza 2,7

odwodnienie 2,6

afazja 2,5

żółtaczka 2,3

ropień 0,4

niedrożność 0,3

diuretyczny 0,03

osutka 0

Tabela 1. Frekwencja wybranych słów według NKJP

Z jednej strony zatem tłumaczone są słowa o wysokiej frekwencji, w innych przykładach z ko-
lei, jak wcześniej wspomniano, nie podaje się w ogóle objaśnienia danego wyrazu, np. „osutka” 
(krostkowa). Słowo to ma zerową okurencję w NKJP (zob. tab. 1). Tłumacze z pewnością w dużej 
mierze odzwierciedlali w tych wypadkach treść ulotek w oryginale, wyjaśniając (lub nie wyja-
śniając) znaczenia tych wyrazów, które były definiowane w języku angielskim. Tłumacząc ulot-
ki leków na potrzeby rynku polskiego, należałoby jednak uwzględnić słownictwo polskie i jego 
cechy pod względem częstości używanych słów w mowie potocznej i ich ogólnej rozpoznawal-
ności (uciekając się do list frekwencyjnych i intuicji rodzimego użytkownika języka polskiego). 
Ulotka w języku polskim ma bowiem być zrozumiana przez osobę znającą język polski, zatem 
należy wziąć pod uwagę częstość słów polskich, a nie angielskich.

Dyskusyjne jest podanie słowa „zmęczenie” przed nawiasem i drugiego słowa „znużenie” 
w nawiasie (Przykład 7.). Nie wiadomo w sumie, które z tych słów jest potraktowane jako ter-
min, a które jako jego objaśnienie. Obydwa słowa są powszechnie używane i zrozumiałe. Ich 
okurencja na milion słów w NKJP wynosi odpowiednio 18,23 i 3,3.

Headache, vomiting, loss of energy and strength, 
tiredness (fatigue) [Budyreon]

Ból głowy, wymioty, utrata energii i siły, zmęcze-
nie (znużenie)

Przykład 7.

Wydaje się zatem, że podanie tylko słowa „zmęczenie” powinno być wystarczające, i – przede 
wszystkim – trafniej oddaje ono znaczenie oryginału. Co prawda SJP podaje, że znudzenie to 
„stan osoby znużonej”, a znużenie definiuje jako „stan znudzenia i zmęczenia”, to jednak znu-
dzenie kojarzy się raczej z nudą oraz wynikającego z niej uczucia senności. Zmęczenie nato-
miast jest raczej konceptualizowane jako stan silniejszy (np. w efekcie ciężkiej pracy fizycznej 
lub umysłowej) niż wynikający z poczucia nudy. Te intuicyjne różnice w znaczeniu między zmę-
czeniem i znużeniem uzyskują potwierdzenie w danych korpusowych. NKJP podaje następują-
ce przymiotniki (według parametru MI3, slope ‑2, +2) współwystępujące z wyrazem zmęczenie 
i znużenie (Tabela 2):
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Zmęczenie MI3 Znużenie MI3

chroniczny 19,08 śmiertelny 12,65

fizyczny 16,77 senny 11,83

półżywy 15,43 wszechogarniający 11,42

ciągły 14,74 ołowiany 11,13

przewlekły 14,72 lekki 10,98

potworny 14,32 ogromny 10,85

całodzienny 13,76 bezgraniczny 10,75

półprzytomny 13,55 wielki 10,37

wielki 13,44 nagły 10,11

ogromny 12,98 pewny 8,92

Tabela 2. Wyrazy zmęczenie i znudzenie w kolokacjach (według parametru MI3)

Wyniki te potwierdzają dane z korpusu plTenTen15 (zawierający około 8 miliardów słów, ana-
lizowany materiał uwzględnia dane z internetu), w którym wyraz zmęczenie modyfikowany jest 
zwykle przez następujące przymiotniki w prepozycji (wynik według statystyki logDice, podkre-
ślenia dotyczą wyrazów, które nie współwystępują z wyrazem znużenie): chroniczny (9,91), prze-
wlekły (7,92), potworny (7,62), ciągły (7,12), permanentny (7,08), nadmierny (6,66), psychiczny (6,6), 
notoryczny (6,41), fizyczny (6,03); natomiast wyraz znużenie ma tendencje do występowania po 
przymiotnikach: niezmierny (6,08), chroniczny (5,25), wszechogarniający (5,12), lekki (3,34), potworny 
(3,34), śmiertelny (3,3), psychiczny (2,66), chwilowy (2,19), umysłowy (1,83), duchowy (1,81). Główne 
rzeczowniki towarzyszące wyrazowi zmęczenie (np. zmęczenie i  senność) to: senność (10.52), stres 
(10,03), znużenie (9,45), osłabienie (9,09), wyczerpanie (8,94), zniechęcenie (8,85), ból (8,83), itd. Trzy 
główne rzeczowniki współwystępujące z wyrazem znużenie natomiast to: senność (9,48), zmęcze-
nie (9,45), zniechęcenie (9,26), w mniejszym stopniu także wyczerpanie (8,76), znudzenie (8,69), apa-
tia (8,33), przesyt (8,2), monotonia (8,12).

W obu przypadkach występują przymiotniki oznaczające silny stan, jednak w przypad-
ku wyrazu zmęczenie większość wyrazów sygnalizuje wyłącznie ciężki stan (w danych z NKJP 
wszystkie przymiotniki wymienione powyżej, tj. pierwszych 10 z listy), w tym ból i wyczerpa-
nie oraz jego przewlekły charakter, natomiast w przypadku wyrazu znużony oprócz ciężkiego 
stanu występują też przymiotniki takie jak lekki, senny, nagły czy chwilowy, a także rzeczowniki 
apatia, zniecierpliwienie czy monotonia sugerujące lżejsze i krótsze stany. Przymiotnik śmiertelny 
współwystępujący z  wyrazem znużenie użyty jest metaforycznie („Trwał tak przez chwilę, po 
czym dopadło go śmiertelne znużenie…”). Znużenie wydaje się częściej występujące w sensie 
metaforycznym.

Podsumowując, podanie słowa znużenie w nawiasie po wyrazie zmęczenie wydaje się być 
niepotrzebne w tekście polskiej ulotki, ponieważ powtarza ono informacje zawarte w słowie 
przed nawiasem, nieco je tylko modyfikując, sugeruje bowiem lżejsze stany niż te definiowa-
ne przez wyraz zmęczenie. Jak wynika z  powyższych danych korpusowych, semantyka słowa 
zmęczenie nie jest tożsama z semantyką słowa znużenie, choć istnieje wspólny dla nich zakres 
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znaczeniowy, ponieważ są to wyrazy bliskoznaczne. W ulotce jednak nie należy podawać w na-
wiasie synonimów nazw zwyczajowych tylko ich terminy medyczne, a znużenie z pewnością nie 
jest terminem medycznym słowa zmęczenie. Tłumacz zapewne chciał wiernie przetłumaczyć 
ulotkę z języka angielskiego, gdzie występuje słowo tiredness („zmęczenie”), a po nim w nawia-
sie jego odpowiednik używany w terminologii medycznej fatigue („zmęczenie”). Przekład ten 
można prawdopodobnie wyjaśnić tym, że tłumacze ulotek mają tendencję do dość wiernych 
tłumaczeń i  wprowadzaniu niewielkich tylko modyfikacji, które biorą pod uwagę kontekst 
kulturowo ‑społeczny (lub w ogóle ich nie wprowadzając). Uwzględniając strategie tłumaczenia 
zgodne z teorią lokalizacji (oraz teorią Skopos i podejściem do przekładu znanym jako udomo-
wienie), w ulotce polskiej takie tłumaczenie wydaje się być nieuzasadnione, a nawet mylące.

Kolejnym przykładem jest słowo „ropień”, które występuje co prawda w NKJP w niewielkim 
zakresie, ale intuicja podpowiada, że jest to słowo powszechnie zrozumiałe, bowiem pochodzi 
od słowa „ropa” (35,1 tysięcy słów na milion w NKJP) i z dużym prawdopodobieństwem będzie 
zrozumiane przez przeciętnego czytelnika ulotek. Przekładając treść ulotki leków, tłumacz nie 
powinien się kurczowo trzymać tekstu oryginalnego, tylko uwzględnić specyfikę języka pol-
skiego (zwłaszcza frekwencję słów), bowiem to, co może być zrozumiałe dla czytelnika z kręgu 
kultury anglojęzycznej, niekoniecznie będzie tak samo zrozumiałe dla rodzimych użytkowni-
ków języka polskiego (i odwrotnie).

Celem uzupełnienia, poniżej przedstawiono kilka przykładowych konkordancji zawiera-
jących terminy medyczne (lub ich wyjaśnienia) w nawiasach w języku polskim wyekscerpowane 
z KUP (Ryc. 8.). Przykłady te ilustrują problem frekwencji słów w języku polskim i ich użycia 
w charakterze terminu lub objaśnienia. Nie wszystkie terminy poprzedzone są objaśnieniem 
(przed nawiasem, w którym są umieszczone), jak to zaleca Przewodnik. W suplemencie dla po-
równania umieszczono też wybrane konkordancje z ulotki w języku angielskim (Ryc. 9).

Ryc. 8. Przykładowe konkordancje z korpusu UP

Dodatkowe wyjaśnienia słów (niekoniecznie terminów medycznych), które są stosunkowo 
często używane, może być przypadkowe, może to być konsekwencja wiernego tłumaczenia 
z oryginału lub może to świadczyć o dbałości tłumacza o to, aby tekst ulotki był zrozumiały dla 
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przeciętnego czytelnika/pacjenta. Należałoby przeprowadzić dalsze badania na większej pró-
bie i/lub badania ankietowe wśród tłumaczy ulotek w celu potwierdzenia danych.

Bez względu na motywację, tłumacze ulotek powinni przekładać teksty tak, aby maksy-
malnie przybliżyć sens ulotki oryginalnej docelowemu odbiorcy (klientowi, pacjentowi). Takie 
tłumaczenie wpisuje się w teoretyczny model przekładu, znany jako teoria Skopos (Vermeer 
1982), która zakłada właśnie nadrzędność odbiorcy przetłumaczonego tekstu (klienta) i  jego 
potrzeb nad intencje autora tekstu oryginalnego, a także we wcześniej wspomniane podejścia 
do przekładu znane jako domestykacja oraz lokalizacja. W przypadku ulotek potrzeby osoby 
czytającej ulotkę leku są szczególnie ważne z uwagi na potencjalne zagrożenia zdrowotne, jakie 
niesie za sobą niezrozumienie opisu leku.

5 / WNIOSKI
Ustalenie poziomu czytelności z wykorzystaniem automatycznej analizy tekstu (według wzorów 
klasycznych i nowszych) pozwoliło zauważyć, że polskie tłumaczenia ulotek charakteryzują się 
podobnym stopniem czytelności, jak ulotki w języku angielskim. Jednak zarówno ulotki w języ-
ku angielskim, jak i polskim napisane są zbyt trudnym językiem, tzn. są mało czytelne (bowiem 
zrozumiałe na poziomie absolwenta szkoły średniej lub studiów wyższych). Mimo to wydaje się, 
że polskie tłumaczenia próbują uprościć język oryginału poprzez: częste użycie strony czynnej, 
preferencje do używania struktur z  bezokolicznikiem zamiast rzeczownikiem odsłownym, 
a także rzadsze użycie rzeczowników abstrakcyjnych niż w ulotkach w języku angielskim. Trze-
ba pamiętać jednak, że te tendencje mogą wynikać ze specyfiki języka polskiego, a niekoniecz-
nie ze świadomych wyborów tłumacza. Jeśli nawet nie są to celowe wybory tłumaczy, to polskie 
tłumaczenia zawierają takie strategie tłumaczeniowe, jak uproszczenia i dopowiedzenia, które 
mogą się przyczynić do zwiększenia zrozumiałości tekstu. Ulotki w języku polskim zawierają 
więcej wyjaśnień, nawet jeśli nie dotyczą one skomplikowanych terminów medycznych, oraz 
częściej stosują się do zaleceń podawania w pierwszej kolejności objaśnienia stanu chorobowe-
go czy oznaki/symptomu choroby, a w drugiej kolejności podawania jego terminu medycznego. 
Ulotki leków są przykładem tekstów użytkowych, zatem przekłady ulotek na język polski powin-
ny dbać o to, aby język był precyzyjny i jednocześnie zrozumiały dla przeciętnego czytelnika na 
polskim rynku leków. Tłumacz powinien więc uwzględniać frekwencję i specyfikę słów w języ-
ku polskim oraz ogólną znajomość pewnych słów na rynku lokalnym (polskim) i niekoniecznie 
trzymać się kurczowo tekstu źródłowego. Tłumaczenie ulotek leków nie polega bowiem jedynie 
na przekładzie słów, terminów i fraz, ale również na adaptacji kulturowej tekstu źródłowego 
do specyfiki uwarunkowań kulturowo ‑społecznych czytelników przetłumaczonego tekstu.

READABILITY OF TRANSLATED FUNCTIONAL TEXTS: AN AUTOMATED 
ANALYSIS OF PATIENT INFORMATION LEAFLETS FOR DIABETES

SUMMARY In recent accounts, readability is most often understood as the level 
of text difficulty measured in terms of lexico ‑grammatical aspects of a text. In 
order to enhance the readability of health ‑related materials for patients, such as 
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drug leaflets, the information should be written in a clear, accessible and under-
standable way. Interestingly, some approaches to readability encompass both 
textual parameters as well as readers’ competences; however, the term that de-
scribes specifically an individual’s competencies in reading, understanding and 
using information on health ‑related topics is also known as health literacy. It 
involves the general education level, health ‑related skills as well as patients’ ge-
neral knowledge. Readability, therefore, depends not only on text characteristics 
but also on reader characteristics. Another parameter that has a crucial influ-
ence on the assessment of text readability is the method of readability measu-
rement. There are a number of the so ‑called classical readability tests, such as 
Flesch ‑Kincaid, Fry, Gunning Fog, Raygor Estimate, SMOG, Flesch Readability 
Ease, etc. More recently, however, lexico ‑grammatical indices gain importance 
over the mechanical methods of counting the number of syllables or letters in 
a word and the number of words in a sentence, which were typical of the tra-
ditional tests.

In this article, some results of the study into the readability level of Patient 
Information Leaflets (PILs) of drugs for diabetes will be presented. The PILs for 
diabetes drugs were collected from open source internet resources in order to 
create a corpus of electronic data. The corpus consists of original leaflets written 
in English and their Polish translations. Both classical tests (Raygor Readability 
Estimate, Gunning Fog, Flesch Readability Ease), and several lexico ‑grammatical 
calculations (performed with the aid of natural language processing tools availa-
ble in some applications, such as Coh ‑Metrix, the Sketch Engine and Jasnopis) 
were used, compared and correlated. The following lexical and syntactic text fe-
atures were under inspection: the frequency of words (determined by making 
reference to the British National Corpus, plTenTen15, and Narodowy Korpus 
Języka Polskiego), the incidence of nouns (both abstract and concrete), verbs, 
adjectives, the infinitive, gerund and passive voice. The theoretical framework 
adopted in the study involved the Descriptive Translation Studies (Toury 1995), 
localization (Pym 2001), and Corpus ‑Based Translation Studies (Baker 1993).
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1 / WPROWADZENIE
Kategoria gry bywa stosowana w badaniach literaturoznawczych, choć jest to pojęcie dość płyn-
ne i różnie definiowane przez badaczy. Jerzy Jarzębski grę literacką rozumie jako – mówiąc naj-
prościej – pewną interakcję partnerów czy uczestników (w tym przypadku autora i czytelnika), 
która rządzi się swoimi określonymi zasadami (por. Jarzębski: 1977). Rafał Moczkodan dzieli 
grę z czytelnikiem na trzy rodzaje:

[…] świadome modyfikowanie obowiązujących konwencji, powtarzanie lub (i) konsekwentne 
stosowanie skonwencjonalizowanych chwytów literackich, które w ogólnej świadomości są ko-
jarzone z  działaniami zmierzającymi do wywiedzenia czytelnika w przysłowiowe pole oraz 
różne typy gier intertekstualnych (Moczkodan 2001: 55).

Za grę literacką nie można jednak uznać każdego zabiegu, lecz tylko taki, w którym autor 
w sposób świadomy chce zmylić czytelnika (por. tamże: 53).

W odróżnieniu od gry z czytelnikiem, podczas której odbiorca jest pełnoprawnym gra-
czem, a między nim a autorem dochodzi do dialogu, gra czytelnikiem to taka odmiana, gdzie 
adresat staje się przedmiotem, a nie podmiotem gry i może jedynie odtwarzać ruchy autora 
(por. Kraska 2013: 19). Powieść kryminalna bardzo często staje się grą (z) czytelnikiem, wszak 
jedną z jej cech jest mylenie tropów po to, aby w zakończeniu wywołać w odbiorcy zaskocze-
nie związane z rozwiązaniem zagadki. Kryminał – jak konstatuje Mariusz Kraska – jest spe-
cyficznym rodzajem gry polegającej na tym, że autor respektuje określone zasady gatunkowe, 
czytelnik zaś zobowiązany jest do określonego typu lektury, który zostaje narzucony przez kry-
minalną konwencję (zob. tamże 2013: 91). Jedną z autorek kryminałów, która prowadzi swo-
istą grę (z) czytelnikiem, jest Gaja Grzegorzewska – krakowska pisarka młodego pokolenia (ur. 
1980), absolwentka filmoznawstwa, która „z premedytacją […] buduje […] aintelektualny wize-
runek” i „kreuje się na stereotypową blondynkę, […] uwielbia wszelkie formy kiczu, obciachu, 
trywialności” (Bratkowski 2013: 95). Jest autorką cyklu powieści kryminalnych: Żniwiarz (2006), 
Noc z czwartku na niedzielę (2007), Topielica (2010), Grób (2012), Betonowy pałac (2014), Kamienna 
noc (2016), w których główną bohaterką jest prywatna detektyw Julia Dobrowolska, a nie mniej 
istotne role odgrywają policjant Aaron Goldenthal, dziennikarz śledczy Wiktor Bergen oraz 
bandyta ‑intelektualista Łukasz vel Profesor. W swojej prozie nieustannie bawi się popkultu-
rowymi kliszami i chętnie nawiązuje zarówno do literatury, jak i filmu. Tytułowa gra (z) czy-
telnikiem, jaką prowadzi Grzegorzewska, będzie rozpatrywana pod kątem łączenia różnych 
gatunków, poetyki, w tym stosowania czarnego humoru i świadomego kiczu, a także intertek-
stualności.

2 / NA TROPIE GATUNKU
Trzy pierwsze części cyklu Grzegorzewskiej to wyraźny ukłon w stronę Agathy Christie. Kra-
kowska pisarka sięga po klasyczną powieść detektywistyczną1, stawiając w centrum postać 
prywatnej detektyw oraz umieszczając akcję w zamkniętej przestrzeni sprzyjającej zmowie 
milczenia. Często odwołuje się również do metod śledczych Herculesa Poirota. Jej powieści 

1 O cechach powieści detektywistycznej zob. m.in. Martuszewska 2006b: 465–466.
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mają charakter nie tylko gry między detektywem a  przestępcą, lecz także gry intelektualnej 
z czytelnikiem, który wraz z detektywem stara się rozwiązać zagadkę2. Ponadto samo odkrycie 
mordercy w Żniwiarzu i Nocy z czwartku na niedzielę nawiązuje do słynnych narad detektywów 
oraz demaskowania sprawców w powieściach Christie.

Autorka Topielicy odwołuje się także do Raymonda Chandlera. Prozaiczka sięga po czar-
ny kryminał, w którym protagonista „[…] styka się […] ze zbrodnią stale, żyje właściwie w jej 
świecie” i choć pozostaje uczciwy, „w świecie przemocy posługuje się przemocą” (Martuszewska 
2006a: 107). Ponadto tak jak u Chandlera miasto, m.in. Kraków, odgrywa istotną rolę i zostaje 
ukazane jako pełne zła, w którym sprawiedliwość często nie dosięga przestępców3.

Z każdą kolejną powieścią Grzegorzewska odżegnuje się od tradycji kryminału, coraz bar-
dziej eksperymentując z gatunkiem. Niewątpliwy wpływ na podejmowanie przez nią różnych 
tematów tabu4 miały kryminały skandynawskie (por. Poświatowska 2015 b: 562). Jej powieści 
wpisują się w skandynawski nurt femi krimi5, znany w Polsce pod pojęciem kryminału femi-
nistycznego. Pisarka pokazuje zmaganie się Julii z  dyskryminującym kobiety środowiskiem 
śledczym. Z kolei rozgrywający się w małym miasteczku Żniwiarz odwołuje się do kryminału 
prowincjonalnego, Betonowy pałac zaś nawiązuje do kryminału miejskiego, wszak jednym z bo-
haterów jest Kraków.

Autorka Grobu sięga też do innych gatunków, m.in. do romansu i melodramatu, przedsta-
wiając chociażby motywy nieodwzajemnionej miłości i  trójkąta miłosnego. Zdaje się jednak, 
że to romans á rebours6, wszak nieraz łamie romantyczne klisze i  wpisuje swoich bohaterów 
w niestandardowe związki. Z kolei Noc z czwartku na niedzielę można uznać za swego rodzaju 
powieść ‑kłącze, w której to, co na wierzchu, ma także drugie dno (por. tamże: 40)7, a Kamienną 
noc za powieść drogi ukazującą ucieczkę Julii i Profesora przez europejskie kraje. Niespieszna 
fabuła Topielicy natomiast przypomina powieść obyczajową8. Prozaiczka sięga również do po-
wieści społecznej poprzez opis chociażby społeczności krakowskiego Osiedla oraz do powie-
ści psychologicznej dzięki analizie psychiki bohaterów. Ostatnia wydana część cyklu to także 
przykład powieści szkatułkowej, książki w książce, składającej się z  trzech linii narracyjno‑
‑fabularnych9 i  trzech płaszczyzn czasowych, które obejmują kolejno sześć godzin, sześć dni 
i  sześć miesięcy10. To historia, w której Grzegorzewska nieustannie wodzi czytelnika za nos. 

2 O grze intelektualnej w powieściach kryminalnych pisał m.in. Roger Caillois (Caillois 1967).
3 Tak jest w przypadku Klaudii z Nocy z czwartku na niedzielę oraz Grety z Grobu – wina nie zostaje im 
tak naprawdę udowodniona.
4 Do tematów tabu podejmowanych przez Grzegorzewską należą m.in. kazirodztwo, nekrofilia, pe-
dofilia oraz homo‑ i biseksualizm.
5 W nurcie femi krimi „[…] autorki pierwszoplanowo obsadzają kobiety – policjantki, pisarki, dzienni-
karki, zawodowo bądź prywatnie rozwiązujące śledztwa, kobiety uświadomione genderowo, swobodnie 
realizujące swoją seksualność i niegodzące się na męską dominację, dyskryminację i przemoc przede wszy‑ 
stkim wobec innych kobiet” (Poświatowska 2015a: 144).
6 Zwraca na to uwagę także Bernadetta Darska (zob. Darska 2019: 39).
7 O pojęciu kłącza zob. Deleuze, Guattari: 1988.
8 Co ciekawe, to właśnie za Topielicę, która jest najmniej kryminalna, Grzegorzewska otrzymała Nag-
rodę Wielkiego Kalibru.
9 Warto zauważyć, że po trzy linie fabularne sięgnął także Quentin Tarantino w Pulp Fiction, do którego 
Grzegorzewska chętnie nawiązuje.
10 Wydarzenia z ostatniej płaszczyzny czasowej są w dodatku przedstawione od końca.
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W tej części cyklu ani nic nie jest tym, czym się wydaje, ani nikt nie jest tym, za kogo się podaje, 
wszak bohaterowie nieustannie zmieniają tożsamość. Pomimo mnogości wątków oraz skom-
plikowanie zbudowanej fabuły autorka zdołała się nie pogubić i stworzyła spójną powieść.

3 / NA TROPIE POETYKI
Cechami charakterystycznymi twórczości Grzegorzewskiej są ironia, świadomy kicz oraz czar-
ny humor. Pisarka bardzo często łagodzi żartem narastające uczucie napięcia lub powagi. Dość 
przywołać kilka przykładów takich przełamań, które pojawiają się w ważnym momencie śledz-
twa albo w sytuacjach zagrożenia: „– Co pan zobaczył? – Julia wychyliła się z fotela tak daleko, 
że jeszcze jeden ruch i wylądowałaby na ziemi” (Grzegorzewska 2016d: 237), „Stoi sobie Tomek, 
dzierży gałąź, silny i męski, jak jakiś neandertalczyk” (Grzegorzewska 2016a: 17), „Tajemniczy 
Roman Ryżycki pojawił się w tej historii zupełnie nagle, jak jakiś hipis z dupy, który wyskoczył 
z krzaków, by wszystkich pozabijać i oszczędzić detektywom łamania sobie głów nad zagadką” 
(tamże: 388). Prozaiczka czerpie pod tym względem z twórczości Tarantino. Ponadto podobnie 
jak amerykański reżyser chętnie sięga do sztuczności i absurdu11, a jej bohaterowie nieraz są 
komiksowo przerysowani. Wykorzystuje także charakterystyczną dla Tarantino oraz Roberta 
Rodrigueza12 estetyzację przemocy, czyniąc przemoc atrakcyjniejszą, którą notabene chętnie łą-
czy z erotyzmem.

Autorka Betonowego pałacu niejednokrotnie stosuje bardzo filmowe opisy, co ma związek 
z jej wykształceniem. Dbałość o detale sprawia, że przed oczami czytelnika staje filmowy kadr13. 
Warto zacytować chociażby taki fragment:

Szybko wbiegła na pierwsze piętro i znalazła swój pokój. Był przytulny i dosyć obszerny. Mie-
ściły się w nim wygodne, stare drewniane łoże, stolik nocny ze śliczną secesyjną lampką, wielka 
dębowa szafa, telewizor, biurko, krzesło i fotel. Wyjrzała przez okno wychodzące na ogród na ty-
łach dworku. Za ogrodem rozciągało się kolejne kukurydziane pole. Krajobraz był płaski i nieco 
monotonny, ale jego widok działał kojąco. Było jeszcze całkiem jasno, chociaż słońce zachodziło 
za horyzont. Uroczy sierpniowy wieczór (Grzegorzewska 2016e: 39).

Pisarka chętnie stosuje mowę pozornie zależną oraz klamry kompozycyjne. Język Grzegorzew-
skiej jest oszczędny, bez zbędnych dygresji. Aleksandra Lipczak stwierdza: „Po lekturze Betono-
wego pałacu nie można mieć wątpliwości: nie ma w Polsce drugiej pisarki – może oprócz Ma-
słowskiej – która z takim wdziękiem i tak celnie rzucałaby mięsem” (Lipczak 2015). Porównanie 
to jest tu rzeczywiście adekwatne, wszak u obu prozaiczek język jest ważny, a wszechobecne 
wulgaryzmy, zwłaszcza w dialogach mieszkańców Osiedla, nadają powieści rys autentyczno-
ści. Autorka Żniwiarza w zasadzie każdemu z bohaterów daje indywidualny styl wypowiedzi.

11 Dość wspomnieć pościg na dachu (zob. Grzegorzewska 2016c: 236–238), wpadnięcie Julii do grobu 
(por. Grzegorzewska 2016a: 37) czy spotkanie Dobrowolskiej z Aaronem i jego żoną (zob. tamże: 132–133).
12 Warto zauważyć na marginesie, że kot Julii nosi imię Rodriguez, co może być swego rodzaju hołdem 
dla reżysera.
13 Zwraca na to uwagę m.in. Poświatowska: „W narracjach Grzegorzewskiej wyraźnie widoczne jest 
myślenie obrazem, konstruowanie kolejnych epizodów w fabule na kształt filmowych kadrów, przywią-
zywanie dużej wagi do scenografii, skupianie się na szczegółach wizerunków postaci i wnętrz” (Poświa-
towska 2015b: 571).
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4 / NA TROPIE INTERTEKSTUALNOŚCI
Pojęcie intertekstualności w dyskursie teoretycznoliterackim rozpowszechniła Julia Kristeva, 
która stwierdziła, że Michaił Bachtin odkrył, iż „[…] każdy tekst jest zbudowany z mozaiki cyta-
tów, jest wchłonięciem i przekształceniem innego tekstu” (Kristeva 1983: 396). W tym znaczeniu 
żaden utwór nie jest „czysty”, każdy tekst bowiem w jakiś sposób nawiązuje do innych wcze-
śniejszych tekstów i staje się siecią różnych zapożyczeń. Gérard Genette posługiwał się poję-
ciem transtekstualności, rozumiejąc ją jako wszystko to, co wiąże dany tekst z innymi utworami 
(zob. Genette 1992: 107). Wyróżnił pięć typów relacji transtekstualnej: intertekstualność, która 
stanowi obecność jednego tekstu w drugim (są to np. cytat, plagiat, aluzja); paratekstualność 
pojawiająca się m.in. w tytułach, śródtytułach, przedmowach, wstępach i posłowiach; meta-
tekstualność będąca komentarzem łączącym dany tekst z innymi; hipertekstualność rozumia-
ną jako relację między tekstem wcześniejszym (hipotekstem) a  późniejszym (hipertekstem), 
występującą m.in. w parodiach i pastiszach, a  także architekstualność, czyli związek zacho-
dzący w obrębie gatunku (zob. tamże: 108–115). Ryszard Nycz z kolei podzielił intertekstual-
ność na dwie odmiany: właściwą, czyli taką, której rozszyfrowanie jest niezbędne dla pełnego 
odczytania tekstu, oraz faktultatywną (zob. Nycz 1993: 85). Rozróżnienie tych dwóch rodzajów 
nie zawsze jest jednak proste (por. tamże: 86).

„Intertekstualność jest nieodłącznym elementem współczesnego kryminału – także pol-
skiego” (Pilarska 2018) i odgrywa w nim często nader istotną rolę. Grzegorzewska nawiązuje do 
wielu tekstów kultury, zarówno tej wysokiej, jak i popularnej. Chętnie sięga nie tylko po litera-
turę, lecz także po kino. Co ciekawe, zdarza się, że prozaiczka nie zaznacza źródła cytatu, nada-
jąc tym samym powieściom charakter gry intelektualnej z czytelnikiem. Podobny zabieg stosu-
je Tarantino, o czym Aldona Witkowska pisze tak: „Znamienna dla Tarantina plątanina cytatów, 
odwołań i aluzji jest niczym innym jak grą z odbiorcą. Zadaniem widza jest ich odnajdywanie 
oraz czerpanie z owego procederu przyjemności i satysfakcji” (Witkowska 2013: 249). Najwię-
cej nawiązań intertekstualnych pojawia się w dwóch ostatnich częściach cyklu, w których nar-
ratorem jest Profesor, używający notabene fałszywych nazwisk, takich jak Ernest Hemingway, 
William Somerset czy Enoch Arden14. Pisarka stworzyła postać bandyty ‑intelektualisty, nieraz 
popisującego się erudycją, cytującego fragmenty zarówno powieści, jak i filmów, które zdarza 
mu się przeinaczać. W Betonowym pałacu i Kamiennej nocy na początku rozdziałów Grzegorzew-
ska umieszcza cytaty z filmów lub literatury, a także teksty piosenek, które są niejako wskazów-
kami dla czytelnika, wszak ich dobór absolutnie nie jest przypadkowy i łączy się bezpośrednio 
z treścią danego fragmentu powieści.

Istotną rolę w twórczości krakowskiej pisarki odegrała Christie. Część tytułów rozdziałów 
Żniwiarza i Nocy z czwartku na niedzielę to tytuły kryminałów angielskiej autorki (por. Kiślak 2014: 
379): Dom nad kanałem, Zerwane zaręczyny, Po pogrzebie, Morderstwo na plebanii, Karty na stół, Noc 
i  ciemność, Godzina zero. Grzegorzewska cytuje także słowa z  wiersza Williama Blake’a, które 
Christie umieściła w Nocy i ciemności: „Jedni się rodzą dla jasności, inni dla nocy i ciemności” 
(Grzegorzewska 2016 b: 351; por.  Blake 1991 i  Christie 2015: 124)15. Ponadto prozaiczka sięga 

14 Enoch Arden to tytułowy bohater poematu Alfreda Tennysona.
15 Co ciekawe, w oryginalnym cytacie w wierszu i w kryminale Christie zamiast „jasności” zostało za-
pisane „radości”. Trudno jednoznacznie orzec, czy to celowy zabieg Grzegorzewskiej, czy raczej zwykłe 
niedopatrzenie, choć wydaje się, że to drugie.
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chociażby do poezji Marcina Świetlickiego16, a także do dzieł klasycznych. W Grobie został ukry-
ty kryptocytat z sonetu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: „[…] była kruchutka jak wydmuszka, roz-
bita, wątła, niebaczna, rozdwojona w sobie” (Grzegorzewska 2016a: 238; Sęp Szarzyński 2001: 
35), a w Kamiennej nocy z Ziemi obiecanej Władysława Reymonta: „Ja jestem dziś trochę niezdro-
wy, trochę smutny, a ty mi gadasz o bawełnie” (Grzegorzewska 2016b: 61; Reymont 1957: 323). 
Z  kolei SMS wysłany przez Aarona do Julii przywołuje na myśl wiersz Kazimierza Przerwy‑
‑Tetmajera Lubię, kiedy kobieta (por. Przerwa ‑Tetmajer 1979: 53):

„Wciąż mam przed oczami Twoje cudownie giętkie ciało, złote włosy rozsypane na poduszce, 
dłoń zaciskającą się na pościeli, rozchylone usta, smukłe uda oplatające moją szyję. I ten mo-
ment, kiedy na chwilę stajesz się bezbronna, przestajesz udawać i oddajesz mi się całkowicie. 
Chyba najbardziej pociąga mnie w Tobie ten kontrast pomiędzy tym, jaka jesteś na co dzień, 
a tym, jaka stajesz się w łóżku” (Grzegorzewska 2016a: 187).

Grzegorzewska odwołuje się także do Romea i Julii Williama Szekspira – w Kamiennej nocy para-
frazuje słowa: „Jest noc. Właściwie ranek całkiem bliski. Albatros to, a nie skowronek się zrywa” 
(Grzegorzewska 2016b: 339)17. Ponadto pisarka przekształca pierwszy wers Stepów akermańskich 
Adama Mickiewicza: „[…] wypłynąć na ten przestwór oceanu” (Grzegorzewska 2016a: 407)18. In-
nym nawiązaniem jest kryptocytat z motta do Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa, który 
rosyjski prozaik zaczerpnął z pierwszej części Fausta Johanna Wolfganga Goethego: „[…] jam 
jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro” (Grzegorzewska 2014: 
66; Bułhakow 2013: 5; por. Goethe 1977: 77). Słowa te odnoszą się do postaci Profesora, którego 
pomimo tego, że ma wiele grzechów na sumieniu, tak naprawdę cechuje dobre serce.

Prozaiczka sięga również do twórczości T. S. Eliota, jednego z jej ulubionych autorów. Już 
w pierwszym zdaniu pierwszego rozdziału Betonowego pałacu pojawia się kryptocytat: „W moim 
początku jest mój kres” (Grzegorzewska 2014: 12; Eliot 1990a: 261)19. Te znamienne słowa świet-
nie oddają położenie Profesora. Ponadto pisarka nawiązuje do Nierzeczywistego Miasta z Ziemi 
jałowej (zob. Eliot 1990 b: 134) oraz do upadku cywilizacji z East Cokera (por. Eliot 1990a: 261–269). 
Dość przywołać dwa fragmenty: „Próbuję nasłuchiwać. Wokół tylko szum wichury i niespokoj-
ny szelest drzew. Dalekie, ledwo słyszalne odgłosy miasta. Ale one szybko znikają w huku zbli-
żającej się nawałnicy. Nierzeczywiste miasto rozpada się” (Grzegorzewska 2014: 14) oraz: „Nie-
rzeczywiste miasto rozpada się. Ulica Jaśminowa. Powtarzam. Ulica Długa. Pośrodku czarna 
dziura, krater, lej po bombie. Wciąga ziemię, kamienice, domy, bloki, zabytki. Wsysa rzekę, jak 
jaszczurka wciąga zwinny jęzor. Gdy ostatnie drzewo i płytka chodnikowa znikają w czeluści, 
dwór zamyka się z hukiem” (Grzegorzewska 2016b: 82).

Uznanym autorem jest dla Grzegorzewskiej także William Somerset Maugham. Zarów-
no Topielica, jak i  opowiadanie angielskiego pisarza Deszcz są nie tylko związane z  żywiołem 

16 Dość przywołać taki przykład wiersza Świetlickiego (napisanego wspólnie z Irkiem Grinem): „Stoję 
pod twoim blokiem. / W ręku trzymam bro. / Dzisiaj zło nie zwycięży. / Dzisiaj zwycięży dobro” (Świetlicki 
2009: 50; Grzegorzewska 2014: 293). Na marginesie warto dodać, że prozaiczka wraz ze Świetlickim i Gri-
nem napisała pastisz kryminalny pt. Orchidea.
17 W oryginale cytat ten wygląda następująco: „Jeszcze ranek nie tak bliski, słowik to, a nie skowronek 
się zrywa” (Szekspir 1991: s. 89).
18 Pierwotna wersja brzmi: „Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu” (Mickiewicz 1997: 80).
19 Co ważne, zdanie to rozpoczyna także powieść Noc i ciemność Christie.
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wody (akcja obu książek w dużej mierze rozgrywa się w zamkniętej przestrzeni na łodzi), lecz 
zastosowano w nich także podobny zabieg: od samego początku czuć narastające między boha-
terami napięcie, które w połączeniu z zamkniętą przestrzenią prowadzi w końcu do tragedii. 
Co ciekawe, w obu przypadkach morderstwo, które okazuje się kulminacyjnym momentem, 
zostaje dokonane w drugiej połowie książki.

Ze względu na filmoznawcze wykształcenie Grzegorzewska chętnie sięga też po dzieła fil-
mowe. Odwołuje się m.in do klasyki filmu noir (Trzeci człowiek, Bulwar Zachodzącego Słońca, Sokół 
maltański) oraz do nurtu neo noir (Chinatown). Zaopiekowanie się przez Profesora nieletnią pro-
stytutką może kojarzyć się z filmem Leon zawodowiec, w którym tytułowy płatny zabójca również 
opiekował się dwunastoletnią dziewczynką. Na twórczość Grzegorzewskiej wpływ miały też 
bez wątpienia filmy Tarantino. W Grobie pojawia się nawiązanie do Pulp Fiction:

– Wiesz, jak mówią na McRoyala w Stanach? – spytała Julia i zachichotała.
Tomek parsknął śmiechem.
– Jak mówią na McRoyala w Stanach? – spytał, podejmując grę.
– Ćwierćfunciak z serem (Grzegorzewska 2016a: 23)20.

***
Grzegorzewska poprzez nagromadzenie różnych zabiegów chce skłonić czytelnika do uważnej 
lektury, co jest jednym z celów gry literackiej. Prozaiczka w swojej twórczości sięga nie tylko po 
różne odmiany powieści kryminalnych, takich jak czarny kryminał, powieść detektywistycz-
na czy kryminał feministyczny, lecz nawiązuje również do innych gatunków, m.in. powieści 
obyczajowej, psychologicznej i romansu. Pisarka wypracowała swój indywidualny styl, wyróż-
niający jej prozę na tle innych polskich kryminałów, a jednym z jej znaków rozpoznawczych są 
czarny humor i świadome balansowanie na granicy kiczu. Ponadto autorka Grobu podobnie jak 
Tarantino gra popkulturowymi kliszami i intertekstualnymi odwołaniami, prowadząc intelek-
tualną grę (z) czytelnikiem, która pozwala jej także przekraczać granice gatunku. Można zary-
zykować stwierdzenie, że część kryptocytatów, w tym także niejednokrotnie przeinaczonych, 
których odszyfrowanie jest jedynie możliwe dzięki znajomości konkretnych dzieł literackich 
czy filmowych, to – jak się zdaje – swoisty ukłon prozaiczki w stronę czytelnika fachowego, 
o którym pisała Rita Felski (zob. Felski 2016). Poprzez te liczne nawiązania różne teksty kultury 
wchodzą ze sobą w dialog. W ten sposób prozę Grzegorzewskiej można odczytywać, zestawia-
jąc ją z twórczością m.in. Christie, Chandlera, Tarantino czy Eliota.

ON THE TRAIL OF THE GAME (WITH) THE READER. 
ABOUT THE CRIME NOVELS OF GAJA GRZEGORZEWSKA

SUMMARY The article focuses on the game (with) the reader in the crime novels 
of Gaja Grzegorzewska. At the beginning, is described combining different vari-
ants of the crime novels and also genres such as romance or psychological novel. 

20 Cytat z Pulp Fiction brzmi tak: „– Wiesz, jak tam [w Europie – O. O.] mówią na ćwierćfunciaka z se-
rem? – Jak to? Nie mówią ćwierćfunciak z serem? – Mają system metryczny, nie kapują, co to jest ćwierć 
funta. – Więc jak na niego mówią? – Royal z serem” (Tarantino 1994).
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The paper presents also an individual style of Grzegorzewska, including a black 
humour. Finally, is described an intertextuality, among others the references to 
Agatha Christie, Thomas Stearns Eliot and Quentin Tarantino.
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Sławomir Sobieraj, 2018. Awangarda mniej znana. 
Przypadki poezji. Siedlce: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Przyrodniczo ‑Humanistycznego w Siedl-
cach, 2018. 275 s. ISBN 978‑83‑7051‑891‑2.

Zainteresowania naukowe Sławomira Sobiera-
ja od lat oscylują wokół eksperymentatorskich 
dokonań twórców poezji okresu dwudziesto-
lecia międzywojennego. Potwierdzają je liczne 
publikacje w pozycjach wieloautorskich, recen-
zowanych czasopismach, jak również redakcja 
monografii Awangarda, awangardyzm, awangar-
dowość w teorii i praktyce (Siedlce 2016) oraz dwie 
autorskie pozycje: Alchemia wyobraźni. Rezonans 
twórczości Tadeusza Micińskiego w poezji międzywo-
jennej (Siedlce 2002) i Laboratorium awangardy. 
O  twórczości Tytusa Czyżewskiego (Siedlce 2009). 
Omawiana książka Awangarda mniej znana. Przy-
padki poezji ten zakres refleksji zdecydowanie 
poszerza. Wprowadza bowiem zrygoryzowany 
dyskurs o twórczości polskich awangardystów, 
którzy, konkretyzując różnorodne nowatorskie 
rozwiązania i reprezentując zróżnicowany po-
ziom warsztatowy, w głównej mierze funkcjo-
nują poza uprzywilejowanym kręgiem twórców 
drugiej i trzeciej dekady XX wieku. Opracowanie 
charakteryzuje nie tylko kluczowe tematy, mo-
tywy, tendencje organizujące semantykę twór-
czego materiału autorów mniej znanych, ale 
rekonstruując znaczenia, nakreślając tradycję 
estetyczno‑artystyczną, ideowo‑światopoglą-
dową, artykułuje też szerokie konteksty genolo-
giczne, historyczno‑ i krytycznoliterackie.

Kompozycja pracy obejmuje dwie części; 
pierwsza ujawnia syntetyczny namysł nad teore-
tycznymi podstawami artystycznych osiągnięć, 
nowatorską poetyką korespondującą z europej-
skimi dokonaniami; druga to zbiór wartościu-
jąco nacechowanych analiz rozpatrujących wie-
loaspektowość nowoczesnej organizacji tekstów 
(poddawany jest oglądowi zarówno dorobek 
pojedynczych poetów, jak i grupy twórców sku-
pionych wokół periodyku „Gospoda Poetów”). 
Monografię otwiera fragment zatytułowany In-
trodukcja. Rejony wolności. Zakazane, nowe, niezależ-
ne projektujący horyzont badawczy, który akcen-

tuje niejednoznaczność pojęcia awangardy, jego 
kulturowe uwarunkowania, uzasadnia koniecz-
ność realizowania interdyscyplinarnego modelu 
badania nowoczesnych poetyckich struktur i ka-
tegorii. Przywoływane rozważania, m.in. Petera 
Bürgera. Theodora W. Adorna, Heleny Zawor-
skiej czy Małgorzaty Baranowskiej, ich krytycz-
na lektura prowadzi do precyzyjnego ustalenia 
ram odczytania liryki polskich awangardystów. 
Należy dodać, że konsekwentnie obowiązują one 
w całej monografii.

Część I zatytułowana Poezja na przełomie. 
Nowe nurty i  trendy składa się z pięciu rozdzia-
łów. Inauguruje ją fragment odnotowujący 
zmiany w literaturze zachodzące pod wpływem 
wydarzeń społecznych, politycznych okre-
su pierwszej wojny światowej. Wskazując na 
zasady poetyckiego interpretowania żywiołu 
wojennego, zwraca uwagę na możliwość „speł-
nienia marzeń o niepodległości”, wykazania się 
patriotyzmem, przybliża też zasadnicze moty-
wy narodzin i zmartwychwstania, ich znaczną 
metamorfozę w lirykach autorów reprezentu-
jących młodsze pokolenie. Ponadto silnie ak-
centuje „Nader interesujący – i chyba najmniej 
przebadany  – obszar pisarstwa inspirowane-
go wydarzeniami lat 1914–1918”, a  mianowi-
cie szansę na stworzenie „wizji nowego świata 
i nowego człowieka”. Zawarta w tym szkicu re-
fleksja o utworach Tytusa Czyżewskiego, Bru-
nona Jasieńskiego i Tadeusza Peipera przynosi 
wnikliwe spostrzeżenia dotyczące istotnych 
zmian zachodzących w ich poetyce, a które do-
określa odejście od kategorii historiozoficz-
nych na rzecz biologicznych, cywilizacyjno‑
‑technologicznych i społecznych.

Kolejny szkic, omawiający twórczość au-
torów publikujących na łamach poznańskiego 
czasopisma „Zdrój”, skupia się w głównej mie-
rze na tekstach Adama Bederskiego i Stanisława 
Kubickiego, rozpoznaje w nich awangardowe 
rozwiązania warsztatowe, inspirację ekspresjo-
nizmem niemieckim. Poddając uważnemu oglą-
dowi kategorię groteski, hiperbolizację, uni-
wersalizację zjawisk jednostkowych, śledząc 
artystyczne dokonania w zakresie obrazowania 
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apokaliptycznego i kosmicznego, charaktery-
zując styl wizjonerski, jednoznacznie definiuje 
programotwórczy charakter tej grupy: „dopro-
wadza (ona – przyp. B. M.‑W.) do powolnej kry-
stalizacji pojęcia jednoznacznie już z nią koja-
rzonego od połowy 1918 roku”.

Następnie w monografii sugestywnie od-
czytana zostaje poetycka twórczość formistów 
w kontekście dwóch dominant: konstrukcji 
i  eksperymentu. Autor dowodzi niepodważal-
nej roli twórców publikujących w czasopiśmie 
„Formiści” na kształt literatury polskiej w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego, szeroko 
odnotowuje również spostrzeżenia ówczesnych 
krytyków. Zabieg ten sprzyja wielowymiarowej 
lekturze uznającej zarówno historyczne, jak 
i współczesne estetyczne konotacje, artystyczne 
oraz pozaliterackie uwarunkowania.

Interpretacja awangardy mniej znanej au-
torstwa Sławomira Sobieraja obejmuje także 
szczegółowe omówienie problematyki młodo-
ści skonkretyzowanej m.in. w tekstach Anatola 
Sterna i Czesława Miłosza. Kwestią pierwszopla-
nową jest tu wyróżnienie dwóch paradygmatów: 
młodości egzaltowanej, impulsywnej, kojarzonej 
z doświadczeniami erotycznymi oraz skłania-
jącej do krytycznej oceny zastanego porządku, 
ewokującej stany zagubienia, niepewności, do-
strzegającej nieuchronność przemijania. W tak 
nakreślonej perspektywie pojawiają się konkre-
tyzacje tematu młodości w poezji Adama Wa-
żyka, które przedstawione zostają w kontekście 
wątków idyllicznych i dziecięcej wyobraźni.

W dalszej części monografii praktyki ba-
dawcze Autora kierują się ku kategorii wizual-
ności w polskiej poezji dwudziestolecia. W tym 
fragmencie opracowania zaprezentowane zo-
stają walory optyczne liryki, korelacja kodu 
werbalnego i ikonicznego, a analizę tekstów po-
przedzają obszerne uwagi akcentujące europej-
ską tradycję wiersza wizualnego. Poszukiwanie 
znaczeń w materiale poetyckim kieruje się nie 
tylko ku zabiegom konstruującym kod werbalny, 
który „egzystuje za zasadzie partnerstwa z ko-
dem ikonicznym”, ale także ku „zabiegom wizu-
alizacyjnym, w których ikoniczność funkcjonuje 

incydentalnie i na zasadzie dopowiedzenia”. 
Sławomir Sobieraj omawiając nowy graficzny 
kształt wiersza, podkreślając rolę słowa, jego wi-
zualność, złożoność zabiegów modyfikujących 
tradycyjny zapis, przekonująco dowodzi, że nie-
uchronną konsekwencją eksperymentów jest in-
spirowanie do wieloaspektowego odczytywania, 
zmiana roli odbiorcy, wzbogacenie interpreta-
cyjnych perspektyw o sferę pozawerbalną.

Zagadnienia poruszane w następnej czę-
ści pracy noszącej wspólny dla pięciu rozdzia-
łów tytuł Realizacje i  nawiązania oscylują wokół 
scharakteryzowania w poetyckich przekazach 
eksperymentatorskiej stylistyki, kompozycji, te-
matów i motywów. Szczegółowej analizie zostaje 
tu poddana m.in. twórczość zapomnianego kra-
kowskiego twórcy, Juliusza Feldhorna, a przede 
wszystkim podejmowana przez niego w de-
biutanckim zbiorze poetyckim Domy tematyka 
miejska. Jej konkretyzacja formułowana poetyką 
ekspresjonistyczną, futurystycznym dynami-
zmem, konwencją oniryczną, nastrojem baśnio-
wo‑fantastycznym podąża ku uobecnieniu no-
wocześnie pojmowanej estetyki urbanistycznej, 
rozszerzającej m.in. przestrzeń problemową 
o kulturę niszową, konstruowanie portretów 
przedstawicieli nizin społecznych. Osobne uwa-
gi zawarte w tym szkicu dotyczą innowacyjności 
twórczości Feldhorna, zastosowania różnorod-
nych zabiegów wizualizacyjnych.

Również ostatni rozdział pracy skupia się 
na prawie zapomnianym autorze, Edwardzie 
Szymańskim, i uobecnionej w jego przedwojen-
nej twórczości nowej koncepcji świata i sztuki, 
akcentującej przede wszystkim treści polityczne 
oraz społeczne. Zaangażowany, agitacyjny cha-
rakter jego wierszy, bardzo wyraźna perswazyj-
ność nie wykluczają, jak udowadnia Sławomir 
Sobieraj, artystycznych walorów. Badacz pozy-
tywnie wartościuje warsztatowe rozwiązania, 
dostrzega oryginalność kompozycji, niezwykłą 
formę zapisu, definiując je, sięga po kulturowo 
uwarunkowane zasady odbioru, przywołuje tak-
że kontekstowo utwory m.in. takich poetów jak 
Czesław Miłosz, Józef Czechowicz czy Tadeusz 
Peiper.
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Pozostałe fragmenty monografii, przybli-
żając teksty poetyckie Stanisława Młodożeńca, 
Tytusa Czyżewskiego oraz autorów skupionych 
wokół periodyku „Gospoda Poetów”, również 
odznaczają się ukierunkowanym śledzeniem 
semantycznych napięć implikowanych ekspery-
mentalnością formy, budowaniem przekazów 
przy użyciu kodu wizualnego, werbalnego i fo-
nicznego, projektujących nowe aspekty kano-
nicznych dla awangardy tematów. Autor, pod-
dając oglądowi różny stopień innowacyjności 
twórczości m.in. Ksawerego Glinki, Radosława 
Krajewskiego, Herminii Naglerowej czy Wandy 
Melcer‑Rutkowskiej, odnosząc się do warsz-
tatowych osiągnięć grupy (np. muzyczności 
poezji, oryginalności rytmiki, konstruowania 
podmiotowości dookreślonej wprowadzeniem 
perspektywy makrokosmosu), ocenia jej rolę 
w dziejach polskiej literatury następująco: „[…] 
grupa artystów skupionych wokół „Gospody Po-
etów”, stanowiła dość istotne ogniwo w procesie 
rozwojowym polskiej liryki międzywojennej, 
przede wszystkim sytuując się na linii poetyki 
ekspresjonizmu, której początek wyznaczali 
pisarze „Zdroju”, a kontynuowali ich następcy 
w pismach redagowanych m.in. przez Emila Ze-
gadłowicza, tj. „Ponowie” i „Czartaku” oraz w lu-
belskim „Reflektorze”. Zamykały ten kierunek 
poszukiwań twórczych poematy przedstawicieli 
Drugiej Awangardy”.

Rozprawa Awangarda mniej znana. Przypad-
ki poezji jest przykładem dojrzałej, pogłębionej 
literaturoznawczej refleksji nad mechanizma-
mi funkcjonowania twórczości poetów mniej 
znanych lub zapomnianych drugiej i trzeciej 
dekady XX wieku. Metodę badawczą konstru-
uje wnikliwa, wieloaspektowa, mocno osadzona 
w rozmaitych kontekstach interpretacja. Prowa-
dzi ona do czytelnego przedstawienia złożonych 
wartości estetycznych, skomplikowanych relacji 
zachodzących między różnorodnymi pozioma-
mi utworów przełamujących zasady klasycznego 
zapisu, tradycyjnej kompozycji. Tłumaczenie 
sensu literackich zjawisk opiera się na sprawnym 

1 Сидоренко, Е. Н. Морфология современного русского языка. Части речи и контаминанты. Учебное 
пособие. Москва: Издательство Флинта: Наука, 2017.

łączeniu teoretycznego aparatu pojęciowego 
z  wagą historycznego konkretu oraz z sygnalizo-
waniem ukierunkowanych interdyscyplinarnie 
czynności poznawczych. Zaproponowane przez 
Sławomira Sobieraja odczytanie wierszy awan-
gardowych poetów dwudziestolecia międzywo-
jennego stanowi sugestywne zaproszenie do ich 
uważnej lektury, odkrywania ich wieloznaczno-
ści, dostrzegania podejmowanych przez twór-
ców wyzwań artystycznych, komunikacyjnych 
i egzystencjalnych.

Beata Morzyńska ‑Wrzosek

Евдокия Николаевна Сидоренко, 2017. Мор-
фология современного русского языка. Части 
речи и контаминанты. Учебное пособие. Мо-
сква: Издательство Флинта: Наука, 2017. 
368 с., ISBN 978‑5‑9765‑2753‑9. 

Učební příručka Морфология современного 
русского языка. Части речи и контаминанты. 
Учебное пособие autorky Je. N. Sidorenkové zpra-
covává téma slovních druhů současné ruštiny. 
Základní slovnědruhová klasifikace je sice brá-
na za stěžejní třídící kritérium, de facto však 
slouží jako teoretický podklad pro představení 
hlavní problematiky textu, kterou jsou speci-
fické hybridní lexikálně‑gramatické třídy slov 
(tzv. kontaminanty). Tyto jednotky autorka de-
finuje jako „lexikálně‑gramatické (strukturně-
‑sémantické) třídy slov, v  nichž se pojí (někdy 
v  transformační podobě) diferenční příznaky 
dvou slovních druhů“ (Сидоренко 2017: 29; 
překlad L. P.).1 K  příkladům nejvýraznějších 
tzv. kontaminantů řadí autorka přídavná jména 
slovesná a  přechodníky, které v  sobě spojují 
příznaky sloves a přídavných jmen, resp. sloves 
a příslovcí. 

Text učebního materiálu je přehledně roz-
dělen do dílčích kapitol. První kapitola (Части 
речи и контаминанты (общие положения)) je 
věnována základním teoretickým poznatkům 
o slovních druzích a tzv. kontaminantech. Defi-
nice slovnědruhové klasifikace vychází ze dvou 
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akademických gramatik ruštiny2, na něž odka-
zuje i většina výkladů stěžejních morfologických 
pojmů prezentovaných v  jednotlivých kapito-
lách. Klasifikace slovních druhů se v  současné 
rusistice zformovala na základě prací předních 
ruských lingvistů (A. A. Potebňa, A. M. Peškov-
skij, A. A. Šachmatov, L. V. Ščerba, V. V. Vino-
gradov aj.), díky nimž je možné definovat slovní 
druhy dle hlavního třídícího faktoru, a sice op-
tikou dělení na plnovýznamové (substantiva, 
adjektiva, verba, adverbia) a neplnovýznamové 
třídy slov (numeralia, pronomina, prepozice, 
konjunkce, partikule, interjekce). Vedle nich však 
řada lingvistů popisuje další slovní druhy, jako 
např. výrazy kategorie stavu (L. V. Ščerba) či mo-
dální slova (V. V. Vinogradov). 

Následující hlavní kapitoly jsou věnovány 
dílčím slovním druhům (Имя существительное, 
Имя прилагательное, Имя числительное, Ме-
стоимение, Глагол, Причастие, Деепричастие, 
Наречие, Безличнопредикативные слова (слова 
категории состояния), Модальные слова, Предлог, 
Союз, Частица, Междометие). Každá třída slov 
je definována primárně z pozice slovního druhu, 
sekundárně pak z  lexikálně‑gramatického po-
hledu. U každého slovního druhu jsou popsány 
jejich základní gramatické kategorie a lexikál-
ně‑gramatické zvláštnosti. Největší pozornost 
je věnována tradičně centrálnímu slovnímu 
druhu, tj. slovesu. Autorka zcela samostatně vy-
čleňuje přídavná jména slovesná a přechodníky 
(zpravidla chápané jako specifické slovesné tva-
ry), a to právě s ohledem na jejich transformační 
možnosti ve smyslu kontaminace s dalším slov-
ním druhem (přídavným jménem, resp. příslov-
cem). Představení každé z kapitol je uzavřeno 
podkapitolou, která se věnuje transformačnímu 
potenciálu konkrétního slovního druhu. Tento 
potenciál autorka rozlišuje do dvou skupin, tj. 
definuje buď tzv. emigrační potenciál (např. sub-
stantiva, pronomina, verba), anebo imigrační 
potenciál (např. výrazy kategorie stavu, modální 
slova, pomocné slovní druhy). Některé z  hlav-

2 Виноградов, В. В., Истрина, Е. С., Бархударов, С. Г. (ред.) Грамматика русского языка: в 2 томах. 
Москва: Издательство АН СССР, 1960.; Шведова, Н. Ю. (гл. ред.) Русская грамматика: в 2 томах. 
Москва: Наука, 1980.

ních kapitol jsou proloženy dílčími kapitolami, 
které odkazují na přímou slovnědruhovou kon-
taminaci konkrétních tříd slov (např. numeralia, 
pronomina, verba). 

S problematikou transformačních mož-
ností slovních druhů současné ruštiny úzce sou-
visí také tři doplňující materiály, které lze po-
važovat za přílohy hlavního textu. První příloha 
(Вопрос о связке в современной лингвистической 
литературе) je věnována otázce slovnědruhové 
příslušnosti spony v  současné rusistice. Autor-
ka definuje dvě základní hlediska (spona jako 
součást systému pomocných slovních druhů 
a  spona jako syntaktická kategorie se základní 
funkcí formování gramatického přísudku), při 
nichž vychází zejména z  poznatků V. V. Vino-
gradova. Druhá příloha (Трансформациология. 
Функциональная омонимия) popisuje transfor-
mační možnosti v  oblasti slovních druhů a tzv. 
kontaminantů jako specifickou disciplínu mor-
fologie. Teoretický podklad materiálu vychází 
např. z prací A. Ch. Vostokova, A. A. Šachmatova, 
V. V. Vinogradova, V. V. Babajcevové či V. N. Mi-
girina, který rozpracoval typologii diachronních 
transformačních procesů (substantivizace, ad-
jektivizace, numeralizace apod.). Třetí příloha 
(Тенденции к росту аналитизма в морфологии 
современного русского языка) je věnována proje-
vům tendence k analytizmu v morfologii součas-
né ruštiny. Lingvisté řadí k této tendenci jak fakt 
nesklonnosti většiny příslovcí a neosobně predi-
kativních slov (s výjimkou gradačních stupňů), 
předložek, spojek, částic a citoslovcí, tak navý-
šení počtu nesklonných substantiv, a to zejména 
ve spojitosti s procesem přejímání cizojazyčných 
komponentů a lexikálních jednotek. Zvláštní 
pozornost je věnována rovněž problematice tzv. 
analytických adjektiv, jež jsou řazeny k  progre-
sivním důsledkům tendence narůstajícího ana-
lytizmu v morfologii současné ruštiny. 

Učební příručku Морфология современно-
го русского языка. Части речи и контаминан-
ты. Учебное пособие lze považovat za výrazné 
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obohacení problematiky tématu slovních druhů 
v  současné ruštině. Otázka slovnědruhových 
převodů je velmi obsáhlá a pracuje s širokou ter-
minologickou nominací. Práce profesorky Je. 
N.  Sidorenkové přehledně a srozumitelně defi-

nuje stěžejní pojmy prezentované problematiky, 
a  proto může být velmi obohacujícím zdrojem 
nejen pro další lingvisty, ale i pro studenty filolo-
gicky zaměřených studijních programů. 

Lukáš Plesník
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