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FROM “THE UNPUBLISHED 
EDITION” TO “THE ICONIC BOOK 
OF THE TWENTIETH CENTURY”: 
THE RECEPTION HISTORY OF 
GUSTAW HERLING’S UN MONDO 
A PARTE IN ITALY1

MAGDALENA ŚNIEDZIEWSKA

ABSTRACT The article presents the reception history of one book (“Un mondo a parte”) in 
four different historical periods. The key social, political, and historical transformations in 
post ‑war Italy will provide an important context for the reflection. “The unpublished edi‑
tion” from 1958 is now part of the canon of twentieth ‑century world literature. The belated 
and turbulent reception history of  “Un mondo a parte” in Italy was conditioned by ideology 
and can also be read as the story of the slow discovery of Gustaw Herling as a writer whose 
books are published in Italian.

KEY WORDS Gustaw Herling, A World apart in Italy, Gulag Literature
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1	 This	article	is	a	part	of	research	project	funded	by	the	National	Science	Center.	The	post-doc	grant	
was	awarded	pursuant	to	the	decision DEC-2015/16/HS2/00133.
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Magdalena Śniedziewska From “the unpublished edition” to “the iconic book of the twentieth century”...

The	reception	history	of	Gustaw	Herling’s A world apart	is	unique	and	complicated	for	a number	
of	reasons.	A World Apart	was	one	of	the	first	accounts	published	by	the	prisoner	of	the	Soviet	
labor	camps –	Herling	was	definitely	concerned	(as	it	turned	out	later,	justifiably	so)	whether	
people	(above	all	the	communists	in	Western	Europe)	would	believe	his	testimony.	Especially	
since	 the	account	was	written	by	an	 immigrant	and	a Pole.	 Indeed,	 the	very	 fact	 that	 it	was	
a (presumably	biased)	Pole	who	described	the	atrocities	of	the	communist	system	of	forced	la-
bor	could	raise	suspicions.	People	who	lived	in	that	terrible	day	and	age	and,	to	use	the	phrase	
of	Nadezhda	Mandelstam	that	Herling	repeatedly	quoted	in	his	work,	belonged	in	the	“prison	
civilization”	simply	did	not	wish	to	read	such	a disturbing	testimony.	They	preferred	to	remain	
ignorant	and	thus	seemingly	“safe”.

The	reception	of	Un mondo a parte	 in	post	-war	Italy,	where	the	Italian	Communist	Party	
was	powerful	and	influential,	is	conditioned	by	all	of	the	above	issues.	However,	the	reception	
history	of	Herling’s book	is	not	just	the	history	of	how	its	1958	(Laterza)2	and	1965	(Rizzoli)	edi-
tions	were	(not)	distributed	(although	that	was	indeed	a major	point).	The	story	continued	into	
the	1990s	and	the	2010s:	two	new	editions	of	Un mondo a parte	from	1994	(Feltrinelli)	and	2017	
(Mondadori)	respectively	made	Herling	well	-known	in	Italy	and	established	him	as	one	of	the	
classics	of	contemporary	literature.

In	this	article,	I will	review	the	reception	history	of	one	book	(Un mondo a parte)	 in	four	
different	historical	periods.	The	key	social,	political,	and	historical	transformations	in	post	-war	
Italy	will	provide	an	important	context	for	my	reflection.

1 / “THE UNPUBLISHED EDITION”
In	reviews	from	1958,	which	appeared	in	the	Italian	press	shortly	after	the	publication	of	the	
first	Italian	translation	of	A world apart,	Herling’s testimony	was	discussed	in	terms	of	“credibil-
ity”	and	“trustworthiness”	of	a Polish	émigré	writer	who	had	lived	in	Italy	since	1955.

In	the	Milan	periodical	La Tribune,	Raffaello	Franchini	(whose	pen	name	was	Roberto	Na-
politano)	emphasized	both	the	importance	of	Herling’s book	per se	and	the	fact	that	it	was	pub-
lished	in	Italy	in	1958.	On	the	one	hand,	Franchini	regretted	that	seven	years	had	passed	since	
the	publication	of	A world apart in	English.	On	the	other	hand,	he	also	hoped	that	since	the	book	
was	published	in	Italy	after	the	publication	of	Nikita	Khrushchev’s report	no	one	would	accuse	
Herling	of	being	biased	or	dishonest:

The	most	 recent	 Italian	 translation	of	Gustaw	Herling’s Un mondo a  parte (Laterza)	
has	been	published	seven	years	after	the	English	edition.	It	has	been	too	long.	Alas,	
perhaps	today	the	book	will	be	seen	as	more	credible	and	influential	in	some	circles,	
especially	among	communists	or	para	-communists,	who	are	willing	to	listen	to	the	
truth,	especially	after	the	publication	of	Khrushchev’s report	in	which	the	existence	
of	labor	camps	in	the	Soviet	Union	has	been	openly	acknowledged	for	the	first	time	
and,	even	more	so,	after	the	publication	of	Pasternak’s novel,	in	which	he	mentions	
the	camps	a number	of	times	with	quiet	resignation.	(Napolitano	1958:	19)

2 The	Italian	translation	was	based	on	the	English	translation	of	A world apart.	In	the	Italian	editions	of	
the	book	from	1958,	1965,	1994,	and	2017,	the	translators	(Lidia	Herling-Croce,	Herling-Grudziński’s	wife,	
and	Antonio	Maresca)	used	the	pen	name	Gaspare	Magi	(Cataluccio	2017:XXIX).
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It	seems	that	for	Herling	the	most	important	and	the	most	-quoted	critical	observation	about	
his	book	was	that	it	may	be	read	as	a Bildungsroman.	Paolo	Milano	used	this	term	in	his	review	
of	A world apart	entitled	“Torna	a vivere	la	casa	dei	morti” (“The	house	of	the	dead	is	alive	again”)	
(Milano	1958:	17):

Un mondo a parte was	written	by	a young	man	whose	rite	of	passage	and	moment	of	
awakening	came	about	as	a result	of	a liminal	experience.	It	may	sound	strange	but,	
more	than	a document	or	a memoir,	this	book	is	a Bildungsroman or	a novel	of	forma-
tion.	However,	the	individual	does	not	come	of	age	in	a bourgeois	family	but	behind	
a barbed	wire	fence –	in	a labor	camp	that	is	buried	in	snow. (Milano	1958:	17)

Paolo	Milano’s remark	is	very	insightful.	Indeed,	Herling	treated	it	as	an	interpretative	formula	
which	allowed	him	to	look	at	his	work	as	a coherent	and	well	-planned	whole.	Un mondo a parte 
was	thus	not	only	a document,	not	only	a testimony,	but	above	all	a literary	work	of	art.	As	Her-
ling	pointed	out	in	his	conversation	with	Włodzimierz	Bolecki:	“[…]	I made	sure	to	follow	one	
rule	consistently,	namely	that	my	memoir	was	not	simply	meant	to	be	a document	or	a record	
of	life	events.	It	was	meant	to	be	a book	whose	nature	was	best	described	by	the	Italian	critic	
Paolo	Milano	in	one	of	the	few	Italian	reviews:	it	was	meant	to	be	a Bildungsroman	or	a story	of	
‘education’ ”	(Herling	-Grudziński –	Bolecki	1997:	116).	In	the	same	interview	with	Bolecki,	Her-
ling	further	pointed	out	that	his	work	should	not	be	called	a “novel”,	but,	more	appropriately,	
a “story”.	When	Herling	quoted	Milano,	he	replaced	(consciously	or	unconsciously?)	the	word	
“novel”	with	the	word	“story”.	The	Italian	critic	defined	Bildungsroman	as	“il	romanzo	d’un’edu-
cazione”.	Milano	thus	used	the	term	novel	(il romanzo),	which,	according	to	Herling,	should	not	
be	applied	to	the	narrative	construction	of	A world apart.	Notwithstanding	such	a terminolog-
ical	inaccuracy,	one	should	not	diminish	the	importance	of	Paolo	Milano’s interpretation –	he	
was	one	of	the	critics	who	recognized	the	greatness	of	Herling’s talent.

Another	important	review	is	an	article	by	Angelo	Paoluzi.	He	titled	the	story	devoted	to	
his	 imprisonment	 in	 labor	camps	published	 in	 the	Roman	periodical	 Il Popolo	 on	9	 July	 1958	
“Memorie	dai	campi	di	concentramento”	(“Memories	from	concentration	camps”).	The	plural	
form	“concentration	camps”	(i campi di concentramento)	may	imply	that	the	Italian	critic	made	no	
distinction	between	Nazi	and	Soviet	concentration	camps.	Indeed,	Paoluzi	reads	Levi’s Se questo 
è un uomo (If this is a man)	published	by	Einaudi	in	Turin	in	19583	in	dialogue	with	Herling’s Un 
mondo a parte.	For	Paoluzi,	Levi’s book	is	one	of	the	most	important	testimonies	of	a Jew	who	
survived	the	hell	of	Auschwitz.	The	value	of	Se questo è un uomo,	as	Paoluzi	emphasizes,	lies	in	
the	fact	that	Levi	has	managed	to	present	his	individual	experience	as	a universal	story.	Se questo 
è un uomo	was	a powerful	account –	it	should	be	read	by	everyone	who	still	believed	in	fascism	or	
Nazism	in	1958.	Levi’s story	should	silence	the	screams	of	anti	-Semitists	forever	[Paoluzi	1958].	
The	same	is	true	for	Herling’s work.	In	Paoluzi’s eyes,	the	Nazi	and	Stalinist	camps	were	both	
products	of	 twentieth	-century	 totalitarian	regimes.	For	Paoluzi,	 the	 testimonies	of	Levi	and	
Herling	are	similar –	they	are	a dire	warning	to	all	fanatics	who,	motivated	by	one	ideology	or	
another,	wish	to	“liberate”	people	but	enslave	and	degrade	them	instead.	Since	the	review	was	
written	in	the	historical	and	social	context	of	Italy	in	1958,	the	critic	drew	particular	attention	

3 Paoluzi	refers	to	the	second	edition	of	Levi’s	book.	The	first	edition	was	published	by	the	Turin	pub-
lishing	house	De	Silva	in	1947	as	part	of	the	series	Biblioteca Leone Ginzburg.



STUDIA SLAVICA XXV/16

to	the	dangers	of	national	socialism,	with	which	the	majority	of	the	Italian	intelligentsia	was	
fascinated	in	the	1950s	and	the	1960s.

Herling	repeatedly	emphasized	that	communists	sabotaged	the	distribution	of	his	book	
in	1958 –	it	was	never	delivered	to	bookstores.	It	is	evidenced	by	the	testimonies	of	readers	who	
wished	to	purchase	the	first	“edition”	of	Un mondo a parte	but	were	unable	to	do	so.	I deliber-
ately	put	quotation	marks	around	the	word	“edition”.	I wish	to	draw	attention	to	the	fact	that	
the	book	was	indeed	published,	but	it	remains	a mystery	whether	it	was	properly	distributed.	
A note	published	in	the	Italian	weekly	Epoca	on	5	October	1958	provides	an	interesting	insight:

Giorgio	Biscuola,	 Frasinelle	 Polesine	 (Rovigo);	Ugo	Ascani,	 Frontone	 (Pesaro),	An-
tonio	Galiardi,	lawyer,	Nola;	Vincenzo	Coresi,	Foligno;	Michele	Camillitti,	Laureana	
di	Borrello;	Yehuda	Wolf,	Ramat	Gan	(Israele);	Giovanni	Fantini,	Sella	di	Rivignano	
(Udine),	Amos	Morari,	M.A.	from	Mantova	all	write	that	they	were	looking	for	Gust-
aw	Herling’s book	in	various	bookstores,	but	they	could	not	find	it;	thus,	they	wish	to	
know	who	published	it.
Response:	the	book	Un	mondo	a parte	by	Gustaw	Herling	was	published	by	the	

publishing	house	Laterza	from	Bari.	(Libri	e	editori	1958)

On	the	one	hand,	therefore,	the	book	was	not	available	in	bookstores.	On	the	other	hand,	its	
reviews,	 and	 contrary	 to	what	Herling	maintained,	 a  number	 of	 critics	 reviewed	 the	 book,	
were	published	 in	 the	daily	press.	This	would	confirm	Herling’s  theory	 that	Laterza	sent	 the	
book	 to	 various	magazines	and	 journals,	but	 failed	 to	distribute	 it	 in	 Italy.	 In	 the	 interview	
with	Włodzimierz	Bolecki,	Herling	thus	commented	on	this	situation:	“[…]	I visited	a number	
of	different	bookstores –	I  like	going	to	bookstores	very	much –	and	I was	surprised	to	find	
out	 that	A  world apart	was	not	available	on	 the	 Italian	market.	The	book	was	not	a bestseller	
and	thus	it	 is	highly	unlikely	that	all	copies	were	sold	immediately.	I am	convinced	that	Vito	
Laterza	published	it	‘symbolically’	in	a very	small	run –	he	gave	me	a few	copies,	donated	a few	
others	to	Lidia’s family,	sent	some	to	different	magazines	and	that	was	it.	In	any	case,	to	use	
Orwell’s newspeak,	it	was	an	unpublished	edition”	(Herling	-Grudziński –	Bolecki	1997:	102).

It	turns	out	that	the	allegations	Herling	made	about	Laterza	had	been	addressed	as	early	
as	1958.	However,	at	the	time,	these	questions	were	not	raised	by	Herling	but	by	Augusto	Guer-
riero,	an	Italian	journalist	and	essayist	who	used	the	pen	name	Ricciardetto.	Guerriero	often	
expressed	contempt	 for	Nazi	and	Stalinist	 crimes.	Let	us	 focus	on	his	article	“Tre	 libri	 sulla	
Russia” (“Three	Books	on	Russia”)	published	on	24	August	1958	in	the	weekly	Epoca.	This	text	is	
extremely	important,	mainly	because	Guerriero	interprets	Un mondo a parte	 in	the	context	of	
two	other	books	devoted	to	the	USSR,	namely	Alberto	Moravia’s Un mese in URSS	(A month in the 
USSR)	(Bompiani:	Milan	1958)	and	Curzio	Malaparte’s Io, in Russia e in Cina (Me, in Russia and in 
China)	 (Vallecchi:	Florence	1958).	Moravia	and	Malaparte	were	influential	Italian	writers	who	
both	expressed	communist	sympathies.	Guerriero	begins	by	quoting	Malaparte,	who	quotes	
Moravia,	who	says	that	life	in	Russia	is	“boring	and	ascetic”	(noiosa e senza sesso),	ironically	point-
ing	out	 that	he	would	 like	 to	know	of	 a  country	where	Moravia	 (who	also	 found	 the	United	
States,	Paris,	and	Capri	boring)	would	not	be	bored	(Ricciardetto	1958:	5).	Guerriero	then	quotes	
Malaparte,	describing,	at	his	own	discretion,	the	“errors”	of	Stalinism	and	the	rule	of	the	“iron	
fist”	(that	is	the	totalitarian	rule	of	Joseph	Stalin).	Ricciardetto	accuses	Malaparte	of,	for	exam-
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ple,	failing	to	explain	how	the	rule	of	the	“iron	fist”	affected	innocent	people	in	labour	camps.	
Can	such	a “critique”	of	Stalinism	be	credible?	Ricciardetto	also	points	to	the	shortcomings	of	
Moravia’s book:	“Constant	boredom:	as	if	during	the	rule	of	Stalin	Russian	society	suffered	only	
from	boredom”	(1958:	5).

Ricciardetto	discusses	the	books	by	Moravia	and	Malaparte	first,	because	they	provide	the	
necessary	context	 for	his	review	of	Gustaw	Herling’s Un mondo a parte.	Ricciardetto	observes	
that	 “while	Malaparte	 failed	 to	notice	 it,	 since	he	unfortunately	witnessed	 it	first	-hand,	 the	
author	of	the	book	Un mondo a parte	did	clearly	see	the	real	and	terrifying	face	of	Stalinism”.	
Guerriero	argues	that	some	failed	to	“notice”	evil	because	it	became	banal:	“We,	the	children	of	
this	unfortunate	generation,	have	become	so	used	to	the	spectacle	of	evil,	injustice,	and	mon-
strosity	that	we	are	no	longer	aware	of	evil,	injustice,	and	monstrosity.”	The	Italian	critic	rightly	
observes	that	the	generation	that	experienced	the	atrocities	of	the	Second	World	War	suffered	
from	“moral	numbness	and	was	insensitive	to	evil”	(Ricciardetto	1958:	5).	In	his	interpretation	
of	Un mondo a parte,	Ricciardetto	points	to	the	consequences	of	such	numbness,	arguing	that	
the	reader	who	follows	the	story	of	such	a monotonous	life	of	“the	human	community	reduced	
to	an	inhumane	level	at	some	point	loses	sight	of	the	fact	that	behind	monotony	there	is	un-
believable	suffering”	(Ricciardetto	1958:	8).	However,	the	value	of	Herling’s account	lies	in	the	
“power	of	truth.”	It	was	Herling,	and	not	Malaparte,	Ricciardetto	argues	in	his	ironic	polemic	
with	the	author	of	Io, in Russia e in Cina,	who	exposed	the	real	errors	and	the	“behind	the	scenes”	
of	Stalin’s rule	of	the	iron	fist.	In	the	final	section	of	“Tre	libri	sulla Russia”, Ricciardetto	uses	the	
power	of	irony	to	expose	Malaparte’s distorted	vision.	He	contrasts	Malaparte’s “critique”	with	
“a world	apart”	described	by	Herling:	“This	(Un mondo a parte,	M.Ś.)	is	the	true	face	of	Stalinism.	
Malaparte	informs	us	that	Stalin	would	leave	flowers	at	his	wife’s grave	every	day.	Sure,	Stalin	
was	one	sensitive	guy”	(Ricciardetto	1958:	8).

The	question	arises	as	to	how	Un mondo a parte	was	received	under	such	circumstances	or,	
to	be	more	exact,	whether	it	could	have	been	accepted	by	the	Italian	public	at	all.	Ricciardetto	
argues	that	the	lack	of	sensitivity	to	the	“spectacle	of	evil”,	which	stems	from	the	ubiquity	of	
evil,	is	not	the	only	reason	for	the	unpopularity	of	Un mondo a parte	in	Italy.	The	popularity	of	
communism	in	Italy	 in	 the	1950s	and	the	1960s,	which	effectively	poisoned,	or	enslaved,	 the	
brilliant	minds	of	the	Italian	intelligentsia	(including	Calvino	and	Moravia),	also	plays	a role	in	
this	process.	The	final	two	paragraphs	of	Ricciardetta’s article,	written	and	published	in	1958,	
sound	all	too	familiar:

And	the	best	part	is	that	Malaparte’s book	is	everywhere –	it	is	prominently	displayed	
in	every	bookstore.	Everyone	has	read	it	and	everyone	talks	about	it.	And	no	one	has	
read	Herling’s book –	no	one	can	buy	it	and	no	one	talks	about	it.	It	is	almost	as	if	the	
publisher	had	published	it	against	his	will	and	could	not	care	less	about	its	distribu-
tion.	This	is	the	fate	of	books	that	are	based	on	truth	and	not	on	more	or	less	banal	
phantasies.
I promise	to	write	about	such	books.
It	is	almost	unbelievable	that	such	words	were	not	written	by	Herling	himself…
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2 / “AFTER SOLZHENITSYN”
Although	in	Italy,	unlike	in	France,	Solzhenitsyn’s books	did	not	have	such	a big	impact	on	
left	-wing	intellectual	circles,	it	is	worth	emphasizing	that	the	reviews	of	the	second	edition	
of	Un mondo a parte	from	1965	were	written	from	a different	literary	perspective,	namely	“af-
ter	Solzhenitsyn”.	Indeed,	One day in the life of Ivan Denisovich	(Один день Ивана Денисовича)	
was	published	in	1962.

Massimo	Vecchi’s article	“Nell’inferno	di	Stalin”	(“In	Stalinist	hell”)	was	published	in	Oc-
tober	1965,	i.e.	after	the	publication	of	the	second	edition	of	Un mondo a parte.	And,	as	the	critic	
points	out,	already	“after	Solzhenitsyn”.	One day in the life of Ivan Denisovich	was	published	in	the	
Soviet	magazine	Novy Mir	in	1962.	The	Italian	translation	by	Giorgio	Kraiski	was	published	in	
1963	by	the	Milan	publishing	house	Garzanti.	Vecchi	consciously	refers	to	Solzhenitsyn’s work,	
proving	that	it	should	be	read	not	only	as	a testimony	of	a prisoner	of	a Soviet	labor	camp,	but	
also	as	a work	of	art:

Approximately	twenty	million	people	have	been	imprisoned	in	the	Soviet	labor	camps	
and	subjected	to	terrifying	physical	and	moral	atrocities.	After	de	-Stalinization,	also	
Russian	people	began	to	talk	and	write	about	this	inhumane	tragedy.	The	most	com-
pelling	book	dealing	with	this	topic,	also	from	the	literary	perspective,	is	One day in 
the life of Ivan Denisovich. It	documents	the	atrocities	experienced	by	the	title	hero	in	
a labor	camp	in	1951. (Vecchi	1965:	60)

Vecchi	presents	the	reader	with	such	a general	historical	context	so	that	they	may	understand	
the	significance	of	Herling’s Un mondo a parte:

This	story	[Un mondo a parte]	is	raw	and	painful,	extremely	suggestive	in	its	apparent	
simplicity.	It	is	not	an	attempt	to	start	a political	discussion,	but	a literary,	humane,	
honest,	and	convincing	document.	Herling	has	learned	a lot	from	Dostoyevsky;	the	
title	refers	to	The	house	of	the	dead.	Transgressing	immediate	evocation,	this	book	
also	expresses	deep	compassion	for	a man	mocked,	insulted,	and	tormented	to	such	
an	extent	that	he	is	deprived	of	the	elemental	dignity	and	freedom:	as	Herling	ar-
gues,	“man	is	humane	in	humane	conditions.”	And	it	is	his	genuine	compassion	that	
reignites	hope. (Vecchi	1965:	62)

Vecchi	lists	the	basic	and	most	important	values	of	Herling’s testimony,	which	he	purposefully	
calls	a “literary	document”,	thus	comparing	A world apart	with	One day in the life of Ivan Denisovich.	
In	1965	(unlike	in	the	reviews	from	1958),	there	was	no	need	to	convince	anyone	that	the	Soviet	
labor	camps	were	real.	However,	we	should	remember	that	only	“genuine	compassion”	(una pietà 
autentica)	can	make	us	recognize	the	other	as	a human	being.

As	the	author	of	A world apart,	Herling	is	seen	as	the	“precursor	of	Solzhenitsyn”	(Maiorino	
1974:	3):

[…]	Herling’s book	anticipates	One	day	in	the	life	of	Ivan	Denisovic	and,	in	some	re-
spects,	partakes	in	its	aggressive	strength	and	genuine	resentment.	Herling’s book	
is	filled	with	more	discussions,	rage	and	insults	than	Solzhenitsyn’s;	his	story	is	not	
blessed	with	as	much	grace	(in	both	its	poetic	and	Christian	sense)	as	the	tale	of	the	
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Soviet	writer.	However,	the	fact	is	that	Herling’s terrifying	story	is	one	of	the	most	
cruel,	absurd,	and	persistent	testimonies	of	Stalinist	hell.	(Vigorelli	1965:	79)

Giancarlo	Vigorelli	 claims	 that	Herling	 exposes	 the	 true	 nature	 of	 the	 Stalinist	 system.	The	
question	of	the	credibility	of	the	prisoner	of	a Soviet	labor	camp	(which	was	seen	as	a given	in	
1965)	is	not	even	addressed.	The	Italian	critic	is	more	interested	in	determining	just	how	radical	
the	accusations	formulated	by	Herling	and	Solzhenitsyn	are.	Both	testimonies	are	powerful,	
but	the	Polish	writer’s voice,	as	Vigorelli	emphasizes,	is	stronger.

While	A  world apart	was	published	before	One day in the life of Ivan Denisovic, it	 does	not	
change	the	fact	that	in	the	eyes	of	the	general	public	it	was	Solzhenitsyn	who	exposed	the	crimes	
of	the	Soviet	concentration	camps.	Herling	repeatedly	emphasized	the	role	that	The Gulag Archi‑
pelago	(Архипелаг ГУЛАГ)	played	in	the	intelligentsia	circles	in	Western	Europe.	In	the	preface	
to	the	Russian	edition	of	A world apart,	Herling	comments	on	how	Solzhenitsyn’s masterpiece	
was	received	in	France:

Right	after	 the	war,	 the	French	establishment	was	completely	under	 the	 influence	
of	left	-wing	ideologies.	For	communists,	the	stories	about	the	“world	of	concentra-
tion	camps”	were	just	nonsense –	non	-partisan	left	-wing	intellectuals,	such	as	Sar-
tre,	firmly	believed	that	“even	if	it	was	true,	we	should	not	talk	about	it”	(the	famous	
dispute	between	Sartre	and	Camus	concerning	the	Soviet	labor	camps	took	place	at	
the	 time).	And	finally,	 three	volumes	of	 the	Archipelago	demolished	the	Paris	wall	
(which	had	existed	not	only	 in	publishing	houses).	 If	one	day	someone	decides	 to	
write	the	history	of	the	French	intelligentsia,	he	must	devote	a separate	chapter	to	
the	role	of	Solzhenitsyn –	he	played	a huge	role,	a key	role;	the	history	of	the	French	
intelligentsia	will	be	divided	into	two	eras,	namely	“before”	and	“after”	Solzhenitsyn. 
(Herling	2017b:	350)

In	1965,	similarly	as	in	1958,	Italian	readers	were	not	yet	ready	for	Un mondo a parte.	The	polit-
ical	climate	was	not	favorable.	Herling	had	to	wait	much	longer	for	recognition	in	his	second	
homeland.

3 / HERLING REDISCOVERED
The	status	of	Herling	and	A world apart	in	Italy	changed	significantly	only	after	Feltrinelli	pub-
lished	the	third	edition	of	the	book	in	1994.	In	the	preface	to	that	latest	edition,	Herling	com-
mented	on	the	troubled	reception	history	of	A world apart	(not	only	in	Italy).	The	Polish	writer	
points	out	that	at	the	time	when	the	English	translation	of	A world apart	was	published,	i.e.	in	
1951,	the	truth	about	the	existence	of	the	Soviet	labor	camps	was	called	into	question	by	many	
Western	intellectuals	who	expressed	communist	sympathies.	Herling’s situation	was	extremely	
difficult,	because,	as	he	emphasizes,	“it	was	not	at	all	certain	that	people	would	believe	that	the	
Soviet	concentration	camps	were	as	they	were,	since	they	were	described	by	a Polish	writer	and	
it	is	a well	-known	fact	that	Poles	have	always	treated	Russians	with	hostility”	(Herling	2017a:	
355).	An	important	moment	in	Herling’s account	of	how	A world apart	was	received	by	the	critics	
and	the	general	public	concerns	the	reaction	of	the	French	publishing	houses	Plon	and	Galli-
mard	which	both	refused	to	publish	the	book.	Plon	informed	Herling	that	the	“new	editorial	
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committee”	did	not	decide	to	publish	the	book,	even	though	it	had	been	previously	accepted	for	
publication	and	translated	into	French.	Respectively,	Herling	received	a letter	from	Gallimard,	
written	by	the	then	editor	Albert	Camus,	informing	him	that A world apart	was	rejected	for,	and	
Herling	cannot	help	but	point	to	the	irony	of	this	situation,	commercial	reasons	(“Pourtant	la	
decision	a été	négative,	 sourtout,	 je	 crois,	pour	des	 raisons	commerciales”4).	Camus	did	not	
agree	with	this	decision	and	emphasized	that,	in	his	opinion,	the	book	should	have	been	pub-
lished	and	read	in	every	country	in	the	world.	The	circumstances	surrounding	these	decisions	
perfectly	 illustrate	 how	passionately	 the	 French	 intellectuals	 felt	 about	 communism.	 “I  only	
hoped,”	Herling	remarks,	“that	they	would	learn	about	it	from	the	Russians.	And	Solzhenitsyn	
did	tell	them,	causing	a real	revolution	among	the	French	intelligentsia	with	communist	sym-
pathies!”	(Herling	2017a:	356).

In	May	1994	in	Linea d’ombra,	Pia	Pera	published	the	article	“Fuori	del	Mondo a parte:	Due	
libri	di	Gustaw	Herling”	(“Beyond	A world apart:	Two	books	by	Gustaw	Herling”)	 in	which	she	
discussed	two	books	by	Herling	published	in	Milan	in	1994,	namely	Gli spettri della rivoluzione 
e altri saggi	 (Ponte	alle	Grazie),	translated	by	Vera	Verdiani	and	Marta	Herling,	and	Un mondo 
a parte	(Feltrinelli).	Pera	argues	that	Un mondo a parte	is	“a chronicle	devoid	of	unnecessary	com-
mentary;	the	author	knows	that	it	is	better	to	tell	the	story	in	the	most	impersonal	way	possible,	
because	the	truth	about	the	liminal	experience	is	overwhelming	in	itself”	(Pera	1994:	34).

Pera	also	comments	on	how	the	two	previous	editions	of	Un mondo a parte	were	received	in	
Italy.	However,	she	does	not	focus	on	the	political	but	on	the	psychological	context,	discussing	
how	the	émigré	writer	felt	when	he	realized	that	the	Italian	public	in	his	adopted	homeland	did	
not	pay	attention	to	his	dramatic	story.

In	her	parallel	reading	of	Gli spettri della rivoluzione and	Un mondo a parte,	Pera	demonstrates	
that	Herling’s anti	-Soviet	attitude	does	not	prevent	him	from	being	a Russophile.	This	is	possi-
ble	because	the	Polish	writer	is	convinced	that,	apart	from	the	Stalinist	hell,	“there	is	also	a dif-
ferent	Russia;	Russia	that	is	able	to	liberate	itself;	Russia	that	has	not	completely	transformed	
into	the	land	of	the	dead”	(Pera	1994:	36).	Paolo	Pinto	drew	attention	to	the	same	problem	in	his	
article	written	after	the	publication	of	Un mondo a parte and	Gli spettri della rivoluzione in	Italy:	
“Herling	is	convinced	that	understanding	Russia	is	a cultural	necessity.	Russia	was	an	empire	
of	concentration	camps	but	there	is	also	a different	Russia	‘which	is	based	on	the	conviction	that	
freedom,	dignity,	and	sovereignty	of	the	individual	are	the	highest	cultural	values’”	(Pinto	1994:	
10).	Herling	firmly	believed	in	the	existence	of	“a different	Russia”.	This	question	dominated	his	
essayistic	and	journalistic	writing	(both	in	Polish	and	in	Italian)	and	as	such,	it	requires	a care-
ful	and	detailed	analysis.

The	1994	edition	of	Un mondo a  parte	brought	Herling	spectacular	success	on	 the	Italian	
publishing	market.	The	Polish	writer	was	awarded	the	Premio	Viareggio	Internazionale	Prize.	
He	was	rediscovered	(ritrovato)	and	referred	to	as	the	“prophet	of	the	Gulag”.

4 A	letter	from	A.	Camus	to	G.	Herling	dated	25	June	1956,	in:	G.	Herling,	Un mondo a parte, op. cit.,	the	
letter	was	reproduced	on	an	unpaged	page.
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4 / THE EPILOGUE: “THE ICONIC BOOK OF THE TWENTIETH 
CENTURY”
In	the	preface	to	the	1994	edition	of	Un mondo a parte (Feltrinelli),	Herling	quoted	Edward	Crank-
shaw	who	firmly	believed	in	the	success	of	A world apart:

When A  world apart	 was	 published	 in	 England,	 one	 of	 the	most	 important	 critics	
and	experts	on	Russian	and	Soviet	affairs,	Edward	Crankshaw	wrote	in	the	London	
weekly	Observer that	my	book	would	survive	the	institutions	(the	Soviet	concentration	
camps)	that	were	described	in	it.	And	on	another	occasion	he	defined	it	as	a “classic”.	
I quote	Crankshaw	without	false	modesty.	(Herling	2017a:	358)

The	next	Italian	edition	of	Un mondo a parte,	published	by	Mondadori	in	2017,	was	indeed	seen	
as	a classic	 (Martini	2018:	9).	The	works	published	 in	the	Moderni	 series,	 including	Un mondo 
a parte,	were	described	by	the	publisher	as	“the	iconic	books	of	the	twentieth	century”	(libri ‑icona 
del Novecento).5	Gustaw	Herling	was	among	such	masters	as	Thomas	Mann,	Alexander	Solzhen-
itsyn,	James	Joyce,	George	Orwell,	Arthur	Koestler,	Evgeni	Zamiatin,	Ernest	Hemingway,	Italo	
Calvino,	Gabriel	García	Márquez,	Aldous	Huxley,	Ignazio	Silone,	Luigi	Pirandello,	and	Eugenio	
Montale,	to	mention	but	a few	“iconic”	authors.

Fabrizio	Accatino	published	a concise	but	very	accurate	article	in	the	Turin	daily	La Stampa 
tellingly	entitled	“Quando	la	nostra	sinistra	era	miope:	scrivere	dei	gulag	e	non	essere	creduti”	
(“When	our	Left	was	short	-sighted:	You	write	about	the	Gulag,	but	they	do	not	believe	you”).	
Accatino	clearly	points	out,	even	in	the	title,	that	the	Italian	Left	was	“short	-sighted”	(miope)	and	
that	nobody	believed	the	Polish	émigré	writer	when	he	wrote	about	the	Gulag…	The	opening	
paragraph	of	this	short	article	is	very	insightful:

There	 are	masterpieces	 that	 flow	 through	history	 and	 literature	 of	 their	 time	 like	
karst	 rivers.	 Silent,	 sometimes	 invisible,	 culturally	 persecuted	 and	 ostracized	 by	
short	-sighted	publishers.	Un	mondo	 a  parte	 is	 one	 of	 the	most	 famous	 examples	
of	this	process	 in	the	entire	twentieth	century.	Written	by	the	Polish	author	Gust-
aw	Herling	between	1949	and	1950,	it	 is	a story	of	a two	-year	imprisonment	in	the	
Gulag.	It	is	also	one	of	the	first	testimonies	documenting	the	cruelties	of	the	Soviet	
labor	camps,	which	preceded	Solzhenitsyn	and	Shalamov	by	more	than	twenty	years.	
(Accatino	2018)

Thus,	the	prophecies	of	Russell,	Silone,	and	other	“far	-sighted”	critics	became	true –	Un mondo 
a parte	is	now	part	of	the	canon	of	twentieth	-century	world	literature.	The	turbulent	reception	
history	of	 the	 Italian	 translation	of	A  world apart	 (all	 subsequent	editions	were	published	on	
the	basis	of	the	same	translation)	can	also	be	read	as	the	story	of	the	slow	discovery	of	Gustaw	
Herling	as	a writer	whose	books	are	published	in	Italian.	The	first	 two	editions	of	Un mondo 
a parte	were	“the	unpublished	editions”;	indeed,	as	an	émigré	writer	and	publicist,	Herling	was	
“invisible”	 for	political	reasons.	The	belated	reception	of	Un mondo a parte	 in	Italy	was	condi-
tioned	by	ideology.	The	Polish	writer	experienced	the	hostility	of	the	Italian	leftist	intelligentsia	
personally –	he	was	a lonely	man	who	dared	to	reveal	the	truth	about	the	Soviet	concentration	

5	 See:	https://www.oscarmondadori.it/collana/moderni/,	date	of	access:	18	July	2018.
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camps	“too	soon”.	It	was	not	until	1994	that	the	Italian	public	was	ready	to	accept	this	disturbing	
testimony	and	recognize	that	Herling	belongs	to	the	history	of	the	twentieth	-century	Italian	
literature	 (or	to	the	canon	of	twentieth	-century	world	 literature	recognized	in	Italy).	For	the	
Polish	writer,	the	fact	that	he	was	finally	recognized	in	his	second	homeland,	which,	despite	
initial	reluctance,	he	truly	loved	and	adapted	to	emotionally,	so	that	he	could	speak	of	himself	
as	an	“Italianate	man”,	was	of	great	importance.

Translated	by	Małgorzata	Olsza

FROM “THE UNPUBLISHED EDITION” TO “THE ICONIC BOOK OF 
THE TWENTIETH CENTURY”: THE RECEPTION HISTORY OF GUSTAW 
HERLING’S UN MONDO A PARTE IN ITALY

SUMMARY	In	this	article,	I discuss	the	history	of	the	reception	of	four	Italian	
editions	of	A World Apart	 (Un mondo a parte).	The	first	one,	from	1958	(Laterza),	
did	not	find	many	readers,	because,	as	Herling	believes,	the	book	was	not	sent	to	
bookstores	due	to	sabotage.	Unfortunately,	the	second	edition	from	1965	(Rizzo-
li)	also	went	unnoticed.	This	surprised	the	writer	primarily	because	the	Italians	
already	knew	Solzhenitsyn’s One Day of Ivan Denisovich	and	should	have	appreci-
ated	A World Apart	both	as	a testimony	and	a literary	work.	However,	it	was	the	
1994	edition	(Feltrinelli)	that	brought	Herling	well	-deserved	fame.	And	the	final	
confirmation	of	the	greatness	of	his	work	is	the	posthumous	edition	of	the	book	
(2017,	Mondadori)	in	the	series	of	world	literature	classics.

OD „WYDANIA NIEWYDANEGO” DO „KSIĄŻKI ‑IKONY XX WIEKU”: 
Z DZIEJÓW RECEPCJI INNEGO ŚWIATA GUSTAWA HERLINGA
GRUDZIŃSKIEGO WE WŁOSZECH

STRESZCZENIE W	artykule	omawiam	historię	recepcji	czterech	włoskich	wydań 
Innego Świata (Un mondo a parte).	Pierwsze,	z 1958	(Laterza),	nie	znalazło	zbyt	wie-
lu	czytelników,	ponieważ –	 jak	sądzi	Herling –	z powodu	sabotażu	nie	 trafiło	
do	księgarń.	Niestety,	także	drugie	wydanie	z 1965	(Rizzoli)	przeszło	bez	echa.	
Dziwiło	to	pisarza	przede	wszystkim	dlatego,	że	Włosi	już	wówczas	znali	Jeden 
dzień Iwana Denisowicza Sołżenicyna	 i  powinni	 byli	 docenić	 Inny Świat zarówno	
jako	świadectwo	i dzieło	literackie.	Jednak	to	dopiero	wydanie	z 1994	(Feltrinel-
li)	 przyniosło	 Herlingowi	 zasłużoną	 sławę.	 Zaś	 ostatecznym	 potwierdzeniem	
wielkości	jego	dzieła	jest	pośmiertna	edycja	książki	z 2017	(Mondadori)	w serii	
klasyków	literatury	światowej.
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ABSTRACT The aim of the paper was depiction the language of erotic scenes in Polish cri‑
me novels after 2000. The writers describe sex scenes in different ways. They use, among 
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analysis of the language was based on the books of such writers as Paulina Świst, Katarzy‑
na Bonda, Małgorzata and Michał Kuźmińscy, as well as Gaja Grzegorzewska. Moreover, 
it was essential to describe these scenes’ functions and determine what the writers show in 
these scenes show and how they characterise the protagonists. The article includes referen‑
ces, among others theory of erotism of Georges Bataille.
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1	 Tytuł	nawiązuje	do	artykułu	Między fuksją a penisem 2014.
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Olimpia Orządała „Między fuksją a penisem”. O scenach erotycznych w polskiej prozie kryminalnej

1 / WPROWADZENIE
Georges	 Bataille	 pisał,	 że	 „choć	 erotyzm	 zaczyna	 się	 tam,	 gdzie	 kończy	 się	 zwierzęcość,	 to	
przecież	wyrasta	ze	zwierzęcości”	(Bataille	1999:	95).	Jego	zdaniem	tym,	co	odróżnia	erotyzm	
od	seksualności	zwierząt,	to	zakazy,	którymi	ograniczona	jest	seksualność	człowieka,	a „sfe-
ra	 erotyzmu	 jest	 dziedziną	przekraczania	 tych	 zakazów”	 (Bataille	 1982b:	 353).	Akt	 seksualny	
jest	możliwy	dzięki	nieustannej	grze	pomiędzy	zakazem	a transgresją.	Autor	Historii erotyzmu 
powiadał,	że	„transgresja	nie	jest	zanegowaniem	zakazu,	lecz	jego	przekroczeniem	i dopełnie-
niem”,	„usuwa	zakaz,	nie	obalając	go”	(Bataille	1999:	68,	40).	Zakazy	i ograniczenia	seksualne	
znane	są	ludzkości	od	zawsze,	w	dużej	mierze	kształtowane	były	przez	religię.	Każda	kultura	
ma	swoje	reguły	„gry	erotycznej”.	Kazimierz	Imieliński	powiada:	„Do	dziś	istnieją	obok	siebie	
kultury,	w których	to,	co	w	jednej	jest	idealne	i dozwolone,	w	innej	jest	potępione	przez	moral-
ność	i prawo –	i odwrotnie”	(Imieliński	1970:	276–277).2

Należy	zauważyć,	że	erotyzm	odgrywa	istotną	rolę	w	życiu	człowieka,	wzbogacając	jego	
osobowość	 (por.	 Imieliński	 1970:	 113),	 ale	 także	 będąc	 formą	 poznania	 własnej	 tożsamości,	
wszak	„erotyka	jest	zawsze	aktem	poznawczym”	(Kott	1991:	482).	Agnieszka	Nęcka	uważa,	że:	
„Erotyzm	należy	[…]	traktować	jako	jedną	z możliwości	samopoznania.	Sfera	seksualności	by-
łaby	przeto	 tą	 sferą,	w	której	ujawnia	się	 jednocześnie	 ‚ja’	 i owego	‚ja’	przekroczenie”	 (Nęcka	
2011:	49).

Bataille	twierdzi,	że	seks	nie	należy	do	sfery	publicznej	(Bataille	1982b:	349).	Odmiennego	
zdania	jest	Anthony	Giddens,	według	którego	seksualność	to	nie	tylko	sprawa	prywatna	(por.	
Giddens	2006:	9)3.	Nie	sposób	się	nie	zgodzić	z tą	tezą,	wszak	seks	 jest	silnie	eksploatowany	
w różnego	rodzaju	mediach,	 literaturze	oraz	kinematografii.	Media	kreują	i upowszechniają	
tematykę	 seksualności –	nie	bez	 znaczenia	 są	 tu	 także	filmy	pornograficzne,	wszechobecne	
w internecie.	Wynika	to	z upadku	tabu	intymności	związanego	z rewolucją	obyczajową	w	la-
tach 60.	XX	wieku	na	Zachodzie.

2 / „MIĘDZY FUKSJĄ A PENISEM”
Polscy	 pisarze	 również	 nie	 stronią	 od	 scen	 erotycznych,	 co	 więcej,	 chętnie	 umieszczają	 je	
w swoich	powieściach.	Współcześni	prozaicy	różnie	piszą	o seksie:	począwszy	„od	brutalnych,	
wulgarnych	 obrazów	 uprawiających	 seks	 par,	 poprzez	 językowe	 wyrafinowanie	 opisu	 scen	
intymnych,	na	niedomówieniach	skończywszy”	 (Nęcka	2006:	 121),	 jednak	popularna	niegdyś	
forma	przemilczenia	obecnie	pojawia	się	nader	 rzadko,	co	ma	związek	ze	zmianą	podejścia	
do	seksualności	we	współczesnym	świecie4.	Hanna	Gosk	stwierdza,	że	„język	erotyki	to	jeden	

2 Dotyczy	to	chociażby	związków	homoseksualnych,	za	które	grozi	kara	śmierci	m.in.	w	Afganistanie,	
Pakistanie,	Arabii	Saudyjskiej,	Iranie	czy	Sudanie.	Jednocześnie	istnieją	kraje	zezwalające	na	małżeństwa	
osób	jednopłciowych	(np.	Holandia,	Belgia,	Wielka	Brytania,	Szwecja	i	Australia).	Innym	przykładem	jest	
kazirodztwo,	które	w	większości	krajów	świata	jest	prawnie	zabronione.	Związki	między	blisko	spokrew-
nionymi	osobami	są	dopuszczane	w	takich	krajach	europejskich,	 jak	Belgia,	Hiszpania,	Holandia,	Luk-
semburg	i	Portugalia.
3	 Podobne	zdanie,	że	seks	należy	do	sfery	publicznej,	wyraził	Wojciech	Klimczyk	(por.	Klimczyk	2008:	17).
4	 Zdzisław	Wróbel	o	przemianie	pisania	o	erotyzmie	pisze	jako	o	drodze	„od	romantycznej	sublimacji	
uczuć	na	początku	XIX	wieku,	przez	społeczne	i	materialne	uwarunkowania	miłości	prozy	realistycznej,	
biologiczny	seksualizm	naturalistów,	dekadenckie	wynaturzenia	i	perwersje	oraz	falę	wyzwolenia	seksu- 
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z najtrudniejszych	języków	w	prozie”	(Gosk	2003:	62).	Trudno	się	nie	zgodzić	z tą	opinią,	wy-
daje	się	bowiem,	że	język	polski	stawia	pewien	opór	podczas	prób	opisywania	za	jego	pomocą	
scen	seksu.	Warto	zwrócić	uwagę	na	stosowanie	dość	ubogiego	zasobu	słownictwa	erotycznego	
(por.	Imieliński	1970:	127),5	a także	nieumiejętność	operowania	nim.	Problem	z opisami	aktu	
seksualnego	wynika	również,	a może	przede	wszystkim,	z polskiej	kultury	i obyczajowości	(zob.	
Czasami idę do łóżka,	online).6	Ponadto	zdarza	się,	że	owe	sceny	są	przewidywalne	i brzmią	nad	
wyraz	sztucznie,	ocierając	się	o przesadną	cukierkowatość	czy,	przeciwnie,	wulgarność.	Ignacy	
Karpowicz	mówi	tak:	„Z jednej	strony	masz	medycznego	‚penisa’	i ‚waginę’,	masz	wulgaryzmy,	
a z drugiej	 ten	koszmar	typu:	‚miała	sutki	 jak	płatki	fuksji’.	Cała	trudność	w	 języku	polskim	
polega	więc	na	wymyśleniu	czegoś	pośrodku.	Czegoś	między	‚fuksją’	a ‚penisem’ ”	(Między fuksją 
a penisem 2014:	20).	Marta	Niedźwiecka	zauważa,	że	opis	erotyczny	powinien	mieć	rytm,	a jed-
nym	z problemów	w	pisaniu	tego	typu	scen	jest	nagromadzenie	przymiotników	(por.	Czasami 
idę do łóżka,	online).	Z kolei	według	Wojciecha	Szota	„największym	błędem	jest	opisywanie	tego,	
co	widać”	(zob.	tamże).	Joanna	Bator	twierdzi	natomiast,	że	najłatwiej	opisuje	się

seks	normatywny,	akceptowalny.	Taki,	który	zmierza	do	połączenia	ludzi,	budowa-
nia	 jedności,	związku	emocjonalnego.	[…]	Problem	zaczyna	się	przy	ostrym	rżnię-
ciu.	Bo	wtedy	dotykamy	samego	ciała,	jego	dzikości.	Wielkiej	rozkoszy,	bólu,	a to	się	
trudno	przekłada	na	słowa –	mówię	o takim	seksie,	który	jest	blisko	grozy,	rozpadu,	
nienawiści	(Między fuksją a penisem 2014:	20–21).

Zdaniem	Nęckiej,	„erotyzm	przedstawiony	obecnie	to	erotyzm	w	swoim	najbardziej	odartym –	
bo	biologicznym –	aspekcie”	(Nęcka	2006:	97).	Nie	sposób	się	z tym	nie	zgodzić,	wszak	w	polskiej	
literaturze	najnowszej	sceny	seksu	często	opisywane	są	w	sposób	dosadny	i nierzadko	wulgar-
ny7,	a autorzy	chętnie	skupiają	się	na	cielesności	i biologiczno	-fizjologicznych	aspektach.8	Jak	

alnego	w	pierwszej	 połowie	XX	wieku,	 erotyzm	w	 literaturze	 ostatnich	 dziesięcioleci	 naszego	 stulecia	
doszedł	do	swego	apogeum	i	do	swego	dna.	Odzwierciedlając	i	współtworząc	nowe	obyczaje	erotyczne,	
literatura	 dotrzymuje	 kroku	 podręcznikom	 i	 poradnikom	 seksualnym,	 wychodzi	 naprzeciw	 udrękom	
i niepokojom	moralnym	ludzi	ery	atomowej,	poddanym	impulsom	zmysłów	i	presji	zdehumanizowanej	
cywilizacji	przemysłowej.	Stara	się	zrozumieć	tajemnice	bytu	i	fizjologii.	Gubi	jednak	z	pola	widzenia	sferę	
uczuć	i	duchowych	więzi”	(Wróbel	1987:	190).
5	 Jarosław	Pacuła	zauważa,	że	współcześnie	można	dostrzec	„stale	powiększającą	się	grupę	seksuali-
zmów”,	ale	równocześnie	podkreśla:	„[…]	wbrew	pozorom	fakt	swobody	mówienia	na	tematy	uznawane	za	
‚wstydliwe’	nie	przyniósł	detabuizacji	w	sferze	języka.	Przeciwnie	–	nieskrępowane	poruszanie	zagadnień	
seksu	i	seksualności	idzie	w	parze	z	poszerzaniem	zasobu	eufemistycznego	słownictwa	związanego	z	ży-
ciem	intymnym”	(Pacuła	2017:	2,	16).	Z	kolei	Inga	Iwasiów	konstatuje:	„Powtarzamy	wytarty	frazes	o	braku	
w	polszczyźnie	możliwości	pisania	o	seksualności.	Nie	ma	literatury,	którą	można	by	zaliczyć	do	ambit-
nej	 literatury	erotycznej”	(Nie istnieje tekst…	2007:	77).	Warto	w	tym	miejscu	także	wspomnieć	o	Słowniku 
seksualizmów polskich	Jacka	Lewinsona,	zawierającym	spis	różnych,	mniej	lub	bardziej	znanych,	wyrazów	
i frazeologizmów	odnoszących	się	do	sfery	seksualnej	i	płciowej	(Lewinson	1999).
6	 Wiąże	się	to	chociażby	z	tabu	seksualności	i	łączącym	się	z	tym	poczuciem	wstydu,	na	które	wpływ	
ma	m.in.	religia.
7	 Dość	w	tym	miejscu	przywołać	takie	powieści,	jak	Lubiewo.	Bez cenzury	Michała	Witkowskiego,	Trans 
Manueli	Gretkowskiej	czy	trylogię	Blanki	Lipińskiej.
8 Nęcka	zauważa:	„Większość	pisarzy	wybiera	dyskurs	dosadny,	biologiczno-fizjologiczny,	pokazując	
seks	–	w	myśl	Bataille’owskiego	definiowania	erotyzmu	w	kategoriach	przemocy	–	jako	sferę	degradacji.	
Seks	w	takim	ujęciu	jest	dziki,	bolesny,	mechaniczny,	odbyty,	a	nie	przeżywany”	(Nęcka	2011:	265).
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konstatuje	Nęcka:	„prozaicy	redukują	miłość	do	aktu	fizycznego.	W	takim	rozprawianiu	o mi-
łości	można	widzieć	odbicie	tendencji	właściwych	naszym	czasom,	jak	również	burzenie	ste-
reotypów	romantycznych”	(Nęcka	2006:	104).	Widać	to	w	prozie	między	innymi	Pauliny	Świst,	
a  także	Gai	Grzegorzewskiej,	 która,	 skupiając	 się	na	 seksie,	pomija	miłość,	 a ponadto	obala	
romantyczne	klisze.	Obie	autorki	pokazują,	że	seks	i miłość9	nie	zawsze	muszą	iść	w	parze.

Julia	Poświatowska	uważa,	że	„kwestia	seksualności	jest	jednym	z fundamentalnych	ele-
mentów	literatury	kryminalnej	drugiej	połowy	XX	wieku”	(Poświatowska	2015:	62).	Nie	da	się	
ukryć,	że	to	ważny	element	służący	budowaniu	postaci	(głównych)	bohaterów.	Wśród	krymina-
łów,	w	których	często	pojawiają	się	sceny	erotyczne,	można	wymienić	chociażby	powieści	Grze-
gorzewskiej	i Świst.	Opisy	stosunków	seksualnych	pojawiają	się	też	między	innymi –	w mniej-
szym	bądź	większym	stopniu –	w	powieściach Katarzyny	Bondy, Joanny	Jodełki,	Małgorzaty	
i Michała	Kuźmińskich,	Bernadety	Prandzioch,	Anny	Kańtoch,	 Izabeli	 Szolc,	 a  także	Marka	
Krajewskiego,	Mariusza	Czubaja,	Zygmunta	Miłoszewskiego,	Remigiusza	Mroza	czy	Wojcie-
cha	Chmielarza.	Zbrodnia	i erotyzm	niewątpliwie	„czynią	śledztwo	atrakcyjniejszym,	w	myśl	
reguły,	że	przemoc	i seks	są	tymi	tematami,	które	sprzedają	się	najlepiej”	(Darska	2013:	596).10 
Adam	Regiewicz	stwierdza,	że	„od	czasu	‚czarnego	kryminału’	wątki	erotyczne	stały	się	inte-
gralną	częścią	fabuły”	(Regiewicz	2017:	157).

Analizowane	w	niniejszym	artykule	kryminały	 (Prokurator	Świst,	Tylko martwi nie kłamią 
Bondy,	Śleboda i Pionek	Kuźmińskich,	cykl	Grzegorzewskiej) mimo	że	stanowią	wybór	dość	su-
biektywny,	to	jednak	pokazują	różne	podejścia	do	języka	erotyki	i opisu	seksualności	w	polskich	
powieściach	kryminalnych	po	2000	roku	napisanych	przez	kobiety	(wyjątek	stanowią	tu	dwie	
książki	duetu	małżeńskiego).	Celem	jest	przenalizowanie	języka,	a także	opisanie	funkcji	opi-
sów	erotycznych	i określenie	tego,	co	autorom	udaje	się	pokazać	w	tych	scenach,	jak	charakte-
ryzują	one	bohaterów	oraz	czy	mimo	rewolucji	obyczajowej	wciąż	są	one	stereotypowe.

3 / MOCNO, OSTRO, SZYBKO
Bohaterami	debiutanckiej	książki	Pauliny	Świst11 Prokurator	 są	adwokat	Kinga	Błońska	i pro-
kurator	Łukasz	Zimnicki,	pseudonim	Zimny.	Powieść	rozpoczyna	się	od	 ich	przypadkowego	
spotkania	w	klubie,	które	kończy	się	w	mieszkaniu	Zimnego.	Oboje	traktują	wspólnie	spędzoną	
noc	jako	jednorazową	przygodę,	jednak	ich	drogi	ponownie	krzyżują	się	na	sali	sądowej.	Łu-
kasz	jest	bowiem	oskarżycielem	w	procesie	przyrodniego	brata	Kingi,	którego	ta	broni,	co	czyni	
ową	 relację	 transgresyjną,	a  to	dlatego,	że	zachodzi	 tu	wyraźny	konflikt	 interesów,	któremu	
sprzeciwia	się	kodeks	etyki	zawodów	prawniczych	nakazujący	w	takich	sytuacjach	obowiązek	
wyłączenia	się	ze	sprawy –	wymaga	tego	zasada	bezstronności	podczas	procesów	sądowych.

Dyskurs	erotyczny	Świst	opiera	się	z jednej	strony	na	śmiałym	ukazywaniu	seksualnego	
zbliżenia,	z drugiej	strony	zaś –	na	przemilczeniach.	Po	części	wynika	to	z zastosowania	narra-
cji	pierwszoosobowej	prowadzonej	na	zmianę	przez	Kingę	i Łukasza.	Choć	początkowo	zdaje	
się,	że	prozaiczka	podeszła	dość	stereotypowo	do	scen	seksu:	perspektywa	Błońskiej	to	ta	bar-

9	 Pod	pojęciem	miłości	kryje	się	tutaj	takie	uczucie	między	zakochanymi	osobami,	które	nie	zostaje	zre-
dukowane	do	samego	aktu	seksualnego,	lecz	wiążą	się	z	nim	także	intymność	i	zaangażowanie	w	związek.
10 Łączenie	zbrodni	i	seksu	jest	powszechne	nie	tylko	w	literaturze,	lecz	także	w	filmach.
11	 Świst	 jest	 autorką	kilku	książek,	w	których	 seks	odgrywa	 istotną	 rolę	 i	 jest	 chętnie	 eksponowany	
przez	prozaiczkę.

Olimpia Orządała „Między fuksją a penisem”. O scenach erotycznych w polskiej prozie kryminalnej
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dziej	eufemistyczna,	mówiąca	nie	wprost,	może	nieco	romantyzująca,	ale	też	używająca	języka	
medycznego12,	czyli	przeciwna	ujęciu	Zimnickiego –	wulgarnemu,	dosadnemu,	skupiającemu	
się	na	biologii,	 to	 jednak	w	dalszej	części	powieści	w	obu	narracjach	następuje	wymieszanie	
języka;	Świst	zatem	nie	jest	konsekwentna.	Dość	zacytować	fragment,	w	którym	pojawiają	się	
wyrażenia	eufemizujące	kobiecy	orgazm:	„Jego	palce	szybko	odnalazły	drogę	do	mojego	wnę-
trza.	Dotykał	mnie	w	taki	sposób,	że	byłam	pewna,	 iż	skończę imprezę,	zanim	na	dobre	się	
zaczęła.	Rozsunęłam	uda,	ułatwiając	mu	dostęp.	Czułam	na	szyi	 jego	gorący	oddech,	potem	
usta	na	odsłoniętych	nie	wiadomo	kiedy	sutkach.	Po	chwili	poczułam,	jak	odlatuję,	głośno	ję-
cząc”	 (Świst	2017:	 13–14,	podkr. –	O.O.).	Albo	 taki	 fragment,	mówiący	niebezpośrednio,	 tym	
razem	z perspektywy	Łukasza:	„Przysunęła	się	bliżej	mnie	i dokładnie	spłukała	[ciało –	O.O.]	
pod	strumieniem	wody.	Potem	uklękła.	Oparłem	się	plecami	o kafelki.	Przybliżyła	się	ustami	na	
milimetry.	Wreszcie	złapała	go	w	rękę	i popatrzyła	na	mnie”	(tamże:	145,	podkr. –	O.O.).	Rów-
nocześnie	w	powieści	znajdują	się	sceny	tego	typu,	opierające	się	na	fizjologii:

Przycisnąłem	ją	do	ściany.	W	końcu	obiecałem	jej	ostre	pieprzenie.	[…]	Popatrzyłem	
w	jej	podniecone	oczy,	powoli	rozpinając	rozporek.	Zdecydowanym	ruchem	włoży-
łem	fiuta	do	jej	ust,	poruszając	się	miarowo.	[…]	Oparłem	się	obiema	rękami	o ścianę	
i wszedłem	w	nią	mocno.	Poczułem,	że	się	krztusi.	Zwolniłem,	dając	jej	przywyknąć	
do	moich	ruchów,	jednocześnie	spoglądając	na	jej	podniecające	usta	ślizgające	się	po	
moim	fiucie	(tamże:	70–71).

Albo:

Popchnąłem	ją	z powrotem	na	materac	i z całej	siły	wbiłem	się	w	gorącą	i pulsującą	
cipkę,	przytrzymując	jej	ręce	nad	głową.
W	momencie	kiedy	poczułem	jej	ciasne	wnętrze –	było	po	mnie.	Czas	zabawy	się	

skończył.	Początkowo	powolne	ruchy	zamieniły	się	we	wściekły	galop.	Widziałem,	
że	to,	co	się	dzieje,	jest	dla	niej	zbyt	intensywne.	W	oczach	pojawiły	się	łzy,	jęczała	
z każdym	moim	ruchem,	ale	czas,	kiedy	mogłem	jeszcze	się	zatrzymać,	minął	lata	
świetlne	temu.	Puściłem	jej	dłonie	i oparłem	ręce	na	łóżku	(tamże:	15).

To	mechaniczny	seks	mający	zaspokoić	fizjologiczne	potrzeby.	Nie	ma	tu	mowy	o uczuciach	
czy	miłości.	Z pierwszej	sceny,	jaka	pojawia	się	w	powieści,	można	poznać	podejście	bohaterów	
do	seksualności.	W	przypadku	Kingi	wyczuwa	się	brak	doświadczenia	w	przygodnym	seksie.	
Dotychczas	stroniła	od	takich	sytuacji,	zmieniło	się	to	jednak	wraz	ze	zdradą,	której	dopuścił	
się	jej	mąż.	Seks	z Zimnickim	to	swoista	zemsta	za	tę	niewierność.	Dla	Łukasza	z kolei	przy-
godny	seks	to –	chciałoby	się	rzec –	chleb	powszedni.	Choć	z tej	sceny	można	wysnuć	nieco	
informacji	o bohaterach,	to	pozostałe	niekoniecznie	ich	charakteryzują.	Nagromadzenie	w	po-
wieści	owych	scen	seksu	sugeruje,	że	mają	one	charakter	pornografizujący13,	którego	celem	jest	

12	 Język	medyczny	pojawia	się	u	Świst	jednak	nader	rzadko.	Dość	przywołać	taką	scenę:	„Oparłam	się	
o	niego	całym	ciałem,	czując,	 jak	dwa	jego	palce	wślizgują	się	w	moje	wnętrze.	Jednocześnie	jego	kciuk	
zaczął	zataczać	małe	kółka	na	łechtaczce”	(Świst	2017:	316,	podkr.	–	O.O.).
13	 Nęcka	pisze	tak:	„Mówienie	o	miłości	z	wykorzystaniem	drobiazgowych	opisów	aktów	seksualnych	
może	spełniać	co	najmniej	dwie	funkcje:	pornografizującą	oraz	integrującą	(służącą	pokazaniu	zacieśnia-
nia	więzi	duchowej	między	kochankami)”	(Nęcka	2006:	104).	Do	tego	można	by	dodać	funkcję	charaktery-
zującą	bohaterów	oraz	transgresyjną,	czyli	łamiącą	tabu.
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wywołanie	w	czytelniku	podniecenia	 i uatrakcyjnienie	banalnych	fabuł	 (por.	Nęcka	2011:	64),	
a samą	powieść	można	określić	mianem	kryminału	erotycznego.

4 / ŁAGODNIE I ROMANTYCZNIE
W	 odmienny	 sposób	 seks	 pokazuje	 Katarzyna	 Bonda14	 w	 powieści	 Tylko martwi nie kłamią.	
Głównym	bohaterem	powieści	 jest	profiler	Hubert	Meyer –	mężczyzna	w	średnim	wieku	po	
przejściach,	typ	amanta,	który	rzadko	kiedy	pozwala	sobie	na	uczucia	i który	swoją	urodą	oraz	
niedostępnością	 przyciąga	 kobiety.	 Jedną	 z  nich	 jest	Weronika	Rudy,	 zwana	Wenerą,15	mło-
da	prokuratorka,	z którą	Meyer	współpracuje	podczas	śledztwa.	Początkowo	są	wobec	siebie	
niechętni;	 ich	pierwsze	spotkanie	staje	się	przyczynkiem	do	podjęcia	zawodowej	rywalizacji,	
a wręcz	 podważania	 swoich	 kompetencji.	Weronika	 jest	 cyniczna	 i  złośliwa	wobec	Meyera,	
mimo	że	ten	jej	się	podoba16	(z wzajemnością),	i często	o nim	fantazjuje.	Z czasem	uświadamia	
sobie,	że	zakochała	się	w	mężczyźnie,	z którym	w	końcu	uprawia	seks.	Bonda	od	samego	po-
czątku	tak	prowadzi	fabułę	i tak	konstruuje	relację	bohaterów,	aby	doprowadzić	do	tego	zda-
rzenia.	Sam	seks	obrazuje	potrzebę	bliskości	drugiego	człowieka.	W	dodatku	można	uznać,	
że	Hubert	daje	Weronice	poczucie	bezpieczeństwa.	To	Meyer	wyraźnie	tu	dominuje,	nie	po-
zwalając	prokuratorce	na	choć	odrobinę	władzy:	„Kiedy	próbowała	przejąć	 inicjatywę,	stawił	
jej	opór	i powstrzymał”,	„[…]	władzę	nad	jej	ciałem	uznał	za	coś	należnego	mu	i oczywistego”	
(Bonda	2015:	489).	Cechuje	go	 także	pewność	swoich	umiejętności	doprowadzania	kobiet	do	
rozkoszy:	„Dotykał	najwrażliwszych	receptorów	na	jej	skórze.	Doskonale	je	rozpoznawał.	Ża-
den	jego	dotyk	nie	był	przypadkowy –	każdy	niósł	ze	sobą	nowe	doznania,	które	to	on	reżyse-
rował.	Tu	nie	było	działania	po	omacku	ani	na	pokaz.	Wiedział,	dokąd	zmierza	i gdzie	chce	ją	
zaprowadzić”	(tamże).	Profiler	rozbudza	seksualność	Weroniki,	która	„pozwoliła	[…]	zmysłom	
fruwać,	pozwoliła	ciału	szaleć.	Nie	poznawała	siebie.	Nie	rozumiała,	skąd	w	niej	to	pragnienie,	
ta	gwałtowność,	ten	upór”	(tamże:	490),	ich	ciało	zaś	staje	się	jednością.17	Można	uznać,	że	pro-
kuratorka	poprzez	seks	próbuje	rozkochać	w	sobie	Huberta:

Skoro	nie	ma	szans	zawładnąć	jego	głową,	jego	emocjami,	nie	ma	szans	na	jego	mi-
łość,	bo	to	miejsce	jest	zajęte	przez	kogoś	innego,	próbowała	choć	nawiązać	kontakt	
z jego	drugim,	równie	silnym,	ośrodkiem	czucia.	Konkurencyjnym,	i jak	się	łudziła,	
równie	decydującym.	Całowała	go,	lizała,	pieściła,	ssała,	połykała.	[…]

14	 Warto	zauważyć,	że	Bonda	nie	 jest	autorką,	u	której	seks	pojawia	się	często.	To	w	zasadzie	 jedna	
z	nielicznych	scen	erotycznych,	w	której	uczestniczą	główni	bohaterowie	w	dwóch	cyklach	kryminałów	
o Hubercie	Meyerze	i	Saszy	Załuskiej.
15	 Pseudonim	Wenera	 to	z	 jednej	strony	oczywiste	nawiązanie	do	rzymskiej	bogini	piękna	 i	miłości	
(w	powieści	nieraz	podkreślana	jest	uroda	prokuratorki),	z	drugiej	strony	zaś	–	jak	wyjaśnia	Bonda	–	to	
połączenie	imienia	Weronika	ze	słowem	hetera,	co	dobrze	oddaje	postrzeganie	prokuratorki	przez	inne	
osoby,	przede	wszystkim	mężczyzn.
16	 Wydaje	się,	że	Weronika	poprzez	cynizm	i	złośliwość	wobec	Huberta	stara	się	go	do	siebie	zniechę-
cić.	Spowodowane	jest	to	tym,	że	boi	się	odrzucenia.	Niewątpliwy	wpływ	ma	na	to	również	zachowanie	jej	
męża,	który	odebrał	jej	dziecko,	co	zniechęciło	ją	do	mężczyzn.
17	 Bataille	podkreśla,	że	„ostatecznym	sensem	erotyzmu	jest	zespolenie,	likwidacja	granicy”	(Bataille	
1999:	126).
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Miała	świadomość,	że	droga,	którą	obrała,	była	z góry	skazana	na	niepowodzenie.	
Seks	wciąż	był	tylko	seksem.	Wiedziała	[…],	że	to	tylko	fizyczność	i jakakolwiek	na-
dzieja	na	coś	więcej	jest	złudna	(tamże:	492–493).

Pisarka	często	posługuje	się	stylem	romantycznym.	Dość	zacytować	taki	fragment:

Ssał	 jej	piersi.	Był	 tak	delikatny,	 tak	doskonały	 i czarowny	w	każdym	swoim	dzia-
łaniu,	że	mogłaby	umrzeć	z tej	błogości.	[…]	Kiedy	mimochodem	przesunął	dłonią	
pomiędzy	jej	nogami,	nie	chciała	już	dłużej	czekać.	Była	tak	rozerotyzowana,	że	po-
zwoliłaby	mu	wejść	zaraz	po	pierwszym	pocałunku.	Kiedy	zaś	poczuła	jego twardość 
na	swoim łonie	i znajome	pulsowanie,	już	nie	była	eteryczna	ani	nieśmiała.	[…]	Pra-
gnęła	go	każdą	komórką	swojego	ciała.	[…]
–	 Jesteś	piękny.	Cały –	zapewniła,	kiedy	wreszcie	zsunęła	mu	bokserki	niczym	

znienawidzoną	 powłokę	 ideału.	 Najpierw	 patrzyła.	 Napawała	 się	 widokiem	 jego 
przyrodzenia.
Nie	powstrzymała	jęku,	kiedy	w	nią	wchodził.	Czuła	go	głęboko.	Po	chwili	zaczął	

się	poruszać:	spokojnie	i miarowo,	bez	pośpiechu.	[…]	Czuła,	że	płynie,	zanim	jesz-
cze	 całkiem	 ją	 rozkołysał	 i dotarła	do	 szczytu	 swojego	 spełnienia	 (tamże:	 490–491	
podkr. –	O.O.).

Bonda	nie	 skupia	 się	na	 samym	akcie,	 lecz	 raczej	na	 jego	otoczce.	Prozaiczka	z  jednej	 stro-
ny	stosuje	określenia	metaforyczne	(„twardość”),	z drugiej	strony	zaś	dość	neutralne	 („łono”,	
„przyrodzenie”).	Sam	opis	zaś –	od	gry	wstępnej	po	seksualne	spełnienie –	zawiera	się	aż	na	
kilku	stronach.

5 / TATRZAŃSKO
W	powieściach	Małgorzaty	 i Michała	Kuźmińskich18	nie	brakuje	 scen	erotycznych,	które	nie	
stanowią	 jedynie	dodatku	do	fabuły,	a pokazują	coś	więcej	niż	sam	seks.	Kuźmińscy	nie	po-
sługują	się	wulgaryzmami;	z  jednej	strony	opisują	seks	podobnie	do	Bondy,	z drugiej	strony	
zaś	dość	chętnie	używają	różnego	rodzaju	metafor,	na	przykład	w	scenie	seksu	między	główną	
bohaterką,	Anką	Serafin,	a Jędrkiem	Chowańcem	w	Ślebodzie.	Do	zbliżenia	między	nimi	do-
chodzi	podczas	śledztwa;	to	chwila	zapomnienia,	możliwość	oderwania	się	od	pracy,	jaką	jest	
poszukiwanie	zabójcy.	Jędrek	to	dawny	znajomy	Anki,	który	kiedyś	się	w	niej	podkochiwał –	
spotkanie	po	latach	obudziło	w	nich	dawne	wspomnienia.	Anka	unika	jednak	poważniejszych	
relacji	z mężczyznami.	Przez	lata	skupiała	się	wyłącznie	na	nauce	i nie	dopuszczała	do	siebie	
emocji	oraz	uczuć,	w	konsekwencji	czego	ma	wrażenie,	że	życie	przepływa	jej	między	palcami.	
Można	uznać,	że	w	pewien	sposób	karze	się	za	dotychczasowe,	„klasztorne”	życie,	nie	pozwala-
jąc	sobie	na	uczucia.	Z jednej	strony	boi	się	odrzucenia	i złamanego	serca,	z drugiej	strony	zaś	
uważa,	iż	nie	zasługuje	na	miłość.	Anka	czuje,	że	jest	starą	panną,	której	brak	doświadczenia	
z mężczyznami,	a jako	przyszłość	jawi	jej	się	samotność	wśród	książek.

18	 Kuźmińscy	są	autorami	cyklu	etnokryminałów	z	antropolog	Anką	Serafin	i	dziennikarzem	Sebastia-
nem	Strzygoniem.

Olimpia Orządała„Między fuksją a penisem”. O scenach erotycznych w polskiej prozie kryminalnej



STUDIA SLAVICA XXV/122

Kuźmińscy	skupiają	się	zarówno	na	opisie	oscylującym	wokół	aktu	seksualnego,	jak	i na	
nim	samym.	Posłużyli	się	tutaj	metaforyką	tatrzańską,	ponieważ	akcja	powieści	dzieje	się	na	
Podhalu:

Całe	to	napięcie,	cała	ta	różnica	potencjałów,	cała	ta	energia	cząstek	o przeciwnych	
ładunkach	skumulowały	się,	skoncentrowały	i wybuchły	jak	tatrzańska	burza.	Stary	
smrek,	rude	pukle	Anki,	jej	obnażone	piersi	i wypięte	biodra	falowały	w	tym	samym,	
zapamiętałym,	obłędnym	rytmie	zbójnickiego	tańca,	który	dyktował	Jędrek.	Wszyst-
ko	koncentrowało	się	w	jednej	głosce.	Płynącej	z jej	szeroko	otwartych	ust,	spomię-
dzy	warg	ułożonych	w	rozciągnięty	okrąg.	W	prostej,	pierwotnej	głosce	„o”,	najpierw	
szeptanej	wstydliwie	w	korę	świerka,	potem	uwalnianej	coraz	śmielej,	 jakby	wokół	
był	tylko	bór.	Anka,	nagle	nieokiełznana	i okiełznana	zarazem,	skandowała	tę	jedną	
głoskę	w	Jędrkowym	rytmie	coraz	głośniej,	mocniej,	swobodniej.	Aż	wykrzyczała	ją	
w głos,	w	korony	smreków,	w	górę,	w	góry,	w	szczyty.
A potem	osunęła	się	miękko,	on	razem	z nią,	wpasowany	w	jej	ciało.	Zwinęli	się	

wśród	igliwia	i krzaków	jagód,	objęci,	wtuleni.	Niewierny	pies	i upadły	serafin,	ruda	
wiedźma	i jej	chowaniec	(Fugiel	-Kuźmińska,	Kuźmiński	2019:	223).

Seksualne,	gwałtowne	pożądanie	zostaje	porównane	do	tatrzańskiej	burzy,	a ruchy	frykcyjne	
do	 zbójnickiego	 tańca.	 Ciekawym	 zabiegiem	 Kuźmińskich	 jest	 użycie	 rzeczowników,	 które	
w tym	przypadku	są	także	nazwiskami	bohaterów –	serafin	w	znaczeniu	„anioł	z najwyższe-
go	hierarchicznie	chóru	anielskiego”	 (Słownik języka polskiego,	online)	 i chowaniec,	czyli	„jedna	
z postaci	mitologii	ludowej,	duch	domowy,	skrzat”	(tamże).	W	podobnym	tonie	utrzymany	jest	
opis	zbliżenia	między	Anką	a Gerardem,	młodym	studentem	architektury,	z którym	Serafin	ma	
zajęcia	na	politechnice:

Wyłuskali	 się	z bielizny,	a wraz	z nią	opadały	z nich	płyty	zbroi,	fiszbiny	gorsetu,	
pękały	skorupy	nieufności,	kolczugi	wyobrażeń,	aż	spotkali	się	w	połowie	drogi,	na	
ziemi	niczyjej	między	jej	palisadą	a jego	ostrokołem,	nadzy,	bezbronni	i zadziwieni.	
Doprowadzili	się	nawzajem	do	śmiechu,	płaczu	i krzyku,	otulili	i wypełnili	się	sobą,	
w	sobie	się	zapomnieli.	[…]	Zanurzał	się	w	niej,	czując,	jak	ustępuje	napięcie,	jak	od-
pływają	gdzieś	wściekłość,	strach	i wyrzuty	sumienia	(Fugiel	-Kuźmińska,	Kuźmiń-
ski	2019:	273).

Sceny	erotyczne	w	powieściach	Kuźmińskich	nie	są	przypadkowe	i nie	pełnią	jedynie	funkcji	
pornografizującej,	lecz	pokazują	bohaterów,	ich	osobowości,	problemy	i relacje	z drugą	osobą.	
Metaforyka,	która	pojawia	się	w	Pionku,	udowadnia,	że	w	tym	przypadku	seks	staje	się	chwilą	
zapomnienia,	lekiem	na	przeżyte	traumy –	Gerard	obwinia	się	o śmierć	koleżanki,	Anka	z kolei	
zmaga	się	z  towarzyszącym	 jej	 lękiem	po	śledztwie	na	Podhalu.	Oboje	dają	 sobie	wzajemne	
poczucie	bezpieczeństwa.	Gerardowi	brakuje	bliskości	z drugim	człowiekiem,19	podobnie	jak	
Ance –	jej	ciało	chętnie	poddaje	się	dotykowi	chłopaka.20	Brakuje	jej	doświadczenia	w	sprawach	

19	 „Tej	nocy	chciał	być	z	kimś,	z	nią,	bardzo,	bardzo	blisko”	(Fugiel-Kuźmińska,	Kuźmiński	2019:	273).
20	 „Czuł,	jak	pod	jego	dotykiem	doktor	Anna	Serafin	rozluźnia	się,	zaczyna	leciutko	drżeć	w	oczekiwa-
niu.	Zaskoczyło	go,	jak	naturalne	były	jej	reakcje	i	jak	bardzo	go	to	podnieciło”	(Fugiel-Kuźmińska,	Kuź-
miński	2019:	272).
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łóżkowych,	czego	się	wstydzi	 i popada	przez	to	w	kompleksy.21	Seks	z Gerardem	pozwala	 jej	
pozbyć	się	tego	wstydu:	„[…]	zapomniała,	że	nie	lubi,	gdy	facet	patrzy	na	nią,	kiedy	jest	zupełnie	
naga	[…]”	(tamże).	Warto	dodać,	że	Serafin	zdaje	sobie	sprawę	z tego,	iż	jej	relacja	ze	studentem	
może	być	nieakceptowana	i niemile	widziana	na	uczelni.	Ten	zakaz	zarówno	budzi	w	niej	lęk,	
jak	i ją	pociąga.22

6 / TRANSGRESYJNIE
Seksualność	to	jeden	z najważniejszych	tematów	cyklu	powieści	Gai	Grzegorzewskiej23.	Głów-
na	bohaterka	powieści,	Julia	Dobrowolska,	uwikłana	jest	w	zawodowo	-erotyczny	trójkąt	z poli-
cjantem	Aaronem	Goldenthalem24	i dziennikarzem	Wiktorem	Bergenem.	To	trójkąt	specyficz-
ny	z co	najmniej	kilku	powodów.	Julia	do	obu	mężczyzn	początkowo	nie	pała	zbytnią	sympatią.	
Z biseksualnym	Aaronem	co	chwilę	wymienia	się	złośliwościami,	co	więcej,	w	Żniwiarzu	po-
dejrzewa	go	o dokonanie	zbrodni.	Ta	jawna	niechęć	do	siebie,	a wręcz	nienawiść,	doprowadza	
w	końcu	parę	śledczych	do	wspólnie	spędzonej	nocy.	Ich	seks	łączy	przyjemność	z przemocą;25 
Julia	pozwala	policjantowi	nad	sobą	dominować.26	Podobnie	jest	w	przypadku	relacji	Dobrowol-
skiej	z Wiktorem.	Z czasem	jednak	ich	znajomość,	oparta	na	niechęci,	przeradza	się	w	przy-
jaźń,	która	w	końcu	ewoluuje	w	relację	seksualną,	specyficzną	o tyle,	że	po	pierwsze,	Bergen	
jest	homoseksualistą,	a po	drugie,	oboje	są	zakochani	w	tym	samym	mężczyźnie –	Aaronie,	co	
sprawia,	że	nieustannie	o niego	rywalizują.	Jednak	gdy	na	horyzoncie	pojawia	się	Łukasz,	przy-
rodni	brat	Dobrowolskiej,	wszystko	się	zmienia –	zarówno	Goldenthal,	jak	i Bergen	przegrywa-
ją	w	starciu	z Profesorem.	To	właśnie	on	jest	Julii	najbliższy,	wszak	łączy	ich	mroczny	sekret.

Dobrowolska	podchodzi	do	przygodnego	seksu	w	sposób	bardzo	swobodny,	w	przeciwień-
stwie	do	poprzednich	bohaterek,	sprawia	jej	bowiem	przyjemność,	a ponadto	pozwala	jej	prze-
kraczać	własne	granice	związane	z łamaniem	tabu,	a jej	samej	nieznany	jest	wstyd	związany	
z nagością.	Dziewczyna	nie	angażuje	się	w	związki,	nie	myśli	ani	o małżeństwie,	ani	o macie-
rzyństwie.27	Bernadetta	Darska	słusznie	zauważa,	że	„Dobrowolska	zawsze	wchodzi	w	relacje	

21	 Podkreślenie	kompleksów	ma	miejsce	chociażby	w	scenie	ze	Ślebody,	w	której	dwukrotnie	pada	stwi-
erdzenie,	że	„[…]	akurat	dziś	zamiast	stringów	włożyła	te	idiotyczne	majtki	w	czerwone	kropki”	(Fugiel-
-Kuźmińska,	Kuźmiński	2019:	223).	Warto	zacytować	również	taki	 fragment	pokazujący	 jej	niepewność	
siebie:	„Patrzyła	na	siebie	w	lustrze	i	spróbowała	uśmiechnąć	się	uwodzicielsko.	Nie	była	dobra	w	te	klocki.	
Może	będzie	rozczarowany?	Ona	nie	spełni	jego	oczekiwań?	Pewnie	miał	już	dziesiątki	kobiet,	będzie	ją	
porównywał	z	tymi	wszystkimi	pozbawionymi	zahamowani	dziewczynami	made in	III	RP”	(tamże:	271).
22	 Bataille	 zwracał	 także	uwagę,	 że	 transgresja	 spełniona	„[…]	 podtrzymuje	 zakaz	po	 to,	 by	 się	nim	
rozkoszować”	(Bataille	1999:	42).
23	 Na	cykl	składa	się	sześć	książek:	Żniwiarz,	Noc z czwartku na niedzielę, Topielica, Grób, Betonowy pałac 
i Kamienna noc.
24	 W	Żniwiarzu	występuje	jako	Dawid	Duraj.
25	 O	połączeniu	sfery	erotyzmu	z	przemocą	zob.	Bataille	1982a:	340.
26	 Nie	da	się	ukryć,	że	„w	seksualność	nieodłącznie	wpisana	jest	agresja.	Na	akt	seksualny	składają	się	
[…]	dwa	komponenty:	«hedonistyczne»	pragnienie	uzyskania	maksymalnej	przyjemności	i	satysfakcji	oraz	
dążenie	do	destrukcji,	które	łączy	się	z potrzebą	dominacji	i	władzy	nad	innymi”	(Nęcka	2011:	49).	Warto	
zacytować	także	Zygmunta	Freuda,	który	powiadał:	„Seksualność	większości	mężczyzn	wykazuje	pewną	
domieszkę	agresji,	skłonności	do	zadawania	gwałtu”	(Freud	2009:	53).
27	 Co	ważne,	 pomimo	wzięcia	 ślubu	 z	 Aaronem,	 a	 później	 urodzenia	 dziecka,	 Julia	 nie	wpisuje	 się	
w stereotyp	kobiety,	Grzegorzewska	stosuje	bowiem	niestandardowe	rozwiązania.	 Jej	powieści	wpisują	
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nieoczywiste,	społecznie	kontrowersyjne,	przełamujące	obyczajowe	tabu,	wreszcie	oparte	na	
choćby	odrobinie	perwersji”	(Darska	2019:	48).	Niewykluczone,	że	to	związek	kazirodczy	„spa-
czył”	spojrzenie	Julii	na	miłość.	Pierwszy	seks	z bratem	był	dla	dziewczyny	traumatyczny.28	Ta	
inicjacja	zaważyła	na	jej	dalszym	życiu	i wyborze	partnerów	seksualnych.	To	dlatego	potrafi	ona	
wchodzić	jedynie	w	nieoczywiste	relacje.	Nie	są	to	klasyczne	związki,	jakie	można	znaleźć	w li-
teraturze	pisanej	przez	kobiety.	Dobrowolską	nie	interesuje	zwykła,	banalna	i codzienna	mi-
łość,	Julia	szuka	silnych	wrażeń,	wszak	jest	kobietą	„relaksującą	się	za	pomocą	mocnego	seksu”	
(tamże).	Potrzebuje	silnych	wrażeń	nie	tylko	w	życiu	zawodowym,	lecz	także	seksualnym.	Każ-
dy	z trzech	mężczyzn	dostarcza	kobiecie	różnorodne	doznania.	Aaron	zapewnia	jej	nieustanną	
rywalizację	i dominację	w	łóżku,	Wiktor	gwarantuje	relaks,	odrobinę	czułości,	poczucie	bez-
pieczeństwa	i pewność	siebie,	natomiast	Łukasz	oferuje	jej	najsilniejsze	wrażenia,	w	których	
granice	między	 przyjemnością	 a  przemocą	 są	 bardzo	 płynne.29	 Od	 Goldenthala	 detektywka	
oczekuje	brutalności,	tak	samo	jak	później	od	Łukasza.	Daje	to	Julii	przyjemność,	lecz	w	pewien	
sposób	ma	też	charakter	transgresyjny,	pozwala	jej	bowiem	przełamywać	własne	ograniczenia	
(zob.	Poświatowska	2015:	70).	Być	może	relację	z policjantem	traktuje	jako	substytut	związku	
z bratem,	w	końcu	występuje	tu	podobny	mechanizm	jak	w	przypadku	Profesora –	Aaron	z jed-
nej	strony	odpycha	Julię,	z drugiej	strony	zaś	przyciąga	ją	i niezmiernie	fascynuje.	Policjant	miał	
ją –	można	powiedzieć –	wyleczyć	z miłości	do	Łukasza,	jednakże	być	może	to	właśnie	związek	
z Goldenthalem	ponownie	ją	„zepsuł”,	co	pchnęło	ją	w	ramiona	brata.

Styl	Grzegorzewskiej	 jest	dosadny	 i wulgarny,	 aczkolwiek	zdarzają	 się	momenty,	kiedy	
pisarka	porzuca	je	na	rzecz	słów	wyrażających	czułość	i delikatność.	W	początkowych	częściach	
cyklu	widać	brak	doświadczenia	pisarki	w	opisywaniu	scen	seksu.30	Bez	wątpienia	nie	są	nie-
zbędnym	elementem	fabuły	i spełniają	funkcję	pornografizującą.	Jednak	z każdą	kolejną	książ-
ką	autorka	się	rozwija,	nie	tylko	stylistycznie,	lecz	także	fabularnie,	a sceny	erotyczne	stają	się	
po	prostu	potrzebne –	dotyczy	to	głównie	opisów	seksu	kazirodczego	między	Julią	a jej	przy-
rodnim	bratem,	które	mają	ukazać	przede	wszystkim	ambiwalencję	uczuć	i poczucie	winy.	Akt	
seksualny	staje	się	transgresyjny,	łamiący	tabu,	lecz	również	charakteryzuje	bohaterów	i poka-
zuje	ich	skomplikowany	związek.	Prozaiczka	kazirodczy	seks	opisuje	w	sposób	dosadny,	kładąc	
akcent	na	cielesność,	na	przykład:

Włożyłem	dłoń	pomiędzy	 jej	 uda	 i  przesunąłem	w	górę,	 równocześnie	wpychając	
kolano	między	 jej	nogi.	 […]	Wsunąłem	w	nią	palce,	a ona	zacisnęła	dłoń	na	moim	
członku.	[…]	Chwyciłem	ją	za	gardło.	Wydawała	się	coraz	bardziej	zadowolona.	Jakby	

się	w	tzw.	prozę	rozerotyzowaną	reprezentowaną	przez	takie	autorki,	jak	Manuela	Gretkowska,	Grażyna	
Plebanek	i	Hanna	Samson	(por.	Nęcka	2012).	Jednak	w	przeciwieństwie	do	Julii	ich	bohaterki	dążą	do	kla-
sycznego	katolickiego	związku,	co	w	przypadku	Dobrowolskiej	nie	jest	tak	oczywiste,	ponieważ	dąży	ona	
przede	wszystkim	do	uzyskania	maksymalnej	przyjemności,	a	także	do	związku	kazirodczego.
28	 Podobną	rolę	ów	związek	kazirodczy	odegrał	także	w	przypadku	Profesora.
29	 Przemoc	jest	dla	Julii	i	Profesora	sposobem	na	(nie)radzenie	sobie	z	mrokiem	ich	związku,	ale	rów-
nocześnie	–	można	by	rzec	–	to	swoista	kara	za	przekraczanie	zakazanej	granicy.
30	 Dość	przywołać	taki	fragment	opisujący	seks	Julii	i	Aarona	w	policyjnym	polonezie:	„Sierżant	chwy-
cił	ją	za	biodra.	Przeszył	ją	pierwszy	dreszcz	rozkoszy.	Podniecała	ją	cała	sytuacja	i	to,	że	ktoś	może	ich	
w każdej	chwili	nakryć.	Było	niewygodnie,	nie	miała	co	zrobić	z	prawą	nogą,	więc	otworzyła	drzwi	i	wysta-
wiła	ją	na	zewnątrz.	Poruszała	się	rytmicznie,	obserwując	równocześnie	spod	wpół	przymkniętych	powiek	
jego	rosnące	podniecenie”	(Grzegorzewska	2014c:	237).
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tego	właśnie	oczekiwała.	Przygniotłem	ją	ciężarem	swojego	ciała	i wszedłem	w	nią	
jednym	ruchem	(Grzegorzewska	2016a:	461).

I nierzadko	wulgarny:

Wkładam	jej	kutasa	do	ust.	 […]	 Jej	oczy	błyszczą	w	ciemności.	Robi	 to	bardzo	do-
brze.	Zboczona.	Rozkłada	nogi.	Daje	dupy.	Wszyscy	o tym	wiedzą.	Mówią	szeptem.	
Wstyd.	Śluz.	Mokro.	[…]	Obciąga	mi,	jakby	ją	to	niesamowicie	podniecało.	[…]	Potem	
doprowadzam	ją	do	orgazmu	[…].	Oblizana.	Wykorzystana.	Zmacana.	Wypalcowana	
(tamże:	61).

Pojedyncze	 słowa	 czy	 też	 krótkie	 zdania,	 przywołujące	 na	myśl	 ruchy	 frykcyjne,	 dynamizu-
ją	 opis	 kazirodczego	 stosunku.	 Dosadność,	 bezpośredniość	 i  nierzadko	 wulgarność	 w	 sce-
nach	erotycznych	widać	zwłaszcza	w	częściach	cyklu,	w	których	narratorem	jest	Profesor,	na	 
przykład:

– Ciąg,	ciąg,	ciąg,	nie	używaj	rąk –	podśpiewywałem	cicho,	gdy	prostytutka	robiła	
swoje.	Przerwała	na	chwilę,	by	zarechotać.
– Nie	przerywamy,	moja	panno –	napomniałem	ją	łagodnie	i stanowczo	nakierowa-
łem	jej	głowę	z powrotem	tam,	gdzie	jej	miejsce	(Grzegorzewska	2014:	54).

Albo:	 „Czułem	narastające,	 całkiem	niezdrowe	podniecenie.	A może	by	 sobie	 tak	 zjechać	na	
ręcznym?	Będzie	potem	mniejsze	ciśnienie.	Wyjąłem	kutasa	i zacząłem.	Czułem	się	jak	idio-
ta,	brandzlując	się	pośrodku	lasu,	niczym	zboczony	amator	fauny	i flory”	(tamże:	404).	Warto	
w	tym	miejscu	zauważyć,	że	opisy	masturbacji	są	najrzadziej	pojawiającymi	się	w	literaturze	
polskiej	(por.	Nęcka	2006:	138).	Grzegorzewska	do	swojej	prozy	wprowadza	również	scenę	seksu	
między	Profesorem	a jego	przyjacielem	Kojakiem,	w	której	obala	stereotypy	dotyczące	stosun-
ku	homoseksualnego	(zob.	Nowacki	2010:	10):

Przysunął	się	i położył	dłoń	na	mojej	klacie.	Była	gorąca.	[…]	Wziąłem	jego	dłoń	i prze-
sunąłem	niżej.	[…]	Jarało	mnie	to,	tak	jak	każda	granica,	którą	wcześniej	przekracza-
łem.	[…]	Wstałem,	rozpiąłem	spodnie	i stanąłem	przed	nim.	Popatrzył	na	mnie	z ja-
kimś	takim	wyrzutem.	Co	ci	się	dzieje,	ja	pierdolę,	Kojak?	Myślałem,	że	się	będziemy	
najpierw	całować,	wyznał.	A ja	na	to,	że	myślałem,	że	pedały	od	razu	rzucają	się	do	
obciągania	kutasów.	[…]	Dobra,	możemy	się	lizać,	zgodziłem	się.	Czemu	nie.	Usia-
dłem	z powrotem	obok	niego.	Pocałował	mnie	w	usta.	To	było	dosyć	dziwne,	ale	nie	
jakieś	straszne.	Raczej	interesujące,	inne	i trochę	jednak	przejebane.	Wsunął	mi	język	
do	ust,	a ja	całowałem	się	z nim	tak	jak	z laskami	[…].	Poczułem,	jak	jego	dłoń	zaciska	
się	na	moim	kutasie	i że	pomimo	piguł	znowu	mi	staje.	[…]	Rozpiąłem	mu	spodnie	
i włożyłem	tam	rękę.	Też	mu	stał,	a ja	pomyślałem	z zazdrością,	że	chyba	ma	więk-
szego.	A potem,	że	jak	to	wszystko	musi	wyglądać.	Ta	cała	akcja.	Liżemy	się	jak	jakieś	
ostatnie	 pedały,	masując	 sobie	 nawzajem	 kutasy	 (Grzegorzewska	 2014:	 269–270).

Autorka	potrafi	też	 jednak	pisać	 inaczej:	„Podeszła	do	niego	bez	słowa.	Był	smutny.	Ona	też	
była	smutna.	A mówią,	że	seks	to	radosne	przeżycie.	Kłamią.	Wziął	ją	na	ręce	i zaniósł	do	łóż-
ka.	Potem	ją	rozebrał.	A potem	się	kochali.	I  Julia	wiedziała,	że	to	 jest	pożegnanie”	 (Grzego-
rzewska	 2016b:	 296).	 Grzegorzewska	 jest	 bez	wątpienia	 autorką	 odważną	 i  kontrowersyjną,	
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przekraczającą	granice	tabu	seksualnych	poprzez	opisywanie	chociażby	onanizmu,	seksu	kazi-
rodczego.	Zdaniem	Darskiej:

Grzegorzewska	udowadnia,	że	odważnie	poprowadzone	śledztwo	może	się	świetnie	
komponować	 z  równie	 odważnymi	 scenami	 erotycznymi,	 a  niejednoznaczność  –	
i śledztwa,	i seksualnych	perypetii –	wpływa	jedynie	na	zwiększenie	czytelniczej	cie-
kawości	i umiejętnie	stopniuje	napięcie	(Darska	2013:	596).

Pisarka	za	pomocą	tego	typu	opisów	pokazuje	spektrum	emocji –	od	upokorzenia	i odrzucenia,	
poprzez	wstyd,	aż	do	obrzydzenia,	rzadko	sięgając	po	radosne	uczucia.

Anthony	 Giddens	 pisał,	 że	 „cechą	 kultury	 nowoczesnej	 jest	 powszechna	 fascynacja	 seksem”	
(Giddens	2006:	209).	Seksualność	odgrywa	ważną	rolę	we	współczesnej	literaturze,	także	kry-
minalnej,	a część	z autorów	akcentuje	ją	w	sposób	znaczący.	Prozaicy	sięgają	po	sceny	erotycz-
ne	nie	tylko	w	celach	rozrywkowych,	wzbogacenia	fabuły,	wszak	seks	i zbrodnia	sprzedają	się	
najlepiej,	czy	wywołania	w	czytelniku	określonych	emocji,	lecz	także	po	to,	aby	lepiej	scharak-
teryzować	bohaterów,	pokazać	 ich	 emocje	 lub	problemy.	Stanowią	 także	 zabieg	 retardacji –	
spowalniają	rozwój	fabuły.	Polscy	autorzy	kryminałów	w	opisach	seksu	sięgają	po	różnorod-
ny	 język:	 zarówno	wulgarny,	medyczno	-biologiczny,	 jak	 i  eufemistyczny	 oraz	metaforyczny.	
W	powieściach	można	znaleźć	 i seks	romantyczny,	 i zwierzęcy.	Z  jednej	strony	sceny	bazują	
na	stereotypach,	między	 innymi	męskiej	dominacji,	z drugiej	strony	zaś	zdarzają	się –	choć	
rzadko –	opisy	 transgresyjne,	 tak	 jak	 seks	kazirodczy.	Bazowanie	na	 stereotypach	wiąże	 się	
z polskimi	uwarunkowaniami	obyczajowo	-kulturowymi.	Pisarze	coraz	chętniej	 jednak	obra-
zują	plastyczną	seksualność,	czyli	pozbawioną	wymogu	prokreacji	(por.	tamże:	11),	nastawioną	
na	osiąganie	przyjemności,	której	oczekują	nie	tylko	mężczyźni,	lecz	także	kobiety	(por.	tamże:	
23),	ale	równocześnie	pokazują	też	chociażby	wstyd	nagości.	Co	ciekawe	jednak,	żadna	z prze-
analizowanych	scen	nie	dotyczy	seksu	pomiędzy	małżonkami	czy	stałymi	partnerami,	co	jest	
znakiem	współczesnych	czasów.

„BETWEEN FUCHSIA AND PENIS”. ON EROTIC SCENES IN POLISH CRIME 
FICTION

SUMMARY The	aim	of	the	paper	was	depiction	the	language	of	erotic	scenes	in	
Polish	crime	novels	after	2000.	The	writers	describe	sex	scenes	in	different	ways.	
They	 use,	 among	 others,	 vulgarisms,	 euphemistic,	metaphorical	 or	 biological	
and	medical	language.	The	analysis	of	the	language	was	based	on	the	books	of	
such	writers	as	Paulina	Świst,	Katarzyna	Bonda,	Małgorzata	and	Michał	Kuź-
mińscy,	as	well	as	Gaja	Grzegorzewska.	Moreover,	 it	was	essential	 to	describe	
these	 scenes’	 functions	 and	determine	what	 the	writers	 show	 in	 these	 scenes	
show	and	how	they	characterise	the	protagonists.	The	article	includes	referen-
ces,	among	others	theory	of	erotism	of	Georges	Bataille.
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Patryk Chłopek The Forgotten meme. On the example of Life and works of Placyd Jankowski

When	analyzing	artists’	motivations	when	creating	their	works,	apart	from	the	need	for	self-
-realization	or	presenting	a thought,	idea,	or	philosophy,	it	is	worth	mentioning	the	desire	to	
imprint	oneself	in	the	recipients’	memory.	Appropriate	adjustment	to	a given	group’s interests	
may	contribute	to	modeling	not	only	 its	social	awareness	but	also	 its	valuation,	empathy,	or	
morality.	When	thinking	about	great	works	(such	as	Master and Margarita, Mona Lisa, Eine Kleine 
Nachtmusik)	we	have	no	doubt	that	they	are	firmly	established	in	our	culture	(in	a broad	global	
aspect),	 that	 they	have	 exerted	and	 still	 exert	 influence	on	 individuals	 interested	 in	 culture.	
However,	what	is	more	important	is	that	those	people	who	do	not	consciously	make	use	of	cul-
tural	heritage,	do	not	read	books,	do	not	go	to	art	galleries,	and	do	not	listen	to	classical	music	
will	nevertheless	recognize	certain	elements	originating	from	famous	works	of	art,	which	we	
could	define	as	the	determinant	of	being	“established	in	culture”.	Is	it	possible	to	forget	such	
widespread	works	or	such	famous	authors?	Probably	not	in	the	case	of	works	of	art	of	global	
range,	but	in	the	regional	range	it	can	occur.

Placyd	Jankowski	(John	of	Dycalp),	despite	many	years	of	an	active	and	successful	career	
in	the	field	of	Polish	literature,	for	some	reason	ceased	to	influence	the	readers’	imagination,	
being	forgotten	even	during	his	lifetime.	It	is	an	interesting	case	in	terms	of	the	process	of	so-
cial	forgetting	and	its	reasons.	On	the	one	hand,	the	state	of	affairs	in	which	obsolete	content	is	
replaced	by	more	up	-to	-date	content	is	purely	intuitive	and	understandable,	but	not	always	is	
the	out	-of	-date	content	forgotten.	It	may	be	important	to	ask	what	determines	the	process	of	
forgetting	and	how	the	selection	of	forgotten	elements	is	made.

The	process	of	forgetting	the	elements	of	culture	(including	a literary	work)	seems	possible	
to	describe	employing	Darwin’s theory	of	evolution,	which	was	used	by	biologist	Richard	Daw-
kins	in	1976	in	his	book	entitled	The Selfish Gene to	create	the	theory	of	memetics,	assuming	the	
existence	of	units	of	culture	which	he	called	memes.	He	decided	that	another	level	of	the	evolu-
tionary	game	has	developed	in	our	minds,	in	which	the	most	important	element	is	the	cultural	
message.	Probably	the	best	example	of	cultural	evolution	is	the	development	of	language	taking	
place	without	the	participation	of	the	biological	equivalent	of	a meme –	a gene.	This	process	
takes	place	without	any	changes	in	the	human	genotype,	which	is	proved,	among	other	things,	
by	the	speed	of	transformation	ahead	of	the	development	possibilities	of	biological	units.	This	
may	be	an	argument	for	considering	non	-biological	ways	of	evolution –	in	this	case,	cultural	
evolution.

1 / THE THEORY OF MEMETICS
Dawkins	claims	that	“when	we	die	there	are	two	things	we	can	leave	behind	us:	genes	and	me-
mes”	(Dawkins	2006:	199).	A meme,	analogically	to	a gene,	is	a replicator –	which	means	it	mul-
tiplies	certain	information	by	transmitting	it	further.	Richard	Brodie	believes	this	unit	to	be	
a universal	key,	“the	secret	code	of	human	behavior,	a Rosetta	stone	finally	giving	us	the	key	to	
understanding	religion,	politics,	psychology,	and	cultural	evolution”	(Brodie	2009:	4).	Fashion,	
culinary	traditions,	ceremonies,	customs,	art,	architecture,	or	technology –	cultural	units	may	
take	various	forms:	“Examples	of	memes	are	tunes,	ideas,	catch	-phrases,	clothes	fashions,	ways	
of	making	pots	or	of	building	arches”	(Dawkins	2006:	192).

The	interest	enjoyed	by	the	concept	of	a meme	has	led	to	the	creation	of	numerous	defi-
nitions	adjusted	to	the	needs	of	different	fields	of	science.	According	to	neurobiologist	Marek	
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Kaczmarzyk	“today,	when	we	want	to	use	the	term,	we	must	define	it	for	our	own,	local	use”	
(Kaczmarzyk	2018:	106).	One	of	the	most	universal	descriptions	of	the	term	can	be	considered	
the	one	formulated	by	Glenn M.	Grant	in	his	Memetic Lexicon:	“[It	is]	a contagious	information	
pattern	that	by	parasitically	infecting	human	minds	and	altering	their	behavior,	causing	them	
to	propagate	the	pattern	[…].	An	idea	or	information	pattern	is	not	a meme	until	it	causes	some-
one	to	replicate	it,	to	repeat	it	to	someone	else	or	otherwise	exposes	someone	to	infection”	(Grant	
2005:	73).	The	place	of	residence	for	memes,	which	function	in	the	form	of	connections	between	
neurons,	are	our	minds.	Their	transmission,	also	called	replication,	takes	place	by	formulation	
of	a language	statement,	transmitted	further	through	the	process	of	exchanging	information	
in	a lasting	form	(text)	(Borkowski –	Nowak	2005:	47)	and	(predominantly)	through	imitation:

Take	the	song	‘Happy	Birthday	to	You’.	Millions	of	people –	probably	thousands	of	
millions	of	people	the	world	over –	know	this	tune.	Indeed,	I only	have	to	write	down	
those	four	words	to	have	a pretty	good	idea	that	you	may	soon	start	humming	it	to	
yourself.	Those	words	affect	you,	probably	quite	without	any	conscious	intention	on	
your	part,	by	stirring	up	a memory	you	already	possess.	And	where	did	that	come	
from?	Like	millions	of	other	people	you	have	acquired	 it	by	 imitation.	Something,	
some	kind	of	information,	some	kind	of	instruction,	has	become	lodged	in	all	those	
brains	so	that	now	we	all	do	the	same	thing	at	birthday	parties.	That	something	is	
what	we	call	the	meme	(Blackmore	1999:	7).

According	to	Dawkins,	between	units	of	culture	there	is	certain	type	of	rivalry	(Dawkins	2006:	
197).	The	human	mind	has	become	a target	for	memes,	of	which,	similarly	to	Darwin’s theory,	
only	the	strongest	“specimens”	will	be	able	to	count	on	the	extension	of	their	existence	through	
replication –	a transmission	to	the	next	generation	of	human	carriers	(hosts)	in	a process	of	
broadly	understood	imitation	(Dawkins	2006:	197).	In	the	scientific	community,	good	ideas	dis-
place	worse	ones.	This	works	on	the	basis	of	long	and	detailed	research	and	discussions	based	on	
methodological	assumptions	and	paradigms.	In	the	literature,	however,	it	is	more	difficult	to	ob-
jectively	assess	what	can	be	successful	for	the	reader.	What	really	determines	a meme’s vitality?

The	memetic	theory	was	created	on	the	basis	of	so	-called	Universal	Darwinism,	which	as-
sumes	that	we	are	dealing	with	evolution	every	time	we	are	able	to	distinguish	three	phenome-
na:	1.	hereditariness	involving	transmission	of	features,	2.	adaptation	-supporting	changeabili-
ty,	and	3.	selection	(Wężowicz	-Ziółkowska	2015:	138–149),	which	in	the	context	of	forgetting	will	
be	crucial	for	us.	As	Susan	Blackmore	points	out,	memes	correspond	to	this	model,	thanks	to	
which	we	can	consider	them	as	fully	-fledged	units	subject	to	the	evolutionary	algorithm	of	the	
individual:	their	hereditariness	(preservation)	is	achieved	by	imitation;	variability	can	be	clearly	
observed	even	in	the	event	of	the	development	of	language;	finally,	the	memetic	selection	de-
pends	on	whether	a given	unit	attracts	our	attention –	in	other	words,	whether	it	is	attractive	
to	us	(Blackmore	1999:	14).

What	then	makes	a meme	attractive	for	us?	The	human	mind	is	particularly	susceptible	to	
information	that	has	specific	characteristics –	timeliness,	originality	and	narrative.	Such	a de-
scription	includes,	among	other	things,	a gossip	which,	however,	despite	rapid	expansion,	loses	
(usually)	its	durability	because	at	least	one	of	its	characteristics	(topicality)	is	limited.	Dawkins	
explains	the	extraordinary	possibilities	of	meme’s survival	on	the	example	of	God:
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What	 is	 it	 about	 the	 idea	of	 a god	 that	gives	 it	 its	 stability	 and	penetrance	 in	 the	
cultural	environment?	The	survival	value	of	the	god	meme	in	the	meme	pool	results	
from	 its	great	psychological	appeal.	 It	provides	a  superficially	plausible	answer	 to	
deep	and	troubling	questions	about	existence	[…]	God	exists,	if	only	in	the	form	of	
a meme	with	high	survival	value,	or	infective	power,	in	the	environment	provided	by	
human	culture	(Dawkins	2006:	193).

Taking	into	account	these	voices,	it	should	be	considered	that	a meme	has	the	greatest	poten-
tial	for	replication	at	a time	when	it	is	not	only	topical,	narrative	and	original,	but	also	has	the	
potential	to	influence	the	imagination	and	feelings	of	the	audience	in	a wider	perspective –	not	
only	in	the	individual	but	also	in	the	collective	context.	The	more	universal	the	meme	is,	the	
more	likely	it	is	to	survive1.

The	main	reason	for	the	process	of	forgetting	should,	therefore,	be	seen	first	of	all	in	the	
progressive	weakening	of	meme	by	blurring	its	originality	and	disappearance	of	its	relevance,	
and	then	in	its	inadequacy	to	the	needs	of	a wider	audience,	which	would	allow	for	replication	
despite	the	weakening	of	other	characteristics.

2 / MEMES IN LITERATURE
The	matter	which	should	be	first	stated	is	the	distinction	between	a meme	and	a cultural	text,	
which	 is	 a  significant	 product	 of	 culture,	 “internally	 organized	 according	 to	 specific	 rules”	
(Kostkiewiczowa	2005:	574–575).	A meme	rather	performs	a representative	function,	is	a men-
tal	link	which	emerges	after	assimilation	of	the	text	(meaning	its	replication).	A text	exists	in	
extra	-sensory	terms	and	may	be	a result	of	mutual	influences	between	numerous	memes	in	an	
author’s mind,	with	the	meme	itself	being	a mental	being,	which	exists	thanks	to	interaction	
between	the	recipient	and	the	text.

We	should	also	consider	whether	Dawkins’	theory	can	be	applied	to	literature	research.	
Some	memeticians	do	not	agree	on	what	we	can	consider	as	memes.	From	Brody’s point	of	
view,	our	knowledge	as	a whole	(even	if	we	have	acquired	it	by	other	means	than	imitation)	con-
sists	of	memes	(Brodie	2009:	128–129),	Blackmore,	on	the	other	hand,	believes	that	“as	long	as	
the	behavior	cannot	be	transmitted	through	imitation,	it	does	not	become	a meme”.	The	scholar	
considers	the	replicative	properties	to	be	crucial	–	the	behavior	developed	on	the	basis	of	in-
strumental	conditioning	will	not	be	such	an	entity,	because	it	was	not	copied,	but	developed	by	
trial	and	error.	For	example –	cycling	skills	will	not	be	a meme,	because	the	motor	coordination	
cannot	be	copied,	one	can	only	work	it	out	(Blackmore	1999:	42–46).	What	is	more,	the	reflex-
es	which	are	a manifestation	of	the	so	-called	social	infectivity	are	not	meme	either.	Although	
yawning,	laughing,	and	even	directing	our	gaze	to	the	point	observed	by	other	people	at	first	
glance	may	look	like	a sign	of	imitation,	they	are,	in	fact,	based	on	sensitivity	to	a given	stimulus	
to	which	our	copied	reaction	is	inborn,	not	acquired	(Blackmore	1999:	47–48).

Creativity	of	any	kind	can	also	be	considered	a meme,	 if,	 according	 to	Blackmore,	 it	 is	
replicated	by	our	mind.	Humming	of	the	melody,	evoking	of	a painting	seen	at	a museum	in	

1	 Dawkins	also	points	out	that	a	meme,	analogously	to	the	gene,	gains	or	loses	the	ability	to	replicate	
depending	on	the	fidelity	of	copying,	fertility	(number	of	copies	made)	and	longevity	(the	longer	a	copy	of	
meme	survives,	the	greater	the	chance	of	its	further	replication).
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the	memory	and	describing	it	can	be	considered	as	a manifestation	of	replication2,	on	the	same	
basis	after	reading	a literary	work	we	can	outline	its	plot.	By	humming,	we	imitate	(replicate)	
a previously	heard	melody,	just	like	while	describing	the	plot	or	the	main	thought	of	a book	we	
can	imitate	the	author’s train	of	thoughts.3	However,	a problematic	question	remains,	which	
Blackmoore	also	raises:	“Is	Beethoven’s Fifth	Symphony	a meme,	or	only	the	first	four	notes?”	
(Blackmore	1999:	53).

Dawkins	considers	the	particularly	distinctive	part	of	a composition	to	be	a single	meme.	
Such	an	 interpretation	of	a meme	could	be	extremely	problematic,	as	 it	 seems	 that	 it	 could	
only	refer	to	musical	pieces.	We	can	distinguish	elements	representative	of	some	of	the	works,	
such	as	spilling	oil	by	Anne	in	Master and Margarita,	but	these	individuals	may	not	be	properly	
replicated,	or	remembered,	by	those	who	do	not	know	the	work	due	to	the	lack	of	a wider	con-
text.	Returning	to	the	aforementioned	definition	by	Grant,	we	read	that	“an	idea	or	pattern	of	
information	is	not	a meme	until	 it	makes	someone	replicate	it,	repeat	it	to	someone	else,	or	
otherwise	expose	someone	to	infection”.	This	is	in	 line	with	Blackmore’s concept,	which	also	
reflected	on	the	figure	of	a single	meme:

A single	word	is	too	short	to	copyright	and	an	entire	library	too	long,	but	we	can	and	
do	copyright	anything	from	a clever	advertising	jingle	to	a 100 000-word	book.	Any	
of	these	can	count	as	memes –	there	is	no	right	answer	to	the	question –	‘What	really	
is	the	unit	of	the	meme’	(Blackmore	1999:	54).

According	to	the	scholar,	a single	literary	work	can,	therefore,	be	considered	a meme.	However,	
the	problem	may	be	its	further	replication,	because	we	will	not	(usually)	be	able	to	convey	the	
content	of	the	book	word	for	word,	describing	at	best	the	plot,	literary	motives	or	interpreting	
the	work.	Nevertheless,	the	meme	will	be	heavily	distorted	in	comparison	with	the	original	text.

However,	memes	connected	with	creativity	could	take	different	forms –	assuming	that	by	
convincing	someone	of	the	great	talent	of	a given	writer,	we	will	pass	on	information	that	has	
a chance	to	be	reproduced	in	other	people’s minds	much	more	easily.	Imprinting	this	thought	
on	a potential	reader,	we	can	convince	them	to	reach	for	the	artist’s work	and	spread	the	thought	
further	or,	if	it	does	not	meet	expectations,	create	the	opposite	one.	In	this	way,	we	can	consider	
both	a complete	work	and	the	figure	of	the	author	as	a meme,	or	more	precisely,	to	associate	
them	with	a particular	emotion	“good	writer”,	“bad	writer”	and	“good	book”,	“bad	book”.	Sep-
arate	memes	can	be	individual	motifs	and	patterns	related	to	building	a plot	or	character	trait,	
not	only	interesting	for	readers	but	also	reproduced	by	other	authors.	They	can	also	be	single	
sentences	or	words,	which	will	 then	constitute	a kind	of	 reference	 to	 the	works	 from	which	
they	come.	The	form	a meme	will	take	ultimately	depends	on	whatever	attracts	the	attention	of	
a recipient	of	a literary	work.

2	 Although	in	this	case,	one	should	consider	whether	for	the	person	to	whom	we	present	a	given	image,	
a	meme	will	be	the	image	of	it	created	in	their	mind,	or	our	description.
3	 The	use	of	the	term	“imitating”	in	the	context	of	cultural	message	is	also	a	debatable	matter,	which	
Dobrosława	Wężowicz-Ziółkowska	discusses	more	broadly	in	his	article:	D.	Wężowicz-Ziółkowska,	2014,	
Jednostki	 pamięci	 kulturowej.	 Próba	 kulturoznawczej	 redefinicji	 i	 interpretacji	 hipotezy	memetycznej,	
“Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny”	15,	pp.	11–26.
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To	sum	up,	in	accordance	with	the	previous	assumptions,	a meme’s extinction	is	connect-
ed	with	the	progressive	reduction	of	 the	 influence	on	the	recipients;	a cultural	unit	plays	an	
increasingly	less	significant	role	in	the	society	due	to	the	lack	of	demand	for	its	transmission.	
Potential	“carriers”	may	also	fail	to	assimilate	it,	due	to	the	overflow	of	similar	or	stronger	cul-
tural	units	(more	recent	and/or	more	qualitative).	As	a result,	meme	replication	is	made	more	
difficult.

This	does	not,	of	course,	determine	a  total	death	of	a meme.	 It	can	return	 just	 like	 the	
hieroglyphs,	which	were	a regular	system	of	 language	recording	 in	ancient	Egypt,	 forgotten	
after	the	fall	of	civilization,	unused	for	thousands	of	years,	so	that	modern	archaeologists	can	
learn	to	read	them	again,	thus	bringing	the	meme	back	to	life.	Even	nowadays,	thanks	to	the	
existence	of	libraries,	archives,	and	electronic	media,	many	of	the	memes	that	are	not	in	cir-
culation	can	be	brought	back	to	life	through	texts	stored	in	these	places,	such	as	the	works	by	
Placyd	Jankowski.

3 / PLACYD JANKOWSKI
Well	-known	in	the	’40s	and	’50s	of	the	19th	century,	the	author	of	over	twenty	publications,	an	
initiator	 of	 original	 at	 that	 time	artistic	projects,	 even	before	his	death	 in	 1872	had	become	
almost	completely	forgotten	by	readers.	The	reasons	for	such	a dynamic	deterioration	of	the	
meme	can	be	searched	for	in	the	writer’s biography	and	works.

The	author	was	a character	whose	reception	was	ambivalent,	both	due	to	his	works,	and	
his	life	decisions.	On	the	one	hand,	he	was	a delicate4,	gentle	man,	who	devoted	time	to	his	fam-
ily.	It	is	mentioned	by,	among	others,	Walerian	Charkiewicz	(1928:	7)	and	Aleksander	Walicki	
(1888:	470).	On	the	other	hand,	he	had	to	struggle	with	a bad	reputation	all	his	life,	sometimes	
unjustly.	He	was	often	mistaken	for	his	brother,	Jan	Jankowski,	the	anti	-hero	of	the	Philomaths’	
process.	The	case	was	reproached	to	him	even	after	his	death,	among	others	by	Stanisław	Tar-
nowski	 (1888:	 586),	 which	might	 have	 had	 an	 influence	 on	 the	 reception	 of	 Placyd’s  works.	
Due	to	the	act	of	apostasy	and	conversion	to	Orthodox	Church	in	1837,	in	some	circles	he	was	
considered	a traitor,	 the	reason	why	he	was	referred	to	without	 leniency	by	priest	Stanisław	
Chołoniewski	(Charkiewicz	1928:	46–47).	Indeed,	Jankowski’s contribution	to	the	Russification	
movement	was	noticed,	and	after	his	death,	it	was	mentioned	in	the	press	even	for	frequently5 
rather	due	to	his	participation	in	the	liquidation	of	the	Greek	Orthodox	Church	than	because	
of	the	works	he	had	written	in	his	lifetime.	However,	as	argued	by	Walerian	Charkiewicz,	“let	
us	not	be	too	surprised:	Siemaszko	(Józef	Siemaszko,	1798–1868,	Orthodox	bishop	responsible	
for	the	movement	which	led	to	the	liquidation	of	the	Greek	Orthodox	Church –	note	by	P.	Ch.)	

4	 In	his	work	Autopopobiografia	(Autopopsbiography)	he	wrote	about	himself	as	follows:	“Baby’s	first	two	
words	are	usually	listened	to	most	carefully,	and	rightly	so.	Those	mechanically	repeated	sounds	Papa	or	
Mama,	so	easily	explained	by	grammarians,	obviously	contain	a	bigger	mystery	than	the	humiliating	con-
clusion	that	a	human	being	is	an	imitating	species	[…].	The	word	Mama	states	that	a	baby	is	created	to	
more	gentle	feelings,	impenetrable	to	evil,	even	when	tempted	so	by	the	power	of	their	nature;	capable	of	
only	single	beautiful	actions,	but	not	to	the	whole	of	thusly	named	great	deeds;	superstitious,	fearful	and	
blindly	trusting	its	consciousness,	Carol	XII,	Pitt,	and	Napoleon	undoubtedly	named	their	fathers	first.	I,	
with	my	first	word,	made	my	mother	tender”.	P.	Jankowski,	1841,	Autopopobiografia.	Pisma przed‑ślubne 
i przed‑splinowe,	vol.	1,	Vilnius,	pp.	48–49.
5	 Especially	at	the	beginning	of	the	20th	century.

Patryk Chłopek The Forgotten meme. On the example of Life and works of Placyd Jankowski



STUDIA SLAVICA XXV/1 35

with	the	power	of	his	immense	individuality	subdued	everybody	into	submission,	running	his	
game	very	skillfully,	not	speaking	definitively	and	creating	the	illusion	of	great,	glorious	future	
for	the	church”.	The	project	of	changing	the	Greek	Orthodox	Church	by	Józef	Siemaszko	actu-
ally	led	to	the	liquidation	of	that	formulary,	resulting	in,	among	others,	incorporation	of	the	
liquidated	cult’s clergy	into	the	Russian	Orthodox	Church.	“What	stance	did	Placyd	Jankowski	
take?	Was	he	an	active	liquidator	of	the	Greek	Orthodox	Church,	an	enemy	of	all	that	is	Cath-
olic	and	Polish?	Was	he	a victim	of	family	relationships	and	did	not	know	what	the	results	will	
be	of	the	effort	made	by	the	powerful	bishop	and	the	whole	consistory?	All	of	those	questions	
can	be	equally	convincingly	answered	both	‘yes’	and	‘no’…” –	writes	Charkiewicz	(1928:	20).	Ac-
cording	to	the	scholar,	on	the	one	hand,	the	writer	could	not	have	known	what	was	going	on	in	
Greek	Orthodox	circles	and	what	the	role	of	priest	Siemaszko	was	in	all	of	that,	on	the	other,	
however,	 Jankowski	might	have	been	driven	by	ecumenical	 ideas,	neither	was	he	a careerist:	
“His	character	was	to	righteous	and	peaceful,	he	never	showed	urge	to	gain	glamour	or	riches”	
(Charkiewicz	1928:	20).	Despite	all	that	Jankowski	finally	embraced	the	Orthodox	religion	and	
“converted”	former	Greek	Orthodox	priests	to	it –	very	effectively,	as	it	turns	out,	which	is	evi-
denced	by	the	trust	of	the	future	bishop	of	Lithuania.

During	the	synod	in	Połock,	on	12	February	1839,	the	act	of	unification	of	Greek	Catholic	
Church	with	the	Orthodox	Church	was	signed	(Mironowicz	2005:	13).	From	that	time	on,	Jan-
kowski	was	focusing	on	the	work	of	a clerical	dignitary.	Residing	in	Żyrowice	and	Vilnius,	he	has	
earned	the	reputation	of	an	erudite,	a devoted	clergyman,	who	ably	did	what	was	expected	from	
him,	receiving	many	awards	in	recognition	of	his	services	(Charkiewicz	1928:	25–26).	Due	to	
health	reasons,	after	a merely	2-year	stay	in	Vilnius,	he	received	the	parish	of	Białawicze	village.	
He	spent	over	ten	years	there,	which	for	him	was	the	period	of	“gradual	distancing	from	the	
world”	(Charkiewicz	1928:	32).	In	1858,	at	the	age	of	48,	he	retired	to	Żyrowice.	He	did	not	publish	
any	more	books,	and	many	years	earlier	he	had	started	to	lose	his	readership.	After	the	fall	of	the	
January	Uprising,	when	he	returned	to	his	journalistic	work	for	a short	time,	he	was	approached	
by	representatives	of	the	Russian	periodicals	“Wilenskiy	Vyestnik”	and	“Litovskiy	Yeparchy	Ve-
domosti”.	In	the	articles	from	that	period,	Jankowski	appears	as	an	enemy	of	Polishness	and	Ca-
tholicism	with	a sentimental	attitude	towards	his	student	years.	We	can	only	suspect	what	the	
motivations	for	such	a diametrical	change	in	the	writer’s rhetoric	were,	but	it	seems	justified	to	
assume	it	was	the	influence	that	this	had	on	preserving	the	memory	of	the	writer	and	his	works.	
Moreover,	taking	into	account	the	domination	of	biography	in	literary	research	at	the	beginning	
of	 the	20th	century,	 Jankowski	may	have	been	deliberately	downplayed	by	 literary	 research-
ers.	Also,	a monograph	on	the	writer,	written	in	1928,	is	not	as	much	focused	not	on	Jankows-
ki’s works,	but	rather	on	his	participation	in	the	disintegration	of	the	Greek	Catholic	formulary.

Such	an	approach	may	be	perceived	as	harmful,	because	it	does	not	take	into	account	Jan-
kowski	as	a man	who,	after	surviving	the	January	Uprising,	could	simply	be	afraid	of	the	in-
vader.	Gentle	by	nature,	submissive,	and	thinking	primarily	about	the	well	-being	of	his	family,	
Jankowski	acted	in	accordance	with	the	requirements	of	his	situation	at	the	time,	thus	wanting	
to	ensure	a peaceful	life	for	himself	and	his	loved	ones.	“He	strived	for	a home,	for	a peaceful	
and	cheerful	life	surrounded	by	friendly	and	cordial	people”	(Charkieiwcz	1928:	21).	That	is	why	
he	was	humbly	working	for	a more	influential	clergyman,	and	why	he	did	not	touch	upon	po-
litical	topics	in	his	works.
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In	1867,	Jankowski’s wife	died	as	a result	of	the	news	of	the	death	of	their	son,	who	went	
to	Russia	to	study.	After	this	tragedy,	Placyd	decided	to	live	in	seclusion,	limiting	any	contact	
with	the	world	to	a minimum.	Józef	Orda,	who	personally	knew	the	writer,	described	the	for-
mer	clergyman	in	an	interview	with	Walerian	Charkiewicz	in	the	following	words:	“Jankowski	
was	an	extremely	educated	man,	he	wrote	a lot,	had	a sharp	pen,	and	in	his	conversations	he	
often	expressed	his	regret	that	he	had	been	dragged	into	the	whole	affair	of	Greek	Orthodox	
Church	liquidation”.	Jankowski	died	in	1872,	almost	completely	forgotten,	which	is	somewhat	
confirmed	by	Józef	Ignacy	Kraszewski,	 the	writer’s close	friend,	 in	an	obituary	written	after	
more	than	a year,	who	remarked	that	“the	news	of	his	death	did	not	reach	us	betimes”	(Krasze-
wski	1873:	293).

This	uncertainty	connected	with	the	figure	of	Jankowski,	the	phantom	of	a traitor	of	the	
nation,	a Russificator,	an	apostate –	all	this,	although	not	fully	corresponding	to	reality,	could	
have	had	a significant	impact	on	the	reception	of	Jankowski’s work	and	could	have	been	a factor	
that	discouraged	the	audience	from	assimilating	his	works,	which	certainly	also	contributed	to	
limiting	the	possibility	of	replicating	the	memes	associated	with	them.

It	should	be	noted,	however,	 that	 Jankowski’s  life	decisions	do	not	have	 to	be	 the	main	
reason	for	the	regression	of	the	interest	in	his	work.	The	writer,	under	the	pseudonym	of	John	of	
Dycalp,	started	his	intensive	work	as	an	artist	four	years	after	the	act	of	apostasy	and	although	
he	may	have	been	controversial,	the	best	period	of	his	work	is	considered	to	be	the	1840’s,	espe-
cially	the	first	half	of	them.

Jankowski	came	to	create	in	times	he	could	not	adapt	to.	The	polish	emigration	literature	
was	dominated	by	political	subjects	related	to	national	liberation;	on	the	other	hand,	those	who	
were	under	strict	censorship	control	considered	it	their	mission	to	“awaken	the	mental	move-
ment”6.	This	was	the	time	when	writers	had	to	struggle	with	the	responsible	task	of	maintaining	
the	memory	of	Polishness	and	the	motivation	to	fight	the	invader.	“Patriotic	motifs	in	poetry	
were	not	only	fashionable,	but	also	binding;	the	power	of	patriotic	feeling	often	determined	the	
readability	of	a work;	the	lack	of	similar	motifs	was	considered	to	be	something	reprehensible,	
unacceptable,	worthy	of	strong	contempt”	(Charkiewicz	1928:	39) –	as	vividly	described	by	Wa-
lerian	Charkiewicz.

Placyd	did	not	share	those	beliefs.	The	reader	will	not	find	political	topics	in	his	works.	His	
artistic	career	indicates	that	was	distancing	himself	from	the	Romantic	convention,	at	times	
going	as	far	as	ridiculing	it.	One	such	example	is	Rozmowa duchów (Dialogue of spirits)	from	the	
collection	entitled	Pisma przed ‑ślubne i przed ‑splinowe (Pre ‑marriage and pre ‑spleen writings)	 (Jan-
kowski	1841:	3–26).	Jankowski	tries	to	trivialize	there	the	topos	of	unreturned	love,	which	from	
his	perspective	could	be	an	overused	motif.	He	also	has	no	patience	for	the	poetry	created	at	
the	time,	stating	that	he	would	rather	“listen	to	the	grass	grow”	than	read	it	(Jankowski	1843:	

6	 Józef	Ignacy	Kraszewski	wrote	to	Placyd	Jankowski	in	a	letter	from	20	April	1841:	“I	do	not	believe	in	
literary	immortality	and	do	not	care	much	about	fame;	I	wish	to,	with	my	writings,	example,	shouting,	
beating,	etc.	bring	into	motion,	move,	encourage,	to	open	roads	for	others,	spread	a	few	ideas	which	roam	
around	my	head.	It	is	my	goal,	it	is	the	fame	I	desire-	the	fame	of	an	inspirer	[…]	It	is	only	about	encoura-
ging,	about	motivating	to	work.	Having	opened	one	road,	I	leap	to	another,	I	write	and	live	in	such	a	ma-
nner,	and	I	desire	that	someday	someone	says	about	me	only	that,	and	that	I	contributed	to	the	revival	of	
the	thinkers’	movement	in	my	time”.	Quote	after:	W.	Charkiewicz,	1928,	Placyd	Jankowski	(John	of	Dycalp).	
Życie	i	twórczość,	Wilno,	p.	40.
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176).	Nevertheless,	he	carefully	avoided	a firm	attitude	 in	any	 respect,	allowing	himself	only	
subtle,	humorous	hoaxes.	His	distanced	approach	to	social	life	could	also	have	been	a reason	for	
not	taking	up	the	subject	that	was	expected	from	the	creators	of	this	generation.	Political	and	
national	liberation	issues,	as	well	as	historical	ones,	remained	for	Jankowski	an	area	which	he	
clearly	did	not	want	to	enter.	However,	he	was	left	with	loose	humor	and	folklore,	which	could	
have	been	the	reason	for	his	initial	readership.

Due	to	the	excess	of	certain	content,	the	solutions	proposed	by	John	of	Dycalp	may	have	
been	alluring	due	to	their	freshness	and	interesting	form.	Apart	from	that,	readers	could	count	
on	homely	 and	moral	 character	of	his	works.	According	 to	Charkiewicz:	 “It	was	 enough	 for	
modest	readers,	under	the	care	of	government	censorship,	to	applaud	the	author,	as	not	merely	
a champion	of	Polishness,	and	use	those	faint	and	shy	images	of	the	Polish	life	to	draw	comfort	
and	faith	in	the	strength	and	vitality	of	the	nation	for	themselves”	(Charkiewicz	1928:	44).	With	
his	first	publications,	Jankowski	began	to	be	considered	a promising	author,	his	“John	of	Dy-
calp”	meme	quickly	spread	in	the	minds	of	readers	due	to	its	originality.

Paradoxically,	what	initially	ensured	Jankowski’s readership	may	also	have	been	the	rea-
son	why	the	works	of	art	were	not	preserved.	The	price	for	the	originality	of	the	works	was	their	
universality –	the	lack	of	elevated	content,	focus	on	idyllicism	and	folklore	was	what	allowed	
the	readers	 to	breathe,	cut	 themselves	off	 from	the	difficult	reality	of	 life	under	 the	Russian	
occupation,	it	was	a breath	of	fresh	air	in	the	literature	of	the	1840s.	At	the	same	time,	however,	
when	the	humor	of	these	works	lost	its	relevance,	they	lacked	arguments	that	would	determine	
its	establishment	in	the	cultural	circulation.

Jankowski	was	an	extremely	active	writer,	but	his	readers	realized	that	he	did	not	possess	
an	extraordinary	talent.	Apparently,	he	“was	not	a brilliant	talent,	but	had	some	virtues	which	
not	every,	even	extraordinary,	writer	possesses”	(Walicki	1888:	471).	He	published	his	first	book,	
entitled	Chaos,	in	1835	under	the	alias	of	‘Witalis	Komu	-Jedzie’	and	received	positive	reviews	for	
it,	mainly	due	to	its	original	form	and	humorous	touch.	He	did	not,	however,	ride	that	wave,	
and	waited	as	 long	as	six	years	until	he	published	his	next	work –	Pisma przed ‑ślubne i przed‑
‑splinowe.	The	book,	published	already	under	the	alias	of	John	of	Dycalp,	is	very	similar	to	previ-
ously	published	Chaos,	but	the	development	of	the	author’s literary	awareness	is	clearly	visible.

After	the	first	two	books,	characterized	by	a multitude	of	forms,	genres	and	conventions,	
cooperation	with	Józef	Ignacy	Kraszewski	on	Powieść składana (A folded novel)	earned	Jankowski	
a reputation	of	a  literary	experimenter7.	The	 joint	project	raised	considerable	 interest	of	 the	
literary	community,	possibly	mostly	due	to	Kraszewski’s participation.	Unfortunately,	the	book	
failed	to	meet	the	readers’	expectations	and	faced	severe	criticism,	which	the	authors	respond-
ed	to	with	understanding,	since	as	Kraszewski	reminisces:	“We	were	both	rather	dissatisfied	
with	it;	the	writing	took	too	long,	and	the	idea	itself	was	unfortunate”	(Kraszewski	1873:	311).

7	 As	written	 (before	 the	 publication	 of	Powieść składana)	 by	Michał	Grabowski	 to	 Placyd	 Jankowski:	
“With	a	few	works,	you	have	made	all	of	us	turn	our	eyes	on	you;	everybody	recognizes	you	as	a	writer	of	
a	type	completely	unknown	in	our	literature;	hence	they	pay	utmost	attention	to	your	future	works	and	
I,	driven	by	my	critical	dedication,	have	the	duty	to	express	this	opinion	of	the	generality”.	Quoted	after:	
W. Charkiewicz,	1928,	Placyd	Jankowski	(John	of	Dycalp).	Życie	i	twórczość,	Wilno,	p.	48.
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The	’40s	were,	in	general,	the	best	period	for	Jankowski’s literary	development,	but	already	
in	the	second	half	of	the	decade	he	started	to	lose	his	zeal	for	writing8.	During	that	time,	he	was	
also	a member	of	the	so	-called	“weekly	coterie”,	which	was	the	editorial	board	of	literary	criti-
cism	department	of	a Catholic	“Tygodnik	Petersburski”.	It	is	interesting,	due	to	the	fact	that	the	
author	of	Chaos	was	already	an	apostate	and	an	Orthodox	Chuch	convert.	In	this	context,	start-
ing	cooperation	with	the	weekly	seems	intriguing,	and	may	also	indicate	author’s little	care	for	
ideological	matters.

Being	a member	of	the	Coterie	earned	Jankowski	several	flattering	reviews	of	his	works.	
Henryk	Rzewuski	admonished	Michał	Grabowski	in	the	following	way:	“But	why	has	he	yet	not	
made	a mention	of	‘Pre	-marriage	and	pre	-spleen	writings’	and	not	enlightened	the	readers	that	
there	is	already	a new,	completely	national	Stern,	often	equal	to	him	in	wit,	and	at	times	almost	
equal	in	feeling”.9	On	the	pages	of	“Tygodnik	Petersburski”	there	were	sometimes	overly	flatter-
ing	reviews	presenting	Jankowski	as	an	apparition	and	an	outstanding	artist.	In	opposition	to	
the	voices	of	the	Coterie,	there	were	reviewers	from	the	circles	of	the	“Biblioteka	Warszawska”,	
who	in	turn,	at	times,	forcibly	diminished	the	value	of	the	clergyman’s works.	Kraszewski	saw	
the	reasons	for	this	difference	of	opinion	in	the	influence	of	different	philosophical	currents	
on	the	Warsaw	and	Vilnius	communities	(Struve	1880:	293).	Apart	from	that,	he	noticed	that	
Jankowski	did	not	have	the	courage	to	leave	the	boundaries	of	his	inner	circle:

The	 tight	 circle	 he	mingled	with,	 extended	only	 by	 reading	 and	knowledge	 of	 the	
world,	which	was,	so	to	say,	second	-hand,	may	have	contributed	to	narrowing	the	
horizon	of	his	artistic	creations.	He	knew	almost	only	what	he	 loved	and	what	he	
grew	together	with.	He	took	little	effort	to	look	out	into	a bigger	world,	full	of	diver-
sities.	Between	Vilnius,	Żyrowice,	Minsk,	and	Białynicze	passed	his	whole	life,	which	
however,	 desired	 nothing	 but	 what	 surrounded	 it.	The	 house	 of	 the	 Czudowskis,	
and	later	of	Pusłowski	were	almost	the	only	ones	where	he	stayed	for	a short	time.	
Likewise,	in	his	novels	and	humoresques	he	did	not	venture	beyond	the	known	areas	
(Kraszewski	1873:	311).

In	any	case,	it	established	Placyd’s position	as	a regional	writer.	His	artistic	work	was	not	so	
much	a universal	object	to	raise	interest	in	readers	from	outside	the	Vilnius	area.	The	writer	
kept	in	touch	mostly	with	members	of	the	Lithuanian	literary	community,	publishing	his	books	
in	Vilnius.10	Also	due	to	his	style,	language,	and	even	the	issues	tackled,	he	was	giving	his	Bor-
derlands	readers	a possibility	to	identify	with	what	they	considered	more	‘homely’	literary	work	
(Charkiewicz	1928:	67).	As	a result,	the	circle	of	his	recipients	was	significantly	limited.

8	 It	is	visible	in	the	number	of	Janowski’s	publications.	In	the	first	half	of	the	decade,	fourteen	of	his	
books	have	appeared	(two	of	which	were	translations,	and	one	a	reissue),	but	the	second	half	brought	us	
only	seven	new	titles	(three	of	which	being	translations).	In	the	’50s,	only	five	books	were	published	(inclu-
ding	one	reissue).
9	 Comparison	to	Stern	is	not	accidental	–	Placyd	Jankowski	was	inspired	by	English	literature,	among	
others	Laurence	Stern	himself	and	Walter	Scott.	He	also	translated	a	few	works	by	William	Shakespeare,	
m.in.	The Merry Wives of Windsor	(1842),	The Midnight Hour (1845),	and	Henry V (1873	–	post	mortem	edition).
10	 With	merely	few	exceptions:	Doktor Panteusz w przemianach	(Leipzig	1845,	Brussels	1862),	Nowe opowia‑
dania	(Leipzig	1847),	Fanaberie pana starosty Kaniowskiego	(Warsaw	1873	–	post	mortem	edition).
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As	already	mentioned,	Jankowski	is	a person	who	arouses	very	ambivalent	feelings.	On	the	
one	hand,	he	was	a renegade,	who	put	his	hand	to	the	Russification	of	Greek	Orthodox	priests.	
On	the	other	hand,	a writer	who	was	accepted	and	valued	in	the	Polish	literary	community	even	
after	the	act	of	apostasy.	An	original	creator	who	did	not	adhere	to	the	convention,	 inspired	
by	Stern,	Walter	Scott	and	Shakespeare,	who	repeatedly	published	books	not	appealing	to	the	
tastes	of	critics.	It	was	the	originality	and	cheerful	content	of	his	works	that	ensured	his	read-
ers’	great	interest,	which,	however,	was	not	enough	to	make	his	texts	memorable.

4 / CONCLUSIONS
Memes	connected	with	the	work	of	Placyd	Jankowski	did	not	survive	the	test	of	time.	They	did	
not	present	any	universal	content –	seminal	or	sublime –	and	thus	did	not	arouse	the	need	for	
meme	reproduction.	With	time,	the	author’s originality	was	also	obliterated,	the	next	genera-
tions	of	readers	had	access	to	a larger	number	of	memes,	which	effectively	replaced	the	work	
of	the	author	of	Autopopobiografia.	A factor	which	may	have	evoked	aversion	was	the	writer’s ac-
tivities	regarding	Russification.	As	mentioned	above,	a meme	has	a greater	chance	of	survival	
when	it	adequately	affects	the	imagination	and	feelings	of	the	recipient,	not	only	in	an	indi-
vidual	but	also	in	a collective	context.	In	his	works,	Jankowski	limited	himself	to	describing	his	
closest	surroundings,	to	idyll	and	irony,	which	could	appeal	to	individuals	with	a specific	sense	
of	aesthetics.	He	did	not	touch	upon	important	topics	that	could	have	a wider	impact.	The	light	
humoresque,	additionally	given	in	such	a form	as	Chaos	or	Pisma przed ‑ślubne i przed ‑splinowe,	
was	a casual	reading	for	 the	readers,	which	allowed	them	to	take	a break	from	the	everyday	
life	created	by	the	governments	of	the	partitioners.	So,	is	there	any	place	in	the	contemporary	
literary	discourse	to	recall	the	works	of	Placyd	Jankowski?

The	fact	that	the	meme	was	supplanted	in	some	specific	circumstances	by	others,	more	
up	-to	-date	 at	 that	 time,	 does	 not	mean	 that	 it	 is	 not	 valuable	 enough	 to	 deserve	 to	 be	 re-
-examined	in	changed	circumstances.	Placyd	Jankowski,	as	Walerian	Charkiewicz	mentioned,	
fell	victim	to	the	weakness	of	his	character,	which	was	reflected	not	only	in	the	subject	matter	
of	his	work	but	also	in	the	decisions	made	during	his	lifetime.	In	1888,	Aleksander	Walicki,	in	
turn,	noted:	“The	time	has	yet	not	come	to	justly	evaluate	that	beautiful	character.	It	requires	
the	removal	of	all	passionate	attitudes	and,	most	of	all,	being	able	to	perform	a deep	and	subtle	
mental	diagnosis”	 (Walicki	1888:	470).	We	can	analyze	Jankowski’s work,	without	taking	into	
account	the	events	from	his	life	that	compromised	him,	as	well	as	those	attributed	to	him	but	
not	involving	him,	all	the	more	so	because	his	works	aroused	enough	interest	among	critics	due	
to	their	originality	and	distinctiveness	from	the	tendencies	in	the	Polish	literature	at	the	time.	
Thus,	they	can	enrich	our	knowledge	about	the	Romantic	period.

THE FORGOTTEN MEME. ON THE EXAMPLE OF LIFE AND WORKS OF 
PLACYD JANKOWSKI

Summary	 Patryk	 Chłopek,	MA,	 a  graduate	 of	 Polish	 philology	 (editorial	 and	
publishing	specialization)	at	the	Nicolaus	Copernicus	University,	PhD	student	
at	 the	Academia	Artium	Humaniorum	 in	Toruń.	 In	his	 doctoral	 dissertation,	
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written	under	the	supervision	of	dr	hab.	Magdalena	Bizior	-Dombrowska,	prof.	
of	NCU,	develops	the	issue	of	the	life	and	work	of	Placyd	Jankowski.	He	also	as-
sociates	his	research	interests	with	the	concept	of	memetics,	typography,	book	
market	on	polish	lands	in	the	19th	century,	and	scientific	editing

ZAPOMNIANY MEM. NA PRZYKŁADZIE ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI PLACYDA 
JANKOWSKIEGO

Streszczenie	Placyd	Jankowski	(John	of	Dycalp)	był	pisarzem	działającym	w	la-
tach	40.	XIX	wieku,	szybko	zdobył	popularność	dzięki	swoim	humorystycznym	
tekstom,	 lecz	 jeszcze	przed	swoją	śmiercią	w	1872	roku	został	niemalże	zapo-
mniany	przez	czytelników.	Rodzi	to	pytania	dotyczące	reguł	rządzących	pamię-
cią	kulturową.	Jedną	z	koncepcji,	którą	można	tłumaczyć	proces	dziedziczności	
kulturowej,	jest	zaproponowana	przez	Richarda	Dawkinsa	teoria	memetyczna.	
Badacz	zakłada	 istnienie	podlegających	procesowi	ewolucji	 jednostek	kultury,	
nazwanych	przez	niego	memami.	Ich	sukces	i	przetrwanie	zależą	od	posiadania	
konkretnych	cech,	na	które	ludzki	umysł	jest	szczególnie	podatny,	tj.	aktualno-
ści,	 oryginalności,	 narracyjności	 oraz	 uniwersalności.	 Korzystając	 z	 narzędzi	
wypracowanych	 przez	 memetyków,	 w	 artykule	 zostanie	 podjęta	 próba	 opisu	
powodów	społecznego	zapominania	na	przykładzie	życia	i	 twórczości	Placyda	
Jankowskiego.
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Z AKTORA KAPŁAN. OD „KRÓLA- 
-DUCHA” DO „SŁOWIAŃSKIEGO 
PAPIEŻA”

KLAUDIA JEZNACH

FROM THE ACTOR THE PRIEST. FROM “KING ‑SPIRIT” TO “SLAVIC POPE”

ABSTRACT This article is concerned with the fragmentary nature of Juliusz Słowac‑
ki’s poem “Król ‑Duch”, its mystical ‑Christian dimension and the impact it had on Karol 
Wojtyła. Openness to infinity and perpetuality of literature is made clear by referring to 
Friedrich Schlegel and his idea on the endlessness of romantic poetry, as well as to Roland 
Barthes, who draws attention to the text as a fabric creating a “wonderful image”. “Król‑
‑Duch”, being a work that requires a patient and soulful reader, ready to travel through the 
labyrinth, is noticed by Karol Wojtyla, who recognizes the poem as a perfect Christian epic. 
Participation in the Rhapsodic Theater and the change that occurred in the thought of the 
later pope indicate a deep understanding of the truths hidden in the work. It also proves 
that a new way of reading – a long conversation with the text, can lead to repentance. The 
article attempts to prove that literary mysticism, the experience of the relationship of the 
“I” with God, as well as spiritual activity bring the work of the romantic poet closer to the 
poetry of Karol Wojtyła, while making John Paul II the next “King ‑Spirit”, the Spirit that 
orients the nation towards the highest levels of Divine Love.
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Król ‑Duch	Juliusza	Słowackiego	to	dzieło	wciąż	cieszące	się	ogromną	popularnością	wśród	li-
teraturoznawców,	którzy	od	wielu	 lat	spierają	się	o kwestię	spójności	poematu.	Pytanie	o  to	
czy	 tekst	 jest	całością,	czy	zbiorem	porozrzucanych	fragmentów,	w	dalszym	ciągu	pozostaje	
otwarte.	Wiadomo,	że	za	życia	autora	ukazał	się	tylko	I Rapsod,	pozostała	cześć	dzieła	jest	zbio-
rem	porozrzucanych,	nieco	chaotycznie,	puzzli,	które	 tworzą	wielowarstwową	całość.	Bada-
czami,	którzy	opowiedzieli	się	za	czytaniem	Króla ‑Ducha	 jako	całości	są	m.in.	Juliusz	Kleiner	
(w swojej	edycji	Dzieł	wszystkich	podzielił	Króla ‑Ducha	na	tekst	główny:	tom	VII	i jego	odmiany:	
XVI,	XVII),	 Jan	Gwalbert	Pawlikowski	 (opracował	tekst	Króla ‑Ducha	w	 jednym	tomie),	Marek	
Troszyński	(wydał	Raptularz 1843–1849,	uważał	on,	że	Raptularz	jest	„rozwichrzonym	i żywio-
łowym,	ale	jednak –	dziełem”),	Antoni	Małecki,	Marta	Piwińska	(mistyka	Słowackiego	czyni	go	
poetą	Księgi),	Lucyna	Nawarecka	(czyta	Króla ‑Ducha	 jako	dzieło	mistyczne	i  teologiczne)1.	Po	
przeciwnej	stronie,	uważając	dzieło	Słowackiego	za	fragmentaryczne,	stoi	Maria	Janion	(dzieło	
to	nie	posiada	„związku,	początku,	końca,	ciągu”),	Stefan	Chwin	(na	sesji	w	1979r.	zapropono-
wał,	aby	wydać	Króla ‑Ducha	w	formie	kart.	Wg	niego	fragmenty	dzieła	można	czytać	w	dowolnej	
kolejności,	a tego	typu	wydanie	pozwoliłoby	czytelnikowi	dowolnie	układać	oktawy,	mając	do	
dyspozycji	zarówno	tekst	główny	jak	i  jego	warianty),	Jarosław	Marek	Rymkiewicz	(sugeruje,	
podobnie	 jak	Chwin,	wydanie	poematu	w	 formie	porozrzucanych	 fragmentów),	Mikołaj	So-
kołowski	(w	swojej	książce	Król ‑Duch Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska proponuje	lekturę	
nomadyczną –	zbiór	małych	epopei).2

Fragmentaryczność	 dzieł	 mistycznych	 Słowackiego	 świadczy	 o  jego	 głębokim	 zamyśle	
nad	 całością	 systemu	 genezyjskiego.	 Idea	 nieskończoności,	 chaos,	 rozwichrzone	 zapiski	 są	
odbiciem	wewnętrznego	„ja”	romantycznego	poety,	dowodem	na	istnienie	nadrzędnej	całości.	
Autor	manifestując	swoją	indywidualność,	a także	podkreślając	autonomiczny	charakter	opra-
cowanego	przez	siebie	systemu,	wpisuje	się	w	poetykę	fragmentu,	która	daje	mu	możliwość	
nieustannego	uzupełniania	zapisu	o nowe	myśli,	spostrzeżenia.	Dominuje	w	niej	otwartość	na	
ruch	myśli,	przeżywanie	świata,	brak	ograniczeń,	a jednocześnie	tworzy	się	element	tajemni-
czości,	niepewności,	tak	popularny	w	romantyzmie.

Fragmentaryczność	 jest	 jedną	 z  cech,	 która	 towarzyszy	 wielu	 romantycznym	 poetom.	
„Każdy	wycinek	rzeczywistości	jest	pierwszym	członem	nieskończonego	szeregu,	początkiem	
nieskończonej	powieści”	pisał	Novalis	 (Novalis	 1984:	341).	Z kolei	Schlegel	uważał,	że	„poezja	
romantyczna	znajduje	się	jeszcze	w	procesie	stawania	się,	ba,	to	właśnie	jest	jej	właściwą	istotą,	
że	może	ona	tylko	wiecznie	stawać	się,	nigdy	nie	dochodząc	skończoności” (Manifesty	romanty-
zmu	1995:	169).	Wydawać	by	się	mogło,	że	przywołane	cytaty	doskonale	wpisują	się	w	mistyczną	
twórczość	Słowackiego,	która	jest	nieskończoną	opowieścią,	ciągle	nadbudowywaną,	dopiesz-
czaną	i otwartą	na	nieskończoność	(wieczne	trwanie).	Słownik	 literatury	polskiej	XIX	wieku	
pod	hasłem	„FRAGMENT”	podaje,	że:

„Najświetniejszym	przykładem	fragmentaryczności	jest	[właśnie]	dzieło	mistyczne	Sło-
wackiego.	Wszystko	jest	fragmentem,	częścią	całości	nie	w	pełni	poznawalnej,	nie	w	pełni	wy-
obrażonej.	Materia	dzieła,	jego	temat	są	otwarte	na	nieskończoność	i dlatego	niemożliwe	do	
definitywnego	zamknięcia.	Słowacki	dążył	do	odsłonięcia	ostatecznej	prawdy	o całości	bytu.	

1	 Podobnie	myślał	o Królu‑Duchu	Karol	Wojtyła,	który	w	twórczości	Słowackiego	widział	nieskończoną	
opowieść	ducha,	pełną	boskiego	światła	i	mistycznej	miłości.	
2	 Wszystkie	przywołane	pozycje	ujęte	zostały	w	bibliografii.
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Prowadzi	 to	do	rezygnacji	z  tradycyjnych	konstrukcji,	a więc	z kompozycji	 retorycznej,	 line-
arnego	porządku,	sukcesywności.	Powstaje	wielka	liczba	fragmentów	przenikających	się	wza-
jemnie,	równoległych,	paralelnych,	będących	wielostronnym	zapisem	jednego	tematu,	symul-
tanicznych,	 zróżnicowanych	 gatunkowo,	 ale	 równocennych:	 list,	miniatura	 liryczna,	 dramat	
objawiają	jakąś	stronę	prawdy.	Wszystkie	teksty	dzieła	mistycznego	są	bowiem	zapisem	jednej	
idei,	prawdy	genezyjskiej.	Właśnie	dlatego	zachodzi	tu	swoista	tożsamość	fragmentu	i całości,	
bo	fragment	w	systemie	poetyki	Słowackiego	musi	świadczyć	o całości;	bez	tego	zatraca	się	jego	
głęboki	sens”	(Słownik	literatury	polskiej	XIX	wieku	2009:	304).

Przy	powierzchownej	lekturze	Króla ‑Ducha	dzieło	może	się	wydać	fragmentaryczne.	Czy-
tanie	owego	dzieła	w	ujęciu	linearnym	niesie	za	sobą	niebezpieczeństwo	nie	tylko	niezauwa-
żenia	całości,	 lecz	także,	a może	i przede	wszystkim	niezrozumienia	sensu	ukrytego	w	głębi	
poematu.

„Trudu	doznasz,	czytając	niniejsze	poema –	a walkę	będziesz	musiał	odbyć,	duchu	czy-
telnika,	z duchem	poety…	Jeśliś	leniwy –	dzieło	odrzucisz;	wszakże	zostaniesz	pod	zaklęciem	
prawdy,	która	ci	w	drodze	wiedzy	dalej	iść	nie	pozwoli”	(Dzieła	wszystkie	XVII:	81) –	pisał	Sło-
wacki	w	Przedmowie	do	Rapsodu II.	Aby	zrozumieć	sens	utworu,	potrzeba	czytelnika	wnikli-
wego,	wytrwałego,	który	krok	po	kroku	będzie	podążał	labiryntem	pełnym	obrazów,	metafor,	
symboli.	Jak	w	Tryptyku rzymskim	Jana	Pawła	II	„przedzieraj	się,	szukaj,	nie	ustępuj,	wiesz,	że	
ono	[źródło]	musi	tu	gdzieś	być” (Jan	Paweł	II	2003:	11)	Tym	źródłem	jest	odkrycie	sensu.	Próba	
odnalezienia	i interpretacji	Króla ‑Ducha in pleno.

A „może	Króla	-Ducha	wcale	nie	ma?”	(Piwińska	1999:	259) –	zadajmy	sobie	to	samo	pyta-
nie,	które	postawiła	Marta	Piwińska	w	notatkach	z czytania	poematu.	Czy	współcześnie	mo-
żemy	mówić	o lekturze	tekstu	stworzonego	par excellence	przez	Słowackiego?	Czytelnik	ma	do	
dyspozycji	wydania,	które	edytorsko	nie	budzą	żadnych	zastrzeżeń,	jednakże	bez	wątpienia	są	
ingerencją	badacza	w	tekst.	Współczesna	komparatystyka	mówi,	że	tłumacz	ma	do	dzieła	takie	
samo	prawo,	a może	i większe	niż	sam	twórca3.	Edytor,	który	próbuje	scalić	i poszufladkować	
rozsypane	teksty,	przypomina	tłumacza,	który	wybiera	swoją	własną	metodę	translacji.	Kiedy	
mamy	do	czynienia	z utworem	wierszowanym,	z charakterystycznym	metrum	i rymami,	tłu-
macz	musi	zdecydować	czy	tłumaczy	tekst	1:1	(słowo	do	słowa),	czy	tak,	aby	zachować	odpo-
wiednią	liczbę	zgłosek	i rymy.	Podobnie	rzecz	ma	się	przy	edycji	pism	Słowackiego –	to	edytor	
decyduje,	który	fragment	wejdzie	do	tekstu	głównego,	a który	zostanie	umieszczony	w	warian-
tach	i odmianach	tekstu.	A co	jeśli	edytor	porządkujący	dzieła	zgodnie	ze	swoją	intuicją	staje	się	
po	trosze	ojcem	edycji	pism,	kimś	na	równi	z twórcą?	Począwszy	od	czasu	pogrzebu	poety,	bę-
dziemy	mieli	do	czynienia	z Królem	-Duchem	Felińskiego,	Kleinera,	Pawlikowskiego	itd.	Jedno	
jest	pewne,	Słowacki	stworzył	arcydzieło,	które	wychodzi	poza	ramy	gatunkowe,	poza	literacką	
percepcję,	„jest	ponad	 stan	kultury	polskiej	 i  polskiego	życia,	ponad	 stan	narodu”	 (Piwińska	
1999:	277).	Kto	odważy	się	przeczytać	Króla ‑Ducha	 i dokonać	jego	analizy?	Czy	istnieje	szansa	

3	 Elza	Veira	–	przekład	jako	zjawisko	wampiryczne	(tłumacz	wysysa	tekst	źródłowy)	lub	zjawisko	kani-
balistyczne	(tłumacz	przejmuje	siłę	osobowości,	aby	dać	życie),	oryginał	jest	ofiarą,	staje	się	aktem	gwałtu.	
Akt	agresji	odbiera	coś,	co	jest	sensem	naddanym	tekstu,	pewnej	kategorii	estetycznej.	Przekład	jest	stra-
tegią	literacką	(tłumacz	stwarza	tekst).	Tekst	przekładu	staje	się	oryginałem,	tak	jak	w	przypadku	Jerozo‑
limy wyzwolonej	(Tass	–	Kochanowski),	Dworzanina polskiego	Górnickiego	(który	jest	przekładem/parafrazą	
Dworzanina	Baldassare’a	Castiglione’a).
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na	omówienie	poematu,	tak	jak	omawia	się	W poszukiwaniu straconego czasu	Marcelego	Prousta,	
Ulissesa	Jamesa	Joyce’a,	Panią Bovary	Gustawa	Flauberta?	Pisane	jako	księga	życia,	przekreślane	
i niszczone	(tak	jak	Pani	Bovary,	którą	Flaubert	zniszczył	i napisał	od	nowa),	a jednak	niezwykle	
popularne	i co	najważniejsze	tkwiące	w	lekturze.	Król ‑Duch	jest	zbiorem	edycji,	ciągle	na	nowo	
wydawany	lecz	niezwykle	rzadko	czytany4.	Oktawy	tworzące	niezliczoną	ilość	zapisków,	w	któ-
rych	tekst	pisany	od	prawej	do	lewej	miesza	się	z tym	z góry	na	dół	i na	ukos,	a gdyby	tego	było	
mało,	to	jeszcze	miejscami	poprzekreślany,	zamazany.	Trudno	mówić	w	tym	miejscu	o poema-
cie,	są	to	raczej	niezliczone	kryształy	potłuczonego	szkła.	Nasuwa	się	pytanie	czy	możliwe	jest	
poukładanie	ich	w	taki	sposób,	by	w	lustrze	odnaleźć	twarz	romantycznego	poety?

Tekst	jest	pewnego	rodzaju	tkaniną.	Pisarz	tka	na	krosnach	swe	wielowarstwowe	dzieło,	
a czytelnik	by	rozdzielić	przeplatające	się	ze	sobą	układy,	musi	wejść	z nim	w	długotrwałą	roz-
mowę.	Zgodnie	ze	słowami	Barthesa:

czytelnika	Tekstu	można	porównać	do	kogoś	rozluźnionego	(wyjętego	spod	władzy	
własnej	wyobraźni),	kto –	z pustką	w	głowie –	spaceruje	[…]	wszystko,	co	postrzega,	
jest	wielorakie,	osobliwe	i pochodzi	z innorodnych	substancji	i odmiennych	planów	
[…]	wszystkie	te	przygodności	trudno	rozpoznać:	pochodzą	wprawdzie	ze	znanych	
kodów,	lecz	ich	kombinacja	jest	zupełnie	wyjątkowa	i w	efekcie	spacer	zaczyna	opie-
rać	się	różnicy,	której	nie	sposób	będzie	nie	powtarzać	(Barthes	1998:	191).

Barthes	w	swoim	artykule	„Od	dzieła	do	tekstu”	zauważa,	iż:

„Tekst	 stawia	problem	klasyfikacji	 (na	 tym	skądinąd	polega	 jedna	z  jego	„społecz-
nych	funkcji),	 to	dlatego,	że	zakłada	on	zawsze	pewne	doświadczenie	granicy	 […].	
Logika	rządząca	Tekstem	nie	opiera	się	na	rozumieniu	(tego,	co	autor	dzieła	„chciał	
powiedzieć”),	lecz	na	metonimii;	praca	skojarzeń,	przyległości,	przeniesień,	zbiega	
się	z wyzwoleniem	energii	symbolicznej	(gdyby	jej	zabrakło,	człowiek	by	umarł)	[…]	
Tekst	 jest	mnogi	[…]	spełnia	się	w	nim	sama	mnogość	sensu:	mnogość	niereduko-
walna	[…]	można	go	nazwać	stereograficzną	wielością	signifiants,	z których	 jest	on	
utkany”	(Barthes	1998:	189–191).

O podobnym	odczytywaniu	dzieła,	w	którym	„różne	nitki	wyłażą	i giną	znów	niby	bez	celu	i bez	
potrzeby”,	a z drugiej	strony,	z tej,	z której	„Bóg	patrzy”,	widać	„kwiaty	i rysunek”	pisał	Słowac-
ki	w	jednej	z odmian	Króla ‑Ducha:

W	tej	wszystko	było	pieśni	i ułudzie,
Wszystko	jak	w	ręku	tkacza,	różne	snucia
Tęczom	podobne…	czekały…	aż	razem
Jednym	cudownym	zabłysną	obrazem.	(DW	XVII:	323)

Aby	zrozumieć	sens	ostatniego	dzieła	Słowackiego	potrzeba	odnaleźć	wszystkie	nici,	które	go	
tworzą	i spróbować	scalić	je	w	jeden	„cudowny	obraz”.

R. Barthes	mówił	o dwóch	rodzajach	interpretacji.	Pierwsza	dotyczy	odczytania	dzieła	jako	
treści	dosłownych,	linearnych.	Druga	związana	jest	w	pewien	sposób	z odkryciem	sekretu,	któ-
ry	ukryty	jest	w	owym	dziele.	W	tym	celu	pomocne	mogą	okazać	się	metody	hermeneutyczne.

4	 „Wydawany	i	nie	czytany”	pisze	M.	Piwińska.
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Karol	 Wojtyła,	 będąc	 studentem	 polonistyki	 Uniwersytetu	 Jagiellońskiego,	 wykazywał	
ogromne	zainteresowanie	twórczością	Juliusza	Słowackiego.	To	właśnie	Króla ‑Ducha	uważał	za	
doskonałą	epopeję	chrześcijańską	o początkach	narodu	polskiego.

„Transmisja	myśli	 Słowackiego	 zawartej	 w	Królu ‑Duchu	 dała	 nam	w	 ujęciu	 rapso-
dycznym	swoistą	wizję	początków	narodu	 i  chrześcijaństwa.	 […]	przez	Słowackie-
go	płynął	przede	wszystkim	żywy	nurt	niezmiennej	tradycji	historycznej,	która	jest	
wspólnym	 skarbem	 całego	 narodu  –	 jak	 ów	 nurt	 wyraźnie	 się	 ostał	 pod	 nalotem	
idei	filozoficznych	oraz	co	zyskał	w	oprawie	poetyckiej	transformacji.	Jest	przy	tym	
rzeczą	znamienną,	jak	ściśle	owe	losy	Króla	-Ducha	w	narodzie	sprzęgły	się	w	świa-
domości	poety	nie	tylko	z faktem	przyjęcia	chrześcijaństwa,	ale	z wyborem	całego	
chrześcijańskiego	systemu	wartości	moralnych	usymbolizowanym	w	odsunięciu	py-
chy	(Rzepychy)	i jej	pierworodnego	syna.	Zmagania	się	pychy	i pokory	to	ów	ukryty	
wątek	dziejów,	który	uwydatnia	się	nie	tylko	w	losach	władców,	ale	rzutuje	w	jakiś	
sposób	na	losy	całego	narodu”	(Wojtyła	2001:	449).

Wojtyła	wstąpił	do	Teatru	Rapsodycznego	Mieczysława	Kotlarczyka.	Dla	uczestników	 teatru	
sztuka	 aktorska	 nie	 była	 czymś	 powierzchownym,	 nie	 chodziło	 o  wcielanie	 się	 w	 postacie	
i sceniczną	grę,	lecz	o żywe	słowo,	przekazywanie	treści	całym	sobą.	Aktor	był	medium	mię-
dzy	widzem	a pisarzem,	prorokiem,	który	przekazywał	słowo	w	duchu	ewangelicznym.	Jakie	
były	jego	ogólne	założenia?	Przede	wszystkim	wyszukiwanie	tekstów	(„Rapsodycy	lubią	sięgać	
po	teksty	trudne”),	które	były	dostosowane	do	Teatru	Słowa,	utwory	„niezależne	od	czasowo-
-przestrzennych	warunków	sceny”,	niewymagające	rekwizytów,	a tym	samym	„nie	nadające	się	
do	realizowania	w	teatrze	innego	typu”,	dzieła	mające	czwarty	wymiar –	świat	myśli.	„Słowo	
ich	płynie	nie	 tylko	z doraźnych	potrzeb	konkretnego	życia,	 ale	 także	 rzutuje	na	 to	 życie	 ze	
świata	myśli”	(Wojtyła	2001:	448).	O teatrze	i posłannictwie	w	rozmowie	z Tadeuszem	Sobolew-
skim	Danuta	Michałowska	mówiła	tak:

„Myśmy	rozumieli	aktorstwo	nie	 jako	sztukę	udawania,	 lecz	jako	sztukę	przekazy-
wania.	Dla	Mieczysława	Kotlarczyka	aktor	był	medium,	które	przemawiało	ze	sceny	
o sprawach	najistotniejszych.	Mieliśmy	pełnić	misję,	jak	to	się	określało	szumnie	od	
samego	początku.	Wpajano	nam,	że	teatr	to	służba	Bogu,	ojczyźnie –	służba	słowu,	
w	ewangelicznym	rozumieniu.	[…]	Myśmy	w	naszym	teatrze	wracali	do	eposów,	ale	
nie	 starożytnych,	 lecz	 tych,	które	 tworzyli	poeci	 romantyczni,	kiedy	 to	po	upadku	
powstania	została	napisana	poetycka	historia	narodu,	w	której	naród	mógł	się	przej-
rzeć	i rozpoznać	na	nowo.	Romantycy	brali	wzory	od	Greków,	z proroctw	biblijnych,	
z mistyki	chrześcijańskiej,	z pieśni	ludowej.	A myśmy	w	sto	lat	później,	w	noc	okupa-
cji,	rozumieli,	że	te	rzeczy	trzeba	przywołać	na	nowo”	(Sobolewski	1981:	47).

Pierwszym	wystawionym	spektaklem	był	właśnie	Król ‑Duch	Juliusza	Słowackiego.	Karol	Woj-
tyła	wcielał	 się	w	 rolę	Bolesława	Śmiałego	z V Rapsodu.	 Inscenizacji	dokonano	dwukrotnie:	
Pierwsza	odbyła	się	1	listopada	1941	roku	w	salonie	matki	Krystyny	Dębowskiej,	druga –	dwa	
tygodnie	później –	w	mieszkaniu	Państwa	Góreckich.

Oba	spektakle	skupiały	się	na	niesieniu	żywego	słowa.	Ograniczona	do	minimum	sceno-
grafia,	przenosiła	widza	w	świat	kontemplacji,	zadumy,	a przede	wszystkim	w	swej	prostocie	
była	niesamowicie	wymowna.
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„Tadeusz	 Ostaszewski	 zrobił	 oprawę	 plastyczną:	 biała	 maska	 Słowackiego	 na	 tle	
ciemnoszafirowej	 kotary,	 pod	nią	dwie	 chryzantemy,	 zapalone	 świece	na	pianinie	
(Krystyna	 grała	 towarzyszące	 poezji	 preludia	 i  nokturny	 Chopina),	 piękny	 dywan	
wyznaczający	miejsce	sceny	(Kotlarczyk	zawsze	dbał	o wyraźne	oddzielenie	widzów	
od	aktorów),	wreszcie	duży	tom	Króla	-Ducha	w	wydaniu	J. G.	Pawlikowskiego	w	gra-
natowej	płóciennej	oprawie	[…]	Tom	ten,	z założonymi,	jak	w	brewiarzu,	kolorowymi	
wstążkami,	wskazującymi	recytowane	przez	nas	fragmenty,	leżał	na	pianinie”	(Mi-
chałowska	1990:	120).

Istotna	staje	się	postawa	Karola	Wojtyły,	który	wcielając	się	w	rolę	Króla	Bolesława	Śmiałego,	
wzniósł	się	na	wyżyny	artyzmu	i zaskoczył	nawet	tych,	którzy	znali	tę	rolę	z prób.	Interpreta-
cja	Wojtyły	była	osobistym	przeżyciem	danej	mu	roli,	ukazaniem	różnorodnych	emocji	 jakie	
targały	bohaterem.	W	tym	momencie,	na	scenie	Teatru	Rapsodycznego,	w	domu	Pani	Dębow-
skiej	Wojtyła	nie	był	sobą,	był	duchem	Bolesława.	D.	Michałowska	pisała,	że	ich	kolega	Karol	
„zawsze	mówił	go	[Króla	-Ducha]	wspaniale,	od	pierwszej	próby	czytanej	słuchaliśmy	historii	
królewskiego	dramatu	z dreszczem	wzruszenia”.	Natomiast	wystąpienie	premierowe	zadziwi-
ło	wszystkich	słuchaczy:

„zwrot	‚przeszedł	samego	siebie’	wydawał	się	całkowicie	uzasadniony.	Było	to	wyko-
nanie	pełne	napięć	i dynamiki,	nie	zatracające	jednego	akcentu,	jednej	pauzy,	które	
można	było	wykorzystać	dla	pogłębienia	wrażenia	na	słuchaczach.	Z punktu	widze-
nia	aktorskiego:	wielki	sukces”	(Michałowska	1990:	122).

Kolejne	 przedstawienie	Króla ‑Ducha	 i  odegrany	 Rapsod	 V  ponownie	 zaskoczyły	 publiczność	
i współtowarzyszy,	ale	przede	wszystkim	ze	względu	na	diametralną	zmianę	w	sposobie	pre-
zentowanych	treści	przez	Karola	Wojtyłę.	Zamiast	ekspresji	dominował	jednostajny	ton,	pełen	
refleksji	 i wewnętrznego	spokoju.	Publiczność	nie	doczekała	się	krzyków	i rozpaczy	związa-
nych	z upadkiem	państwa,	lecz	monologu	pełnego	przemyślanych	decyzji	i akceptacji	dzieją-
cych	się	wydarzeń.	Danuta	Michałowska	wspomina:

„Pamiętam,	że	zaprosiłam	wtedy	dwie	bliskie	mi	osoby	i szczególnie	zależało	mi,	aby	
usłyszeli	ową	wspaniałą	interpretację	rapsodu	piątego…	Aż	tu	Karol	zaczyna	i konse-
kwentnie	prowadzi	najzupełniej	inną	wersję	tego	samego	przecież	tekstu!	Mówi	dość	
cicho,	monotonnie,	jakby	ze	smutkiem,	nie	podkreśla	żadnych	momentów,	w których	
burzliwy	temperament	króla,	zbuntowanego	przeciw	nakazom	Prawa,	w szczególnie	
wyrazisty	 sposób	dochodzi	do	głosu.	Byłam	zaskoczona,	 rozczarowana,	ale	 i obu-
rzona	zupełnie	nieoczekiwanym	brakiem	dyscypliny	artystycznej	naszego	czołowego	
aktora.	Cechująca	mnie,	zwłaszcza	w	młodych	latach,	ostrość	sądu	kazała	sformuło-
wać	jakieś	bardzo	twarde	zarzuty	w	rodzaju:	‚jak	mogłeś?	co	się	stało?’	itp.	Oczywi-
ście,	nie	tylko	ja	o to	pytałam.	Karol	przetrzymał	burzę,	a odpowiedź	jego	zdumiała	
mnie;	pamiętam	jej	sens	dokładnie:	‚Przemyślałem sprawę, to przecież spowiedź, król spo‑
wiada się z pozycji skruszonego grzesznika…’	[podkr.	K.J.]”	(Michałowska	1990:	122).

W	niespełna	dwa	tygodnie	Karol	Wojtyła	zmienił	swoje	nastawienie	do	Króla ‑Ducha.	Przedstawił	
zupełnie	odmienną	interpretacje	tekstu.	Odrzucił	buntowniczy,	pełen	żalu	i wyrzutów	monolog	
na	rzecz	przemyślanej	i opisanej	w	spokojnej	tonacji	historii,	„spowiedzi”	ducha	królewskiego.
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Trudno	się	dziwić,	że	po	dziś	dzień	dzieło	Słowackiego	zyskuje	nowe	odczytania.	Może	
właśnie	w	tym	tkwi	arcydzielność?	Niekończąca	się	wędrówka	Króla	-Ducha	jest	wędrówką	Sło-
wackiego	 i każdego	z nas?	Biegiem	polskiej	historii?	Czytelnik,	rozkoszując	się	pięknem	po-
etyckiej	formy,	może	odnaleźć	w	niej	własną	interpretację,	ale	długotrwała	rozmowa	z tekstem	
prowadzi	do	nawrócenia,	duchowej	przemiany.	Jak	w	przypadku	Karola	Wojtyły,	który	wszedł-
szy	w	dialog	z dziełem	romantycznego	poety,	odnalazł	w	nim	całość	mistycznej	księgi	ducha.

Spektakl	Teatru	Rapsodycznego	Król ‑Duch	odbył	się	w	1941	roku,	3	lata	później	(1944r.)	Woj-
tyła	napisał	Pieśń o Bogu ukrytym,	a w	1946r.	przyjął	święcenia	kapłańskie.

Spotkanie	z poematem	Słowackiego	wywarło	na	Wojtyle	ogromne	wrażenie.	Kilka	lat	póź-
niej	próbując	zrozumieć	swoje	posłannictwo,	odnaleźć	duchową	drogę,	napisał	poemat	składa-
jący	się	z dwóch	części:	„Wybrzeża	pełne	ciszy”	oraz	„Pieśń	o słońcu	niewyczerpanym”.	Tekst	
ten	 jest	poszukiwaniem	światła	w	ciemności,	kroczeniem	po	szczeblach	mroku,	by	w	końcu	
stanąć	blisko	Boga.	I chociaż	w	ujęciu	linearnym	wędrówka	prowadząca	do	Boga,	sposób	opisu	
mistycznych	przeżyć,	poetyckiego	„czucia”	diametralnie	różni	się	od	Rapsodów	Króla ‑Ducha,	to	
jednak	na	płaszczyźnie	metaforycznej,	symbolicznej	oba	teksty	są	do	siebie	podobne.

Pomimo,	że	Króla ‑Ducha	Juliusza	Słowackiego	i Pieśń o Bogu ukrytym	Karola	Wojtyły	dzieli	
niespełna	100	lat,	to	jednak	wrażliwość	obu	poetów	i ich	poetyki	wydają	się	są	do	siebie	zbli-
żone.	 Nie	 ulega	 wątpliwości,	 że	Wojtyła	 cenił	 sobie	 i  darzył	 wyjątkowym	 uznaniem	 późną	
twórczość	 Słowackiego.	 To	właśnie	 podczas	 lektury	Króla ‑Ducha	 związanej	 z  Teatrem	Słowa	
przeszedł	pewnego	rodzaju	„nawrócenie”.	Być	może	rola	w	spektaklu	i osobista	rozmowa	z tek-
stem,	przyczyniły	 się	 do	decyzji	 o wyborze	drogi	 kapłańskiej.	Niewątpliwie	 poemat	Wojtyły	
i dzieło	Słowackiego	oscylują	wokół	pewnych	tematów	wspólnych.	Jednym	z takich	motywów	
jest	droga.	U obu	poetów	podążanie	ku	wartościom	najwyższym	(Wojtyła-	poszukiwanie	Boga,	
Słowacki –	dojście	pochodu	duchów	do	Jerozolimy	Słonecznej)	dzieje	się	w	mroku	i przy	akom-
paniamencie	ciszy.	Droga	bohaterów	przypomina	noc	ciemną	ducha –	wchodzenie	w	głąb	wła-
snej	duszy,	momenty	pełne	lęku,	poczucia	samotności,	odrzucenia,	by	w	tym	trudnym	czasie	
podjąć	próbę	odnalezienia	światła,	słoneczności,	blasku.	Oba	utwory	przynależą	(lub	mają	ku	
temu	predyspozycje)	do	mistyki	 literackiej.	Osobiste	doświadczenie	relacji	między	„ja”	a Bo-
giem,	 duchowna	 aktywność	 rozumiana	 jako	 proces	 i  sposób	 bycia,	 poczucie	 jedności	 duszy	
z wartościami	transcendentalnymi,	nazywanie	za	pomocą	słów	„przeżywania” –	tak	trudnego	
do	zdefiniowania	„czucia”	pozazmysłowego.	Operowanie	 symbolem	 i obrazem,	by	opisać	 to,	
co	 niewyrażalne,	 niedające	 zamknąć	 się	w	 ramy,	 niemożliwe	 do	 zaszufladkowania.	 Sacrum	
umieszczone	w	Naturze,	przepełnionej	topiką	solarną	i motywem	akwatycznym.	Poszukiwanie	
w	rzeczywistości	doczesnej	sensu,	roli	i posłannictwa,	wybór	ścieżki	duchowej –	drogi	do	Boga.	
A przy	tym	wszystkim	korzystanie	z Pisma	Świętego	jako	środka	przekazu,	źródła	odniesień,	
wzoru.

Król ‑Duch Juliusza	 Słowackiego	 niezrozumiały	 przez	 współczesnych	 poecie	 odbiorców,	
wielokrotnie	przywoływany	przez	kolejne	pokolenia,	które	wybierały	z niego	pasującą	do	gu-
stów	epoki	esencję	(jak	chociażby	Młoda	Polska	traktująca	Króla	Ducha	jak	wybawcę,	artystę,	
Chrystusa	i szatana),	posiadający	liczne	komentarze	badaczy	historii	i  literatury	polskiej,	był	
mimo	wszystko	wielokrotnie	spychany	na	margines.	Pozostawał	w	cieniu,	przede	wszystkim	
w	cieniu	twórczości	Mickiewicza	i  jego	Pana Tadeusza,	który	zyskał	miano	epopei	narodowej.	
Król ‑Duch	bagatelizowany,	odstawiany	na	boczny	tor	literatury	jest	utworem	opisującym	dzieje	
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narodu	polskiego,	chrześcijańską	epopeją,	która	trwa	w	narodzie	i w	każdym	z nas.	Wciąż	na	
nowo	odsłania	nam	kolejne	wcielenia	 i kształtuje	nasz	 los,	nasze	 jestestwo.	To	od	nas	zależy	
jego	 interpretacja	 i  kolejne	 wcielenie.	 Historia	 Króla	-Ducha	 jest	 niekończącą	 się	 wędrówką	
w świecie,	otwartym	pochodem	w	kierunku	Boga	i będzie	trwać,	póki	trwa	życie	doczesne.	Jó-
zef	Piłsudski	sprowadzając	na	Wawel	zwłoki	Słowackiego,	pokazał,	że	XIX	-wieczny	poeta	jest	
równy	królom,	jest	jednym	z Królów	-Duchów:

„Gdy	teraz,	patrząc	na	trumnę	wiem,	tak	jak	wszyscy	zebrani,	że	Słowacki	idzie,	to	
wiem,	że	idzie	tam,	gdzie	głazy	na	naszym	gościńcu	stoją,	świadcząc	nieledwie	chro-
nologicznie	przez	imiona	o naszej	przeszłości.	Idzie	między	Władysławy	i Zygmun-
ty,	idzie	między	Jany	i Bolesławy.	Idzie	nie	z imieniem,	lecz	z nazwiskiem,	świadcząc	
także	o wielkości	pracy	i wielkości	ducha	Polski.	Idzie,	by	przedłużyć	swe	życie,	by	
być	nie	 tylko	z naszym	pokoleniem,	 lecz	 i  z  tymi,	którzy	nadejdą.	 Idzie,	 jako	Król	
Duch”	(Piłsudski	do	czytania	2016:	352).

U progu	III	Rzeczpospolitej,	Jan	Paweł	II	na	rynku	w	Krakowie	(w	mieście,	w	którym	przed	laty	
wcielał	się	w	rolę	Bolesława,	w	miejscu	jego	upadku)	wygłosił	homilię,	w	której	pokazał	Polsce	
nowy	wzór	„córki	ludu	polskiego” –	Anielę	Salawę.	Dowiódł,	że	jego	rola	w	Teatrze	Słowa,	choć	
w	nieco	zmienionej	wersji,	nadal	trwa	i żyje.

W	scenie	sądu,	ukazanego	w	IV	Rapsodzie,	widzimy	potężnego	króla	Bolesława,	który	stoi	
na	Rynku	w	Krakowie	„na	złoconej	kuli/	Trzymając	rękę –	jak	na	świata	głowie”	(XVI,	449).	Jest	
mocny	i silny,	niestety	wiedziony	pokusą,	ulega	i upada,	a wraz	z nim	ginie	świat.	„Jak	szatan	
jaki,	któremu	świat	z ręki/	Wyleciał…”	(XVI,	466).	W	wierszu	„Pośród	niesnasek	Pan	Bóg	ude-
rza…”	pojawia	się	informacja	o ponownym	odrodzeniu,	o nowym	Duchu –	Papieżu	Słowiań-
skim,	który	po	przez	miłość,	wyciągnie	do	świata	dłoń.

On	rozda	miłość,	jak	dziś	mocarze
Rozdają	broń.
Sakramentalną	moc	on	pokaże,
Świat	wziąwszy	w	dłoń.	(DW	XII,	I,	278)

Wiersz	 napisany	w	 1848	 roku,	 143	 lata	 później,	 na	Krakowskim	Rynku	 pojawia	 się	 „Ludowy	
brat” –	Jan	Paweł	II –	polecający	III	Rzeczpospolitą	Królom	-Duchom:

„Polecamy	 ci,	 błogosławiona	 Anielu,	 polecamy	 tym	 wszystkim	 wielkim	 świętym,	
błogosławionym,	tym	wielkim	duchom,	królom	-duchom	naszego	narodu,	polecamy	
tę	III	Rzeczpospolitą,	ażeby	sprostała…	Prosimy	cię	tak,	 jak	mówiłem	w	dwusetną	
rocznicę	Konstytucji	3	maja	w	katedrze	św.	Jana	w	Warszawie:	Naucz	nas	być	wolny-
mi!”	(Jan	Paweł	II	2005:	784).

Słowami	Anieli	Salawy	zjednoczył	naród	z Bogiem	i Chrystusem:	„Pragnę,	żebyś	był	tak	wiel-
biony,	jak	jesteś	wyniszczony”.	W	ten	sposób	nawiązał	do	aktu	poświęcenia	narodu	polskiego	
Sercu	Jezusa	z 27	lipca	1920r.	oraz	do	aktu	poświęcenia	Ojczyzny	Sercu	Bożemu,	które	odbyło	
się	w	tym	samym	miejscu	siedemdziesiąt	lat	wcześniej.

„Najświętsze	 Serce	 Jezusa,	 oto	my,	 biskupi	 polscy,	 zebrani	 u  stóp	Majestatu	Twe-
go,	 w  Najświętszym	 Sakramencie	 ukrytego,	 poświęcamy	 siebie,	 duchowieństwo	
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i wszystkich	wiernych	diecezji	naszych,	cały	kraj	i Ojczyznę	naszą	Twojemu	Boskie-
mu	Sercu.	W	chwili,	gdy	nad	Ojczyzną	i Kościołem	gromadzą	się	chmury	ciemne,	
gdy	wróg	zagraża	granicom	naszym,	szerząc	mord	i pożogę,	bezczeszcząc	świąty-
nie,	prześladując	kapłanów,	wołamy	–	jak	niegdyś	uczniowie	Twoi	zaskoczeni	burzą	
na	morzu –	Panie,	ratuj	nas,	bo	giniemy.	 […]	My,	biskupi	polscy,	 idąc	śladami	po-
przedników	naszych,	którzy	pierwsi	prosili	o zaprowadzenie	Mszy	świętej	do	Serca	
Jezusowego,	przyrzekamy	Tobie,	Najświętsze	Serce	Jezusa,	w	tej	uroczystej	chwili,	że	
będziemy	szerzyli	wśród	wiernych,	a mianowicie	w	seminariach	duchownych	nabo-
żeństwo	do	Boskiego	Serca	Twego	i zachęcali	rodziny,	aby	się	poświęcały	Twojemu	
Sercu…
Oto	staje	u stóp	Twoich	w	osobie	swych	pasterzy	i w	osobie	pobożnych	tych	tłu-

mów,	wierny	naród	polski,	aby	w	starej	królów	naszych	stolicy,	obwołać	Cię	uroczy-
ście	najwyższym	swym	Panem.	[…]	Wyznajemy	bowiem	przed	niebem	i ziemią,	że	
Twego	panowania	nam	potrzeba;	wyznajemy	publicznie,	że	Ty	jeden,	Królu	królów,	
masz	do	nas	święte	i nigdy	niewygasłe	prawa;	wyznajemy	za	wszystkich,	co	znać	Cię	
i służyć	Ci	nie	chcą,	że	tylko	pod	Twym	berłem	ratunek	dla	wskrzeszonej	Twą	mocą,	
a tak	ciężko	skołatanej	Ojczyzny.	[…]	Święć	się	wśród	nas	Imię	Twoje!	Przyjdź	do	nas	
słodkie	i błogosławione	królestwo	Twoje!	Niech	ci,	co	rządzą,	w	Imię	Twoje	władzę	
sprawują;	ustawy	nasze	niech	będą	świętego	prawa	Twego	odbiciem;	wojsko	nasze	
niech	pod	Twym	znakiem	strzeże	granic	Ojczyzny	[…]	Życie	nasze	całe	i społeczne,	
i rodzinne	niech	Twym	duchem	się	napoi	i na	zasadach	Twoich	się	oprze!	[…]	Chwała	
niech	Ci	będzie.	Królu	wieków	i najwyższy	Panie	naszej	Ojczyzny;	Tobie	moc	i pa-
nowanie,	nam	zaś	w	Twej	służbie	na	doczesne	nasze	dzieje	ratunek,	a na	wieczność	
dziedzictwo	niebieskiej	Twej	ojczyzny.	Amen”.5

Jan	Paweł	II	stał	się	kolejnym	Królem	-Duchem.	Królem,	który	zwyciężył,	podniósł	naród	i cały	
świat	ku	najwyższym	stopniom	Boskiej	Miłości.

Bolesław	z Króla ‑Ducha	Słowackiego	musiał	upaść,	aby	nastały	kolejne	jego	wcielenia:	Pił-
sudski,	któremu	zawdzięczamy	odzyskanie	niepodległości	i Jan	Paweł	II –	Duch	chrześcijański.	
Naród	Polski	połączony	został	z Bogiem	za	sprawą	Ducha	Świętego	 i Serca	 Jezusowego	 i od	
kolejnych	Królów	-Duchów	zależy	jego	trwanie	i droga	do	Nieba	(do	Jeruzalem	Słonecznej),	bo	
dopóki	istnieć	będzie	świat	doczesny,	dopóty	żyć	będzie	Duch –	Król	-Duch.

FROM THE ACTOR THE PRIEST. FROM “KING ‑SPIRIT” TO “SLAVIC POPE”

SUMMARY	The	fragmentary	nature	of	Juliusz	Słowacki’s work,	although	typical	
of	the	era	in	which	he	was	active,	has	become	a labyrinth	full	of	mysteries.	This	
is	a place	that	only	an	insightful	and	meticulous	reader	can	visit.	Understanding	
the	text	takes	place	primarily	at	the	level	of	conversation.	According	to	the	writ-
er,	who	considers	the	text	to	be	a fabric,	the	reader	must	make	an	intellectual	

5	 Akt	poświęcenia	narodu	polskiego	Sercu	Jezusa	27	VII	1920r.	oraz	3	VI	1921r.	cytuję	za	broszurą	wyda-
waną	przez	Bractwo	Modlitewne	Czcicieli	Najświętszych	Serc	Jezusa	i	Maryi.	
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effort	to	find	the	smallest	elements.	Karol	Wojtyła	turned	out	to	be	an	excellent	
interlocutor	of	Słowacki’s King	-Spirit.	It	was	he,	like	Norwid,	who	noticed	the	
poem’s  “book	of	 the	 spirit”	 and	 the	perfect	 epic	of	Christianity.	Thanks	 to	his	
participation	in	the	Rhapsodic	Theatre,	he	was	able	to	play	the	role	of	one	of	the	
heroes	of	the	romantic	writer’s work,	understand	the	depth	of	the	text	and	expe-
rience	internal	transformation.	The	King	-Spirit	turned	out	to	be	a timeless	work	
in	which	the	everlasting	history	and	the	poetic	word	have	the	driving	force.	John	
Paul	II	became	the	pope	who	presented	the	text	of	the	nineteenth	century	writer	
as	a coherent	whole	containing	very	 important	messages.	He	became	another	
incarnation	of	the	Spirit	lifting	the	nation,	enriching	the	inner	self	of	every	per-
son	and	society.	With	his	attitude,	he	proved	that	the	title	King	-Spirit	still	lasts	
and	builds	the	fullness	of	Christian	beauty.
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„Náboženství je zapsáno lidským jazykem, musí tedy podléhat pravidlům lidské sémantiky. 
Velice se mýlí teologové, kteří tvrdí, že náboženství je dáno nějakým zásvětním činitelem, a proto 
se na ně nevztahují pravidla lidské sémantiky. Není to pravda.“ (Bocheński,	2001,	s.	216)

1 / UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY
Tento	příspěvek	je	koncipován	jako	teolingvistický.	Teolingvistiku	jako	lingvistickou	subdisci-
plínu,	její	počátky	a vývoj,	jakož	i dosavadní	výsledky	takto	zaměřeného	bádání	jsme	představili	
blíže	při	jiné	příležitosti,2	na	tomto	místě	uvádíme	jen	to,	že	teolingvistiku	chápeme –	ve	sho-
dě	s příslušnou	 literaturou	a zároveň	značně	zjednodušeně –	 jako	vědu	z pomezí	 lingvistiky	
a teologie	(Kucharska	-Dreiß	2004:	25),	která	se	věnuje	„zkoumání	řečové	činnosti	způsobené	
(alespoň	předpokládanou)	přítomností	Boha:	potřebou	komunikace	s Ním	i mluvením	o Něm	
[…],	potřebou	fungování	 jedince	ve	společenství	věřících	a struktuře	církevní	správy,	ale	také	
např. touhou	vzdorovat	a odporovat	Bohu,	pokusit	se	popřít	Jeho	existenci“	(tamtéž,	s.	26).3

Prakticky	vzato	 teolingvistika	má	nejblíže	k  tradičně	pojaté	 stylistice	 (popř.  lexikologii)	
a zkoumá	 jazykové	projevy	vzniklé	v  „náboženské	situaci“,	 v  situaci	 víry	 (numinosity,	 trans-
cendentna),	během	účasti	na	posvátnu,	a  to	bez	ohledu	na	 její	 intenzitu.	Řečeno	 ještě	 jinak:	
teolingvistika	 řeší	 otázky	 spojené	 s  „náboženským	 využitím	 jazyka“	 (Grzegorczykowa,	 2005;	
Draguła,	2008).	Vzhledem	k tomu,	že	zmíněné	náboženské	situace	a formy	participace	na	nich	
jsou	různé,	je	i „náboženský	jazyk“	žánrově	rozrůzněný.	Použitým	označením	„náboženský	ja-
zyk“	nemíníme	specifický,	předem	daný	a jasně	vymezený	druh	kódu.	Naopak,	přikláníme	se	
spíše	k tvrzení,	že	se	nejedná	o nějaký	paralelní	jazyk,	jazyk	a priori	náboženský	(Zdunkiewicz-
Jedynak,	 2006,	 s.	 39),	 i	 když	 (pod)vědomě	 cítíme,	 že	 se	 jisté	 jazykové	 prostředky	 k  němu	
hodí	 více,	 jiné	méně.	 Ve	 sféře	 sacrum	 předpokládáme	 vyšší	 kulturu	 vyjadřování,	 přítomnost	
biblismů	a	výskyt	teologické	terminologie	–	v	oficiální	i	neformální	(slangové)	podobě.	Proto	
lze	náboženský	 jazyk	nazvat	 sociolektem,	neboť	 jde	o	útvar	 jisté	 sociální	 (konfesní)	 skupiny,	
jejíž	členy	spojuje	určité	přesvědčení,	aktivity	a	dokonce	instituce.	Podle	některých	badatelů	lze	
tento	sociolekt	dále	dělit	podle	náboženského	vyznání	na	pravoslavný,	římskokatolický	aj.	(viz	
Končarević,	2012,	s.	102–103).	

Obdobné	 pochybnosti	 jako	 samotná	 existence	 „náboženského	 jazyka“	 budí	 jeho	 „nábo-
ženská	funkce“.	Pokud	na	otázku,	zda	 jazyk	skutečně	plní	náboženskou	funkci,	odpovídáme	
kladně,	máme	na	mysli	náboženskou	funkci	konkrétního	textu	spojeného	bezprostředně	s kul-
tem.	Kromě	této	obřadnosti	mají	texty	používané	v komunitě	věřících	různé	rysy	a plní	funkce	
komunikační,	pojmenovávací,	estetické,	emocionální,	reprezentační,	konsolidační	a jiné,	které	
se	přisuzují	 jazyku	obecně.	A budeme	-li	v  těchto	úvahách	pokračovat,	zjistíme,	že	religiózní	
povahu	nemusí	mít	ani	„náboženský	text“	 jako	takový,	nýbrž	 jisté	 jazykové	prostředky	v  jeho	
rámci –	lexémy	(lexikální	stylémy),	anebo	pouhá	sémantická	nástavba	slov	použitých	v nábo-
ženském	kontextu.4

2	 Viz Bogoczová,	I. –	Černá,	Z.,	2020,	Tištěná	média	pro	katolickou	mládež	prizmatem	teolingvistiky,	
„Studia Slavica“,	XXIV/2,	s.	101–119.
3	 Veškeré	citace	z cizojazyčných	textů	jsou	uvedeny	v překladu	autorů	tohoto	článku.
4	 Tyto	výhrady	k existenci	„náboženského	jazyka“	najdeme	již	ve	starších	pracích	z 80.,	90.	let	20.	stol.,	
např. Ireny	Bajerowé	(1988,	1994),	Marzeny	Makuchowské	(1995)	nebo	Jozefa	Mistríka	(1992).
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Tradičně	si	lidé	s náboženskou	situací	spojují	vděčnost,	úctu,	bázeň,	pokoru	a na	jazyk,	
jenž	má	toto	vše	vyjádřit,	kladou	vysoké	nároky.	Toto	přesvědčení	však	nevypovídá	o tom,	jakého	
druhu	by	ony	nároky	měly	být.	Má	to	být	požadavek	na	estetickou	stránku	textu,	na	spisovnost	
až	knižnost	vyjadřování,	na	tradici	a rigidnost,	na	hieratičnost atd.,	anebo	na	bezprostřednost,	
upřímnost,	pravdivost,	srozumitelnost,	přesvědčivost?	Dílčí	analýzy	jazyka	náboženského	hip	
hopu5	či	způsobu	generování	textu	populární	Flekovy	Parabible6,	potvrzují	závěry	šetření	mno-
ha,	zejména	zahraničních	badatelů,	že	mladou	generaci	více	oslovují	výpovědi	vykazující	rysy	
běžné	mluvenosti.	Tím	spíše,	že	hranice	mezi	rádoby	vznešeným	a podbízivým	vyjadřováním	
a prázdnou	žvanivostí	je	tenká.	Prolínání	profánního	a sakrálního	v životě	člověka	staví	církev	
před	rozhodnutím,	na	kterou	stranu	se	přiklonit.	„Na	jedné	straně	hrozí,	že	se	evangelium	zře-
dí,	že	už	ho	nebude	možné	ve	světě	rozpoznat.	Na	druhé	straně	ale	stojí	nebezpečí,	že	se	církev	
stane	pevnost	či	ghetto,	a vedena	strachem,	aby	se	evangelium	světem	neušpinilo,	se	raději	za-
vře	a bude	radostnou	zvěst	před	zlým	světem	chránit,“	vystihuje	toto	dilema	Josef	Prokeš	(Pro-
keš	2019:	94).	A nejde	pouze	o jazyk	sdělování	Dobré	zprávy	či	pastorační	činnosti,	ale	i o jiné	
obsahy,	které	mohou	být	v náboženské	situaci	předávány,	včetně	vážných,	smutných	či	kritic-
kých.	„Náboženský	jazyk	tedy	neustále	osciluje	mezi	nutností	zachovat	věrnost	obsahu	sdělení,	
včetně	zachování	důstojnosti	hodné	tohoto	obsahu,	a potřebou	komunikativnosti	a spontane-
ity“	a mluvit	o Bohu	neznamená	pouze	šířit	křesťanství	či	náboženská	dogmata,	ale	také	uvést	
příjemce	do	určitého	duchovního	stavu,	zprostředkovat	mu	jistou	spirituální	zkušenost,	umož-
nit	mu	prožít	něco	zvláštního,	jedinečného,	zvýšit	jeho	citlivost	pro	sacrum	(Nowak	2005:	87).

Badatelé	 pozorují,	 že	 napětí	 mezi	 tradičními	 formami	 „provozování	 křesťanství“	 už	
mnozí	duchovní	řeší	popnáboženstvím.	Není	divu,	že	v době,	která	nás	nutí	dělat	vše	online,	
trendy,	easy	a sexy,	 také	církev	podléhá	tlaku	spontánního	„společenského	konsenzu“,	stejně	
jako	mu	podlehli	běžní	věřící.	Nábožensky	založení	lidé	prožívají,	praktikují	a prezentují	svou	
víru	a  religiozitu	 stále	 častěji	 způsobem	vlastním	 tzv. popkultuře.	Nežijí	 v paralelním	světě;	
události	každodenní	i sváteční,	krásné/dobré	i nehezké,	veselé	i tragické	se	odehrávají	v rámci	
jednoho	prostoru	a  času	 (Majewski –	Cybulska	2017:	 135,	 142,	 148).	Popkulturizace	nábožen-
ství7	vč.	jeho	jazykové	složky	je	jevem	přicházejícím	odzdola.	Konzum	ve	spiritualitě	nutí	církev	
řídit	se	zázračnou	trojicí,	kterou	tvoří	značka,	obal	a	reklama	(Lipovetsky	2007:	33,	144).	Stejně	
jako	se	žáci	a	studenti	dožadují	učitele	nikoli	s přirozenou	autoritou	a	hlubokými	odbornými	
znalostmi,	ale	s dovedností	využívat	moderní	 technologie	a	co	nejvíc	zjednodušit	vzdělávání	
(Zdunkiewicz-Jedynak	2010:	88),	i	věřící	očekávají	od	církve	trochu	vědy,	trochu	tajemna,	trochu	
emocí,	 trochu	 zábavy,	 svádění…	 Nehledě	 na	 to,	 co	 si	 myslíme	 o	 inkulturaci,	 aggiornamento 

5	 Viz Parszewska	A.,	2020,	Religijny	hip	-hop	na	warsztacie	 językoznawcy,	„Studia Slavica“,	XXIV/2,	
s.  85–100;	 Parszewska	 A.,	 Środki	 językowe	 na	 usługach	 religijnego	 hip	-hopu,	 „Studia Neofilologiczne“,	
Częstochowa,	Uniwersytet	Humanistyczno	-Przyrodniczy	im.	Jana	Długosza,	Częstochowa	(v tisku);	Bo-
goczová I. –	Parszewska	A.,	2020,	Parabiblia	Alexandra	Fleka	jako	sposób	prezentacji	treści	ewangelizacyj-
nych,	Edukacja i religia – uwikłania, konfrontacje, rozwiązania,	Gdańsk,	Wydawnictwo	UG	(v tisku).
6	 Bogoczová I. –	Parszewska	A.,	2020,	Parabiblia	Alexandra	Fleka	jako	sposób	prezentacji	treści	ewan-
gelizacyjnych,	Edukacja i religia – uwikłania, konfrontacje, rozwiązania,	Gdańsk:	Wydawnictwo	UG	(v tisku).
7	 V souladu	s definicemi	pojmu	popkultura	je	nutno	i v tomto	kontextu	zdůraznit	přítomnost	nejen	její	
obsahové	složky –	myšlenek	a postojů,	ale	i konkrétních	forem	jejich	prezentace,	favorizace	a popularizace	
(konsenzuálnost,	masovost,	všudypřítomnost,	snadná	dostupnost,	intelektuální	nenáročnost,	neformál-
nost).
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a jiných	požadavcích	(post)moderní	společnosti,	a bez	zřetele	k tomu,	zda	popkulturu	hodno-
tíme	pozitivně,	nebo	negativně,	 je	zřejmé,	že	má	-li	církev	zaujmout,	musí	změnit	dosavadní	
narativ,	verbální	sdělení	doplnit	vhodným	sdělením	ikonickým,	zpřístupnit	obsah	i formu	co	
největšímu	okruhu	příjemců	a zalichotit	mu.	„Mnohé	svědčí	o tom,	že	v době	kultury	obrazu	
tradiční	formy	evangelizace	skrze	službu	slovem	nepřinášejí	odpovědi	na	otázky	současného	
člověka	způsobem,	jenž	je	pro	něj	srozumitelný	a uspokojivý“	(Zdunkiewicz	-Jedynak	2006:	36).	
Ostatně	je	to	hi	-tech	doba,	která	nás,	jak	píše	Fabrice	Hadjadj,	obrátila	na	svou	víru,	nikoli	na-
opak	(Hadjadj	2016:	15).

2 / ZDROJ A POVAHA JAZYKOVÉHO MATERIÁLU
Náboženství	má	dnes	neomezené	možnosti	k tomu,	aby	fungovalo	i v kyberprostoru.8	Jak	zná-
mo,	 tento	prostor	 se	 chová	 jako	hypertext,	 jenž	není	určen	k  lineárnímu	čtení,	 ale	díky	 čet-
ným	odkazům	a	záložkám	příjemce	sám	rozhoduje	o	tom,	co,	v jakém	pořadí,	rozsahu	či	formě	
(psané,	mluvené,	verbální,	ikonické)	bude	předmětem	jeho	percepce.	Žánrově	jsou	náboženské	
texty	na	 internetu	značně	 rozrůzněné	a	mnohé	z nich	nespecifické.	Část	z	nich	 slouží	 spíše	
k preevangelizaci	než	vlastnímu	evangelizačnímu	působení	(mají	zaujmout	příjemce	nábožen-
skými	tématy,	upozornit	na	přítomnost	dané	církve/denominace	ve	společenském	prostoru),	
anebo	jsou	výsledkem	takovéto	evangelizace	či	pseudoevangelizace,	jsou	laickou	reakcí	na	ni.	
Na	internetu	je	možno	najít	modlitby/přímluvy,	svědectví	víry,	texty	určené	pro	exercicie	(du-
chovní	cvičení),	duchovní	rozhovory,	diskuze	a	polemiky,	krátká	zábavná	nebo	propagační	vi-
dea	(klipy),	divácky	náročnější	televizní	pořady,	pořady	pro	křesťanské	děti,	přenosy	(záznamy)	
bohoslužeb	či	koncertů.	

Pro	potřeby	tohoto	článku	jsme	využili	duchovní	blogy,	přesněji	řečeno	příspěvky	a disku-
ze	mladých	věřících	na	českém	komunitním	webovém	portálu	signaly.cz9,	jehož	hlavním	cílem	
je	sdružovat	věřící	mládež	v online	prostoru	a podporovat	ji	ve	víře.	Vzhledem	k tematické	ori-
entaci	tohoto	webového	portálu	se	na	něm	objevují	příspěvky,	v nichž	autoři	neskrývají	svou	re-
ligiozitu,	konfesní	afiliaci,	soudržnost	s komunitou	věřících.	Drtivá	většina	příspěvků	na	tomto	
webu	 je	autorizována	 (účet	uživatele	 je	ověřitelný	podle	 jeho	totožnosti),	přispěvovatelé	mají	
svou	profilovou	fotografii	a vystupují	buď	pod	svým	občanským	jménem,	nebo	pod	různými	
přezdívkami	(tzv. nicky,	např. Hippy,	IM ‑POSSIBLE,	Irelevantní,	Krasnazena,	Neposeda,	Suposlav,	
Sancika,	Teretzin).	Na	zmíněném	portálu	se	nachází	několik	dílčích	blogů	přístupných	veřejnos-
ti,10	 jejichž	vlastníci	publikují	své	texty	(tyto	příspěvky	mohou	být	v rámci	blogu	zařazeny	do	

8	 Reflexe	této	skutečnosti	není	nijak	nová.	Již	na	konci	r. 1996	se	ve	Frankfurtu	nad	Mohanem	konala	
první	mezinárodní	konference	o možnostech	využívání	internetu	pro	křesťanské	účely	(I European Christian 
Internet Conference).
9	 Web	signaly.cz	vznikl	 již	v roce	2001	jako	nástěnka	akcí	Sekce	pro	mládež	České	biskupské	konfe-
rence	a v průběhu	let	procházel	různými	transformacemi.	Jeho	fungování	v současné	komunitní	podobě	
založené	na	blozích	bylo	zahájeno	na	Celostátním	setkání	mládeže	v Táboře	dne	13. srpna 2007,	tedy	ještě	
v době,	kdy	v České	republice	nebyla	známa	celosvětová	sociální	síť	Facebook.	Portál	začal	nabízet	mladým	
věřícím	prostor	pro	vlastní	tvorbu,	diskuzi,	sdílení	a vzdělávání	a všechny	tyto	funkce	si	zachovává	až	do	
současnosti.
10	 Např. Aaginčin blog uživatelky	jménem Aaginka; Dary jsou i v maličkostech všedních dnů	uživatelky	Zu‑
zankie;	Ferencův zápisník	uživatele Ference; Grafofilův blog	uživatelky	jménem	Katusi; (I)relevantně	uživatelky	
Irelevantní;	Jen tak zlehka uživatele	Hippy; Lidožroutka glosuje	uživatelky	Krasnazena;	MISSION IM ‑POSSIBLE 
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tematických	rubrik/sekcí,	které	si	autor	blogu	sám	vytvořil).	K analýze	jsme	vybrali	celkem	91	
příspěvků	od	41	autorů,	které	byly	publikovány	v letech	2019	a 2020.	Volba	příspěvků	byla	vcelku	
nahodilá –	využili	jsme	příspěvky,	které	byly	v uvedeném	období	dostupné	a které	se	alespoň	
částečně	týkaly	duchovního	života.	Ze	stejného	důvodu	nebyly	do	našeho	materiálu	začleněny	
příspěvky,	v nichž	autoři	popisovali	banální	zážitky	ze	svého	každodenního	života	a které	se	
netýkaly	spirituálních	témat.11	Příklady	(slova,	úryvky	textů)	z příspěvků	uvádíme	v původní	po-
době,	neprovádíme	žádnou	jejich	jazykovou	ani	ediční	korekci.

Obecně	lze	konstatovat,	že	z hlediska	publikování	příspěvků	v rámci	výše	uvedeného	křes-
ťanského	komunitního	portálu	jsou	výrazně	aktivnější	dívky	(ženy)	než	chlapci	(muži).	V sou-
boru	příspěvků	ze	všech	navštívených blogů	se	nachází	63	textů	od	děvčat/žen12	a 28	textů,	je-
jichž	autory	jsou	mladí	muži.13	Kritérium	pohlaví	pro	nás	sice	nebylo	primární,	jeho	zohlednění	
se	však	ukázalo	jako	signifikantní	při	diferenciaci	tematického	zaměření	příspěvků,	k čemuž	se	
podrobněji	vyjádříme	níže.	Na	tomto	místě	stojí	za	zmínku	fakt,	že	zatímco	dívky	a mladé	ženy	
běžně	popisují	 situace	všedního	života	nebo	 se	 svěřují	 s  intimními	 tématy,	u  věřících	mužů	
pozorujeme	tendenci	podělit	se	úvahami	na	závažnější	témata,	která	se	týkají	aktuálního	spo-
lečenského	dění,	a z reálných	událostí	odvozují	nějaká	nadčasová	ponaučení.14 

S ohledem	na	velmi	omezenou	přítomnost	jiných	identifikačních	údajů,	které	byly	odvo-
ditelné	pouze	nepřímo –	vyplynuly	z kontextu	(např. věk	nebo	místo	bydliště),15	nebyly	brány	
v potaz	žádné	další	proměnné.	Na	základě	těchto	nepřímých	ukazatelů	(mnozí	z autorů	a au-
torek	pravidelně	zasazují	své	příběhy	do	moravských	a slezských	regionů –	Brněnsko,	Valaš-
sko,	Haná,	Slovácko,	Těšínsko)	však	můžeme	konstatovat,	že	převážná	část	mládeže	aktivní	na	

uživatelky	IM ‑POSSIBLE; Míša píše… uživatelky Heiduška;	Magdin blog uživatelky	Meruňka;	Mezi soby	uživa-
telky	 Jordanna;	Moje úvahy o  životě	 uživatele	 jménem	 Igor;	Opus supo  – zážitky hanáckého konópka uživatele	
Suposlava; Písmenko k písmenku	uživatelky	Leňouš;	Terezka si píše	uživatelky	Teretzin;	Vrabcakblog:)	uživatelky	
Zdendanda;	Z Andrejčina deníčku	uživatelky	Neposeda;	Život	nenaplánuješ	uživatelky Sancika;	blog	s názvem	
-při	Mezi	Exkluzivně (nejen) z klauzury apod.	společenství	blog	Elizabětka;	uživatelky	תיב The Blog of Beth תיב
spěvateli	jsou	tedy	mladí	lidé –	ženy	i muži;	někdy	je	jméno	-přezdívka	zavádějící,	ale	při	určování	pohlaví	
autora	příspěvku	se	řídíme	také	tvarem	l	-ového	příčestí	a adjektiva,	popř. jinými	signály.
11	 Nutno	dodat,	že	 i  takové	příspěvky	se	na	 jednotlivých	blozích	v rámci	křesťanského	komunitního	
portálu	signaly.cz	vyskytují,	avšak	vzhledem	ke	křesťanskému	zaměření	webu	nejsou	nijak	časté	(srov.	pří-
spěvek Darování vlasů	na	blogu Lásky jedné tmavovlásky	uživatelky	Merit,	publikovaný	5. října 2020,	v němž	
autorka	popisuje,	jak	si	nechala	ostříhat	své	dlouhé	vlasy	a rozhodla	se	je	darovat	na	výrobu	paruky,	a ke	
stejnému	činu	povzbuzuje	ostatní	dívky).
12	 Jedná	se	o texty	32	autorek:	Aaginka, An09, BarčaQ, Danka ‑Štěpánka, Dáška ‑el, Elizabětka, Heiduška, IM‑
‑POSSIBLE, Irelevantní, Jankac, Jordanna, Julinka, Kamila Rajtarová, Katusi, Klotylda, Kollenka, Krasnazena, Le‑
ňouš, LuKoty, Majkiki, MariettaND, Meruňka, Neposeda, Odetta, Oqoq, Sancika, Slu ‑nicko, Teretzin, Terez14, Tkanič‑
kauboty, Zdendanda, Zuzankie.
13	 Jedná	se	o texty	9	autorů:	Dage, Ferenc, Hans von Liechtenstein, Hippy, Igor, Inigo, Jenda, MartinM, Suposlav.
14	 Povahu	důvěrné	zpovědi	mají	příspěvky	o  rozhodnutích	pro	řeholní	život.	Této	problematice	 jsou	
věnovány	především	příspěvky	na	komunitním	blogu	Exkluzivně	(nejen)	z klauzury,	který	byl	vytvořen	virtu-
álním	společenstvím	se	stejným	názvem,	kde	publikuje	více	autorek.
15	 Věk	je	na	profilu	uživatele	položkou,	u	níž	si	může	uživatel	nastavit	různé	stupně	ochrany	soukromí.	
Tento	údaj	tak	byl	veřejně	zpřístupněn	pouze	u	některých	autorů.	U	dalších	bylo	možné	věk	odhadnout	
díky	různým	indiciím	(podle	fotografie	nebo	z obsahu	textu).	Zjišťujeme,	že	v převážné	většině	případů	
na	blogy	přispívají	teenageři	a	dospělí	uživatelé	mladšího	věku	(do	35	let).	Tímto	věkovým	vymezením	se	
řídili	i	autoři	tohoto	článku,	přesto	je	třeba	podotknout,	že	do souboru	zkoumaných	příspěvků	mohl	být	
výjimečně	zařazen	i	text	napsaný	starší	osobou.
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tomto	českém	křesťanském	portálu	žije	ve	východní	části	republiky,	popř. z ní	alespoň	pochá-
zí.16	Například	název	blogu	Opus supo – zážitky hanáckého konópka uživatele	jménem	Suposlav uka-
zuje	na	původ	autora	z oblasti	Hané;	také	autorka	Danka ‑Štěpánka ve	svých	příspěvcích	nepřímo	
odkazuje	na	 svůj	 valašský	původ	 (srov.	 Jsme obyčejná katolicky vychovávaná rodina, vyrůstající ve 
valašském prostředí17);	rovněž	z textů	uživatelky	Majkiki	 lze	odvodit	její	příslušnost	k nějakému	
moravskému	regionu	(srov.	Z kuchyně orientované na východ v dálce vidíme Hostýn	 […]18).	Rozsah	
jednotlivých	příspěvků	na	blozích	se	obvykle	pohyboval	v rozmezí	jedné	až	dvou	stran	formátu	
A4,19	jejich	návštěvnost –	v desítkách	až	stovkách	tzv. zhlédnutí.

3 / TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍSPĚVKŮ
Pokud	 jde	o  tematické	zaměření	zveřejňovaných	článků,	 je	 třeba	zdůraznit,	že	 i  v  rámci	ná-
boženské	tematiky	tvoří	pestrou	mozaiku.	Základním	tématem	byl	vzhledem	k aktuální	pan-
demii	virus	COVID-19.	Byl	námětem	pro	celý	příspěvek,	anebo	rezonoval	nějakým	způsobem	
ve	sdělení	jiného	obsahu.20	Názvy	viru	a opatření	proti	němu	se	odrazily	i v pokusech	blogerů	
o humor,	používání	neoficiálních	pojmenování	či	dokonce	ve	vlastní	jazykové	kreativitě,	což	je	
veselejší	stránka	této	nešťastné	situace,	do	které	se	lidé	dostali	(srov.	čínský	dárek	světu21 jako	
metaforické	a ironické	vyjádření	skutečnosti,	že	virus	se	k nám	dostal	z čínského	Wu	-chanu;	
slovo	koronapárty22	jako	název	pro	sešlost,	kde	se	lidé	nakazili	koronavirem;	slovo	koronakrize23 
pro	označení	specifické	krize	zapříčiněné	virem	COVID-19;	konstrukce	povinnost nosit náhubek24 
jako	 synonymum	pro	plošné	nařízení	 zakrývat	 si	 ústa	 a  nos;	 sloveso	 rouškovat25	 znamenající	
totéž	co	,šít	rouškyʻ;	sloveso	covidět26	ve	významu,být	nakažený	koronavirem,	být	nemocný	na	 
 

16	 Toto	zjištění	koresponduje	s geografickým	zastoupením	věřících	v české	společnosti –	moravské	re-
giony	jsou,	jak	známo,	v rámci	České	republiky	tradičně	katoličtější.
17	 Příspěvek	Jak mé rozhodnutí brali sourozenci?	uživatelky	Danka ‑Štěpánka na	blogu	společenství	Exkluziv‑
ně (nejen) z klauzury,	publikovaný	27. dubna 2020.
18	 Příspěvek	Město plné zabijáků a nebo námět do bijáků?	uživatelky	Majkiki	na	blogu	Chci poezii,	publikova-
ný	28. dubna 2020.
19	 Tento	rozsah	jednotlivých	příspěvků	byl	zjištěn	pomocí	 jejich	překopírování	do	programu	Word –	
obvykle	se	pohyboval	v rozmezí	2–4,5	tis.	znaků	při	řádkování	1,5.	Kratší,	nebo	naopak	delší	příspěvky	se	
na	blozích	vyskytují	také,	byť	jsou	v menšině.
20	 Téma	epidemie	viru	COVID-19	se	objevilo	nebo	bylo	nějakým	způsobem	zmíněno	v 19	z 91	analyzova-
ných	příspěvků	napsaných	v r. 2020.
21	 Příspěvek Jak jsme žehnali pole z pohodlí domova	uživatele	Suposlav	na	blogu	Opus supo – zážitky hanáckého 
konópka,	publikovaný	25. dubna 2020.
22	 Příspěvek	Bez roušky a na chatě dát pivní kúru	uživatele	Hans von Liechtenstein na	blogu	Kaněc filma,	pub-
likovaný	6. října 2020.
23	 	Příspěvek	Co pro mě znamenal nouzový stav nařízený vládou ČR ze strachu z pandemie COVID‑19 v r. 2020 
uživatele	MartinM,	publikovaný	2.	září	2020.
24	 Příspěvek	Jak jsme žehnali pole z pohodlí domova	uživatele	Suposlav na	blogu	Opus supo – zážitky hanáckého 
konópka,	publikovaný	25. dubna 2020.
25	 Příspěvek	 Jak být frikulín v  době koronavirové	 uživatelky	Katusi	 na	 blogu	Grafofilův blog,	 publikovaný	
3. dubna 2020.
26	 Příspěvek	 Co ‑vid ‑íš? Neco ‑vid ‑ím. Snad.	 uživatelky	 Irelevantní	 na	 blogu	 (I)relevantně,	 publikovaný	
13. září 2020.
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COVID-19ʻ apod.).	Ryze	„covidový“	je	např. obsah	příspěvku	Kdo je tady Spasitel?.27	Náboženský	
rozměr	příspěvků	je	patrný	z tendence	vidět	příčinu	šíření	viru	v Boží	vůli,	což	potvrzuje	zmí-
něné	propojení	profánního	se	sakrálním:	to,	co	se	děje	tady	a teď,	je	nějakým	způsobem	řízeno	
vyšší	silou,	je	výsledkem	dosavadního	chování	lidí,	trestem	nebo	lekcí,	kterou	nám	uštědřil	Bůh,	
ale	také	novou	šancí	vést	bohulibější	život.	V této	souvislosti	uvádíme	okazionalismus:	hřícho‑
navirus	(Pocítil jsem na své duši akutní příznaky pozitivního nálezu celosvětové epidemie hříchonaviru;28 
Hříchonavirus mě opět promořil a s hanbou vyhlížím další zpověď29).

Dalším	vážným	tématem	příspěvků	byl	Černobyl.	Oživení	zájmu	o  jadernou	katastrofu	
v Černobylu	v roce	1986	vyvolal	stejnojmenný	miniseriál	natočený	v koprodukci	HBO	a Sky	a vy-
sílaný	v první	polovině	roku	2019.	Zmíněným	tématem	se	zcela	obírá	příspěvek	Čest hrdinům 
z  Černobylu,30	který	vznikl	z pohnutek	připomenout	sebeobětování	 likvidátorů	 jaderné	katas- 
trofy.

Samostatný	tematický	okruh	je	spojen	se	smrtí	a umíráním,	což	je	téma,	které	je v moder-
ní	společnosti	tabuizováno	(např. příspěvky	O smrti smrťoucí…31;	Porodní asistentka u lůžka umíra‑
jícího32).	Autoři	se	nevyhýbají	vzpomínkám na	své	zemřelé	blízké,	např. na	kněze	(příspěvek	CD 
bible, kněz a cesta autem…33),	na	bratrance	(příspěvek	Vzpomínky34),	na	dobrou	známou	(příspěvek	
Paní Anežka35).	V textech	zaznívá	téma	zdraví;	mezi	příspěvky	se	objevují	žádosti	o přímluvu,	
modlitbu	(např. příspěvek	Prosba o modlitbu36,	v němž	autorka	nejdřív	popisuje	čtenářům	svůj	
komplikovaný	 zdravotní	 stav;	 naopak	 příspěvek	Modlitby v  nemoci37 má	 univerzální	 platnost	
a nabízí	příklady	modliteb,	které	čtenáři	mohou	využít	v době	nemoci).

Reakce	na	aktuální	dění	v české	společnosti	se	odrážejí	ve	speciální	sekci sledovaného	ko-
munitního	portálu	nazvané	Přímluvy.	Zde	mladí	věřící	zveřejňují	 své	modlitby	a ostatní	uži-
vatelé	 se	 k  nim	mohou	připojit.	Vhodným	příkladem	 je	 přímluva	uživatele	 jménem	Marmik 
zveřejněná	11. srpna 2020	v reakci	na	srážku	dvou	vlaků	u Českého	Brodu,	ke	které	došlo	14. čer-
vence 2020	a při	níž	tragicky	zahynul	jeden	ze	strojvedoucích:

Modleme se za zahynulého strojvůdce Martina (40 let, pohřben je v Ústí nad Orlicí) i zraněné 
cestující při srážce vlaků u Českého Brodu, ke které došlo za stmívání 14. července na nejlépe 
zabezpečené trati shodou několika nepříznivých okolností.

Autorem	další	přímluvy	zveřejněné	9. června 2020	v návaznosti	na	záplavy,	které	začátkem	léta	
postihly	oblast	Šumperska	a Uničovska,	je	uživatel	Tofl:

27	 Příspěvek	uživatele	Suposlav na	blogu	Opus supo  – zážitky hanáckého konópka,	 publikovaný	 15.  břez-
na 2020.
28	 Příspěvek	Příběh jedné zpovědi	uživatele	Suposlav,	publikovaný	24. června 2020.
29	 Příspěvek	Příběh jedné zpovědi	uživatele	Suposlav,	publikovaný	24. června 2020.
30	 Příspěvek	uživatelky	Dáška ‑el na	blogu	Když cestu nevidím, jdu s důvěrou,	publikovaný	13. června 2019.
31	 Příspěvek	uživatelky	IM ‑POSSIBLE na	blogu	MISSION IM ‑POSSIBLE,	publikovaný	26. února 2020.
32	 Příspěvek	na	blogu	společenství	Exkluzivně (nejen) z klauzury,	publikovaný	19. března 2020.
33	 Příspěvek	uživatelky	Leňouš	na	blogu Písmenko k písmenku,	publikovaný	4. února 2020.
34	 Příspěvek	uživatelky Slu ‑nicko	na	blogu	Pořád na cestě,	publikovaný	20. září 2020.
35	 Příspěvek	uživatelky Heiduška na	blogu	Míša píše…,	publikovaný	7. května 2020.
36	 Příspěvek	uživatelky	Sancika	na	blogu	Život nenaplánuješ,	publikovaný	8. února 2020.
37	 Příspěvek	uživatelky	Sancika	na	blogu	Život nenaplánuješ,	publikovaný	18. července 2020.
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Prosím o modlitbu za všechny postižené záplavami (Uničovsko a Šumpersko) a za následující 
dny, týdny a měsíce, které budou z hlediska dešťů náročné.

Jinak	lze	konstatovat,	že	se	na	blozích	řeší	běžné	události	odehrávající	se	v životě	mladého	člo-
věka,	potažmo	mladého	křesťana	/	mladé	křesťanky.

4 / POKUS O ŽÁNROVOU TYPOLOGII
Vzhledem	k tomu,	že	blogy	nejsou	zřejmě	spravovány	primárně	s ohledem	na	žánrovou	sou-
rodost	textů,	provést	genologickou	typologii	příspěvků	je	nelehký	úkol.	Nicméně	na	tuto	cha-
rakteristiku	materiálu	není	nutno	zcela	rezignovat,	tím	spíše,	že	jsou	v něm	zastoupeny	mini-
málně	dva	druhy	příspěvků:	takové,	které	jsou	založeny	na	deskripci,	bez	výrazné	fabulace,	a ty,	
které	tíhnou	k epice.	Jde	tedy	o vzpomínky	(nepravidelné	deníkové	záznamy),	zážitky	z cest,	
kritické	zhodnocení	konkrétní	situace.	Již	dříve	jsme	zmínili	jistý	podíl	úvahových	textů.	Ně-
které	texty	vznikly	primárně	jako	výzvy,	apely,	jiné	mají	formu	dopisu	(včetně oslovení);	obje-
vují	se	básnické	útvary,	texty	mající	povahu	rady,	návodu	(receptu),	inspirace	a povzbuzení	ke	
konkrétní činnosti.

Kritické	posouzení	přináší	příspěvek	Ve frontě na zpověď,38	v němž	autor	popisuje	chování	
osob	čekajících	na	svátost	smíření.	Stejné	svátosti	se	týká	i příspěvek	Příběh jedné zpovědi39 popi-
sující	události	nastalé	v den	autorovy	zpovědi.	Rozladěnost	je	patrná	v příspěvku	Studentská40,	
v němž	se	autorka	vyjadřuje	k tomu,	jak	jí	v době	karanténních	opatření	chybí	studentské	mše.	
Téma	karantény	se	objevuje	i v textu	Příběh o kočičkách41,	v líčení	duchovního	života	rodiny	jedné	
blogerky	během	netypického	velikonočního	týdne	na	 jaře	roku	2020.	Vhodným	příkladem	je	
i příspěvek	Boží humor42,	v němž	autorka	popisuje	příhodu,	jež	je	výsledkem	neuvěřitelné	shody	
„náhod“,	za	kterou	vidí	Boží	prozřetelnost	a Jeho	smysl	pro	humor.	Popisné	povahy	jsou	dále	
texty	nazvané	Můj křest43,	Drsná zkušenost…44	(tou	zkušeností	je	míněn	pokus	o sebevraždu	v pří-
padě	autorčiny	kamarádky)	a Lekce pokory45	(autorka	popisuje	přehlíživé	chování	zdravotnického	
personálu	vůči	pacientce	během	ošetření	popáleniny,	zároveň	tyto	útrapy	přirovnává	k utrpení	
svatého	Heřmana,	který	nemoc	pokorně	snášel).	V těchto	líčeních	konkrétních	událostí	je	často	
akcentována	osobní	zkušenost	autora	s vírou –	událost	přináší	duchovní	prožitek,	je	svědec-
tvím	Božího	vedení,	přítomnosti	„vyšší	síly“,	Boží	moudrosti.	Současně	tyto	příběhy	obsahují	
jakési	poselství	pro	ostatní	(radu,	inspiraci,	povzbuzení,	útěchu,	návod,	jak	v obdobných	situa-
cích	postupovat)	a tato	doporučení	mají	mnohdy	velmi	konkrétní	podobu.	Např. v příspěvku	Jak 

38	 Příspěvek	uživatele	Hippy,	publikovaný	20. října 2019.
39	 Příspěvek	uživatele	Suposlav,	publikovaný	24. června 2020.
40	 Příspěvek	uživatelky	Zuzankie,	publikovaný	5. května 2020.
41	 Příspěvek	uživatelky	Jankac	na	blogu	Janka stage,	publikovaný	11. dubna 2020.
42	 Příspěvek	uživatelky	Leňouš,	publikovaný	16. února 2020.
43	 Příspěvek	uživatele	Kollenka	na	blogu	Konvertita,	publikovaný	23. května 2020.
44	 Příspěvek	uživatelky	Leňouš na	blogu	Písmenko k písmenku,	publikovaný	19. června 2020.
45	 Příspěvek	uživatelky	Zuzankie,	publikovaný	29. července 2020.
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být frikulín46 v době koronavirové47	radí	autorka	čtenářům, jak	zůstat	trendy	i během	pandemie.	Na	
druhé	straně	zde	máme	„mužský“	přístup	k tématu:	autor	příspěvku	Největší šance našeho života48 
upozorňuje	na	šanci	pro	lidstvo,	které	se	díky	epidemii	může	výrazně	přiblížit	Bohu.

Jak	už	bylo	naznačeno,	příspěvky	mají	v ojedinělých	případech	formu	dopisu.	Takovým	
případem	je	příspěvek	Milá karanténo…49,	v němž	autorka	touto	formou	komunikuje	na	téma	
duchovního	života	po	zavedení	karanténních	opatření	proti	 šíření	koronavirové	nákazy.	Pří-
jemcem	jiného	dopisu	(příspěvek	Díky50)	je	Bůh	a obsah	textu	je	veskrze	děkovný.

Povahu	rozhovoru	má	příspěvek	Jak mé rozhodnutí brali sourozenci?,51	v němž	autorka	poklá-
dá	svým	sourozencům	otázky	a zjišťuje,	jakým	způsobem	je	ovlivnilo	její	rozhodnutí	vstoupit	
do	kláštera52.

Nechybí	samozřejmě	ani	úvahy	a různá	osobní	zamyšlení	(srov.	příspěvek	Je těžké být intro‑
vertem?53).	Příspěvek Cesta učedníka54 je	pokusem	o typologii	křesťanů;	příspěvek	Dát svůj život?!55 
je	úvahou	o tom,	co	všechno	může	člověk	darovat	Bohu;	příspěvek	Výkonnostní modlitby a pýcha56 
se	týká	smyslu	častého,	ale	bezmyšlenkovitého	modlení;	příspěvek	Postní předsevzetí57 se	zabý-
vá	prospěšností	volby	postních	předsevzetí;	v příspěvku	Senegalské úvahy58	dochází	ke	srovnání	
křesťanů	s muslimy	a současně	také	života	v bohaté	Evropě	s životem	v chudé	africké	zemi.	
Autorka	textu	Vím, co nechci59 zrovna	ukončila	studium	na	střední	škole	a přemýšlí	o své	budouc-
nosti.	Příspěvek	O utrpení60	je	úvahou	na	téma,	proč	Bůh	nechává	člověka	trpět.

Na	blozích	se	objevují	také	cestopisné	„fejetony“	a různé	dílčí	postřehy	z cest	(srov.	Kaza‑
chstán: cesta tam a zase zpátky;61 Moje svatojakubská pouť (Camino de Santiago);62 Mnišský „erasmus“63).

Jak	již	bylo	zmíněno,	blogy	nabízejí	výjimečně	poezii.	K veršovaným	skladbám	patří	básně:	

46	 Výraz	frikulín	je	slangovým	slovem,	které	bylo	složeno	z anglických	slov	free,	cool	a in.	V jazyce	české	
mládeže	označuje	člověka,	jehož	životní	styl	se	dá	charakterizovat	právě	výše	uvedenými	anglickými	výrazy	
(Jílková	2004:	110–111).
47	 Příspěvek	uživatelky	Katusi na	blogu Grafofilův blog,	publikovaný	3. dubna 2020.
48	 Příspěvek	uživatele Hans von Liechtenstein	na	blogu	Kaněc filma,	publikovaný	15. dubna 2020.
49	 Příspěvek	uživatelky	Leňouš,	publikovaný	2. dubna 2020.
50	 Příspěvek	uživatelky	MariettaND,	publikovaný	2. února 2020.
51	 Stejné	problematiky	 se	 týká	příspěvek	 Jak se pozná povolání k  zasvěcenému životu?	 uživatelky	Danka‑
‑Štěpánka na	blogu	společenství	Exkluzivně (nejen) z klauzury,	publikovaný	27. dubna 2020.
52	 Příspěvek	na	blogu	společenství Exkluzivně (nejen) z klauzury,	publikovaný	6. srpna 2020.
53	 Příspěvek	uživatele Hans von Liechtenstein na	blogu Kaněc filma,	publikovaný	21. května 2020.
54	 Příspěvek	uživatele	Hippy	na	blogu	Jen tak zlehka,	publikovaný	20. září 2020.
55	 Příspěvek	uživatelky IM ‑POSSIBLE	na	blogu	MISSION IM ‑POSSIBLE,	publikovaný	6. června 2020.
56	 Příspěvek	uživatele	Dage	na	blogu	Ex duris gloria,	publikovaný	6. září 2019.
57	 Příspěvek	uživatele Ferenc	na	blogu	Ferencův zápisník,	publikovaný	28. února 2020.
58	 Příspěvek	uživatele	Hippy	na	blogu Jen tak zlehka,	publikovaný	14. března 2020.
59	 Příspěvek	uživatelky	Odetta	na	blogu	Draco dormiens nunquam titillandus  – Odettin blog,	publikovaný	
31. července 2019.
60	 Příspěvek	uživatele	Hippy	na	blogu	Jen tak zlehka,	publikovaný	5. října 2020.
61	 Příspěvek	uživatelky Jordanna	na	blogu	Mezi soby,	publikovaný	28. března 2020.
62	 Příspěvek	uživatele	Teretzin,	publikovaný	5. srpna 2020.
63	 Příspěvek	 uživatele	Suposlav	 na	 blogu	Opus supo  – zážitky hanáckého konópka,	 publikovaný	 7.  břez-
na 2020.
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Utíkání64 –	vypovídá	o tom,	jak	člověka	dohánějí	chyby	z minulosti;	Holka, měla bys65 –	líčí	nátlak	
na	autorku	ze	strany	jejího	okolí,	jež	ji	nabádá	k vdavkám;	Půjdu a naučím se hrát na klavír66 –	je	
prosbou	adresovanou	Bohu	a souvisí	s lidskými	chybami;	Zklamaná67 –	vyjadřuje	zklamání	způ-
sobené	blízkým	člověkem;	a o zradě	a rozčarování	je	báseň Vstřebávání68.

Ojediněle	se	vyskytl	příspěvek	v podobě	receptu	(Povidlí69).

5 / VÝSLEDKY PRÁCE S JAZYKOVÝM MATERIÁLEM

5. 1 / Personifikované a verbalizované sacrum
V tomto	oddíle	příspěvku	se	zaměříme	na	konkrétní	jazykové	prostředky,	jimiž	blogeři	vyjad-
řují	svůj	vztah	k Bohu,	Kristu,	svatým.	Ty	pak	zprostředkovávají	představy	mladých	křesťanů	
o tom,	jak	„funguje“	Bůh	v jejich	představách.	Jsou	odrazem	toho,	co	sami	od	Boha	očekávají,	
jsou	obrazem	jich	samotných.	Do	textů	se	promítají	známá	zjištění,	že	si	člověk	Boha	polidšťu-
je,	připisuje	mu	vlastnosti,	které	ze	své	podstaty	mít	nemůže;	že	je	těžké	přemýšlet	v lidských	
dimenzích	o Bohu	a zároveň	se	oprostit	od	stereotypů,	od	tzv. karikatur	(Lachmanová	2014)	či	
démonických	obrazů	Boha	(Frielingsdorf	1992,	1995).

Vedle	tradičně	užívaných	přímých	i nepřímých	pojmenování	Boha	(Pán Bůh,	Pán,	Hospodin,	
Otec,	Bůh Otec,	Trojjediný),70	Ježíše	Krista	(Kristus,	Spasitel,	Syn Boží,	Vykupitel,	Ježíšek, Betlémské 
dítě, Nebeský Ženich nebo	pouze	Ženich)	a Panny	Marie	(Matka Boží,	Bohorodička, Krásná Paní	nebo	
Neposkvrněná)	se	v příspěvcích	objevují	různá	modifikovaná	a originální	pojmenování.	Srov.:

(Bůh) primář Nebeského oddělení (např. […]	tam v náručí primáře Nebeského oddělení už ho 
nic nebolí, ani tělo ani duše	[…]71);
(Ježíš)	Boží miminko (např. Svatý Josef je známý jako patron šťastné smrti. Směle jsem si ho 
adoptovala i jako patrona ochrany života. Přece jen věřím i tomu, že pomáhal, jak uměl, u Ježíš‑
kova porodu a nejednou tomu Božímu miminku zachránil život.72 

Z pravopisného	hlediska	 je	nutno	zdůraznit,	 že	velkými	písmeny	 jsou	důsledně	psána	nejen	
plná	slovní	pojmenování	(Pán	Bůh,	Ježíš	Kristus	a Panna	Maria),	ale	v převážné	většině	případů	
také	zájmena	On,	Mu,	vůči	Němu,	Ho,	pro	Něj,	s Ním apod.	(srov.:	Když jsme s Ním každý den, tak 

64	 Příspěvek	uživatelky	Heiduška	na	blogu	Míša píše…,	publikovaný	4. října 2020.
65	 Příspěvek	uživatelky	Heiduška	na	blogu	Míša píše…,	publikovaný	26. září 2020.
66	 Příspěvek	uživatelky	Klotylda,	publikovaný	9. června 2019.
67	 Příspěvek	uživatelky	Aaginka	na	blogu Aaginčin BLOG,	publikovaný	27. listopadu 2019.
68	 Příspěvek	uživatelky	Heiduška	na	blogu	Míša píše…,	publikovaný	16. července 2020.
69	 Příspěvek	uživatelky	An09	na	blogu	Tady a teď,	publikovaný	3. září 2020.
70	 Dlužno	dodat,	že	přivlastňovací	adjektivum	Boží	je	použito	jak	v prepozici	(Boží hlas, Boží humor, Boží 
království, Boží láska, Boží lék, Boží milosrdenství, Boží milost, Boží moudrost, Boží nabídka, Boží povolání, Boží plán, 
Boží prostředek, Boží přikázání, Boží přítomnost, Boží slovo, Boží srdce, Boží volání, v Božích rukou,	zvolání	Svatá Boží 
Dobroto!),	tak –	v souladu	se	zvyklostí –	v postpozici	(do rukou Božích, dům Boží, Matka Boží, oslava Boží, sláva 
Boží, slovo Boží, Syn Boží, s pomocí Boží).
71	 Příspěvek O smrti smrťoucí…	uživatelky IM ‑POSSIBLE na	blogu	MISSION IM ‑POSSIBLE,	publikovaný	
26. února 2020.
72	 Příspěvek	Porodní asistentka u lůžka umírajícího	na	blogu	společenství	Exkluzivně (nejen) z klauzury,	pu-
blikovaný	19. března 2020.
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Ho začneme poznávat a začneme rozeznávat Jeho hlas;73 Bůh na rozdíl od lidí se však neurazí, On počítá i 
s našimi chabými pokusy…;74 Děkuji Bohu, že jsem došla až sem, že jsem to všechno zvládla a že dá ‑li On, 
blýská se mi na lepší časy;75 Čím víc jsem s Ním, tím lépe poznávám Jeho hlas;76	[…]	přestože žiji jako sa‑
mostatný jedinec, tak s Ním nejsem jistě nikdy samotný77).	Zájmena	s malým	počátečním	písmenem	
jsme	zaznamenali	jen	výjimečně	a s velkou	pravděpodobností	se	jednalo	o nedopatření	ze	stra-
ny	autora,	o čemž	svědčí	přítomnost	majuskule	u téhož	slovního	druhu	na	jiných	místech	textu	
(např. Občas na Boha křičím, občas s ním nedokážu mluvit;78 Aby můj den řídil On. A zároveň musím být 
připraven s ním spolupracovat79).

Zpravidla	blogeři	k Bohu	přistupují	 fatalisticky,	 jako	k vyšší	 síle,	a v dobrém	úmyslu	se	
mu	odevzdávají	do	péče	(např. V tom kritickém bodě se mě totiž dotkl Bůh a změnil směr celého mého 
života80).	Úcta	k Bohu	(svatým),	pokora	a bázeň	před	Ním	či	důvěra	k Němu	jsou	konfrontovány	
s jinými	postoji.	Patří	k nim	přístup	založený	na	vzájemné	rivalitě,	jako	by	se	člověk	mohl	Bohu	
vyrovnat,	postavit	se	Mu,	vzdorovat	Mu,	dát	Mu	za	vyučenou.	Srov.:

Prošel jsem o víkendu takovým lehčím soubojem s Bohem;81 
Občas na Boha křičím, občas s ním nedokážu mluvit, občas se mi zdá hluchý a slepý […];82 
Příliš často se mi stává, že s Bohem nejdřív nekomunikuji (nemodlím se nebo se modlím špatně), 
pak mu přestávám úplně rozumět a jsem na jiné vlně. Z nedorozumění vzejde to, že ho začnu tak 
nějak více nebo méně vědomě obviňovat z různých negativ v mém životě.83

Základem	jiného	postoje	je	iluze	partnerství	(rovnosti)	ve	vztahu	mezi	člověkem	a Bohem,	vzá-
jemné	kooperace,	synergie,	např. :

Někde jsem četl dobrý příměr – je to jako šlapat na kole – jeden pedál sešlápnu já, druhý Bůh, 
a tak pořád dokola, a to kolo se potom fakt rozjede;84 
Je mi skoro 30 a pořád nevím, kam mě vlastně Pán zve. Ale když se podívám zpětně, tak vím, že 
od té doby, co se Ho na to ptám, mě každý den někam posouvá.85

Z některých	formulací	nabýváme	dojmu,	že	relace	mezi	člověkem	a Bohem	funguje	díky	sho-
vívavému	postoji	Boha	vůči	 (nedokonalým)	 lidem	a  jedinečnému	Božímu	smyslu	pro	humor,	
srov.:

73	 Příspěvek	Modlitební komůrka	uživatele Hippy na	blogu Jen tak zlehka,	publikovaný	27. září 2020.
74	 Příspěvek	Dát svůj život?	 uživatelky	 IM ‑POSSIBLE	 na	 blogu	MISSION IM ‑POSSIBLE,	 publikovaný	
6. června 2020.
75	 Příspěvek	Prosba o modlitbu	uživatelky	Sancika	na	blogu	Život nenaplánuješ,	publikovaný	8. února 2020.
76	 Příspěvek	Slyšet Boží hlas chce čas	uživatele	Dage	na	blogu	Ex duris gloria,	publikovaný	20. srpna 2020.
77	 Příspěvek	Co pro mě znamenal nouzový stav nařízený vládou ČR ze strachu z  pandemie Covid‑19 v  r.  2020 
uživatele	MartinM,	publikovaný	2. září 2020.
78	 Příspěvek Jak to jen zvládáte?	uživatelky	Zdendanda	na	blogu	Vrabcakblog:),	publikovaný	23. září 2020.
79	 Příspěvek	Ráno je základ	uživatele	Dage	na	blogu	Ex duris gloria,	publikovaný	12. června 2019.
80	 Příspěvek	Parabola	uživatelky	Kamila Rajtarová,	publikovaný	4. dubna 2019.
81	 Příspěvek	O utrpení	uživatele	Hippy	na	blogu	Jen tak zlehka,	publikovaný	10. října 2020.
82	 Příspěvek	Jak to jen zvládáte?	uživatelky Zdendanda	na	blogu	Vrabcakblog:),	publikovaný	23. září 2020.
83	 Příspěvek	Nedostatek komunikace vede k nepřátelství	uživatele	Dage	na	blogu	Ex duris gloria,	publikovaný	
12. května 2019.
84	 Příspěvek	Ráno je základ uživatele	Dage	na	blogu	Ex duris gloria,	publikovaný	12. června 2019.
85	 Příspěvek	Jeden bod	uživatelky	Kamila Rajtarová,	publikovaný	13. května 2020.
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Boží humor, pokud mě zrovna nedokáže naštvat, je někdy kouzelný a nepřekonatelný :).86

Výše	zmíněné	škádlivé	až	kritické	postoje	nepozorujeme	ve	vztahu	ani	k Ježíši,	ani	k ostatním	
svatým.	Plyne	 to	zřejmě	ze	skutečnosti,	že	v nich	mladí	křesťané	nevidí	potenciální	hrozbu,	
zdroj	 trestu,	 nebezpečí	 všudypřítomné	kontroly	 a  důrazu	„na	 výkon“,	 jak	 je	 tomu	 v  případě	
Všemohoucího.	Tito	„ostatní	svatí“	jsou	jaksi	neškodní.	Jejich	přítomnost	dodává	lesku,	zdobí,	
zkrášluje;	jejich	úkolem	je	člověku	pomáhat,	ochránit	jej,	inspirovat	ho.	Srov.:

(svatý	Jakub)	[…]	pozdravit to krásné místo, svatého Jakuba i přátele;87 
(svatá	Barbora,	svatá	Kateřina) Ale měla jsem si vybrat biřmovací jméno. Když jsem pročí‑
tala životopisy světic, zaujaly mě dva detaily: U svaté Barbory, že zemřela rukou vlastního otce. 
U svaté Kateřiny, že byla krásná a zároveň chytrá;88 
(svatý	Heřman) Při úterní ne dvakrát milé návštěvě popáleninového centra jsem na hlavního 
hrdinu sv. Heřmana v duchu vzpomínala, jak snášel veškeré ústrky, necitlivé jednání a dokázal 
přijímat i takové věci, jako třeba to, že se sám kvůli své nemoci nenají, neumyje;89

(svatý	Antonín) Není žádným tajemstvím, že naše rodina „spolupracuje“ se svatými. Co jen se 
nám třeba takový svatý Antonín nahledal ztracených věcí. A o tom, jak jsme díky přímluvám 
svatého Josefa k dobrému bydlení přišli, už jsem také psala;90 
(svatý	Josef) Svatý Josef je známý jako patron šťastné smrti. Směle jsem si ho adoptovala i jako 
patrona ochrany života. Přece jen věřím i tomu, že pomáhal, jak uměl, u Ježíškova porodu a ne‑
jednou tomu Božímu miminku zachránil život;91

(svatý	Patrik) A tak začala moje pouť do země proslavené svatým Patrikem a kapelou U2 – do 
Irska;92

(svatý	Filip	Neri) Jako patrona jsme malému vybrali svatého Filipa Neriho, kterému se říká 
„šťastný svatý“.93

5. 2 / Ostatní způsoby verbalizace sacrum
Díky	bližšímu	seznámení	s formální	stránkou	textů	jsme	zaznamenali	několik	zvláštností,	kte-
ré	bychom	nyní	rádi	prezentovali.	Soustředíme	se	pouze	na	formální	(výstavbovou)	stránku	tex-
tu	na	způsob	jeho	generování,	zvolené	jazykové	prostředky apod.	Bytostní	opozice	sacrum × pro‑
fanum	zde	nehraje	roli.

V názvech	(titulcích,	nadpisech)	příspěvků	převažují	slovní	spojení	nominální	povahy	(Po‑
slední rok,	Ve frontě na zpověď,	Drsná zkušenost…,	Můj křest,	Paní Anežka,	Tlustá Alžbětka a Panna Ma‑

86	 Příspěvek	Boží humor	uživatelky	Leňouš	na	blogu	Písmenko k písmenku,	publikovaný	16. února 2020.
87	 Příspěvek	Moje svatojakubská pouť (Camino de Santiago) uživatelky	Teretzin,	publikovaný	5. srpna 2020.
88	 Příspěvek	Můj křest	uživatelky	Kollenka,	publikovaný	23. května 2020.
89	 Příspěvek	Lekce pokory	uživatelky	Zuzankie	na	blogu	Dary jsou v maličkostech všedních dnů,	publikovaný	
29. července 2020.
90	 Příspěvek	Štěpánka	uživatelky	Zdendanda	na	blogu	Vrabcakblog:),	publikovaný	24. června 2020.
91	 Příspěvek	Porodní asistentka u lůžka umírajícího	na	blogu	společenství	Exkluzivně (nejen) z klauzury,	pu-
blikovaný	19. března 2020.
92	 Příspěvek	Mnišský „erasmus“	uživatele	Suposlav	na	blogu	Opus supo – zážitky hanáckého konópka,	publi-
kovaný	8. března 2020.
93	 Příspěvek	Křtiny poprvé a podruhé	uživatelky	LuKoty,	publikovaný	19. září 2020.
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ria,	O smrti smrťoucí,	Postní předsevzetí,	Senegalské úvahy,	Cesta učedníka,	Největší šance našeho života,	
Jeden bod,	Boží humor,	Lekce pokory,	O klíčovém významu nenápadných věcí,	Vytunelované Velikonoce,	
Porodní asistentka u lůžka umírajícího),	méně	časté	jsou	jednoslovné	názvy	(Štěpánka,	Partyzán,	Te‑
ror,	Bahníčko,	Parabola,	Povidlí,	Studentská).	Podobu	věty	mají	názvy:	Bellisima sorellina… aneb Máj,	
(je)	lásky čas!; Neumřu normální; Jak jsme žehnali pole z pohodlí domova;	Ničím se nezneklidňuj, ničím se 
netrap;	Nastav své srdce… přijímám i za Tebe… Bůh (je) na poličce;	Ráno je základ;	Nedostatek komunikace 
vede k nepřátelství;	Všechno zlé je k něčemu dobré;	Žádná	tajná	přísada	neexistuje,	výjimečně	se	obje-
vilo	krátké	souvětí:	Vím, co nechci).	Některé	větné	titulní	formulace	mají	formu	otázky	(Kdo je tady 
Spasitel?;	Jak se pozná povolání k zasvěcenému životu?;	Je těžké být introvertem?;	Jak mé rozhodnutí brali 
sourozenci?).	Dlužno	doplnit,	že	názvy	příspěvků	v drtivé	většině	případů	korespondují	s jejich	
obsahem,	vystihují	pointu;	výjimkou	je	již	výše	zmiňovaná	báseň	Půjdu a naučím se hrát na klavír,	
u níž	zůstává	motivace	volby	nadpisu	skryta.

V samotných	příspěvcích	se	kromě	neutrální	slovní	zásoby	objevuje	také tradiční	lexikum	
spojené	 s křesťanskou	věroukou	a  církevním	prostředím	 (adorace,	archanděl,	Bible,	biřmování,	
biřmovací jméno,	bohoslužba,	Boží milosrdenství,	Boží přikázání,	diecéze,	evangelium,	fara,	farník,	far‑
nost,	hostie,	hřích,	chrám,	kázání,	klášter,	kněz,	kříž,	popř. křížek na	čelo,	křížek	na	krku,	křížová 
cesta,	křest,	křtiny,	misie,	mše svatá,	náboženství,	ohlášky,	oltář,	pan farář,	postní doba,	postní předse‑
vzetí,	pouť,	pozdravení pokoje,	roráty,	růženec,	řeholní	život,	schóla, svatá zpověď,	svaté přijímání,	svá‑
tost,	svatostánek,	víra,	zpovědnice,	žehnání apod.).	Někteří	autoři	ve	svých	příspěvcích	používají	
také speciální	(zpravidla	teologické	nebo	religionistické)	pojmosloví,	které	nemusí	být	pro	běž-
ného	věřícího	srozumitelné	 (např. benedikce,	breviář,	duchovní formace,	 eucharistie,	 evangelizace,	
exercicie,	 juniorát,	kanovník	 a kanovnice,	klauzura,	kongregace,	kontemplativní modlitba,	konvertita,	
numerář,	noviciát,	(hnutí)	Opus Dei,	penitent,	sestra formátorka).	Objevují	se	také	názvy	reálií,	které	
se	týkají	jiné	denominace	než	římskokatolické	a které	mohou	patřit	do	slovní	zásoby	kohoko-
li,	bez	ohledu	na	jeho	religiozitu	(např. Korán,	muslimové,	protestanti, Strážní věž,	Svědci Jehovovi, 
zlepšit si karmu).

Časté	je	používání	expresivních,	hovorových	nebo	jednoznačně	nespisovných	jazykových	
prostředků.	V převážné	většině	případů	se	týkají	banálních	témat,	profánní	sféry	života	 (bit‑
kař,	 kolaudačka,	 pajdák ,pedagogická	 fakultaʻ,	 pracák, rochnit se,	 rychlokvaška,	 správňácký kluk,	
šlamastyka,	 špindíra,	 ťululum,	 být v  cajku  apod.).	 V  souvislosti	 se	 sférou	 sacrum	 jsou	 takovéto	
výrazy	používány	sice	zřídka,	ale	přece	(srov.	synátor	pro	označení	Božího	Syna,	Ježíše	Krista:	
Bůh Otec nám dal svého synátora94).	Nechybí	ani	slova	slangová	(např. být out,	 fejk,	 frikulín,	mega 
fandit,	storíčko,	šméčko,	ublog{nutí),	včetně	běžného	neoficiálního	názvu	Společenství	mladých	
věřících  –	 spolčo/Spolčo.	 Přítomnost	 anglicismů	 potvrzuje	 obecnou	 zálibu	 mladé	 generace	
v těchto	prostředcích	a neformálním	způsobu	vyjadřování	(srov. Dokonce jsem se později zúčastnil 
moravských hodů a pozval je na večer. Awesome;95 bro (brother)	Bruno;	opravdu nejvíc reálně freaky cree‑
py beznadějný scénář […];96 Následovala další cesta na tentýž úřad a definitivní chill out staré občanky;97 

94	 Příspěvek A „sakra“ já ty Vánoce na…	uživatelky Leňouš,	publikovaný	23. prosince 2019.
95	 Příspěvek	 Je těžké být introvertem?	uživatele	Hans von Liechtenstein	na	blogu	Kaněc filma,	publikovaný	
21. května 2020.
96	 Příspěvek	Čest hrdinům z Černobylu	uživatelky	Dáška ‑el,	publikovaný	13. června 2019.
97	 Příspěvek	Neumřu normální…	uživatele	Suposlav,	publikovaný	25. června 2020.
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Nikdy bych nevěřila, že výuka náboženství může být tak lovely; 98 meetingy a firemní eventy;	on ‑line mše 
svatá;	off ‑line režim;	Předem zdravím všechny trolly, co se budou chtít rýpat ve slovíčkách […]; 99 very funny 
story;	Zapomeňte na to, že jste vlastně odborník na hokej/migrační politiku/domácí politiku/fotbal/wha‑
tever100 apod.).

V analyzovaných	textech	jsme	narazili	i na	vulgarismy	a nadávky	(blbec,	dřít hubou o zem,	na 
plnou hubu,	naprdlý,	administrativní průser,	sakra,	sviňa,	stará babka,	vyžrat;	vzdát se trůnu, klenotů 
a katedrál a začít, uždoprdelekonečně, vidět Krista tam, kde skutečně přebývá101).	Ojediněle	jsou	vulgární	
slova	napsaná	s hvězdičkou	nahrazující	vynechané	písmeno,	což	má	zmírnit	negativní	stylo-
vý	příznak	slova	(na*raně).	Na	druhé	straně	je	patrná	snaha	zjemnit,	„učesat“	projev	(srov.	psí 
výtrus,	podělaná situace).	Běžným	jevem	(zřejmě	záměrným	stylémem)	je	používání	jazykových	
prostředků	z jiných	funkčních	stylů	a tvoření	netradičních	slovních	spojení:

Jako by Bůh byl opravdu ten pověstný automat na ochranu a požehnání;102 
Když se o vás lidé začnou dozvídat, že jdete do kláštera, začnete být takovým googlem. Pořád se 
vás někdo na něco ptá;103 
Zatím jsem Biblické nemluvně, teprve začínám, ale už teď je to krásné a moc se těším na každou 
chvilku s Písmem;104 
V mládí jsem zažila teror kostelní, byl takový nenápadný, ale maminka byla vytrvalá,105

To jsem si uvědomil i ve vztahu ke své modlitební šňůře [,sled modlitebʻ]. Bylo mi líto jí přeru‑
šit;106 
Sestry, nevěsty zasvěcené Kristu [,řeholnice,	jeptiškyʻ], se těší na setkání se svým Ženichem;107

Od té doby jsem měla čest doprovodit na druhou stranu už možná víc jak čtyři sta pacientů (ne, 
nedělám v hospici…tam jsem strávila jen krátkou – avšak velmi krásnou – epizodu mojí praxe) 
a násobně více pacientům jsem oznámila, že na Nebeském oddělení [,v nebi,	v místě,	pobývá-
ní	duše	člověka	po	smrtiʻ]	na ně už brzy čekají;108 

Bylo by smutné, kdyby se naplnily jen chrámy konzumu a naše církevní chrámy i v době veliko‑
noční dál mrtvě zely prázdnotou.109 

98	 Příspěvek „Takže když budu hodný, tak budu pak nesmrtelný?“	 uživatelky	 Dáška ‑el,	 publikovaný	
7. září 2020.
99	 Příspěvek	 „Takže když budu hodný, tak budu pak nesmrtelný?“	 uživatelky	 Dáška ‑el,	 publikovaný	
7. září 2020.
100	 Příspěvek	 Jak být frikulín v  době koronavirové uživatelky	Katusi na	 blogu	Grafofilův blog,	 publikovaný	
3. dubna 2020.
101	 Příspěvek	Tož	já	vám	to	teda	řeknu	uživatelky	Terez14	na	blogu	Šufl,	publikovaný	25. září 2019.
102	 Příspěvek	Cesta učedníka	uživatele	Hippy na	blogu	Jen tak zlehka,	publikovaný	20. září 2020.
103	 Příspěvek	A co na to Vaši? uživatelky	Julinka na	blogu	společenství	Exkluzivně (nejen) z klauzury,	publiko-
vaný	26. června 2020.
104	 Příspěvek	Učednictví	uživatelky	An09	na	blogu	Tady a teď,	publikovaný	6. června 2020.
105	 Příspěvek	Teror	uživatelky Krasnazena	na	blogu	Lidožroutka glosuje,	publikovaný	30. ledna 2020.
106	 Příspěvek	Výkonnostní modlitby a pýcha	uživatele Dage	na	blogu Ex duris gloria,	publikovaný	6. září 2019.
107	 Příspěvek	 Porodní asistentka u  lůžka umírajícího	 na	 blogu	 Exkluzivně (nejen) z  klauzury,	 publikovaný	
19. března 2020.
108	 Příspěvek	O smrti smrťoucí…	uživatelky	IM ‑POSSIBLE	na	blogu	MISSION IM ‑POSSIBLE,	publikovaný	
26. února 2020.
109	 Příspěvek	Vytunelované Velikonoce	 uživatelky	Meruňka na	 blogu	Magdin blog,	 publikovaný	 25.  dub-
na 2020.
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Kromě	uvedených	 jsme	narazili	na	 formulaci	přední česká mariánská ctitelka	 jako	sebeironické	
označení	pro	obdivovatelku	Panny	Marie,	spojující	slovo	„přední“,	související	spíše	se	světskou	
slávou,	a  tradiční	náboženský	obrat	„mariánský	ctitel“,	nebo	pobožnostní běh ve	významu,běh	
k místům,	kde	se	lidé	obvykle	modlíʻ,	srov.:

rozhodla jsem se dnes jako přední česká mariánská ctitelka k pobožnostnímu běhu. A to k ob‑
novené kapličce	[…]).110

Do	kategorie	nespisovných	prostředků	patří	prvky	obecné	češtiny	(bylo to hrozný,	důležitý je vědět,	
je to fakt těžký,	každej den,	prej,	různý věci,	šílenej	rok,	studetský léta,	špatný	zkušenosti,	vejprask,	vejš‑
ka,	vysokej požadavek,	úspěch	byl	vydřenej apod.),	jakož	i prostředky	moravských	dialektů	(změnila 
sas,	dotklo sa mňa to,	vypořádat sa s tím;	pro mňa,	s tebů,	moja sestra,	ani náhodů,	beru to jako velků 
zradu;	částice	tož –	v podobě	tož	i toš:	tož já vám to teda řeknu,	toš slovo dalo slovo;	lexém	napučený	ve	
smyslu	,uraženýʻ	(v nářeční	podobě	spíše	„napučaný“):	byla jsem napučená.

V přítomnosti	následujících	slovních	spojení	spatřujeme	autorský	záměr:	obsahují	 lexi-
kální	jednotky	v jistém	smyslu	protikladné,	protimluvné.	Přestože	jsou	značně	nesourodá,	zdů-
razňují	kontrast	mezi	svatým	a profánním,	mezi	podstatným	a nepodstatným	a jsou	výsledkem	
vědomé	snahy	ozvláštnit	příspěvek,	zvýšit	jeho	„uměleckou	hodnotu“:

kláštery paneláků: Jsme uzavřeni v klášterech paneláků, bytovek a rodinných domů;111

poutnický přetlak: jak asi řeší poutnický přetlak a  udržují stav lidí uvnitř na státem povole‑
ných 30;112 
rochnit se ve svým bahnitým rybníčku: Ježíš neumřel za to, abych se dál rochnila ve svým ma‑
lým bahnitým rybníčku a všecko kolem sebe zamořovala.113 

Jak	jsme	už	zmínili,	blogeři	se	vyjadřují	častokrát	na	velmi	vážná	témata,	není	divu,	že	cítí	po-
třebu	zmírnit	obsah	sdělení.	Přeneseně	 (opisně,	eufemisticky)	pojmenovávají	 smrt,	a  to	buď	
pomocí	tradičních	formulací	spojených	se	sférou	sacrum:

sestřička smrt (I když to někde hluboko asi už tušíte, nikdo vám jako studentům na medicíně „na 
plnou hubu“ neřekne, že uzdravování lidí je z velké části hlavně o umírání. A tak se „sestřička 
smrt“ stane vaší věrnou a výkonnou spolupracovnicí	[…];114 
předešel nás do nebe (… na kterého v těchto dnech vzpomínáme, protože nás předešel do nebe),115

110	 Příspěvek	 Tlustá Alžbětka a  Panna Maria	 uživatelky	 Irelevantní	 na	 blogu	 (I)relevantně,	 publikovaný	
1. května 2020.
111	 Příspěvek Největší šance našeho života	uživatele	Hans von Liechtenstein	na	blogu	Kaněc filma,	publikovaný	
15. dubna 2020.
112	 Příspěvek	Kdo je tady Spasitel?	uživatele	Suposlav na	blogu	Opus supo – zážitky hanáckého konópka,	publi-
kovaný	15. března 2020.
113	 Příspěvek	Bahníčko	 uživatelky Kamila Rajtarová	 na	 blogu Kama taky píše blog,	 publikovaný	 11.  dub-
na 2020.
114	 Příspěvek O smrti smrťoucí… uživatele	IM ‑POSSIBLE	na	blogu	MISSION IM ‑POSSIBLE,	publikovaný	
26. února 2020.
115	 Příspěvek	CD bible, kněz a cesta autem…	uživatelky Leňouš	na	blogu	Písmenko k písmenku,	publikovaný	
4. února 2020.

Irena Bogoczová, Lukáš MaršíkJazyková stránka diskusí mladých křesťanů v kyberprostoru



STUDIA SLAVICA XXV/170

anebo	jednoduše,	„prozaicky“,	např.: $1

netluče mu srdíčko (vzápětí se z úst lékaře dovídáte, že už mu netluče srdíčko).116 

V  textech	 nepřekvapuje	 přítomnost	 biblismů,	 i  když	 jejich	 frekvence	 není	 nijak	 velká.	 Jde	
např. o slovo	hřivna, přesněji	modifikaci	frazeologizmu	„zakopat	hřivnu“	(A trochu se bojím, že ta 
kontemplativní modlitba je hřivnou, pro niž jsem úspěšně vykopal díru a už ji jen uložit a zahrabat117).	Bib-
lického	původu	jsou	také	slovní	spojení	lámání chleba (A tak, když dojde na „lámání chleba“	[…]118);	
nést (svůj)	kříž	([…]	být s nimi, když nesou svůj kříž […]119; Když tak nad tím přemýšlím, tak utrpení a ne‑
sení nějakého kříže mi dává smysl, jen pokud existuje Bůh…120);	zvednutý prst Boží	(Viděli v nich výstraž‑
ně zvednutý prst Boží, upozorňující je na to, že dělají něco špatně121);	starozákonní	pýcha předchází pád 
(A tak jsem dopadla, jak jsem dopadla. Pýcha předchází pád122);	Nesuďte, abyste nebyli souzeni Mt	7,	1 ([…]	
kolik je takových zoufalých lidí kolem nás a o kterých nevíme, pro které je těžká tíha života neúnosná a jdou 
a sáhnou si na život… Nesuďte, abyste nebyli souzeni123).	Dalšími	příklady	jsou	celé	pasáže	z Nového	
zákona,	dokonce	formálně	označené	jako	citát:

[…]	„Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je 
ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“ Mt 6, 6;124 
Tito tři muži se tehdy postavili do obrovské jaderné trhliny – mezi nás, kteří žijeme dnes a kteří 
bychom nebýt toho možná ani nežili, a mezi smrtící radiaci	[…]	„Nikdo nemá větší lásku než 
ten, kdo položí život za své přátele.“ Jan 15, 13;125 
Otázek jsou spousty, odpovědi žádné, nebo neuspokojivé (třeba taková pozitivní z listu Jakubo‑
va: „Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně”:))	[List] Jakubův 4, 3;126

[…]	poslední dobou razím heslo mého oblíbeného Jakuba: Modlete se jeden za druhého, abyste 
byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého [List]	Jakubův 5, 16;127

Hodně mě taky zaujalo, že protestanté se učí nazpaměť některé úryvky z Písma. To chci zkusit. 
Zatím jsem Biblické nemluvně, teprve začínám, ale už teď je to krásné a moc se těším na každou 
 
 

116	 Příspěvek	Jak to jen zvládáte? uživatelky	Zdendanda na	blogu	Vrabcakblog:),	publikovaný	23. září 2020.
117	 Příspěvek	Partyzán uživatele Suposlav	 na	 blogu Opus supo  – zážitky hanáckého konópka,	 publikovaný	
26. května 2020.
118	 Příspěvek	Čest hrdinům z Černobylu	uživatelky Dáška ‑el,	publikovaný	13. června 2019.
119	 Příspěvek	 Porodní asistentka u  lůžka umírajícího	 na	 blogu	 Exkluzivně (nejen) z  klauzury,	 publikovaný	
19. března 2020.
120	 Příspěvek	Modlitby v nemoci	uživatelky	Sancika	na	blogu	Život nenaplánuješ,	publikovaný	18. červen-
ce 2020.
121	 Příspěvek	Nejdůležitější věc při koronavirových opatřeních chybí uživatele Igor na	blogu Moje úvahy o životě,	
publikovaný	12. října 2020.
122	 Příspěvek	Jeden bod	uživatelky	Kamila Rajtarová,	publikovaný	13. května 2020.
123	 Příspěvek	Drsná zkušenost… uživatelky Leňouš	 na	 blogu	Písmenko k  písmenku,	 publikovaný	 19.  červ-
na 2020.
124	 Příspěvek	Modlitební komůrka	uživatele	Hippy	na	blogu	Jen tak zlehka,	publikovaný	27. září 2020.
125	 Příspěvek	Čest hrdinům z Černobylu	uživatelky	Dáška ‑el,	publikovaný	13. června 2019.
126	 Příspěvek	Jak to jen zvládáte?	uživatelky	Zdendanda	na	blogu	Vrabcakblog:),	publikovaný	23. září 2020.
127	 Příspěvek	Boží humor	uživatelky	Leňouš na	blogu	Písmenko k písmenku,	publikovaný	16. února 2020.
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chvilku s Písmem. Tuhle jsem objevila poklad, který si teď často opakuju – „Jako si Otec zamilo‑
val mně, tak jsem si já zamiloval vás… Zůstaňte v mé lásce.“ Jan 15, 9.128 

Kromě	citátů	z bible	se	v textech	mladých	autorů	objevily výroky	významných	církevních	auto-
rit –	papežů,	kardinálů,	např.: $1

Zůstaneš tu jen ty, Bože, a já. Jak jsi to chtěl, když jsem přes všechny náboženské akce na tebe 
neměl čas. „Pán nám daroval mnoho slunečných dnů a jemného vánku, dny bohatých úlovků. 
Byly ale rovněž chvíle rozbouřených vod a protivětru, jak tomu bývá v dějinách církve, kdy se 
zdá, že Pán spí. Vždy jsem ale věděl, že v této loďce je Pán a že loďka církve není moje, není naše, 
nýbrž jeho. A Pán ji nenechá klesnout ke dnu.“ Benedikt XVI.129

Moc se mi líbí slova kardinála Vlka: „Advent a Vánoce znamenají, že Ježíš přišel, aby s námi 
zůstával ve všech /našich/ situacích“. A ráda mu z hloubi duše dávám za pravdu.130

Závěrem	 vzpomeňme	přítomnost	 vlastních	 jmen	 v  analyzovaných	 textech.	O  jménech	Boha	
a svatých	 jsme	se	 již	zmínili,	nicméně	v životě	věřících	 je	důležitá	 i návštěva	poutních	míst.	
Proto	 v  textech	 nepřekvapují	 toponyma,	 jako	 např.  španělské	Santiago de Compostela,	Fatima 
v Portugalsku, Lurdy	 ve	Francii	 či	Čenstochová	v Polsku,	ale	 i	Křtiny	na	Brněnsku,	Hostýn	na	
Kroměřížsku aj.	Další	skupinu	tvoří	názvy	spojené	s církevním	kalendářem,	i když	případné	
malé	písmeno	umožňuje	následující	„názvy“	hodnotit	také	jako	metaforická	vyjádření.	Ve	vý-
znamu	 ,neděleʻ	 se	 objevilo	 ustálené	 sousloví	 den Páně;	 následují	 názvy	 křesťanských	 svátků:	
Popeleční středa,	Květná neděle,	Velký pátek,	Velikonoční triduum,	svátek Panny Marie Sedmibolestné,	
svátek Nejsvětější Trojice,	svátek sv. Marka,	čtvrtá	neděle	adventní.	V projevu	mladých	lidí	zní	poně-
kud	nezvykle	zlidovělý	(zprofanovaný?)	obrat	Anno	Domini –	léta	Páně,	typický	pro	křesťanské	
historické	prameny	a znamenající	rok	po	narození	Krista	(,našeho	letopočtuʻ131,	zde	ve	význa-
mu,v roceʻ),	např. Narodila jsem se léta Páně 1997 ve svátečním okruhu Všech svatých a památky věrných 
zemřelých;132 Večer před čtvrtou nedělí adventní léta Páně 2004 mi volal kamarád.133

6 / SHRNUTÍ
Náboženství	kopíruje	 lidské	uvažování,	promlouvá	ústy	člověka	a obrací	se	k člověku,	 je	tedy	
artikulováno	lidským	jazykem.	Ten	se	pohybuje	mezi	hieratičností	a běžnou	mluveností.	Kro-
mě	teologických	termínů	či	biblismů	(z nichž	se	mnohé	staly	součástí	ryze	laických	výpovědí)	
neexistují	zvláštní	„klíčová	slova“	náboženského	textu,	stejně	 jako	neexistuje	žádný	 jeho	uni-
verzální	vzorec.	Autory	posuzovaných	příspěvků	na internetu	jsou	věřící	z řad	laiků,	mladí	lidé	
žijící	obyčejné	životy.	Jejich	příspěvky	svědčí	o potřebě	jakési	každodenní	„měkké	spirituality“	
(Štampach	2000),	jakož	i o potřebě	ji	sdílet.	Záliba	ve vyumělkovaném,	estetizujícím	či	archa-
izujícím	projevu	se	na	pozadí	celkového	jazykového	materiálu	jeví	jako	marginální.	Převažuje	

128	 Příspěvek	Učednictví	uživatelky	An09	na	blogu	Tady a teď,	publikovaný	6. června 2020.
129	 Příspěvek	Největší šance našeho života	uživatele	Hans von Liechtenstein	na	blogu	Kaněc filma,	publikovaný	
15. dubna 2020.
130	 Příspěvek A „sakra“ já ty Vánoce na…	uživatelky	Leňouš,	publikovaný	23. prosince 2019.	Citovaný	úryvek	
z příspěvku	autorky	byl	upraven.
131	 Dostupné	z:	https://cs.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini	(cit.	10. 12. 2020).
132	 Příspěvek	Tož já vám to teda řeknu	uživatelky	Terez14,	publikovaný	25. září 2019.
133	 Příspěvek	Můj křest	uživatelky	Kollenka,	publikovaný	23. května 2020.
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věcnost,	jednoduchost,	někdy	až	překvapivá	přímočarost.	Jsou	používány	běžné	jazykové	pro-
středky	i narativní	postupy.	Autoři	propojují	profánní	se	sakrálním	nejen	se	záměrem	dosáh-
nout	komického	efektu	nebo	se	s Bohem	nějak	„skamarádit“,	ale	hlavně	proto,	že	v aktuálních	
událostech	vidí	nějaký	hlubší	smysl,	Boží	všudypřítomnost.

THE LINGUISTIC SIDE OF THE DISCUSSIONS OF YOUNG CHRISTIANS IN 
CYBERSPACE

SUMMARY The	purpose	of	the	article	was	to	analyze	the	language	means	used	in	
texts	on	spiritual	topics.	The	authors	of	the	analyzed	texts	are	young	Christians,	
Catholics	from	the	Czech	Republic,	who	publish	their	thoughts	by	means	of	the	
website	signaly.cz.	A	total	of	91	texts	of	41	more	or	less	regular	contributors	were	
analyzed.	The	texts	are	very	different	in	genre	and	theme,	but	they	are	united	
by	a	certain	degree	of	spirituality.	It	has	been	found	out	that	linguistic	material	
contains	a	wide	range	of	means	–	from	literary	to	bookish	(including	archaisms,	
lexical	 biblisms)	 through	 neutral	 to	 commonly	 spoken	 (including	 vulgarisms,	
slangisms,	non-literary	and	non-adapted	anglicisms).	This	result	confirms	the	
thesis	that	there	is	no	distinct	biblical	language	(biblical	style)	and	that	religious	
texts	range	between	sacred	reverence	and	common	secular	spokenness.
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Czeski	bohemista	i językoznawca	Jaroslav	Hubáček	(Hubáček	2005:	123),	opisując	rozwój	języka	
czeskiego	po	aksamitnej	rewolucji,	konstatuje:

Leksyka	 jako	podstawowy	element	 języka	ma	wyraźnie	dynamiczny	charakter,	po-
nieważ	 szybko	 reaguje	 na	 zmienne	 i  ciągle	wzrastające	 potrzeby	 terminologiczne	
(czy	szerzej –	komunikacyjne)	społeczeństwa.	Jest	to	szczególnie	widoczne	w	sytu-
acjach	przełomowych,	wyraźnych	społecznych	zmian,	które	pozostawiają	wyrazisty	
ślad	zwłaszcza	w	zasobie	leksykalnym.	Taka	sytuacja	nastąpiła	w	okresie	po	tzw.	ak-
samitnej	rewolucji	w	1989	roku,	w	którym	dochodzi	do	reakcji	na	radykalną	zmianę	
sytuacji	 społeczno	-politycznej,	 tzn.  upadek	 totalitaryzmu	 komunistycznego	 i  po-
wrót	do	demokracji.	Wskutek	tego	następują	znaczne	zmiany	w	życiu	politycznym	
i gospodarczym,	w	sposobach	oficjalnej	komunikacji.

Nie	 sposób	 nie	 zgodzić	 się	 z  tym	 stwierdzeniem.	 Dynamika	 życia	 społecznego	 pod	 koniec	
XX wieku	i na	początku	wieku	XXI,	szeroko	pojęta	komputeryzacja,	pojawienie	się	internetu –	
wszystko	to	ma	niebagatelny	wpływ	na	sposób	porozumiewania	się,	bowiem	społeczne	koszty	
transformacji	to	również	koszty	językowe.

Efektem	przywołanych	powyżej	 przemian	 jest	wzrastająca	 lawinowo	w	 języku	 czeskim	
ilość	zapożyczeń,	nowo	powstających	wyrazów –	neologizmów,	neosemantyzmów,	wyrazów	
niekiedy	zapomnianych,	rzadko	używanych,	które	nagle	dostają	nowe,	drugie	życie.	Przełomy	
społeczno	-polityczno	-historyczno	-gospodarcze	 znajdują	wyraźne	 odbicie	w	warstwie	 leksy-
kalnej	(leksykalno	-semantycznej)	języka.	Cytowany	Hubáček	(2005:	124)	podkreśla	niebagatelny	
w	takich	momentach	przełomowych	wpływ	społeczeństwa	na	język.	Według	niego,	wpływ	ten	
przejawia	się	 (zwłaszcza	wśród	młodych	 ludzi)	przede	wszystkim	w	osłabieniu	poczucia	od-
powiedzialności	za	przestrzeganie	norm	językowych,	w	powolnej	destandaryzacji	języka	oraz	
w rozluźnieniu	norm	etycznych.	Obserwacje	te	wydaje	się	w	dużym	stopniu	potwierdzać	ana-
liza	Czeszczyzny	2.0.

Czym	jest	Czeszczyzna	2.0.	(czes.	Čeština	2.0.)?	Jest	to	słownik	internetowy,	który	powstał	
w	2009	roku	 i  tworzony	 jest	przez	szeroką	społeczność	 internetową.	 Jego	pomysłodawcą	był	
Martin	Kavka,	„łowca	słów”,	którego	celem	było	stworzenie	czeskiego	słownika	miejskiego,	na	
wzór	angielskiego	Urban	Dictionary.	Jak	twierdzi	sam	autor,	„Všechno	začalo	v tramvaji,	kde	ke	
mně	z rozhovoru	dvou	slečen	doputovalo	první	slovo sračkogán.	Když	jsem	jich	měl	v notesu	pár	
desítek,	vznikl	web.”1	Po	blisko	dziesięciu	latach	od	stworzenia	strony	internetowej	zaprezento-
wany	materiał	doczekał	się	wydania	książkowego	i nakładem	Jan	Melvil	Publishing	ukazała	się	
Hacknutá čeština – neortodoxní slovník dnešní mateřštiny.2

Ten	nietypowy	zbiór	leksykograficzny	liczy	ponad	20	tysięcy	haseł	i niemal	codziennie	po-
jawiają	się	w	nim	nowe	jednostki.	Budowa	hasła	słownikowego	jest	dość	prosta	i  typowa	dla	
tego	 rodzaju	 publikacji.	 Pojawia	w	 nim	 definicja	 znaczenia,	 niekiedy	 przykład	 użycia,	 imię	
(ewentualnie	nazwisko	lub	tzw.	nick)	autora	oraz	data	umieszczenia	wyrazu	na	stronie	interne-

1	 https://cestina20.cz/o-cestine-2-0/,	dostęp	20.01.2021.	Wszystkie	zaprezentowane	w	niniejszej	pra-
cy	przykłady,	wraz	z	definicjami	znaczeń,	zostały	zaczerpnięte	ze	strony	www.cestina20.cz.
2	 M.	Kavka,	M.	Škrabal	a	kol.,	Hacknutá čeština – neortodoxní slovník dnešní mateřštiny,	Jan	Melvil	Pub-
lishing 2018.	https://www.melvil.cz/kniha-hacknuta-cestina/.	Od	marca	roku	2019	w	internetowej	telewi-
zji	Seznam	można	oglądać	program	telewizyjny	pod	tym	samym	tytułem.	

https://cestina20.cz/slovnik/srackogan/
https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/6797/jan-melvil-publishing/
https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/6797/jan-melvil-publishing/
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towej.	Niestety	nie	pojawia	się	informacja	o źródle	podanego	cytatu –	czy	jest	on	zaczerpnięty	
z mediów,	z literatury,	z tzw.	języka	mówionego	czy	może	po	prostu	wymyślony	przez	autora	
hasła	na	potrzeby	tego	słownika.	To	znacznie	utrudnia	analizę	i powoduje,	że	prezentowane	
przykłady	użycia	nie	są	w	pełni	wiarygodnym	materiałem	badawczym.	Oto	przykładowe	hasło:

předpivo3

1.	pivo	před	akcí	(koncert,	sportovní	utkání,	třídní	sraz apod.),	sloužící	k lepší	akli-
matizaci	na	další	piva,	která	se	pijí	už	přímo	na	místě
Příklad: „Venku je hezky. Dáme si někde předpivo, než půjdeme na třídní sraz?“
2. pivo	vypité	z nedočkavosti	těsně	před	návštěvou	restaurace

 132  4

přidal Stružák/requin dne 14. 6. 2017

Jak	już	wspomniano,	opisywany	słownik	jest	projektem	internetowym	i każdy	może	wziąć	ak-
tywny	udział	w	jego	tworzeniu,	umieszczając	na	wyżej	wymienionej	stronie	internetowej	nowe	
słowo.	Mogą	 to	być	przykłady	wyrazów,	których	 jesteśmy	autorami	 lub	użytkownikami,4	 ale	
mogą	to	być	również	przykłady	słów	„tylko”	zasłyszanych:	w	autobusie,	w	pubie,	w	telewizyj-
nych	 wiadomościach	 lub	 innych	 programach	 czy	 odkrytych	 niespodziewanie	 w	 internecie.	
Niewątpliwie	Čeština	2.0.	tworzy	bardzo	specyficzny	językowy	obraz	czeskiego	społeczeństwa.	
W	tym	nietypowym	słowniku	znajdziemy	zarówno	wyrazy	dotyczące	szeroko	pojętego	życia	
codziennego	(we	wszystkich	jego	aspektach –	rodzina,	praca,	życie	intymne,	zdrowie,	uczucia	
itp.),	jak	i polityki	czy	kultury.	Wszystkie	przykłady	łączy	miłość	do	języka	i radość	z samego	
tworzenia.	Sami	twórcy	przyznają,	że	ich	zamiarem	jest	zachęcanie	czy	wręcz	prowokowanie	
ludzi	do	uwolnienia	i wykorzystania	wyobraźni	językowej,	do	tworzenia	słów	niebanalnych,	do	
tworzenia,	a nie	tylko	odtwarzania.

Przede	wszystkim	należy	wziąć	pod	uwagę	fakt,	iż	w	internecie	mamy	do	czynienia	z innym	
tekstem	niż	w	rzeczywistości	pozainternetowej.5	Bogusław	Skowronek	(Skowronek	2013:	251)	
poddając	analizie	ten	sposób	komunikacji,	zadaje	pytanie,	„co	media	robią	z językiem	i komu-
nikacją,	w	jakim	stopniu	modelują	zachowania	komunikacyjne	oraz	system	gramatyczny	pol-
szczyzny	oraz	w	jaki	sposób,	za	pomocą	jakich	(bo	zawsze	odpowiednio	dobranych)	środków	
werbalnych	wpływają	na	konceptualizacje	rzeczywistości	w	społeczeństwie”.

Niewątpliwie	w	tej	formie	przekazu	dominuje	kryterium	ekonomiczności,	rozumiane	jako	
„snaha	(ať	už	vědomá,	nebo	nevědomá)	‚ušetřit’	jazykové	prostředky	a také	fyzickou	a duševní	
energii	vynaloženou	na	jejich	užívání”	(Svobodová	2010).6	Widoczne	jest	ono	w	tych	formach,	

3	 předpivo	|	Čeština	2.0	(cestina20.cz),	dostęp	20.01.2021.	
4	 Spora	część	z	omawianych	w	niniejszej	pracy	wyrazów	poświadczona	jest	w	Slovníku nespisovné češtiny 
(2009),	np. ajfelka, ajťák, bonzaj, čekovat, čípák, květák, kuřbaba, nakupák, salámista.	Przykłady	użycia	niektó-
rych	możemy	znaleźć	w	 internecie,	np.	anděl	 (reklamowany	 jako nemocniční, pooperační košile), Al Čapone, 
babišátko, cédéčka, hovnorář, lídlo, nakupák, přizdistáč, telebrita.	Szeroko	używane	są	też	określenia	Lex Babiš, 
Pitomio.	
5	 Problemem	komunikacji	internetowej	zajmuje	się	m.in.	Jan	Grzenia	(zob.	m.in.	prace	Strona www 
jako forma dialogowa, czy Komunikacja językowa w internecie).
6	 Sablona	konference	KCD	(osu.cz)	Dostęp	30.01.2021.



STUDIA SLAVICA XXV/178

kanałach	 komunikacji,	 które	 zdobywają	 dziś	 coraz	więcej	 zwolenników:	w	popularnych	 sm-
sach,	chatach,	komunikatorach	 internetowych,	 serwisach	społecznościowych.	Ekonomizacja	
języka	oznacza	zwiększenie	efektywności	procesu	komunikacji	oraz	precyzji	informacji,	przy	
jednoczesnej	minimalizacji	wysiłku	potrzebnego	do	ich	przekazania,	stąd	pojawiające	się	coraz	
częściej	w	tekstach	neologizmy	będące	skrótami,	skrótowcami.	W	analizowanej	Czeszczyźnie	
2.0.	jest	ich	niemało,	np.	I.O.	‚internetový	odborník’	(pol.	specjalista ds. internetu),	WTZ	‚wo	tom	
žádná’	(pojawiające	się	zwłaszcza	w	tzw.	czatach,	por.	ang.	without a doubt –	pol.	bez wątpienia),	
OTP	‚ozdobný	tukový	prstenec’ (pol.	piwny brzuch,	mięsień piwny),	tjn –	‚to	jo	no’	(jako	wyrażenie	
zgody	ze	słowami	przedmówcy),	ZLF	‚zasraný	lidský	faktor’	(pol.	pieprzony czynnik ludzki),	wtf –	
z ang.	what the fuck –	czes.	co to ksakru je	(pol. co do kurwy nędzy),	ntb –	‚notebook’,	tvl –	‚ty	vole’	
(nie	tylko	jako	obraźliwy	epitet,	ale	tzw.	przerywnik	w	wypowiedzi),	nz –	‚není	zač’	(pol.	nie ma 
za co),	dpč / DPČ / DPC –	wulg.	‚do	piči’	(por.	pol.	cholera; kurwa mać	itp.).

Czeszczyznę	2.0.	cechuje	również	bardzo	wyraźna	i istotna	właściwość,	jaką	jest	typowa	
w	dzisiejszej	komunikacji	szybkość	reakcji	na	to,	co	dzieje	się	wokół.	Godne	podkreślenia	jest	
przede	wszystkim	niebywałe	wręcz	tempo	tworzenia	nowych	jednostek	leksykalnych	(obecnie	
zbiór	liczy –	jak	wspomniano –	ponad	20	tysięcy	haseł	i codziennie	jest	wzbogacany	o nowe).	Są	
one	rezultatem	(dość	często	niebanalnym)	różnego	rodzaju	zabiegów	słowotwórczych	i seman-
tycznych.	Internauci	czy	osoby	korzystające	z różnego	rodzaju	internetowych	komunikatorów	
zdają	sobie	bowiem	sprawę,	że	każda	informacja	(nie	tylko	internetowa)	musi	być	atrakcyjna,	
wyrazista,	że	standardowe	środki	 językowe	nie	przyciągną	niczyjej	uwagi,	a przecież	chodzi	
przede	wszystkim	o  uwagę.	Najczęściej	mamy	do	 czynienia	 z  derywacją,	 zwłaszcza	 z  dery-
wacją	 sufiksalną,	uniwerbizacją,	 często	z neosemantyzacją,	np.	adéčko (antidepresivum)	 ‚anty-
depresant’,	ajfelka ‚bardzo	wysoka	kobieta’	 (z czes.	Eiffelova věž), bramborák ‚auto	marki	BMW’	
(por.	czes.	bavorák	‚ts’,	czes.	Bavorsko	‚Bawaria’), babicárna ‚knajpa,	karczma,	w	której	podaje	się	
niesmaczne	jedzenie’ –	od	nazwiska	dziennikarza	Jiřího	Babici,	prowadzącego	program	kuli-
narny, salámista ‚pacyfista,	osoba	bez	wyraźnych	poglądów’	(z arab.	salam alejkum	‚pokój	z tobą’),	
ronaldit ‚symulować,	udawać’ –	od	nazwiska	piłkarza	Cristiano	Ronaldo,	Havlák (letiště Václava 
Havla)	‚lotnisko	im.	Václava	Havla’,	nakupák, (nákupní centrum)	‚centrum	handlowe’,	běžák7	(běžný 
účet v bance)	‚rachunek	bieżący’,	domovka	(domovní prohlídka) –	w	policyjnym	żargonie	‚przeszu-
kanie	domu,	mieszkania’.	Nierzadka	jest	też	kontaminacja	(tu	przykłady	nie	zawsze	są	czytelne,	
zrozumiałe),	np.	sádlokarton (sádlo	‚sadło,	tłuszcz’	+	karton ‚tektura,	pudełko’)	‚ochronna	warstwa	
tłuszczu	na	ciele	człowieka’,	sračkogán (sračka	wulg.	‚biegunka’	+	tobogan ‚rodzaj	sanek;	zjeżdżal-
nia	na	basenie’) –	1.	‚seria	kilku	porażek,	kłopotów	w	krótkim	czasie’,	2.	‚bardzo	wulgarny	czło-
wiek’	(por.	pol.	język jak kloaka);	3. ‚kanalizacja,	toaleta,	odpady’,	czy	antilopa	(anti-	+	lopat ‚pić’)	
‚abstynent’.

Obserwacja	 czeskiej	 sytuacji	 językowej	 pozwala	 stwierdzić,	 że	 coraz	 częściej	mamy	 do	
czynienia	nie	tylko	ze	zmianami	zachowań	w	komunikacji	publicznej,	ale	również	ze	zmiana-
mi	norm	etykiety	 językowej.	Dający	 się	zauważyć	wzrost	wpływu	 języka	potocznego,	zwięk-
szone	wykorzystanie	ekspresywnych	środków	wyrazu	 (wulgaryzmów,	slangizmów)	świadczy	
o coraz	większym	zbliżaniu	się	do	uzusu	potocznego,	co	podkreślają	od	dawna	czescy	i polscy	

7	 W	czeskim	języku	potocznym	běžák	oznacza	‚trasę,	ścieżkę	do	biegania’	– běžecká trasa,	niestety	oma-
wiany	słownik	tego	znaczenia	nie	uwzględnia.
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językoznawcy.	Włodzimierz	Gruszczyński8	zauważa,	że	„Internet	spowodował,	a przynajmniej	
wzmocnił	upotocznienie	i tzw.	językowy	luz.	Komunikacja	internetowa	odbywa	się	tak	szybko	
i jest	jej	tak	dużo,	że	nie	jesteśmy	w stanie	pisać	tak,	jak	dawniej”.	Na	wulgaryzmy	w	przestrzeni	
publicznej	zwracają	też	uwagę	w	swoich	pracach	Petr	Nejedlý	(Nejedlý	2016)	oraz	Darina	Hra-
dilová	(Hradilová	2019),	podkreślając	rozpowszechnienie	tego	zjawiska.9

O ile	wulgaryzacja	 języka	oceniana	 jest	bardzo	często	wyraźnie	negatywnie	 (o wulgary-
zacji	języka	czeskiego	będzie	mowa	w	dalszej	części	niniejszej	pracy),	o tyle	ekspansji	slangi-
zmów	nie	należy	jednak	interpretować	krytycznie,	są	one	bowiem	przejawem	rozwoju	języka,	
świadectwem	tego,	że	 język	żyje	i nieustannie	się	zmienia.	Dlaczego	tak	często	i tak	chętnie	
sięgamy	po	wyrażenia	slangowe?	Blisko	100	lat	temu	Eric	Patridge	(Patridge	1933)	jako	główne	
powody	wskazywał	m.in.	chęć	podkreślenia	swojej	indywidualności,	wzbogacenia	słownictwa,	
potrzebę	akceptacji	i zademonstrowania	przynależności	do	grupy,	a także	unikanie	klisz,	pod-
kreślenie	specyfiki	tekstu	oraz	element	„rozrywki”	(np.	zademonstrowanie	poczucia	humoru).	
Czy	tak	jest	w	analizowanym	zbiorze	leksykalnym?

Wiele	 z  prezentowanych	w	Czeszczyźnie	 2.0.	 przykładów	 to	 elementy	 slangowe,	 które	
zyskują	popularność	 i coraz	częściej	używane	są	poza	środowiskiem,	z którego	się	wywodzą	
(profesjonalizmy,	argotyzmy	czy	slangizmy	są	w	nieoficjalnym	kontakcie	językowym –	jakim	
jest	Czeszczyzna	2.0. –	wyjątkowo	często	używane,	a ich	zasób	wciąż	uzupełniany).

Oto	kilka	przykładów10:
užívák	 ‚konto	użytkownika’ –	 slang	 IT,	džahír	 ‚bardzo	wysoka	 trawa,	utrudniająca	grę’ –	

slang	graczy	w	golfa,	bezdušák	‚opona	bezdętkowa’ –	slang	rowerowy,	biftek	‚duże	otarcie	skó-
ry’ –	slang	rowerowy,	na kleopatru	 ‚prosto	obcięta	grzywka’ –	slang	fryzjerski,	 lejt	 ‚krwawić’ –	
slang	ratowników	medycznych,	orient	‚kraje	na	wschód	od	Czech’ –	slang	kierowców,	bezautovec 
‚autostopowiec’  –	 slang	 kierowców	 ciężarówek,	běžák	 ‚rachunek	 bieżący’  –	 slang	finansowy,	
slepec	‚kierowca	oślepiający	innych	kierowców	przez	włączenie	długich	świateł	w	aucie’ –	slang	
kierowców	ciężarówek,	dožo, dožínky,	dožka	‚kara	dożywotniego	więzienia’ –	slang	więzienny,	
amerika	‚caffè	americano’ –	slang	pracowników	gastronomii,	krevňák ‚morfologia	krwi’ –	slang	
lekarski,	břichatka	‚kobieta	w	ciąży’ –	slang	lekarski,	primka	‚pierwiastka’ –	slang	lekarski,	hali‑
but	‚uczeń,	student	ze	specyficznymi	problemami	w	nauce’ –	slang	nauczycielski,	fiona, šreko‑
vka, šrečice	‚bardzo	brzydka	kobieta,	dziewczyna’ –	slang	nastolatków,	švejk	‚pociąg	pośpieszny	
Praga –	Czeskie	Budziejowice,	jadący	przez	Písek’ –	slang	kolejarski.

Spontaniczne	 tworzenie	 slangizmów	 jest,	 jak	 zauważa	 cytowany	 Hubáček	 (Hubáček	
2005),	przejawem	ekonomii	językowej,	dążenia	do	demonstracji	wyjątkowości	i specyfiki	da-
nego	środowiska,	często	humoru	językowego,	a także	chęci	odróżnienia	się	od	tego,	co	oficjal-
ne,	literackie,	przewidywalne.	Twórca	Czeszczyzny	2.0.	Martin	Kavka	podkreśla,	że	„v podstatě	
70 procent	představuje	slang,	který	máme	zažitý;	zbytek	je	nadstavba,	taková	hravost	Čechů,	
kteří	se	vytvářením	nových	slov	baví	a reagují	jimi	na	aktuální	dění”.11	W	przypadku	niektórych	

8	 W.	Gruszczyński,	Chodzi o to, aby język giętki...	–	Uniwersytet	SWPS,	dostęp	25.01.2021.
9	 Problematyką	wulgaryzmów	zajmują	się	również	Daniela	Kramulová,	Simona	Hoskovcová,	Zdeněk	
Svěrák,	Lucie	Peisertová	w	publikacji	Vulgarity: užíváme je rádi a stále častěji.	Psychologie	dnes.	Praha:	Portál,	
2009,	15(1),	o	której	mowa	w	dalszej	części	niniejszego	artykułu.
10	 Wszystkie	przykłady	pochodzą	z	analizowanego	słownika	Čeština 2.0.
11	 Čínitel,	zčápit,	šalinosexuál.	Nová	slova	jsou	jako	fejetony,	RESPEKT.pdf,	dostęp	15.01.2021.
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przykładów	 trudno	określić,	 czy	 zostały	 zaczerpnięte	 z  „żywego	 języka”	 (czy	 ktoś	 ich	 kiedyś	
użył/używał),	czy	może	są	one	tylko	przykładami	tworzonymi	na	potrzeby	słownika	(tworzo-
nymi	przez	internautów	tylko	po	to,	żeby	je	w	analizowanym	zbiorze	umieścić,	okazją	do	zaist-
nienia	dla	autora),	np.	pichnik ‚piknik	zakończony	seksem’, hovnorář ‚niewystarczające	wynagro-
dzenie	za	wykonaną	pracę’	(czes.	hovno	‚gówno’), bakteriér ‚pies	zakażony	chorobą	bakteryjną’, 
monstruace	‚menstruacja,	która	ma	bardzo	gwałtowny	i intensywny	przebieg’,	crocsana ‚kobieta	
lubiąca	chodzić	w	wygodnym	obuwiu	plażowym’	(Crocs –	marka	obuwia),	czy	przytaczany	już	
powyżej	czasownik	ronaldit.	Podkreślić	należy,	że	w	czeskim	korpusie	tekstowym12	nie	znale-
ziono	żadnego	z wymienianych	neologizmów,	nieliczne	przykłady	użycia	potwierdzone	zostały	
natomiast	w	internecie.13

Powróćmy	do	zagadnienia	upotocznienia	 i wulgaryzacji	 języka,	o której	 już	była	mowa	
wcześniej.	Jak	zauważa	Kwiryna	Handke	(Handke	2011:	114),	„zmiany	o szerokim	światowym	
zasięgu,	 które	 objęły	 również	 polską	 przestrzeń	 społeczną,	 zniosły	wiele	 granic	 poprzednio	
istniejącej	obyczajowości,	wprowadzając	powszechnie	dozwoloną	swobodę,	w	tym	miedzy	in-
nymi	możliwość	nieograniczonego	epatowania	wszelkimi	sposobami,	także	środkami	języko-
wymi.	Dlatego	mamy	w	codziennej	polszczyźnie	 tak	wiele	 trywialnych,	a nawet	wulgarnych	
słów	i związków	wyrazowych,	które	wpisują	się	w	szersze	zjawisko,	jakim	jest	gra	z konwencją”.	
Słowa	te	odnoszą	się	wprawdzie	do	języka	polskiego,	ale	obserwacje	poczynione	przez	Handke,	
wpisują	się	doskonale	w	czeską	rzeczywistość	językową	i społeczną.

W	Czeszczyźnie	2.0.	wydają	się	dominować	elementy	 języka	o bardzo	silnym	nacecho-
waniu	ekspresywnym,	ironicznym,	pogardliwym,	niekiedy	wręcz	obraźliwym.	Wiele	tu	przy-
kładów	wyrazów	dwuznacznych,	sprośnych,	obscenicznych	skojarzeń	(odnoszących	się	do	sek-
su,	fizjologii,	męskiego	czy	kobiecego	ciała). Nie	sposób	nie	zgodzić	się	z cytowaną	Handke,	
(Handke	2011:	120),	że	„wobec	rozluźnienia	reguł	współczesnej	obyczajowości,	w	tym	również	
zachowań	językowych,	nieostre	stają	się	granice	tego,	co	dopuszczalne	i tego,	co	niedozwolo-
ne”.	W	Czeszczyźnie	2.0	 tych	granic	po	prostu	nie	ma.	Nie	 istnieją	bowiem	tematy,	których	
poruszyć	nie	wolno	czy	których	poruszyć	nie	wypada.	Wiele	z analizowanych	przykładów	prze-
kracza	granice	 tabu	zarówno	 językowego,	 jak	 i obyczajowego.	Wulgarność	z elementu	zaka-
zanego,	 niepożądanego	 czy	 przez	wielu	 nieakceptowalnego	 staje	 się	 powoli	 normą.	Normą,	
która	 przyciąga	 uwagę,	 czyni	 wypowiedź	 atrakcyjną,	 pożądaną.	 Przytoczmy	 kilka	 przykła-
dów:	kuřbaba ‚kobieta,	która	lubi	sex	oralny’	(czes.	kouřit	‚palić,	dymić’,	tryb	rozkazujący	kuř!)14,	
čvančary	‚bardzo	duże	piersi’ –	od	nazwiska	aktorki	Jitky	Čvančarové,	tekuťák ‚biegunka	(dosł.	
wulg.	sraczka)’, pičimýdlo	‚mydło	do	higieny	intymnej	dla	kobiet’	(czes.	píča –	pol	wulg.	‚cipa’),	ba‑
biškunda ‚była	wysoko	postawiona	managerka	holdingu,	która	obecnie	kieruje	ministerstwem,	
województwem,	miastem’	(kontaminacja	nazwiska	Babiš	i rzeczownika	kunda –	pol.	wulg.	cipa,	
też	pogardliwie	o kobiecie),	czy	przywoływany	już	wcześniej	sračkogán.	Same	definicje	prezen-
towanych	haseł	tworzone	są	przez	internautów	w	dość	specyficzny	sposób,	opis	znaczenia	i ję-
zyk,	którym	posługują	 się	autorzy	 są	dość	niebanalne	 i  czasami	mocno	kontrowersyjne	pod	
względem	zarówno	formy,	jak	i treści.

12	 https://www.korpus.cz/
13	 Por.	przypis	nr	5.
14	 Definicje	znaczeń	jednostek	leksykalnych	omawianych	w	niniejszej	pracy	opracowano	na	podstawie	
czeskich	opisów	zawartych	na	stronie	https://cestina20.cz/.
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Cytowane	 neologizmy	 świadczą	wyraźnie,	 że	ma	 tu	 do	 czynienia	 z  naruszeniem	 etyki	
i estetyki	słowa.	Grzeczność	językowa,	jako	istotny	składnik	komunikacji	przestaje	tu	istnieć.	
Ondřich	Uličný	(Uličný	2009:	46)	zauważa,	że	„expresivita	vytrhává	z každodennosti,	ale	vul-
garismus?	Ten	 jako	specifický	prostředek	exprese	 i apelu	odreagovává	stres,	vyjadřuje	agresi	
a může	přinést	ulehčení,	ale	bývá	i ventilem	zloby	a nenávisti	často	bez	vnější	příčiny”.	Oczy-
wiście	nie	bez	znaczenia	 jest	 tu	anonimowość,	którą	daje	 internet,	który	„na	 rozdíl	od	 reál-
ného	světa	kyberprostor	neumožňuje	přímé	ověření	toho,	s kým	komunikuji	a  jaký	skutečně	
je”	(Gromnica	2017:	214).	Należy	jednak	wyraźnie	podkreślić,	że	chociaż	granice	tolerancji	oraz	
stopień	wrażliwości	na	określone	zachowania	językowe	mogą	być	u różnych	ludzi	różne,	to –	
jak	konstatuje	Małgorzata	Marcjanik	(Marcjanik	2007:	12) –	pewnych	zachowań	zaniechać	nie	
wypada,	a ktoś,	kto	mówi	do	nas	i używa	wulgaryzmów,	nie	tylko	mówi	nieestetycznie,	ale	nas	
nie	szanuje.	Przytoczone	przykłady	wyraźnie	naruszają	higienę	językową,	o której	wspomina	
Zenon	Klemensiewicz	 (1965:	 1–8).	Na	owo	przekroczenie	norm	zwraca	 też	uwagę	w	 jednym	
ze	 swoich	 artykułów	Monika	 Zavřelová	 (2018),15	 która	wspomina	 nawet	 o  pomyśle	 stworze-
nia	policji	językowej,	która	przyjrzałaby	się	wybranym	wyrazom,	będącym	„daleko	za	hranicí	 
vkusu”.

Z  ekscerpcji	 zgromadzonego	materiału	 leksykalnego	 wynika	 wyraźnie,	 że	 seksualność	
człowieka	nie	jest	tematem	tabu,	wręcz	przeciwnie.	Analiza	potwierdza	to,	co	wynika	z obser-
wacji	życia	codziennego	w	Czechach,	a mianowicie,	że	seks	 (oprócz	polityki)	 to	 jeden	z ulu-
bionych	i najczęściej	poruszanych	tematów	rozmów.	Jak	podkreśla	Jana	Čemusová	(Čemusová	
2009:	 178),	„tabu	 jsou	 také	proměnlivá	z důvodů	změn	ve	 společnosti,	pokroku,	politické	 si-
tuace,	životních	podmínek.	Změnu	může	také	způsobit	vliv	 jiné	kultury,	srov.	dnešní	změnu	
postojů	k diskusím	o sexu,	zatímco	ještě	v 60.	letech	tato	témata	budila	pohoršení.	V souča-
sné	době	 se	 v  západní	 civilizaci	 s  tématem	sexu	můžeme	 setkat	obrazně	 řečeno	na	každém	
rohu	(noviny,	časopisy,	internet,	televize,	film,	literatura),	o sexuálních	tématech	se	diskutuje	
ve	školách	i na	veřejnosti”.	W	Czeszczyźnie	2.0.	wiele	haseł	związanych	jest	z tym	właśnie	ob-
szarem,	są	to	określenia	intymnych	części	ciała –	zarówno	męskich,	jak	i kobiecych	organów	
płciowych,	sposobów	uprawiania	seksu	(często	bardzo	wulgarne),	preferencji	seksualnych	itp.	
Sporą	grupę	wyrazów	stanowią	na	przykład	określenia	kobiecych	piersi	(są	to	wyrazy	o silnym	
nacechowaniu	ekspresywnym,	często	obraźliwe,	wulgarne –	określające	takie	cechy,	jak	wiel-
kość,	„jakość”,	wygląd	czy	„przeznaczenie”):

PRSA	 (pol.	 piersi)	 =	 kozy/silikozy	 (silikonové kozy),	 bambáky,	 dudomety,	mlékotvary;	 Suprsa 
(bardzo	duże	piersi	=	 czes.	 super prsa):	 chlastáky,	mlamle,	mrmláky,	pachačky,	melouny,	dojáky,	
čvančary,	bochany,	 smetany,	 chleby,	 cédéčka (piersi	w	 rozmiarze	C,	D),	 lajdáky.	 Inne	określenia	
piersi: vĕšáky,	obĕšenkynĕ,	lentilky pod kobercem,	titulky,	čvančarátka,

Inne	określenia	dotyczą	takich	obszarów,	jak:
CIAŁO	(wulgarne	określenia	dotyczące	jego	poszczególnych	części	i ich	wyglądu):	přirod‑

opička,	peříčko,	bébéčak,	chundelina,	stažený králík,	kromaňonka,	penisenka.
PENIS (rozmiar,	wygląd):	vilejš,	čurák,	dubínek,	cakátko,	caban,	dýček,	blombelák,	prut,	mrd‑

kodrap,	klobna,	lahor,	kraken,	mrdkostroj,	dalibor,	labutí krk,	bojkokot,	lulín,	malopták,	fapíček,	šulda,	

15	 https://www.idnes.cz/kultura/literatura/hacknuta-cestina-kniha-cestina-2-0.A181121_105322_lite-
ratura_kiz.	Čvančary	a	milošekunda.	Až	sem	dospěla	současná	čeština,	artykuł	z	dn.	21.listopada	2018	r.
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křivoklát,	 jarabák,	dindón,	pyják,	péro,	žensen,	palpánek,	mrdadlo,	nadpřirození,	 šprndulák,	 čipégo,	
prostřední noha,	bambule,	zvoneček,	bimbík,	pipík,	fífík,	smrdiklacek,	ferdík,	PKD,	pizdobuřt,	lemrouch,	
šroubovák,	bořivoj,	mangína,	lofas,	povadlina,	bambán,	ninĕj,	bambáro,	švacan,	kláda,	bimbas,	šotner,	
kajetán,	štencí,	mouďas,	manglí,	krakonoš,	brko,	šulin,	paťák,	kokot,	utahovák,	balfas,	cipísek.

SEKS:	 sposoby	 uprawiania/preferencje/upodobania:	 trojka,	 menstruakce,	 střílet ostrýma,	
orgáč,	trénovat vokouma,	krev a mlíko,	ruční práce,	premrdéra,	udĕlat véčko,	kouřit prdel,	údmĕna,	mr‑
dmĕna,	rokenrol,	lambáda,	jebovka,	mrdaton,	řezanka,	mačkat hada,	kompletka,	kocour v troubĕ,	šašek 
v manéži,

KOBIETA:	kozoslava,	bobrynĕ,	úschovna penisů,
INNE określenia	 (dotyczące	 seksualności	 człowieka):	 gigolovat,	 jahodový týden,	 intimka,	

vakunda,	šukárna,	samošuk,	bobrátor,	anální rýma,	kurvent,	kundicióner,	onanorexie,	deflorande,	ku‑
lohrab,	kundoskopie,	bobrovĕdĕc,	penisilín,	transka,	hnĕdkař.

Jak	widać,	seksualność	człowieka	stanowi	szeroko	reprezentowaną	grupę	w	Czeszczyź-
nie	2.0.,	bogatą	zarówno	pod	względem	obrazowości,	jak	i stylistyki	(na	ogół	bardzo	brutalnej	
i wulgarnej).	Dlaczego	tak	się	dzieje?	Czescy	badacze	(Kramulová –	Hoskovcová –	Svěrák –	Pe-
isertová	2009:	20)	wskazują,	że	przyczyną	może	być	 ludzka	niedojrzałość,	„falická	a sexuální	
vulgarita	může	souviset	s tím,	že	mnozí	z nás	vývojově	‚zamrznou’	v období	puberty	a místo	
dalšího	osobnostního	zrání	a ‚moudření’	se	v chování	dávno	dospělých	osob	vyskytují	projevy	
pubertálního	vzdoru,	touhy	ukázat	se,	lpění	na	splynutí	se	skupinou	i za	cenu	potlačení	vlastní	
individuality”.	Niewątpliwie	 jest	 to	 jednak	temat,	z którym	„se	 lidé	setkávají	a se	kterými	se	
musejí	umět	vypořádat,	vyrovnat.	Proto	tato	témata	nelze	vynechat,	vyhnout	se	jim,	ale	je	třeba	
vědět,	jak	a kdy	o nich	mluvit	a diskutovat”	(Čemusová	2009:	179).

Jak	można	zauważyć,	przestrzeń	społeczna	jest	dziś	zdominowana	przez	ludzi	młodych	
„którzy	narzucają	swój	styl	zachowań,	w	tym	również –	językowych”	(Handke	2011:	114).	Nowo	
powstające	wyrazy	i połączenia	wyrazowe	mają	być	przede	wszystkim	atrakcyjne,	zaskakujące,	
niekonwencjonalne,	wyraziste,	poprawność	językowa	schodzi	na	plan	dalszy.	Z jednej	strony,	
mają	się	odnosić	w	jakiś	sposób	do	konwencji	(rozumianej	też	jako	kultura	w	jej	skomercjali-
zowanej	formie),	z drugiej	zaś	mają	świadczyć	o swobodnym,	niewymuszonym	podejściu	do	
życia,	tj. nie	mogą	być	zbyt	poprawne,	zbyt	grzeczne,	mają	być	takie,	jak	język,	którym	młodzi	
ludzie	posługują	się	na	co	dzień	(nasycone	elementami	ekspresywnymi,	uzewnętrzniającymi	
emocje,	często	bardzo	gwałtowne	i negatywne).	To	wiąże	się	ze	zmianami	społecznymi,	jakie	
zachodziły	w	Czechach	na	przestrzeni	ostatnich	kilkunastu	lat,	i z chęcią	manifestacji	swoje-
go	stosunku	do	otaczającej	rzeczywistości	(co	w	oczywisty	sposób	uaktywnia	językowe	środki	
wartościujące	i oceniające).

Czy	 istnieją	 granice	 fantazji	 słowotwórczo	-leksykalnej?	 Čestina	 2.  0.	 pokazuje,	 że	 nie.	
Podstawowy	warunek	stawiany	jednostce	leksykalnej,	taki	jak	zrozumiałość,	wynikająca	z wła-
ściwej	motywacji	(Buttler	i in.	1976:	94),	nie	zawsze	jest	tu	spełniony.	Zdarzają	się	formacje	na	
pierwszy	 rzut	oka	niezrozumiałe.	 Ich	motywacja	wydaje	 się	nie	do	końca	czytelna,	a  relacja	
semantyczna	między	wyrazem	podstawowym	a pochodnym –	czasem	niejasna.	Niektórzy	ję-
zykoznawcy	nazywają	takie	derywaty	pogmatwanymi	(Pastuchowa	2008:	19),	by	je	zrozumieć	
i opisać,	trzeba	odwołać	się	do	narzędzi	leksykologicznych.	Przykładem	takiego	zjawiska	może	
być	niezrozumiały	w	pierwszym	momencie	wyraz	přizdistač.	Łatwo	wyodrębnić	w	nim	podsta-
wy	słowotwórcze	(rzeczownik	zeď	‚ściana’	i czasownik	stát	‚stać’),	ale	nie	przybliża	nas	to	(przy-

Językowe świadectwa przemian społeczno -kulturowych w najnowszej czeszczyźnie ... Joanna Korbut



STUDIA SLAVICA XXV/1 83

najmniej	nie	od	razu)	do	odpowiedzi	na	pytanie,	co	ten	wyraz	oznacza.	A oznacza	‚choinkę	tak	
brzydką,	że	trzeba	ją	postawić	przy	ścianie,	żeby	nie	było	widać	jej	brzydkiej	strony’.

Najbardziej	 kreatywne	 spośród	 przykładów	 umieszczonych	 na	 stronach	 Čeština 2.0 to	
m.in.:	Al Čapone16	‚premier	Czech	Andrej	Babiš’,	anděl17	‚szpitalna	koszula	z wiązaniem	na	ple-
cach’,	berlín18	‚poczekalnia	u lekarza,	pełna	ludzi	o kulach,	o laskach’,	cédéčka19	‚piersi	w	rozmia-
rze	miseczki	C	lub	D’,	cvrček20	‚czujnik	parkowania	z sygnałem	akustycznym’,	květák21	1.	‚fryzura	
afro,	przypominająca	swoim	wyglądem	kalafior’,	2.	‚mózg’,	pikador22	‚hot	dog’,	instaklam –	In-
stagram	(por.	czes.	klam	‚złudzenie’,	tu:	‚oszustwo,	kłamstwo’),	mimozoomšťan	‚osoba,	która	nie	
daje	sobie	rady	ze	zdalną	nauką	i ze	spotkaniami	on	line	na	platformach	Zoom,	Skype,	Teams’	
(por.	czes.	mimozemšťan –	kosmita,	ufoludek,	obcy,	oderwany	od	(ziemskiej)	rzeczywistości).

Owo	 niestandardowe	 łączenie	 środków	 językowych,	 niebanalne	 modyfikacje	 graficzne	
(niekiedy	odstępstwa	od	konwencji)	wyrażają	postawę	ich	„autorów”	wobec	świata,	są	najczę-
ściej	 odzwierciedleniem	 negatywnego	wartościowania	 świata	 zewnętrznego	 (zjawisk,	 ludzi,	
procesów).	 Ofiarami	 owego	 negatywnego	 wartościowania	 „padają”	 również	 czescy	 politycy.	
Internauci	wyłapują	popełniane	przez	nich	błędy,	komentują	 ich	zachowanie	 (wielu	„okazji”	
do	komentowania	życia	politycznego	dostarczały	zwłaszcza	częste	ostatnio	wybory	i kampa-
nie	polityczne).	Wyrazy	związane	z szeroko	pojętą	sferą	czeskiej	polityki	są	znaczącą	częścią	
omawianego	materiału,	są	doskonałym	przykładem	pomysłowości	i kreatywności	internautów,	
ich	sarkastycznego	poczucia	humoru	i bardzo	wyraźnie	odzwierciedlają	stosunek	autorów	do	
komentowanych	 treści.	W	większości	 są	 to	określenia	wyraźnie	wartościujące,	nacechowane	
bardzo	pejoratywnie,	wręcz	pogardliwie,	 opisujące	 samych	polityków,	 ich	 zwolenników,	wy-
znawane	przez	nich	poglądy,	charakterystyczne	dla	nich	działania	lub	popełniane	przez	nich	
błędy,	np.,	Al Čapone,	babiština, babiškunda,	klausoid,	klausoleum,	Klaus ‑Klaus ‑Klan,	Pitomio,	dra‑
hoshit,	havlobot, zemandertálec.

Wymienione	przykłady	świadczą	o obraźliwym	stosunku	do	opisywanych	polityków	oraz	
ich	zwolenników.	Nadane	politykom	przezwiska	są	wyraźnymi	aluzjami	do	ich	poglądów,	po-
dejmowanych	działań	czy	określonych	zachowań,	wyrażają	krytykę	i niechęć	wyborców,	rzad-
ko	uznanie,	czy	sympatię	(tylko	nieżyjący	Václav	Havel	budzi	zarówno	negatywne,	jak	i pozy-
tywne	skojarzenia).	Oczywiście	często	do	zrozumienia	przezwiska	niezbędna	jest	znajomość	
tzw.	kontekstu	sytuacyjnego,	czyli	realiów	życia	politycznego	i społecznego	w	Czechach.	Bez	
znajomości	owego	kontekstu,	bez	przypisania	słowom	nie	tylko	sensów,	ale	też	odpowiednich	
referencji,	przykłady	są	zupełnie	niezrozumiałe –	np.	Al Čapone,	Lex Babiš,	vinóza,	kalouskovat,	
na klause,	uklausit.

16	 Przydomek	ten	został	nadany	premierowi	Babišovi	po	aferze	Čapí	hnízdo	(pol.	Gniazdo bociana,	naz-
wa	kompleksu	wypoczynkowo-szkoleniowego,	którego	właścicielem	jest	A.	Babiš),	skandalu	finansowym	
związanym	z	wyłudzeniem	dotacji	z	UE.
17	 Por.	czes.	anděl	‚anioł’.
18	 Por.	czes.	berla	‚kula,	laska’.
19	 Por.	czes.	cédéčko	=	kompaktní disk	‚CD,	płyta	CD,	płyta	kompaktowa’.
20	 Por.	czes.	cvrčet	‚ćwierkać’,	cvrček	‚świerszcz,	cykada’.
21	 Por.	czes.	květák	‚kalafior’.
22	 Por.	czes.	pikador	‚konny	uczestnik	corridy	uzbrojony	w	pikę’	–	zob.	http://prirucka.ujc.cas.cz/?slo-
vo=pikador	
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Politykami,	którzy	są	najczęstszym	źródłem	leksykalnych	inspiracji,	są:
Andrej Babiš:	Lex Babiš23	‚ustawa	o konflikcie	interesów’,	Babišova dálnice	‚próba	opisania	

rzeczywistości	 lepszej	 niż	 jest	 naprawdę’,24 babišárna	 ‚wielkie	 oszustwo	finansowe’,	babišmen 
‚niezłomny	obrońca	A.	Babiša’,	babišit	‚kłamać	i wierzyć,	że	wszyscy	dadzą	się	nabrać’,	babištan 
‚Czechy	rządzone	przez	A.	Babiša’,	babiština	‚język	czeski	z dużymi	„naleciałościami”	języka	sło-
wackiego’;

Miloš Zeman25:	vinóza	‚stan	zamroczenia	alkoholowego’,	zemanbába	‚zwolenniczka	M. Ze-
mana’,	zemandropitekus	‚osoba	z IQ	dużo	poniżej	poziomu	przeciętnego	zwolennika	M.	Zema-
na’,	 zemandrtálec	 ‚agresywny	 wyborca,	 zwolennik	M.	 Zemana’,	 zemanovská viróza // zemanóza 
‚kac’,	zemanslib	‚obietnica,	o której	wiadomo,	że	nie	zostanie	spełniona’;

Václav Klaus26:	 klaus	 ‚jednostka	 zadufania	 i  pychy’,	 klausoid,	 klausovec, klausovita,	 klau‑
soláskař	‚wielbiciel,	zwolennik	V.	Klausa’,	klausovka	1.	‚zatwardziała	zwolenniczka	V.	Klausa’;	2.	
‚tania	parówka’,	Klaus ‑Klaus ‑Klan	‚nowa	partia	polityczna	V.	Klausa	i jego	syna’,	klausoleum	‚in-
stytut,	biblioteka	byłego	prezydenta	V.	Klausa,	zajmujące	się	propagowaniem	jego	idei,	poglą-
dów,	dokonań’,	klausule	‚prezydenckie	ułaskawienie’27,	na klause	‚o człowieku	ubranym	w	bardzo	
ciasne	spodnie’28,	uklausit	‚zabrać	cudze	pióro,	długopis’29;

Václav Havel30:	 Havlák	 ‚praskie	 lotnisko	 im.	 V.	 Havla’,	 havlista	 ‚fanatyczny	 zwolennik	
V. Havla’,	havlobot,	havloid, havlojed	pejor.	‚zwolennik	V.	Havla’,	havlovka	‚zatwardziała	zwolen-
niczka	V. Havla’31,	havloween	‚dzień	rozpoczęcia	tzw.	aksamitnej	rewolucji’;

Tomio Okamura32:	blokamura	‚blokowanie	portali	społecznościowych,	stron	internetowych	
przez	 grupę	 ludzi	 skupionych	wokół	 T.	 Okamury’,	 blokkake33	 ‚zbiorowa	 blokamura’,	 okamůra 
‚człowiek,	który	żyje	w	permanentnym	strachu	przed	imigrantami	i UE’,	Pitomio	‚polityk	T.	Oka-
mura’,34 pitomiovina	‚głupota,	bzdura’.

23	 Ustawa	 zakazuje	 przyszłym	 członkom	 rządu	 posiadania	 udziału	 w	 mediach,	 zakazuje	 również	
spółkom	będącym	własnością	ministrów	korzystania	z	 funduszy	publicznych.	Premier	Babiš	 jest	właś-
cicielem	koncertu	Agrofert,	a	za	jego	pośrednictwem	dzienników	Mladá Fronta Dnes, Lidové noviny i	radia	
Impuls.	
24	 Por.	Potěmkinovy vesnice	–	pol.	wioski/wsie potiomkinowskie.
25 Od	marca	2013	roku	do	chwili	obecnej	prezydent	Republiki	Czeskiej,	znany	ze	swojej	słabości	do	al-
koholu.
26	 Premier	(1992–1998)	i prezydent	Republiki	Czeskiej (2003–2013).
27	 Por.	czes.	klauzule ‚klauzula,	warunek’,	też	Klauzule	‚Livia	Klausová,	żona	Václava	Klausa	st.’.
28	 Podczas	przyjęcia	na	turnieju	tenisowym	w	Pradze	były	prezydent	był	ubrany	w	takie	właśnie	„przy-
ciasne”	spodnie.
29	 W	czasie	oficjalnej	wizyty	państwowej	prezydenta	Klausa	w	Chile,	prezydent	przywłaszczył	 sobie	
pióro,	którym	podpisywane	były	dokumenty.
30	 Czeski	 dramaturg,	 pisarz,	 działacz	 antykomunistyczny.	Ostatni	 prezydent	Czechosłowacji	 (1989–
1992)	oraz	pierwszy	prezydent	Czech	(1993–2003).
31	 Por.	też	havlovky	‚przykrótkie	spodnie	do	kostek’.	Nazwa	powstała	na	cześć	Havla,	który	w	dniu	inau-
guracji	swojej	prezydentury	29.12.1989	roku	pojawił	się	publicznie	za	krótkich	spodniach.
32	 Czesko-japoński	polityk,	przedsiębiorca,	działacz	społeczny.	
33	 Z	japoń.	bukkake ‚rodzaj	grupowej	praktyki	seksualnej’.
34	 Por.	czes. pitomý	‚głupi’,	pitomec	‚głupek’.	Przezwisko,	wymyślone	przez	redakcję	czasopisma	Reflex,	
powstało	 prawdopodobnie	 w	 wyniki	 tzw.	 blendingu,	 czyli	 połączenia	 fragmentów	 dwóch	 słów	 (nazw	
własnych)	Pinokio	oraz	Tomio,	ewentualnie	czes.	pitomec	‚głupek’	i	Tomio.
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Większość	 z wymienionych	wyrazów	 to	 okazjonalizmy	 (co	 jest	 związane	 bezpośrednio	
z szybkością	zmian	na	czeskiej	scenie	politycznej),	ale	niektóre	z nich,	jak	np.	Lex Babiš,	weszły	
na	stałe	do	czeskiego	języka.	Co	ciekawe,	wśród	wymienionych	neologizmów	inspirowanych	na-
zwiskami	polityków	brak	neologizmów	odnoszących	się	do	kobiet,	co	wydaje	się	być	zaprzecze-
niem	tezy,	że	zwiększona	obecność	kobiet	w	życiu	społecznym	ma	swoje	konsekwencje	w języku.

Często	wykorzystywanym	 zabiegiem	 jest	 też	 zapożyczanie	wyrazów	 z  języków	 obcych,	
będące	świadectwem	„niezbędnej	przecież	wymiany	dóbr	materialnych	 i duchowych	między	
narodami,	 towarzyszącej	 wszelkim	 rodzajom	 trwalszych	 kontaktów	 między	 środowiskami	
różnojęzycznymi”	(Buttler	i in.	1976:	42).	W	tym	zakresie	można	mówić	o zarówno	o konwen-
cjonalnych	zabiegach	słowotwórczych,	jak	i zupełnie	niestandardowym	(niekonwencjonalnym)	
tworzeniu	 nowych	 jednostek	 leksykalnych.	 Zasadnym	wydaje	 się	 pytanie,	 czy	wszystkie	 za-
pożyczenia	są	absolutnie	niezbędne	i czy	choć	niektóre	z nich	nie	mogłyby	zostać	zastąpione	
przez	leksemy	rodzime	i czy	posługiwanie	się	zapożyczeniami	to	językowy	snobizm,	czy	może	
zwykła	konieczność.

Internauci	najczęściej	czerpią	ze	wzorów	angielskich,	niekiedy	niemieckich,	sporadycz-
nie	z innych –	japońskich35,	arabskich,	francuskich	itp.,	np.	abfal	‚rzecz,	towar	niskiej	jakości’	
z něm.	abfall	‚odpad’,	ajťák (pracovník IT)	‚pracownik	działu	IT’,	ajpina (IP adresa)	‚adres	IP’,	agli‑
na	‚brzydka	dziewczyna’	z ang.	ugly	‚brzydki’,	babltý ‚bardzo	kolorowy,	wyglądający	niezdrowo’	
z ang.	bubble tea,	bírko	‚piwo’	z niem.	Bier,	čekovat	‚śledzić,	kontrolować’	z ang. to check ‚spraw-
dzić’,	čípák	‚sknerus,	skąpiec’	z ang.	cheap ‚tani’, lajtovní	‚produkt	oznaczony	jako	 light’ z ang. 
light36, salámista ‚pacyfista;	osoba	bez	wyraźnych	poglądów’	z arabskiego	salam alejkum	 ‚pokój	
z  tobą’,	 chytrák	 ‚smartfon’	z ang.	 smartphone,	 šprechtit	 ‚mówić	po	niemiecku’	z niem.	 sprechen,	
žitánka	‚Romka’	(por.	czes.	cikánka)	od	nazwy	francuskich	papierosów	Gitanes,	które	mają	w	swo-
im	logo	tańczącą	kobietę	narodowości	romskiej.

Językowym	świadectwem	wspomnianej	wymiany	dóbr	oraz	odzwierciedleniem	pragma-
tycznej	 strony	 życia	 społecznego	 i  gospodarczego	 jest	 również	 ekspansja	 form	 złożonych	
z cząstką	euro-	 (por.	czes.	Evropa,	pol.	Europa).	W	języku	polskim	obserwujemy	nadużywanie	
tego	 typu	konstrukcji	 (por.	mi.n	 eurowolność,	 eurodziecko,	 euroatrakcja,	 eurokonkurs,	 eurorodzice,	
euroszansa,	 europracownik	 itp.),	 w	 analizowanym	 słowniku	 jest	 ich	 także	 sporo.	Oto	 niektóre	
z nich:	eurovkář ‚miłośnik	eurogier’,	eurofob,	europitomeček ‚europoseł’,	eurovka ‚europaleta;	eu-
rogra’,	držeuro ‚skąpiec	gromadzący	walutę’,	eurobomba ‚typowa	obywatelka	Europy	Zachodniej,	
blada,	wytatuowana,	głupia,	z nadwagą,	paląca	papierosy’,	eurotika ‚podniecenie,	wzruszenie	
wywołane	nowymi	normami	europejskimi’,	eurosračka ‚produkt	spożywczy	kiepskiej	jakości	do-
stępny	w	EU’,	Euročína ‚Polska’,	euroidiot/eurohujer ‚bezkrytyczny	zwolennik	administracji	EU’,	
eurochcanky/europivo ‚piwo	złej	jakości	produkowane	przez	wielkie	koncerny	europejskie’,	euro‑
blb ‚bezkrytyczny	miłośnik	EU’,	euročerpač ‚osoba	otrzymująca	regularnie	dotacje	europejskiej’,	
eurokondom ‚kondom	z wytrzymałego	silikonu,	nakładany	na	klasyczną	żarówkę,	dzięki	które-
mu	wygląda	 ona	 jak	 żarówka	mleczna’,	 europosranec ‚fanatyczny	 zwolennik	EU,	 żarliwie	wy-

35	 Zapożyczenia	z	języka	japońskiego	są	nieliczne,	pojawiają	się	przy	hasłach	odnoszących	się	do	Tomia	
Okamury,	czeskiego	polityka	japońskiego	pochodzenia.
36	 W	jęz.	polskim	ang.	light	odnosi	się	do	wyrobów	spożywczych,	adaptowany	przymiotnik	lajtowy	wg	
SJP	rozumieniu	potocznym	oznacza	1.	‚luźny,	przyjemny,	spokojny’;	2.	‚dobry,	fajny;	spoko’;	3.	‚łatwy’.	htt-
ps://sjp.pl/lajtowy,	dostęp	13.01.2021.
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pełniający	jej	zalecenia’,	eurobubák ‚polityk	nieustannie	straszący	Unią	Europejską	i Brukselą’,	 
eurokolchoz/eurosajuz ‚Unia	 Europejska’.	 Powyższe	 przykłady	 nacechowane	 są	 na	 ogół	 nega-
tywnie	(pogardliwie	lub	ironicznie).	Europa	i Unia	Europejska	nie	są	już	symbolami	wartości	
pożądanych,	 wysokich	 standardów  –	 wręcz	 przeciwnie,	 w	 oczach	 internautów	 tworzących	
Czeszczyznę	2.0.	oznaczają	bardzo	często	rzeczy	złej	jakości,	zbyt	wysokie	(niekiedy	absurdal-
ne	wręcz)	wymagania	i oczekiwania.	Produktywność	cząstki	euro-	nie	wynika	tu	z naturalnej	
potrzeby	nazywania	nowych	realiów	(por.	Szadyko:	2004),	ale	z potrzeby	żartobliwego	i sarka-
stycznego	komentowania	europejskiej	rzeczywistości.

Jak	wspomniano	na	początku,	internauci	bardzo	szybko	reagują	na	to,	co	dzieje	się	wo-
kół	nich,	na	wydarzenia	z życia	gospodarczego,	społecznego,	politycznego –	czego	dowodem	
jest	m.in.	cała	grupa	określeń	związanych	z koronawirusem	(zaczęły	się	one	pojawiać	w	oma-
wianym	słowniku	zaledwie	kilka	dni,	po	wybuchu	pandemii37).	W	miarę	rozwoju	sytuacji	epi-
demicznej	w	języku	czeskim	zaczęły	się	pojawiać	nowe	terminy,	a niektóre	z dotychczas	uży-
wanych	zyskały	nowe	znaczenia,	np.	virotéka	 ‚pomieszczenie,	przestrzeń,	w	którym	znajduje	
się	sporo	osób	(w	domyśle	stanowiących	potencjalne	zagrożenie	epidemiczne)’ –	por.	diskotéka,	
virčírek	‚zakazana	impreza	podczas	pandemii’	(por.	czes.	večírek	‚impreza,	przyjęcie’),	zaviračka 
‚skrócona	 doba	 otwarcia	 sklepów,	 lokali	 podczas	 pandemii’,	 viruspárty	 ‚impreza	 towarzyska	
w czasie	kwarantanny’,	virobraní	1.	‚dzień	otwarty	w	szpitalach’,	2. ‚akcja	chodzenia	bez	mase-
czek’	(por.	czes.	vinobraní), korovolby	‚wybory	podczas	pandemii’,	korodepka	‚depresja	wywoła-
na	koronawirusem’,	zkoronovat	‚zbankrutować	w	wyniku	pandemii’,	pseudovýuka	‚nauka	zdalna	
w czasie	pandemii’	(por.	pol.	pseudonauka),	koronky	‚wolne	od	nauki	spowodowane	zamknięciem	
szkół	w	czasie	pandemii’,	koronizátor	 ‚osoba	zarażająca	Covid	 19’	 (por.	 czes.	kolonizator),	koro‑
nizace	 ‚roznoszenie	koronawirusa’	 (por.	 czes.	kolonizace).	Przytoczone	przykłady	mają	w	zde-
cydowanej	większości	wydźwięk	ironiczny,	niekiedy	negatywny	i świadczą	o dużym	dystansie	
Czechów	do	opisywanego	zjawiska	i do	„groźnych”	terminów	medycznych.

Zaprezentowane	 w	 niniejszej	 pracy	 neologizmy	 charakteryzują	 się	 różnym	 stopniem	 trwa-
łości.	Niektóre	z nich	to	efemerydy,	słabo	utrwalone	w	języku	ogólnym,	inne	zaś	to	używane	
powszechnie	pojęcia.	Spora	część	analizowanego	słownictwa	ma	niezaprzeczalnie	charakter	
środowiskowy	 i przejściowy.	Są	 to	słowa	występujące	 jedynie	w	określonych	gwarach	środo-
wiskowych,	używane	w	ściśle	określonych	sytuacjach	komunikacyjnych,	czyli	nieznane	szer-
szemu	kręgowi	użytkowników	języka.	Ich	ocena	nie	 jest	 jednoznaczna.	Nie	można	odrzucać	
określonych	 wyrazów	 wchodzących	 dopiero	 do	 języka,	 zwłaszcza	 ze	 względu	 na	 ich	 niską	
częstotliwość	użycia	 (każda	 jednostka	 leksykalna	zaspokaja	potrzeby	pewnej	grupy	użytkow-
ników),	ale	należy	się	zastanowić,	czy	rzeczywiście	mają	one	szansę	na	szersze	rozpowszech-
nienie	w	 języku.	Czy	wyczerpują	one –	definiowane	przez	Markowskiego	 (Markowski	2005)	
kryterium	wystarczalności?	Czy	uzupełniają	braki	w	zasobie	 leksykalnym?38	Tworzone	przez	

37	 Co	potwierdza	ogólnoświatową	tendencję.	Niemal	wszystkie	duże	słowniki	angielskie,	niemieckie,	
francuskie,	niemal	od	razu	zostały	uzupełnione	o	terminy	związane	z	koronawirusem.
38	 Por	 też	art.	Bogdana	Walczaka	Przegląd kryteriów poprawności językowej,	„Poradnik	 Językowy”	 1995.,	
s. 5–6,:	„poprawne	jest	to,	co	uzupełnia	zasób	środków	nominatywnych	i	ekspresywnych	języka	i	powodu-
je,	że	zasób	ten	w	jakiś	swoim	wycinku	staje	się	wystarczający	dla	nazwania	rzeczywistości	pozajęzykowej	
i	wyrażenia	swojego	do	niej	stosunku	–	natomiast	błędne	jest	to,	co	dubluje	(dokładnie,	a	więc	także	pod	

Językowe świadectwa przemian społeczno -kulturowych w najnowszej czeszczyźnie ... Joanna Korbut

https://cestina20.cz/slovnik/eurobubak/
https://cestina20.cz/slovnik/eurokolchoz/
https://cestina20.cz/slovnik/eurosajuz/


STUDIA SLAVICA XXV/1 87

internautów	neologizmy	są	zaskakujące	w	swojej	formie	i treści,	bowiem	tworzone	są	często	
wg	specyficznych	reguł	i kryteriów:	nieograniczonej	swobody	twórczej,	lekceważenia	istnieją-
cych	zasad	(np.	zasady	grzeczności,	poprawności	językowej,	politycznej),	maksymalnej	ekspre-
sywności	i nietuzinkowości.	Jaki	będzie	ich	dalszy	los?	Trudno	powiedzieć.	Sam	pomysłodawca	
słownika	wątpi	w	 trwałość	niektórych	neologizmów	twierdząc,	że	„novotvary	ani	další	 slova	
nezapadnou,	ale	zůstávají	s námi	napořád	jako	svědkové	doby,	v níž	jsme	žili”.39

Z przeprowadzonej	analizy	wyłania	się	niejednorodny	i bogaty	obraz	współczesnej	czesz-
czyzny.	Języka,	w	którym	odbijają	się	zachodzące	we	współczesnych	Czechach	zmiany –	roz-
luźnienie	norm	etycznych	i kulturowych,	związana	z nimi	detabuizacja	niemal	wszystkich	sfer	
działalności	i życia	człowieka,	bulwaryzacja	i upotocznienie	języka	na	poziomie	formy	i treści,	
technologizacja	i internacjonalizacja	słownictwa.	Internauci	współtworzący	Czeszczyznę	2. 0.	
po	 raz	 kolejny	 potwierdzają,	 że	współcześni	Czesi	mają	 dystans	 do	 siebie	 i  otaczającej	 rze-
czywistości,	niezwykłą	i nieskrępowaną	wyobraźnię	 językową,	niebanalne	poczucie	humoru,	
a ironia	jest	dla	nich	(często	wykorzystywanym)	narzędziem	wartościowania	świata	zewnętrz-
nego.	Podsumowaniem	zaprezentowanych	rozważań	niech	będą	słowa	samego	Martina	Kavki	
(twórcy	 Češtiny	 2.0.),	 który	w	 jednym	 z wywiadów 40	 stwierdza,	 że	 Čeština	 2.0	 jest	 swoistą	
kroniką	czasów.	Każdy	współtwórca	(internauta)	odciska	w	niej	swoje	emocje,	swoje	poglądy,	
wyraża	w	niej	samego	siebie.	Każde	hasło	jest	miniopowieścią,	minihistorią,	a jego	główną	mo-
tywacją	 jest	 to,	co	dzieje	się	wokół	nas	 (wydarzenia,	przemiany,	fenomeny).	Nowe	wyrazy	są	
powiewem	świeżości,	dzięki	nim	język	oddycha,	a nie	staje	się	martwym	tworem,	zakurzonym	
eksponatem	w	muzeum.	Są	świadectwem	nie	tylko	dynamiki	 języka,	ale	całej	rzeczywistości	
pozajęzykowej	i przekształceń,	którym	ulega.

LANGUAGE REFLECTION OF THE SOCIO ‑CULTURAL CHANGES IN MODERN 
CZECH LANGUAGES (BASED ON ČEŠTINA 2.0.)

SUMMARY	The	article	deals	with	the	issue	of	modern	Czech	language,	reflect-
ing	the	socio-cultural	changes	taking	place	in	Czech	society	in	last	decades.	Au-
thor	explores	lexical	material	collected	and	presented	in	Čeština	2.0,	unusually	
crowdsourced	 online	 dictionary.	The	main	 focus	was	 placed	 on	 vulgarization	
of	the	language,	crossing	the	boundaries	of	linguistic	and	cultural	correctness,	
economy	of	language	(as	the	principle	of	least	effort)	and	expansion	of	the	social	
variety	of	a	language,	which	show	that	in	last	few	years	the	tendency	for	using	
colloquial	spoken	Czech	language	is	more	and	more	common.	The	expansion	of	
vulgarisms	in	Czech	language	is	closely	connected	with	the	spread	of	colloquial	 
 

względem	wartości	ekspresywnej,	konotacyjnej,	stylistycznej	itp.)	środki	już	w	języku	istniejące	i	funkcjo-
nujące”
39	 https://www.idnes.cz/kultura/literatura/hacknuta-cestina-kniha-cestina-2-0.A181121_105322_lite-
ratura_kiz	
40	 Souťok,	 esterifikace,	 haranténa.	 Neologismy	 jsou	 kronikou	 doby	 •	 RESPEKT.pdf	 s.	 3,	 dostęp	
31.01.2021.	 Powyższe	 słowa	 są	 częściowo	 tłumaczeniem	 (z	 języka	 czeskiego),	 częściowo	parafrazą	 słów	
Kavki,	pochodzących	z	cytowanego	artykułu.
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language	which	often	displace	 literary	Czech.	The	examples	presented	 in	 this	
article	prove	unforced	approach	to	life	and	language	of	dictionary	makers	(in-
ternet	users)	and	shows	that	the	influence	of	sociocultural	terms	on	the	forms	of	
languages	cannot	be	overestimated.
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Эва Млынарчик Образ бедности, отраженный во фразеологизмах и пословицах...

Предметом	 моего	 научного	 исследования	 стали	 петрифицированные	 словосочетания	
(фразеологизмы	 и  пословицы),	 являющиеся	 свидетельством	 противостояния	 обычно-
го	 человека	 материальному	 неблагополучию	 в  разных	 областях	 повседневной	жизни	
(Młynarczyk	2015a,	 2015b,	 2015c,	 2016a,	 2020).	Этот	 аспект	действительности	нашел	ши-
рокое	отображение	в польской	фразеологии	и паремиологии	(Marmuszewski	1998,	2003;	
Rak	 2015,	Wojciechowska	 2012),	 ведь	бедность	была	постоянным	спутником	многих	на-
ших	предков,	в чем	можно	убедиться	при	чтении	исторических	исследований	(см.	напр.	
Skąpska	2003,	Sztetyłła	1992,	Tarkowska	2000)	или	воспоминаний	людей,	выросших	в тя-
желых	материальных	условиях.

В настоящей	статье	будут	детально	рассмотрены	фразеологические	и паремические	
единицы	(далее	в тексте	ФЕ),	иллюстрирующие	недостатки	в одежде,1	служащей	удовлет-
ворению	одной	из	основных	потребностей	человека –	защиты	тела	от	холода	и возмож-
ных	наружных	повреждений.	В подборе	одежды	и еe	виде	существенны	также	традици-
онный	и эстетический	аспекты.

Исследовательским	 материалом	 являются	 клишированные	 тексты	 (пословицы)	
и мультивербальные	единицы	разной	степени	закрепленности	в польском	языке,	кото-
рые	в соответствии	с классификацией	Войцеха	Хлебды	я называю	фраземами,	формаци-
ями	словосочетаний,	исполняющими –	независимо	от	своих	структуральных	и семан-
тических	черт –	условие	повторяемости	«в данной	ситуации	и для	определения	данной	
связки	 смыслов»	 (Chlebda	 1993:	 3282).	 Фраземы,	 анализируемые	 в  данной	 статье,	 были	
собраны	из	фразео-	и паремиологических	 словарей:	Новой	книги	польских	пословиц	
и поговорок	(далее	НКП3),	Фразеологического	словаря	польского	языка	Станислава	Ско-
рупки	(СФЙП)	[Słownik frazeologiczny języka polskiego	Stanisława	Skorupki	 (SFJP)],	Большого	
фразеологического	словаря	ПНИ	с пословицами	Анны	Клошинской,	Эльжбеты	Соболь	
и Анны	Станкевич	(ФСсП) [Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami	Anny	Kłosińskiej,	
Elżbiety	Sobol	i Anny	Stankiewicz	(SFzP)]	и словарей	польского	языка –	Словаря	польского	
языка	под	редакцией	Витольда	Дорошевского	(СПЯД)	[Słownik języka polskiego	pod	redakcją	
Witolda	Doroszewskiego	(SJPD)],	Большого	словаря	польского	языка	Польской	Академии	
Наук	(БСПЯ)	[Wielki słownik języka polskiego	Polskiej	Akademii	Nauk	(WSJP)].4

Рассматриваемые	фраземы	служат	для	воспроизведения	составляющих	языкового	
образа	мира,	понимаемого,	согласно	Ежи	Бартминского,	«как	заключенную в языке интер‑

1	 Фразеологические	и	паремические	единицы,	отображающие	недостаток	питания	сельского	
населения,	являются	предметом	отдельного	исследования	(Młynarczyk	2016a).
2	 Согласно	В.	Хлебде	 «под	фраземой	понимается	 относительно	постоянная	 языковая	форма,	
явившаяся	в	данной	ситуации	–	независимо	от	своих	структуральных	и	семантических	черт –	об-
щепринятым	 (нередко	 единственным)	 способом	 выражения	 данного	 смыслового	 потенциала»	
(Chlebda	1993:	328).
3	 Расшифровка	сокращений	вместе	с	библиографическим	описанием	находится	в	конце	ста-
тьи.	В многотомных	публикациях	 (NKP	 i	SFJP)	даю	детальную	локализацию,	обозначая	римской	
цифрой	том,	арабской	–	страницу	(например:	NKP	II	374).	В	случае	однотомной	публикации	(SFzP)	
–	даю	либо	исключительно	электронную	версию	(SJPD,	SWJP,	WSJP),	или	ограничиваю	локализа-
цию	до	сокращенного	названия	словаря.	
4	 Было	бы	интересно	провести	сравнительное	исследование	пословиц	из	разных	языков.	Боль-
шой	 сборник	 славянских	 пословиц	 подготовлен	 Kафедрой	 Cлавистики	 Санкт-Петербургского	
Университета	(Баловски	2019).
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претацию действительности, которую можно воспринять в виде суждений о мире»	(Bartmiński	
2006:	76).

Среди	 собранных	 единиц	 преобладают	 такие,	 компонентами	 которых	 являются	
названия	конкретных	предметов	одежды.	Это,	прежде	всего,	koszula, в прежнем	значе-
нии –	«предмет	белья,	покрывающий	плечи	и туловище,	который	обычно	носили	непо-
средственно	на	теле”	(SJPD),5	сохранившийся	в применяемой	до	ныне	фразе	bliższa koszula 
ciału (niż	sukmana / suknia) –	„человека	интересует	только	то,	что	его	непосредственно	ка-
сается».	Эта	фразема,	известная	и в краткой,	и в более	длинной	форме,	выразительно	
показывает,	что	рубаха	расценивалась	как	очень	важная	часть	одежды,	самая	близкая	че-
ловеку,	поскольку	она	носится	непосредственно	на	теле	и является	необходимой –	в от-
личие	от	остальных	элементов	одежды.	Зафиксированное	в SJPD	выражение	śmiertelna 
koszula –	«рубаха,	одеваемая	на	покойников	и приговоренных	к смерти» –	является	сви-
детельством	того,	что	эта	часть	гардероба	в последние	моменты	жизни	была	единствен-
ным	предметом	одежды,	покрывавшим	тело	человека.	Недостаточное	количество	белья	
было	выразительным	проявлением	бедности,	отсюда	пословицы	с выражениями jedna 
/ ostatnia koszula,	формирующими	образ	предельной	нищеты:	zostać	w jednej koszuli;	zostać	
/	wrócić	w jednej / ostatniej koszuli (NKP	I 152,	WSJP).	Некоторые	фразеологизмы	закрепили	
оценку	низкого	материального	 статуса	женщины,	 выходящей	замуж	без	приданого –	
wziąć	żonę	w jednej koszuli –	«жениться	на	девице	без	приданого»	(SJPD);	«кто	-то	женился	
на	малоимущей»	(WSJP).	Иную	точку	зрения	на	материальные	аспекты	замужества	дает	
поговорка	choć	w jednej koszuli	(NKP	I 152),	применяемая	по	отношению	к женщинам	(или	
ими	самими),	которые,	невзирая	на	низкий	материальный	статус	мужчины,	решаются	
на	брак	с ним –	Wyjdę	za mąż,	choćby on był	w jednej koszuli	(NKP	I 152).

Единицы	с выражением	do (ostatniej) koszuli означают	«полностью,	до	конца,	целиком	
(обеднеть,	потерять	всё)»,	говорят	о жизненных	ситуациях,	в результате	которых	мож-
но	существенно	обнищать –	zgrać	się	do koszuli;	prawować	się	do ostatniej koszuli; oddać	komuś,	
przepić, sprzedać	ostatnią	koszulę	(SFJP	I 349);	Do trybunału wchodzisz w kontuszu, w żupanie, a przy 
wyjściu zaledwie koszula zostanie (NKP	III:	538). Потеря материальных	благ	может	быть	обу-
словлена	действиями	другого	человека,	на	что	указывает	фразеологизм	с каузативным	
аспектом	obedrzeć	kogo do koszuli (SFJP	I 349) –	«способствовать	(намеренно)	чьему	-то	пол-
ному	обнищанию».

Другой	частью	гардероба,	недостаток	либо	порча	которой	воспринималась	как	при-
знак	нищеты,	являются	штаны,	в просторечии	называвшиеся	portkami либо	gaciami	(лек-
сема	gacie	имеет	также	значение	«часть	мужской	одежды,	которую	носят	под	штанами»),	
в прежних	реалиях	соотносившиеся	исключительно	с мужчинами.	Оборот chodzić	/	zostać	
bez portek	(NKP	i WSJP)	используется	в смысле	«обанкротиться,	опуститься»	(NKP	II	1021),	
«не	иметь	денег»	 (WSJP).	В SFJP	существует	оборот	nie mieć	całych portek –	«не	иметь,	во	
что	одеться,	быть	бедным»	(SFJP	I 723).	Фразеологические	единицы	с выражением	ostatnie 
portki / gacie / spodnie	так	же,	как	в приведенной	выше	группе	(ostatnia koszula),	описывают	

5	 В	настоящееnвремя	основным	значением	лексемы	koszula	является	«часть	одежды,	покрываю-
щая	туловище	и	руки,	расстегивающаяся	спереди,	которую	надевают	на	голое	тело	либо	майку,	из	
тонкого	материала,	носят	ее	главным	образом	мужчинами»	(WSJP);	прежнее	значение	сохранилось	
в	словосочетаниях	koszula nocna, koszulka niemowlęca.
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бедность:	wyjść	/	wynieść	się	w jednych portkach; trafić gdzieś w jednych portkach / gaciach / spodniach; 
puścić	/	wypuścić	/	zostawić kogoś w jednych portkach / gaciach / spodniach –	«остаться либо оста-
вить кого ‑то без денег и  иных материальных средств» (WSJP).  Меняющиеся	 предметы	
одежды	в цитируемых	оборотах	указывают	на	то,	что	недостаток	белья	(не	только	рубахи)	
также	воспринимался	как	признак	нищеты –	wyjść / wynieść się / trafić gdzieś, puścić / wypuścić 
/ zostawić kogoś w jednych majtkach (WSJP);	puścić kogoś w skarpetkach	/	zostać w skarpetkach «утра-
тить	состояние»	(WSJP).

Иной	речевой	оборот –	zaciskać	pasa,	иллюстрирующий	необходимость	приспосо-
бления	гардероба	к изменяющейся	внешности,	используется	в ситуации	ухудшения	ма-
териального	положения	и связанной	с этим	потребности	в экономии.	Эта	метафора	свя-
зана	с народным	восприятием	худобы	как	признака	бедности.	Подобное	суждение	стало	
основанием	речевого	оборота	portki na nim ledwie wiszą	(NKP	II	1021) –	«он	худой	(причиной	
чего,	согласно	прежним	представлениям,	может	быть	отсутствие	еды)».

Следующим	элементом	гардероба,	вид	или	отсутствие	которого	свидетельствовал	
о нищете,	является	обувь.	Это	иллюстрируют	обороты	chodzić	bez butów –	«ходить	боси-
ком»	и  świecić	gołymi / bosymi piętami «ходить	босиком	или	в порванных	сапогах» (SFzP);	
świecić	bosymi / gołymi / nagimi piętami	(SFJP	I 678).	Другие	единицы	сохранили	образ	изно-
шенной	обуви,	которая	может	быть	свидетельством	материальных	трудностей	владель-
ца	(или	его	неряшливости):	But dziurawy, kupiec głupi, koń	bez nóg, sługa niewierny – to do diabła 
(NKP	I 216);	Filozof, bo mu palce z butów wyłażą	(NKP	I 567);	Buty jeść	/	pić	wołają	(NKP	I 216) –	«об	
изношенных	сапогах,	у	которых	отваливается	подошва».

Некоторые	паремии	напоминают,	что	покупка	сапог	была	связана	с серьезными	де-
нежными	расходами,	на	которые	не	каждый	был	способен:	[Nie]	Ni ma na buty, ledwie na 
przyszycie	 (NKP	I 218),	где	przyszycie,	иначе	przyszwa – это	«часть	башмака,	покрывающая	
стопу	и пришитая	к подошве,	в сапогах	с голенищем –	и к голенищу»	(SJPD);	Stać	go na buty, 
nie stać	na cholewy	(NKP	I 219).	Сапоги	с голенищами,	изготовление	которых	было	дорого-
стоящим	по	причине	большого	количества	используемой	кожи,	носили	исключительно	
зажиточные	люди.	Разницу	в стоимости	различных	типов	обуви	иллюстрирует	посло-
вица	Pańska cholewa więcej znaczy niż	chłopskie buty	 (NKP	II	799).	Эти	реалии	легли	в основу	
пословицы	Znać	/	poznać	pana po cholewach6 –	«о статусе	человека	свидетельствует	его	образ	
жизни	и внешний	вид»	(SFzP	39),	напоминающие	о том	факте,	что	самые	дорогие	сапоги	
шили	из	дорогого	материала –	сафьяна	желтого	и красного	цвета	(Olszewski	1984:	232).

Высокая	 стоимость	кожаной	обуви	была	причиной	того,	 что	бедные	люди	 справ-
лялись	с  задачей	по	-иному –	мастерили	обувь	самостоятельно	из	материалов,	доступ-
ных	бесплатно –	дерева	либо	лыка7,	о чем	напоминают	паремии	Kogo nie stać	na buty, niech 
w chodakach chodzi	(NKP	I 218);	Chłop wchodził	na lipę	boso, a schodził	obuty	(Skuza	2006:	97).	Обувь	

6	 Я.	Кжыжановский	считал	это	словосочетание	насмешливым	по	отношению	к	мелкой	шляхте,	
создающей	видимость	богатства	путем	пришивания	к	новому	черному	(дешевому)	верху	цветных	
(дорогих	и	издалека	заметных)	голенищ	со	старых	сапог	(Krzyżanowski	1960:	266).	В	настоящее	вре-
мя	эта	пословица	уже	не	имеет	насмешливого	подтекста	(Młynarczyk	2012).
7	 Łyko	–	„мягкий,	слегка	влажный,	мясистый	слой	дерева	либо	ветви	кустарника,	находящийся	
под	корой,	переносящий	в	растении	воду	и	органические	вещества”	(SWJP).	Из	лыка	изготавлива-
лись	также	иные	предметы	повседневного	быта	–	веревки,	корзины,	бичи,	сита	(Skuza	2006).	О ре-
чевом	образе	лыка	в	польской	паремиографии	см.	E. Młynarczyk	(2015a).	
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домашнего	изготовления	носила	разные	названия	в зависимости	от	региона –	kurpie8, 
kurpiele, łapcie, chodaki,	postoły (SJPD).	Некоторые	из	перечисленных	названий	стали	ком-
понентами	 пословиц,	 иллюстрирующих	 разнообразные	 аспекты	 тяжелой	 материаль-
ной	 действительности: Kto dobrze korpie wyplata, to mu starco na trzy lata	 (NKP	 II	 258);	Przez 
(«без») nauki i łapciów nie uplecie	 (NKP	II	580);	Gdy nam zabraknie łyka na chodaki, będziem robić	
przetaki	(NKP	II	355).

Низкая	цена	такой	обуви	и ее	недолговечность,	отображенные	в пословице	Kto chodzi 
na łykach, musi je drzeć	(NKP	II	355),9 были	основанием	презрительной	оценки,	выраженной	
оборотом	trzymać	jako o starych kurpiach (NKP	II	258) –	«игнорирование»,	ироническое	отно-
шение	к тем,	кто	ее	носит,	в особенности	к некоторым	представителям	польской	шлях-
ты: Szlachcic oszmiański: jedna noga w bucie, druga w łapciu (NKP	II	754);	Jedna noga w bucie, druga 
w postole (NKP	I 218) –	«о мелкой	шляхте,	делающей	господский	вид»;	Z kordem [«мечём»]	
a boso	(NKP	I 137) –	«о неимущей	‹застеночной›	шляхте»	и szlachcic chodaczkowy – «неиму-
щий	шляхтич,	шляхтич	на	загроде,	загоновый	шляхтич»	(SW	I 288).	В основе	процити-
рованных	ФЕ	лежит	убеждение	в том,	что	обувь	была	показателем	материального	по-
ложения,	 с  которым	 в  реалиях	 того	 времени	 соотносилось	 общественное	 положение.	
Подобный	 смысл	 несут	 единицы	 со	 значением	 «видимость	 богатства,	 прикидываться	
кем	-то,	имеющим	более	высокое	общественное	положение» –	W butach idzie, a boso go znać	
(NKP	I 219);	Kwiatki w oknach, a dzieci bez butów	(NKP	I 218).

Одна	из	пословиц	Kto na cudze buty czeka, musi długo boso chodzić	(NKP	I 218)	говорит	о том,	
как	люди	находили	выход	из	ситуации,	когда	обуви	не	хватало.	В беднейших	домохозяй-
ствах	младший	член	семейства	должен	был	дожидаться,	пока	его	старшие	братья	«выра-
стут»	из	сапог.	Из	воспоминаний	также	известны	ситуации,	когда	братья	должны	были	
делить	одну	пару	сапог,	в особенности	зимой	и в официальных	случаях,	например	при	
посещении	костела	или	школы.

Забота	об	обуви,	 дорогом	элементе	одежды,	который	быстро	изнашивается,	 упо-
минается	в оборотах,	описывающих	необходимость	посещения	множества	мест,	напри-
мер,	официальных	учреждений:	Buty zedrzeć	za czym	/	Buty drzeć	na próżno	(NKP	I 217).

Порче	подвергалась	не	только	обувь,	но	и другие	части	гардероба.	Эти	недостатки,	
которые	часто	замечали	окружающие,	стали	основой	метафорической	образности	во	ФЕ:	
dziurami świecić	(NKP	I 547);	świecić	cerami / łatami / dziurami – «носить	рваную	одежду» (SFzP);	
Bywa, że pod sajetą10 koszula porwana	(NKP	I 152).

Трудности	в обеспечении	себя	и семьи	новой	одеждой	вынуждали	людей	к поис-
кам	 менее	 дорогостоящих	 решений  –	 различным	 формам	 починки	 изношенных	 ча-
стей	гардероба,	таких,	как	латание,	штопка,	подшивание	(сапог)	и т.п.11	Такие	условия	

8	 Лексема	kurpie	–	«плетенная	из	лыка	обувь»	подверглась	онимизации	–	Kurpie	 это	название	
(изначально	скорее	прозвище) жителей	густых	лесов	над	Нарвой,	а	также	название	одного	из	реги-
онов	Мазовша	(Malec	1998:	184).
9	 В	этой	пословице	глагол	drzeć	можно	прочесть	двояко	–	«ободрать	с	чего-либо	(лыко	с	дерева)»	
и «стирать,	изнашивать	(сапоги)».
10 Sajeta	–	«изысканное	платье	из	тонкого	итальянского	сукна,	саи»	(NKP	IV	239).	
11	 Группа	фразем,	создающих	образ	экономного	ведения	домашнего	хозяйства,	была	более	де-
тально	проанализирована	в	другом	месте	(Młynarczyk	2020).		
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повседневной	жизни	стали	основой	метафорического	образования	множества	фразео-
логических	единиц,	по	большей	части	с глаголом	łata	либо	с глаголом	łatać,	получившим	
переносное	значение	«покрывать	расходы,	справляться	с финансовыми	трудностями»,	
например	łatać	budżet;	dziury łatać	/	zatykać	(NKP	I 547) –	«удовлетворить	самые	неотложные	
потребности»;	Jak tako, połatawszy (NKP	II	337) –	«совершить	поверхностные	изменения»;	
Dziury dziurą	nie przykryje / nie załata	(NKP	I 547) –	«попытка	справиться	с проблемами	путем	
создания	новых,	например,	оплачивать	старые	долги	за	счет	новых»;	Tu urwie, tu nadstawi 
/	załata	(NKP	III	103) –	«то	же»	(то	же	значение	выражает	паремия	Wykupił	koszule, a suknią	
zastawił	NKP	I 154).	Народная	мудрость	подсказывает,	что	масштабы	починок	должны	со-
ответствовать	масштабам	утрат:	Jaka dziura, taka łata	(NKP	I 547).

Некоторые	ФЕ	с  глаголом	 łatać	или	 существительным	 łata закрепили	образ	почи-
ненной	таким	путем	одежды;	часть	из	них	содержит	негативную,	пренебрежительную	
оценку	как	самой	одежды,	так	и людей,	носящих	латаные	вещи:	Łata na łacie	(SFJP	I 405);	
Łatane rzeczy kata warte	(NKP	II	338);	Chodzić	w łatach (SFJP	I 405) –	«носить	очень	изношен-
ную,	залатанную	одежду»;	Suknia łatana, buty dziurawe, koń	hetka niedobrze świadczą	(NKP	III	
350);	Jeden bogaty, na drugim łaty	(NKP	I 127).	Наиболее	известным	в настоящее	время	фра-
зеологизмом	из	этого	ряда	является	оборот	przypiąć/	przyczepić	komu łatkę	(SFJP	I 405) –	«со	
злым	умыслом	приписать	кому	-либо	некую	негативную	черту,	особенность,	кого	-то	уко-
лоть,	оговорить»,	напоминающий,	что	заплата	является	элементом,	выделяющимся	на	
фоне	всего	костюма.	Происхождение	этого	фразеологизма	разъясняет	А.	Пайджинская	
(подчеркивая	вместе	с тем,	что	мотивация	этой	фразеологической	единицы	неясна):

Заплата	 выделяет	 вещь,	 а  зачастую	 вместе	 с  ней	и  ее	 владельца.	Сильно	по-
ношенная,	залатанная	одежда	говорит	о бедности	или	скупости	носящего	ее	
человека.	Заплаты	издавна	используются	для	особого	обозначения	людей	и их	
осмеяния	(вспомним	характерные	наряды	шутов	либо	клоунов).	Таким	обра-
зом,	заплаты	на	одежде	какого	-либо	человека	имеют	влияние	на	формирова-
ние	мнения	о нем,	являются	значимым	элементом,	и обычно	значимым	нега-
тивно.	(Pajdzińska	2006:	64).

Данная	интерпретация	имеет	отношение	также	к другим	фразеологическим	единицам	
с компонентами	łata,	łatać.	Иронический	оттенок	имеют	ФЕ,	содержащие	образ	людей,	
наряд	которых	(а иногда	и поведение)	исполнен	противоречий:	Na szyi krawaty, a w koszuli 
same łaty (NKP	II	194);	Bogaty, a na spodniach łaty	(NKP	I 125);	W kiesieni dukaty, a na schabach («на	
спине») smaty	(NKP	I 503);	Nowy kabat ze starymi dziurami	(NKP	II	5).

Другие	пословицы	являются	отображением	стереотипных	представлений	о мате-
риальном	 положении	 некоторых	 людей,	 либо	 ситуаций,	 в  которых	 можно	 оказаться:	
Z tyłu lata, z przodu łata, a pośrodku demokrata (NKP	I 419);	Kiedy się swatał, czwórką koni latał, a gdy 
się ożenił, czapką buty łatał (NKP	III	356);	Kto ma dziatki, temu przydadzą się i łatki (NKP	I 530);	Gdo 
w kabácie chodzi, powinien se go łátać (NKP	II	5);	Filozof – z chleba guziki robi (NKP	II	5).

Одна	из	пословиц	отображает	убежденность	в том,	что	наряд	человека	является	для	
него	бо́льшим	козырем	в попытках	продвигаться	по	служебной	лестнице	и в улажива-
нии	чего	-либо,	чем	моральная	позиция	Człowiek z suknią	wytartą	daleko nie zajdzie, a człowiek 
z wytartym czołem prawie wszędzie	(NKP	I 380).
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Часть	подобранных	ФЕ	выражает	положительную	оценку	латаной	одежды,	проти-
вопоставляя	ее	вещам	грязным,	изношенным	либо	чужим –	краденым,	одолженным	или	
выклянченным	как	подаяние:	Lepse łaty jak smaty	 (NKP	I 337);	Lepsza łata niż	dziura	 (NKP	II	
337);	Milsza własna łata niż	wyżebrana szata	(NKP	II	337);	Nie wstydzi łata, wstydzi brud	(NKP	II	337);	
Lepiej swoje łatać	niż	cudze chwalić	(NKP	II	337);	Choć	łatany, byle nie chwytany	(NKP	II	337) –	«луч-
ше	носить	одежду	латаную,	но	свою,	чем	новую,	но	краденную»;	Lepsze łatane niż	pożyczane 
(NKP	II	337);	Lepiej swoje łatać,	niźli cudze chwalić	(NKP	III	360);	Lepsza suknia łatana niż	chwytana 
(«краденная»)	(NKP	III	349).

Некоторые	 паремии	 отображают	 суждение,	 что	 починенные	 вещи	 очень	 долго-
вечны:	Dłużej łatanego niż	nowego (NKP	II	338);	Łatana suknia najtrwalsza	(NKP	III	349).	Другие	
единицы	раскрывают	положительную	оценку	людей,	чинивших	одежду,	поскольку	это	
свидетельствовало	об	их	экономном	образе	жизни,	позволяющим	поддерживать	мате-
риальное	положение	семьи	на	должном	уровне:	Kto się	łata i oszczędza, nie zajrzy mu w oczy 
nędza	(NKP	II	753);	Kto podpiera, grosze zbiera	(NKP	II	986);	Za łatami są	pieniądze	(NKP	II	337).

1 / ВЫВОДЫ
Приведенные	речевые	единицы	представляют	собой	иллюстрацию	народного	мировос-
приятия,	 характерной	 чертой	 которого	 среди	прочего	 является	формулирование	 суж-
дений	 и  убеждений	 посредством	 выразительной	 в  своей	 образности	 конкретизации,	
будущей,	 в  когнитивном	 понимании	 языка,	 проявлением	 воплощенного	 мышления.	
Рассмотренные	 единицы	являются	подтверждением	 такого	мышления –	 суждения	на	
тему	чьего	-либо	материального	и общественного	положения,	уровня	обеспеченности,	
недостатка	средств	существования	выражены	посредством	образа	неполного	комплекта	
одежды	либо	ее	плохого	состояния.	Компонентами	ФЕ	являются	названия	конкретных	
частей	наряда,	считавшиеся	обязательными –	koszula,	portki (spodnie,	gacie),	buty.	Это	гипо-
нимические	понятия	по	отношению	к гиперонимам	(например, ubranie, odzież),	не	вы-
ступающим	в паремиях,	что	также	свидетельствует	о конкретном	мышлении,	далеком	
от	абстрагирования.

Подобранные	мультивербизмы	показывают	материальное	неблагополучие	в опре-
деленном	масштабе.	Крайнее	положение	выражают	единицы	с оборотами	do (ostatniej) 
koszuli;	w jednej / ostatniej koszuli;	w  jednych portkach / gaciach; bez portek / majtek; w  skarpetkach. 
Другие	ФЕ	подчеркивают	заметные	для	окружающих	признаки	нищеты –	дыры,	заплаты	
(świecić cerami / łatami/ dziurami;	łata	na	łacie; Nowy kabat ze starymi dziurami).

Анализируемые	 словосочетания	 иллюстрируют	 характерную	 для	 общественного	
мировосприятия	оценку	чьего	-либо	материального	и общественного	положения	на	ос-
новании	наряда	(Poznać	pana po cholewach;	Łykiem człowieka nie mierz),	и одновременно	похва-
лу	жизненной	находчивости	людей,	чинящих	одежду	(Za łatami są	pieniądze).

Большинство	рассмотренных	единиц	относится	к рецессивному	пласту	польского	
языка	и отображает	прежние	реалии,	часть	же	из	них	употребляется	до	сих	пор,	напри-
мер	załatać	coś, przypiąć	komuś	łatkę,	znać	pana po cholewach,	zostać	w jednej koszuli.	Анализ	ге-
нетических	значений	петрифицированных	словосочетаний,	известных	и неизвестных	
в современности,	позволяет	вспомнить	о них	и найти	закрепившиеся	в них	убеждения	
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и суждения,	чаще	всего	исходящие	из	материального	неблагополучия	и вытекающего	из	
нее	экономного	образа	жизни	человека.

THE IMAGE OF POVERTY ILLUSTRATED IN PHRASEOLOGICAL UNITS AND 
PROVERBS CONTAINING NAMES OF CLOTHING

SUMMARY This	paper	belongs	to	the	cycle	of	works	dedicated	to	various	ways	
of	reflecting	the	notion	of	POVERTY	in	 language.	Research	material	compris-
es	multi-word	units	excerpted	from	phraseo-	and	paremiographic	collections,	
which	contain	components	that	are	names	of	various	items	of	clothing	and	ac-
tivities	connected	with	their	production	and	use.	Collected	units,	in	accordance	
with	the	assumptions	of	cultural	linguistics,	have	been	analysed	in	terms	of	fixed	
elements	of	the	linguistic	image	of	the	world:	old	realities,	as	well	as	social	con-
victions	and	judgements.	

The	phraseological	units	and	proverbs	discussed	illustrate	the	evaluation	–	
the	assessment	of	one’s	material	and	social	status	on	the	basis	of	clothing.	In-
adequate	clothing	is	treated	as	a	symptom	of	hardship	and	poverty.	At	the	same	
time,	multiverbisms	preserved	the	image	of	different	activities,	which	resulted	
from	caring	about	the	state	of	clothes,	and	also	contain	a	praise	of	resourceful-
ness	in	this	respect.

A	lot	of	the	units,	which	reflect	old	realities,	belong	to	the	recessive	level	of	
the	Polish	language.	However,	some	of	them	are	used	in	contemporary	language,	
but	their	genetic	meaning	is	not	always	clear.	The	analysis	of	fixed	word	com-
binations	makes	it	possible	to	show	the	preserved	convictions	and	judgements	
about	material	deprivation	and	economical	lifestyle	connected	with	it.

OBRAZ UBÓSTWA ODZWIERCIEDLONY WE FRAZEOLOGIZMACH 
I PRZYSŁOWIACH ZAWIERAJĄCYCH NAZWY ODZIEŻY

STRESZCZENIE Artykuł	wpisuje	 się	w	 cykl	 prac	poświęconych	 różnym	 sposo-
bom	 odzwierciedlenia	 w	 języku	 pojęcia	 BIEDY.	 Materiał	 badawczy	 stanowią	
jednostki	wielowyrazowe	 ekscerpowane	 ze  zbiorów	 frazeo-	 i  paremiograficz-
-nych,	które	zawierają	komponenty	będące	nazwami	różnych	części	ubioru	lub	
czynności	związanych	z	ich	wyrobem	i	użytkowaniem.	Zebrane	jednostki,	zgod-
nie	z	założeniami	lingwistyki	kulturowej,	zostały	zanalizowane	pod	względem	
utrwalonych	 w	 nich	 składników	 językowego	 obrazu	 świata:	 dawnych	 realiów	
oraz	społecznych	przekonań	i	sądów.

Analizowane	 frazeologizmy	 i	 przysłowia	 ilustrują	 wyraziste	 wartościowa-
nie –	ocenę	czyjegoś	statusu	materialnego	i	społecznego	na podstawie	ubioru.	
Niedostatki	 odzieży	 i  widoczne	 w  niej	 ubytki	 traktowane	 są	 jako	 symptomy	
trudnego	 położenia,	 biedy.	 Jednocześnie	multiwerbizmy	 utrwaliły	 obraz	 róż-
nych	działań,	które	wynikały	z	dbałości	o stan	odzieży,	zawierają	także	pochwałę	
życiowej	zaradności	w	tym	względzie.		
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Wiele	poddanych	oglądowi	jednostek	odzwierciedla	dawne	realia,	należy	do	
recesywnej	warstwy	polszczyzny,	część	z	nich	jednak	funkcjonuje	współcześnie,	
ale	 ich	znaczenie	genetyczne	nie	zawsze	 jest	znane.	Analiza	spetryfikowanych	
połączeń	słownych	pozwala	ukazać	utrwalone	w	nich	przekonania	i	sądy,	m.in.	
na	sytuację	materialnego	niedostatku	oraz	związanego	z	nim	oszczędnego	try-
bu	życia.	
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ABSTRACT The article is devoted to the problem of foreign language inclusions of Polish 
origin in the vocabulary of the Russian language. The main attention is paid to three lin‑
guistic analyzes (etymological, semantic and stylistic), which are presented on the basis 
of the created database of language data. Etymological analysis examines the inclusions 
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1 / ВВЕДЕНИЕ  
Вопрос	 об	 иноязычных	 вкраплениях	 в  лексической	 системе	 языка	-реципиента	 тесно	
связан	 с  проблематикой	 процесса	 заимствования,	 который	 можно	 считать	 одним	 из	
результатов	взаимодействия	сталкивающихся	друг	с другом	языков.	Политические,	эко-
номические,	культурные	и,	не	в последнюю	очередь,	военные	связи	в истории	русско-
-польских	отношений	в значительной	мере	повлияли	на	появление	иноязычных	вкра-
плений	 польского	 происхождения	 в  лексике	 русского	 языка.	 Хотя	 польскоязычные	
заимствования	по	 своему	 количеству	не	могут	 уступать	 заимствованиям	из	 классиче-
ских	 языков	 (древнегреческий	 и  латинский)	 или	 других	 западноевропейских	 языков	
(немецкий,	 французский,	 английский),	 их	 число	 достойно	 внимания	 и  заслуживает	
собственного	лингвистического	анализа.

Иноязычные вкрапления,	близки	по	своей	формально	-структурной	характеристи-
ке	варваризмам1,	представляют	собой	иноязычные	элементы,	встречающиеся	в языке-
-реципиенте	 без	 морфологических	 или	 синтетических	 изменений.	 Энциклопедический 
словарь ‑справочник лингвистических терминов и понятий. Русский язык	под	общ.	ред.	А. Н.	
Тихонова	и Р. И.	Хашимова	толкует	иноязычное	вкрапление,	ссылаясь	непосредственно	
на	понятие	трансплантация.	Процесс	трансплантации	определяется	как	«способ	заим-
ствования	иноязычного	слова	или	выражения	при	полном	сохранении	его	графического	
облика»	(Тихонов –	Хашимов	2008:	550,	571).	Следует	отметить,	что	данный	способ	приме-
няется,	прежде	всего,	при	включении	лексических	единиц	из	языков	с тождественными	
алфавитами,	однако	его	признаки	можно	наблюдать	также	в случае	несходных	графиче-
ских	систем	 (латиница	 /	кириллица).	Трансплантация	исключает	возможность	 графи-
ческого	варьирования,	однако,	в этом	случае	неизбежно	возникают	произносительные	
варианты,	так	как	правила	чтения	в языке	-источнике	и языке	-реципиенте	отличаются	
друг	от	друга.	Если	сосредоточиться	на	иноязычные	вкрапления	польского	происхожде-
ния,	то	можно	для	их	номинации	использовать,	в общем	смысле	слова,	применяемый	
термин	полонизм,	представляющий	собой	заимствованное	слово	из	польского	языка.2

Как	мы	уже	отметили,	несмотря	на	то,	что	количество	польскоязычных	вкраплений	
в словарном	составе	русского	языка	сравнительно	невелико,	все	-таки	такого	рода	лек-
сические	 единицы	 заслуживают	 особого	 внимания.	Ниже	 представлены	 три	 главных	
анализа,	 т.е.	 исследуются	 этимологический,	 семантический	 и  стилистический	 аспек-
ты	 полонизмов	 в  русском	 языке.	 База языковых данных,	 на	 чьей	 основе	 проведены	

1	 Вопрос	о	варваризмах,	т.е.	не	полностью	освоенных	или	совсем	не	освоенных	заимствован-
ных	словах,	довольно	сложен.	Подробное	изложение	термину	варваризм	дает	Словарь лингвисти‑
ческих терминов	О. С.	Ахмановой,	указывающий	три	разных	определения:	1.	«слово,	образованное	
‹неправильно›,	т.е.	не	в	соответствии	с	‹правилами›	(или	моделями)	словообразования,	словоизме-
нения	или	сочетания	слов,	действующими	в	данном	языке	и/или	являющееся	исторически	(эти-
мологически)	необоснованным»;	2.	«иноязычное	слово,	употребляемое	при	описании	чужеземных	
обычаев,	 особенностей	 жизни	 и	 быта	 (реалий)	 для	 придания	 изложению	 местного	 колорита»;	
3. «иностранное	слово,	не	получившее	прав	гражданства	в	общем	языке	и	бытующее	лишь	в	неко-
торых	специфических	социальных	его	разновидностях»	(Ахманова	1966	[2016]:	70).	
2	 Более	 подробному	 изложению	 основных	 терминов	 теоретической	 основы	 полонизмов	
посвящена	 статья	 Иноязычные вкрапления польского происхождения в лексике русского языка (общие 
положения).	Ср.	Плесник	2020:	67–75.	
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определенные	 анализы,	 базируется	 на	 нормативных	 словарях	 современного	 русского	
и  польского	 языков.	 Главнейшим	 источником	 послужил	 Большой этимологический сло‑
варь русского языка	М. В.	Климовой	 (2016),	из	которого	были	выписаны	все	иноязычные	
вкрапления	 польского	 происхождения.	 Этимологический	 анализ	 опирается	 также	 на	
Этимологический словарь современного русского языка	А. К.	Шапошникова	(2010),	Историко‑
‑этимологический словарь современного русского языка	П. Я.	Черных	(2009)	и Этимологический 
словарь русского языка	М.	Фасмера	(1950–1958).	Семантический	и стилистический	анализы	
основаны	на	материале	толковых	словарей	русского	и польского	языков,	а именно	Толко‑
вого словаря русского языка	С. И.	Ожегова	и Н. Ю.	Шведовой	(2017)	и Словаря польского языка 
(Słownik języka polskiego)	Э.	Собол	(2009).	Нами	собранная	база	языковых	данных	в общем	
насчитывает	240	вкраплений	польского	происхождения.

2 / ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Этимологический анализ	польскоязычных	вкраплений	осуществлен	посредством	двух	
основополагающих	подходов.	Первый	подход –	 определение	 группы	полонизмов,	 от-
носящихся	 реально	 к  польскому	 языку	 как	 языку	-источнику,	 второй  –	 определение	
группы	полонизмов,	относящихся	к польскому	языку	как	языку	-посреднику.	В общем	
можно	констатировать,	что	для	36	полонизмов	польский	язык	является	непосредствен-
но	языком	-источником,	а в случае	204	полонизмов	польский	язык	выступает	в качестве	
языка	-посредника.	В нашем	анализе	мы	отдельно	рассматриваем	два	вкрапления	поль-
ского	происхождения	(см.	ниже	лексемы	аист	и баранка),	этимология	которых	пробле-
матична.

Польский	язык	воспринимается	в качестве	языка ‑источника	на	примере	вкрапле-
ний	белизна,	вензель,	доскональный,	забияка,	завзятый,	заядлый,	зразы,	клянчить,	мазурка,	ма‑
левать,	мещанин,	пан,	паршивый,	плохой,	повидло,	подлый,	поединок,	позволить,	полковник,	по‑
трафить,	разруха,	рожа,	сейм,	скромный,	смак,	уважать,	укроп,	фигли ‑мигли,	фигляр,	хоругвь,	
хорунжий,	шинкарь,	шмат,	шматок,	шпенек,	шумовка.	Среди	данной	группы	полонизмов	
встречаются	лексические	единицы,	относящиеся,	главным	образом,	к существительным	
(ср.	вензель,	зразы,	фигляр	и др.),	но	также	к глаголам	(ср.	позволить,	потрафить,	уважать 
и др.)	и прилагательным	(ср.	доскональный,	подлый,	скромный	и др.).

Сравнительно	 чаще	 польский	 язык	 выполняет	 роль	 языка ‑посредника.	 В  таком	
случае	 этимологический	 путь	 определенного	 вкрапления	 обусловлен	 принадлежно-
стью	к первоначальному	языку	-источнику.	К числу	такого	рода	первоначальных	языков-
-источников	можно	 отнести	 в  первую	 очередь	 классические	 языки	 (латынь	 и  древне-
греческий	 язык),	 затем	немецкий,	 французский,	 итальянский,	 арабский,	 венгерский,	
чешский	 языки,	 идиш,	 голландский	 язык	 или	 группу	 тюркских	 языков.	 Классифика-
цию	вкраплений	польского	происхождения	по	принадлежности	к польскому	языку	как	
языку	-источнику	/	языку	-посреднику	иллюстрирует	диаграмма	№	1	(см.	ниже).

Господствующей	 группой	 первоначальных	 языков	-источников,	 без	 сомнений,	
являются	 классические языки.	 По	 количеству	 преобладают	 первоначальные	
заимствования	из	латинского	языка,	первоначальных	заимствований	из	древнегреческого	
языка	почти	в четыре	раза	меньше.	К латинскому языку	как	первоначальному	источнику	
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заимствования	относятся	94	вкрапления	(ср.	администратор	[<	польск.	administrator	< нем. 
Administrator < лат. administrator],	бутылка	[<	польск.	butelka < франц. bouteille < лат. buticula],	
карета	[< польск.	kareta	<	ит.	carretta < лат. carrus],	композитор	[<	польск.	kompozytor	<	ит.	
соmроsitоrе < лат. compositor],	линия	[<	польск.	linia < нем. Linie < лат. līnea],	оказия	[<	польск.	
okazja < лат. occasio],	порция	 [<	польск.	porcja < лат. portio],	религия	 [<	польск.	religia < лат. 
religio],	фрукт	 [<	польск.	 frukt < лат. fructus],	шалфей	 [<	польск.	 szalwia < нем. Salveie	 <	ит.	
salvia < лат. salvia]	и др.),	к древнегреческому языку –	25	вкраплений	(ср.	агония	[<	польск.	
agonia	<	др.-греч.	ἀγωνία],	гитара	[<	польск.	gitara < исп. guitarra	<	др.-греч.	κιθάρα],	каштан 
[<	польск. kasztan < нем. Kastanie < лат. castanea	<	др.-греч.	κάστανον],	мелодия	[<	польск. melodja 
< лат. melōdia	<	др.-греч.	μελωδία],	метод	[<	польск. metod < лат. methodus	<	др.-греч.	μέθοδος],	
орган	[<	польск. organ < лат. organum	<	др.-греч.	ὄργανον],	поэзия	[<	польск. poezja < лат. роēsis 
<	др.-греч.	ποίησις],	проблема	 [<	польск. problema < нем. Problema < лат. problēma	<	др.-греч.	
πρόβλημα],	фасоль	[<	польск. fasola	<	др.-греч.	φάσηλος],	характер	[<	польск. charakter < лат. cha‑
racter	 <	др.-греч.	χαρακτήρ]	и др.).	Общеизвестно,	что	в рамках	этимологического	пути,	
в котором	первоначальным	языком	-источником	является	древнегреческий	язык,	часто	
положение	вторичного	языка	-источника	(посреднического	языка	-источника)	выполняет	
латынь	(ср.	вкрапления	типа	академик,	меланхолия,	мелодия,	метод,	музыка,	орган,	поэзия,	
характер,	 холера,	 цирюльник	 и  др.).	 На	 основе	 отмеченой	 выше	 господствующей	 роли	
латыни	 и  древнегреческого	 языка	 как	 первоначальных	 языков	-источников	 можно	
подчеркнуть,	 что	 греко	-латинская	 основа	 многочисленных	 вкраплений	 польского	
происхождения	 в  русском	 языке	 доказывает	 значительную	 активность	 классических	
языков	в процессе	интернационализации	словарного	состава.

К  числу	 достаточно	 распространенного	 языка	-источника	 следует	 отнести	 также	
немецкий язык.	Полонизмы,	ссылающиеся	на	первоначальный	язык	-источник	в форме	
лексической	единицы	немецкого	языка,	образуют	47	вкраплений	(ср.	бант	[<	польск.	bant 
<	нем.	Band],	бунт	[<	польск.	bunt < нем. Bund],	валторна	[<	польск.	waltornia < нем. Waldhorn],	
карлик	 [<	 польск.	 karlik < нем. Karal],	 отвага	 [<	 польск.	 odwaga < нем. Wagen],	 паковать 
[< польск.	pakować	<	нем.	Packen],	рама	 [<	польск.	 rama	<	нем.	Rahmen],	рыцарь	 [<	польск.	
rycerz < нем. Ritter],	фартук	[<	польск.	fartuch < нем. Vortuch],	шлифовать	[<	польск.	szlifować < 
нем. Slifen]	и др.).	В преобладающем	большинстве	случаев	полонизмы,	относящиеся	к ос-
нове	немецкого	 языка,	 представляют	 собой	 заимствования	 эпохи	правления	русского	
царя	Петра	I (ср.	заимствования	XVII	и XVIII	вв.	типа	бунт,	вахта,	вербовать,	рынок,	ры‑
царь	[XVII	в.],	минога,	отвага,	ротмистр,	рычаг,	столяр	[XVIII	в.]	и др.).

Сравнительно	 меньшую	 группу	 полонизмов	 образуют	 выражения,	 относящиеся	
этимологически	 к  французскому	 и  итальянскому	 языкам.	 Французский язык 
представляет	 собой	 первоначальный	 язык	-источник	 13	 польскоязычных	 вкраплений	
(ср.	 булка	 [<	 польск.	 bułka	 <	 франц.	 boule],	 манера	 [<	 польск.	maniera	 <	 франц.	manière],	
рапорт	 [<  польск.	 raport	 <	франц.	 rapport],	 регламент	 [<	 польск.	 reglament	 <	франц.	 règle‑
ment],	 фармазон	 [<	 польск.	 farmazon	 <	 франц.	 franc ‑mac̨on]	 и  др.),	 итальянский язык  –	
8  вкраплений	польского	происхождения	 (ср.	бастовать	 [<	польск.	bastować	 <	ит.	basta‑
re],	баталия	[< польск.	batalja	<	нем. Bataille	<	ит. battaglia],	гвардия	[<	польск.	gwardja	<	ит.	
guardia],	каналья	[<	польск.	kanalia	<	франц. canaille	<	ит. canaglia],	капрал	[<	польск.	kapral 
< франц. caporal	<	ит. caporale]	и др.).
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Остальные	 языки	-посредники,	 встречающиеся	 в  нами	 собранной	 базе	 языковых	
данных,	 занимают	 относительно	 вкраплениям	 польского	 происхождения	 в  русском	
языке	 лишь	 маргинальное	 положение.	 К  ним	 относятся	 арабский,	 венгерский,	 чеш-
ский	 языки,	 идиш,	 голландский	 язык	 и  группа	 тюркских	 языков.	Арабский язык	 яв-
ляется	первоначальным	языком	-источником	четырех	полонизмов	 (ср.	атлас	 [<	польск.	
atłas	<	нем. Atlas < араб.	aṭlas],	лютня	[<	польск.	lutnia	<	нем. Lûtе < араб.	аl ‑Ώūd],	цифровой 
[<	польск.	cyfrowy	<	нем. Ziffer < араб.	sifr],	юбка	[<	польск.	jupa	<	араб.	jǔbbа]),	венгерский 
язык –	трех	полонизмов	(ср.	бекеша	[<	польск.	bekiesza	<	венг.	bekes],	гусар	[<	польск.	husar 
< венг.	huszár],	шеренга	[<	польск.	szeręg	<	венг.	sеrеg]),	чешский язык –	двух	полонизмов	
(ср.	поручик	[<	польск.	porucznik	<	чеш.	poručík],	франт	[<	польск.	frant	<	чеш.	franta]),	идиш –	
двух	полонизмов	(ср.	фанаберия	[<	польск.	fanaberia	<	идиш	faine и berje],	шабаш	[<	польск.	
szabas	<	идиш	Schabbes]),	голландский язык –	одного	полонизма	(ср.	вахмистр	[<	польск.	
wachmistrz	 <	 голл.	wachtmeester]).	К  группе	тюркских языков	 как	языке	-основе	относят-
ся	всего	3	польскоязычных	вкрапления	(ср.	козырь	[<	польск.	kozera	<	тюрк. (тат.) kuzyr],	
темляк	[<	польск.	temblak < тюрк. (тат.) tämlik],	улан	[<	польск.	ułаn < тюрк. (азерб.) оɣlаn]).	
Классификацию	 вкраплений	 польского	 происхождения	 по	 принадлежности	 к  языку-
-посреднику	иллюстрирует	диаграмма	№	2	(см.	ниже).

На	 основе	 указанных	 выше	 примеров	 следует	 отметить,	 что	 в  процессе	
этимологического	 определения	 конечного	 польскоязычного	 вкрапления	 принимают	
участие	 не	 только	 лексические	 единицы	 первоначальных	 языков	-источников,	 однако	
помимо	польского	языка	как	языка	-посредника	выступают	в той	же	самой	функции	также	
другие	 языки,	 оказывающие	 посредничество	 в  формировании	 целевого	 полонизма.	
Итак,	относительно	количества	могут	встречаться	или	один	(ср.	реестр	<	польск.	rejestr	<	
лат.	regestum	и др.),	или	два	(ср.	тракт	<	польск.	trakt	< нем. Trakt < лат.	tractus	и др.),	или	
три	(ср.	карта <	польск.	karta	< ит. carta < лат.	charta	<	др.-греч.	χάρτης	и др.)	выражения	
определенных	языков	-посредников.

В нами	собранной	базе	языковых	данных	имеются	с точки	зрения	этимологическо-
го	укрепления	также	выражения,	этимология	которых	проблематична.	К ним	можно	от-
нести,	например,	лексические	единицы	аист	и баранка.	Этимологический словарь русского 
языка	М.	Фасмера	связывает	лексему	аист	с польским	выражением	hajster,	однако	Этимо‑
логический словарь современного русского языка	А. К.	Шапошникова	считает	языком	-основой	
немецкое	диалектное	слово	Hejster.	Лексема	баранка	связана	относительно	первоначаль-
ного	 языка	-источника	 в Большом этимологическом словаре русского языка	 М.В.	 Климовой	
или	с польским	языком	(<	польск.	obarzanek),	или	с белорусским	языком	(<	блр. абаранак).	
Однако,	Этимологический словарь современного русского языка	А.К.	Шапошникова	указывает	
также	на	возможность	собственно	русского	слова,	т.е.	собственно	русского	новообразо-
вания	с суффиксом	-ка	(-ъка)	от	унаследованного	из	прасл.	языка	*баранъ.

3 / СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Семантический анализ	 опирается	 на	 10	 ключевых	 лексико	-семантических	 областей,	
сгруппированных	 на	 основе	 близкого	 тематического	 сходства.	 Вкрапления	 польского	
происхождения	 в  русском	 языке	 распределены	 в  следующие	 тематические	 области:	
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термины	 экономики	и  административного	 аппарата,	 военные	 термины,	 термины	 га-
строномии,	 культуры,	 моды,	 флоры	 и  фауны,	 медицинские	 термины,	 термины	 науки	
и транспортного	сообщения,	ремесленные	термины	и термины	игры.	Полонизмы,	не	
принадлежащие	к тематически	разграниченным	выше	семантическим	группам,	вклю-
чены	в самостоятельную	группу	остальных	выражений.

К самым	многочисленным	лексико	-семантическим	группам	относятся	термины	из	
области	экономики	и административного	аппарата	и термины	военного	дела.	Терми‑
ны экономики и административного аппарата	образуют	41	полонизм.	К ним	принад-
лежат	 чаще	 всего	 лексические	 единицы	 греко	-латинской	 основы	 (ср.	 аккредитовать,	
канцелярия,	компания,	литер,	магнат,	монета,	почта,	реестр,	таблица,	фабриковать	и др.).	
По	количеству	входящих	выражений	почти	сходна	тематическая	группа,	обозначающая	
военные термины.	Они	образуют	39	полонизмов	(ср.	бастовать,	вербовать,	капрал,	курок,	
рапорт,	таран,	темляк,	улан,	хоругвь,	штурмовать	и др.).	С точки	зрения	первоначального	
языка	-источника	встречаются	разнообразные	языки,	в  том	числе	немецкий,	француз-
ский	или	итальянский	языки.

В диапазоне	от	20	до	10	вкраплений	польского	происхождения	можно	перечислить	
пять	лексико	-семантический	групп.	Термины гастрономии	 составляют	группу,	насчи-
тывающую	17	полонизмов	(ср.	баранка,	булка,	буханка,	зразы,	индюк,	кухня,	повидло,	порция,	
смак,	укроп	и др.).	Сходным	количеством	представлена	также	группа	терминов культу‑
ры,	в состав	которой	входят	польскоязычные	вкрапления	из	области	музыки,	танца	или	
литературы	(ср.	автор,	валторна,	вензель,	гитара,	композитор,	лютня,	мазурка,	музыкант,	
танец,	цимбалы	и др.).	Термины моды	образованы	12	полонизмами	(ср.	атлас,	бант,	беке‑
ша,	замша,	кант,	куртка,	фалда,	фартук,	шпилька,	юбка	и др.),	тем	же	количеством	образо-
вана	также	лексико	-семантическая	группа	терминов флоры и фауны	(ср.	аист,	каштан,	
кролик,	лавр,	лилия,	петрушка,	фасоль,	фиалка,	цикорий,	шалфей	и др.).	Свыше	десятью	лек-
сическими	единицами	представлена	 также	 группа	медицинских терминов,	их	общее	
количество –	11	полонизмов	(ср.	комплекция,	медицина,	мускул,	орган,	паралич,	рожа,	холера,	
цинга,	шпенек,	шрам	и др.).

Сравнительно	небольшие	лексико	-семантические	группы	можно	выделить	на	при-
мере	вкраплений	польского	происхождения	трех	тематических	областей.	Термины на‑
уки и транспортного сообщения	образованы	9	полонизмами	(ср.	бричка,	карета,	курьер,	
механик,	станция	и др.),	ремесленные термины	представляют	собой	6	полонизмов	(ры‑
чаг,	столяр,	шлифовать,	шпаклевать,	шпонка	и др.),	термины игры –	сходно	6	полонизмов	
(карта,	луза,	тасовать,	туз,	фант	и др.).

В сторону	классификации	польскоязычных	вкраплений	мы	оставили	довольно	боль-
шую	группу	полонизмов,	принадлежность	к намеченным	выше	лексико	-семантическим	
группам	или	неоднозначна,	или	по	 тематике	 с ними	не	полностью	 совпадает.	 Группа	
остальных выражений	 данного	 типа	 образует	 всего	 70	 полонизмов,	 с  тематической	
точки	 зрения –	 это	 самые	разнообразные	лексические	 единицы	польского	происхож-
дения	(ср.	амбиция,	белизна,	вахта,	забияка,	завзятый,	заядлый,	манера,	меланхолия,	метод,	
объект,	оказия,	опека,	потрафить,	религия,	скромный,	термин,	уважать,	фортель,	шпаргал‑
ка,	шулер	и др.).	На	основе	указанных	выше	примеров	можно	отметить,	что	многие	по-
нятия	данной	группы –	отвлеченные	выражения	 (ср.	амбиция,	белизна,	скромный	и др.),	
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поэтому	их	точная	тематическая	определенность	неоднозначна.	Некоторые	выражения	
также	 принято	 считать	 общими	 терминами	 греко	-латинской	 основы	 (ср.	 метод,	 объ‑
ект,	термин	и др.).	Классификацию	вкраплений	польского	происхождения	по	лексико-
-семантической	принадлежности	иллюстрирует	диаграмма	№	3	(см.	ниже).

4 / СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Стилистический анализ	 сделан	 по	 принципу	 принадлежности	 вкрапления	 польского	
происхождения	 к  определенному	 стилю	речи.	На	 основе	проведенного	нами	 анализа	
можно	распределить	собранный	лексический	материал	на	шесть	основных	стилистиче-
ских	групп,	т.е.	мы	выделили	группы	полонизмов,	относящихся	к нейтральному,	разго-
ворному,	устаревшему,	просторечному,	книжному	и специальному	стилям	речи.

Среди	отмеченных	стилистических	уровней	русского	языка	однозначно	преоблада-
ют	польскоязычные	вкрапления,	относящиеся	к нейтральной лексике.	Они	насчитыва-
ют	всего	201	лексическую	единицу	(ср.	амбиция,	башня,	бутылка,	вахта,	замок,	канцелярия,	
композитор,	лектор,	мелодия,	объект,	орган,	порция,	реестр,	станция,	термин,	факт,	холера,	
шалфей,	шрам,	ярмарка	и др.).

Относительно	 многочисленными	 можно	 считать	 полонизмы,	 принадлежащие	
к разговорному	и устаревшему	пласту	лексики	русского	языка.	Польскоязычные	вкра-
пления	разговорной лексики	составляют	группу,	состоящую	из	16	выражений	(ср.	забия‑
ка,	заядлый,	каналья,	клянчить,	малевать,	смак,	фальшивка,	фортель,	шпаргалка,	шулер	и др.).	
Полонизмы,	 относящиеся	 к устаревшей лексике	 насчитывают	 15	 лексических	 единиц	
(ср.	баталия,	оказия,	пан,	реляция,	тракт,	фант,	фигляр,	хорунжий,	шинкарь,	шпилька	и др.).

Остальные	 стилистические	 группы	 польскоязычных	 вкраплений	 малочисленны.	
К просторечной лексике	можно	отнести	всего	четыре	полонизма	(ср.	паршивый,	потра‑
фить,	шмат,	шматок),	к книжной лексике –	два	полонизма	(ср.	комплекция,	трактовать)	
и к специальной лексике –	два	полонизма	(ср.	литер,	шпенек).	Классификацию	вкрапле-
ний	 польского	 происхождения	 по	 принадлежности	 к  стилю	 речи	 иллюстрирует	 диа-
грамма	№	4	(см.	ниже).

Описывая	стилистическую	принадлежность	полонизмов	в лексике	русского	языка,	
следует	отметить	также	отнесенность	некоторых	польскоязычных	вкраплений	к группе	
историзмов.	 Нами	 созданная	 база	 языковых	 данных	 отражает	 всего	 13	 лексических	
единиц,	 обладающих	 дополнительной	 стилистической	 пометой,	 указывающей	 на	
принадлежность	данного	выражения	к разряду	историзмов	(ср.	бричка,	вахмистр,	гусар,	
пан,	рекрут,	ротмистр,	таран,	улан,	фармазон,	фигляр,	фискал,	фузея,	хорунжий).	Данные	
выражения	относятся	в большинстве	случаев	к нейтральной	лексике	(ср.	бричка,	рекрут,	
ротмистр	 и  др.).	Исключение	 составляют	 лишь	 выражения	 пан,	фигляр	 и хорунжий	 со	
словарной	пометой,	указывающей	на	принадлежность	к устаревшей	лексике.	Особого	
внимания	заслуживает	также	семантика	вышеописанной	группы	полонизмов.3

3 Бричка	 (легкая	 повозка,	 крытая	 или	 с	 откидным	 верхом),	 вахмистр	 (в	 царской	 России	 зва-
ние	и	должность	унтер-офицера	в	кавалерии),	 гусар	 (в	царской	армии	и	ряде	европейских	стран	
в XVII–XX	вв.	–	военнослужащий	из	частей	легкой	кавалерии,	носивших	особую	форму	венгерско-
го	образца	с	галунами),	пан	(помещик	или	барин	в	Польше,	на	Украине),	рекрут	(тот,	кто	принят	на	
военную	службу	по	найму	или	по	повинности),	ротмистр	(старший	офицерский	чин	в	кавалерии	
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5 / ВЫВОДЫ
В  настоящей	 статье	 продемонстрированы	 возможности	 лингвистического	 анализа	
вкраплений	польского	происхождения	в лексике	русского	языка.	В ходе	отдельных	ис-
следований	представлены	этимологический,	семантический	и стилистический	анализы	
польскоязычных	вкраплений.

С помощью	этимологического анализа	мы	пришли	к заключению,	что	господству-
ющее	 положение	 занимает	 польский	 язык	 в  роли	 языка	-посредника	 (85%	 от	 общего	
количества	польскоязычных	вкраплений),	в роли	непосредственного	языка	-источника	
выступает	польский	язык	реже	(15%	от	общего	количества	польскоязычных	вкраплений).	
Если	сосредоточить	внимание	отдельно	на	роль	польского	языка	как	языка	-посредника,	
таким	образом	можно	выделить	первоначальные	языки	-источники,	к числу	которых	от-
носятся	классические	языки	(латынь	и древнегреческий	язык),	немецкий,	французский,	
итальянский,	арабский,	венгерский,	чешский	языки,	идиш,	голландский	язык	и группа	
тюркских	 языков.	 Самой	 многочисленной	 группой	 являются	 полонизмы,	 относящи-
еся	к  греко	-латинской	основе,	представляющие	собой	половину	всех	польскоязычных	
вкраплений.	Посредством	семантического анализа	мы	выделили	10	ключевых	лексико-
-семантических	групп,	в состав	которых	входят	термины	экономики	и административ-
ного	аппарата,	военные	термины,	термины	гастрономии,	культуры,	моды,	флоры	и фау-
ны,	медицинские	термины,	термины	науки	и транспортного	сообщения,	ремесленные	
термины	 и  термины	 игры	 (70%	 от	 общего	 количества	 польскоязычных	 вкраплений).	
Польскоязычные	вкрапления,	не	впадающие	тематически	в разграниченные	семанти-
ческие	группы,	мы	включили	в самостоятельную	группу	остальных	выражений	(30%	от	
общего	количества	польскоязычных	вкраплений).	Стилистический анализ	осуществлен	
на	 основе	 принадлежности	 вкраплений	 польского	 происхождения	 к  определенному	
стилю	 речи.	 Благодаря	 данному	 анализу	можно	 констатировать,	 что	 84%	 полонизмов	
нами	созданной	базы	языковых	данных	относятся	к нейтральной	лексике,	16%	полониз-
мов –	польскоязычные	вкрапления,	принадлежащие	к разговорному,	устаревшему,	про-
сторечному,	книжному	или	специальному	пластам	лексики	русского	языка.

В  заключение	можно	 подвести	 итог,	 что	 лексические	 единицы	 польского	 проис-
хождения	 выделяются	 богатой	 лексико	-семантической	 разнообразностью	 и  довольно	
пестрой	стилистической	принадлежностью.	С этимологической	точки	зрения	вкрапле-
ния	польского	происхождения	представляют	собой	многообразный	набор	лексических	
единиц,	в случае	которых	польский	язык	выполняет	скорее	всего	роль	языка	-посредника	
по	отношению	к первоначальным	языкам	-источникам.

и	жандармерии,	соответствующий	званию	капитана	в	пехоте),	таран	 (осадная	машина,	предна-
значенная	для	разрушения	ворот	или	стен	ударами	массивного	предмета),	улан	(в	царской	армии	
и	некоторых	других	 государств	–	воин	легкой	кавалерии,	вооруженный	пикой,	 саблей	и	писто-
летом),	фармазон	 (приверженец	 или	 представитель	 франкмасонства,	 т.е.	 движения,	 возникшего	
в	XVIII	в.	в	виде	закрытой	организации),	фигляр	 (фокусник,	шут	или	акробат),	фискал	 (в	царской	
России	–	чиновник,	наблюдающий	за	деятельностью	административных	учреждений	и	лиц),	фузея 
(старинное	кремневое	гладкоствольное	ружье),	хорунжий	 (знаменосец	или	хранитель	войскового	
знамени;	также	в	казачьих	войсках	царской	армии	–	первое	офицерское	звание,	соответствующее	
подпоручику	и корнету).
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POSSIBILITIES OF LINGUISTIC ANALYSIS OF FOREIGN LANGUAGE 
INCLUSIONS OF POLISH ORIGIN IN THE VOCABULARY OF THE RUSSIAN 
LANGUAGE

SUMMARY The	article	presents	three	methods	of	 linguistic	analysis	of	foreign	
inclusions	of	Polish	origin	in	the	vocabulary	of	the	Russian	language.	Etymolog-
ical	analysis	examines	the	inclusions	of	Polish	origin	by	belonging	to	the	Polish	
language	as	a	source	 language	or	as	an	intermediary	 language.	The	dominant	
position	is	occupied	by	the	Polish	language	in	the	role	of	an	intermediary	lan-
guage,	in	the	role	of	the	direct	source	language,	the	Polish	language	is	less	fre-
quent.	Semantic	analysis	pays	attention	to	the	distribution	of	Polish-language	
inclusions	 in	 lexical-semantic	groups.	The	article	distinguishes	 lexical	and	se-
mantic	groups,	which	include	the	terms	of	economics	and	administrative	appa-
ratus,	military	terms,	terms	of	cuisine	and	dishes,	cultural	terms,	fashion	terms,	
terms	of	flora	and	fauna,	medical	terms,	terms	of	science	and	transport	commu-
nications,	craft	terms	and	terms	games.	Stylistic	analysis	classifies	inclusions	of	
Polish	origin	by	belonging	to	a	particular	style	of	speech.	Most	Polish-language	
inclusions	refer	to	neutral	vocabulary,	a	small	group	of	polonisms	belongs	to	col-
loquial,	obsolete,	vernacular,	book	or	special	layers	of	Russian	vocabulary.
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Urszula Kolberová Dźwięk i znaczenie słowa w poezji Juliana Tuwima dla dzieci 

Czasy	przed	epoką	pozytywizmu	nie	były	specjalnie	przychylne	poezji	dla	dzieci.	Popularnością	
najczęściej	cieszyły	się	np.	bajki	moralizatorskie	Ignacego	Krasickiego,	bardziej	znane	były	też	
utwory	Izabeli	Czartoryskiej,	Klementyny	Hoffmanowej	czy	Maksymiliana	Popławskiego	oraz	
utwory	zagraniczne.	Utwory	te,	w	głównej	mierze	wytykały	różnego	rodzaju	wady	i	przywary,	
i	raczej	nie	były	adresowane	do	najmłodszego	czytelnika,	ale	nieco	starszych	dzieci	lub	nawet	
młodzieży.	Nieco	później	podwaliny	pod	polską	poezję	dla	dzieci	stworzyli	w	czasach	roman-
tyzmu	Stanisław	Jachowicz,	a	w	czasach	pozytywizmu	Maria	Konopnicka.	Chociaż	nie	moż-
na	umniejszać	wkładu	w	rozwój	 literatury	dla	najmłodszych	wyżej	wymienionych,	to	można	
stwierdzić,	że	dopiero	Julian	Tuwim	pokazał,	jaka	może	i	powinna	być	poezja	dla	dzieci.	Poezję	
tę	trafnie	scharakteryzował	Bogusław	Żurakowski	(Żurakowski	1999:	11):	

„Poezja dla dzieci Juliana Tuwima wywodzi się z określonej filozofii, która jest poszukiwaniem 
źródeł poetyckiego świata w słowie‑przedmiocie, w dźwiękowej magii, co po trosze przypomina 
rosyjskich futurystów.”

Zatem	 celem	niniejszego	 artykułu	 jest	 przybliżenie	 poezji	 Juliana	Tuwima	w	 twórczości	 dla	
małego	odbiorcy.	W	szczególności	rozważania	zawarte	w	tym	artykule	skupią	się	na warstwie	
brzmieniowej,	znaczeniowej	oraz	frazeologicznej	wierszyków	dla	dzieci	tego	autora.		

Wiersze	dla	dzieci	powstawały	w	dojrzałym	okresie	twórczości	poety.	Są	to	wiersze	pełne	
dowcipu	i	komizmu,	czasem	towarzyszy	im	absurd.	Poeta	często	w	pobłażliwy	sposób	wyśmie-
wa	przywary	i	ujemne	cechy	charakteru,	niektóre	wierszyki	zawierają	ciekawy	morał	lub	po-
uczenie,	inne	są	źródłem	wiedzy	o	otaczającym	dziecko	świecie.	

Są	to	także	wiersze,	w	których	dźwięk	i	znaczenie	odgrywają	bardzo	ważną	rolę,	ponieważ	
właśnie	warstwa	brzmieniowo-znaczeniowa	jest	często	źródłem	komizmu	w	poezji	dla	małego	
odbiorcy,	uwaga	dziecka	skupia	się	głównie	wokół	dźwięków	mowy,	a	także	wokół	ich	znacze-
nia.	To	właśnie	Tuwim,	a	po	nim	Jan	Brzechwa,	w	oryginalny	sposób	rozwinęli	 formy	zaba-
wy	poetyckiej	płynącej	z	gry	znaczeniem	oraz	brzmieniem	słowa.	Przypomnieć	wystarczy	na	
przykład	takie	wiersze	jak	Lokomotywa,	Ptasie radio	czy	O panu Tralalińskim.	Tuwim	w	wierszach	
dla	dzieci	daje	prawdziwy	upust	swojej	fantazji	słowotwórczej	i	z	dużą	precyzją	wykorzystuje	
warstwę	brzmieniową	i	znaczeniową.	

O	 tym,	 jak	ważne	w	nauce	 języka	macierzystego	 od	 pierwszych	 chwil	 życia	 dziecka	 są	
dźwięki	mowy,	zwrócił	uwagę	Robert	Skoczek	(Skoczek	2010:	477–478):

„Już w łonie matki płód słyszy wysokie częstotliwości jej głosu wraz z wszelkimi odgłosami fi‑
zjologicznymi. To one już po narodzinach dziecka są dla niego jednym z głównych elementów 
identyfikacji rodzicielki.	[…] Badania Alfreda Tomatisa i jego współpracowników dowodzą, jak 
często niedoceniana jest rola tzw. dojrzewania dźwiękowego, które jest jednym z istotnych kom‑
ponentów w rozwoju ogólnym każdego człowieka. Jean Piaget w swoim podejściu holistycznym 
i szczególnie w pierwszych dwóch fazach rozwoju poznawczego dziecka podkreśla, że przyswa‑
janie języka (L1) równolegle i w zharmonizowany sposób przebiega z innymi procesami przy‑
gotowującymi dziecko do późniejszego życia w społeczeństwie. Poszczególne elementy tych zło‑
żonych procesów wspomagają się nawzajem, czyniąc przez to akwizycję języka wielokanałową 
i intensywniejszą. Również w przypadku L1 opanowanie fonologicznego systemu językowego 
rozciąga się na wiele lat. Opanowanie artykulacji trudniejszych fonów i zbitek głosek zamyka 
się pod koniec szóstego roku życia dziecka”.
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Z	powyższego	fragmentu	wynika,	że	właśnie	w	najwcześniejszych	 latach	życia	dziecka	uczy	
się	ono	poprawnej	wymowy,	artykulacji,	przyswajając	otaczające	je	dźwięki	mowy.	Ze	wzglę-
du	na	możliwości	percepcyjne	najmłodszych	dzieci	Tuwim	bardzo	 trafnie	przyciąga	uwagę	
najmłodszych	 słuchaczy	 poprzez	 formowanie	 swojego	warsztatu	 twórczego	wokół	warstwy	
brzmieniowej.

Zapewne	najbardziej	znanym	wierszem	Tuwima	dla	dzieci	 jest	Lokomotywa.	W	wierszu	
tym	autor	dokonał	wprost	mistrzowskiego	zrytmizowania	tekstu.	Bogusław	Żurakowski	moc-
no	podkreśla	rolę	rytmu	mówiąc,	że	„awansuje	on	w	poezji	dla	dzieci	do	pierwszorzędnej	we-
wnątrztekstowej	funkcji”	(Żurakowski	1999:	49).

Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to.
(Lokomotywa,	w.	44–45.)

Melodia	i	rytm	podczas	czytania	tego	wiersza	wywołują	w	podświadomości	wrażenie	taktowe-
go	stukotu	kół,	wyraźnie	odczuwamy	odgłosy	 jadącego	pociągu.	Wyczuwalny	rytm,	choć	 już	
nie	w	ty	samym	stopniu,	co	w	Lokomotywie,	występuje	również	w	innym	wierszu,	mianowicie	
w Okularach,	a	to	dzięki	temu,	iż	został	on	napisany	prawidłowym	trochejem.

W	Lokomotywie	występują	również	 liczne	aliteracje	oraz	powtórzenia	 tych	samych	spół-
głosek	 i	samogłosek.	Tak	więc	na	początku	 lokomotywa	„stoi	 i	sapie”,	później	„dyszy	 i	dmu-
cha”,	a żar	z	„rozgrzanego	jej	brzucha	bucha”.	Tak	uwyraźniona	strona	brzmieniowa	sprawia,	
że	dziecko	łatwiej	zapamiętuje	tekst,	łatwiej	przypomina	sobie	odgłosy	lokomotywy.	Co	więcej,	
obecne	 są	 tu	 także	 elementy	wyliczanki,	 kiedy	 to	 dochodzi	 do	wynotowania	 zawartości	 po-
szczególnych	wagonów,	dalej	występują	liczne powtórzenia,	które	często	spotykane	są	w	twór-
czości	Tuwima	nie	tylko	w	wierszykach	dla	dzieci:

A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost.
Po torze, po torze, po torze przez most.
(Lokomotywa,	w.	40–41.)

Elementy	wyliczanki	spotykamy	nie	tylko	w	najbardziej	kojarzonej	przez	dzieci	Lokomotywie,	
ale	również	w	innych	wierszach:	Warzywach,	Ptasich plotkach,	Abecadle,	Tańcu	czy	W aeroplanie:

Wielkie góry – jak kupki piasku,
Wielkie drzewa – jak krzaczki w lasku,
Rzeki – srebrne wstążeczki,
Łąki – zielone chusteczki.
(W aeroplanie,	w.	39–42.)

Elementy	wyliczanki	pozwalają	dziecku	łatwiej	uporządkować	pewną	rzeczywistość,	pokazują	
ilość,	mnogość	czegoś,	inne	pomagają	małym	dzieciom	w	nauce	liczenia.	Niektóre	wyliczan-
ki	natomiast	odwrotnie	– wyzwalają	z	 rygorów	prawdopodobieństwa,	poetycka	wyobraźnia	
stwarza	nowe	i	nieznane	światy1.	Tak	jest	na	przykład	w	wierszyku	Dyzio Marzyciel,	który	wy-
licza,	w	 jakie	pyszności,	mogłyby	 się	 zamienić	 codzienne,	 realne	 rzeczy,	 takie	 jak	niebo	 czy	

1	 http://www.qlturka.pl/czytelnia,literatura,ene_due_like_fake_%E2%80%93_czyli_o_wyliczanko- 
wych_	wierszach_dla_dzieci,9062.html.	[17.12.2020]
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obłoki.	 Odnajdujemy	 tu	 swobodne	 dziecięce	 fantazjowanie,	 swoisty	 bunt	 przeciw	 logicznie	
ułożonemu	światu,	humor.

W	swojej	twórczości	dla	dzieci	Julian	Tuwim	chętnie	korzystał	także	z	wykrzykników.	Na	
przykład	w	Lokomotywie wykrzykniki	dźwiękonaśladowcze	w	zdaniach	oznaczających	czynność	
czasami	występują	w	funkcji	orzeczenia	„buch”,	„uch”,	„puff”,	„uff”	lub	orzeczenie	uzupełnia-
ją:	„bucha	buch-buch”.	Wykrzykniki	trafnie	posłużyły	tu	do	wyrażenia	i	zilustrowania	strony	
dźwiękowej,	emocji,	rozkazów	i	intencji	mówiącego.	Wykrzykniki	są	bliskie	spontanicznej	mo-
wie	małych	dzieci,	które	nie	potrafią	 jeszcze	nazwać	danego	stanu	rzeczy	czy	zjawiska	bądź	
użyją	 ich	do	opisu	danego	zdarzenia.	Bardzo	 łatwo	o	odczytanie	 ich	znaczenia,	dlatego	wy-
krzykniki	to	jedne	z	pierwszych	wyrazów	i	części	mowy,	które	przyswaja	sobie	dziecko,	budu-
jąc	 tak	od	podstaw	swój	system	słownikowy.	Według	Tadeusza	Milewskiego	 (Milewski	2004:	
58–59):	

„System słownikowy języka jest obrazem świata, który tradycja społeczna narzuca jednostkom. 
Nasze wrażenia zmysłowe porządkujemy wedle cech wprowadzonych przez ten system, tak aby 
każdy zespół wrażeń móc umieścić w obrębie klasy objętej przez ten wyraz. System słownikowy 
ustala się w dzieciństwie. Wyrazy narzucają dziecku pewien wybór cech, na których podstawie 
przeprowadza ono klasyfikację doznanych wrażeń. W ten sposób zdobywa sobie dziecko sche‑
mat porządkowania świata. Język współpracuje wówczas w zdobyciu, rozczłonkowaniu i upo‑
rządkowaniu przedstawień świata, które bez niego inaczej by się ułożyły. […]	

Raz ustalony system słownikowy staje się obrazem świata, w którym się obracają wszys‑
cy członkowie danego społeczeństwa i dzięki właśnie wspólności tego obrazu mogą się ze sobą 
porozumiewać. Dokonuje się to na podstawie skomplikowanego przekładania znaków jednego 
systemu na znaki systemu innego, co nazywamy przekodowaniem z jednego kodu na drugi. 
Zaczyna się od tego, że wyrażenia zmysłowe osoby mówiącej zostają przekodowane na wyraz 
obejmujący obraz akustyczny i związane z nim przedstawienie. W wyniku jednak tej operacji 
powstaje właściwie nowy wyraz, który wchodzi w skład tekstu budowanego przez nadawcę. Ten 
nowy wyraz występujący w tekście ma pewne wspólne cechy z wyrazem istniejącym w systemie, 
który reprodukuje”.

W	 utworach	 Tuwima	 dla	 dzieci	 występuje	 także	 w	 różnych	 postaciach	 onomatopeja,	 czyli	
dźwiękonaśladowczość	 jakże	często	spotykana	w	 języku	małych	dzieci,	które	nie	znają	 jesz-
cze	wszystkich	potrzebnych	wyrazów	języka	ojczystego.	W	wierszykach	Tuwima	onomatopeja	
występuje	raz	 jako	pojedynczy	wyraz	dźwiękonaśladowczy:	„gwizd”,	„świst”,	„buch”,	„brzęk”,	
innym	z	kolei	razem	jako	całe	zdanie.	Na	przykład	w	wierszyku	opisującym	piękno	przyrody	
poprzez	personifikację	i	opis	igraszek	dwóch	wiatrów	w	utworze	o	tej	właśnie	nazwie	Dwa wia‑
try	powtarzający	się	wers:

Liście pieścił i szeleścił
(Dwa wiatry,	w.	4.)

lub	w	Lokomotywie	wers:

Ruszyła maszyna po szynach ospale
(Lokomotywa, w.	37.)
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jest	zinstrumentalizowany	za	pośrednictwem	sekwencji	głosek	[š+y],	które	mają	przypominać	
odgłos	powstającym	przy	wydostaniu	się	pary	z	lokomotywy.

Autorowi	Lokomotywy	nie	była	obca	ani	echolalia,	czyli	powtarzanie	jednakowych	lub	po-
dobnie	brzmiących	zespołów	głoskowych	dla	podkreślenia	melodyjności	i	rytmiczności	tekstu,2 
którą	wykorzystał	w	wierszu	O panu Tralalińskim.	Wierszyk	ten	osnuty	jest	na	powtarzalności	
dźwięku	„trala”.	Owo	„trala”	wykorzystuje	 cechę	przedrzeźniania,	 która	występuje	w	mowie	
dzieci.	Zarazem	staje	się	ona	podstawą	do	tworzenia	rytmu	utworu	 i	komizmu.	A	więc,	gdy	
podniesie	pan	Tralalisław	swą	„pałeczkę-tralaleczkę”,	wszyscy	zgromadzeni,	czyli	„Tralalona”,	
„Tralurka”,	„Tralalinek”,	„Tralalesek”,	„Tralalotek”	i	„Tralalużka”	zgodnie	śpiewają:	trala trala tra‑
lalala, trala trala tralalala,	by	po	chwili	do	całego	grona	dołączyli	„Tralalofer”,	„Tralalarka”,	„Trala-
lówka”,	a	nawet	myszka	„Tralaliszka”.	Nie	trudno	odczytać	znaczenie	poszczególnych	„Trala-o-
sób”,	jednak	dziecko	zmuszone	jest	do	wysiłku	intelektualnego	i	skojarzenia	końcowych	sylab	
wyrazów,	w	których	ukryty	jest	ich	sens,	z	poszczególną	osobą	czy	zwierzęciem.

Pokaz	prawdziwego	koncertu	i	połączenia	świata	przyrody	ze	światem	techniki,	tworząc	
w	ten	sposób	sytuację	absurdu,	daje Tuwim	w	wierszyku	Ptasie radio.	Ten	prawdziwy	koncert	
odwołuje	się,	według	słów	Broniewskiej	(Broniewska	1938:	4),	do	czarodzieja	doktora	Dolittle’a,	
który	 rozumiał	 mowę	 zwierząt.	W	mistrzowski	 sposób	 została	 wykorzystana	 onomatopeja	
i elementy	wyliczanki,	ptaszki	nie	tylko	oczywiście	ćwierkają,	ale	świszczą,	kwilą,	a	nawet	„pit-
pilaszą”	i	„pitpilą”.	Jak	zauważa	Krystyna	Pisarkowa	(Pisarkowa	1983:	66):	

„nie wszystkie onomatopeje polegają na powtarzaniu jednego odgłosu […] ale ponieważ same 
odgłosy naśladowane często się powtarzają, typowe onomatopeje są parami, trójkami i parami 
par, oczywiście rymujących się, powtarzanych dźwięków”. 

Ptasią	audycję	Tuwim	rozpoczyna	umiejętnie	przenosząc	na	kartki	śpiew	słowika:

„Halo! O, halo lo lo lo lo
Tu tu tu tu tu tu
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo”

Na	co	zaczyna	ćwierkać	oburzony	wróbel:

„Ćwir ćwir świrk!
Świr świr ćwir!”
(Ptasie radio,	w.	28–30.,	38–39.)

Wszystkie	te	wyrazy	mają	charakter	imitacyjny	i	naśladują	spontaniczną	dziecięcą	twórczość	
słowną.

Tuwim w	wierszach	dla	najmłodszych	w	bogaty	 i	wspaniały	 sposób	wykorzystał	figurę	
paraetymologiczną,	która	również	oparta	jest	na	warstwie	brzmieniowej,	jak	i	znaczeniowej.	
Przykładem	takiego	zabiegu	jest	wiersz	Figielek,	w	którym	Tuwim	naśladuje	żartobliwe	kreacje	
słowne,	dostosowuje	się	do	swoistego	humoru	dzieci,	 jednocześnie	ucząc	małych	odbiorców	
wrażliwości	na	komiczne	walory	słowa.	Tak	więc	dowiadujemy	się	z	Figielka o	tym,	że:

2	 http://gacek33online.republika.pl/10teoria/05jezyk.html.	[27.12.2020]
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„Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął
Mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą.
Cietrzew się zacietrzewił słysząc takie słowa,
Sęp się zasępił, osowiała sowa”.
(Figielek,	w.	1–4.)

Takie	wierszyki,	w	których	na	pozycjach	klauzulowych	znajdują	się	słowa	i	wyrażenia	homoni-
miczne,	Jerzy	Ficowski	nazywa	„rymowankami	dziwnymi”	bądź	„bajdurkami”	(Balcerzan	1983:	
145).	Mały	odbiorca	w	pierwszym	rzędzie	zwraca	uwagę	na	komizm	słowny	i	podobieństwo	wy-
razów,	które	przyciągają	jego	uwagę,	poprzez	co	odkrywa	prawdziwe	znaczenie	czasowników.

W	wierszach	dla	dzieci	szczególnie	ważną	rolę	odgrywa	przede	wszystkim	rym.	Jak	za-
uważa	Jan	Brzechwa,	rym	skupia	uwagę	dziecka,	a	elementy	dźwiękowe	wybijają	się	na	czoło	
także	dlatego,	że	w	samym	dziecku	tkwi	skłonność	do	rymowania	(Brzechwa	1955:	165).	Toteż	
najlepiej	dla	małego	odbiorcy,	gdy	rymy	są	sąsiadujące.	Tuwim	stara	się	spełniać	owo	założenie	
jak	najwierniej	i	rzeczywiście	w	jego	twórczości	dla	dzieci	przeważająca	ilość	wersów	jest	zry-
mowana	parzyście.

W	 swojej	 twórczości	 dla	 dzieci	 autor	 Lokomotywy	 wykorzystał	 także	warstwę	 frazeolo-
giczną	i	znaczenie	jednostek	frazeologicznych.	Choć	związki	frazeologiczne	nie	wysuwają	się	
w wierszach	Tuwima	na	pierwsze	miejsce,	jak	warstwa	brzmieniowa,	są	jednak	obecne	w	twór-
czości	poety.	

Tuwim	 wykorzystuje	 na	 przykład	 porównania,	 które	 służą	 do	 lepszego	 zilustrowania,	
przybliżenia	 danego	 przedmiotu	 czy	 zjawiska,	 uwydatnienia	 ich	 cech.	Dziecko	 kojarzy	 dwa	
przedmioty	czy	zjawiska	i	podobieństwo	ich	cech	wzajemnych,	w	prosty	sposób	dowiaduje	się,	
że	„coś	jest	jak	coś”.	Przykładem	takiego	zabiegu	może	być	wierszyk	Pycha,	w	którym	dowiadu-
jemy	się,	że:

A czapka na niej jak żerdź
(Pycha, w.	4.)

Innym	przykładem	jest	terlikanie	wróbla,	który	porównuje	śpiew	słowika	do	koncertu	Jana	Kie-
pury3	i	ćwirka,	że	słowik:

Daje koncert jak kiepurka!
(Ptasie radio,	w.	43.)

Oczywiście	dziecko	 raczej	nie	 skojarzy	„kiepurki”	 z	osobą	 Jana	Kiepury,	 jednak	z	pewnością	
zapyta	rodzica	o	znaczenie	tego	słowa	lub	sam	rodzic,	nawet	niepytany,	pospieszy	z	wyjaśnie-
niem.	Prawdziwa	plejada	porównań	pojawia	się	w	wierszyku	W aeroplanie,	gdzie:

Śmigło kręci się jak fryga
Wielkie góry – jak kupki piasku,
Wielkie drzewa – jak krzaczki w lasku,
Jeziora – jak donice,
Pociągi – jak gąsienice,
Ludzie – jak mrówki,

3	 Polak	C.,	http://www.goldenline.pl/forum/70477/jak-w-prl-cenzurowano-bajki.	[27.12.2020]
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Krowy – jak boże krówki
(W aeroplanie, w.	23.,	39–40.,	45–48.)

Niektóre	związki	 frazeologiczne	 i	 ich	znaczenie	właściwe	 i	dosłowne	stają	 się	podstawą	ko-
mizmu	i	absurdu	w	wierszykach.	Tak	może	być	w	wierszyku	o	głupim	Gabrysiu,	który	oprócz	
innych	absurdalnych	i	bezcelowych	rzeczy:

… drwa do lasu nosił.
(Gabryś, w.	6.)

Innym	razem	komizm	w	wierszyku	Trudny rachunek	wywołują	kaczki,	które	„wracają	gęsiego”	
(w.	24.).

Tuwim	w	swojej	twórczości	dla	dzieci	wykorzystuje	również	utarte	związki	frazeologicz-
ne,	ucząc	 tak	małych	odbiorców	nowych	znaczeń	danych	wyrażeń	 i	poszerzając	zasób	słow-
nictwa	 dziecka.	 Dzięki	 lekturze	 wierszy	 Tuwima	 dziecko	 utrwala	 przykładowo	 następujące	
związki	frazeologiczne:

… drwa do lasu nosił (Gabryś, w.	6.)	–	nosić	drewno	do	lasu	–	znaczenie:	‚niepotrzebnie	
się	trudzić.’4

Kto by sobie głowę łamał (Zosia Samosia, w.	32.)	–	 łamać	 sobie	głowę	–	znaczenie:	
‚zastanawiać	się	nad	czymś	intensywnie, starać	się	coś	rozwikłać,	próbować	znaleźć	
wyjście	z trudnej	sytuacji (Bąba – Liberek	2002:	353)	,rozmyślać,	szukać	odpowiedzi’.

Wystąpiły na Jerzyka siódme poty (Słówka i słufka,	w.	24.)	–	wyciskać	z	kogoś	siódme	
poty	–	znaczenie:	‚zmuszać	się	do	bardzo	dużego	wysiłku’.5

Co świtem piszczy w trawie (Ptasie radio, w.	6.)	–	wiedzieć	co	w	trawie	piszczy	–	zna-
czenie:	‚dobrze	orientować	się	w	sytuacji,	trafnie	przeczuwać	to,	co	może	się	zdarzyć’	
(Bąba – Liberek 2002:	580).

A po piąte przez dziesiąte (Ptasie radio,	w.	 14.)	–	piąte	przez	dziesiąte	–	znaczenie:	
‚bardzo	mało,	słabo,	trochę,	z	grubsza,	chaotycznie’	(Bąba – Liberek 2002:	556).

Na głowie stanął świat (W aeroplanie, w.	56.)	–	coś	stoi	na	głowie	–	znaczenie:	‚wypra-
wiać	brewerie,	awantury,	dokazywać,	swawolić	(Bąba – Liberek	2002:	181),	coś	dzieje	
się	wbrew	przyjętym	regułom	lub	oczekiwaniom’.6

Klnie starego na czym świat stoi (Bajka o rybaku i rybce,	w.	84.)	–	kląć	na	czym	świat	
stoi	–	znaczenie:	‚kląć,	złorzeczyć	bardzo	mocno,	gwałtownie,	w	wielkim	zdenerwo-
waniu’	(Bąba – Liberek 2002:	278).

Czy się, babo, szaleju objadłaś? (Bajka o rybaku i rybce,	w.	 125.)	–	najeść	 się	 szaleju,	
znaczenie:	‚mówić,	zachowywać	się	nieprzytomnie,	nieopanowanie,	szaleć,	bredzić.’7

Czasami	mały	odbiorca	od	razu	może	domyślić	się	znaczenia	danego	frazeologizmu,	zwłasz-
cza	w	przypadku	wystąpienia	łączliwych	związków	frazeologicznych,	w	których	poszczególne	

4	 http://megaslownik.pl/slownik/polsko_angielski/3548,powiedzenie+nosić+drzewo+do+lasu+niepo-
trzebnie	+się+trudzić.	[27.12.2020]
5	 https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=40140&ind=0&w_szukaj=potem.	[27.12.	2020]
6	 https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=49323&ind=0&w_szukaj=co%C5%9B+stoi+na+g%C5%82owie.	
[27.12.2020]
7	 http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=60037.	[27.12.2020]
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składniki	są	w	dużym	stopniu	powiązane	znaczeniowo,	a	o	łączliwości	decyduje	częstość	użycia	
takiego	połączenia	oraz	bliska	łączność	treściowa	składników,	dalej	w	przypadku,	kiedy	cho-
dzi	o	takie	związki	wyrazowe,	których	znaczenie	wynika	z	sumy	znaczeń	komponentów,	przy	
czym	przynajmniej	 jeden	z	nich	ma	osobliwe,	nietypowe	znaczenie	 (Bąba	1986:	8–9)	 lub	gdy	
sens	 frazemu	mieści	 się	w	zakresie	znaczenia	wyrazu	nadrzędnego	 (dominującego),	a	 także	
w przypadku	wystąpienia	wyrażenia	przyimkowego.	Przykładem	mogą	być:

Aż	się	miotle	na	płacz	zbiera	(Taniec,	w.	14.)	–	zbierać	się	na	płacz
Parsknął śmiechem cały sad (Dwa wiatry,	w.	16.)	–	parsknąć	śmiechem	
Oj, Grzesiu, kłamiesz! Lepiej powiedz po dobroci! (O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci, 

w. 5.) –	zrobić	coś	po	dobroci
No, słowo daję! (O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci, w.	8.)	–	dać	komuś	słowo

Natomiast	w	wierszyku	Tuwima	pt.	Skakanka	odnajdujemy	sztandarowe	przysłowie	znane	każ-
demu	polskiemu	dziecku	Żeby	kózka	nie	skakała,	to	by	nóżki	nie	złamała	(w.	1–2.).

Podsumowując,	możemy	stwierdzić,	że	wszystkie	wierszyki	dla	dzieci,	które	wyszły	spod	
pióra	 Juliana	 Tuwima,	 mają	 zabawny	 i	 żartobliwy	 charakter,	 czasami	 Tuwim	 wykorzystuje	
funkcję	moralizatorsko-dydaktyczną,	w	wesoły	sposób	ganiąc	niepoprawne	zachowania.	Tu-
wim	poezji	przeznaczonej	dla	małego	odbiorcy	nigdy	nie	traktował	 jako	ułatwionej.	Z	takim	
samym	wysiłkiem,	jak	w	pozostałej	części	swej	twórczości,	z	taką	samą	precyzją,	a	być	może	
jeszcze	bardziej	wzmożoną,	stosuje	różne	chwyty	poetyckie,	zabawia	się	słowem	i	znaczeniem,	
stosuje	 liczne	 zestawienia	 dźwiękowe.	Warstwa	 brzmieniowa,	 jak	 u	 nikogo	 innego,	 skupia	
uwagę	małego	odbiorcy,	 towarzyszy	 jej	humor,	komizm	zbliżony	nawet	do	absurdu.	Humor	
wykorzystany	został	również	we	frazeologizmach,	które	nie	są	skomplikowane	i	w	naturalny	
sposób	wzbogacają	zasób	słownikowy	dziecka.

SOUND AND MEANING OF WORDS IN JULIAN TUWIM’S POETRY FOR 
CHILDREN

SUMMARY This	article	focuses	on	Tuwim’s	poetry	for	children	and	it	presents	
sound	of	word,	semantic	and	idiomatology	side.	The	article	brought	closer	ex-
amples	of	alliteration,	onomatopoeia,	exclamation	marks,	counting,	rhythmical	
line	of	text,	which	are	appearing	in	the	works	of	Tuwim	children.	The	compounds	
were	also	some	of	the	idioms,	which	are	present	in	Tuwim’s	poetry	for	children.
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Pozvánka	na	romský	festival	Khamoro,	ale	i problematika	rasismu	a s ním	spojených	politických	
skandálů –	i o tom	si	můžeme	přečíst	v polsky	psaných	průvodcích	po	České	republice.	V před-
kládaném	článku	podrobím	analýze	osm	polských	 turistických	průvodců	po	České	 republice	
a Praze	a pomocí	metod	analýzy	diskurzu	zodpovím	otázku,	jaký	obraz	o Romech	v České	re-
publice,	zejména	o  jejich	postavení	a vztahu	k majoritní	společnosti,	podávají.	Do	textu	také	
doplním	tři	přehledné	tabulky.

Jak	uvádí	Tim	Nollen,2	Romové	jsou	zatíženi	stigmatem	osob	z okraje	společnosti,	což	se	
občas	přenáší	na	všechny	osoby	s tmavou	pletí:	„Češi	je	považují	za	lenochy	bránící	se	námaze	
a práci	a také	za	zloděje	a osoby	parazitující	na	státu.“3	 (Nollen	2007:	64).	Tuto	publikaci	sice	
nemůžeme	považovat	za	klasický	průvodce,	přesto	vystihuje	 (byť	květnatě	a často	explicitně)	
tradiční	náplň	turistických	průvodců,	jejichž	analýzu	v tomto	článku	předložím.

Tématu	obrazu	Romů	v polských	turistických	průvodcích	se	již	v minulosti	dotkla	ve	svém	
článku	„Poláci nám říkají Pepíci“ – obraz Czechów w polskojęzycznych przewodnikach turystycznych	Ga-
briela	Olchová	z Univerzity	Mateje	Bela	v Banskej	Bystrici,	když	pomocí	analýzy	textů	se	základ-
ními	údaji	o České	republice	ze	šesti	polskojazyčných	průvodců	vydaných	v letech	2004	až	2011	
krátce	 představila	 i  sledovanou	problematiku:	 „Ve	 zkoumaném	materiálů	 se	můžeme	 setkat	
s tvrzeními	o nevraživosti	Čechů	vůči	Romům	a v minulosti	vůči	Židům.“	(Olchová	2019:	538).	
Tématu	Romů	za	použití	metod	diskurzní	analýzy	se	věnoval	například	Jiří	Homoláč,	který	od-
kazujíc	se	k Foucaltovi,	v roce	2006	publikoval	v Sociologickém	časopise	článek	Diskurz o migraci 
Romů na příkladu internetových diskusí	a o tři	roky	později	pak	na	toto	téma	vydává	knihu Interne‑
tové diskuse o cikánech a Romech,	ve	které	se	odkazuje	také	k pracím	nizozemského	lingvisty,	díky	
kterému	pojem	diskurz	do	jazykovědy	pronikl,	Teuna	A.	van	Dijka	a aplikované	lingvistky	Ruth	
Wodak.

Jsem	si	vědoma,	že	pojem	diskurzivní	analýza	je	dnes	také	chápan	z různého	úhlu	pohledu	
a v různém	rozsahu,	lingvistka	Jana	Hoffmanová	ji	označuje	za	typickou	interdisciplínu	(Hoff-
manová	1996:	109–115)	a dle	definice	diskurzu	dle	Edvarda	Lotka	se	jedná	o analýzu	textu	a kon-
textu,	jazykové	realizace	a kontextového	přesahu	(Lotko	2003:	29).	Takováto	definice	poukazuje	
na	širokou	aplikovatelnost	a pak	může	i zastřešovat	metody,	o kterých	bychom	mohli	přemýšlet	
jako	o kognitivně	lingvistických.	V předkládaném	článku	pracuji	s metaforou	a vytvářením	ob-
razu,	kontextem –	názvem	kapitol,	se	slovními	spojeními	a rejstříkem	přídavných	jmen	a slo-
ves,	které	se	ale	opět	vždy	snažím	uvádět	v příslušném	kontextu.	Kontext	poskytovaný	textem,	
průvodcem,	je	utvářen	rozsahem,	intertextuálními	a grafickými	faktory –	jiným	způsobem	ře-
čeno	formou,	umístěním	a cílem	komunikátu.	Umístění	můžeme	chápat	jako	jeho	zasazení	do	
rozsáhlejšího	textu,	věnovanému	stejné	nebo	zcela	odlišné	problematice,	a do	kapitoly,	která	již	
například	svým	názvem	může	pozměnit	celkové	vyznění	textu.	V případě	kontextu	poskytova-
ného	vnějším	světem	se	jedná	o společenská	a historická	fakta.

Turistický	průvodce	je	formát,	který	se	snaží	pomocí	spíše	kratších	a pokud	možno	čti-
vých	textů	přiblížit,	na	co	se	v dané	destinaci	můžeme	těšit,	ale	i na	co	si	dát	pozor.	Jak	uvádí	

2	 Tim	Nollen	je	autorem	anglické	verze	zde	citované	publikace	Spokojnie to tylko Czechy. Przewodnik po 
różnicach kulturowych,	tedy	knihy CultureShock! Czech Republic. A Survival Guide to Costums and Etiquette.
3	 „…	uważają	ich	za	osoby	leniwe,	unikające	wysiłku	i pracy,	a takže	za	złodziei	i ludzi	żyjących	na	koszt	
państwa.“	(překlad:	Michaela	Zormanová)
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badatelka	Bouke	van	Gorp,4	dnes	mohou	turistům	vedle	průvodců	v podobě	knihy	či	brožury	
posloužit	také	internet	a sociální	média.	Přesto	ale	je	turistický	průvodce	stále	cenným	zdrojem	
informací,	k čemuž	přispívá	to,	že	ho	turisté mohou	užívat	a mít	po	ruce	za	všech	okolností.	
Také	skutečnost,	že	si	ho	lidé	kupují,	přispívá	k tomu,	že	je	vnímán	jako	spolehlivý	a užitečný	
zdroj	(Gorp	2012:	3–4).

Průvodce	po	České	republice	v Polsku	vydává	zejména	nakladatelství	Bezdroża5	a Pascal6,	
a to	v několika	různých	sériích,	dále	také	Hachette	Livre7	a Carta	Blanca8.	„Ještě	většímu	zájmu	
se	 těší	průvodci	po	Praze.	Hlavní	město	a  jeho	pamětihodnosti	byly	popsány	už	ve	 stovkách	
různých	verzí.	Polská	knihkupectví	nabízejí	celé	spektrum	různých	průvodců,“	píše	se	v úvodu	
průvodce	Praga, Czeski Krumlow, Kutna Hora	(Krausowa	-Żur aj.	2009:	16).

Pro	potřeby	studie	jsem	z 39	prostudovaných	průvodců	po	České	republice	a Praze	vybrala	
osm	takových,	které	se	sledovanému	tématu	v různém	rozsahu	věnují.	Jde	jednak	o průvodce	
Praga,	který	vyšel	v sérii	Baedeker	v nakladatelství	Pascal	v roce	2007	již	ve	čtrnáctém	vydání	
(Reicke aj.	 2007).	 Jedná	 se	o překlad	z němčiny.	Téma	o Romech	 je	 zde	zařazeno	do	kapito-
ly	o etnické	struktuře	země	a do	stručného	přehledu	nejdůležitějších	faktů.	Název	Praga	nese	
i publikace	nakladatelství	APA	Publications	ze	série	Berlitz	StepByStep.	Průvodce	nese	podtitul	
16 najlepszych tras wycieczkowych	a jedná	se	o překlad	z angličtiny	(Lord –	Macaroon	2015).	Rom-
skou	kulturu	zmiňuje	okrajově,	v rámci	výčtu	zajímavých	událostí,	mezi	nimiž	se	nachází	také	
již	zmíněný	festival	romské	kultury.	Třetím	průvodcem,	zaměřeným	pouze	na	hlavní	město,	je	
Miasto od środka. Praga,	který	vyšel	v roce	2007	v nakladatelství	RM,	přičemž	jako	autor	je	v knize	
uvedena	pouze	redakce	Inside	Guides –	citujeme	tedy	dle	polského	odpovědného	redaktora,	
jímž	je	Justyna	Mrowiec	(Mrowiec	2007).	Uvedenému	tématu	je	zde	věnován	krátký	článek	s ná-
zvem	Rasismus.	K turistickým	průvodcům	po	celém	území	České	republiky,	jež	zároveň	obsahu-
jí	sledované	téma,	patří	příručka	z řady	Marco	Polo	s jednoduchým	názvem	Czechy	a dovětkem	

4	 Odborná	 asistentka	 na Univerzitě	 v  Utrechtu,	 která	 se	 zaměřuje	 na	 socioekonomickou	 geografii	
a územní	plánování	a ve	svých	pracích	zabývá	např. kulturním	dědictvím	a turismem.	(www.uu.nl/staff/
bhvangorp,	online	20. 5. 2021)
5	 Nakladatelství	Bezdroża,	které	sídlí	v Krakově,	založili	v roce	1999	dva	cestovatelé	Dominika	Zaręba	
a Tomasz	Ostrowski,	kteří	také	napsali	první	publikaci	o cestování	po	Mongolsku.	Nakladatelství	je	od	roku	
polským	partnerem	společnosti	Michelin	a řada	průvodců	tak	vznikla	v rámci	této	spolupráce.	Od	roku	
2008	 je	Bezdroża	součástí	vydavatelské	skupiny	Helion	SA,	která	sídlí	v Gliwicích.	 (bezdroza.pl,	online:	
20. 5. 2021)
6	 Nakladatelství	Pascal	vzniklo	v roce	1996,	sídlí	ve	město	Bielsko	-Biała	a na	svém	kontě	má	více	než	
500	titulů	zařazených	do	několika	sérií.	Nakladatelství	vydává	nejen	průvodce	přeložené	z různých	jazyků,	
včetně	 série	Lonely	Planet,	 ale	 vznikají	 zde	 také	autorské	publikace,	a  to	například	v  rámci	 sérií	Pascal	
Holiday,	Pascal	My	Travel,	Pascal	360	stopni	nebo	Złota	Seria.	Kromě	turistických	průvodců	se	okrajově	
zaměřuje	také	na	krásnou	literaturu	a publikace	věnované	životnímu	stylu.	(pascal.pl,	online:	20. 5. 2021)
7	 Hachette	Livre	je	francouzská	vydavatelská	skupina,	jejíž	začátky	se	datují	až	do	roku	1826.	Je	sou-
částí	mediální	skupiny	Hachette.	Pod	Hachette	Livre	spadají	vydavatelství	jako	Larousse,	Harlekin,	Hatier	
a také	Hachette	Polska	Sp.	z.o.o.,	toto	nakladatelství	se	však	v roce	2013	rozhodlo	dále	nevěnovat	vydávání	
průvodců	a nyní	v  jejich	nabídce	najdeme	například	klasickou	literaturu	nebo	papírové	modely.	 (rynek-
-ksiazki.pl,	online	20. 5. 2021)
8	 Nakladatelství	Carta	Blanca	se	věnuje	produkci	turistických	průvodců	a map.	Založeno	bylo	v roce	
2000	a v roce	2013	se	stalo	součástí	velkého	polského	nakladatelství,	zaměřujícího	se	v prvé	řadě	na	učebni-
ce,	PWN.	PWN	neboli	Polskie	Wydawnictwo	Naukove	(Polské	vzdělávací	vydavatelství)	bylo	založeno	v roce	
1951	a sídlí	ve	Varšavě.	(pwn.pl,	online:	20. 5. 2021)
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„tylko	tutaj	porady	ekspertów“	(pouze	zde	rady	expertů).	Jedná	se	o překlad	z němčiny,	autory	
originálu	 jsou	Jürgen	Herda	a Monika	Angerer	-Herda.	Publikaci	vydalo	nakladatelství	Pascal	
v roce	2000	(Herda –	Angerer	-Herda	2000).	Námi	zkoumané	romské	téma	zde	figuruje	 jako	
článek	v rámci	kapitoly	o českém	životním	stylu.	Další	průvodce	s názvem	Czechy	od	stejného	
nakladatele	vyšel	roku	2008	v sérii	Baedeker,	autorkou	je	Sabine	Herre,	překlad	do	polštiny	je	
dílem	Małgorzaty	Zörndlein	a Wojciecha	Nowického,	mapy	zpracoval	Wojciech	Zadora	(Herre	
2008).	Zde	se	s informacemi	o Romech	v České	republice	setkáme	dvakrát –	ve	zmínce	o národ-
nostním	složení	země	a v článku	Romové a Sintové	v kapitole	o	české	populaci.	Průvodce	Praktyczny 
przewodnik. Czechy,	opět	pod	hlavičkou	nakladatelství	Pascal,	vychází	z anglického	originálu	The 
Rough Guide. Czech and Slovak Republics	autora	Roba	Humphreyse.	Nejdříve	se	objevil	na	polském	
trhu	v roce	1994	jako	Praktyczny przewodnik. Czechy i Słowacja.	Ve druhém	vydání	už	byl	rozdělen	
do	dvou	knih	(Humphreys	1996).	Aktualizací	této	verze	byli	pověřeni	Ewa	Cichecka,	Piotr	Fraś	
a Patrycja	Salomea	Pamuła.	Romové	jsou	zde	jen	zmíněni	v úvodním	textu	průvodce.	Následu-
jící	dva	průvodce	jsou	dílem	polských	autorů.	Izabela	Krausowa	-Żur	napsala	průvodce	Czechy. 
Gospoda pełna humoru.	Kniha	vyšla	pod	hlavičkou	nakladatelství	Bezdroża	poprvé	v roce	2003,	
znovu	2007	a 2012.	Téma	Romů	je	zpracováno	jako	odstavec	v kapitole	o populaci	země	(Krausova-
-Żur	2007).	Poslední	průvodce	má	opět	jednoduchý	název	Czechy,	vyšel	v roce	2007	v sérii	Prze-
wodniki	MasterCard	nakladatelství	Pascal	a autory	jsou	Sławomir	Adamczak	a Katarzyna	Firlej.	
Zde	najdeme	odkaz	na	romské	téma	jen	jako	údaj	ve	výčtu	menšin	(Adamczak –	Firlej	2007).

Pokud	 si	 shrneme	 jmenované	publikace,	 zjistíme,	 že	mezi	nimi	najdeme	 šest	překladů	
a dva	průvodce,	jejichž	původním	jazykem	je	polština.	Nejstarší	z nich	byla	vydána	v roce	1996,	
nejmladší	pochází	z roku	2015.	Tři	jsou	zaměřeny	pouze	na	Prahu,	pět	na	území	celé	republiky.	
Za	zmínku	stojí	také	fakt,	že	hned	pět	z nich	bylo	vydáno	v nakladatelství	Pascal.

Zaměříme	-li	se	na	označení	sledované	etnické	skupiny,	zjistíme,	že	převažují	dvě	označe-
ní –	„Romowie“	(tedy	Romové)	a „Cyganie“,	což	bychom	mohli	do	češtiny	přeložit	jako	cikáni.	
Polský	lingvista	Jerzy	Bralczyk	k používání	slov	cikán	(Cygan)	a Rom	uvedl,	že	se	jedná	o slo-
va	z různých	registrů	(neformální	„Cygan“	a formální	„Rom“) a že	slovo	„Cygan“	se	používá	ve	
významu	„podvodník“,	jeho	vyznění	je	tedy	negativní,	řešení	však	vidí	spíše	ve změně	konotace	
samotného	 slova	než	 ve	 zvykání	 si	 na	 jiný,	méně	 zavedený	 termín	 (Formanowicz	–	Wiegl	–	
Bralczyk	2007:	133–135).	V kapitole	věnované	výzkumu	mezi	polskými	dětmi	autorky	uvádějí,	
že	 respondenti	 uváděli	 pozitivnější	 hodnocení,	 pokud	 byli	 dotazování	 na	 Romy,	 než	 pokud	
byli	 dotazováni	 na	 cikány,	 což	 ale	mohlo	 být	 způsobeno	nedostatečným	 chápáním	 termínů.	
(Formanowicz	 –	Wiegl	 2007:	 50).	 Zbigniew	Greń	 v	 článku	Wizerunek Cygana i  Roma w prasie 
czeskiej	rovněž	rozlišuje	nepříznakové	Rom	a příznakové	cikán,	které	v sobě	dle	autora	a jeho	
analýzy	českých	médií	již	nese	příznak	sociální	nepřizpůsobivosti	(Greń	2010:	69–70).	Sociolož-
ka,	antropoložka	a profesorka	působící	v Collegium	Civitas	Ewa	Nowicka	a Maciej	Witkowski	
z oddělení	pedagogiky	WSB	v článku	Cygan czy Rom? Antropologiczna interpretacja sporu o słowo 
vydaném	v čtvrtletníku	Studja socjologiczne	Oddělení	sociologie	a filozofie	Polské	akademie	věd	
píšou	o rozdílném	přístupu	Romů	k slovu	cikán,	pokud	je	vysloveno	Romem	(zde	je	přístup	vý-
razně	pozitivnější)	či	ne	-Romem	a k jeho	užívání	ve	spojeních	cikánská	hudba	či	folklór,	kde	má	
dle	autorů	marketingovou	funkci.	(Nowicka –	Witkowski	2018:	179–203).	K podobným	závěrům	
dochází	také	český	badatel	Martin	Kaleja,	který	v knize	Romové – otázky a odpovědi v českém a slo‑
venském kontextu	také	pracuje	s termíny	cikánský	folklór	či	cikánská	hudba.	(Kaleja	2012:	48–49).
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V průvodci	Czechy	dvojice	Herda	a Angerer	-Herda	najdeme	formulaci	„ne	příliš	oblíbená	
národnostní	menšina	Romů	je	označovaná	jako	cikáni“9	s použitím	tohoto	slova	přímo	v češtině	
(Herda	–	Angerer-Herda	2000:	13).	Průvodce	Czechy	ze	série	Baedeker	pak	jako	jediný	použí-
vá	označení	a rozlišení	„Sinti“	a „Romowie“	 (tedy	Sintové10	a Romové).	Při	 tak	úzkém	vzorku	
je	obtížné	a nebezpečné	dělat	jakékoli	závěry	o používání	terminologii,	velmi	opatrně	si	však	
dovolím	poukázat	na	tendenci	užívání	výrazu	„Romové“	v přeložených	průvodcích	a „Cikáni“	
v průvodcích	původně	psaných	v polštině.	Dlužno	ale	také	dodat,	že	publikace,	které	používají	
označení	„Cikáni“	jsou	z let	1996,	2000	a 2007.

Při	hlubší	analýze	textů	zaměřených	na	Romy	si	můžeme	pomoci	seřazením	textů	pod-
le	vyznění	 informace,	kterou	svým	čtenářům	sdělují,	na	škále	od	pozitivní	přes	neutrální	po	
negativní.	Za	 jednoznačně	pozitivní	můžeme	považovat	 informaci	 v průvodci	Praga	 ze	 série	
StepByStep	nakladatelství	APA	Publications,	ve	níž	se	dozvídáme	o každoročním	festivalu	rom-
ské	hudby	Khamoro	(Lord –	Macaroon	2015:	102).	Jako	neutrální	můžeme	označit	text	v průvod-
ci	Praga	ze	série	Baedeker	nakladatelství	Pascal,	který	pouze	poskytuje	informaci	o Romech	jako	
národnostní	menšině	v Praze	a celkových	5	%	Romů	žijících	v České	republice	(Reicke aj.	2007:	
17,	20).	Stejně	tak,	jen	jako	informaci	o národnostní	menšině,	najdeme	téma	Romové	v průvodci	
Praktyczny przewodnik. Czechy (Humphreys	1996:	13)	a v průvodci	Przewodniki MasterCard. Czechy 
(Adamczak –	Firlej	2007:	13).

V  dalších	 čtyřech	 průvodcích	 se	 již	 pohybujeme	 na	 části	 škály	 s  negativním	 vyzněním	
předkládaných	informací.	V publikaci	Miasto od środka. Praga	vydavatelství	RM	je	téma	zařazeno	
do	článku	s nadpisem	Rasismus,	kde	se	dočteme,	že	„ačkoli	Češi	v mnoha	oblastech	mají	po-
věst	národu	progresivního,	jsou	známí	svou netolerancí	vůči	Romům“	(Mrowiec	2007:	233).	Text	
upozorňuje	na	problematické	shánění	bytů	či	práce	romskou	menšinou	i na	problémy,	které	
mohou	potkat	turisty	snědší	pleti.	Dodává	také,	že	přestože	k agresivním	napadením	dochází	
jen	zřídka,	je	na	místě	být	opatrný.	Průvodce	Czechy	dvojice	Herda	a Angerer	-Herda	poukazuje	
na	vyloučení	Romů	ze	společnosti	a komentuje	také	historii	této	menšiny	v České	republice:	„Ne	
zrovna	oblíbenou	menšinou	v České	republice	jsou	Romové,	nazývaní	cikány.	Po	vyhnání	Něm-
ců	komunistická	vláda	přinutila	mnoho	cikánů	k usazení	se	ve	vylidněných příhraničních	ob-
lastech	a zakázala	jim	kočování.“	(Herda –	Angerer	-Herda	2000:	13).	Krátký	text	rovněž	zmiňuje	
romské	osady,	které	nazývá	„slumy“,	začarovaný	kruh	společenského	vyloučení,	nezaměstna-
nosti	a kriminality	a také	hromadnou	emigraci	v roce	1998.	Na	druhou	stranu	nechybí	ani	zmín-
ka	o českých	a  romských	organizacích,	které	se	 snaží	 tuto	situaci	změnit.	Průvodce	ze	série	
Baedeker	nakladatelství	Pascal	Czechy	již	při	výčtu	menšin	v České	republice	rozlišuje	skupiny	
Sintů	a Romů,	a to	už	v názvu	podkapitoly	zabývající	se	námi	sledovanou	problematikou.	Stejně	
jako	průvodce	autorek	Herda	a Angerer	-Herda	dává	do	souvislosti	vysídlení	Němců	a osidlování	
vylidněného	území	Romy	a Sinty	i s tím	spojený	zákaz	kočování.	Dále	uvádí:	„Po	pádu	komuni-
smu	zesílilo	pronásledování	obou	menšin.	Dnes	je	obtížné	určit	jejich	počet.	Z obavy,	že	budou	
diskriminováni	se	k národnosti	Sintů	přiznává	sotva	30	tisíc	obyvatel,	ačkoli	odhady	jsou	od	250	

9	 „Nieszczególnie	lubiana	mniejszość	narodowa	Romów	określana	jest	mianem	cikáni.“	(překlad	Mi-
chaela	Zormanová)
10	 Viktor	Elšík	z Ústavu	obecné	lingvistiky	FF	UK,	který	se	v rámci	třech	grantů	zabýval	romskou	pro-
blematikou,	definuje	Sinty	jako	potomky	první	romské	migrace	do	střední	a západní	Evropy	(Elšík	2005:	
162).
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do	300	tisíc.“	(Zadora	2008:	22).	Dále	je	uveden	skandál	z Ústí	nad	Labem,	kdy	primátor	měs-
ta	chtěl	romskou	čtvrť	obehnat	čtyřmetrovou	zdí,	a zásah	Evropské	unie	i jeho	důsledky.	Tato	
událost	je	zmíněna	také	v průvodci	Czechy. Gospoda pełna humoru,	kde	je	postavena	vedle	diskusí	
o Benešových	dekretech	jako	záležitost	spojená	s menšinami,	které	vzbudily	nemalé	pozdvižení	
(Krausowa	-Żur	2007:	44).

Vztah	většinové	společnosti	k romské	menšině	tak	reprezentují	zejména	politické	postupy	
jako	zákaz	kočování	a násilné	usazení	a kontroverzi	budící	události,	např. hromadná	emigra-
ce	v roce	1998	či	skandál	z Ústí	nad	Labem.	Zmíněny	 jsou	také	problémy	menšiny	zařadit	se	
do	společnosti	a dopad	této	situace	na	jiné	osoby	s tmavší	barvou	pleti.	Zároveň	si	nelze	ne-
všimnout,	že	celé	toto	téma	je	zasazeno	do	obecné	problematiky	vztahu	Čechů	k menšinám,	
který	není	vždy	líčen	pozitivně.	Je	zde	zmiňován	odsun	Němců,	Benešovy	dekrety,	ne	zrovna	
vstřícný	vztah	k Židům,	zvláště	ve	starší	historii.	Průvodce	Czechy. Gospoda pełna humoru	zmi-
ňuje	také	chorvatskou	menšinu	jako	téma,	které	bylo	v České	republice	mnoho	let	tabuizováno	
(Krausowa	-Żur	2007:	44).

Pokud	 si	 shrneme	 informace,	 které	 čtenáři	 osmi	 analyzovaných	 průvodců	 o  vztahu	 romské	
menšiny	k  většinové	 společnost	 a naopak	dostanou,	 zjistíme,	 že	komunikáty	 se	pohybují	na	
škále	od	neutrální	po	negativní.	Neutrální	informace	najdeme	ve	čtyřech	průvodcích:	Praktyczny 
przewodnik. Czechy (Humhreys,	R. –	Cichecka,	E.),	Czechy (Adamczak,	S. –	Firlej,	K.),	Praga	(Re-
icke,	M.)	a Praga (Lord,	M. –	Macaroon,	M.),	o pozitivitě,	jak	ostatně	uvádím	výše	v článku,	mů-
žeme	sice	mluvit	u posledního	zmíněného,	který	čtenářům	představuje	romský	festival	Khamo-
ro,	nicméně	tato	informace	se	bezprostředně	netýká	vztahů.	Zbylé	o existenci	této	národnostní	
menšiny	pouze	informují.	U čistě	negativních	hodnocení,	které	se	týká	tří	průvodců –	Miasto 
od środka	 (Mrowiec,	J.),	Gospoda pełna humoru	 (Krausowa	-Żur,	I.),	Czechy	 (Herda,	J. –	Angerer-
-Herda,	 M.),	 najdeme	 zejména	 kritiku	 rasismu	 a  přístupu	 většinové	 společnosti,	 problémy	
Romů	při	shánění	práce	či	bydlení	a vyloučení	ze	společnosti.	Poněkud	odlišný,	komplexnější,	
pohled	nabízí	publikace	Czechy	autorek	Herda	a Angerer	-Herda,	kde	v rámci	negativního	hod-
nocení	vztahu	Čechů	k národnostním	a etnickým menšinám	upozorňují	na	to,	že	vyvolávání	
nálad	mezi	prostými	lidmi	je	důsledek	mocnářského	přetlačování.	A vedle	vyloučení	Romů	ze	
společnosti	zmiňuje	i snahu	pomoci	některých	organizací.

Zároveň,	pokud	bychom	se	chtěli	šířeji	podívat	na	otázku	české	tolerance	v polských	prů-
vodcích,	 některé	 z  nich	 zmiňují	 symbiózu	národů	 (českého,	 německého	 a  židovského)	 a  její	
pozitivní	 dopad	 na	 poli	 kultury.	 Uváděna	 je	 bezproblémová	 koexistence	 s  početnou	 sloven-
skou	menšinou,	zmiňována	je	i menšina	polská,	kde	jsou	problémy	spíše	tématem	z minulosti	
(např. sedmidenní	válka).	Nechybí	informace	o toleranci	k homosexuálům,	byť	občas	s dovět-
kem,	že	i zde	čeká	Českou	republiku	dlouhá	cesta	a v menších	městech	a na	vesnicích	se	ho-
mosexuální	páry	mohou	setkat	s nevraživými	pohledy,	nebo,	jak	se	například	dočteme	v knize	
Miasto od środka. Praga,	projevy	citů	na	veřejnosti	u homosexuálních	párů	vzbuzují	zvědavé	po-
hledy	(Mrowiec	2007:	229).	Obecně	je	ale	český	národ	v polských	průvodcích	spojován	s filozofií	
„Žij	a nech	žít“	a kapitoly	o českých	zvycích	a povaze	jsou	protkány	hodnocením	Čechů	jako	mí-
rumilovného	a poklidného	národa:	„Češi	jsou	velmi	pohostinní	a tolerantní.“	(Lord –	Macaroon	
2015:	108).	Jako	protiváhu	můžeme	použít	citaci	z průvodce	Czechy	ze	série	Baedeker:	„Čech	není	
příjemný,	ale	je	lidský.“	(Herre	2008:	84).
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1 / TABULKY
TABULKA Č. 1	reflektuje	prostor,	který	je	tématu	v konkrétním	průvodci	poskytnut,	a udává	ná-
zev	dané	kapitoly,	případně	podkapitoly.

prostor název (pod)kapitoly

Reicke,	M. aj.:	Praga (1)	zmínka	v rámci	jinak	zaměřeného	
textu,	(2)	údaj	v rámci	výčtu	menšin	
v přehledu

(1)	Struktura etniczna, 
(2)	Fakta i liczby

Lord,	M. –	Macaroon,	M.:	Praga položka	v rámci	výčtu	festivalů Festiwale

Mrowiec,	J.	(red.):	Miasto od środka článek	v rámci	kapitoly	A–Z Rasizm

Herda,	J. –	Angerer	-Herda,	M.:	
Czechy

článek	v rámci	kapitoly	Czesi lubią 
myszleć przekornie

Cyganie

Herre,	S.:	Czechy (1)	zmínka	a (2)	samostatný	článek	
v rámci	kapitoly	Ludność, politika, 
gospodarka

(1)	Struktura ludności, 
(2)	Sinti i Romowie

Humhreys,	R. –	Cichecka,	E.:	
Praktyczny przewodnik. Czechy

údaj	v rámci	výčtu	menšin	ve	vstupním	
textu	k	průvodci

Wprowadzenie

Krausowa-	Żur,	I.:	Gospoda pełna 
humoru

odstavec	v rámci	kapitoly Ludność

Adamczak,	S. –	Firlej,	K.:	Czechy údaj	v rámci	výčtu	menšin	v	kapitole Ludność

TABULKA Č. 2	zobrazuje	používané	označení	etnické	skupiny	v polštině	a krátce	popisuje	vyz-
nění	a hlavní	témata	textu.

označení témata a vyznění

Reicke,	M. aj.:	Praga Romowie v ČR	žije	také	národnostní	menšina	
Romů

Lord,	M. –	Macaroon,	M.: Praga Romowie festival	romské	hudby	Khamoro

Mrowiec,	J.	(red.):	Miasto od środka Romowie,	cyganie rasismus,	netolerance,	problematické	
shánění	bytu	či	práce	Romy,	problémy	
turistů	snědší	pleti

Herda,	J. –	Angerer	-Herda,	M.:	
Czechy

Romowie,	Cyganie,	cikáni vyloučení	ze	společnosti,	negativní	
přístup	většinové	společnosti,	pomoc	
organizací

Herre,	S.:	Czechy Sinti,	Romowie zákaz	kočování,	strach	Sintů	z diskri-
minace,	politický	skandál	v Ústí	nad	
Labem	a zásah	EU

Humhreys,	R. –	Cichecka,	E.:	
Praktyczny przewodnik. Czechy

Cyganie národnostní	menšina

Krausowa-	Żur,	I.: Gospoda pełna 
humoru

Cyganie skandál	v Ústí	nad	Labem,	zjitřené	
emoce

Adamczak,	S. –	Firlej,	K.:	Czechy Cyganie národnostní	menšina
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TABULKA Č. 3 nabízí	pojmový	rejstřík –	shrnuje	přídavná	jména,	která	jsou	v rámci	sledovaného	
tématu	použita	pro	Romy	a pro	většinovou	společnost,	v dalším	sloupci	se	nachází	rejstřík	slo-
ves	(lze	říct	činností),	opět	rozdělených	do	dvou	kategorií	(tedy	Romové	a většinová	společnost),	
v posledním	sloupci	 jde	o  stejně	 rozdělená	 slovní	 spojení.	Pojmy	 jsou	v  jednotlivých	částech	
tabulky	seřazeny	podle	četnosti.

přídavná jména slovesa (činnosti) slovní spojení

Romové,	Sintové neoblíbení,	vegetující,	
zubožení,	pronásle-
dovaní,	odsuzovaní,	
diskriminovaní

bojí	se,	točí	se 
(v kruhu)

národní	menšina,	etnická	
menšina,	násilně	usazeni,	
nejdůležitější	menšina,	
začarovaný	kruh,	romská	
kultura,	emigrační	vlna

většinová	společnost netolerantní snaží	se,	zakázali,	
usadili

obehnat	zdí,	snaha	o změnu,	
občanské	iniciativy

IMAGE OF ROMANIES AND THEIR POSITION IN THE CZECH REPUBLIC 
DESCRIBED BY MEANS OF POLISH TOURIST GUIDES

SUMMARY	The	mention	of	Romani	culture	through	the	invitation	to	the	Kham-
oro	Romani	festival,	but	also	issue	of	racism	and	the	political	scandals	associated	
with	it	–	this	is	what	we	can	read	about	in	Polish-language	guides	to	the	Czech	
Republic	if	we	focus	on	the	topic	of	the	Romani	minority	in	the	Czech	Republic.	
In	the	present	article,	I	analysed	eight	Polish	tourist	guides	to	the	Czech	Republic	
and	Prague	using	the	methods	of	discourse	analysis	to	build	a	picture	of	the	Roma	
in	 the	Czech	Republic,	 their	position	and	relationship	 to	 the	majority	society.
The	information	provided	by	 the	guidebooks	about	 the	Roma	minority	can	

be	sorted	according	to	their	positive	or	negative	connotations.	The	information	
about	the	annual	Khamoro	festival	of	Roma	music	can	be	described	as	positive,	
information	about	the	existence	and	number	of	Roma	as	neutral,	and	informa-
tion	about	racism,	political	practices	such	as	forced	settlement,	and	controver-
sial	events	 (the	mass	emigration	 in	 1998	or	 the	scandal	 in	Ústí	nad	Labem)	as	
negative.	The	minority’s	difficulties	in	integrating	into	society	and	the	impact	of	
this	situation	on	other	people	with	darker	skin	are	also	mentioned.	We	can	say	
that	the	Polish	guides	point	to	the	problematic	position	of	Roma	in	the	Czech	
Republic	and	mention	other	problems,	such	as	the	historically	hostile	attitude	
towards	 Jews.	On	 the	other	hand,	 the	Czech	nation	 is	 generally	 associated	 in	
Polish	guidebooks	with	a	“live	and	 let	 live”	philosophy,	and	Czechs	are	mostly	
pictured	as	a	peaceful	and	tranquil	people.
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E‑LEARNING IN TEACHING MEDICAL ENGLISH

ABSTRACT The aim of the present article is to describe the methods and forms of e‑learn‑
ing implemented to classes of medical English to Polish students in the summer semester 
in 2020 at Nicolaus Copernicus University (NCU) in Torun. The theoretical framework 
of the proposed e‑learning was based on the assumptions voiced by constructivism. The 
article also discusses the results of two anonymous surveys concerning classes of medical 
English, which were administered among students of Collegium Medicum NCU. The first 
survey was administered after one week of e‑learning (in March) and the second one after 
the last class of e‑learning (in June). Over one hundred respondents took part in each sur‑
vey. A number of apps were used in the distance education described in the article, inter 
alia: MS Teams, MS Forms, Fiszkoteka, Kahoot, LearnClick, OBS Studio, YouTube, etc. 
The results of the surveys demonstrate that a vast number of students who took part in the 
online course of medical English were satisfied with this form of learning, which they found 
effective, motivating and attractive. 
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1 / NAUCZANIE ZDALNE: PODSTAWY TEORETYCZNE
Podejście	teoretyczne	do	e	-learningu	(pol.	edukacja	elektroniczna)	reprezentowane	przez	opi-
sane	poniżej	badanie	ilustruje	koncepcje	promowane	przez	nurt	konstruktywistyczny	w	peda-
gogice.	Konstruktywizm	jest	ogólnie	znaną	teorią	w	pedagogice	wywodzącą	się	z założeń	Jeana	
Piageta,	Lwa	Wygotskiego	i Jeremiego	Brunera	(Fosnot	2005;	Bączkowska	2010;	Filipiak	2011).	
Zakłada	on,	podobnie	jak	kogniwtywizm	Noama	Chomskiego,	że	człowiek	jest	istotą	myślącą	
oraz	że	potrafi	aktywnie	konstruować	wiedzę	w	swoim	umyśle	w	wyniku	interakcji	podmiotu	
z jego	otoczeniem	(co	podkreśla	Jean	Piaget)	i środowiskiem,	czyli	dorosłymi	w	jego	otoczeniu	
(co	 jest	warunkiem	koniecznym	rozwoju	podmiotu	u Lew	Wygotskiego).	Wiedza	 jest	 zatem	
konstruktem,	powstającym	na	bazie	 informacji	 już	zdobytej	we	wcześniejszym	doświadcze-
niu	poprzez	proces	asymilacji	generalizacji	 i  akomodacji	 (Piaget	 i  Inhelder	 1967	 [1948]);	 zob.	
Bączkowska	2010).	Podmiot	jest	inicjatorem	zdobywania	wiedzy	i jej	konstruowania	na	własne	
potrzeby,	co	przesuwa	punkt	ciężkości	procesu	uczenia	się	z podmiotu	zewnętrznego	(np.	na-
uczyciela	czy	osoby	dorosłej	w	otoczeniu	podmiotu,	używając	nomenklatury	Wygotskiego)	na	
sam	podmiot,	który	obarczony	jest	największą	odpowiedzialnością	za	efekty	własnego	uczenia	
się.	Podmiot	konstruuje	wiedzę	(wg	Piaget),	czyli	uczy	się –	podejmując	działania	o charakterze	
proaktywnym –	wchodząc	w	ukierunkowane	uczestnictwo	w	„strefie	najbliższego	rozwoju”	(wg	
Wygotsky).	W	tym	procesie	wspiera	się	na	„rusztowaniu”	(wg	Brunera),	które	jest	efektem	wspól-
nego	wysiłku	„dziecka”	i „dorosłego”	w	dążeniu	do	zdobywania	nowej	wiedzy	i rozwiązywania	
problemów	 poprzez	 działanie	 (współpracę)	 i  dopasowywanie	 zadań	 do	 możliwości	 ucznia.

Konstruktywistyczne	zasady	nauczania	dzieci	z powodzeniem	można	przełożyć	na	e	-le-
arning	osób	dorosłych,	co	uczyniłam	w	moim	nauczaniu	angielskiego	języka	specjalistyczne-
go	 (medycznego)	w	Collegium	Medicum	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	 (dalej:	CM	UMK)	
w kształceniu	zdalnym.	Implementacja	 tych	zasad	polegała	w	szczególności	na	 1.	 tworzeniu	
maksymalnie	sprzyjających	warunków	do	nauki	i do	wykorzystania	przez	studentów	swojego	
potencjału;	2.	respektowaniu	prawa	studenta	do	rozwoju	w	indywidualnym	tempie;	3.	odwoły-
waniu	się	do	wewnętrznej	motywacji	studentów;	4.	uwzględnianiu	podmiotowego	stylu	inte-
rakcji;	5.	utrzymywaniu	poziomu	gotowości	studenta	do	dalszej	nauki	poprzez	wspieranie	go	
w uzyskaniu	maksymalnie	wysokiego	poziomu	efektywności	nauki.	W	myśl	tych	zasad	nauczy-
ciel	jest	przede	wszystkim	odpowiednikiem	„dorosłego”	z otoczenia	podmiotu,	czyli	ucznia/stu-
denta.	Pełni	on	rolę	osoby	wspierającej	proces	uczenia	się	poprzez	przyjmowanie	funkcji	tutora,	
doradcy	i przewodnika,	organizatora	warunków	sprzyjających	uczeniu	się	i umożliwiających	
osiągnięcie	przez	ucznia	samodzielności	oraz	ukończenie	zadania	na	miarę	jego	możliwości.

Opisane	w	niniejszym	artykule	badanie	odwołuje	się	do	metod	i  form	nauczania,	które	
wpisują	się	w	model	e	-edukacji	znanej	 jako	WBL	(Web Based Learning).	Istotą	WBL	jest	to,	że	
w nauczaniu	wykorzystywane	są	materiały	edukacyjne	rozpowszechniane	w	internecie,	a tak-
że,	że	może	być	ono	realizowane	w	sposób	asynchroniczny	i synchroniczny.	Narzędziami	zasto-
sowanymi	w	nauczaniu	zdalnym	były	aplikacje	i platformy	wyposażone	w	systemy	do	zarządza-
nia	e	-kursami	(tzw.	LMS,	czyli	Language	Management	System),	które	pomagały	organizować	
treść	 zajęć	 i  ich	dystrybucję,	monitorować	postępy	 studentów	 i  oceniać	 zajęcia;	 integrowały	
różne	współpracujące	ze	sobą	aplikacje,	wspierały	edytowanie	treści	i ich	importowanie,	maga-
zynowały	treści	dydaktyczne	oraz	umożliwiały	komunikację	między	wykładowcą	i studentem.
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Zaproponowane	przeze	mnie	rozwiązania	realizowały	założenie	wstępne	o konieczności	
maksymalnego	zaangażowania	studentów	w	proces	uczenia,	w	którym	prowadząca	kurs	mia-
ła	 jedynie	służyć	jako	wsparcie,	tworząc	pomost	między	wiedzą	aktualną	studenta,	a wiedzą	
docelową	(budując	swoiste	„rusztowanie”).	Przyświecał	mi	cel,	aby	studenci	niejako	uczyli	się	
sami	 (jako	proaktywni	„konstruktorzy”	własnej	wiedzy),	moja	rola	miała	polegać	na	trafnym	
wyborze	materiałów	edukacyjnych	pod	względem	skuteczności	uczenia	się	i ich	atrakcyjności	
dla	studentów,	aby	zachęcić	ich	do	włączenia	się	w	proces	poznawczy,	przebywając	w	środowi-
sku	sprzyjającym	uczeniu	się.	Zakładałam,	że	studenci	pozbawieni	bezpośredniego	kontaktu	
z nauczycielem	będą	mieli	większy	problem	z utrzymaniem	motywacji	do	nauki	niż	miałoby	
to	miejsce	w	nauczaniu	stacjonarnym,	ponieważ	nauka	zdalna	wymaga	dużej	samodyscypliny,	
samokontroli	i przejęcia	odpowiedzialności	za	rezultaty	nauki	przez	samego	studenta.

Dążyłam	zatem	do	eksponowania	studentów	na	zmienne	bodźce	i krótki	czas	ekspozycji	
na	nie,	co	było	operacjolizowane	poprzez	zapewnianie	różnorodności	ćwiczeń	i wprowadza-
nie	elementu	ograniczonego	czasu	wykonania	zadania	(np.	na	platformach	Kahoot	czy	Learn- 
Click),	co	z kolei	miało	wspierać	utrzymanie	uwagi	i motywacji	studenta	do	nauki.	Z tego	też	
względu	wprowadziłam	nie	tylko	zróżnicowane	typy	ćwiczeń,	ale	też	kilka	platform	edukacyj-
nych,	z których	każda	sprawdzała	wiedzę	studentów	w	odmienny	sposób,	niekiedy	zaskakując	
ich,	pobudzając	do	wysiłku.	Aktywacja	studentów	pozwoliła	prowadzić	kształcenie	zoriento-
wane	na	podmiot,	w	którym	najwięcej	pracy	musiał	wykonać	sam	student	(choć	pod	kierun-
kiem	nauczyciela),	przejmując	tym	samym	odpowiedzialność	za	swój	proces	uczenia	się.

2 / NAUCZANIE ZDALNE W PRAKTYCE
Zajęcia,	które	prowadziłam	w	trakcie	pandemii,	od	początku	odbywały	się	na	wybranej	przeze	
mnie	platformie	MS	Teams.	Zajęcia	odbywały	się	w	ok.	70%–80%	w	formie	asynchronicznej	
i ok.	20%–30%	w	formie	synchronicznej	(w	zależności	od	dnia	tygodnia,	w	których	zaplanowa-
ne	były	zajęcia).	Władze	Uczelni	musiały	uporać	się	z sytuacją,	którą	można	określić	mianem	
kryzysu	(Bączkowska	2020),	nikt	bowiem	nie	wiedział	dokładnie	jak	sobie	poradzić	z sytuacją	
e	-learningu,	która	zaskoczyła	wszystkich	interesariuszy;	nauczanie	zdalne	bowiem	nigdy	do-
tąd	nie	było	popularną	formą	kształcenia	w	Polsce.	W	konsekwencji	oficjalne	i wiążące	wytycz-
ne	i zarządzenia	zapadały	późno,	a ciężar	decyzji	dotyczących	poradzenia	sobie	z sytuacją	(pod	
względem	merytorycznym	i technicznym)	w	zasadzie	spoczął	na	wykładowcach	oraz	studen-
tach.	Efektywność	kształcenia	zależała	z kolei	od	stopnia	ich	współpracy.

2. 1 / Struktura strony
Zajęcia	 asynchroniczne,	 które	 zaproponowałam	 moim	 studentom,	 polegały	 na	 utworzeniu	
przeze	mnie	 Zespołów	 dla	 każdej	 grupy	 w	 aplikacji	 MS	 Teams	 i  umieszczaniu	materiałów	
w formie	konspektów	na	karcie	‚Ogólne’,	w	foldrze	‚Materiały	z zajęć’.	Studenci	mogli	ściągać	
pliki	z konspektami	na	swoje	komputery,	klikać	umieszczone	w	nich	linki	przekierowujące	ich	
do	 innych	platform	edukacyjnych	 (fiszek,	 testów,	krzyżówek,	filmów	na	YouTube	 itp.).	Kon-
spekty	 liczyły	zwykle	2–4	strony	A4.	Zadania,	które	zlecane	były	studentom	były,	przez	nich	
wgrywane	do	systemu	MS	Teams	do	poszczególnych	Zespołów,	a konkretnie	do	folderów,	które	
każdy	student	sam	zakładał	na	kanale	‚ćwiczenia	studentów’.	Oprócz	tego	kanału	utworzony	
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był	oddzielny	kanał	z linkami	do	ćwiczeń	na	platformie	Kahoot	(‚Kahooty’)	oraz	z zadaniami	dla	
studentów	utworzonymi	w	formie	tekstów	z lukami	(kanał	‚gap	-filling	generator’).	Struktura	
Zespołu	pozwalała	zatem	na	interakcję	z każdym	studentem,	który	nie	tylko	czytał	materia-
ły	przesłane	przeze	mnie	do	własnego	opracowania,	ale	też	wgrywał	swoje	prace	do	systemu.	
Uzyskane	z testów	wyniki	z kolei	zapisywane	były	automatycznie	na	kanale	‚Ogólny’	na	karcie	
‚Oceny’.	Podsumowując,	każdy	Zespół	zawierał	kilka	takich	samych	kanałów:	‚ćwiczenia	stu-
dentów’,	‚gap	-filling	generator’	oraz	‚Kahoot’.	Na	kanale	ogólnym	natomiast	korzystałam	głów-
nie	z kart:	‚Materiały	z zajęć’,	‚Zadania’,	‚Oceny’	oraz	‚Pin	-up	Board’	(tablica	korkowa).	Ta	ostat-
nia	zakładka	została	przeze	mnie	dodana	do	systemu	i pełniła	rolę	swoistej	 tablicy	ogłoszeń	
i terminarza,	zapisywałam	na	niej	zadania	domowe	oraz	terminy	testów,	zadań,	projektów	itp.

2. 2 / Użyte aplikacje i platformy
W	celu	 urozmaicenia	 formy	 zajęć	 oraz	 zwiększenia	 ich	 skuteczności,	 głównie	 poprzez	 pro-
ponowanie	 różnorodnej	 formy	 ćwiczeń	mających	na	 celu	wielokrotne	utrwalanie	materiału,	
zwiększanie	 jego	 atrakcyjności	 w	 trakcie	 prezentacji	 nowych	 treści	 oraz	 przede	 wszystkim	
podtrzymywanie,	a nawet	zwiększanie,	motywacji	studentów	do	uczenia	się	specjalistycznego	
języka	angielskiego,	oprócz	aplikacji	MS	Teams	korzystałam	również	z szeregu	innych	aplika-
cji,	systemów	i platform	edukacyjnych	omówionych	poniżej.

MS Forms.	Aplikacja	ta	używana	była	w	celu	sprawdzenia	wiedzy	z zakresu	terminologii	
wprowadzanej	w	ramach	danych	zajęć	oraz –	przede	wszystkim –	stopnia	opanowania	grama-
tyki	na	wymaganym	poziomie	B2+	ESOKJ1.	W	sumie	w	aplikacji	Forms	utworzyłam	11	testów	
na	kolokwia	zaliczeniowe,	9	testów	egzaminacyjnych	oraz	7	testów	powtórkowych	z gramatyki	
(łącznie	ponad	100	pytań	testowych	z gramatyki),	a także	5	testów	ze	specjalistyczną	terminolo-
gią	medyczną	dla	studentów	medycyny	oraz	terminologią	z zakresu	optometrii	i okulistyki	dla	
studentów	studiów	magisterskich	na	kierunku	„optometria”.

Testy	udostępniałam	w	dwóch	wersjach:	w	formie	anonimowej	oraz	zaliczeniowej.	Wersja	
anonimowa	(udostępniana	poprzez	link	do	strony	lub	kod	QR –	patrz	poniżej)	pozwalała	stu-
dentom	wykonywać	dany	test	wielokrotnie	(tyle	razy,	ile	student	uznał	za	konieczne).	Wyniki	
testu	zaliczeniowego	rejestrowane	były	automatycznie	w	Zespołach	na	karcie	„Oceny”.

YouTube i inne portale z filmami wideo.	Filmy	wideo	wykorzystywne	były	dwojako.	Po	
pierwsze,	w	celu	wprowadzenia	nowego	materiału,	czemu	służyły	na	przykład	filmy	dostępne	
na	YT	na	temat	różnych	problemów	medycznych	i pracy	lekarzy	w	W.	Brytanii.	Po	drugie,	fil-
my	wideo	wykorzystywane	były	w	celu	powtórzenia	gramatyki,	które	nagrywane	były	przeze	
mnie	i udostępnione	na	moim	kanale	YT.	Filmy	powtórkowe	z gramatyki	(na	poziomie	B2/C1)	
prowadzone	były	w	formie	miniwykładów	i dotyczyły	m.in.	czasowników	modalnych	w	czasie	
przeszłym,	powtórki	z  czasów	gramatycznych,	 trybu	 łączącego	 (subjunctive),	 strony	biernej,	
okresów	warunkowych	(w	tym	mieszanych).	Wszelkie	wątpliwości	zatem	dotyczące	gramatyki	
były	wpierw	wyjaśniane	na	filmie,	po	czym	student	wykonywał	test	(anonimowy,	a następnie	
rejestrowany	i punktowany)	sprawdzający	zrozumienie	treści.	Filmy	dotyczące	gramatyki	(udo-
stępniane	w	trybie	„niepublicznym”)	cieszyły	się	bardzo	dużym	powodzeniem	(w	sumie	zareje-
strowano	ok.	2500	wyświetleń).

1	 Europeski	System	Opisu	Kształcenia	Językowego.
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Oprócz	YT	wykorzystywałam	również	filmy	dostępne	m.in.	na	 stronie	National	Health	
System	w	W.	Brytanii	(adres:	https://www.nhs.uk/conditions)	oraz	na	stronie	autorskiej	okuli-
sty	Tima	Roota	(adres:	https://timroot.com).	Filmy	T.	Roota	nie	posiadają	transkrypcji,	pisałam	
je	w	związku	z tym	sama,	później	wykorzystując	je	również	do	tworzenia	ćwiczeń	typu	gap-
-filling	generator	oraz	do	tworzenia	fiszek.

Kahoot.	Platformy	Kahoot	używałam	w	celu	 sprawdzenia	 stopnia	przyswojonej	wiedzy	
w sposób	przypominający	rywalizajcę	poprzez	zabawę.	Kahoot	to	platforma	atrakcyjna	graficz-
nie,	która	bardzo	angażuje	uczących	się	i skupia	uwagę	na	prezentowanych	treściach.

Warto	wspomnieć,	że	Kahoot	pozwala	tworzyć	nie	tylko	testy,	ale	też	mini	wykłady.	Two-
rzenie	mini	wykładów	polegało	na	„wbudowaniu”	wybranych	filmów	wideo	dostępnych	na	YT	
w	slajdy.	Przykładowy	slajd	wprowadzający	nowe	treści	(czynniki	ryzyka	zachorowania	na	rwę	
kulszową)	przedstawia	rysunek	poniżej.

Rys. 1. Slajd z wbudowanym filmem wideo na platformie ‘Kahoot’

Cały	film2,	który	trwa	5	minut	i 24	sekundy,	podzieliłam	na	kilka	części	(definicja,	powody	za-
chorowalności,	czynniki	ryzyka,	diagnoza,	leczenie	itp.),	które	zostały	już	zasugerowane	przez	
autorów	tego	filmiku;	każda	część	trwała	około	30	sekund.	Po	tej	części	wprowadzającej	nowy	
temat,	kolejne	slajdy	testowały	zrozumienie	materiału	oraz	stopień	zapamiętania	nowych	słów	
i terminów.

QR code generator	wykorzystywany	był	w	celu	generowania	kodów,	które	umieszczałam	
w	konspektach	zajęć,	co	pozwalało	na	szybkie	przeniesienie	studentów	bezpośrednio	do	innych	
platform,	np.	z testami	sprawdzającymi	opanowanie	wiedzy	z danej	lekcji.

Fiszkoteka. W	 celu	 zwiększenia	 efektywności	 nauki	 korzystałam	 również	 z  aplikacji	
Fiszkoteka	 (https://fiszkoteka.pl).	 Ciekawą	 opcją	 tej	 platformy	 (wówczas	 dostępna	 ona	 była	
w wersji	beta)	jest	możliwość	tworzenia	fiszek	w	sposób	automatyczny.	Z opcji	tej	korzystałam	

2	 Film	 widoczny	 na	 rysunku	 poniżej	 dostępny	 był	 pod	 adresem:	 https://www.youtube.com/wat-
ch?v=qIsyi6AwBts.	
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w	ten	sposób,	że	wgrywałam	istniejące	już	transkrypcje	(napisy)	do	filmów	na	YT	(napisy	two-
rzone	były	również	automatycznie	przez	YT),	a na	ich	podstawie	automatycznie	tworzone	były	
fiszki.	Studenci	odsyłani	byli	do	systemu	Fiszkoteka	zanim	wprowadzony	był	nowy	materiał/
temat,	zwykle	wprowadzony	był	on	poprzez	wybrany	przeze	mnie	film	dostępny	na	YT	(filmy	
te	trwały	od	3–5	minut).	Miało	to	przygotować	studentów	do	zadania	(oglądania	filmu	wideo)	
oraz	sprawić,	aby	postrzegali	słówka	z filmu	jako	już	znane.	Aktywność	studentów	w	Fiszkotece	
była	przeze	mnie	śledzona	na	bieżąco	i odnotywana	w	dzienniku.

LearnClick. Aplikacja	LearnClick	(https://www.learnclick.com)	umożliwia	tworzenie	kil-
ku	typów	pytań	w	jednym	teście,	wykonywania	testu	wielokrotnie	(liczbę	możliwych	powtórzeń	
określa	nauczyciel)	oraz	ustawienia	limitu	czasu	na	rozwiązanie	testu.	Bardzo	interesującą	opcją	
systemu	jest	możliwość	wygenerowania	zbiorczych	odpowiedzi	całej	grupy,	co	pokazywało	pro-
cent	prawidłowo	udzielonych	odpowiedzi	wszystkich	studentów	z danej	grupy,	zwanej	„klasą”	
(bez	wyświetlania	ich	nazwisk)	przy	każdym	pytaniu.	Tworzenie	„klas”	z listą	studentów	i ich	
adresami	mailowymi	byłoby	niezwykle	czasochłonne,	gdy	prowadzi	się	zajęcia	dla	ponad	400	
studentów,	dlatego	zautomatyzowałam	tę	czynność	korzystając	ze	strony	https://regex101.com.

Gap ‑filling generator3	 to	darmowa,	prosta	aplikacja	 tworząca	 teksty	z  lukami	w	różnej	
formie,	np.	usuwając	całe	wyrazy	lub	jedynie	wybrane	litery	(np.	tylko	spółgłoski	czy	tylko	sa-
mogłoski).	Tworząc	 testy	korzystałam	z gotowych	 transkrypcji	do	filmów	na	YT	 lub	 tekstów	
wyszukanych	w	internecie.	W	sumie	utworzyłam	blisko	100	tekstów	z lukami.

Sejda –	W	celu	umożliwienia	studentom	wpisania	odpowiedzi	do	testów	generowanych	
przez	gap	-filling	generator	w	rozszerzeniu	pdf	(bez	konieczności	ich	drukowania	i następnie	
skanowania	wypełnionych	plików)	wyszukałam	w	internecie	darmową	aplikację	do	wypełnie-
nia	plików	zapisanych	w	pdf	„Sejda –	edytor	PDF	online”,	która	dostępna	jest	pod	adresem	ht-
tps://www.sejda.com/pl/pdf	-editor.

Krzyżówki  –	 okazjonalnie	 przygotowywałam	 również	 krzyżówki	 sprawdzające	 stopień	
przyswojenia	 terminologii	z danego	rozdziału	podręcznika.	Krzyżówki	 te	 tworzone	były	au-
tomatycznie	 przez	 aplikację	 komputerową	 dostępną	w	 internecie	 (https://worksheets.thete-
acherscorner.net/).

WhatsApp	jest	to	aplikacja	na	telefony	(smartfony)	i służyła	mi	jako	komunikator	umoż-
liwiający	szybki	kontakt	ze	starostami	poszczególnych	grup,	w	celu	przekazania	pilnych	ogło-
szeń.	 Studenci	 najczęściej	 też	 tą	 drogą	 kierowali	 do	 mnie	 pytania	 i  wątpliwości	 związane	
z oczekiwanym	sposobem	realizacji	przez	nich	zadań.

YouTube Studio i OBS Studio. YT	Studio	to	darmowa	aplikacja	umożliwiająca	nagrywanie	
i montaż	własnych	filmów.	Wadą	YTS	jest	bardzo	długi	czas	oczekiwania	na	możliwość	edy-
towania	nagranego	filmu	i stosunkowo	mało	precyzyjne	przycinanie	filmu	podczas	montażu.	
Z tych	powodów,	po	kilku	próbach	prac	z YTS,	zdecydowałam	się	korzystać	z OBS	Studio	(ht-
tps://obsproject.com).

Wideokonferencje.	Zajęcia	synchroniczne	miały	głównie	na	celu	przygotowanie	studen-
tów	do	krótkiego	komponentu	ustnego,	obowiązującego	na	egzaminie	końcowym	z przedmiotu	
specjalistyczny	język	angielski.	W	trakcie	zajęć	zadawałam	studentom	pytania,	nie	przerywając	
im	wypowiedzi	 robiłam	notatki	usłyszanych	błędów	 (ang.	delayed correction),	 które	następnie	
omawiałam	pod	koniec	zajęć	z całą	grupą,	naturalnie	bez	informowania,	kto	te	błędy	popełnił.	

3	 https://www.johnsesl.com/generators/gapfill/gapfill.shtml
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Szczegółowe	notatki	dotyczące	popełnianych	błędów	przez	konkretnego	studenta	przesyłałam	
po	zajęciach,	kierując	te	uwagi	bezpośrednio	do	studentów,	których	one	dotyczyły,	za	pomocą	
czatu	w	MS	Teams.	Dało	to	taki	efekt,	że	w	trakcie	egzaminów	ustnych	większość	błędów	po-
pełnianych	przez	studentów	została	wyeliminowana.

Pecha Kucha	 to	 rodzaj	prezentacji	multimedialnej,	który	narodził	 się	w	 Japonii.	Polega	
on	na	przedstawieniu	20	slajdów,	każdy	po	20	sekund,	co	daje	w	sumie	prezentację	długości	
6 minut	i 40	sekund.	Jest	to	zatem	bardzo	krótka	forma	prezentacji,	którą	wybrałam	celowo	po	
to,	aby	zaprezentowanie	wybranego	przez	siebie	tematu	nie	było	zbyt	stresujące	dla	studentów.	
Pecha	Kucha	miała	 zastąpić	 tradycyjną	 formę	prezentacji	multimedialnej,	 którą	zwykle	 stu-
denci	przygotowywali	na	moich	zajęciach	raz	na	semestr	w	celu	osiągnięcia	jednego	z efektów	
kształcenia	(przygotowanie	do	wygłaszania	referatów).

3 / ANKIETY – WYNIKI BADAŃ
3. 1 / Opis ankiet
W	trakcie	prowadzenia	nauczania	zdalnego	przeprowadziłam	dwie	ankiety	wśród	studentów	
czterech	kierunków	studiów	prowadzonych	przez	CM	UMK.	Zajęcia	ze	specjalistycznego	 ję-
zyka	angielskiego	z zakresu	języka	medycznego	odbywały	się	na	poziomie	oscylującym	wokół	
B2.	Ankiety	przeprowadzono	dwukrotnie:	po	pierwszych	zajęciach	(w	marcu	2020	r.;	Ankieta I)	
oraz	po	ostatnich	zajęciach	(w	czerwcu	2020	r.;	Ankieta	II3)	w	semestrze	letnim.	Skierowane	
one	były	do	wszystkim	studentów,	z którymi	prowadziłam	zajęcia	w	semetrze	 letnim,	 tj. do	
403	osób,	 z  czego	na	pierwszą	ankietę	odpowiedziało	 119	 respondentów,	a na	drugą	ankietę	
uzyskałam	odpowiedzi	 od	 124	 osób,	 co	 stanowiło	 odpowiednio	 29,53%	 i  31%	 ankietowanych.	
Mimo	iż	takie	dane	wyświetla	aplikacja	MS	Teams,	to	 jednak	w	przypadku	niektórych	pytań	
respondentów	okazało	się	znacznie	więcej,	np.	na	pytanie	30	w	ankiecie	czerwcowej	(dotyczące	
tego,	czy	studenci	planują	korzystać	z wprowadzonych	aplikacji	i platform	po	zakończeniu	za-
jęć	ze	mną),	respondentów	było	177,	a w	wersji	marcowej –	153.	Ta	niezgodność	stanowi	poważ-
ną	przeszkodę	w	obliczeniach	statystycznych.	Prawdopodobnie	wynikała	z tego,	że	niektórzy	
studenci	wypełniali	ankietę	więcej	niż	jeden	raz.

Ankiety	 składały	 się	z  33	pytań,	z  czego	każda	ankieta	zawierała	27	pytań	zamkniętych	
i 6	pytań	otwartych.	Z 33	pytań	ankietowych	7	pytań	składało	się	na	tzw.	metryczkę	ankiety;	
dotyczyły	one	m.in.	takich	aspektów	jak:	płeć,	kierunek	studiów,	dostęp	do	internetu	i kompu-
tera,	miejsca	zamieszkania	itp.	Celem	pierwszej	ankiety	było	sprawdzenie	poziomu	wejścio-
wego	z zakresu	ogólnie	pojętych	umiejętności	korzystania	z komputera	z  jednej	 strony	oraz	
z drugiej –	uzyskanie	feedbacku	na	temat	zaproponowanych	przeze	mnie	form	(metod,	tech-
nik)	nauczania	w	systemie	zdalnym.	Celem	przeprowadzenia	drugiej	ankiety	było	natomiast	
sprawdzenie	 czy	 i  ewentualnie	na	 ile	 rozwinęły	 się	 umiejętności	 korzystania	 z  komputerów	
i programów	edukacyjnych	przez	studentów	oraz	uzyskanie	informacji	dotyczącej	skuteczno-
ści	i atrakcyjności	prowadzonych	przez	cały	semestr	zajęć	w	formie	zdalnej	w	zaproponowanej	
przeze	mnie	formie.

Pytania	ankietowe	tworzyły	kilka	grup	pytań.	Pierwszy blok	dotyczył	korzytania	z aplika-
cji	Teams.	Studenci	oceniali	m.in.	trafność	wyboru	takiej,	a nie	innej	aplikacji,	łatwości	użytko-
wania	tej	aplikacji	oraz	tego	czy	znali	ją	już	wcześniej.	Drugi blok	pytań	odnosił	się	do	procesu	
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nauczania,	sposobu	prowadzenia	zajęć	w	kontekście	kształcenia	zdalnego,	 ich	skuteczności,	
atrakcyjności,	zalet	 i wad	e	-learningu,	treści	zajęć,	doboru	oraz	układu	treści	zaproponowa-
nych	w	obrębie	Zespołu	i trudności	technicznych	towarzyszących	zdobywaniu	wiedzy.	Ponie-
waż	 oprócz	MS	 Teams	wprowadziłam	 też	 szereg	 innych	 aplikacji	 wspierających	 nauczanie,	
pojawiło	 się	 też	 pytanie	 dotyczące	 oceny	 wyboru	 pozostałych	 aplikacji/platform/systemów.	
Trzeci blok	pytań	dotyczył	studentów,	zwłaszcza	czasu,	który	musieli	poświęcić	na	e	-learning	
z prowadzonego	przeze	przedmiotu	medycznego	języka	specjalistycznego,	wyjaśniając	powody	
spędzania	określonego	czasu,	omówienia	radzenia	sobie	z ewentualnymi	problemami	wynika-
jącymi	z poziomu	merytycznego	zajęć	czy	z formy	samych	zadań	udostępnianych	na	różnych	
platformach. Czwarty blok	pytań	dotyczył	prowadzącej,	a konkretnie	formy	i jakości	kontak-
tu	z prowadzącą	zajęcia,	kanałów	kontaktu	oraz	efektywności	komunikacji.	Ostatnie	pytania	
w ankiecie	 rozszerzały	perspektywę	 i dotyczyły	nauczania	zdalnego	 jako	 takiego,	oceny	wad	
i zalet	e	-learningu	w	szkolnictwie	wyższych	itp.

3. 2 / Informacje wstępne
O wypełnienie	ankiety	poprosiłam	siedem	grup	reprezentujących	cztery	różne	kierunki	stu-
diów	(„lekarski”,	„optometria”,	„fizjoterapia”,	„terapia	zajęciowa”),	z czego	dwie	grupy	stano-
wili	studenci	niestacjonarni	(„fizjoterapia”,	„terapia	zajęciowa”),	a trzy	z nich	kształciły	się	na	
studiach	 magisterskich	 („fizjoterapia”	 na	 studiach	 stacjonarnych	 i  niestacjonarnych,	 „opto-
metria”).	W	drugiej	ankiecie	(Ankieta	II)	organizowanej	pod	koniec	semestru	odpowiedzi	nie	
udzielili	studenci	na	kierunku	„fizjoterapia”	na	studiach	niestacjonarnych	 (studenci	kończyli	
kurs	w	kwietniu)	oraz	studenci	II	roku	kierunku	„terapia	zajęciowa”.	Widoczny	natomiast	jest	
wzrost	odpowiedzi	udzielonych	przez	studentów	II	roku	kierunku	lekarskiego.

Rys. 2. Procent liczby ankietowanych wedłu kierunku studiów

W	obu	ankietach	uczestniczyło	ok.	40%	studentów	zamieszkujących	wieś	i ok.	40%	zamieszku-
jących	duże	miasta	(powyżej	200	tys.	mieszkańców).	W	pierwszej	ankiecie	wzięło	udział	88%	
kobiet	i 12%	mężczyzn,	a w	drugiej	ankiecie	odpowiednio	69%	i 31%.	Dysproporcje	te	generalnie	
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odzwierciedlają	rozkład	płci	na	kierunkach,	które	brały	udział	w	ankietach.	Swobodny	dostęp	
do	internetu	(przez	całą	dobę)	lub	do	8	godzin	dziennie	deklarowało	94%	respondentów	w	Ankie-
cie	I i 98%	w	Ankiecie II.	Wynika	z tego,	że	ogólnie	rzecz	biorąc	prawie	wszyscy	ankietowanych	
mieli	swobodny	dostęp	do	internetu	przez	kilka	godzin	dziennie.	Interesujące	jest	to,	że	aż	93%	
respondentów	w	obu	ankietach	korzystało	z  internetu	dostępnego	z  telefonu	komórkowego.

Wybór	aplikacji	MS	Teams	jako	wiodącej	platformy	edukacyjnej	zdobył	zwolenników	po	
zakończeniu	kursu.	Mimo	nielicznych	krytycznych	uwag	dotyczących	MS	Teams	(nawet	już	po	
całym	semestrze	 jego	użytkowania)	na	początku	nauczania	zdalnego	ostatecznie	73%	uznało	
MS	Teams,	jako	dobry	wybór	systemu	do	kształcenia	na	odległość,	a pod	koniec	semestru	aż	
92,7%.	Ten	rozkład	ocen	ilustruje	poniższy	wykres:

Rys. 3. Ocena MS Teams w ankiecie marcowej (rys. na górze) i w ankiecie czerwcowej (rys. na dole)

3. 3 / Ocena procesu nauczania i kwestii technicznych
Wykresy	poniżej	wskazują	na	to,	że	w	początkowej	fazie	studenci	oceniali	atrakcyjność	moich	
zajęć	w	przeważającej	większości	średnio	lub	wysoko	(w	sumie	83,2%),	z czego	wysoko	oceniło	
zajęcia	tylko	10,1%	respondentów.	Słabo	i bardzo	nisko	w	sumie	oceniło	zajęcia	6,7%	ankietowa-
nych.	Po	zakończeniu	nauczania	zdalnego	studenci	oszacowali	zajęcia	w	przeważającej	więk-
szości	wysoko	i bardzo	wysoko	(81,5%),	tylko	16,1%	osób	uznało	je	za	„średnie”,	a ocena	„bardzo	
nisko”	w	ogóle	nie	wystąpiła.
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Rys. 4. Ocena atrakcyjności e ‑learningu w ankiecie marcowej (rys. na górze) 
i w ankiecie czerwcowej (rys. na dole)

W	marcu	ocenę	 skuteczności	moich	 zajęć	 studenci	 określili	 na	 32,7%,	natomiast	w	 czerwcu	
ocena	ta	wzrosła	do	45,2%.	Odpowiedź	„bardzo	skuteczny,	ale	‚w	klasie’	jest	skuteczniejszy”	zy-
skała	poparcie	22,2%	w	marcu	i 31,7%	w	czerwcu.	Co	ciekawe,	11,8%	ankietowanych	w	marcu	
i 2,4%	w czerwcu	mimo	iż	oceniło	nauczanie	zdalne	jako	„słabe”	to	jednak	uznało	je	za	„bardziej	
skuteczne	niż	w	klasie”.	25,2%	respondentów	oceniło	e	-learning	jako	„średni”	w	marcu	i 17,9%	
w czerwcu.	Widać	zatem,	że	studenci	zadowoleni	byli	ze	skuteczności	nauczania	zdalnego,	jed-
nak	dość	duża	grupa	osób	wolałaby	mieć	zajęcia	w	tradycyjny	sposób.	W	stosunku	do	począt-
ku	zajęć	zdalnych	można	zaobserwować	ogólną	tendencję	wzrostową	w	pozytywnych	ocenach	
prowadzonego	przeze	mnie	e	-learningu.

Rys. 5. Ocena skuteczności e ‑learningu w ankiecie marcowej (rys. na górze) 
i w ankiecie czerwcowej (rys. na dole)

Studenci	proszeni	byli	o wypowiedzenie	się	na	temat	struktury	Zespołu.	Najmniej	podobał	się	
w	strukturze	Zespołu	zaproponowany	przeze	mnie	na	początku	semestru	układ	kanałów,	jak	
rónież	zakładka	‚Pin	Board’	(z tego	względu	zrezygnowałam	z prowadzenia	tej	zakładki,	grupy	
mogły	jednak	same	aktualizować	dane	na	tablicy	ogłoszeń)	oraz	format	konspektów	wgrywa-
nych	przeze	mnie	co	tydzień	do	MS	Teams.
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Rys. 6. Najwyżej oceniane elementy struktury Zespołu na MS Teams w ankiecie marcowej (rys. na górze) 
i w ankiecie czerwcowej (rys. na dole)

Ogólnie	struktura	Zespołów	jednak	podobała	się	prawie	66%	studentów	w	Ankiecie	I i ponad	
69%	studentów	w	Ankiecie II.	Na	początku	semestru	studentom	podobała	się	nie	tylko	struk-
tura	Zespołu	w	MS	Teams	(układ	kanałów),	format	opracowywanych	przeze	mnie	konspektów	
oraz	zakładka	z  ‚tablicą	korkową’,	ale	 także	kanał	 ‚ćwiczenia	studentów’,	w	którym	studenci	
wgrywali	swoje	prace	domowe.	Pod	koniec	semestru	nikt	z ankietowanych	nie	wypowiedział	się	
na	temat	układu	kanałów,	na	popularności	natomiast	zyskały	karty	‚Oceny’	(punkty	z testów	na	
MS	Forms	zintegrowane	z MS	Teams)	i ‚Zadania’	(lista	testów	do	wykonania)	na	kanale	‚Ogól-
nym’;	stracił	na	popularności	z kolei	kanał	‚ćwiczenia	studentów’.	Dużym	uznaniem	cieszyły	się	
też	treści	i ich	układ	prezentowane	w	konspektach	lekcji.

Jeśli	chodzi	o ocenę	struktury	strony	po	zakończeniu	semestru,	to	widać	zasadnicze	róż-
nice	w	stosunku	do	odpowiedzi	z początku	semestru:	na	popularności	zyskała	‚Tablica	korkowa’	
(niektóre	grupy	prowadziły	 je	 same),	karta	 ‚Oceny’	 i  ‚Zadania’,	a  także	w	mniejszym	stopniu	
kanał	‚ćwiczenia	studentów’.	Spadła	natomiast	ogólna	opinia	o układzie	kanałów	pod	koniec	
semestru	w	 stosunku	do	 zajęć	 z  początku	nauczania	 zdalnego.	Należy	 jednak	 zauważyć,	 że	
w ankiecie	czerwcowej	znacznie	mniej	studentów	wypowiedziało	się	na	temat	tego,	co	im	się	
podobało	w	układzie	strony.
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Rys. 7. Najniżej oceniane elementy struktury Zespołu na MS Teams w ankiecie marcowej (rys. na górze) 
i w ankiecie czerwcowej (rys. na dole)

Podobnie	jak	w	przypadku	poprzedniego	pytania,	w	ankiecie	czerwcowej	znacznie	mniej	stu-
dentów	wypowiedziało	się	na	temat	tego,	co	im	się	nie	podobało	w	układzie	strony.	Weryfikacja	
efektów	uczenia	się,	która	najbardziej	przypadła	studentom	do	gustu	to	zdecydowanie	platfor-
ma	Kahoot,	zarówno	w	ankiecie	marcowej,	jak	i czerwcowej.	Wzrosto	zainteresowanie	spraw-
dzaniem	wiedzy	za	pomocą	aplikacji	MS	Forms,	a spadło	aplikacją	Fiszkoteka,	filmami	wideo	
dotyczącymi	gramatyki	(co	zrozumiałe,	bowiem	studenci	po	wielokrotnych	powtórkach	z gra-
matyki	 trwającymi	 cały	 semestr	 nie	mieli	 już	 potrzeby	 słuchania	 objaśnień	 gramatycznych)	
oraz	krzyżówkami.	Zmniejszyła	się	też	liczba	odpowiedzi	„żadna	[forma	weryfikacji	efektów	
uczenia	się	nie	jest	dla	mnie	motywująca],	nie	lubię	nauczania	zdalnego”.
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Rys. 8. Najbardziej motywujące formy weryfikacji efektów uczenia się według ankiety marcowej (na górze) 
i czerwcowej (na dole).

Interesujące	 jest	 to,	 że	 testy	na	platformie	Kahoot	 zyskały	 sobie	 tylu	 zwolenników,	mimo	 iż	
postrzegane	były	jako	bardzo	stresujące	nieprzerwanie	przez	cały	semestr.	Po	semestrze	letnim	
wyraźnie	zwiększyła	się	liczba	respondentów,	dla	których	żadna	forma	e	-learningu	nie	była	już	
stresująca.	W	związku	z wprowadzeniem	zajęć	w	formie	synchronicznym	pod	koniec	seme-
stru,	forma	wideokonferencji	pojawiła	się	dodatkowo	w	Ankiecie II.	Dla	wielu	studentów	była	
to	bardzo	stresująca	forma	pracy.

Rys. 9. Najbardziej stresujące formy weryfikacji efektów uczenia się według ankiety marcowej (na górze) 
i czerwcowej (na dole).
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Kolejne	pytanie	ankietowe	dotyczyło	czasu	spędzanego	zwykle	przed	komputerem	w	celu	reali-
zacji	zadań.	Okazało	się,	że	6,7%	studentów	potrzebowało	zaledwie	1	godziny	w	tygodniu	pracy	
z komputerem	w	celu	wykonania	prac	domowych,	63%	ankietowanych	potrzebowało	średnio	
od	2	do	5	godzin	pracy,	a 19,3%	od	6	do	10	godzin	na	początku	semestru,	natomiast	pod	koniec	
zajęć	 zdalnych	 liczba	 ta	 zmieniła	 się	 i wynosiła	 już	odpowiednio	21%	dla	osób	 spędzających	
ok.	1	godziny	przed	komputerem,	64,5%	dla	przedziału	2–5	godzin	i tylko	8,9%	dla	przedziału	
6–10 godzin.

Rys. 10. Liczba godzin w tygodniu poświęconych na realizację asynchronicznych zajęć online według ankiety 
marcowej (na górze) i czerwcowej (na dole)

Jak	można	wywnioskować	z odpowiedzi	na	pytanie	23,	 czas	poświęcony	na	 realizację	mate-
riału	z zajęć	(w	44%	w	Ankiecie	I i w	65,3%	w	Ankiecie	II)	wynika	z tego,	że	student	wykonuje	
niektóre	ćwiczenia	wielokrotnie	(np.	fiszki,	Kahoot,	oglądanie	filmów	wideo	itd.),	bo	jest	to	dla	
niego	ciekawy	sposób	uczenia	się.	Pozostałe	odpowiedzi	dotyczyły	wykonywania	tylko	tego	co	
konieczne	i wychodzenie	z systemu	z uwagi	na	to,	że	nauczanie	zdalne	zupełnie	nie	odpowia-
dało	respondentom.	Wydaje	się	zatem,	uwzględniając	powyższy	wzrost	wyniku	o ok.	20%,	że	
zaproponowana	forma	nauczania	zmotywowała	studentów	do	nauki.

Nie	można	nie	wspomnieć	o szeregu	problemach,	które	studenci	zgłaszali,	których	nie	
byłam	w	stanie	rozwiazać,	zarówno	technicznych,	jak	i „życiowych”.	Problemy	techniczne	pole-
gały	na	tym,	że	nie	mieli	oni	stosownego	sprzętu	(zwykle	komputerów,	ale	też	mikrofonów	czy	
kamer	internetowych),	mieli	małą	przepustowość	internetu	lub	słaby	zasięg,	w	związku	z tym	
nie	zawsze	mogli	uczestniczyć	w	zajęciach	lub	uczestniczyli	w	nich	biernie.

3. 4 / Samoocena studentów
Na	początku	nauczania	zdalnego	(Ankieta	I)	niespełna	74%	studentów	oceniło	swoje	umiejętno-
ści	nawigacji	po	MS	Teams	na	poziomie	bardzo	dobrym	lub	dobrym,	mimo	iż	98,3%	responden-
tów	nie	znała	tej	aplikacji	wcześniej,	co	sugeruje,	iż	korzystanie	z niej	jest	dla	studentów	raczej	
intuicyjne	i w	większości	przypadków	nie	ma	potrzeby	organizowania	szkoleń	z tego	zakresu.	
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Liczba	dotycząca	oceny	umiejętności	korzystania	z MS	Teams	wzrosła	jeszcze	pod	koniec	se-
mestru	z 74%	do	91%.	Podczas	gdy	73%	studentów	stwierdziło	na	początku	kursu,	że	wprowa-
dzenie	MS	Teams	do	nauki	 zdalnej	 było	dobrym	wyborem,	pod	koniec	 semestru	wartość	 ta	
zwiększyła	się	do	92,7%.

Rys. 11. Ocena umiejętności korzystania z MS Teams w ankiecie marcowej (a górze) i czerwcowej (na dole)

61,4%	studentów	radziło	sobie	bardzo	dobrze	lub	dobrze	z obsługą	komputera	i nawigacją	po	
internecie	po	pierwszych	zajęciach	zdalnych,	a 78%	po	ostatnich	zajęciach.	Jedynie	3,4%	stu-
dentów	na	początku	e	-learningu	i 0,8%	pod	koniec	semestru	deklarowało,	że	słabo	sobie	radzi,	
zatem	ogólny	poziom	umiejętności	IT	był	wysoki	już	na	początku	nauczania	zdalnego.	Oprócz	
umiejętności	technicznych,	studenci	wyrażali	opinie	(różnymi	kanałami	komunikacji)	o swoich	
postępach	merytorycznych,	w	szczególności	w	odniesieniu	do	umiejętności	rozumienia	ze	słu-
chu,	znajomości	gramatyki	oraz	poszerzeniu	słownictwa.

Materiały	 z  gramatyki	w	zamierzeniu	miały	 stanowić	 jedynie	dodatek	do	 zajęć	 i miały	
być	realizowane	niejako	w	tle,	poprzez	pracę	własną	studentów	(tylko	tych	studentów,	którzy	
uznali,	że	potrzebują	powtórek	z gramatyki	języka	angielskiego).	Oprócz	nagranych	filmów	na	
YT,	napisałam	również	ponad	100	pytań	testowych	na	MS	Forms,	które	pozwalały	przećwiczyć	
zagadnienia	omawiane	na	filmach	na	YT.	Ogólnie	filmy	wyjaśniające	gramatykę	było	ocenione	
bardzo	pozytywnie:	„Tyle lat uczę się angielskiego, ale dopiero po obejrzeniu filmików z gramatyką które 
pani dla nas przygotowuje mam wrażenie że poraz pierwszy rozumiem czasy angielskie”	(A2-7),	„Bardzo 
fajnie wytłumaczone zagadnienia z gramatyki, dzięki przesłanym filmom czuje, że dużo zagadnień zrozu‑
miałem po raz pierwszy.”	(A2-8).

3. 5 / Ocena prowadzącej
Jednym	z aspektów	oceny	nauczyciela	była	 jakość	kontaktu.	Studenci	uznali	na	początku	se-
mestru,	że	kontakt	jest	bardzo	dobry,	wiadomości	zwrotne	studenci	otrzymują	bardzo	szybko	
i są	one	pomocne,	a za	najlepszy	kanał	kontaktu	uznali	przekazywanie	informacji	poprzez	sta-
rostów	grup	(tj. poprzez	WhatsApp),	w	drugiej	kolejności	poprzez	chat	na	MS	Teams.
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Rys. 12. Ocena formy kontaktu z nauczycielem w ankiecie marcowej (na górze) i czerwcowej (na dole)

Po	semestrze	letnim	preferencje	studentów	są	bardzo	podobne.	Studenci	wysoko	też	oceniają	
kontakt	bezpośrednio	z wykładowcą	poprzez	czat,	co	mogło	wynikać	z tego,	że	na	wiadomości	
(na	czacie,	poprzez	mail	i WhatsApp)	odpowiadałam	codziennie;	było	to	istotne	zwłaszcza	na	
początku	nauczania	zdalnego,	kiedy	pojawiało	się	bardzo	dużo	pytań	natury	technicznej.

Rys. 13. Ocena kontaktu z nauczycielem w ankiecie marcowej (na górze) i czerwcowej (na dole)

Jeśli	chodzi	o materiały	przygotowane	przeze	mnie	to	studenci	wypowiadali	się	bardzo	pozy-
tywnie.	Na	pytanie	25 –	„Jakich	trudności	merytorycznych	doświadcza	Pan/i w	trakcie	realizacji	
nauczania	zdalnego	(związanych	z treścią	materiałów	dydaktycznych)”	wpisano	85	odpowiedzi	
w	Ankiecie	I i 55	odpowiedzi	w	Ankiecie	II,	z czego	prawie	wszystkie	zawierały	informacje	typu	
„Brak”	lub	szereg	uwag	pochlebnych:	„Zaangażowanie w pracę zdalną ze strony prowadzącego było na 
110%.”	(A2-25),	„Fajnie, że Pani się tak stara i nagrywa te filmiki, bo jak na razie jest Pani jedyną prowa‑
dzącą, która nadrabia z nami materiał i jest to super :)”	(A1-28),	„Zajęcia zdalne z języka angielskiego są 
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najlepiej przygotowaną formą zajęć zdalnych. Główna uwaga jest taka, że przedmioty wiodące na kierun‑
ku mogłyby obrać podobną strategię.”	(A2-27).

Pojawiły	się	też	oczywiście	uwagi	krytyczne,	były	to	jednak	pojedyncze	wypowiedzi.	Moż-
na	z nich	wywnioskować,	że	ich	autorzy	byli	na	poziomie	poniżej	wymaganego	„na	wejściu”	B1,	
co	tłumaczyłoby	konieczność	poświęcania	nieproporcjonalnie	dużej	ilości	czasu	na	prowadzo-
ny	przeze	mnie	przedmiot.	Kwestia	nauczania	języków	obcych	w	szkołach	wyższych	absolwen-
tów	szkół	średnich	niebędących	na	wymaganym	poziomie	B1	jest	problemem	ogólnopolskim.	
Ważne	 jest,	 że	w	Ankiecie	 II	niemal	wszystkie	uwagi	krytyczne	zostały	zniwelowane,	zatem	
wynikały	one	przede	wszystkim	ze	zderzenia	się	z czymś	nowym,	wcześniej	nieznanym.

3. 6 / Ocena e ‑learningu
Dwa	pytania	w	ankietach	dotyczyły	wad	i zalet	e	-learningu	jako	formy	nauczania.	Responden-
ci	podkreślali	elastyczność	pracy,	jaką	daje	kształcenie	w	systemie	zdalnym	i możliwość	indy-
widualizacji	nauki.	W	szczególności	studenci	doceniali	możliwość	decydowania	o godzinach	
i o tempie	nauki,	stały	dostęp	do	materiałów	dydaktycznych,	a także	oszczędność	czasu	wy-
nikającą	z braku	konieczności	dojechania	na	uczelnię.	Przewija	się	też	wątek	możliwości	sa-
modecydowania	o swojej	nauce.	Oto	kilka	cytatów:	„Szybka komunikacja i możliwość dostosowania 
czasu pracy tylko do siebie zamiast do grupy”	(A2-12),	„Więcej czasu na naukę, co związane jest z bokiem 
konieczności dojazdu na zajęcia z Fordonu, w którym mieszkam na codzień”	(A2-17),	„Możliwość powtórek 
kiedy to potrzebne, można się uczyć ile kto potrzebuje (np. gramatyka, inni potrzebują więcej, inni mniej 
czasu).” (A2-59).

Poczucie	odpowiedzialności	za	własną	naukę,	w	duchu	konstruktywistycznym,	również	
wybrzmiewało	w	wielu	uwagach	studentów,	np.	„Rozwiązywanie	zadań	i quizów	wymaga	ode	
mnie	samodzielnej	pracy	 i myślę,	że	dzięki	 temu	zapamiętam	więcej	 słownictwa	oraz	zasad	
gramatyki.”	(A1-100).

Nauczanie	zdalnie	spodobało	się	na	tyle,	że	na	pytanie	ankietowe	(nr	30)	czy	studenci	pla-
nują	korzystać	z platform	i aplikacji	wprowadzonych	do	e	-learningu	po	zakończeniu	nauczania	
zdalnego	na	moich	zajęciach,	59%	studentów	zdeklarowało	„tak”	w	marcu	i 70,6%	w	czerwcu.	
Wydaje	się,	że	dało	mi	się	zmotywować	studentów	do	nauki,	podjętej	z własnej	inicjatywy,	co	
było	jednym	z założeń	konstruktywistycznych	przyjętych	w	moim	nauczaniu	zdalnym.
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Rys. 14. Prawdopodobieństwo korzystania z platform używanych podczas e ‑learningu po zakończeniu naucza‑
nia zdalnege w ankiecie marcowej (na górze) i czerwcowej (na dole)

Jeśli	chodzi	o wady	nauczania	zdalnego	to	główną	wadą	powtarzającą	sie	w	obu	ankietach	był	
„brak kontaktu w cztery oczy z prowadzącym”.	(A1-1).

4 / PODSUMOWANIE
Ogólnie	 rzecz	biorąc,	mimo	początkowych	problemów	technicznych,	nauczanie	zdalne,	któ-
re	zaproponowałam	moim	studentom	w	zdecydowanej	większości	przypadków	zostało	przez	
nich	 ocenione	 pozytywnie,	 często	 wręcz	 entuzjastycznie,	 uznane	 za	 atrakcyjne,	 skuteczne	
i motywujące.	Studenci	w	przeważającej	większości	doceniali	moje	wysiłki	zmierzające	do	za-
chęcania	 ich	do	wielokrotnych	powtórek	z własnej	 inicjatywy	(samokontrola,	samoregulacja)	
oraz	do	uatrakcyjnienia	formy	wprowadzanego	nowego	materiału	(ogólnie	do	tworzenia	środo-
wiska	sprzyjającego	uczeniu	się	i do	budowania	„rusztowania”),	co	było	również	dla	mnie	bar-
dzo	motywujące.	Założenia	konstruktywistyczne,	które	stanowiły	podstawy	zaproponowanego	
e	-learningu	zostały	zrealizowane	poprzez	stosowanie	samokontroli	i samoregulacj	przez	stu-
dentów	oraz	przez	tworzenie	środowiska	edukacyjnego	przez	prowadzącą,	które	promowało	
inicjowanie	i podtrzymywania	motywacji	do	uczenia.

5 / WNIOSKI KOŃCOWE
Patrząc	na	e	-learning	z szerszej	perspektywy	trzeba	też	wspomnieć,	że	pandemia	spowodo-
wała	gwałtowny	rozwój	umiejętności	obsługi	komputera	i niektórych	e	-learningowych	progra-
mów	edukacyjnych	u nauczycieli	pracujących	w	szkolnictwie	wyższym.	Uwzględniając	choćby	
tylko	moje	doświadczenia,	oprócz	platformy	Kahoot	i Fiszkoteki,	wszystkie	pozostałe	platfor-
my	i aplikacje	były	mi	wcześniej	nieznane,	a nagrywanie	filmów	na	YT	i ich	„postprodukcja”	były	
moim	debiutem.	Potrzeba	zatem	zrodziła	pomysły	i konieczność	przejścia	przez	przyspieszo-
ne	samodoszkalanie	z zakresu	zastosowania	komputerów	w	edukacji,	co	w	ostatecznym	roz-
rachunku	dało	wymierny	efekt	dodany,	 spowodowało	bowiem	szybki	 rozwój	kompetencji	 IT	
wśród	kadry	uniwersyteckiej.
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E‑LEARNING IN TEACHING MEDICAL ENGLISH

SUMMARY The	 study	 has	 shown	 that	 the	most	motivating	 form	 of	 activities	
for	 the	 students	 (in	 both	 surveys)	was	Kahoot	 platform,	 although	 it	was	 also	
assessed	 as	 one	 of	 the	 most	 stressful	 activities	 (along	 with	 audio-recording	
students’	projects	in	Power	Point).	In	the	surveys,	the	majority	of	respondents	
evaluated	 the	 Teams-based	 course	 of	medical	 English	 very	 positively,	 both	 in	
terms	of	learning	the	course	content	and	in	enhancing	their	computer	skills.	The	
results	of	the	surveys	demonstrate	that	a	vast	number	of	students	who	took	part	
in	the	online	course	of	medical	English	were	satisfied	with	this	form	of	learning,	
which	they	found	effective,	motivating	and	attractive.	

E‑LEARNING W NAUCZANIU MEDYCZNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

STRESZCZENIE Celem	niniejszego	artykułu	 jest	opisanie	metod	i	 form	e-lear-
ningu	wprowadzonych	w	 semestrze	 letnim	 2020	 r.	w	Uniwersytecie	Mikołaja	
Kopernika	w	 Toruniu	 na	 zajęciach	 z	medycznego	 języka	 angielskiego	 prowa-
dzonych	dla	poskich	studentów.	Zastosowany	e-learning	opierał	się	na	podsta-
wach	teoretycznych	konstruktywizmu.	W	artykule	omawiane	są	również	wyniki	
dwóch	 anonimowych	 ankiet,	 przeprowadzonych	 wśród	 studentów	 Collegium	
Medicum	UMK,	które	dotyczyły	zajęć	z	medycznego	języka	angielskiego.	Pierw-
sza	ankieta	przeprowadzona	została	po	tygodniu	zajęć	prowadzonych	w	formie	
e-learningu	 (w	marcu),	 a	 druga	po	 zakończonych	 zajęciach	nauczania	na	 od-
ległość	 (w	czerwcu).	W	każdej	ankiecie	brało	udział	ponad	stu	respondentów.	
W  opisanym	 nauczaniu	 zdalnym	 używano	 wielu	 aplikacji,	 m.in.	 MS  Teams,	
MS Forms,	Fiszkoteka,	Kahoot,	LearnClick,	OBS	Studio,	YouTube	itp.	Z przepro-
wadzonych	ankiet	wynika,	że	dla	zdecydowanej	większości	studentów	uczest-
niczących	w	 zajęciach	 zdalnych	 ze	 specjalistycznego	 języka	 angielskiego	 e-le-
arning	był	bardzo	pozytywnym	doświadczeniem,	które	okazało	się	skuteczną,	
motywującą	i	atrakcyjną	formą	nauki.	

LITERATURA
 / Bączkowska	A.,	2010,	Constructivism	and	constructionism	in	language	and	cognition,	

New Pathways in Linguistics,	red.	Stanisław	Puppel,	Marta	Bogusławska-Tafelska,	Olsztyn,	
s. 9–20.

 / Bączkowska	A.,	Krizis, kak prostranstwo issledowanij. Nowyje issledowatielskije naprawlenija 
i woprosy [Кризис,	как	пространство	исследований.	Новые	исследовательские	
направления	и	вопросы].	Wykład	plenarny	na	konferencji:	Mieżdunarodnaja 
naucznoprakticzeskaja on‑lajn konfieriencyja „Krizisnyj mieniedżmient w obrazowanii. Nowyj opyt 
i praktika”	[Международная	научно	практическая	он-лайн	конференция	„Кризисный	
менеджмент	в	образовании.	Новый	опыт	и	практика”],	26.08.2020,	Kazachstan:	
Uralsk–Nur-Sultan–Almaty.

Anna BączkowskaE-learning w nauczaniu medycznego języka angielskiego



STUDIA SLAVICA XXV/1152

 / Filipiak	E.,	2011,	Z Wygotskim i Brunerem w tle: słownik pojęć kluczowych,	Bydgoszcz.
 / Fosnot	C.	T.,	2005,	Constructivism: Theory, Perspectives, and Practice,	Nowy	Jork.
 / Piaget	J.	–	Inhelder	B.,	1967	[1948],	The Child’s Concept of Space,	New	York.
 / Root	T.,	2009,	Opthobook,	Scotts	Valley,	Kalifornia.
 / Root	T.,	2016,	Opthobook Questions. Volume One,	Scotts	Valley,	Kalifornia.

Anna Bączkowska E-learning w nauczaniu medycznego języka angielskiego



STUDIA SLAVICA XXV/1

Ostrava 202 1 / ISSN 1803-5663 (print) ISSN 2571-0281 (online)

153

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 
ПЕРЕВЕРНУТОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ДИСТАНЦИОННОМ 
ВУЗОВСКОМ ОБУЧЕНИИ 
ДЕЛОВОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

VIKTORIA VRÁŽELOVÁ, LENKA ALIEVA

THE APPLICATION OF A FLIPPED CLASSROOM METHOD TO THE 
UNIVERSITY DISTANCE TEACHING OF BUSINESS RUSSIAN 

ABSTRACT The paper deals with the problematics of the flipped classroom method in dis‑
tance university education. It describes the differences between traditional and innovative 
forms of teaching in the course of business Russian outlining their main advantages and 
disadvantages. The emphasis is put on the application of the flipped classroom method in 
an online distance course as well as on the analysis of the data obtained from a question‑
naire.

KEY WORDS flipped classroom, university distance teaching, taxonomy of educational 
objectives

CONTACT Кафедра языков Технического университета в г. Кошице, Словацкая 
республика; viktoria.vrazelova@tuke.sk, lenka.alieva@tuke.sk.

doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2021.25.0012



STUDIA SLAVICA XXV/1154

1 / ВВЕДЕНИЕ
Настоящее	 время	 ставит	 перед	 преподавателями	 иностранных	 языков	 различные	 за-
дачи.	Одной	из	них	 стал	период	вынужденного	перехода	на	дистанционное	обучение	
в нашем	университете,	который	длился	весь	летний	семестр	2019/2020.	По	сравнению	
с традиционным	очным	обучением	в университетах	все	большее	значение	приобретают	
различные	информационные	технологии	и инновационные	методы	обучения.	Препода-
ватели	в сегодняшние	нестабильные	времена,	когда	традиционное	обучение	внеплано-
во	чередуется	с дистанционным,	должны	оперативно	реагировать	и адаптировать	свои	
учебные	программы	и методы.	В первую	очередь	им	необходимо	переосмыслить	свой	
традиционный	стиль	преподавания	и найти	способы	более	эффективного	преподнесе-
ния	и практической	реализации	учебного	плана.	Ориентация	на	более	интерактивные	
формы	обучения,	которые	направлены	на	потребности	студента,	становятся	неотъемле-
мой	частью	современной	системы	образования.	В связи	с ростом	образовательных	тех-
нологий	все	больше	набирает	популярность	метод	так	называемого	перевернутого	клас-
са,	суть	которого	заключается	в обменном	проведении	занятий,	в школе	и дома.	В статье	
рассматривается	 концепция	 перевернутого	 обучения,	 история	 развития	 концепции	
и сравнение	традиционной	модели	обучения	с перевернутым	обучением.	Представля-
ется	собственный	педагогический	опыт	с реализацией	метода	на	курсах	русского	языка	
как	иностранного	у	студентов	Экономического	факультета.	Целью	нашего	исследования	
является	изучение	восприятия	и оценки	студентами метода	на	основе	результатов	анке-
тирования.

2 / ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ПЕРЕВЕРНУТОГО ОБ‑
УЧЕНИЯ
Концепция	так	называемого	«перевернутого	обучения»	(по	англ.	Flipped	Classroom	или	
Inverted	 Classroom)	 представляет	 собой	молодой	 по	 дидактическим	меркам	 образова-
тельный	феномен.	Некоторые	русские	авторы	предпочитают	называть	этот	термин,	вме-
сто	калькированного	перевода	«перевернутый	класс»	или	«перевернутое	обучение»,	рус-
скоязычным	эквивалентом	«обратное	обучение»	 (Атабекова –	Белоусов	2013).	В нашей	
статье	будем	пользоваться	термином	перевернутое	обучение,	так	как	это	нам	намекает	
иностранное	происхождение	этой	образовательной	модели.

Концепция	обучения	была	сформулирована	и успешно	реализовалась	представите-
лями	зарубежного	академического	сообщества.	Публикации	с примерами	реализации	
этой	образовательной	технологии	и первыми	теоретическими	обобщениями	по	данной	
проблематике	появились	в конце	90-х	годов	ХХ	века.	Среди	основателей	концепции	пе-
ревернутого	 обучения	 необходимо	 упомянуть	 американских	 вузовских	 специалистов	
по	экономике	М.	Лейджа,	Г.	Плата	и М.	Треглию	(2000),	которые	пришли	к выводу,	что	
обучение	становится	эффективным,	когда	действия,	традиционно	выполняемые	во	вре-
мя	обучения,	проходят	вне	класса.	При	внедрении	этого	метода	они	уделяют	основное	
внимание	носителям	информации,	которые	являются	его	краеугольным	камнем.	В до-
машних	заданиях	студентов	они	рекомендовали	использовать	видеозаписи	лекций	или	
презентации	PowerPoint	со	звуком,	которые	были	опубликованы	в Интернете.	Ожида-
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лось,	что	студенты	курса	Микроэкомомика	в университете	в Майами	придут	в класс	под-
готовленными	к обсуждению	соответствующего	материала.	На	занятиях	студенты	были	
готовы	провести	в группе	экономические	эксперименты	и «имели	возможность	увидеть	
экономические	принципы	в действии»	(Lage –	Platt –	Treglia	2000:	33).

Затем	идею	этой	модели	обучения	подхватил	и Салман	Хан,	который	в 2004	году	
стал	 создавать	видео,	 чтобы	помочь	 своим	родственникам	в  учебе,	когда	они	не	преу-
спевали	в математике.	Репетиторство	с помощью	телефона	и приложения	Yahoo	Doodle	
было	 так	 эффективным,	 что	 первоначальная	 идея	 помощи	 родственникам	 переросла	
в  создание	учебного	 заведения	 «Академия	Хана»	 (Khan	Academy)	 в  2008	 году.	Этот	об-
разовательный	ресурс	 включает	 более	 3000	 видеолекций	по	различным	дисциплинам	
естественных,	инженерных,	 гуманитарных	наук,	которые	размещаются	на	платформе	
YouTube.	 Эта	 обучающая	 платформа	 делает	 упор	 на	 персонализированном	 обучении,	
когда	студенты	практикуют	учебную	программу	в своем	собственном	темпе,	заполняют	
пробелы	в понимании	учебной	программы	и таким	образом	ускоряют	свое	обучение.

К настоящему	времени	начинают	появляться	единичные	публикации	по	исследуе-
мой	инновационной	модели	обучения	у	русских	авторов.	Собственный	опыт	примене-
ния	технологии	перевернутого	обучения	описывают	преподаватели	Южно	-Уральского	
государственного	университета	в Челябинске,	М. В.	Цытович	и Г. Ф.	Бороненко,	которые	
этот	метод	применили	при	обучении	английскому	академическому	письму.	В экспери-
ментальной	группе	были	преподаватели	и аспиранты	вуза,	и их	обучение	происходило	
по	традиционной	методике	и с использованием	инновационных	технологий.	Учащиеся	
получили	на	дом	теоретический	материал	в формате	Pdf,	подкасты	для	академического	
письма,	 упражнения	для	расширения	словарного	 запаса,	 дополнительные	видеомате-
риалы	и ссылки.	В конце	каждого	теоретического	модуля	проводился	онлайн	тест	с во-
просами	с несколькими	вариантами	ответов.	На	очных	занятиях	студенты	выполняли	
различные	продуктивные	действия,	напр.	 анализ	конкретных	академических	текстов,	
поиск	ошибок	в текстах,	сравнение	исходной	и исправленной	версий	текста,	различные	
грамматические	и лексические	упражнения.	Результаты	исследования	Цытовича	и Бо-
роненка	показали,	что	«при	прохождении	одинакового	количества	теоретического	ма-
териала	в два	раза	увеличилось	количество	практических	упражнений,	выполняемых	на	
занятии,	а также	увеличилось	количество	усвоенных	лексических	единиц».	Количество	
новых	лексических	единиц	увеличилось	благодаря	интерактивным	лексическим	упраж-
нениям	на	300	до	350	слов	в сравнении	с 200	словами	усвоенными	при	использовании	
традиционного	метода.	(Цытович –	Бороненко	2018:	62).

Наконец,	мы	хотели	бы	упомянуть,	что	существенный	вклад	в методологическую	
разработку	концепции	перевернутого	обучения	внесли	работы	учителей	химии	Д.	Берг-
мана	 и  А.	 Сэмса,	 которые	 популяризировали	 данный	метод	 в мире	 и  воплотили	 «пе-
ревёрнутые»	уроки	в практику.	Д.	Бергман	и А.	Сэмс	нашли	решение,	как	обеспечить	
своими	лекциями	студентов, часто	пропускающих	занятия. Применение	этого	решения	
было	мотивировано	 также	 и  тем,	 что	 они	 расходовали	 непомерно	много	 времени	 на	
проведение	повторных	занятий	для	студентов,	пропустивших	занятия.	Поэтому	они	на-
чали	размещать	их	онлайн	-лекции	в форме	видео,	чтобы	и отсуствующие	студенты	име-
ли	к ним	доступ.	В результате	видеолекций	возможность	их	просмотра	в режиме	онлайн	
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оценили	как	отсуствующие,	так	и остальные	присутствующие	на	занятии	студенты.	По-
зитивные	отзывы	от	 студентов	привели	американских	педагогов	к  соответствующему	
выводу	о том,	что	можно	радикально	изменить	временной	принцип	проведения	заня-
тий	(Bergman –	Sams	2012).

В их	совместном	труде	Flip your classroom	(2012)	авторы	описали	метод	перевернутого	
обучения	как	учебную	стратегию	на	основе	которой	то,	 что	должно	было	быть	реали-
зированным	в классе,	сейчас	было	проведено	дома,	и наоборот,	домашние	задачи	ста-
ли	быть	реализированы	в классе.	Основным	при	этом	моделе	обучения	является	то,	что	
учитель	предоставляет	новый	учебный	материал	для	самостоятельного	изучения	дома,	
а на	очном	занятии	проходит	практическое	закрепление	нового	материала	(Bergman –	
Sams	2012:	 13).	Важно	то,	что	авторам	удалось	сосредоточить	свое	внимание	на	методе	
перевернутого	обучения	в связи	со	значительным	изменением	позиции	учителя	во	вре-
мя	обучения.	Мы	замечаем	переход	от	главенства	учителя	к главенству	студента.	Студен-
ты	принимают	на	себя	отвественность	за	их	собственное	обучение,	так	как	применение	
этого	нового	метода	предоставляет	определенную	степень	выбора	при	выполнении	их	
домашних	заданий.	С другой	стороны,	учителя	перестают	занимать	позицию	носителя	
информации,	и их	роль	заключается	в управлении	и наблюдении	за	студентами.	Учителя	
становятся	«гидами»	студентов,	создавая	им	больше	пространства	для	активности	и реа-
лизации.	Наблюдается	принципиальное	изменение	содержания	очного	занятия.	Оно	не	
начинается	вводной	теоретической	лекцией	преподавателя,	а сосредотачивается	на	ра-
боте	студентов	в парах,	в группе	или	на	интерактивной	беседе	(Bergman –	Sams	2012:	27).

Кроме	значительного	изменения	позиции	учителя	перевернутое	обучение	связано	
с комплексной	реструктуризацией	времени	обучения.	В начале	очного	занятия	учитель	
ведет	 дискуссию,	 задает	 студентам	 вопросы	 относительно	 темы	 объясненной	 в  видео	
и отвечает	на	вопросы	студентов.	Все	остальное время	учитель	уделяет	внимание	про-
должительным	видам	деятельности,	как	например	решению	проблем	и практическим	
занятиям.	В Таблице	1	приведена	длительность	отдельных	этапов	урока	в сравнении	тра-
диционное	обучение	против	перевернутого	обучения	(Bergman –	Sams	2012:	15).

Традиционное	обучение Перевернутое	обучение

Деятельность Время Деятельность Время

Вводные	действия 5	мин. Вводные	действия 5	мин.

Контроль	домашнего	задания 20	мин. Дискуссия	о	домашнем	задании	
в форме	видеоролика

10	мин.

Объяснение	нового	учебного	
материала

30–45	мин. Управляемая	и	независимая	практика	
или	лабораторная	деятельность

75	мин.

Управляемая	и	независимая	
практика	или	лабораторная	
деятельность

20–35	мин.

Таблица 1. Сравнение использования времени в традиционном и перевернутом обучении 
(Bergman, Sams)
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3 / МЕТОД ПЕРЕВЕРНУТОГО ОБУЧЕНИЯ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ТАКСОНОМИИ БЛУМА
Д.	Бергман	разрабатывает	проблематику	другого	использования	времени	в традицион-
ном	и обратном	обучении	и в других	научных	работах.	На	своих	видеолекциях	призыва-
ет	учителей	переоценить	время,	используемое	в классе,	совмещая	изменения	в способе	
обучения	с необходимыми	изменениями	в таксономии	Блума	(Bloom,	1956,	с.	201–207).	
Касательно	применения	иерархии	образовательных	целей	он	предлагает	отделить	два	
нижних	уровня	таксономии	Блума	 (знание	и понимание)	от	очного	обучения	и пере-
нести	их	в среду	домашней	подготовки	студентов	в форме	видео.	Он	оправдывает	это	
тем,	что именно	выполнение	целей	этих	двух	уровней	занимает	больше	всего	времени	
в традиционном	классе,	а на	темы	других	уровней	 (применение	и оценка)	выдяляется	
намного	меньше	 времени,	или	 время	 отсутствует.	В  Таблице	 2	 слева	показана	иерар-
хия	 целей	 в  традиционном	 обучении,	 которая	 начинается	 со	 знаниями	 и  окончается	
с оценкой.	В Таблице	2	направо	показана	желаемая	обратная	иерархия	в обучении	по	
мнению	Бергмана	с упором	на	применение	и оценку,	которые	должны	стать	основны-
ми	компонентами	дидактической	структуры	урока.	Бергман	объясняет,	что	«когда	мы	
пересмотрим	таксономию	Блума,	мы	будем	уделять	больше	времени	существенным	те-
мам	из	высших	слоев	иерархии,	которые	требуют	более	высокого	уровня	мыслительных	
действий»	(Бергман	2013).

Таблица 2. Переоценка времени в классе на примере таксономии Блума (Бергман)

4 / МЕТОД ПЕРЕВЕРНУТОГО ОБУЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИ‑
ОННОМ ВУЗОВСКОМ ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОГО РУССКОГО 
ЯЗЫКА
Постоянные	изменения	обстоятельств	в обучении	студентов	вуза	(переход	из	очного	на	
заочное	обучение	в  течение	одного	семестра)	 требуют	создания	новых	решений	и ис-
пользования	 информационно	-коммуникативных	 технологий	 в  обучении.	 По	 нашему	
мнению,	 потребностям	 студентов	 во	 время	 вынужденного	 дистанционного	 обучения	
наиболее	эффективно	отвечает	модель	перевернутого	обучения.

Основным	преимуществом	этого	метода	является	соединение	традиционного	об-
учения	с домашним	обучением,	когда	преподаватель	гибко	планирует	занятия,	разде-
ленные	на	дневное	обучение	и домашнее	онлайн	-обучение.	В условиях	дистанционного	
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обучения	мы	не	могли	полностью	использовать	потенциал	этого	метода,	так	как	очное	
обучение	не	было	реализовано	из	-за	пандемии	коронавируса.	Изменившиеся	условия	
обучения	создали	вынужденную	ситуацию	для	адаптирования	нами	метода	переверну-
того	обучения	в новых	условиях,	когда	все	обучение	переместилось	только	в домашнюю	
среду	студента.	В нашем	исследовании	мы	использовали	метод	перевернутого	обучения,	
который	мы	применили	исключительно	к дистанционной	форме	обучения,	без	возмож-
ности	 очного	 обучения	 студентов.	 Из	-за	 необходимости	 дистанционного	 обучения,	
которое	мы	реализовали	в летнем	семестре	академического	года	2019/2020,	мы	создали	
собственную	методику	обучения,	вдохновленную	методом	перевернутого	обучения.	Ос-
новное	отклонение	от	метода	перевернутого	обучения	заключется	в том,	что	вся	учебная	
деятельность	проходила	дома	за	пределами	университетских	помещений	без	прямого	
взаимодействия	с преподавателем.	Наша	основная	цель	при	использовании	этого	ме-
тода	состояла	в мотивации	студентов	к активному	обучению	с помощью	современных	
привлекательных	мультимедийных	материалов.

Внедрение	метода	перевернутого	обучения	исключительно	к дистанционному	обу-
чению	потребовало	высокой	личной	ангажированности	как	со	стороны	преподавателей,	
так	 и  со	 стороны	 студентов.	 Домашнее	 онлайн	-обучение	 проходило	 через	 платформу	
Moodle,	 где	преподаватели	публиковали	один	раз	 в неделю	все	подготовленные	рабо-
чие	материалы.	Наша	подготовка	к дистанционному	обучению	состояла	из	нескольких	
этапов.	 В  первую	 очередь	 это	 была	 задача	 создания	подходящего	 учебного	материала	
к  учебнику	Русский	 язык	 для	 делового	 общения	А2	 (Котане	 2014).	 Рабочие	материалы	
летнего	семестра	в соответствии	с учебником	содержали	темы:	Клиенты,	Деловая	встре-
ча,	Рынок,	Конкуренция	и Бренды.	Мы	сами	подготовили	рабочие	материалы	к этим	те-
мам	в форме	Ворд	документов.	В структуру	материалов	к учебнику	входили	следующие	
учебные	задания:	аудирование	и дополнение	недостающей	информации	в диалогах,	по-
слетекстовые	и последиалоговые	ответы	на	вопросы,	дополнение	типичной	характери-
стики	продуктов,	образование	словосочетаний	в правильной	падежной	форме,	перевод	
словосочетаний	на	словацкий	язык.

Второй	задачей	был	поиск	видеоматериалов	из	канала	Youtube,	которые	были	тема-
тически	связаны	с содержанием	учебника.	Нашей	основной	целью	было	найти	корот-
кие	видеолекции	продолжительностью	до	2–3	минут.	Третьей	задачей	была	подготовка	
рабочих	материалов	 к  видеолекциям	 в форме	Ворд	 документов.	Содержанием	 допол-
нительных	видеолекций	были	понятия	подходящие	к учебнику	(Клиенты:	постоянный	
и лояльный	клиент,	клиентская	база,	сарафанное	радио,	накопительные	и дисконтные	
карты,	бонусная	 система;	Деловая	встреча:	 назначение	и предложение	деловой	встре-
чи,	соблюдение	правил	телефонных	звонков;	Рынок:	определение	рынка,	виды	рынков,	
внутренний	и внешний	рынок,	рыночный	механизм,	регуляторы	поведения	субъектов	
рынка,	спрос	и предложениe,	функции	рынка;	Конкуренция:	определение	конкуренции,	
роль	конкуренции,	основныe	виды	конкуренции,	монополия,	совершенная	и несовер-
шенная	конкуренция,	олигополия;	Бренды: определение	бренда,	ментальная	карта	но-
сителей	бренда,	известные	российские	бренды).

Целью	 рабочих	материалов	 к  видео	 было	 стимулирование	 студентов	 к  самостоя-
тельной	работе	дома	и обогащение	словарного	 запаса	 студентов	о новые	лексические	
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единицы,	которые	не	находились	в базовом	учебнике.	Студенты	приобретали	навыки	
понимания	информации	и изучали	новые	слова	и выражения.	Структура	рабочих	ма-
тераилов	к видео	состоит	из	двух	частей.	В начале	каждой	части	приводится	ссылка	на	
одно	 видео,	 русско	-словацкий	 глоссарий	 терминов,	 слов	 и  словосочетаний,	 которые	
прозвучат	в видео	и для	студентов	они	новые.	В рабочих	материалах	сосредотачиваем	
внимание	на	конкретные	 задачи,	 вытекающие	из	 содержания	видео.	Из	информации	
в видео	студенты	после	просмотра	видео	разрабатывают	3	или	4	упражнения,	направ-
ленные	на	общее	понимание	и понимание	деталей	услышанной	информации.	Считаем,	
что	благодаря	выполнению	упражнений	просмотр	видео	намного	эффективнее.	Упраж-
нения	 состояли	 из	 следующих	 заданий:	 определение	 термина	 на	 основе	 толкования,	
определение	верных/неверных	утверждений,	выбор	правильного	варианта,	соединение	
словосочетания	из	правой	и левой	колонок,	дополнение	терминов	в ментальную	карту,	
исправление	ошибок	в утверждениях,	перевод	терминологических	словосочетаний	на	
словацкий	язык,	ответы	на	открытые	вопросы,	ответы	на	закрытые	вопросы	с варианта-
ми	выбора.	В Приложении	1	указаны	примеры	заданий	к видео	по	теме	Бренды.

Приложение 1. Примеры заданий к видео по теме Бренды (Вражелова, Алиева)

Задание: Дополните ментальную карту.
Задание:	Отметьте, являются ли утверждения верными или неверными.
А: Бренд – это только торговая марка В – Н
Б: Бренд – это продукт, вещь или компания В – Н
В: Бренд – это ожидание и удовлетворение В – Н

Задание: Исправьте неправильную информацию о топ 10 самых известных российских 
брендах в мире.

1. Лада известна за пределами РФ. Продукцию можно встретить на дорогах Восточ‑
ной Европы, Южной Америки и в некоторых государствах Ближнего зарубежья.

2. Аэрофлот крупнейший национальный перевозчик. Компания является одной из са‑
мых безопасных в России и пользуется признанием иностранных пассажиров.

3. Компания КамАЗ производит легендарные легковые машины знаменитые по всей Ев‑
ропе.

.Студенты	дома	выполняли	все	учебные	задания	в документах	в Ворде,	используя	плат-
форму	Moodle	 и  канал	 Youtube.	 Через	 платформу	Moodle	 студенты	 отправляли	 запол-
ненные	рабочие	материалы	в онлайн	-папки	платформы	Moodle	один	раз	в неделю	по	
расписанию.	 Непрямое	 взаимодействие	 преподавателя	 со	 студентом	 также	 заключа-
лось	в том,	что	студенты	получали	отзывы	учителя	о разработанных	рабочих	материалах	
в виде	письменных	комментариев	в онлайн	-папке	платформы	Moodle.	Преимущество	
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онлайн	-обучения	заключалось	в большей	гибкости	и свободе	для	студентов,	одним	из	
недостатков	для	преподавателей	была	невозможность	получить	обратную	связь	от	сту-
дентов	в реальном	времени.

Просмотр	 видеолекций	 студентами	 и  их	 регулярная	 работа	 на	 заданиях	 к  видео	
принесла	много	преимуществ.	Путем	просмотра	видео	студенты	развивали	словарный	
запас	 профессиональных	 тем,	 при	 этом	 у	 них	 была	 возможность	 прослушивать	 речь	
носителей	языка.	В качестве	предварительной	подготовки	перед	каждым	просмотром	
видео	преподаватель	предоставил	основной	перечень	слов,	словосочетаний,	которые	со-
держались	в видео	касательно	конкретной	темы.	Еще	одним	преимуществом	было	то,	
что	студенты	могли	слушать	подлинное	произношение	носителей	языка	и повторять	его	
произношение.	В отличие	от	механического	обучения	словарного	запаса,	основанного	
на	записях	из	учебников,	просмотр	видео	значительно	изменил	понимание	профессио-
нальных	терминов	у	учащихся.	Из	видео	студенты	создавали	ментальные	карты,	благо-
даря	которым	получили	более	широкий	обзор	по	конкретной	теме.

Просмотр	видео	стимулировал	языковые	навыки	всех	учащихся,	независимо	от	их	
уровня	владения	языком.	Преимущество	просмотра	видео	заключалось	в том,	что	более	
слабые	студенты	могли	просматривать	видео	несколько	раз,	включать	просмотр	по	мере	
необходимости	и  убедиться	 в  том,	 что	 они	правильно	поняли	 содержание.	Субтитры,	
которые	использовало	55%	студентов	(на	основе	наших	результатов	анкетирования),	по-
могли	лучше	понять	содержание.	Таким	образом,	домашняя	подготовка	способствовала	
прогрессу	в учебе	более	слабых	учеников.	Время,	которое	студенты	посвящали	самосто-
ятельному	изучению	русского	языка	дома,	было	увеличено	по	сравнению	с очным	обуче-
нием.	Студенты	не	были	ограничены	временем	академических	90	минут	при	подготовке	
рабочих	материалов.

5 / ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТАМИ МЕТОДА ПЕРЕВЕРНУ‑
ТОГО ОБУЧЕНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)
Исследование	 проводилось	 на	 Кафедре	 языков	 Технического	 университета	 в  городе	
Кошице	в летнем	семестре	2020	года.	Обучение	методом	перевернутого	обучения	про-
водилось	в трех	группах	студентов	первого	курса	Экономического	факультета.	В иссле-
довании	приняло	участие	39	студентов,	завершивших	второй	семестр	дистанционного	
изучения	предмета	«Деловой	русский	язык».	Основная	цель	исследования	в форме	ан-
кеты	заключалась	в определении	восприятия	метода	перевернутого	класса	нашими	сту-
дентами	и эффективности	такого	обучения.	Число	опрошенных,	заполнивших	анкету,	
составило	22	студента.	Анкета	включала	16	вопросов:	14	вопросов	в форме	ответа	из	не-
скольких	возможностей	и 2	открытых	вопроса.

Анализ	 и  обработка	 результатов	 анкетирования	 показали,	 что	 100%	 из	 общего	
числа	опрошенных	устраивало	онлайн	обучение,	причем	71%	студентов	положительно	
оценивает	 содержание	 обучения	 и метод	 работы	 с  рабочими	материалами	приспосо-
бленными	под	домашнее	обучение.	73%	студентов	отнеслись	положительно	к содержа-
нию	рабочих	материалов	к учебнику	одновременно	с дополнительными	рабочими	ма-
териалами включающими	видео.	Полученные	результаты	подтверждают	эффективность	
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использования	видеоресурсов.	77	%	студентов	считает	работу	с рабочими	материалами	
с видео	более	эффективным	инструментом	изучения	иностранного	языка	по	сравнению	
с  традиционной	 формой	 обучения.	 При	 анализе	 содержания	 дополнительных	 рабо-
чих	материалов	с видео,	почти	60%	опрошенных	оценили	материалы	как	интересные.	
Наши	результаты	показали,	что	студенты	отдают	предпочтение	менее	сложным	типам	
упражнений	(73% –	выберите	правильный	вариант,	63,6% –	образуйте	словосочетания,	
59,1% –	отметьте	верное/неверное	утверждение)	по	сравнению	со	сложными	упражне-
ниями	(дополните	определения	подходящими	словами,	находящимися	в рамке,	ответь-
те	на	вопросы,	исправьте	неправильные	утверждения,	дополните	пропущенные	слова	
в словосочетаниях	или	предложениях).	Анализ	ответов	опрошенных	показал,	что	хотя	
55%	опрошенных	прибегало	к помощи	субтитров,	у	73%	из	них	понимание	содержания	
в видео	не	вызывало	затруднения.	В среднем	студенты	уделяли	разработке	упражнений	
60	минут.

Нашей	целью	было	узнать,	к какому	прогрессу	привела	разработка	рабочих	матери-
алов	с видео	у	студентов.	Наши	результаты	показали,	что	у	студентов	улучшились:	сло-
варный	запас	делового	РКИ	(54,5%	опрошенных),	освоение	коммуникативных	моделей	
(50%	опрошенных),	понимание	на	слух	 (86,4%	опрошенных),	понимание	сущности	ус-
лышанной	информации	в плавном	темпе	речи	(50	%	опрошенных).	По	мнению	68%	сту-
дентов	уделенное	время	для	изучения	рабочих	материалов	в учебнике	и дополнитель-
ных	рабочих	материалов	с видео	помогло	успешно	сдать	устный	экзамен	по	деловому	
РКИ	 в  конце	 семестра.	 Самостоятельная	 работа	 отразилась	 и  в  результатах	 зачетного	
тестирования.	Количество	студентов	первого	курса	по	предмету	«Деловой	русский	язык»	
с оценкой	А и Б	увеличилось	с 48%	(обучение	по	традиционной	модели	в зимнем	семе-
стре	2019/2020)	на	76%	(обучение	по	модели	перевернутого	обучения	в летнем	семестре	
2019/2020.

К примеру	приводим	несколько	комментариев	наших	студентов:

Я почувствовала личный прогресс в отношении русского языка, чем в зимнем семестре.
Я считаю такой подход хорошей альтернативой обучения языку в домашних условиях.
Рабочие листы с видеозаписями помогли мне лучше понять саму тему.
Я быстрее запоминала новые слова и их произношение.
Я  обязательно улучшила свое прослушивание, а  также свое произношение, поскольку 
я прослушивала видеозаписи и слышала иностранный язык у людей, чей язык является 
родным.
Я выучил слова намного легче и лучше понял тему.
Словосочетания, слова и предложения лучше сохранились в моей памяти благодаря ау‑
дио и видеозаписям.
Мне нравится учить русский язык таким образом. Не скучно, а наоборот рабочие ли‑
сты, а также аудиозаписи заставляли меня слушать и заучивать словарный запас.

Результаты	анкетирования	показывают,	что	студентов	устраивало	содержание	обучения	
и  использованные	 методы	 обучения.	 59,1%	 студентов	 выразило	 готовность	 занимать-
ся	подготовкой	рабочих	материалов	в домашних	условиях	и в случае	очного	обучения	
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в  будущем.	 Применяя	 метод	 перевернутого	 обучения,	 мы	 способствовали	 активному	
и самостоятельному	обучению	студентами	иностранного	языка.	Кроме	того,	благодаря	
их	 усилиям,	 появилось	 более	 позитивное	 отношение	 к  изучению	профессионального	
русского	языка.	С другой	стороны,	мы	должны	упомянуть,	что	каждый	метод	имел	не-
которые	недостатки.	Основным	недостатком	было	то,	что	студенты	без	присмотра	и без	
личного	присутствия	однокурсников	в аудитории	не	могли	развивать	коммуникативные	
навыки.	Некоторым	студентам	было	трудно	заставить	себя	работать	дольше	без	надзора	
преподавателя.	Их	самостоятельная	работа	дома,	просмотр	видео,	а затем	заполнение	
рабочих	 материалов	 требовали	 большой	 самодисциплины.	 Еще	 одним	 недостатком	
была	трудоемкость	заданий	для	студентов.	Просмотр	видео	определенно	занял	больше	
времени,	чем	выполнение	нескольких	упражнений	из	 учебника.	Некоторые	студенты	
могли	чувствовать,	что	им	не	хватало	личного	объяснения	содержания,	словарного	запа-
са	со	стороны	преподавателя.

6 / ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы	пришли	к выводу,	что	модель	перевернутого	обучения	в условиях	дистанционного	об-
учения	является	эффективной,	но	имеет	определенные	ограничения	в связи	с потребно-
стью	значительного	временного	отрезка	как	при	подготовке	учебных	материалов	со	сто-
роны	предодавателей,	так	и при	выполнении	учебных	заданий	студентами.	Этот	метод	
обучения	ставит	перед	преподавателем	сложную	задачу	подготовки	подходящих	мате-
риалов,	но	с другой	стороны	мотивирует	студентов	самостоятельно	заниматься	в домаш-
ней	обстановке.	Наше	анкетирование	показало,	что	студенты	неравнодушны	к изучению	
делового	РКИ	даже	в условиях	домашней	подготовки	под	онлайн	руководством	препода-
вателя	путем	разработки	рабочих	листов.	На	наш	взгляд,	этот	метод	становится	эффек-
тивнее,	если	занятия	реализуются	в классе	и в домашней	среде	учащихся –	не	только	дис-
танционно,	с учетом	перевернутой	иерархии	образовательных	целей	таксономии	Блума.

THE APPLICATION OF A FLIPPED CLASSROOM METHOD TO THE 
UNIVERSITY DISTANCE TEACHING OF BUSINESS RUSSIAN 

SUMMARY We	came	to	the	conclusion	that	our	adapted	flipped	class	model	is	
effective	but	has	certain	limitations.	In	relation	to	distance	teaching	of	Business	
Russian	courses,	the	model	is	beneficial	to	both	teachers	and	students.	However,	
the	method	demands	more	personal	involvement	from	both	sides.	Challenging	
aspects	include	time-consuming	preparation	of	online	materials	in	the	form	of	
worksheets	from	the	side	of	the	teacher	and	unguided,	autonomous	learning	in	
the	home	environment	from	the	side	of	the	student.	Our	survey	showed	that	stu-
dents	are	willing	to	study	and	perform	tasks	not	only	in	the	classroom,	but	also	
outside	the	classroom	in	the	conditions	of	home	preparation.	In	our	opinion,	
this	method	becomes	more	effective	if	classes	are	implemented	in	the	classroom	
and	in	the	home	environment	of	students	(not	only	in	distance	education)	con-
sidering	the	inverted	hierarchy	of	educational	objectives	of	Bloom’s	taxonomy.
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Badania	 przeprowadzone	 przez	 Światową	Organizację	 Zdrowia	 podają,	 że	 zawód	 tłumacza	
konferencyjnego	po	astronaucie	i pilocie	myśliwca	jest	najbardziej	energochłonnym	zawodem	
na	świecie.	 I choć	 tajniki	pracy	 tłumacza	nie	są	zbyt	dobrze	znane	szerokiemu	gronu	zlece-
niodawców	(tłumacz	bardzo	często	postrzegany	jest	w	kategoriach	„zwykłego“	usługodawcy),	
to	stres	związany	z podjęciem	pracy	tłumacza	konferencyjnego	wielu	chętnym	już	na	samym	
początku	podcina	skrzydła,	a wciąż	jednak	nie	brak	ludzi	wykonujących	z pasją	ten	zawód.	Na	
istotne	aspekty	niełatwej	sztuki	przekładu	ustnego	wskazuje	również	Muryc	(Muryc	2016:	115).	
Zauważa,	że	zarówno	w	przekładzie	konsekutywnym,	jak	i symultanicznym	obecne	są	„wysokie,	
dla	obu	technik	nieco	odmienne,	wymogi	kognitywne”;	podkreśla	także	istotną	rolę	takich	ele-
mentów	jak	pamięć,	koncentracja,	czy	kontekst	sytuacyjny.	To,	co	tak	trudne	w	pracy	tłumacza,	
doskonale	ujął	Tadeusz	Boy	-Żeleński	mówiąc,	że:	„Przekład	to	rzecz	trudna;	pod	względem	for-
malnym	trudniejsza	niż	pisanie,	łatwiej	bowiem	znaleźć	formę	dla	myśli	własnej,	[…]	nie	dla	my-
śli	cudzej	powstałej	z zupełnie	innego	ducha.	Wymaga	nie	tylko	znajomości	literatury	i kultury	
danego	kraju,	wreszcie	panowania	nad	własnym,	ojczystym	językiem”	(Boy	-Żeleński	1922:	285).

Tłumacz	jako	ten,	którego	zadaniem	jest	transfer	treści	z języka	źródłowego	do	języka	do-
celowego,	napotyka	w	swojej	 codziennej	pracy	na	szereg	wyzwań.	Niniejszy	artykuł	 traktuje	
o aspektach	pracy	tłumacza,	wskazuje	na	aktualne	badania	rynkowe,	również	w	świetle	aktual-
nej	sytuacji	epidemicznej.

Teksty	specjalistyczne	to	teksty	nieliterackie,	zwykle	o przeznaczeniu	użytkowym,	często	
ściśle	związane	z daną	gałęzią	gospodarki,	określonym	rodzajem	usług	 lub	towarów,	czy	też	
branżą.	Fakt	funkcjonowania	tłumacza	tekstów	specjalistycznych,	który	najczęściej	prowadząc	
działalność	gospodarczą	realizuje	zlecenia	dla	swoich	klientów,	związany	jest	z dwojaką	per-
spektywą.	Douglas	Robinson,	amerykański	badacz	specjalizujący	się	w	problematyce	przekła-
du,	wskazuje	na	dwie	istotne	i odmienne	perspektywy	w	procesie	przekładu –	perspektywę	ze-
wnętrzną	oraz	perspektywę	wewnętrzną	(Robinson	1997:	6).	Opisał	je	dokładniej	Anthony	Pym	
(Pym	1993:	131,	149–50)	również	w	swoich	pracach	podając,	że	przekład	z perspektywy	„wiedzy	
zewnętrznej”	jest	tekstem,	zaś	z perspektywy	„wiedzy	wewnętrznej”	jest	działaniem.	Czym	in-
nym	jest	przekład	z perspektywy	tłumacza	(perspektywa	wewnętrzna),	a czym	innym	jest	prze-
kład	z perspektywy	klienta,	który	oczekuje	tekstu,	w	zrozumiałym	dla	niego	języku	docelowym	
(perspektywa	zewnętrzna).	Dla	tłumacza,	będącego	niejako	„wewnątrz”	procesu	(tłumacz	ro-
zumie	oryginał	tekstu	w	ujęciu	kulturowym,	kontekstowym,	dostrzega	niuanse	znaczeniowe),	
transfer	tekstu	z języka	źródłowego	do	języka	docelowego	to	pewien	proces,	na	który	składają	
się	zarówno	jego	edukacja	i doświadczenie	zawodowe,	jak	i samo	zrozumienie	tematyki	prze-
kładanego	tekstu,	znajomość	terminologii,	aż	po	wykorzystanie	w	procesie	przekładu	specy-
ficznych	narzędzi,	umożliwiających	mu	jak	najdoskonalsze	oddanie	treści	w	języku,	na	który	
przekłada	tekst.	Na	pracę	tłumacza	w	procesie	przekładu	składają	się	również	takie	elementy	
jak	rzetelna	korekta	tekstu,	zachowanie	formy	graficznej,	czy	terminowe	przekazanie	zlecenia	
klientowi.

Podobnie	 jak	wiele	 innych	 gałęzi	 gospodarki,	 również	praca	 tłumacza	 oraz	 jej	wymogi	
jakościowe	 zostały	 uregulowane	w	 postaci	 normy	PN	-EN	 ISO  17100:2015.	Na	 szarym	 końcu	
procesu	przekładu,	 korekty,	 oprawy	graficznej	 i  terminowego	przekazania	 tekstu	 klientowi,	
tłumaczowi	pozostaje	cierpliwe	oczekiwanie	na	terminowy	przelew	wynagrodzenia	od	klienta	
(dziś	terminy	mają	rozpiętość	między	30	a 60	dni	od	daty	wystawienia	faktury).	Krzysztof	Hej-
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wowski	twierdzi,	że	„dobrą	pracę	tłumacza	ocenić	może	znawca	(translatoryk,	krytyk,	literatu-
roznawca,	wyrobiony	czytelnik) –	dopiero	po	porównaniu	przekładu	z oryginałem”	(Hejwowski	
2012:	27).

Diagram nr 1. Dylematy i trudności w pracy tłumacza Diagram nr 2. Niektóre z aspektów pracy tłumacza.

Perspektywa	klienta,	nazywana	przez	Pyma	perspektywą	zewnętrzną	(Pym	1993:	131,	149–150)	
to	punkt	widzenia	klienta,	gdzie	tłumaczenie	pełni	rolę	produktu,	który	kupuje.

Diagram nr 3. Perspektywa zewnętrzna.

Przełożony	tekst	jest	„tylko”	i wyłącznie	narzędziem	do	realizacji	założonych	przez	niego	celów:	
podpisania	kontraktu,	wygrania	zamówienia	przetargowego,	pomyślnego	zakupu	linii	techno-
logicznej	etc.	Tłumaczenie	powinno	zatem	zostać	wykonane	szybko	(najczęściej	„na	wczoraj”),	
niezawodnie	 (tłumacz	musi	mieć	doskonale	opanowaną	 terminologię	 języka	docelowego,	 co	
ważniejsze,	rozumieć	o co	chodzi	w	tekście,	który	tłumaczy)	no	i za	konkurencyjną	stawkę	(Ro-
binson	2003:	 16).	Konkurencja	na	rynku	 tłumaczeniowym,	podobnie	 jak	w	 innych	branżach,	
daje	się	we	znaki,	zaś	presja	czasu	i pieniądza	nie	ułatwia	pracy	tłumaczom,	choć	może	dzięki	
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wpływowi	konkurencji	 tłumacze	 zmuszeni	 są	przez	 cały	 czas	dokształcać	 się,	 rozwijać	 swój	
warsztat	 pracy	 oraz	 dbać	 o  jakość	wykonywanych	 tłumaczeń.	A  jak	 poznać,	 że	 tłumaczenie	
jest	dobrej	jakości?	Może	należałoby	przywołać	myśl	Normana	Shapiro,	który	porównuje	dobre	
tłumaczenie	do	szyby,	która	widoczna	 jest	 tylko	wówczas,	gdy	ma	rysy	 i skazy –	 idealna	nie	
powinna	ich	posiadać,	tak	jak	idealne	tłumaczenie	nie	powinno	mieć	błędów	i niedoskonałości	
(Hejwowski	2012:	21).

Diagram nr 4. Elementy procesu tłumaczenia, które muszą ze sobą kooperować.

Od	roku	2013	przeprowadzane	są	badania	rynku	branży	tłumaczeniowej.	Projekt	nosi	nazwę	
European	Language	Survey	(dalej	jako	ELS)	i jest	realizowany	z inicjatywy	6	organizacji	bran-
żowych –	w	tym	roku	były	to	Elia,	EMT,	EUATC,	FIT	EUROPE,	GALA	oraz	LIND.	Raport	z rynku	
usług	 tłumaczeniowych	 jest	przygotowywany	w	 formie	badania	nieprzerwanie	od	2013	 roku	
i koncentruje	się	na	usługodawcach	i klientach	rynku	usług	tłumaczeniowych,	freelancerach,	
firmach	szkoleniowych,	prywatnych	oraz	publicznych	jednostkach	specjalizujących	się	w	tłu-
maczeniach.	Przeprowadzone	badanie	uwzględnia	liczne	aspekty,	min.	takie	jak	oczekiwania	
i założenia	rynku	usług	tłumaczeniowych,	wyzwania	i zagrożenia,	jak	również	obserwowane	
zmiany	w	praktykach	biznesowych.	Z uwagi	na	panującą	sytuację	pandemiczną	na	świecie,	już	
teraz	bardzo	widoczne	są	istotne	różnice	w	dynamicznie	rozwijającym	się	rynku	usług	tłuma-
czeniowych.	O ile	w	wynikach	badań	z roku	2019	bardzo	silnie	były	widoczne	takie	kwestie	jak	
presja	czasu	w	pracy	tłumaczy,	czy	presja	finansowa	ze	strony	klientów	(dążenie	do	uzyska-
nia	co	raz	niższych	stawek,	a jednocześnie	coraz	wyższe	wymagania	w	zakresie	jakości	i ter-
minologii	specjalistycznej),	o tyle	badanie	tegoroczne	zostało	opatrzone	aneksem	z uwagi	na	
COVID-19.	Badanie	ELS	2020,	podsumowujące	rok	2019,	zostało	zamknięte	w	połowie	lutego	
2020.	Później	uzupełniono	je	o dane	udzielone	przez	respondentów	po	pierwszej	fali	uderze-
niowej	 epidemii.	 Tegoroczne	 badanie	 zostało	 zrealizowane	 przy	 udziale	 809	 respondentów	
z 45 krajów,	zaś	w	aneksie	wzięło	udział	1036	respondentów.

Respondenci	oceniali	rok	2019	przede	wszystkim	jako	rok	stabilnego	wzrostu,	bez	zauwa-
żalnych	gwałtownych	zmian –	dotyczy	to	zarówno	cen,	jak	i zatrudnienia.	Połowa	firm	odnoto-
wała	wzrost	(uzależniony	od	kraju).	Nadal	rozwijają	się	duże	i bardzo	duże	firmy	tłumaczenio-
we,	które	podjęły	decyzje	dotyczące	inwestycji	w	swój	rozwój.	Firmy	stawiają	przede	wszystkich	
na	nowe	technologie.	Branże,	które	najczęściej	korzystają	z usług	tłumaczeniowych	to	prawo	
i finanse,	nauki	przyrodnicze	oraz	szeroko	pojęty	przemysł.	Tegoroczne	badanie	pokazało,	że	
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klienci	najbardziej	oczekują	i doceniają	doświadczenie	tłumacza	w	zakresie	przedmiotu	tłu-
maczenia,	 gwarancję	 zachowania	 poufności,	 transparentność	 oraz	 otwartość	 biznesową	we	
współpracy.	Niezmiennie	od	wielu	lat	wymóg	zachowania	wysokiej	jakości	przekładu	zajmu-
je	 czołowe	miejsce	wśród	oczekiwań	klientów.	W	badaniu	zaprezentowano	 również	progres	
na	płaszczyźnie	współpracy	biur	tłumaczeń	z tłumaczami	(ocenie	podlegały	takie	faktory	jak	
jakość	materiałów	przesyłanych	tłumaczom,	administracja,	współpraca	z kierownikami	pro-
jektów,	profesjonalizm	w	działaniu,	wsparcie	dla	 tłumacza,	 czy	niezawodność).	Technologie	
cieszące	się	zainteresowaniem	środowiska	tłumaczeniowego	to	wciąż	silne	narzędzia	CAT	oraz	
narzędzia	 do	 tłumaczeń	maszynowych,	 technologie	Workflow,	 zautomatyzowane	narzędzia	
kontroli	jakości	(QA).	CAI,	czyli	narzędzia	będące	wsparciem	dla	tłumaczy	konferencyjnych,	nie	
zyskały	znacząco	jeśli	chodzi	o wzrost	zainteresowania.	Najsilniej	wykorzystywane	narzędzia	
przez	 tłumaczy	 to	 przede	 wszystkim	 pamięci	 tłumaczeniowe,	 systemy	 automatycznej	 kon-
troli	 jakości	tłumaczenia,	narzędzia	do	maszynowych	tłumaczeń	oraz	bazy	terminologiczne.	
W mniejszym	stopniu	OCR,	narzędzia	do	dyktowania	tekstu	czy	korpusy	językowe.	Co	roku	na	
seminarium	przekładu	tekstu	specjalistycznego	studenci	zapytani	o narzędzia,	po	które	sięga-
ją	podczas	wykonywania	tłumaczeń,	na	pierwszym	miejscu	wymieniają	Google	Translator	lub	
Glosbe.	Nieliczne	osoby	sięgają	po	wydania	drukowane	słowników,	choć	są	i pasjonaci	starych	
wydań,	dostępnych	w	antykwariatach	 (przykładem	 jest	 tutaj	 słownik	 terminów	medycznych	
z lat	pięćdziesiątych,	który	niejednemu	tłumaczowi	pomógł	nawet	gdy	zawiódł	Internet,	czy	
słownik	terminów	technicznych	z lat	sześćdziesiątych).

Diagram nr 5. Elementy pracy tłumacza.

Analizie	poddano	również	kompetencje	tłumaczy	wchodzących	na	rynek.	Raport	pokazał,	że	
osoby	po	studiach	mają	niewystarczające	kompetencje,	brak	znajomości	rynku	usług	tłuma-
czeniowych	oraz	procesów.	Wykształcenie,	edukacja	oraz	obrana	przez	tłumacza	ścieżka	karie-
ry	stanowi	wyłącznie	jego	świadomy	wybór.	Tłumacze	obowiązani	są	zgodnie	z licznymi	statu-
tami	organizacji	zrzeszających	tłumaczy,	jak	również	regulacjami	normatywnymi,	kodeksami	
branżowymi,	 podręcznikami	 najlepszych	 praktyk	 oraz	 przepisami	 prawa	 do	 ustawicznego	
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kształcenia	się	 i  rozwoju	swoich	umiejętności.	Raport	pokazuje,	że	 tłumacze	oraz	firmy	tłu-
maczeniowe	decydują	się	przede	wszystkim	na	szkolenia	z umiejętności	miękkich,	postedycji	
oraz	obsługi	narzędzi	tłumaczeniowych.	Niestety	nie	wystarczy	posiąść	wiedzy	z zakresu	zna-
jomości	 języka	obcego.	Dzisiejsze	realia	rynkowe	wymagają,	by	tłumacz	obecny	był	w	środo-
wisku	branżowym,	spotykał	się	z innymi	tłumaczami	na	konferencjach	oraz	był	zorientowany	
w aktualnej	sytuacji	rynkowej.	Badanie	wykazało	również,	że	ponad	dwie	trzecie	tłumaczy	jest	
zrzeszonych	wokół	organizacji	 branżowych.	W	Czechach	największe	organizacje	 to	Komora	
soudních	tlumočníků	České	republiky	(KST	ČR)	oraz	Jednota	tlumočníků	a překladatelů	(JTP	
Union).	W	Polsce	odpowiednikiem	KST	ČR	jest	TEPIS.	Inne	organizacje	to	Stowarzyszenie	Tłu-
maczy	Polskich,	Polskie	Stowarzyszenie	Biur	Tłumaczy	czy	Naczelna	Organizacja	Techniczna.	
Prócz	wspomnianych	wyżej	problemów	i aspektów	związanych	z aktualnym	funkcjonowaniem	
branży	usług	 tłumaczeniowych,	warto	również	wspomnieć	o dwóch	 innych	zjawiskach,	któ-
re	 stanowią	 gorący	 punkt	 licznych	 konferencji	 branżowych	 (można	wspomnieć	 na	 przykład	
konferencję	TIFO	2019	 czy	Konferencję	Tłumaczy	2019).	Po	pierwsze	na	 rynku	usług	 tłuma-
czeniowych	coraz	silniej	zaznaczają	swoją	obecność	tłumaczenia	maszynowe.	Mowa	tutaj	nie	
tylko	o  tłumaczeniach,	w	których	 tłumacze	korzystają	z  tzw.	CAT	-ów,	ale	o automatycznych	
tłumaczeniach,	gdzie	praktycznie	bez	udziału	tłumacza	tekst	„wrzucany”	jest	do	„maszyny”	(na	
przykład	Google	Translator),	która	w	oparciu	o algorytm	dokonuje	automatycznego	przekładu	
tekstu.	Później	następuje	bardzo	często	postedycja	tekstu,	która	stanowi	drugi	z często	poru-
szanych	 aspektów	w	 środowisku	 tłumaczeniowym.	Choć	 zjawisko	 automatyzacji	 tłumaczeń	
jest	pewnym	procesem,	o tyle	korzystanie	z silników	takich	jak	na	przykład	Google	Translator	
bywa	czasem	kontrowersyjne.

Marcin	Miłkowski	podczas	swojej	prezentacji	na	Konferencji	Tłumaczy	2019	w	Warszawie	
zaprezentował	aktualny	stan	tłumaczeń	maszynowych,	gdzie	obecne	systemy	ograniczają	się	
do	tłumaczenia	jednostek	długości	zdania.	Tłumacz	Google	nie	interpretuje	tekstu,	ma	liczne	
ograniczenia	takie	jak	brak	konsekwencji	w	tłumaczeniu	(niekonsekwentna	terminologia),	na-
ruszanie	zasad	gramatyki,	zwłaszcza	związków	zgody	i rzędu,	brak	spójności	logicznej,	zwłasz-
cza	w	przypadku	zaimków,	brak	 jednolitości	 (i wierności	stylistycznej).	O  ile	 jeszcze	kilka	 lat	
temu	tłumaczenia	z użyciem	narzędzi	Google	budziły	ironiczny	uśmiech	na	twarzy	niejednej	
osoby,	o tyle	dziś	wiemy,	że	treści	dostarczane	przez	Tłumacza	Google	wystarczą,	by	na	przykład	
dokonać	prostych	zakupów	w	Internecie	(bo	przecież	do	zakupu	butów	nie	potrzeba	specjali-
stycznego	tłumaczenia,	lecz	najczęściej	zaspokajają	nas	takie	informacje	jak	kolor	czy	rozmiar,	
zaś	poprawna	odmiana	rzeczownika	czy	czasownika	ma	zdecydowanie	drugorzędne	znacze-
nie),	czy	wyszukać	tłumaczenia	jakiegoś	terminu	technicznego.	Na	pewno	jego	algorytmy	nie	
poradzą	sobie	z  literaturą	piękną,	czy	poezją,	ale	prędkość	z  jaką	następuje	progres	 i  rozwój	
tego	narzędzia	bywa	imponujący.	Postedycja	stała	się	w	konsekwencji	pojawienia	się	tłumaczeń	
maszynowych	dosyć	mocno	osadzona	w	realiach	usług	tłumaczeniowych.	Dziś,	prócz	tłumacza	
czy	kierownika	projektu,	biura	tłumaczeń	bardzo	chętnie	podejmują	współpracę	z korektora-
mi,	rewizorami,	czy	postedytorami,	a więc	specjalistami,	którzy	mogą	poprawić,	zredagować	
i przygotować	tłumaczenie	nie	tylko	po	tłumaczu,	ale	również	po	„maszynie”.	Fakt	ten	wynika	
z jeszcze	jednej	rzeczy,	a mianowicie	obowiązku	kontroli	tekstu	zgodnie	z wymogami	normy	
ISO.	Tłumacze	obowiązani	są	do	przeprowadzenia	autoweryfikacji	treści	w	języku	docelowym.	
Na	tym	etapie	tłumacz	powinien	wychwycić	popełnione	przez	siebie	błędy	merytoryczne,	gra-
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matyczne	i ortograficzne,	literówki,	opuszczenia	itp.	Na	każdym	etapie	realizacji	tłumaczenia	
należy	stosować	się	do	specyfikacji	projektu.	Następnie,	zgodnie	z Normą,	przychodzi	czas	na	
weryfikację	tłumaczenia	(niezależnie,	czy	jest	to	tłumaczenie	maszynowe,	czy	wykonane	przez	
człowieka).	„[…]	Weryfikator	powinien	być	 inną	osobą	niż	 tłumacz,	powinien	mieć	 stosowne	
kompetencje	w	 zakresie	 języka	 źródłowego	 i  docelowego	 (3.1.5).	Weryfikator	 powinien	prze-
analizować	zgodność	treści	w	języku	docelowym,	porównując	ją	z treścią	w	języku	źródłowym	
w	celu	wykrycia	błędów	i  innych	niedociągnięć	oraz	upewnić	się,	że	tłumaczenie	 jest	zgodne	
z ustalonym	przeznaczeniem.	Oznacza	to,	że	weryfikator	powinien	porównać	treść	w	 języku	
docelowym,	aby	zlecić	ich	poprawienie	tłumaczowi.	Zaleca	się	poprawienie	wszelkich	błędów	
i innych	niedociągnięć	wpływających	negatywnie	na	jakość	treści	w	języku	docelowym	oraz	po-
wtarzanie	całego	procesu	do	momentu,	gdy	weryfikator	 i TSP	będą	zadowoleni.	Weryfikator	
powinien	 także	 poinformować	 TSP	 o  wszelkich	 działaniach	 korygujących,	 jakie	 podjął”	 (EN	
ISO 17100:2015:	5).

Podusmowując,	kluczowe	dane	wynikające	z raportu	stanowią	potwierdzenie	wniosków	
wysuniętych	przez	D.	Robinsona	oraz	A.	Pyma	już	wiele	lat	temu.	Jakość,	niezawodność	i rze-
telność	stanowią	kluczowe	faktory	w	pracy	tłumacza,	zaś	klienci	nadal	oczekują	zachowania	
właśnie	 tych	 aspektów	podczas	 realizacji	 zlecenia.	Druga	kwestia	 to	ustawiczne	 kształcenie	
i  rozwój	 warsztatu	 tłumaczeniowego.	Wiedza	 w	 tym	 zawodzie	 nie	 ogranicza	 się	 do	 znajo-
mości	języka	docelowego	przekładu,	nie	jest	też	dana	raz	na	zawsze,	lecz	wymaga	wzbogaca-
nia	i poszerzania	przez	cały	czas.	Nowe	technologie	w	biznesie	usług	tłumaczeniowych	będą	
w najbliższych	latach	skupiały	na	sobie	uwagę	branży	usług	językowych.

FIT	Europe	zgromadziła	dodatkowo	informacje	z rynku	po	pierwszej	„fali	uderzeniowej”	
epidemii.	 Branża	 tłumaczeniowa	 bardzo	 dotkliwie	 odczuła	 kryzys	 notując	 znaczące	 spadki	
(powyżej	30%	przychodów).	Jeszcze	w	lutym	2020	roku	co	najmniej	12%	firm	planowało	cięcia,	
choć	należy	zaznaczyć,	że	w	początkowej	fazie	intencją	firm	była	przede	wszystkim	ochrona	
pracowników.	Firmy	deklarowały,	że	będą	szukać	wsparcia	 rządowego	oraz	dostosują	 się	do	
warunków	pracy	na	odległość,	 jak	również	specyficznych	wymogów	pracy,	odpowiednich	dla	
sytuacji	 epidemicznej.	Oczywiście,	 firmy	 zaczęły	 szczegółowo	 przyglądać	 się	 kosztom,	 licz-
ne	z nich	zredukowały	 ilości	godzin	pracy,	przede	wszystkim	zaś	wprowadziły	system	pracy	
zdalnej.	Epidemia	w	branży	tłumaczeniowej	z pewnością	najdotkliwiej	dotknęła	tłumaczy	kon-
ferencyjnych –	ci	zadeklarowali,	że	swoje	zlecenia	będą	realizować	przez	telefon	lub	zdalnie,	
choć	liczni	zadeklarowali	konieczność	realizacji	większej	ilości	zleceń	pisemnych.	Niezależni	
tłumacze	deklarowali	również,	że	jeśli	zajdzie	taka	potrzeba,	są	gotowi	zmienić	swój	zawód	lub	
podjąć	się	pracy	w	pokrewnych	gałęziach	(np.	nauczenie	języków	obcych).

Aktualna	sytuacja	rynkowa	to	swego	rodzaju	papierek	lakmusowy	dla	branży	tłumacze-
niowej.	Przetrwają	pracowici	 tłumacze,	 którzy	postawili	 na	 jakość	 i  rzetelność	 swojej	 pracy.	
W	tej	trudnej	sytuacji	szansę,	by	się	odnaleźć	znajdą	ci,	którzy	pracowali	cały	czas	nad	swoim	
warsztatem –	kształcąc	się,	opracowując	systematycznie	glosariusze	terminologiczne,	pracu-
jąc	z tekstami	paralelnymi,	dążąc	do	stosowania	najbardziej	adekwatnych	strategii	tłumacze-
niowych	dla	danego	zlecenia.

Anna SzusterJakość usług tłumaczeniowych w świetle aktualnych zmian
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THE QUALITY OF TRANSLATION SERVICES IN THE LIGHT OF CURRENT 
CHANGES

Summary	Douglas	Robinson	and	Anthony	Pym’s	practical	theories	have	not	lost	
their	value,	and	are	still	up	to	date.	The	difficult	situation	in	the	language	servic-
es	market	shows,	who	is	a	really	good	translator,	a	well-prepared	professional,	
flexibly	reacting	to	business	changes	and	evolution.	The	highest	quality	of	work,	
diligence	and	top	not	translation	competences	are	playing	more	and	more	im-
portant	role	for	those	who	want	to	survive	in	these	hard	times.	But	an	open	ques-
tion	still	remains,	whether	or	not	professional	translators	will	be	able	to	compete	
with	artificial	intelligence,	advances	in	machine	translation,	and	time	pressure.	
The	author	hopes	that	the	art	of	translation	will	still	be	cultivated	despite	all	the	
current	uncertainties.
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Marie Grigová K problematice převodu toponym mezi češtinou a polštinou – exonyma a endonyma

V českých	textech	pojednávajících	o polských	reáliích	a vice	versa	naráží	jejich	autoři	či	překla-
datelé	často	na	zásadní	problém	v podobě	převodu	zeměpisných	názvů.	V každém	ze	zmíně-
ných	jazyků	existují	oficiální	seznamy	tzv. exonym,	které	mají	pomoci	při	volbě	vhodného	ekvi-
valentu.	Závaznost	a rozsah	těchto	seznamů	jsou	však	v obou	jazycích	odlišné.	Cílem	tohoto	
článku	je	zmapovat	situaci	a uvést	další	případné	zdroje,	kde	můžeme	hledat	pomoc	při	řešení	
problémů	tohoto	typu.

Mezi	základní	publikace	zaměřené	na	 tuto	problematiku	patří	práce	Edvarda	Lotka.	Ve	
své	knize	Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi	(Lotko	1989)	se	zaměřuje	na	antro-
ponyma	i toponyma.	Poskytuje	rady	jak	a kdy	vlastní	jména	překládat,	jak	je	správně	skloňo-
vat	či	přechylovat.	Jeho	další	práce,	ve	které	synchronně	konfrontoval	jazykový	systém	češtiny	
i polštiny	 (Lotko	1997),	 je	východiskem	pro	další	 jazykový	výzkum	i odrazovým	můstkem	pro	
překladatelskou	praxi	mezi	češtinou	a polštinou.

Jak	 konstatuje	Wojciech	 Chlebda,	 byla	 problematika	 převodu	 vlastních	 jmen	 až	 dosud	
trestuhodně	zanedbávána	a marginalizována	„jak	po	stránce	teoretické,	tak	i po	stránce	prak-
tické	(slovníkové,	poradenské).“	(Chlebda –	Dobrotová et al.	2015:	23).	Slovník pohraničí,	zamě-
řený	na	areál	česko	-polského	pohraničí,	který	spolu	s Ivanou	Dobrotovou	redigoval,	je	jakousi	
pomyslnou	vlaštovkou,	která	přilétá	na	pomoc	překladatelům,	pro	něž	jsou	často	vlastní	jména	
velmi	tvrdým	oříškem.	Při	hledání	správného	ekvivalentu	se	nejčastěji	uchylují	k vyhledávání	
pomocí	Wikipedie,	jejíž	věrohodnost	a autorita	v této	oblasti	jistě	není	stoprocentní,	i když	zde	
samozřejmě	najdeme	články,	které	jsou	řádně	ozdrojované.

Při	hledání	ekvivalentů	bychom	měli	v první	řadě	čerpat	z oficiálních	seznamů	exonym	
či	geografických	názvů,	které	přináší	záruku,	že	bude	výsledek	v souladu	se	standardizovanou	
formou.	Dále	máme	k dispozici	normativní	příručky	(např. Pravidla českého pravopisu)	nebo	slov-
níky.	 Jaké	seznamy	toponym	máme	tedy	pro	češtinu	a polštinu	v současnosti	k dispozici?	 Je	
badatelské	a standardizační	úsilí	badatelů	v obou	zemích	stejné?	Analýza	uvedených	seznamů	
bude	východiskem	pro	další	zkoumání	jazykového	materiálu.

1 / EXONYMA VERSUS ENDONYMA
Termíny	exonymum	a endonymum	jsou	v polské	i české	onomastice	poměrně	nové.	V českém	kon-
textu	se	 ještě	v  roce	 1981	setkáváme	s pojmem	vžitá vlastní jména.	Tyto	pojmy	nenajdeme	ani	
v rozsáhlé	encyklopedii	polských	vlastních	jmen	z roku	1998	(Rzetelska	-Feleszko	1998).	Rovněž	
v názvu	oficiálního	polského	úředního	seznamu	zeměpisných	jmen	z roku	2013	se	vůbec	s ter-
mínem	exonymum	nesetkáváme.

Podle	definice	OSN	je	exonymum	„vlastní	jméno	užívané	v určitém	jazyce	pro	geografic-
ký	objekt	ležící	mimo	území,	na	němž	má	tento	jazyk	oficiální	status,	a lišící	se	svou	formou	
od	jména	užívaného	v oficiálním	jazyce	nebo	jazycích	tohoto	území”.1	Jeho	opakem	je	endony-

1	 Viz Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen,	Názvoslovná	komise	ČÚZK,	
Praha	2019	[online].	heslo	č. 081	[cit.	2020-09-06].	Dostupné	z:	https://www.cuzk.cz/O	-resortu/Poradci	-a-
poradni	-organy/Nazvoslovna	-komise	-CUZK/Geograficke	-nazvoslovne	-seznamy/Slovnik	-toponymicke-
-terminologie_2013.aspx	Srov.	 s  polskou	definicí	 In	Słownik terminów używanych przy standardyzacji nazw 
geograficznych,	Warszawa	1998	[online].	[cit.	2020-09-06].	Dostupné	z:	http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/pub-
likacje/slownik_terminow.pdf.
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mum,	které	je	definováno	jako	„jméno	geografického	objektu	v jednom	z jazyků	vyskytujících	
se	v oblasti,	kde	se	objekt	nachází.“2

Autorem	obou	termínů	je	australsko	-britský	geograf	M.	Arousseau	a  jejich	užívání	bylo	
doporučeno	na	 2.  konferenci	OSN	o  standardizaci	 geografického	názvosloví	 (Londýn  1972).3 
Snahy	o standardizaci	a zjednodušení	zeměpisných	názvů	jsou	však	mnohem	starší.	V českém	
kontextu	již	v roce	1845	zazníval	z Královské	české	společnosti	nauk	požadavek,	že	by	se	měla	
cizí	jména	psát	tak,	jak	je	tomu	obvyklé	v zemi	jejich	původu	(Harvalík	2004:	120).	Tyto	tendence	
jsou	patrné	dodnes	a v souvislosti	s globalizací	a růstem	mezinárodní	komunikace	se	zdají	být	
opodstatněné.	Na	druhou	 stranu	 se	můžeme	 setkat	 s názory,	 že	násilné	potlačování	 vžitých	
zeměpisných	jmen	je	nesmyslné	a ochuzuje	jazyk.	Je	tedy	třeba	posuzovat	danou	situaci	vždy	
případ	od	případu	a zohledňovat	také	účel	 textu.	Pokud	má	usnadnit	orientaci	v  terénu,	tak	
bude	užitečnější	ponechávat	toponymům	jejich	původní	endonymní	podobu.	Je	však	třeba	brát	
v potaz	úzus	a neuchylovat	se	k tomuto	postupu	za	každých	okolností.

V hodnocení	toho,	co	všechno	lze	pokládat	za	exonymum	nejsou	odborníci	jednotní.	V me-
todice	OSN	se	za	exonyma	nepovažují	oficiální	přepisy	endonym	z jednoho	písma	do	druhého	
(pomocí	transkripce),	někteří	však	 i  takové	názvy	 jako	exonyma	hodnotí	 (tzv. konverzní	exo-
nyma).	Podle	některých	lingvistů	jsou	za	exonyma	považována	dokonce	i pojmenování,	jejichž	
grafická	forma	je	v přejímajícím	i původním	jazyce	identická	(Nový encyklopedický slovník češtiny 
2012–2020:	EXONYMUM)	např. Opole	v češtině	i	polštině.	

Při	pokusech	o kategorizaci	a analýzu	exonym	je	třeba	si	uvědomit,	že	se	v daném	jazyce	
může	jejich	seznam	měnit	v důsledku	politických	i společenských	změn	a historických	událostí,	
které	stojí	za	přesuny	oficiálních	hranic	některých	států,	či	vysídlováním	původního	obyvatel-
stva.	Ty	zejména	v poválečném	období	způsobily	v oblasti	zeměpisného	názvosloví	velké	změny.	
Pokud	chápeme	exonymum	ve	smyslu	definice	OSN,	pak	máme	často	do	činění	se	situací,	kdy	
se	původní	endonymum	stalo	exonymem.	Pro	ilustraci	můžeme	použít	např. Stettin –	tedy	pů-
vodní	německé	jméno	pro	dnešní	polský	Štětín.	Podobně	je	na	tom	řada	polských	zeměpisných	
jmen	označujících	místa	v oblasti	dnešního	Českého	Těšínska,	která	byla	původně	endonymy.

Vznik	 tradičních	 exonym	 je	podmíněn	 vzájemnými	kontakty	uživatelů	 různých	 jazyků.	
V případě	sousedních	jazyků	jako	je	čeština	a polština	byly	tyto	kontakty	bezprostřední	a uživa-
telé	většinou	adaptovali	koncovku	nebo	grafickou	podobu	toponyma	přímo	na	základě	fonetic-
kého	přepisu.	Výsledné	pojmenování	je	tak	většinou	velmi	podobné	(ne	-li	totožné)	původnímu	
endonymnímu	pojmenování	dané	země.	Většinou	bylo	pouze	zapotřebí	převést	polské	spřežky,	
nosovky,	sykavky	či	grafém	w	do	českého	systému	znaků	a vice	versa,	přizpůsobit	délky apod.	
(např. České Budějovice – Czeskie Budziejowice).

I  v blízkých	 jazycích	však	docházelo	k  tomu,	že	 se	 jméno	geografického	objektu	dosta-
lo	do	přijímajícího	jazyka	zprostředkovaně.	Příkladem	může	být	Olomouc,	která	má	v polštině	

2	 Viz Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen,	Názvoslovná	komise	ČÚZK,	
Praha	2019	[online].	heslo	č. 076	[cit.	2020-09-06].	Dostupné	z:	https://www.cuzk.cz/O	-resortu/Poradci	-a-
poradni	-organy/Nazvoslovna	-komise	-CUZK/Geograficke	-nazvoslovne	-seznamy/Slovnik	-toponymicke-
-terminologie_2013.aspx	Srov.	 s  polskou	definicí	 In	Słownik terminów używanych przy standardyzacji nazw 
geograficznych,	Warszawa	1998	[online].	[cit.	2020-09-06].	Dostupné	z:	http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/pub-
likacje/slownik_terminow.pdf.
3	 Srov.	Nový encyklopedický slovník češtiny –	heslo	Exonymum.



STUDIA SLAVICA XXV/1178

tradiční	 exonymum	Ołomuniec.	 Polská	 forma	 pojmenování	 odkazuje	 spíše	 na	 německý	 tvar	 
Olmütz	případně	na	latinské	Olomucium.	K takovému	zprostředkovanému	přejímání	geografic-
kých	názvů	však	dochází	mezi	češtinou	a polštinou	spíše	sporadicky	a je	typičtější	pro	jazyky,	
které	si	nejsou	tolik	blízké	(geneticky	či	geograficky).

Pokud	 nahlédneme	 do	 seznamu	 zeměpisných	 jmen	 v  Pravidlech českého pravopisu 
(Hlavsa et al.	2002),	najdeme	zde	pouze	30	exonymních	pojmenování	polských	geografických	
objektů	a z toho	je	většina	spojena	s nějakou	historickou	událostí,	která	nalezla	echo	v české	
společnosti	 (např. Grunwald, Lešno, Malbork, Osvětim, Hnězdno).	Druhou	skupinu	tvoří	pojme-
nování	nejvýznamnějších	měst	(např. Varšava, Krakov, Katovice, Toruň, Štětín)	a ve	třetí	skupině	
se	nachází	místa,	která	leží	v blízkosti	našich	hranic	(např. Nisa, Kozlí, Vělička).	Tento	skromný	
výběr	tak	docela	věrně	odráží	spojitost	existence	exonym	s potřebami	a preferencemi	uživatelů	
přijímajícího	jazyka.

Z diachronního	hlediska	je	množina	exonym	proměnná	a obecně	sledujeme	tendenci	na-
hrazovat	exonyma	původními	endonymy.4	Jako	příklad	může	posloužit	již	zmíněné	Opole,	které	
v Pravidlech českého pravopisu	z roku	2002	figuruje	 jako	Opole,	zatímco	v Česko‑polském slovníku 
(Siatkowski –	Basaj	2002)	z téhož	roku	nacházíme	tvar	Opolí.	Tento	tvar	řadí	ve	své	stati	mezi	
ustupující	už	v roce	1997	také	Rudolf	Šrámek	(Šrámek	1997:	286)	nebo	M.	Harvalík,	který	jako	
ustupující	zmiňuje	také	Vratislav	(Harvalík	2004:	105).	Jaké	je	však	zděšení	překladatele,	když	
zjistí,	že	v  indexu	exonym	z roku	2019	figuruje	 tvar	Opolí,	 jako	doporučená	standardizovaná	
varianta.	Příklad	Opole	tak	poměrně	dobře	ilustruje	komplikovanost	celého	problému	a bezrad-
nost	jazykových	uživatelů	v takových	situacích.

Dalším	příkladem	problematického	toponyma	jsou	polské	Glivice (Hlivice, Gliwice).	V tomto	
případě	máme	na	výběr	dokonce	3	varianty	exonyma.	Pro	použití	původní	formy	se	vyslovují	
Pravidla českého pravopisu	(2002),	v Indexu exonym	z roku	2019	nacházíme	tvar	Hlivice5	a pro	tvar	
Glivice	nabádá	kupříkladu	Otův slovník naučný.

Pro	uživatele	polského	 jazyka	se	podobně	problematicky	 jeví	např. pojmenování	pohoří	
Jeseníky,	které	se	v seznamech	zeměpisných	jmen	objevuje	v několika	variantách –	Jesioniki, Jese‑
niki, Jeseníky.6	Ještě	komplikovanější	je	převod	polského	toponyma	Zaolzie,	které	se	však	vztahuje	
na	oblast	v České	republice.	Jedná	se	o polonocentrický	název,	kterým	jsou	v polštině	nazývány	
oblasti	jižně	za	řekou	Olší,	kde	žije	početná	polská	menšina.	Paradoxně	tedy	nacházíme	jako	
oficiální	ekvivalent	pro	oblast	na	českém	území –	pojem	České Těšínsko –	v polském	seznamu	ze-
měpisných	jmen	(KSNG	2013).	Lze	však	stěží	předpokládat,	že	autor	píšící	o této	oblasti	česky,	
sáhne	právě	po	této	polské	publikaci.	Spíše	zamíří	na	Wikipedii,	kde	se	objevují	ekvivalenty	Zá‑
olží,	Zaolzí	nebo	Záolší, slovníkový	server	Glosbe	pak	nabízí	navíc	varianty	Českotěšínsko	a Těšínsko.	
Při	konzultaci	s Ústavem	pro	jazyk	český	bylo	sděleno,	že	v češtině	žádná	oficiální	standardizo-
vaná	varianta	neexistuje,	a tudíž	se	doporučuje	používat	původní	polský	tvar	Zaolzie.

4	 Viz také	články	M.	Harvalíka	z roku	1998	v bibliografii	níže.
5	 Viz také	Podrobná mapa Moravy a Slezska,	Praha:	V.	Neubert	a synové,	1922
6	 Rozsáhlý	komentář	k tomuto	exonymu	najdeme	ve	Slovníku	pohraničí	(Chlebda –	Dobrotová et al.	
2015:	28–29).
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2 / ČESKÉ INDEXY EXONYM A SEZNAMY ZEMĚPISNÝCH 
NÁZVŮ
Při	 převodu	 polských	 zeměpisných	 názvů	 do	 češtiny	 máme	 k  dispozici	 několik	 základních	
zdrojů,	 o  něž	 se	můžeme	 opřít.	 Prvním	 typem	 jsou	materiály	Českého úřadu zeměměřičského 
a kartografického	 (dříve	Český	úřad	geodetický	a kartografický).	Jedná	se	o geografické	názvo-
slovné	seznamy,	které	 jsou	zpracovávány	v  souladu	s  rezolucí	č. 4,	 část	E	 I.	konference	OSN	
o standardizaci	geografického	názvosloví (Ženeva	 1967)	a  s  rezolucí	č. 2	 III.	konference	OSN	
o standardizaci	geografického	názvosloví	(Atény	1977).	Ve	starších	publikacích	tohoto	typu	se	
v češtině	místo	pojmu	exonymum	používal	termín	vžité vlastní jméno.

Pokud	jde	o polské	geografické	objekty,	 je	počet	hesel	v těchto	seznamech	spíše	skrom-
ný.	Ve	vydání	 z  roku	 1981	 (Čáslavka –	Štusáková –	Vyskočilová	 1981),	 kde	 je	mimo	celkového	
abecedního	seznamu	rovněž	praktický	seznam	exonym	rozčleněný	podle	zemí,	kde	se	vysky-
tují,	uvedeno	pouze	50	českých	exonym	pro	polské	zeměpisné	objekty.	V novějším	vydání	In‑
dexu exonym	 z  roku	2006	 (Beránek	et	al.	2006)	 již	bohužel	 rozdělení	podle	 jednotlivých	zemí	
nenajdeme.	 Pro	 Polsko	 je	 zde	 však	 tentokrát	 dle	 naší	 rešerše	 uvedeno	 121	 českých	 exonym.	
Kromě	standardizovaných	variant,	které	tento	index	doporučuje,	jsou	zde	uvedena	v některých	
případech	 nestandardizovaná	 exonyma	 (nejsou	 uvedena	 tučně)	 a	 výrazy	 uvedené	 kurzívou	
představují	 zastaralá,	 málo	 užívaná	 nebo	 regionální	 nestandardizovaná	 exonyma.	 Slabinou	
těchto	seznamů	je	pro	lingvisty	absence	jakýchkoliv	slovotvorných	či	gramatických	komentářů	
–	což	však	souvisí	s prvotním	účelem	a	hlavní	cílovou	skupinou	těchto	publikací.	Navíc	působí	
výběr	objektů	mnohdy	nekoncepčně	a	nahodile.

Další	příručka	tohoto	typu	vyšla	v roce	2011	a uvádí	pro	Polsko	147	exonym.	Nejnovější	In‑
dex českých exonym (Český	úřad	zeměměřický	a katastrální	2019)	mají	uživatelé	češtiny	k dispo-
zici	ke	stažení	na	stránkách	Geoportálu	ČÚZK7	za	symbolickou	cenu	ve	formátu	PDF.	Najdeme	
zde	celkem	173	českých	exonym	pro	polské	území,	z toho	je	jich	116	standardizovaných	a zbý-
vajících	57	 je	uvedeno	kurzívou	 jako	zastaralé,	 regionální	či	nestandardizované	varianty.	Dle	
slov	autorů	si	publikace	kromě	zmapování	současného	úzu	v užívání	exonym	klade	za	cíl	české	
podoby	zeměpisných	jmen	kodifikovat.	Jejím	cílem	je	zachycení	a standardizování	české	exony-
mie	v jejím	současném	rozsahu	a stavu.	„Index	tak	plní	funkci	normativní	příručky	pro	všechny,	
kteří	s českými	exonymy	přicházejí	do	styku –	jak	pro	geografy,	kartografy,	historiky,	lingvisty,	
novináře,	rozhlasové	a televizní	redaktory	a hlasatele,	tak	i pro	širokou	veřejnost“.	(Český	úřad	
zeměměřický	a katastrální	2019:	10).

Problémem	je	však	zejména	fakt,	že	např. ve	skupině	pro	překladatele	z češtiny	a polšti-
ny,	v níž	byla	v prosinci	2020	realizovaná	malá	anketa,	nemá	spousta	překladatelů	o existenci	
tohoto	indexu	vůbec	ponětí.	Většina	z nich	uvádí,	že	se	při	převodu	zeměpisných	jmen	uchylu-
je	nejčastěji	na	Wikipedii.	V případě	polského	indexu	exonym	je	však	situace	odlišná,	spousta	
překladatelů	z češtiny	do	polštiny	jej	zná	a využívá.	Dle	našeho	soudu	zde	může	hrát	roli	samot-
ný	název	české	publikace,	který	obsahuje	termín	exonymum,	jež	je	zřejmě	pro	překladatelskou	
komunitu	méně	známý.

7	 Staženo	 na	 základě	 žádosti	 zde:	 ttps://geoportal.cuzk.cz/(S(k00wpgakxnxbuvlr4xov4qc1))/De-
fault.aspx?lng=CZ & mode=TextMeta & side=mapy_publikace & metadataID=CZ	-CUZK	-EXONYMA-
-PDF & head_tab=sekce-02-gp & menu=24051
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Dalším	zdrojem	normativních	informací	jsou	slovníky	a normativní	příručky	češtiny.	Pří-
nosný	je	v tomto	ohledu	Česko‑polský slovník (Siatkowski –	Basaj	2002),	jehož	přílohou	je	seznam	
zeměpisných	 jmen.	Najdeme	zde	pro	oblast	Polska	24	českých	exonym.8	Další	pomoc	nabízí	
Pravidla českého pravopisu	 (Hlavsa  et  al.	 2002),	 kde	můžeme	 opět	 najít	 seznam	 zeměpisných	
jmen.	Tato	pomoc	také	není	příliš	rozsáhlá,	je	zde	uvedeno	pouze	32	českých	exonym	pro	polská	
toponyma.	Na	druhou	 stranu	 je	u  většiny	zeměpisných	 jmen	k dispozici	 tvar	druhého	pádu	
a odvozené	přídavné	jméno.

V již	zmiňovaném	Slovníku pohraničí	jsou	zaznamenána	zejména	vlastní	jména	z příhra-
ničního	prostoru	a  jsou	rozdělená	do	dvou	oddílů,	a  to	pro	oba	směry	překladu	z češtiny	do	
polštiny	i vice	versa.	Názvy	některých	méně	známých	zeměpisných	objektů	jsou	zde	zazname-
nány	na	základě	výzkumu	reálného	úzu	obyvatel	této	oblasti.	Autoři	tohoto	slovníku	se	kupří-
kladu	v některých	případech	rozhodli	doporučení	KSNG	nerespektovat	a některé	české	objekty	
tak	nachází	svá	polská	pojmenování	právě	zde.	V tomto	případě	se	však	nejedená	o normativní	
slovník	a autoři	jsou	vedeni	snahou	zmapovat	skutečný	úzus	a jazykové	bohatství	této	oblasti.9 
Stejně	tak	zde	najdeme	mnohé	české	názvy	polských	geografických	objektů.	Bude	tak	jistě	dal-
ším	cenným	zdrojem	informací.

Poslední	instancí	při	hledání	vhodných	ekvivalentů	by	měla	být	již	zmiňovaná	Wikipedie,	
která	je	pro	mnoho	uživatelů	v této	oblasti	základním	nástrojem.	Nesmíme	také	zapomenout	
na	Google maps,	kde	je	pro	polské	prostředí	uvedena	spousta	inovativních	a mnohdy	až	nepo-
chopitelných	novotvarů,	které	mnohdy	vyvolávají	úsměv	na	tváři	(Ústí nad Svinou, Elbínek, Vel‑
kopolská Středa, Nový Štětín).	K této	proměně	došlo	v roce	2018.	Do	té	doby	se	společnost	Google	
držela	strategie	používat	pro	každou	zemi	její	původní	názvosloví.	Ve	světle	panující	tendence	
ke	zjednodušování	zeměpisného	názvosloví	a prosazování	endonym	se	toto	rozhodnutí	zdá	po-
někud	zvláštní	a nekoncepční.	Obzvlášť	když	přihlédneme	k hlavnímu	účelu	používání	těchto	
map –	tedy nalezení	vhodné	trasy	či	orientace	v terénu.

3 / POLSKÉ INDEXY EXONYM A SEZNAMY ZEMĚPISNÝCH 
NÁZVŮ
Snahy	o standardizaci	zeměpisných	názvů	mají	v Polsku	poměrně	dlouhou	tradici.	V roce	1951	
byla	ustanovena	Komise pro standardizaci geografických názvů (KSNG),	která	započala	rozsáhlé	ba-
datelské	práce,	které	měly	vést	ke	sjednocení	geografických	názvů	z celého	světa	používaných	
v Polsku.	Byla	započata	příprava	pro	vydání	seznamu	názvů,	které	jsou	považovány	za	správné	
a doporučované	(popolštěných	i originálních).

Již	v roce	1959	vydalo	PWN	ve	Varšavě	souhrnnou	publikaci	Polskie nazewnictwo geograficzne 
świata,10	která	se	stala	neocenitelným	pomocníkem	v práci	vydavatelů,	editorů,	geografů	a kar-
tografů.	Jako	normativní	příručka	se	používala	po	několik	desetiletí.	V letech	1994–1996	pak	vy-
cházely	pod	hlavičkou	KSNG11	postupně	čtyři	svazky	seznamů,	které	se	soustředily	již	pouze	na	
popolštěné	názvy	čili	exonyma	(KSNG	1994).	Celkově	bylo	v rámci	tohoto	počinu	standardizová-

8	 Pro	opačný	směr	překladu	je	toto	číslo	daleko	vyšší –	viz níže.
9	 Srov.	(Chlebda –	Dobrotová et al.,	2015:	28)
10	 Varšava,	PWN,	1959.
11	 Komisja	Standaryzacji	Nazw	Geograficznych	poza	Granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej
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no	6 400	exonym	z celého	světa.	Kromě	32	exonym	pro	česká	města,	12	hydronym	a 29	oronym	
zde	najdeme	samostatnou	kapitolu	věnovanou	toponymům	z Těšínského	Slezska.	V této	sekci	
najdeme	dalších	82	oikonym	13	hydronym	a 17	oronym.	Celkem	tedy	na	tu	dobu	úctyhodných	
182	exonym.

Již	v roce	1994	tak	KSNG	standardizovala	více	exonym	na	území	České	republiky,	než	ko-
lik	jich	bylo	v rámci	češtiny	standardizováno	pro	území	Polska	dodnes.	Do	značné	míry	tento	
rozdíl	vysvětluje	právě	fenomén	Těšínského	Slezska,	které	bylo	dříve	zhusta	obýváno	obyvateli	
polské	národnosti.	Proto	se	dodnes	v polštině	používá	spousta	tradičních	a mnohdy	původně	
polských	toponym,	která	dala	paradoxně	základ	českým	endonymům.

Náš	přehled	však	rokem	1994	zdaleka	nekončí.	V dalším	období	se	autorskému	týmu	po-
dařilo	vydat	12	svazků	Zeměpisného názvosloví světa	(KSNG	2009),	v nichž	bylo	zahrnuto	celkem	
53 000	geografických	objektů	z celého	světa	a u 10 000	z nich	se	podařilo	standardizovat	polská	
exonyma.	V 11.	svazku	vyšel	seznam	pro	naši	část	Evropy	a pro	území	ČR,	v němž	se	uvádí	292	
exonym	+	řada	dalších	pojmenování	převzatých	z češtiny	v nezměněné	podobě.

Jestliže	byla	v těchto	obdobích	prosazována	snaha	o co	nejrozsáhlejší	popolšťování	cizích	
toponym,	došlo	v poslední	době	k revizím	a snaze	vyškrtnout	ze	seznamu	málo	používané	či	
zastaralé	výrazy.	Poslední	publikovaný	seznam	polských	geografických	názvů	světa	vyšel	v roce	
2013	v podobě	jednoho	svazku	(KSNG	2013).	Z výše	zmíněných	důvodů	ze	seznamu	některá	exo-
nyma	vypadla.	Ve	snaze	o zdokumentování	a zachování	jazykového	bohatství	však	proběhl	další	
výzkum	exonym	na	území,	která	dříve	obývalo	polské	obyvatelstvo,	což	se	promítlo	v navýše-
ní	počtu	exonym	z Těšínského	Slezska.	Celkem	zde	tedy	najdeme	pro	území	České	republiky	
372 exonym.

4 / ZÁVĚR
Na	základě	našich	rešerší	se	jeví,	že	uživatelé	pátrající	po	polských	zeměpisných	názvech	z čes-
kého	prostředí	mají	při	hledání	správných	ekvivalentů	jednodušší	situaci	než	jejich	protějšky.	
V polském	úředním	seznamu	se	navíc	doslovně	uvádí,	že	pokud	daný	objekt	v seznamu	chybí,	
znamená	to	zároveň,	že	komise	pro	daný	objekt	polský	název	nedoporučuje,	i kdyby	byl	uveden	
v některých	dalších	publikacích.	Důvodem	absence	názvu	v seznamu	může	být	také	fakt,	že	se	
jedná	o nepříliš	významný	objekt	nebo	že	přestal	existovat.12 

V  případě	 polských	 zeměpisných	 názvů	 tak	 nemusíme	 brát	 v  potaz	 jiné	 zdroje  –	 jako	
např. Seznam	zeměpisných	 jmen	v  již	 zmiňovaném	Česko‑polském slovníku (Siatkowski –	Ba-
saj	2002),	ve	kterém	je	uvedeno	180	polských	exonym.	Navíc	jsou	všechny	seznamy	a publikace	
KSNG	na	rozdíl	od	českých	seznamů	volně	dostupné	na	internetu,	takže	k nim	má	široká	veřej-
nost	snadný	přístup.	V tomto	ohledu	je	nadějným	krokem	počin	Českého	úřadu	zeměměřičské-
ho	a katastrálního,	který	nabízí	stažení	nejnovější	verze	indexu	českých	exonym	z roku	2019	ve	
formátu	pdf.	Snad	se	tedy	do	budoucna	dočkáme	stejně	přehledné	situace	i pro	směr	převodu	
z polštiny	do	češtiny.

Z výše	uvedených	úvah	dále	vyplývá	předpoklad,	že	při	převodu	do	polštiny	by	měli	být	uži-
vatelé	jednotnější,	protože	se	mohou	jednoznačně	opřít	o volně	dostupný	závazný	seznam	ze-
měpisných	jmen,	který	pokrývá	značně	významnější	procento	z celkového	počtu	zeměpisných	

12	 Srov.	(KSNG,	2013,	Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata,	str. XVIII).
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objektů.13	Uživatelé	češtiny	pak	zřejmě	budou	při	převodu	více	diverzifikovaní,	neboť	nemají	
podobně	 rozsáhlý	 seznam	 exonym	 pro	 Polsko	 k  dispozici,	 a	 navíc	 není	 v  českém	 kontextu	
stanoveno,	že	je	Index	českých	exonym	závazný.	Zda	tomu	tak	opravdu	je,	se	pokusíme	zjistit	
v rámci	dalšího	výzkumu.

Příspěvek	vznikl	za	podpory	MŠMT	ČR	udělené	UP	v Olomouci	(IGA_FF_2020_013).

ON THE ISSUE OF TOPONYMS CONVERSION BETWEEN CZECH AND 
POLISH – EXONYMS AND ENDONYMS

SUMMARY	The	article	 focuses	on	 the	 issue	of	 translation	of	 the	geographical	
names	of	objects	occurring	in	the	Czech	Republic	and	Poland	in	the	language	of	
the	neighbour.	Language	users	–	especially	translators	and	authors	of	texts	on	
the	subject	of	a	neighbouring	country	–	often	face	problems	in	this	regard.	The	
status	of	names	codification	 for	geographical	objects	 located	outside	 the	area	
where	the	language	has	official	status,	differs	in	Poland	and	the	Czech	Repub-
lic	in	particular	in	terms	of	quantity.	In	addition	to	academic	textbooks,	bilin-
gual	dictionaries	and	dictionaries	of	geographical	names,	the	text	examines	the	
available	official	lists	of	so-called	exonyms	as	a	reference	point	when	looking	for	
suitable	solutions.	
In	Poland,	the	standardization	of	geographical	names	has	been	dealt	with	for	

years	by	the	Commission	for	standardization	of	geographical	names	outside	the	
Republic	of	Poland.	In	the	last	edition	of	the	Official	list	of	Polish	geographical	
names	of	the	world	(Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata) from	2013	
there	were	327	Polish	exonyms	for	Czech	geographical	objects.	In	cases	not	in-
cluded	in	this	list,	the	users	should	reach	for	Czech	endonyms	from	the	point	of	
view	of	linguistic	correctness.
However,	 only	 173	Czech	 exonyms	 for	 Polish	 geographical	 objects	were	 in-

cluded	in	the	last	Czech	exonym	index	from	2019,	which,	given	the	several	times	
larger	area	of	Poland,	includes	quite	a	small	percentage	of	names.	There	is	also	
a  lack	of	a	clear	recommendation	by	the	Czech	 land	registry	and	geodetic	au-
thority	on	the	mandatory	use	of	this	index,	as	well	as	guidance	for	the	situation	
where	we	are	dealing	with	a	name	that	is	missing	in	the	index.	
In	accordance	with	global	 trends,	 there	 is	 a	 tendency	 in	both	 languages	 to	

displace	exonyms	by	endonyms.	However,	this	trend	is	not	always	accurate	and	
justified	and	authors	should	take	into	account	many	linguistic	and	extralinguis-
tic	factors.

13	 Nesmíme	také	zapomínat,	že	Polsko	má	zhruba	4×	větší	rozlohu	než	Česká	republika,	což	celý	nepo-
měr	ještě	prohlubuje.
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Z ZAGADNIEŃ PRZEKŁADU TOPONIMÓW MIĘDZY JĘZYKIEM CZESKIM 
I POLSKIM – EGZONIMY I ENDONIMY

STRESZCZENIE Artykuł	koncentruje	się	na	problematyce	przekładu	nazw	geo-
graficznych	obiektów	występujących	na	terytorium	Czech	i	Polski	w	języku	są-
siada.	Problemy	w	tym	zakresie	stawiają	nieraz	wyzwania	przed	użytkownikami	
języka	 –	 zwłaszcza	 tłumaczami	 oraz	 autorami	 tekstów	 na	 temat	 sąsiedniego	
kraju.	 Stan	 kodyfikacji	 nazw	 dla	 obiektów	 geograficznych	 znajdujących	 się	
poza	obszarem,	gdzie	ten	język	ma	status	oficjalny,	w	Polsce	i	Czechach	różni	
się	zwłaszcza	pod	względem	ilościowym.	Oprócz	podręczników	akademickich,	
słowników	dwujęzycznych	oraz	słowników	nazw	geograficznych	bada	tekst	do-
stępne	oficjalne	wykazy	tzw.	egzonimów	stanowiące	punkt	odniesienia	podczas	
szukania	odpowiednich	rozwiązań.	
W	 Polsce	 standardyzacją	 nazw	 geograficznych	 od	 lat	 zajmuje	 się	 Komisja	

Standaryzacji	Nazw	Geograficznych	poza	Granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
W ostatniej	 edycji	Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata z  roku	
2013	 odnotowano	 327	 polskich	 egzonimów	 dla	 czeskich	 obiektów	 geograficz-
nych.	W	wypadkach	nie	uwzględnionych	w	tym	wykazie	użytkownicy	powinni	
z punktu	widzenia	poprawności	językowej	używać	czeskich	endonimów.
W	ostatnim	czeskim	indeksie	egzonimów	z 2019	r.	uwzględniono	natomiast	

tylko	173	czeskich	egzonimów	dla	polskich	obiektów	geograficznych,	co	biorąc	
pod	 uwagę	 kilka	 razy	większą	 powierzchnię	 Polski	 nie	 obejmuje	 zbyt	 dużego	
procentu	 nazw.	 Brakuje	 również	 jednoznacznej	 rekomendacji	 Czeskiego	 In-
stytutu	 Geodezyjnego	 i	 Katastralnego	 w	 sprawie	 obowiązkowego	 korzystania	
z tego	indeksu	jak	również	wskazówek	w	sytuacjach,	kiedy	mamy	do	czynienia	
z nazwą,	której	w	indeksie	brakuje.	
Zgodnie	z	globalnymi	trendami	obserwujemy	w	obu	językach	tendencję	do	

wypierania	 egzonimów	przez	 endonimy.	Nie	 zawsze	 ta	 tendencja	 jest	 jednak	
trafna	i	uzasadniona	i	autorzy	powinni	brać	pod	uwagę	wiele	czynników	języko-
wych	oraz	pozajęzykowych.
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Александр Михайлович Молдован (гл. ред.), 
2020. Русский язык. Энциклопедия. Москва: Из‑
дательство «Словари XXI века» / «Аст‑Пресс 
школа», 2020. 904 с., ISBN 978‑5‑907126‑47‑3.

Lingvistický	 encyklopedický	 slovník	 Русский 
язык. Энциклопедия	 autorského	 kolektivu	 In-
stitutu	ruského	 jazyka	V.	V.	Vinogradova	Ruské	
akademie	věd	 je	výrazným	počinem	v současné	
ruské	 lexikografii.	 Slovník	 byl	 sestaven	 počet-
ným	 redakčním	 kolegiem	 v  čele	 s  hlavními	 re-
daktory	A.	M.	Moldovanem,	M.	L.	Kalenčukem	
a  G.  I.  Kustovovou.1	 Slovník	 svým	 konceptem	
a celkovým	pojetím	tematicky	i strukturně	nava-
zuje	na	tradici	encyklopedických	zpracování	stě-
žejních	poznatků	o gramatickém	systému	jazy-
ka,	vnitřních	zákonitostech	ruštiny	a fungování	
její	ústní	i písemné	podoby.

Představený	 lexikografický	 titul	 je	 třetím	
přepracovaným	 a  významně	 doplněným	 vydá-
ním	 a  rozvijí	 tak	 poznatky	 prezentované	 v  již	
dříve	vydaných	encyklopedických	slovnících	to-
hoto	typu2.	Aktuální	vydání	je	doplněno	novými	
slovníkovými	hesly	 (srov.	Аналитические прила‑
гательные,	 Гипонимия,	 Коллокация,	 Нормали‑
зация русского литературного языка,	 Универба‑
ция aj.),	jsou	v něm	rovněž	nově	zařazena	hesla	
o  předních	 ruských	 lingvistech,	 jejichž	 jména	
v předcházejících	vydáních	nebyla	uvedena	(srov.	
Бодянский О. М.,	Гренч Н. И.,	Крушевский Н. В.,	
Поливанов Е. Д.,	Сидоров В. Н.  aj.).	 Za	 zmínku	
stojí	 rovněž	 podrobné	 informace	 o  grafémech	
předreformního	pravopisu	(do	r. 1918),	které	mají	
velký	 význam	 v  kontextu	 diachronního	 vývoje	
ruského	písemnictví.

1	 Redakční	 kolegium:	 A.	 N.	 Baranov	 (idiomatika	 a  frazeologie),	 Je.	 L.	 Berezovič	 (onomastika),	
V. Z. Děmjankov	(obecná	jazykověda),	M.	Ju.	Fedosjuk	(syntax),	M.	L.	Kalenčuk	(fonetika,	ortoepie	a fo-
nologie),	L.	L.	Kasatkin	(dialektologie	a lingvistická	geografie),	Je.	V.	Klobukov	(morfologie),	L.	P.	Krysin	
(lexikologie	a lexikografie),	V.	B.	Krysko	(historie	ruštiny),	G.	I.	Kustovová	(morfologie),	V.	V.	Lopatin	(gra-
fika	a ortografie),	A.	M.	Moldovan	(historie	ruštiny),	N.	A.	Nikolinová	(obecná	lingvistika),	V.	A.	Plungjan	
(morfologie),	Je.	V.	Rachilinová	(sémantika),	A.	D.	Šmeljov	(stylistika	a kultura	řeči),	I.	S.	Uluchanov	(mor-
femika	a  tvoření	slov),	Ž.	Ž.	Varbot	 (etymologie),	V.	M.	Živov	 (historie	spisovné	ruštiny),	A.	F.	Žuravljov	
(etymologie).
2	 Srov.	 Филин,	 Ф.	 П.	 (гл.	 ред.),	 Русский язык. Энциклопедия.	 Москва:	 Издательство	 «Советская	
энциклопедия»,	1979.;	Караулов,	Ю.	Н.	(гл.	ред.),	Русский язык. Энциклопедия.	Москва:	Издательство	
«Большая	российская	энциклопедия»,	1998.

Obecně	 lze	 říci,	 že	 slovník	 prezentuje	 zá-
kladní	 lingvistickou	 terminologii	 ruštiny,	 a  to	
jak	pohledem	současného	 jazyka,	 tak	 i  optikou	
jeho	historického	vývoje.	Představeny	jsou	hlavní	
terminologické	jednotky	všech	jazykových	rovin,	
tj.  roviny	 fonetické,	 morfologické,	 slovotvorné,	
lexikální	i syntaktické.	Jednotlivá	slovníková	hes-
la	obsahují	nejdůležitější	faktické	poznatky	růz-
ných	oblastí	současné	ruské	národní	lingvistiky.	
Patří	k nim	zejména	tvorba	normativních	a his-
torických	gramatik,	sestavování	výkladových,	or-
tografických,	 ortoepických,	 gramatických,	 his-
torických,	 etymologických	 a  dialektologických	
slovníkových	databází,	výzkum	v oblasti	 terito-
riálních	a sociálních	zvláštností	ruštiny,	původní	
lingvistický	 výzkum	 ruského	psaného	 jazyka	 či	
vytváření	lingvistických	korpusů.

Struktura	 slovníku	má  tradiční	 lexikogra-
fické	 uspořádání.	 V  úvodní	 části	 čtenář	 najde	
předmluvu	a  seznam	textových	zkratek.	Vzhle-
dem	 k  širokému	 tematickému	 záběru	 slovníku	
jsou	 zvlášť	 vyděleny	 základní	 zkratky,	 na	 něž	
navazují	tři	seznamy	zkratek,	tj. základní	zkrat-
ky	v bibliografických	popisech,	zkratky	topony-
mických	 objektů	 a  zkratky	 názvů	 periodických	
titulů	 použitých	 v  jednotlivých	 textech.	 Násle-
duje	slovníková	část,	která	čítá	celkem	764	hesel,	
jež	jsou	řazena	v abecedním	pořadí.	Slovníková	
hesla	 jsou	podána	 formou	 samostatných	 textů,	
které	svým	obsahem	definují	jednotlivé	termíny.	
Za	zmínku	stojí	poznámka	k struktuře	slovníko-
vých	hesel,	kdy	bezprostředně	u titulního	výra-
zu	je	uvedena	jeho	stručná	definice,	podrobněji	
je	pak	pojem	vysvětlen,	popř. demonstrován	na	
příkladech	v samotném	heslovém	textu.	V závěru



188

Recenze

STUDIA SLAVICA XXV/1

výkladu	každého	 slovníkového	hesla	uvádí	 jeho	
autor	přehled	zdrojové	literatury.	Vybraná	slov-
níková	 hesla	 jsou	 doplněna	 ilustrativním	 ma-
teriálem,	který	 je	 různé	povahy	 (tabulky,	 grafy,	
nákresy,	fotografie,	ilustrace aj.).

Významnou	 strukturní	 (potažmo	obsaho-
vou)	 složku	 slovníkové	 části	 představují	 samo-
statně	 vložené	 přílohy,	 které	 vhodně	 doplňují	
slovník	 a  umožňují	 čtenáři	 po	 vizuální	 stránce	
lépe	si	názorně	představit	vybrané	příklady	rus-
kých	rukopisných	textů.	Přílohu	tvoří	16	obrazo-
vých	materiálů,	jež	jsou	vizuálním	exkurzem	do	
ruského	národního	písemnictví.	V  jednotlivých	
fotografických	přílohách	najdeme	první	gramo-
ty	 psané	 ještě	na	 březové	 kůře,	 grafické	nápisy	
na	stěnách	chrámu	sv. Sofie	v Kyjevě	či	příklady	
prvních	ruských	letopisných	textů	jako	např. La-
vrentijský	letopis,	Radzivilovský	letopis	či	Ostro-
mirovo	evangelium.

Závěrem	 lze	 konstatovat,	 že	 encyklope-
dický	 slovník	 Русский язык. Энциклопедия se-
stavený	pod	vedením	hlavního	 redaktora	A.	M.	
Moldovana	 je	 výrazným	 obohacením	 odborné	
lingvistické	 terminologické	 literatury	 věnované	
bezprostředně	ruštině.	Je	na	místě	ocenit	výběr	
tak	 vysokého	 počtu	 odborných	 termínů,	 které	
jsou	doplněny	natolik	podrobným	a odborně	re-
levantním	lingvistickým	výkladem.	Díky	tomuto	
postupu	prezentovaná	slovníková	hesla	svojí	po-
vahou	komplexně	reflektují	vývojový	proces	ruš-
tiny	od	jeho	počátků	až	do	dnešních	dnů.	Slov-
ník	díky	profesionalitě	autorů	a moderní	formě	
zpracování	může	posloužit	velmi	širokému	čte-
nářskému	 auditoriu,	 tj.  jak	 vyučujícím	 ruštiny	
vysokých	škol,	tak	i studentům	doktorských,	ma-
gisterských,	popř. bakalářských	 studijních	pro-
gramů	se	zaměřením	na	ruskou	filologii.

Lukáš Plesník

Ramšáková A., 2020. Nárečia Horných Kysúc 
v  okrese Čadca. Jazykovedné štúdie XXXVII. 
Bratislava: Veda, 2020. 240 s. ISBN 978‑80‑224‑
1845‑4.

V  nakladatelství	 Veda	 Slovenské	 akademie	 věd	
vyšla	v roce	2020	zajímavá	a záslužná	dialekto-
logická	 práce	 o  nářečích	 vyskytujících	 se	 v  ne-

velkém	prostoru	slovenského	národního	jazyka,	
poblíž	hranic	s Českou	republikou	i Polskem.	Jde	
o jazykové	území,	jemuž	již	dříve	věnovali	pozor-
nost	polští,	čeští	a slovenští	jazykovědci,	přičemž	
je	nikdy	nepopsali	dostatečně	komplexně.	Úze-
mí,	 o  které	 v minulosti	 usilovali	mnozí	 panov-
níci,	 různé	 státní	útvary.	Území	 se	 srovnatelně	
pohnutým	osudem	jako	třeba	Těšínsko.

Zmíněnou	 oblastí	 je	 širší	 Čadecko.	 To	
patřilo	 nejdříve	 k  Těšínskému	 knížectví,	 pak	
k Uhrám,	které	si	činily	nárok	na	stále	větší	kus	
země,	 což	 vedlo	k  tomu,	 že	 v  r.  1417	byla	podél	
levostranných	přítoků	Kysuce	vytyčena	hranice,	
již	 však	Uhersko	 později	 stejně	 nerespektovalo	
a hranici	se	Slezskem	posunulo	směrem	k povodí	
Olzy	(Olše)	a hřebenům	Beskyd.	Po	r. 1919	připad-
la	 tato	oblast	Československu,	 v  r.  1938	 se	 stala	
(vč.	lokalit	Skalité,	Čierne	a Svrčinovec)	na	devět	
měsíců	součástí	Polska,	poté	na	dalších	šest	let –	
německé	říše.	Po	druhé	světové	válce	bylo	Čadec-
ko	připojeno	k Československu	a po	rozpadu	to-
hoto	státu	na	přelomu	let	1992	a 1993 –	Slovenské	
republice.

Jak	 známo,	 jazyk	 politické	 hranice	 nere-
spektuje,	i když	je	jeho	vývoj	geopolitickou	situ-
ací	nepochybně	silně	ovlivněn.	Platí	to	i v případě	
zkoumaného	 jazykového	území,	o němž	se	slo-
venská	dialektoložka	Anna	Ramšáková	vyjadřuje	
takto:

Izoglosy v  tejto dialektovej oblasti spravidla nere‑
špektovali a nerešpektujú etnické hranice a nekryjú 
sa so štátnymi hranicami. […].	Výskum nárečových 
vývinových tendencií v  oblasti ukazuje na prirod‑
zené vzájomné plynulé prechody jazykových javov 
z jednej skupiny nárečí do druhej a naopak, ktoré sú 
prvotne výsledkom mimojazykových okolností. Tie 
sú dané spoločensko ‑politickými historickými uda‑
losťami, nestálosťou vymedzenia štátnych hraníc 
v  čase osídľovania oblasti, preskupovaním obyva‑
teľstva. Navyše, nemožno zabúdať na geomorfolo‑
gické danosti regiónu. [s.	11].

Jeden	z prvních	dialektologických	výzkumů	po-
pisovaného	území	provedl	známý	český	dialekto-
log	Alois	Vojtěch	Šembera	a ve	své	souhrnné	práci	
Základové dialektologie československé	(1864)	označil	
kysucká	nářečí	jako	součást	dialektů	hornotren-
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čianských	 nebo	 žilinských,	 přičemž	 některá	
z nich	považoval	za	polská	nebo	polskoslovenská.	
K  těm,	 kteří	 na	Kysucích	 zanechali	 pomyslnou	
stopu,	patřil	i František	Pastrnek,	český	slavista,	
slovakista,	který	už	ke	konci	19.	stol.	konstatoval,	
že	slovenština	zde	„nabývá	vrchu“.	Totéž	zjišťuje	
i další	český	jazykovědec	Václav	Vážný	v obsáhlé	
studii	 publikované	 v Československé vlastivědě III 
(Jazyk)	 a  nazvané	Nářečí slovenská	 (1934).	 Vážný	
však	materiál	získal	prostřednictvím	korespon-
denční	ankety.	Dalším,	kdo	kraj	navštívil	osobně,	
byl	Adolf	Kellner.	Došlo	k tomu	ještě	před	druhou	
světovou	válkou	(přibližně	ve	stejné	době	pobýval	
i na	Těšínsku).	Pokud	z  jeho	 těšínského	pobytu	
vzešla	 dvojdílná	 monografie	 s  kontroverzním	
názvem	Východolašská nářečí I, II	(1946,	1949),	pak	
situaci	v sousední	čadecké	nářeční	oblasti	před-
stavil	tento	brněnský	dialektolog	pouze	ve	dvou	
článcích	zveřejněných	v periodiku	Linguistica Slo‑
vaca3,	což	neuniklo	pozornosti	Ramšákové.

Jak	 již	 bylo	 naznačeno,	 k  dialektologům,	
kteří	 se	 snažili	 zaznamenat	 a  popsat	 zmíněná	
nářečí,	patřili	také	Poláci.	Prvně	se	dialekty	Čad-
ce	a okolí	staly	(byť	okrajově)	předmětem	zájmu	
polského	jazykovědce	a etnografa	Romana	Zawi-
lińského,	který	se	údajně	v letech	1898–1899	zdr-
žoval	v Praze	a který	zde	dokonce	pod	vedením	
Jana	 Gebauera	 připravoval	 disertační	 práci	 na	
téma	vlivů	slovenštiny	na	polská	goralská	náře-
čí.	Jak	toto	snažení	dopadlo,	není	blíže	známo.4 
Žádná	souvislá	monografie	evidentně	nevznikla,	
nicméně	 v  Zawilińského	 bibliografii	 pár	 studií	
věnovaných	„językowi	 ludności	polskiej	na	Wę-
grzech“	 skutečně	 najdeme.	 Z  polských	 jazyko-
vědců	je	však	třeba	jmenovat	hlavně	Mieczysława	
Małeckého	 a  Alfreda	 Zarębu,	 kteří	 byli	 spojeni	
s krakovským	univerzitním	prostředím.	Małecki	
se	nářečím	širsího	Čadecka	věnoval	ve	30.	letech	
20.	stol.,	ještě	v době	první	polské	republiky,	za-
tímco	Zaręba –	o 50	let	později,	začátkem	60.	let	
20.	stol.	Małecki	zmiňoval	„słowaczenie	ludności	

3	 Kellner	A.,	K charakteristice	čadeckých	nářečí,	Linguistica Slovaca,	1939–1940,	svazek	1–2,	s.	220–229;	
Kellner	A.,	K palatalisaci	v čadeckých	nářečích, Linguistica Slovaca,	1946–1948,	svazek	4–6,	s.	134–144.
4	 Srov.	https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Zawiliński,	cit.	28. 04. 2021.
5	 Małecki M.,	Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, Wyspy językowe),	Kraków –	War- 
szawa –	Łódź –	Poznań –	Wilno –	Zakopane,	Gebethner	i Wolff,	1938.

polskiej“	a „bezwzględny	polski	charakter“	míst-
ních	 nářečí	 (např. Małecki	 1938:	 6,	 75),	 Zaręba,	
který	se	věnoval	výhradně	zvukové	rovině	těchto	
subdialektů,	 označil	 jejich	 fonologický	 systém	
také	jako	polský.	I tento	dialektolog,	autor	zná-
mého	 Atlasu językowego Śląska,	 sbíral	 materiál	
pro	své	studie	o oščadnických	nářečích	osobně.	
V  nejnovější	 době	 zde	 výzkum	 provedl	 jazyko-
vědec	Paweł	Szczotka	z Ústavu	slavistiky	Polské	
akademie	věd	(Varšava),	autor	studie	O gwarach 
czadeckich	zveřejněné	v kolektivní	monografii	re-
digované	historikem	Slezské	univerzity	v Katovi-
cích	Krzysztofem	Nowakem	(Czadecka ojcowizna,	
2000).

Po	válce	řešila	slovenská	jazykověda	stejný	
úkol	jako	ta	česká –	sestavit	jazykový	atlas.	Přes-
tože	 výzkum	 směřující	 k  tomuto	 cíli	 byl	 řízen	
hlavně	 Eugenem	 Paulinym	 a  Jozefem	 Štolcem,	
exploraci	v čadeckém	kraji	provedli	Adriana	Fe-
renčíková	 a  Eduard	 Gašinec.	 Gašinec,	 místní	
rodák,	 je	 také	 autorem	 práce	Diferenciálna cha‑
rakteristika dolnokysuckých nárečí a  ich postavenie 
medzi slovenskými nárečiami	 (1981–1982).	 Zmínit	
je	 třeba	 i  známou	slovenskou	dialektoložku	 Jú-
lii	 Dudášovou	-Kriššákovou,	 která	 se	 polsko-
-slovenským	jazykovým	kontaktům	věnuje	sou-
stavně	a která	je	také	jedním	z recenzentů	knihy	
Anny	Ramšákové	 (druhým	 recenzentem	 je	 Ivor	
Ripka).

Nářečí	v okrese	Čadca	se	vyvíjela	na	rozhra-
ní	minimálně	dvou	národních	jazyků –	polského	
a  slovenského.	Obsahují	 prvky	 sousedních	dia-
lektů	slezskopolských	a malopolských,	ve	slovní	
zásobě	 jsou	 patrné	 hungarismy,	 germanismy	
či	 etnicky	 nevyhraněné	 karpatismy.	 Jak	 už	 to	
v  takových	 případech	 bývá,	 jednotlivé	 národní	
dialektologie	 v  pomezních	 (přechodných)	 ná-
řečích	objevují	pokaždé	to,	co	je	jim	povědomé,	
co	lze	zařadit	do	systému	daného	národního	ja-
zyka,	a v popisu	se	pak	mísí	hlediska	čistě	jazy-
ková	s etnografickými,	kulturními,	politickými.	

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Zawiliński
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Značná	 nejednotnost	 panuje	 i  v  samotném	
označení	 těchto	 dialektů.	 Ramšáková	 důsled-
ně	 používá	 termíny	 (1)	 pomedzné hornokysucké 
nárečie	a (2)	kysucké goralské nárečie.	Narazíme	na	
ně,	 pojedeme	-li	 z  Jablunkova	 směrem	 na	 Žili-
nu,	anebo	z Čadce	do	polského	města	Zwardoń.	
V podstatě	hranice	mezi	první	a druhou	nářeční	
podskupinou	 se	 překrývá	 s  trasou	 Jablunkov  –	
Kysucké	Nové	Město.	Do	první	zmíněné	nářeční	
oblasti	patří	(od	západu	směrem	na	východ):	Ma-
kov,	Vysoká	nad	Kysucou,	Čadca,	Korňa,	Korni-
ca,	Turzovka,	Klokočov,	Olešná,	Podvysoká,	Staš-
kov,	 Raková,	Milošová;	 do	 druhé  –	 Svrčinovec,	
Čierne,	 Skalité,	 Oščadnica,	 Horelica.	 Toto	 po-
drobné	dělení	oblasti	není	samoúčelné,	protože	
jde	o nářečí	mimořádně	rozrůzněná.	Již	Małecki	
v r. 1938	napsal,	že	„[n]ajznamienitszą	cechą	na-
rzecza	czadeckiego	jest	jego	niezmiernie	daleko	
posunięte	zróżnicowanie:	każda	wieś	mówi	tutaj	
inaczej“	(Małecki	1938:	74).

Autorka	 představované	 publikace	 měla	
tedy	nelehký	úkol –	navázat	na	stávající	 vědec-
ké	paradigma,	 které	 je	 do	 jisté	míry	 tendenční	
a  jednostranné,	 na	 práce	 polských,	 českých	 či	
slovenských	 dialektologů,	 a  přitom	 formulovat	
vlastní	závěry.	Jazykový	materiál	shromažďovala	
ve	14	obcích	(v 106	osadách)	více	než	10	let	(v ob-
dobí	 2000	 až	 2012).	Korpus	 obsahuje	 nahrávky	
výpovědí	 celkem	 148	 informátorů,	 autochtonů,	
ve	věku	60	až	80	let	(ročníky	1917–1955)	v celkové	
délce	35,5	hodiny,	jakož	i údaje	ze	43	vyplněných	
dotazníků.	Nahrávání	probíhalo –	podle	autorči-
ných	slov –	v přirozeném,	domácím	prostředí	in-
formátorů.	Publikace	nabízí	 33	kratších	úryvků	
přepisu	 zmíněného	 zvukového	 materiálu.	 Do-
dejme,	že	přináší	i mapku	zkoumaného	území,	
anglické	 Summary	 a  polské	 Streszczenie	 a  po-
chopitelně	seznam	literatury.

Ramšáková	popisuje	nářečí	Horních	Kysuc	
v okrese	Čadca	opravdu	detailně	v rovinách	fo-
nologické	(s.	37–122)	a morfologické	(s.	123–158);	
jedna	menší	kapitola	(s.	159–171)	je	věnována	to-
ponymii,	 tedy	 rovině	 lexikální.	 Není	 na	 tomto	
místě	 možné	 reprodukovat	 autorčina	 zjištění,	
proto	jen	upozorním	na	místa	v jazykovém	systé-
mu,	která	jsou	už	tradičně	považována	za	„citli-

vá“	a kde	se	projevuje	onen	„výsostně	polský	cha-
rakter“	 zkoumaných	 nářečí:	 „dekomponovaná“	
(asynchronní)	 nosovost	 ve	 slovech	 typu	 vọnski,	
zorọmbek,	 poĺskọm abecede,	 tọm skaĺickọm cestọm,	
(oni)	 robjọm,	zajọnc,	pořọndek	 (s.	 52),	mynso,	 jyŋ‑
zyk	 (s.	 86–87);	 výsledek	 metateze	 likvid:	 krova,	
glova,	zdrovy;	pestrý	soubor	fonémů	řady	s,	ś,	s’,	
š,	š’,	z,	ź,	z’,	ž,	ž’,	c,	ć,	c’,	č,	č’,	ʒ,	ʒ́,	ʒ’,	ǯ,	ǯ’	(s.	59);	
zachování	 praslovanského	 g,	 obouretné/nesla-
bičné	ṷ (ł);	dále	morfologické	tvary	typu	barany,	
chroboki,	medveǯ’e	(s.	126),	pokročilá	unifikace	fle-
xe	Gpl:	muzikantọf,	gazdọf,	 rokọf,	babọf,	mjanọf	 (s.	
142),	nebo	v Lpl:	o chlopach,	babach,	vedle	chlopak,	
babak	(s. 144),	a mnoho	dalších.	Tyto	jevy	se	však	
nevyskytují	ve	všech	čadeckých	nářečích,	což	 je	
v souladu	s tvrzením	o jejich	mimořádném	roz-
různění.

Irena Bogoczová

Jokeš P., 2020. Czesi. Przewodnik po historii naro-
du i  państwa. Kraków: Wydawnictwo AVALON, 
2020. 416 s. ISBN 978‑83‑7730‑439‑6.

Przedmiotem	uwagi w prezentowanej	publikacji	
są	Czesi,	czyli	naród,	do	którego	należy	sam	au-
tor,	PhDr.	Petr	Jokeš,	Ph.D.	Praca	nie	jest	jednak	
przeznaczona	dla	Czechów.	Napisana	w	 języku	
polskim	monografia	została	skierowana	do	pol-
skiego	odbiorcy,	który	już	być	może	coś	na	temat	
Czechów	wie,	ale	brak	mu	odpowiedniego	prze-
wodnika	po	historii	tego	narodu,	mądrej	podpo-
wiedzi,	 „instrukcji”	 do	 poprawnego	 odczytania	
faktów	itp.

Petr	Jokeš	studia	filologii	czeskiej	oraz	hi-
storii	skończył	co	prawda	w	Brnie,	ale	już	w	la-
tach	 90.	 związał	 się	 zawodowo	 z  bohemistyką	
(slawistyką)	 w	 Polsce	 (najpierw	 we	Wrocławiu,	
potem	 na	 Uniwersytecie	 Jagiellońskim).	 Miał	
więc	niejedną	okazję	do	konfrontacji	naukowe-
go	 opracowania	 o  przeszłości	 narodu	 czeskie-
go	 i  własnych	 spostrzeżeń	 z  polskim	 punktem	
widzenia	 wydarzeń	 historycznych.	 W	 narracji	
Jokeša	przejawiają	się	co	najmniej	trzy	aspekty:	
ten,	 że	 autor	 jest	 z wykształcenia	 historykiem,	
że	jest	bohemistą	poruszającym	się	na	co	dzień	
w	polskim	środowisku	akademickim	i że	 jest –	
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mimo	 wszystko  –	 Czechem	 zakotwiczonym	
w  czeskiej	 kulturze,	 nosicielem	 specyficznych	
stereotypów	myślowych	i językowych.

Autor	 publikacji	Czesi	 to	 osoba	względnie	
młoda	 (*1965),	 która	 dojrzałość	 osiągnęła	 do-
piero	w	okresie	pieriestrojki,	a równocześnie	pa-
miętająca	sytuację	w	Czechach	w	dzikich	latach	
dziewięćdziesiątych.	 Historia,	 którą	 opisuje,	
rozpoczyna	się	w	czasach	zamierzchłych,	a koń-
czy	się,	zanim	doszło	do	rozpadu	państwa	cze-
chosłowackiego	na	dwie	suwerenne	Republiki –	
Czeską	i Słowacką	(przełom	lat	1992/1993).

Publikacja	nie	jest	ani	typowym	podręczni-
kiem	do	nauki	historii,	ani	pracą	stricte	naukową.	
Jest	 refleksją	 znającego	myślenie	 Polaków	Cze-
cha	(czeskiego	historyka)	nad	dziejami	własnego	
państwa.	W	ramach	50	rozdziałów	Jokeš	po	ko-
lei	zaznajamia	czytelnika	z losami	niewielkiego	
narodu	 żyjącego	 od	 wieków	 w	 środku	 Europy,	
z  jego	 krajem	 nazywanym	 przez	 Polaków	 po-
tocznie	(i niefortunnie)	Czechami.	Wtajemnicza	
odbiorcę	 nie	 tylko	 w	 przebieg	 poszczególnych	
wydarzeń,	 ale	 także	w	 czeską	 interpretację	 ich	
znaczenia.	Najpierw	dowiadujemy	się	o Wenus	
z  Věstonic,	 rzeszy	 Samona	 i  Księstwie	 Wiel-
komorawskim,	 następnie	 o  ziemiach	 czeskich	
w	 czasach	 panowania	 dynastii	 Przemyślidów,	
Luksemburczyków,	 Jagiellonów,	 Habsburgów,	
poznajemy	 sytuację	 w	 pierwszym	 państwie	
czechosłowackim	 w	 latach	 międzywojennych,	
w	 Czechosłowacji	 socjalistycznej	 i  po	 zmianie	
ustroju	w	1989	r. Ostatnim	opisanym	w	publikacji	
wydarzeniem	jest	prywatyzacja	usług	i zakładów	
przemysłowych	oraz	restytucja	majątków	zabra-
nych	przez	komunistów	 i oddanie	 ich	pierwot-
nym	właścicielom.	 Lekki	 styl	 autora,	 który	 nie	
jest	 sprzeczny	 z  obiektywnym	 i  przemyślanym	
opisem	 wydarzeń,	 wywołuje	 zainteresowanie	
czytelnika	 tematem.	 Intrygujące	 i  pobudzające	
ciekawość	 są	 same	 tytuły	 rozdziałów,	 np.	Przy‑
chodzą Słowianie,	Awans Czech,	Koniec pięknych cza‑
sów,	W stronę burzy,	Praga magiczna,	Mroki,	Złote 
lata dwudzieste,	Walka o  przeżycie,	Dziwna demo‑
kracja,	Dyskretny urok lat sześćdziesiątych,	Wnioski 
ponad wszystko…	Autor	przytacza	wiele	utartych	
sformułowań,	 powiedzeń,	 wyrażeń	 czeskich,	

tłumacząc	 je	na	 język	polski	 i podkreślając	tym	
samym	 cechy	 typowe	 dla	 pamięci	 historycznej	
Czechów,	np.	król żelazny i złoty	(Przemysł	II	Otto-
kar),	ojciec ojczyzny	(Karol	IV),	kališníci/	kalikstyni/
kielichowcy,	czyli	husyci,	mężowie 28 października,	
czyli	niektórzy	politycy	zaangażowani	w	powsta-
nie	 Republiki	 Czechosłowackiej	 (jej	 suweren-
ność	 została	 oficjalnie	 ogłoszona	 28.  10.  1918),	
mianowicie	 członkowie	 zarządu	 Komitetu	 Na-
rodowego:	Vavro	 Šrobár,	 Alois	Rašín,	 František	
Soukup,	Antonín	Švehla	 i  Jiří	 Stříbrný.	Według	
potrzeby	 autor	 podaje	 etymologię	 konkretnej	
nazwy	 (własnej),	 jak	 np.	 w	 wypadku	 popular-
nego	również	w Polsce	czeskiego	świętego	Jana	
z Pomuku	 /	 Jana	Nepomucena.	W	pracy	 został	
podjęty	m.in.	 temat	 Śląska	 Cieszyńskiego,	 i  to	
w	 związku	 z  dwoma	 istotnymi	 dla	 stosunków	
czesko	-polskich	 wydarzeniami:	 po	 pierwsze,	
z  rozpadem	Austro	-Węgier	 i ustalaniem	granic	
między	 dwoma	 państwami  –	 Czechosłowacją	
i Polską	w	latach	1918–1920,	po	drugie,	z układem	
zawartym	 w Monachium	 pod	 koniec	 września	
1938	roku.

Jokeš	 ostrzega	 przed	 uproszczonym,	
czarno	-białym	 postrzeganiem	 postaci	 histo-
rycznych,	 różnych	 ruchów,	 ideologii,	 wyda-
rzeń,	które	przebiegły	w	przeszłości,	oraz	przed	
bezkrytyczną	 adoracją	 jednego	 lub	 drugiego	
(innego)	 narodu.	Ważne	 są	 dla	 niego	 kontekst,	
tło,	 okoliczności.	 Do	 miejsc	 podatnych	 na	 mi-
tyzację	należy	zdaniem	autora	epoka	Rudolfa	II	
Habsburga,	 cesarza	 rzymskiego	 i  (m.in.)	 króla	
czeskiego,	który	zamieszkał	w	Pradze	(a nie	np.	
w	Wiedniu	 jak	 inni	 cesarze	 tej	 dynastii),	 gdzie	
wspierał	rozwój	sztuki	 i nauki	 (łącznie	z popu-
larną	 w	 tych	 czasach	 alchemią).	 Choć	 przed-
stawiciel	 obcej	 dynastii	 habsburskiej,	 Rudolf	
pozostał	 w	 oczach	 Czechów	 na	 zawsze	 królem	
czeskim.	Jest	np.	bohaterem	popularnego	filmu	
Císařův pekař  – pekařův císař	 ze	 słynnym	 Janem	
Werichem	w	roli	Rudolfa II.	Sam	Jokeš	na	temat	
epoki	rudolfińskiej	napisał:

[…] Rudolf II […]. Wychowany na dworze swojego 
krewnego, króla Hiszpanii, był zdeklarowanym 
katolikiem, jednak ponieważ sprawy polityki mało 
go interesowały, nie spełniły się obawy inicjatorów 
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Czeskiej konfesji – jego rządy okazały się względnie 
tolerancyjne. Czesi do dziś go lubią, być może jest 
nawet najbardziej popularnym w Czechach Habs‑
burgiem. To dlatego, że niedługo po wstąpieniu na 
tron, w 1583 roku, przeprowadził się wraz z całym 
dworem do Pragi […], której nadał na prawie 30 na‑
stępnych lat specyficzny charakter kosmopolityczne‑
go centrum pełnego zarówno ludzi nauki, artystów, 
dyplomatów, jak i mniej lub bardziej malowniczych 
oszustów […]. W Pradze gościł m.in. astronomów 
Jana Keplera i Tychona de Brahe […]. Koloryt stolicy 
Rudolfa uzupełniali liczni alchemicy  – wśród nich 
również Polak Michał Sędziwój – gdyż cesarz intere‑
sował się również alchemią, okultyzmem i podobny‑
mi sprawami. Wszystko razem tworzyło to, co dziś 
nazywa się „fenomenem rudolfińskiej Pragi” i cze‑
mu w dużym stopniu Praga zawdzięcza swoją sławę 
miasta magicznego (s. 163–164).

W	 podobnie	 ostrożny	 sposób	 podchodzi	 autor	
do	jednego	z najważniejszych	wydarzeń	w	dzie-
jach	Czechów,	bitwy	na	Białej	Górze	(8. 11. 1620),	
przyrównywanej	 nieraz	 do	 bitwy	 na	 Kosowym	
Polu	(1389),	odnoszącej	się	do	historii	południo-
wosłowiańskiej,	ostrzegając	przed	zbyt	wielkim	
uproszczeniem	opisu	wydarzenia.	Nie	chodziło	
bowiem	o walkę	protestanckich	Czechów	z nie-
mieckimi	katolikami,	lecz	o konflikt	sił	o bardziej	
złożonym	 składzie.	 Wśród	 protestantów	 było	
bardzo	dużo	Niemców,	a wśród	Czechów	byli	też	
katolicy.	 Rezultat	 bitwy	można	 zinterpretować	
jako	katastrofę	narodową,	ale	również	jako	zwy-
cięstwo	prawej	wiary	nad	protestancką	herezją	
(s.	174).	Tracąc	swobodę	wyznaniową,	Czesi	nie	
zostali	pozbawieni	czegoś	naturalnego,	ogólnie	
spotykanego,	 występującego	 wśród	 innych	 lu-
dów	ówczesnej	 Europy.	Wręcz	 przeciwnie –	 to	
właśnie	niezwykłą	wolność	religijną,	jaka	pano-
wała	 na	 ziemiach	 czeskich	 przed	 1620	 rokiem	
(ew.	przed	wojną	trzydziestoletnią),	można	uwa-
żać	za	coś	wyjątkowego	(s.	191).

Autor	 publikacji	 zdaje	 sobie	 sprawę	 rów-
nież	 z  odmienności	 czeskiego	 odrodzenia	
narodowego,	 kierowania	 wzroku	 na	 wschód	
i wspierania	idei	panslawizmu,	a równocześnie	
z tendencji	do	zachowania	lojalności	wobec	mo-
narchii	 austro	-węgierskiej,	 co	 przejawiało	 się	

nawet	 jeszcze	w	pierwszych	 latach	wojny	świa-
towej:

[…]	Czesi monarchii raczej nie kochali, jednak na 
początku wojny nikt w Czechach nie myślał po‑
ważnie o oderwaniu się od niej. Austro ‑Węgry były 
państwem, w którym Czesi potrafili dobrze funkcjo‑
nować; ówczesna polityka czeska dążyła więc do po‑
prawy sytuacji narodu w ramach istniejącego pań‑
stwa, nie do jego rozbicia. Było to o tyle łatwiejsze, że 
w granicach monarchii żył praktycznie cały naród 
czeski, więc Czesi – w odróżnieniu od Polaków […] – 
nie musieli rozwiązywać problemu połączenia na‑
rodu podzielonego między różne państwa (s.	262).

Częste	są	w	pracy	aluzje	do	historii	narodu	pol-
skiego,	paralele	między	tym,	co	wydarzyło	się	na	
ziemiach	czeskich,	a jak	zachowaliby	się	w	danej	
sytuacji	Polacy.	W	odniesieniu	do	czeskiego	ru-
chu	oporu	w	czasie	drugiej	wojny	światowej	Jo-
keš	zauważa:

W ogóle trzeba podkreślić, że czeskiemu ruchowi 
oporu szczególnie na początku brakowało tradycji 
pracy konspiracyjnej, takiej jak ta istniejąca w Pol‑
sce, zwłaszcza w byłym zaborze rosyjskim. Dżentel‑
meńska konspiracja w stylu Mafii [mowa	o formie	
zagranicznego	 wsparcia	 państwowotwór-
czych	 zabiegów	Masaryka	podczas	pierwszej	
wojny	światowej –	I. B.] nie zdawała egzaminu 
wobec bezwzględnych metod Gestapo (s.	327).

Jokeš	 zwraca	 uwagę	 na	 momenty,	 do	 których	
sami	Czesi	może	nie	 przywiązują	 zbyt	wielkiej	
wagi,	 ale	 Polakom	 wydają	 się	 ciekawe,	 atrak-
cyjne.	 Takim	 tematem	 jest	 np.	 „fenomen	Baťa”	
(s. 286),	specyfika	czeskiej	religijności	(antykato-
licyzm	i antyklerykalizm)	lub	twórczość	czeskich	
dysydentów	 (szczególne	 pisarzy).	 Dodajmy,	 że	
publikacja	 zawiera	 dziesiątki,	 może	 setki	 ilu-
stracji	(fotografie,	rysunki,	mapy,	portrety	osobi-
stości),	które	w	odpowiedni	sposób	unaoczniają	
aktualnie	omawiany	temat.

Irena Bogoczová
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