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Jan Vorel Hidden Affinities Of Andrey Bely And Otokar Březina

The aim of the study is to compare the essayistic work of art of two symbolistic poets – Andrey 
Bely and Otokar Březina. Both authors represent the highest level of the genesis of symbolistic 
stream in Russian and Czech literature of the beginning of 20th century, called the “theurgy” by 
a famous Russian philosopher. We will try to compare their aesthetic ‑philosophical approaches 
to art and, consequently, to find common elements of their work of art.

1 / AESTHETICS OF A. BELY
Bely’s efforts to understand fundamental problems of the aesthetics and philosophy of sym‑
bolism are, above all, reflected in his study “Основы моего мировоззрения” (1922). There he tries 
to anchor the symbolism with contemporary philosophical systems (Schopenhauer, Nietzsche, 
Solovyov, neo ‑Kantianism), but mainly with anthroposophy of R. Steiner. At the beginning of 
the study, Bely pays attention to the question of the perception and understanding of the world 
which is tightly connected with the problem of the essence, style and causality: “мировоззре‑
ние не есть только что (реализм, идеализм), но и как (гностический, или мистический, или 
логический идеализм и т. д.); и для чего (для рассудка, для жизненной практики, для себя, 
для других и т. д.)”. (Белый 1995: 13)

Then Bely tries to formulate postulates that in general represent the base of literary sym‑
bolism. The way to the real and undistorted perception of the reality, according to Bely, leads to 
the abstraction of totality composed of elements permeated each other: “Искомому мировоз‑
зрению ставлю императив; оно должно удовлетворять нас 1) гносеологически, 2) эстети‑
чески и 3) этически; если оно не удовлетворяет нас в одном только пункте, оно не миро‑
воззрение. Мировоззрение – индивидуальный путь к целому, где целое – храм о многих 
дверях”. (Белый 1995: 14, 21)1 Thus symbolistic art is understood as a connection of aesthetics 
and logics; and the knowledge is transformed into “aesthetical emblematics of philosophical 
sense” (“мировоззрение в смысле всегда – эстетический феномен”). (Белый 1995: 21)

2 / THE ART
Bely’s thinking about symbolism and modern art is based on the question of the sense and in‑
tention of art creating. Bely comes to conclusion that every art is the creative activity of human 
soul. The phenomenon of cognition and the searching for the sense is the integral part of this 
activity, which makes our being reasonable. Thus, the art becomes the parallel to the gnoseo‑
logy: “Теория символизма в  таком освещении одинаково изучает законы мифического 
творчества, как и  законы мистического, эстетического и  всякого иного творчества, не 
подчиняя эти законы эстетике, ни обратно: не подчиняя эстетику, например, религии. 
Она не противостоит ни науке, ни метафизике, ни религии, ни искусству, а только тео‑
рии познания”. (Белый 1994: 126)

According to Bely the art also melts the pictures of life into the pictures filled with axio‑
logical dimension. This understanding of art is closer to the religion, because both are able to 

1 Dtto, s. 14, 21. Here Bely’s inspiration were also the theories of V. S. Solovyov (“Тут я близок в зада‑
нии к вопросу Владимира Соловьева: как возможно нам цельное знание”. [Белый 1995: 14]). In partic‑
ular, it is Solovyov’s book “Философские начала цельного знания” (1877), where the integral knowledge (“free 
theosophy”) is understood as a complex of mystical, psychic and physical phenomenons.
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create new forms of being and transform humankind to the spiritual level: “…в искусстве есть 
живой огонь религиозного творчества…то, что начинается в  искусстве, заканчивается 
в религии. Искусство, образуя с религией и этикой однородную группу ценностей, все 
же ближе к религии, чем к этике, поэтому в глубине целей, выдвигаемых искусством, та‑
ятся религиозные цели: эти цели – преображение человечества, создание новых форм”. 
(Белый 1994: 125, 115)

Bely also claims that every kind of art is symbolical in its deepest essence, because it rep‑
resents organic connection of phenomena of outer world and the living consciousness. This 
connection is in its essence the integrity of outer and inner worlds and its sense could be uncov‑
ered through the metaphysics and the mystics that show the way to the comprehensive trans‑
formation of our being. In connection with these theories he understands the symbol as the 
interaction of its three elements: 1) symbol as a picture of visible reality which arouses certain 
emotions in our consciousness, 2) symbol as an allegory which expresses ideological sense of 
the picture (philosophical, religious and social sense), 3) symbol as a call for creation of the real 
life. Interaction of these elements creates symbolistic picture as a living entity in human con‑
sciousness: “Трехчленное символическое построение: 1) образ (плоть), 2) идея (слово), 3) 
живая связь, преопределяющая и идею, и образ (слово, ставшее плотью)”. (Белый 1994: 124)

Bely, subsequently, thinks about the question which way we can reach real symbolistic 
art. Like Nietzsche and Wagner he finds the ideal bases and roots of contemporary culture in 
Ancient Mysteries that represented the state of organic unity of all art forms. Further, genesis 
of art leads to an endless differentiation and disintegration that causes fragmentation of hu‑
man psyche and destroys our former organic worldview. For that reason, tendencies to the new 
synthesis of art forms are symptomatic for symbolistic aesthetics: “…возникает стремление 
к  мистерии как к  синтезу всех возможных форм”. (Белый 1994: 142) Bely also underlines 
the importance of the presence of living religious sense in renewed mysteries. These changes 
in aesthetic canon could only lead to the transformation of the world of human consciousness 
and the creation of organic culture: “Мы должны забыть настоящее: мы должны все снова 
пересоздать: для этого мы должны создать самих себя. И единственная круча, по которой 
мы можем карабкаться, это мы сами. На вершине нас ждет Я. Вот ответ для художни‑
ка: если он может остаться художником, не переставая быть человеком, он должен стать 
своей собственной художественной формой. Только эта форма творчества еще сулит нам 
спасение. Тут и лежит путь будущего искусства”. (Белый 1994: 143–144)

One of the main targets of contemporary art is for Bely its gradual cultivation towards 
its ability to overcome the state of dead and mechanic forms and take up creative approach to 
the life, which leads to creating of living forms. And, finally, the art creation must be tightly 
connected with knowledge. The absence of this connection is the cause of the crisis of contem‑
porary culture: “Как машина человек подчиняется законам необходимости… Дух говорит 
нам, что в нас творческое начало жизни. Всякое искусство начинается там, где человече‑
ский дух, хотя бы и бессознательно, провозглашает примат творчества над познанием. 
Свободная воля есть воля творческая. Искусство окрыляется там, где призыв к творче‑
ству есть вместе с тем призыв к жизни”. (Белый 1994: 154)

In essayistic works and the work of art of A. Bely, we can naturally find influences of phi‑
losophy of V. S. Solovyov. A. Bely became a passionate follower of Solovyov (he started to study 
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his works in 1900) and he was mainly interested in Solovyov’s theory of “theurgy”, which is pre‑
sented as a synergy of aesthetic and religious sphere and as the conviction that the art creation 
could participate in the transformation of the world. Influenced by Solovyov’s theories about 
religious sense of art, Bely believed (see e.g. “Луг зеленый”, 1910) that every aesthetic form could 
open the way to the Absolute and the art could become the means of metamorphoses of the 
essential forms of life: “Искусство – кратчайший путь к религии…творчество, проведенное 
до конца, непосредственно переходит в  религиозное творчество  – теургию”. […] “Наш 
путь, в соединении земли с небом, жизни с религией, долга с творчеством…” (Белый 1910: 
230, 61)

In 1903 Bely published in the journal Новый путь (issue 9) an article under the heading 
«О теургии» that is usually considered to be the manifesto of Russian symbolism. Here Bely was 
convinced that the epoch when humankind was able to expand the borders of its spiritual life is 
arriving now. The real art according to Bely is always connected with theurgy. But it is necessary 
to renew and cultivate “the theurgic element of word” which is understood as “divinely creative 
essence”. The word becomes a prayer where art and mysticism meet.

In essence, Bely’s creative experiments represent permanent searching for hidden sense 
in the chaos of outer forms; searching for hidden connection between “inner word” and its outer 
aural versions and establishing the balance between spontaneity and spirituality. “Inner word” 
with its energy according to Bely is turning into outer aural realisation and just in this process 
the opening of the sense and the genesis of consciousness of the aural version is realising. The 
word that lives its independent spiritual life inside of every human being and that is always the 
representation of the Soul becomes the Logos. Logos takes part in realization of every aural 
version. In this process the “inspirational root of the poetry” is hidden; it is actually the cause of 
the transformation of the profane human being into the spiritual one. The creating artist now 
becomes the “holder of inner word”, the Poet ‑Theurgist.

In the mentioned article, Bely in accordance with Solovyov philosophy tries to formulate 
the idea of spiritual, psychological, physiological and physical transformation of contemporary 
human, which is the first step to the Solovyov’s Divine Humanity. In human unconscious Bely 
finds (similarly as C. G. Jung) the knot thanks to which every human being is connected to the 
divinity and thanks to it that is possible to see ourselves as a small space, which is the part of 
the highest unity. At this moment we can only hear “long forgotten music”: “…когда в восторге 
стоишь среди шумящих деревьев, охваченный чувством вознесенности над историей, 
потому что время свернулось, и все, что было, что есть и что будет – все слилось в давно 
позабытую вновь зазвучавшую музыку, и этот закон – дверь из мира к тому, что за ми‑
ром. Стоишь с разведенными руками и прося не за себя, не за близких, не за родину, а за 
весь мир…”. (Белый 2005: 120, 122)

Inspired by V. S. Solovyov’s synthetism, Bely was increasingly interested in the problems 
of connection of contemporary art and the evolution of human thought. By the realisation 
of this connection Bely tried to find new ways of reception, expression and the state of being 
when artistic pictures could evoke not only the feeling of beauty, but they also could become the 
means of knowledge. The symbolism is, in fact, the ability of recognition of secret signs in na‑
ture “Theurgical sense of art” (the unity of microcosm and macrocosm) as the greatest ambition 
of art is finally realised here.

Jan Vorel Hidden Affinities Of Andrey Bely And Otokar Březina
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3 / THE WORD
In his study called “Магия слов” (1910), Bely characterizes the nature of symbolical language of 
art as a “word magic”, which helps artist to express inexpressible perceptions incurred by actua‑
tion of reality to his consciousness. Living speech is seen as “music of inexpressible”. Creative 
word makes new world of sound symbols that elucidates all mysteries of outer world and inner 
world of human being that reflects reality: “В слове дано первородное творчество; слово свя‑
зывает бессловесный, незримый мир, который роится в подсознательной глубине мое‑
го личного сознания с её словесным, бессмысленным миром, который роится вне моей 
личности. Слово создает новый третий мир  – мир звуковых символов… мир внешний 
проливается в мою душу, мир внутренний проливается из меня в зори, в шум деревьев; 
в слове, и только в слове воссоздаю я для себя окружающее меня извне и извнутри, ибо 
я – слово и только слово”. (Белый 1994: 131)

The existence of the world is conditional on the existence of words. The world according 
to Bely is created with the help of “sound symbols – metaphors” (metaphor is understood as 
a memory of primal myth). If any word is mainly reflected as the sound, Bely sees the funda‑
mental moment in shaping them through the “victory of sound symbols” that causes the birth 
of pictures, rhythms and new worlds: “…всякое слово есть звук. Если бы не существовало 
слов, не существовало бы и мира. Мое я, оторванное от всего окружающего, не существу‑
ет вообще; мир, оторванный от меня, не существует тоже; я и мир возникают только в про‑
цессе соединения их в звуке… Слово – символ; оно есть понятное для меня соединение 
двух непонятных сущностей: доступному моему зрению пространства и глухозвучащего 
во мне внутреннего чувства, которое я называю условно (формально) временем…звук со‑
единяет пространство со временем… пространственные отношения он сводит к времен‑
ным… звук есть объективизация времени и пространства”. (Белый 1910: 430)

The intention of art to create pictures based on arising of new word and life relations in‑
dicates that words are able to create and conjure the world and to resurrect lost sense: “…слово 
есть заклятие вещей; слово есть призыв и вызывание Бога… Когда я говорю я, я создаю 
звуковой символ; я  утверждаю этот символ как существующий; только в  эту минуту 
я создаю себя. (Белый 1910: 440) […] И потому ‑то новое слово жизни в эпоху всеобщего 
упадка вынашивается в поэзии. Мы упиваемся словами, потому что сознаем значение 
новых, магических слов, которыми вновь и вновь сумеем заклясть мрак, нависающий 
над нами. Мы еще живы – но мы живы потому, что держимся за слова. Наши дети выку‑
ют из светящихся слов новый символ веры; кризис познания покажется им лишь только 
смертью старых слов. Человечество живо, пока существует поэзия языка; поэзия языка 
жива. Мы живы”. (Белый 1994: 142)

Bely’s thinking about the word is close to his theories of culture as a genesis of conscious‑
ness representing the way to primary significance. The evolution of world culture according to 
him now runs in the name of decentralization and fragmentation of human existence. He sees 
the evolution as the process of gradual separating of human counciousness from primary unity 
and he divides this process into three periods. The first period is presented as the “state of Par‑
adise”, which represents the unity of counsciousness and cosmic essence. For the next period 
the creation of pictures is symptomatic. Symbols, myths, religions are born at this period. The 

Jan VorelHidden Affinities Of Andrey Bely And Otokar Březina
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third period represents the origin of “thoughts of objects” as the concepts that symbolise the 
solid states of matter (stone and ice) and negative aspect of life that turn to death from one hand 
and the liquid and gaseous from to the other hand (water and fire) like positive aspects that turn 
to dissolution in unity.

The way from decentralized being is according to Bely possible only through re‑
‑establishing the unity between being, pictures and concepts. At the start of the process of re‑
storing the integrity it is necessary to read and understand words, pictures and symbols that 
leads to overcoming tragical antinomy of “the cosmic reality” and “the apparent reality of the 
world”. Regarding this, Bely tries to concentrate to the sound aspects of the word to discover 
proto ‑language as the unity of sound, sense and being. Thus, he attempts to enrich the words 
for esoteric sense and create the word ‑symbol (“sound ‑picture”) that reunites the sense of pic‑
ture and the sense of the sound and makes for the birth of the consciousness of the word. The 
final result of this creative process represents an approach to the transcendent reality. Accord‑
ing to the anthroposophy of R. Steiner, we reach the state of being when human body is per‑
meated by rhythms and harmonic pulsations of “etheric body”: “…мыслить – вести разговор 
с существом, воспоминанье о коем – понятие; в начале нам слово и мысль: но до начала 
еще – наша память. Мы не мыслим, мы помним; и мы называем какой ‑нибудь термин; 
за термином ‑мрак, пустота, – Ding an sich или res (все почтенности онтологии, о которой 
мы путного слова сказать не умеем). Так вспомним же? И память о памяти спит; память 
в нас коротка: вспомним термин; и – только… Образ мысли есть единство; преодолеть 
раздвоенье словесности – значит: преодолеть и трагедию мысли без слова; и вспомнить, 
что есть память о памяти – или сложение речи: творение нас и всего, в чем живем, по‑
тому что звук речи – есть память о памяти… Да будет же братство народов: язык языков 
разорвет языки; и свершится второе пришествие Слова”. (Белый 1994 (2): 46, 47)

Bely’s aesthetic theories have, above all, wide semantic, ethical, philosophical and spir‑
itual context. He understands the art as the means by which our being could be transformed 
to the spiritual one: “Символистическое течение современности, если оно желает разви‑
тия и углубления, не может остаться замкнутой школой искусства; оно должно связать 
себя с  более общими проблемами культуры; переоценка эстетических ценностей есть 
лишь частный случай более общей работы – переоценка философских, этических, рели‑
гиозных ценностей…” (Белый 1910: 8) […] “…искусство – не только искусство; в искусстве 
скрыта непроизвольно религиозная жизнь. Последняя цель культуры – пересоздание че‑
ловечества; в этой последней цели встречается культура с последними целями искусства 
и морали; культура превращает теоретические проблемы в проблемы практические; она 
заставляет рассматривать продукты человеческого прогресса как ценности; самую жизнь 
превращает она в материал, из которого творчество кует ценность. Такое внутреннее ос‑
вещение человеческого прогресса (его переоценка), придавая ему органическую целост‑
ность, превращает самое понятие о прогрессе в понятие культуры… идеал красоты – иде‑
ал человеческого существа; и художественное творчество, расширяясь, неминуемо ведет 
к  преображению личности; Заратустра, Будда, Христос столько же художники жизни, 
сколько и ее законодатели; этика у них переходит в эстетику, и обратно…” (Белый 1994: 23)

The real art represents for him “brilliant knowledge”, which leads to enlarging the bor‑
ders and forms of our world view and cognition. The basic aim of the symbolism is the effort 
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to interconnect the aspects of timeless world of Platonic ideas with space ‑time aspects of our 
being and finally to realize it by the art pictures: “Искусство есть гениальное познание. Гени‑
альное искусство расширяет его формы. В символизме, как методе, соединяется вечное 
с его пространственными и временными проявлениями, встречаемся с познанием Пла‑
тоновых идей. Искусство должно выражать идеи. Всякое символистическое познание 
идейно”. (Белый 1994: 246)

The symbolism, which is also Bely’s opinion, must elucidate and understand the deepest 
contrasts of contemporary culture. In the context of symbolism, Bely sees the human culture as 
one great unity. Its separate periods with their typical symptoms thanks to this conception do 
not represent only “dead forms”, they are rather understood as the living pictures and modes 
of being that give testimony of the way of human consciousness and culture towards more 
complex self ‑awareness and self ‑knowledge: “…в символизме есть попытка осветить глубо‑
чайшие противоречия современной культуры цветными лучами многообразных куль‑
тур; мы ныне как бы переживаем все прошлое: Индия, Персия, Египет, как и Греция, как 
средневековье, – оживают…” (Белый 1994: 26)

The problems of sense are symptomatical for aesthetic ‑philosophical theories of A. Bely. 
Searching for the sense of particular artefacts and culture complexes, Bely considers in con‑
nection with the theory of values. Thanks to it our world view and our knowledge of the world 
becomes the creative power where philosophy and other science system gain symbolic sense 
which reflects basic values of our life. The cognitive value hidden in art leads, according to Bely, 
to the creation of ideas ‑pictures and the awareness of them represents real essence of all things, 
their objective reality: “…сама же теория знания в своей метафизической форме есть лик‑
видация твердынь чистого разума; в  результате такой ликвидации мировоззрение как 
теория переходит в творчество”. (Белый 1994: 36)

In his book of essays “Арабески” (1911) Bely claims that the basic principle of symbolism is 
an effort to use the picture of reality as the means by which the inner contents of consciousness 
is reflected. Presented picture – symbol becomes a particular model of the world of experience 
of consciousness and the method of symbolization of these experiences through pictures is 
the real symbolism. Similarly, this problem was seen also by the next representative of Russian 
symbolist – Ellis: “Символ – веха переживаний, это условный знак, говорящий: Вспомни 
о том, что открылось тебе тогда ‑то, о чем грех рассуждать и смешно спорить… Иногда символ 
говорит: Я  помогу тебе вспомнить и  снова пережить это. Так я  смотрю на свой собствен‑
ный символ – золотое руно. Это условный знак, это рука, указывающая, где вход в дом, 
это фонограф, кричащий: Встань и иди… но содержание этого символа дает мне мой ин‑
теллект и моральный инстинкт, который развит раньше, чем я придумал символ руна.” 
(Лавров 1978: 140–141)

Every kind of art is, according to Bely, in its deepest essence symbolical and the pictures 
created by it are always the result of integration of forms, means and inner spiritual values 
(“соединение слов с плотью…” [Белый 1911: 397]): “В искусстве мы познаем идеи, возводя 
образ к символу. Символизм – это метод изображения идей в образах. Искусство не мо‑
жет отрешиться от символизма, который может быть то замаскирован (классическое 
искусство), то явен (романтизм, неоромантизм). В искусстве всегда есть нечто соединя‑
ющее. Здесь берется момент, когда раздвигаются складки мировой паутины: то, что было 
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внешним, перестает им казаться. Сопоставление предметов или частей его с  другим 
предметом возводит данный предмет в нечто третье. Это третье становится отношени‑
ем, соединяющим многое в одно, то есть символом”.

In the theories of young symbolists, symbol has stopped being only clear technological 
element of text producing and started to be universal means by which the parallel existence of 
picture in real and transcendent mode is now possible. In connection with that we can see in 
Bely’s work of art creating of parallel worlds in his poems and novels.

Symbolistic art is above all presented here as the aesthetic ‑philosophical projection of hu‑
man pilgrimage to the higher modes of being. Thus, the most of the artworks of A. Bely are 
filled with symbols of circle and spiral (we can also meet them in mythological texts). Here Bely 
uses them as the symbol of Eternal Return, cyclic regeneration, transformation (circle) and as 
the symbol of continuous circular move of endless line towards the spiritual centre (spiral): “…
если прямая символизирует безвозвратное прохождение мимо, то круг  – вечное воз‑
вращение, кольцо возврата. Обе линии связаны друг с другом эллипсисом… В спирали 
совмещение прямой и круга… Разлагая движение спирали высшего порядка, мы полу‑
чаем движение круговое и по прямой. Но если эта прямая – спираль низшего порядка, 
то она, в свою очередь, разложима на прямую и круг. Продолжая так до бесконечности, 
мы получим графическое изображение прямой и ряд колец нанизанных друг на друга. 
[…] В спиральном путешествении души сквозь время замечаются периоды приближения 
к поверхности – периодические возвращения Вечности”. (Белый 1994: 252)

Symbolism, according to Bely, represents the first attempt to find and adequately express 
the presence of eternal and endless element in the reality. The greatest ambition of symbolism 
is to realise the theurgical principle in the art: “Если в символизме мы имеем первую попыт‑
ку показать во временном вечное, в теургии – начало конца символизма. Здесь уже идет 
речь о воплощении Вечности путем преображения воскресшей личности”. (Белый 1994: 
253) Symbolism carries unique cognitive value. Through the integrated and organically linked 
figurative cognition creating of mentally concentrated and living forms is realized. The art cre‑
ation leads to the unlocking of “world logos” in the heart of human being and human culture. 
The realization of this symbolical unity is finally close to the message of The Book of Revelation 
which became very popular in the spiritual context of the literary symbolism: “Символическое 
единство есть единство ряда познаний в  ряде творчеств; но уже при метафизическом 
определении этого ряда мы раскалываем единство. Все то же единство венчает лестницу 
творчеств, являясь нам в образе и подобии человека; вот почему лестница человеческого 
творчества оканчивается уподоблением человека этому единству; говоря языком рели‑
гий, творчество ведет нас к богоявлению; мировой Логос принимает лик человеческий; 
вершина творчества указывается словами Апокалипсиса: Побеждающему дам сесть со Мной 
на престоле Моем, как и я победил и сел с Отцом на престол Его”. (Белый 1994: 52)

4 / THE CONSTANTS OF THE SYMBOLISM OF OTOKAR  
BŘEZINA
If we want to get more familiar with the creative world of Czech symbolist Otokar Březina, we 
have to carefully study his poetic essays (“Hudba pramenů”, “Skryté dějiny” and other), his rich 
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correspondence with his friends and famous representatives of the art of the turn of the centu‑
ry and, last but not least, his collections of poems. Just this way we can make a complete picture 
about his aesthetic ‑philosophical system.

5 / THE SENSE OF THE ART
According to Březina the “great mystical power” is hidden in every kind of art and its history 
represents the history of human soul. The art surrounds human with new mysterious world 
which is entered by his soul. Březina represents the sensitive literature which is filled with “in‑
ner life” and which is “renewed by the soul”. The literature should express the life not only by 
its outer forms but mainly by the inner forms thanks to it the “mysterious heart of things”, the 
soul of the art appears: “Nejde mi o to, abych čtenáře bavil, umění, jak dneska je cítím celou 
svou duší, není a nebude pro potravu davu; moderní báseň zavírá určitý komplex myšlenek, 
obrazů, nálady, barev, již prožije, vsaje, otiskne v sobě jen duše příbuzná, schopná meditace, 
vzletu a nadšení; každé slovo, každý obrat, každý obraz musí být studován, odhadnut, odkryt, 
ochutnán, vážen, pojat. Jako byl umělcem v  inspiraci fixován, prohlouben, v mozaiku rytmů 
zasazen. […] nám, kteří tvoříme, musí státi se umění fixní ideou, s níž leháme, spíme a vstává‑
me, žijeme, pohybujeme se, vnímáme; jen tak, zesíleným tímto interním životem, obráceným 
v jediný Kruh, rozpadne se před námi ztuhlá pečeť neznámého a promluví myšlenka.” (Březina 
2004: 268, 272)

The ideal of a real poet is, according to Březina, hidden in the creative person who is en‑
dowed with clear and intensive vision of life, increased sensitivity, presence of spiritual vision 
of eternity and he also has to govern deep intuition of the aspect of nature and the power of 
language. Only then, the poet is able to realize creative spiritual work and to read the light signs 
of eternity in the reality.

The means for creating the real poetic work of art are abilities to express feelings and ideas 
that going through the essence of reality. Consequently, they live they own life independent of 
temporality and they also do not lose their “magic power” to initiate new knowledge and new 
aspects of comprehension: “…jen velké umění a velká láska (což je konečně totéž) dovedou se‑
stoupiti tak hluboko k pravdě a v tazích, chvějících se ještě životem, postřehnouti záření duše, 
zrající pro věčnost. Neboť počínáme člověka v duchovní jeho pravdě viděti teprve tehdy, až když 
ho milujeme.” (Březina 2004: 1 132–1 133)

The basic aim of new art is tightly connected with the basic sense of culture, history and 
evolution of ideas. The main mission of human soul is to express supernatural beauty, to con‑
tribute the creation of ideal and deep art that could discover its unknown relationships with 
the Cosmic being. The poet also must relate his work to music. It allows to reflect the emotional 
states and experiences and it is not possible to express them by the words. The poetry must be‑
lieve in the transcendent meaning of life, because all the highest thoughts are close to prayers.

The art also has its psychological meaning, for it applies to the relationship of the souls 
that are understood as a transcendent object. Every process which takes place in our soul refers 
to the transformation of transcendent energies in the polyphony of the Cosmos. In every art‑
work the life of creator as a magical reality is hidden. It is something like “spiritual essence of 
the moments” when the artwork is arising: “Proto se dívá jinak na včerejšek a jinak na dnešek; 
v  jeho duši se ustavičně jasní. Jeho včerejší pravda neubíjí pravdu dnešní, ale jeho pravda je 
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prohloubená, nově osvětlená, v novém okolí a v nových vztazích pozorovaná pravda včerejší, 
neboť duše mistrova hoří žízní po světle. […] Má oči skutečně plné světla. Jeho láska může se 
třásti větry, ale nemůže zhasnouti, poněvadž prýští z  jednoho zdroje s  jeho životem. A nád‑
hernými obrysy platónské ideje prozařuje teskným vadnutím pozemských barev do jeho duše 
věčná pravda.” (Březina 2004: 357)

6 / THE SYNTHESIS
In aesthetic ‑philosophical conceptions of O. Březina we can see, as much as in conceptions of 
Russian symbolists, immediate influence of V. S. Solovyov. As a proof we can point out a lot of 
references to Solovyov’s philosophy in Březina’s correspondence, where he often mentions the 
work of art of Russian philosopher (see for example his letters to E. Chalupný).

There are some Březina’s  thoughts that are very similar to Solovyov’s  ideas. The aim of 
human knowledge is for Březina to recognize the unity in polymorphous reality and to under‑
stand that in the depth of every individual consciousness the whole Cosmos is hidden. Every 
human being is therefore anchored in Absolute, draws spiritual energy from there and partici‑
pates in creating its history. This individual consciousness Březina names the “consciousness of 
spiritual unity” and, consequently, the meaning of life and of modern civilization is the neces‑
sity of the new state of belief in “transcendent cosmic unity”. Like Solovyov he sees the meaning 
of every art creating. The artist at moment of creation directs deeper towards the essence of 
the world and he realizes the spiritual unity of the Cosmos. Thus, every artist based on his un‑
consciousness creating recognizes inner principles of his own and establishes completely new 
relation with Cosmos. His senses start to feel the “world of spiritual vibrations” and his imagi‑
nation gets real significance.

This way the art becomes the most powerful method of cognition that is possible to ex‑
press whole polyphony of voices (the deepest tunes of death and the highest tunes of spiritual 
passion and beauty). This polyphony resonates in all visible things, in the history of human‑
kind the process of the integration of our world with the highest spiritual worlds is iniciated: 
“Z té příčiny umění, to jest schopnost nejjemnější řečí, přístupné v tomto vtělení, čím dál více 
poutá člověka poznávajícího a hledajícího života. Kdo studoval dnešní okultism a zjevy vyššího 
psychického života, pozná brzy, že doposud na zemi dosažené vidění obou světů dálo se od 
géniů uměleckých, kteří byli a jsou jedinými syntetickými duchy na zemi a přetrvávají odborné 
učence, zakladatele věr, přesné myslitele, tvůrce systémů…” (Březina 1996: 193)

The ultimate meaning of art is to prepare the final synthesis which is understood as a con‑
nection of knowledge and dream, science and poetry and as the creation of integrated picture 
of cosmic being. According to Březina “hidden history” is the part of the higher system of the 
history that are developed in Cosmos. The rise of human soul is directly related to rise of “higher 
spiritual systems” to which it our world is connected. The humankind represents the unity of 
the past, presence and future that is connected to Cosmos. The humankind inceasingly knits 
to the single organism, thus we can wait for the moment when it will be harmonised by higher 
spiritual life: “Ale všechny reformy sociální, úsilí vizionářů a světců, šílenců a bytostí démonic‑
kých, kteří dnes připravují nový svět, byly by marné, kdyby sociální vývoj nebyl provázen i čist‑
ším pohledem na život a věci, vírou ve spravedlnost světa duchovního, soucitným a laskavým 
vztahem po sobě toužících srdcí.” (Březina 2004: 1249)
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Solovyov’s Divine Humanity is understood by Březina as integrated being and every sin‑
gle stage of his genesis is conditional on clearer awareness of primary spiritual unity: “…ob‑
raz člověka vysvobozeného Slovem a Láskou, vždy nádherněji vztyčující se z milionů, blíží se 
k nám z věků. Nesčíslnými zraky pohlíží v těžký sen věcí a uvidí konečně.” (Březina 2004: 525) In 
connection with that Březina sees the meaning of art that becomes “inner language” by which 
transformed human being tries to express amazement of space: “Umělec kráčí k dokonalosti 
svého díla dokonalostí svého života. Všechny druhy umění jsou v podstatě jedno a totéž, malba, 
socha, hudba, slovo osvětlují se navzájem.” (Březina 2004: 526)

The highest value of art is the spiritual unity and polyphony. It is an intuition that is able 
to sense the connections between distant facts, to realize the rules of the genesis of Cosmos and 
to recognize the spiritual unity of all things of visible and invisible worlds: “…všechny formy lid‑
ského úsilí, věda, politika, hmotná práce, náboženství, veškeré dílo vášně i snu, duchovní kázně 
a vzdoru, dílo jasného, po ostré disociaci pojmů toužícího intelektu i podvědomých, člověkem 
dosud nezvládnutých sil, všechno, co vytvořilo minulost a připravuje budoucnost, souvisí vzá‑
jemně tisíci vztahy a v hloubce, kam myšlenka se blíží s chvěním, vyjadřuje jedno duchové ges‑
to…” (Březina 2004: 804)

7 / THEURGY (THE ART AND THE WORD TRANSFORMING 
THE WORLD)
The art creation is seen as the belief in highest spiritual entity. According to Březina every real 
art creation is able to transform the life on earth, to create new relation of life and new connec‑
tions between people: “Tvořícímu člověku není třeba, aby psal mnoho knih; stačí jen žíti mocně 
až do hlubin věčnosti a smrti vlastní svůj život, v pravý čas říci pravé slovo, a když je toho třeba, 
míti odvahu k mlčení.” (Březina 2004: 1454)

When the world is affected by materialism and the religiosity is weakened, Březina founds 
that the art represents the only possible way to salvating the culture: “Umělec měl by dnes při‑
jít jako vítězný dobyvatel, pralesy myšlenek by měly hořet v plamenech na jeho cestě a krvavé 
požáry házet do hlubokých polárních nocí jeho severní záře a jeho hlas měl by vířiti jako cyklon 
vyvracející staleté stromy a sesouvající města uprostřed orgií. A všechny tváře měl by dosinava 
zastrašit láskou.” (Březina 2004: 361) The real poet must be creative in all levels of his existence, 
he not only reveals hidden beauty, but he also joins together everything around him. The main 
aim of the art is the nature powered by the soul that transforms everything to the concrentated 
forms. Everything that leads to the transformation of our relation to the material world and its 
perception as the unity is the spiritual effort that could be seen as the neverending fight for the 
beauty: “V dílech velkých milujících, jasnovidců a mistrů nabývá slovo národa magické moci: 
láme zakletí oddělující duchy, v  jednotu rozechvívá srdce zjevením krásy, v  oslnění věčnosti 
dává viděti pozemské věci.” (Březina 1996: 127)

The word, according to Březina, is able to liberate senses and thoughts, to connect souls 
and to transform chaos into the order and beauty and to prepare the coming of new human and 
new earth.

To control the word means to resurrect its creative power and to turn the art into reli‑
gious act. Thus, the word becomes a means to “reach higher worlds”: “Zasvěcení slova, věštecká 
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zjevení hudby! […] Zachvění štěstí, když duše dotýká se duše, nahá v  extázi chóru! Hymnus 
věřícího množství sjednoceného, valící se jako bouře, strhující všechny překážky a opevnění, 
útokem ženoucí k valům věčného města! Polyfonie, v nichž všechny živly a bytosti nabývají hlasu 
a boj proti sobě pracujících vůlí smiřuje se v nebeských utišeních harmonií.” (Březina 1996: 107)

8 / THE RENAISSANCE OF THE SOUL (“SELF”)
Like number of other symbolists, Březina very often thinks about the problem that famous 
psychologist C. G. Jung called “self”, “unconscious” and “archetypes”. If the art represents the 
symbolic bridge between visible and invisible worlds, it is, according to Březina, possible to 
reflect the deepest collective values, where human souls meet and where the knowledge of the 
secrets of the world is united. In every single human there exists timeless spiritual being, which 
is endowed with the inner sight of invisible that lights past, presence and future and unites all 
of them to “brotherhood of seers and sacred”: “Příšerně slavné zkušenosti tohoto zraku neu‑
vědomují se v duši po čas života na zemi v celé smrtelné nádheře svého bohatství.” (Březina 
1996: 8) […] “Zastaven v  rozpětí vnějším vstupuje člověk do hlubin a  nalézá v  duchovní sféře 
nových sil, aby mohl konati tu část věčného díla, která mu byla uložena…” (Březina 1996: 1 214)

Thus, in the real personality the unity of the visible and invisible cosmos is reflected and 
any spiritual needs and values of human culture are formed in harmony with that. Consequent‑
ly, Březina sees the art creation as the motion of the soul from depths of unconscious, where 
the profane dimension of human existence is connected to the higher cosmic life. Every work of 
art is understood as the work created by “million brothers” and as the “incarnation of gigantic 
dream which develops for ages”: “Jen v zasažení proudu, který rozžehuje všechna slunce a roz‑
víjí země, který tvoří dějiny, zdvihá a vede davy, buduje a tříští říše, s oslňující nádherou pracuje 
v neviditelném a který v jediné bytosti dává procitnouti celému rodu, rozsvěcují se tvůrčí zraky 
a rozvazuje jazyk.” (Březina 1996: 63) […] “Celkové vědomí lidstva jest síla, které žádný génius však 
nedosáhl; je nepopiratelné, že tato síla vzrůstá a že jednou bude silnější nežli síla větrů, moří, 
proudů elektrických, probíhajících zemí…” (Březina 1996: 189)

In his essay called “Zrcadlení v hloubce” Březina talks about “springs of knowledge”, which 
we need to go down to, about hidden affinity of all art works given by the existence of inner 
space of “only spirit”. The traces of this “only spirit” are visible in every kind of art form from 
the prehistorical to the contemporary periods of human culture. On the basis of these traces, 
we can finally recognize the “liberating dogmas of beauty” and the art creating becomes the 
analogy to dreaming, when the artistic relevation into “inner sight of humankind” is projected: 
“To jsou teprve okamžiky hodné početí krásy, chvíle, kdy tvůrčí duch smiřuje a  tiší zmatená 
vření všech srdcí, dýchá všemi rty, jako v půdu seje do plamenů, určuje dílo pro tisíce rukou 
a za nesčíslné zraky do budoucnosti vidí. Dokud umělec nedošel na místa, odkud všechny cesty 
kromě jeho vlastní jsou mu neviditelné, daleko má ještě k své svobodě.” (Březina 1996: 74–75)

The intuitive lighting of the hidden spiritual processes and going down to them is the nec‑
essary condition of art creation, because the biggest dramas according to Březina take place at 
the bottom of the human soul. Thus, the art and, above all, the lyric poetry is the most suitable 
form for unlocking of semi ‑conscious depths “lighted by secret rays of Unknown”.
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9 / THE SYMBOL AND THE SYMBOLISM
Březina’s concept of the symbol and the symbolism as the basic principle of contemporary art is 
connected with the view of the structure of human personality. According to him the language 
still reflects minimal fraction of the deepest contents that explains the meaning of the existence 
of the world and humankind. The most serious of them are hidden in the symbols of pain and 
the anticipation of the “light flood”, in the symbols of the power and the lightness and in the 
symbols of “secret rest of things” metamorphosis of which correspond to the evolution of our 
inner truth. Every art is conditioned on the “experience of inner sight” and the music is the only 
art form which is able to seek the language filled with symbols. In his essay “Krása světa”, may 
be, sounds precise definition of symbolistic art: “Krása světa je skrytá. Tisíce pohledů ztrácíme 
marně, poněvadž nedovedly uviděti svět v okresích jejího proměňujícího a očišťujícího záření. 
Neznáme celého bohatství vlastních svých krajin. Sotvaže v slunci svého poledne dovedeme se 
orientovati podle svého stínu o tajemných světových stranách.” (Březina 1996: 31)

The main mission of contemporary artist is to realize some hidden processes in the art and 
to be focused on the fact that in every artwork the meaning, sound, accent, and mood of each 
word and the presence of conscious and unconscious association are very important. The real 
artist also has to extend the rage of human perception, to cultivate and to free the “rays going 
through the invisible” that help to uncover the new pictures in our reflection of the world and to 
mediate the knowledge of the coherence between the profane and the sacral, the material and 
the spiritual and the real and the transcendent: “Každá myšlenka, i ta nejchudší a nejvšednější 
je schopna rozpáliti se v oslňujícím lesku zavedením vnitřních proudů. Každá je schopna pro‑
jíti všemi uměními, ze staletí do staletí, vládnouti mramorem a oběma světly, v celé základní 
síle položena hudbou. Každé umění je halucinací z opojení nejsubtilnějších rytmů éteru a krve. 
Symbolické stíny, za jitra ukazující k  západu a  příštímu svítání večer, pohybují se v  každém 
daném okamžiku u  všech umění v  jediném směru, dle stoupání mystického dne a  dlouhého 
slunečního roku staletí a duší. Bolest všech uměleckých snění je vzpomínkou na hlubiny, do 
nichž se duše odvážila až příliš daleko.” (Březina 1996: 10)

According to Březina the values of the art come from the only spiritual source and the 
main aim of the symbolism is to approach the beauty of art to this inner source. This way the 
artist is able to feel the magic lighting shining from common depths and to transform it into 
the art pictures filled with deep sense of eternity: “Jen v těchto chvílích nalézaly ruce malířů 
nejvýmluvnější linie plné tajemství, a barvy třené v neviditelné vláze druhého světla nabývaly 
svítivosti nemocné extází, jež vlévá do duší nepokoj krásy, této žízně po neznámém a  jedné 
z nejjemnějších a nejsilnějších bolestí země. V nich zvonily do tvůrčího ticha halucinace nikdy 
na zemi neslyšených symfonií, jež zachyceny mdle pozemskými tóny křísí nostalgie po čistším 
životě, nežli je život našich dní, a dávají pochopiti duším, že jejich dějiny nepočínají narozením 
ani že nekončí smrtí.” (Březina 1996: 21)

Due to symbols our senses by which we reflect the reality are transformed into the higher 
one which allows artist to perceive the cosmos as the whole. Thus, the visible world is penetrat‑
ed by the invisible one. The symbol is able to visualize this invisible world and to discover the 
spiritual essence of the seen object. All the art forms have symbolistic nature, the signs of tran‑
scendent reality are hidden in them. The speech of symbols represents the speech of the higher 
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metalanguage order, so that the symbol can’t be interpreted in a single way that could eliminate 
the next interpretation. The symbol in that case convey the web, the system or the field of force 
of spiritual relations.

The energy of “invisible world” is transposed into the art work: “Ale při tom všem, třeba 
věky a dálky ležely mezi jednotlivými výtvory uměleckými, je to v závratných rozlohách vnitř‑
ního vesmíru přece jen jediná zem, která svými symboly v umění se zrcadlí, a jediný duch v ní 
trpí a na svém osvobození pracuje.” (Březina 1996: 73) […] “Co je viditelno tvůrčímu duchu, je 
viditelno jen ve světle, jež se řine z vyššího života v kosmu. V pohádkách pravěku, v mýtech, 
v tajné vědě i ve snech tak jemných a neuvěřitelných, že bylo třeba utvořiti zvláštní jazyk symbo‑
lů, hudby a tvarů, aby mohly býti zdaleka naznačeny, udržovalo po tisíciletí naději na ovládnutí 
živlů laskavou mocí ducha.” (Březina 1996: 79) Symbolistic art makes it possible to establish new 
relations with the Cosmos. Thanks to that, human senses are able to perceive “another world of 
spiritual vibrations” and the artistic imagery becomes the mightiest method of knowledge. The 
world ‑symbol has its magical power which gives us the opportunity to divine the hidden forces 
of the Cosmos, to recognize the feeling of immensity and the richness of the world when the 
slightest event appears as a gesture of eternity and initiation into secrets of the Great Unity.

10 / CONCLUSION
Based on the researched issues, it can be undoubtedly stated that there are visible similarities 
between aesthetic ‑philosophicals conceptions of A. Bely and O. Březina. In our view there is 
a certain hidden bond between the two representatives of the wider and deeper understanding 
the literary symbolism who had never met each other. Both authors refuse to understand the 
symbolism as the specific art movement and exactly defined literary school. They see it, above 
all, as the way of thinking and understanding the world (modus cogitani) and the being in it 
(modus vivendi). Bely and Březina as the poets and thinkers without doubt overcome aesthet‑
ic context of the modern literature of the 19th century influenced by philosophical systems of 
Schopenhauer and Nietzsche and by the aesthetics of poètes maudits. They create an integrated 
complex of the philosophical and the aesthetic approaches that moves it towards understand‑
ing of art creation as the means of the cognition and the creating of the real world called the 
theurgy by V. S. Solovyov. This way they make the conception of the art creation that turns to 
sophisticated aesthetic ‑philosophical system that allows holistic knowledge of the reality and 
up to now unknown connections between human being and the being of the Cosmos.

HIDDEN AFFINITIES OF ANDREY BELY AND OTOKAR BŘEZINA

SUMMARY In the article we aim to find out a hidden bond between aesthetical 
worlds of Russian and Czech symbolists A. Bely and O. Březina. They both do not 
see symbolism as a connected complex understanding of development of art as 
specific branch of art or exactly formed literary school. They see it, first of all, 
as the way of thinking and understanding the world (modus cogitandi) and the 
way of existence inside that (modus vivendi). In our opinion, in their work of art 
both the poets and thinkers overcome ideological and aesthetical context of the 
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Modernism, having been born in 90’s and influenced by thinking of Shopenhau‑
er, Nietzsche and aesthetical crede of poètes maudits. They form a complex of 
aesthetical and philosophical approaches that move symbolism towards under‑
standing art creation as the means of learning, and forming real world, in other 
words art work being understood as theurgy. This way they form a concept of 
art creation that overgrows into detailed aesthetic ‑philosophical system that 
makes possible to recognize reality in its complex and to recognize connections 
between human and Cosmos that had not been seen before.
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Robert Mielhorski Poezja Mieczysława Jastruna na łamach „Kameny” w latach 30. XX wieku

1 / PUNKT WYJŚCIA I OCALONE WIERSZE Z „KAMENY”
„Kamena”, ukazująca się w Chełmie w latach 30. XX wieku, była czasopismem przede wszyst‑
kim poświęconym poezji polskiej i przekładom z literatur obcych, choć znajdowało się w niej 
oczywiście miejsce także i dla prozy. Redagowana przez Kazimierza Andrzeja Jaworskiego i pla‑
styka Zenona Waśkowskiego, wydawana własnym sumptem, otwarta była na różne orientacje 
poetyckie, chociaż – publikując na przykład poezję Kazimierza Wierzyńskiego – mimo wszyst‑
ko szczególnie wyraźnie akcentowała przymierze z Awangardą Krakowską (Jan Brzękowski, Ju‑
lian Przyboś i inni) i tzw. Drugą Awangardą (Czesław Miłosz, Józef Czechowicz…). Zaznaczano, 
że autorzy „Kameny” – „rekrutują się […] w przeważającej większości z tak zwanej awangardy, 
to jest reprezentują te indywidualności, które gardząc utartymi szlakami, z trudem i mozołem 
przedzierają się przez wciąż jeszcze według nich dziewiczą puszczę poezji, której pragną być 
pionierami”. (Jaworski 1973: 31–32)1

Jak zauważa Jaworski, było to pismo o orientacji raczej lewicowej. Dowodem tego redak‑
cyjny artykuł Spojrzenie wstecz – akcentujący „społeczne podłoże literatury związanej z życiem 
i opierającej się na nim” i świadomość kryzysu formacji kapitalistycznej. Powiada się w nim, iż 
widać, że „żyjemy w epoce przełomowej”, co wiąże się z walką klasy robotniczej z włościańską, 
konsekwencją tego jest też „konanie kapitalizmu” i faszyzm. Toczy się bój „o nowe oblicze świa‑
ta”. (Spojrzenie wstecz, 1934) Podkreślić należy wyraźną konkluzję programową:

A więc umiarkowany awangardyzm, lewicowość społeczna i polityczna oraz kultu‑
ralny słowianofilizm – to trzy zasady, na których opierała się „Kamena”. O ile drugiej 
i trzeciej pozostawała cały czas wierna, o tyle awangardyzm ustępował nieraz eklek‑
tyzmowi. (Jaworski 1973: 33)

Przed wybuchem II wojny światowej ukazało się w Chełmie Lubelskim sześćdziesiąt zeszytów 
„Kameny”, gromadząc stu sześćdziesięciu autorów. Pismo miało nakład trzystu egzemplarzy, 
nie płaciło honorariów; pierwszy zeszyt ukazał się w objętości szesnastu stron (Jaworski 1968).

Mieczysław Jastrun wszedł do grona współpracowników pisma trzy lata po jego powsta‑
niu. Na kartach „Kameny” ogłosił łącznie dziewięć wierszy:2 Dzieje (1935, nr 5), Wiek żelazny 
(1936, nr 2), Ziemię (1936, nr 3), *** Oparła gwiazdy na mych plecach (1937, nr 1), *** Ta złota nitka 
(1938, nr 6), Studnia (1938, nr 7), Wszystko, co niosłem (1939, nr 5), Obietnicę (1939, nr 6) i Noce (1939, 
nr 8–10). Jako że „Kamena” drukowała po jednym wierszu poety w numerze, można przypusz‑
czać, ale to tylko przypuszczenie, że redaktor Jaworski otrzymał sześć przesyłek od Jastruna: 
pierwszą z utworem z 1935 roku, drugą z utworami z numerów 2 i 3 z 1936 roku, trzecią z wier‑
szem z numeru 1 z  1937 roku, czwartą z numerów 6 i 7 z  1938 roku oraz piątą z numerów 5, 
6, 8–10 z  1939 roku. Ewentualnie ostatnią publikację można potraktować w ramach osobnej 
przesyłki. Niestety, w swej książce W kręgu „Kameny” (Jaworski 1973) Kazimierz A. Jaworski nie 
przedrukował korespondencji z Jastrunem, w części poświęconej wybranym listom do redakcji. 
Uprzedza jednak redaktor, że w obliczu inwazji hitlerowskiej zniszczył część materiałów wią‑
żących się z wydawaniem czasopisma, może i tu znajdowały się ślady jego kontaktów z poetą.

1 Podkr. K.A. Jaworskiego. Osobna rzecz, to poczucie więzi z narodami słowiańskimi w obliczu faszy‑
zmu. Zob. Jaworski 1973: 33. 
2 Pomijam w tym miejscu osobny wątek przekładów, np. z Piotra Orieszina *** Kamiennych obłoków 
dudnienie, „Kamena” 1935–1936, R. III, nr 2.
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Stosunek autora Strumienia i milczenia do „Kameny” nie był – jak by się zdawać mogło – 
jednoznaczny. W niepublikowanym liście do życzliwego mu krytyka Karola Wiktora Zawodziń‑
skiego zauważał poeta:

Dziwił się Pan, że drukuję w „Okolicy Poetów”;3 gdyby zbadać moralną podszewkę 
innych pism, to trudno by było znaleźć pismo „czyste”; trzeba by w ogóle nie publiko‑
wać, np. „Kamena” zamieściła rodzaj paszkwilu na mnie, pióra Napierskiego4, mimo 
że tam drukuję; i  umieszczam wiersze w „Skamandrze” mimo niechętnego wobec 
mnie stanowiska „Wiadomości”.5

Z zestawu dziewięciu wierszy drukowanych w „Kamienie” trzy nie zostały powtórnie ogłoszone 
w ogóle – i one stanowią zasadniczy impuls do przygotowania tego szkicu. Są to liryki Wiek 
żelazny, Obietnica i Noce. Jeden utwór: Wszystko, co niosłem – przypomniał poeta dopiero po wielu 
latach, w ineditach; w związku z tym weźmiemy go – na prawach umowy – pod uwagę jako 
czwarty z  kolekcji „kamenowych” utworów zapoznanych. Pozostałe teksty drukowane przez 
poetę w chełmskim periodyku zostały przedrukowane: Dzieje w tomie Dzieje nieostygłe, Ziemia 
oraz *** Oparła gwiazdy… w tomie Strumień i milczenie, *** Ta nitka złota (jako Jesień) oraz Studnia 
w nieczęsto przypominanym, a bardzo ciekawym cyklu Intermezzo (1937–1939). Te przedrukowy‑
wane teksty posiadają już komentarze w opracowaniach związanych z Jastrunem. Przypomnę 
więc tylko w tym miejscu konteksty i kierunki ich interpretacji – dla porządku wykładu, uzu‑
pełniając niektóre uwagi.

Tak w przypadku lektury wierszy utrwalonych w książkach, jak i zarzuconych przez poetę, 
proponuję perspektywę czytania bliskiego. Przy tym modelu tekstu, który oferuje nam Mieczy‑
sław Jastrun, wydaje się to uzasadnione. Ów rodzaj skupienia czytelniczego bowiem niemal ge‑
netycznie wynika z projektu poetyckiego autora Spotkania w czasie. Z tego, co krytyka i literatu‑
roznawcy nazywali ogólnie neosymbolizmem czy werbalizmem polskiej liryki lat 30. XX wieku.

Dzieje. Zatrzymajmy się przy pierwszej grupie liryków, drukowanych także w książkach. 
W przypadku wiersza Dzieje z tomu Dzieje nieostygłe (1935) – w swej monografii, opublikowanej 
w latach 50., Jacek Trznadel dostrzegał m.in. wyraźne akcenty antymieszczańskie oraz gest 
antyinteligencki; także krystalizowanie się postawy rewolucyjnego buntu, posiadającego przy 
tym odniesienia romantyczne. W tym ostatnim wypadku mickiewiczowskie, odsyłające do li‑
nii Słowackiego i uwarunkowań czy kontekstów norwidowskich. W połowie lat 30. publikuje 
zatem Mieczysław Jastrun tom, w którym dotychczasowej tematyce lateralnego („irracjonal‑
nego”), symbolistycznego przeżywania świata, postrzeganego w horyzoncie ludzkiego przemi‑
jania, towarzyszą tony i akcenty aktualne, społeczne oraz wiążące się ze „wzrostem realizmu” 
w dorobku tego autora. (Trznadel 1954: 32)

Trznadel mówi o obecnym w tym utworze „przerażeniu i osaczeniu mieszczańskiego in‑
teligenta” – wobec świadomości historii jako „siły fatalnej” (Trznadel 1954: 33). Jakkolwiek, my‑
śląc o współczesności, przypomina poeta „zabobonu miotły / Nad stuleciem”, wieńce, krew – 

3 Pismo ukazujące się w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Ostrzeszowie pod redakcją Sta‑
nisława Czernika, propagującego program autentyzmu.
4 Chodzi o recenzję S. Napierskiego zatytułowaną Dramat inteligenta („Kamena” 1935, nr 2).
5 List Mieczysława Jastruna z Łodzi, datowany na 14 I 1936 roku, znajduje się w zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. Pisownię uwspółcześniam.
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i refleksję, że „Wraca w dzieje stary, ludzki spór, / Otwierają się zakrzepłe rany”. (Jastrun 1935) 
Można te słowa potraktować jako oznaki społecznego przebudzenia twórcy, którego liryka 
zwrócona była dotąd ku kontemplacji świata i  medytacji nad nim. Mamy tu też samotnego 
bohatera, targanego wewnętrznym niepokojem, widzianego na tle ulic nowoczesnego miasta 
i zasadniczy konflikt, który rysuje się na linii współczesność (neony, maszyny, lampy elektrycz‑
ne) – dzieje (np. neolity). Innymi słowy, chodzi w tym utworze nie tylko o uchwycenie atmosfery 
określonego momentu dziejowego i widocznych w nim dramatów ludzkich, analogicznego do 
innych, obecnych w przeszłości, ale i o ukazanie powtarzalności historii w ogóle (wskazać war‑
to na norwidowskie koło dziejów). Przytaczam słowa Jacka Trznadla ze względu na trafność 
jego spostrzeżeń, pomijając obcą zapewne dzisiejszemu czytelnikowi retorykę, zapisaną w jego 
krytycznym wywodzie. Z kolei w swym interpretacyjnym komentarzu do tego utworu zauważa 
Jacek Łukasiewicz:

Epoki geologiczne przedstawiają się jako skalne kręgi, nawarstwiające się słojami, 
całkowicie bezosobowe i ahumanistyczne, „idące” nie według praw rządzących ży‑
ciem, lecz według praw spoza życia. Współwystępują tu z dwoma elementami, które 
w poezji Jastruna wiążą się z  grozą i  strachem: z  „przepastnym dnem” (otchłanią) 
i z jednolitym i równomiernym białym światłem (Łukasiewicz 1982: 298).6 

Natomiast Stanisław Gawliński podkreśla sens przywołania tak współczesnego, jak i dawnego 
kontekstu myślowego przy interpretacji tego utworu. Z jednej strony ma na myśli koncepcję cy‑
kliczności dziejów i natury Oswalda Spenglera (ale i dzieła Ortegi y Gasseta, Floriana Znanieckie‑
go i innych), z drugiej – herakliteizm i eleatyzm. Tam wątek „starego, ludzkiego sporu” dotyczył‑
by nie aktualnego konfliktu idei (katastrofizm), a więc i spraw społecznych, ale dwu wizji świata: 
stającego się (Heraklit) – i trwającego (Zenon z Elei). W opisanych rozterkach – jak utrzymuje 
Gawliński – istotną rolę odgrywa konstrukcja podmiotu (dystansujące „ty” zamiast „ja”: „kon‑
wencja Du ‑Lyrik”), prowadząca do „autodydaktyzmu”. Ponadto ważny jest fakt, że akcja utworu 
rozgrywa się nie w jakimś wyraźnie określonym krajobrazie świata przedstawionego, ale została 
usytuowana w obszarze umysłowości podmiotu (temat = Cogito), z „bohaterem negatywnym”: 
czyli cywilizacją dwudziestowieczną. Wątkiem zasadniczym wiersza jest natomiast już sam 
stosunek poety do Spenglerowskiej, pesymistycznej filozofii dziejów (Gawliński 1982: 57–65).7

W stosunku do pierwodruku z „Kameny” – co jest szczególnie ciekawe dla historyka li‑
teratury i badacza procesu twórczego – poeta dokonał niewielu zmian w późniejszych redak‑
cjach tego tekstu. Mają one głównie charakter interpunkcyjny. Jastrun zdecydował też, a to tak‑
że warte uwagi, o rezygnacji z pierwotnego układu graficznego. W pierwodruku strofy druga, 
czwarta i szósta przesunięte zostały w prawo – w przeciwieństwie do pozostałych, podanych 
od lewego marginesu. Wydaje się, że pierwodruk bardziej dynamizował lekturę, dramatyzo‑
wał tok refleksji. Jest też ten utwór punktem wyjścia dla odczytania poniżej zaprezentowanego 
Wieku żelaznego – tym bardziej warto podkreślić zainteresowanie nim krytyki i jego recepcję.

6 Jest to uwaga wprowadzona w ramach rozdziału poświęconego motywowi koła u Jastruna.
7 Oczywiście – cywilizacja znajduje się na planie koła dziejów. Tematem wiersza jest spenglerowskie 
przeznaczenie, jak pisze Gawliński, biologiczne, wprowadzone w miejsce rozumu i postępu. Za Spengle‑
rem jest też tu ukazana forma więzi międzyludzkich (niedających się urzeczywistnić, oczywiście chodzi 
o więzi na płaszczyźnie świadomościowej). (Gawliński 1982)

Robert Mielhorski Poezja Mieczysława Jastruna na łamach „Kameny” w latach 30. XX wieku



STUDIA SLAVICA XXV/2 23

Z ostatniego tomu przedwojennego. Z tomu Strumień i milczenie (1937) opublikował Mie‑
czysław Jastrun w „Kamenie”  – jak powiedziano  – dwa wiersze: Ziemia i  *** Oparła gwiazdy 
na mych plecach. Wiersze odmienne od problematyki Dziejów, ponieważ inny w przekroju jest 
krajobraz liryczny czwartego zbioru poety. Inny – gdyż odsyłający do wcześniejszych Jastruno‑
wych artystycznych pokus: nawiązywania do założeń symbolizmu, do wykorzystywania mowy 
nieścisłej i  wieloznacznej, spowalniającej przy tym poznawczą percepcję odbiorcy tekstu, 
a bywa, że pozbawionej całkowitej możliwości dyskursywnego wyjaśnienia ogólnego sensu wy‑
powiedzi (intelektualnej parafrazy). Biorąc pod uwagę szerszy ogląd dorobku Jastruna, Jacek 
Trznadel wskazuje nawet przykłady realizacji w liryce tego poety założeń idealizmu subiek‑
tywnego; takich, jak: Znów mnie z wielkiego wołasz cienia, Odejście roku czy Czas jesienny (Trznadel 
1954: 43).8

Ziemia jest bardzo modernistyczna, młodopolska tak w zamyśle, jak i jego artystycznej re‑
alizacji. Ale i bardzo – rzec by można – „Jastrunowa”. To utwór będący zapisem wspomnienia 
chwili z  przeszłości podmiotu współczesnego (pusty, polny krajobraz). Obraz niegdysiejszy: 
źlebów, pola, mroku i nocy, urwiska, w którym widać korzenie drzew i słychać wśród szumu 
strumienia osypującą się w przepaść ziemię, w którego centrum („Jeszcze tam stoję”; Jastrun 
1936) znajdował się protagonista utworu, wyznacza również jego współczesne miejsce i poło‑
żenie w świecie. Ziemia jest wierszem o nakładaniu się doświadczenia czasu przeszłego i czasu 
teraźniejszego. Utwór koncentruje się na momencie połączenia obu czasów – czego rezultatem 
są nowe samookreślenia się podmiotu i narodziny jego doznania tożsamościowego, „ja”.

Bardzo niejasny, mglisty również znaczeniowo, wydaje się wiersz *** Oparła gwiazdy na 
mych plecach, opisujący jakiś nieokreślony moment powrotu z  wygnania (jakiego?), któremu 
towarzyszy uczucie tęsknoty. Ale zarówno wygnanie, jak i  powrót, posiadają tu bardzo nie‑
konkretne, zwłaszcza kontekstualnie sensy. Scenę wiersza wypełniają noc  – mrok  – gwiaz‑
dy – zdmuchnięta świeca, „świat, co wewnątrz płonie” – znajdujący się w gorączce byt ducho‑
wy. Wydaje się, że Jastrun mierzy się tu raczej z  myślą o  wysłowieniu trudnego do opisania 
uczucia (a może i jego źródła), niż z konkretnym, empirycznie motywowanym stanem rzeczy. 
Zwróćmy uwagę na zmianę perspektywy wypowiedzi: „ja” obecne w trzech pierwszych strofach 
przekształca się w nieokreślone „my” („Skazani na wygnanie”, Jastrun 1937). Jest więc mowa 
o  doświadczeniu wspólnotowym, ponadindywidualnym. Czy to wygnanie ze świata empirii, 
z materialności ku duchowości? Zapewne. Wygnanie wiodące ku obszarowi duchowemu, któ‑
rego istotą jest transcendencja („By z  siebie wyjść jak z  bramy.”). Ten dość ambitny intelek‑
tualnie przekaz utrudnia w odbiorze tok rytmiczny wiersza, z rymami żeńskimi w porządku 
abab – zbyt płynny w przemienności wersów dziewięcio‑ i siedmiosylabowych. Czy rzeczywi‑
ście adekwatny dla tej problematyki? Jastrun musiał sobie zadać takie pytanie.

W wierszu tym odnaleźć możemy  – jak utrzymuje Jacek Łukasiewicz  – „motyw rem‑
brandtowski”. Twierdzi uczony, że akcja utworu rozgrywa się w tego typu wierszach w nocy lub 
jest jej wyobrażeniem, a światło – „wywołuje” postaci z mroku i je „modeluje”. Światło „walory‑
zowane” z uwagi na emocje i „waloryzujące” rzeczy oraz postaci, „wydobywające” z mroku. Do‑
dajmy, że inaczej ocenia się tu – negatywnie – światło „bezdusznej natury” (słońce) i cywilizacji 

8 Aczkolwiek wywód badacza na temat tego tomu, podyktowany przyjętą metodą lektury, jest dość 
krytyczny. Zarzuca się w nim poecie nawet motywowane przypadkiem udziwnienia, manierę oraz impas 
twórczy. Rzecz jasna kryterium oceny jest tu relacja poezja – rzeczywistość (wedle założeń marksizmu).
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(elektryczność) oraz – tym razem pozytywnie – kultury (ogień, kominek, świeca, lampa nafto‑
wa,  łuczywo, piec). (Łukasiewicz 1982: 66) W wierszu *** Oparła gwiazdy na mych plecach poeta 
dokonuje przeciwstawienia dwu sposobów postrzegania podmiotu: zewnętrznego („Oparła 
gwiazdy na mych plecach…”) i wewnętrznego („I cały świat, co wewnątrz płonie…”), a „motyw 
rembrandtowski” łączy się z obecnością tego, co znaczy „cząstka / co ze mnie ocalała w mroku.” 
(Łukasiewicz 1982: 74)

W kręgu wierszy z Intermezzo. W cyklu tym znajdują się dwa wiersze z „Kameny”: *** Ta 
nitka złota (potem przedrukowywany jako Jesień) i Studnia. Jednak całą tę jednostkę konstruk‑
cyjną, na którą składa się osiemnaście wierszy pisanych pomiędzy 1937 a 1939 rokiem, uznać 
można za zapoznaną. Raz tylko została ona opublikowana w całości, w poezjach zebranych 
z 1947 roku, potem już tylko przytaczana była we fragmentach (w następnym tomie retrospek‑
tywnym pozostaje z cyklu tylko pięć wierszy). Przypisać można Intermezzo „pomostową” czy też 
przejściową rolę w rozwoju liryki Mieczysława Jastruna. Łączy on twórczość międzywojenną 
(a właściwie zamyka jej rozwój) – i poezję wojenną oraz powojenną. Tę „pomostowość” widać 
tak w samej konstrukcji cyklu, jak i w ewolucji zawartej w nim tematyki. Prowadzi się tu naszą 
uwagę od wierszy refleksyjno ‑nastrojowych po teksty ukazujące problemy współczesnego, ze‑
wnętrznego dla protagonisty świata9.

*** Ta nitka złota to wiersz, krótko mówiąc, o przeznaczeniu i świadomości własnego losu: 
„ja swe przyszłe dawno już ujrzałem we śnie czyny” (Jastrun 1938, nr 6) – stwierdza poeta. Jed‑
nak jest to także utwór o wtajemniczeniu w prawa świata: „Może bogom ostatnie przerwałem 
igrzysko; / By schwytać ich za ręce, podszedłem tak blisko, / Że jeszcze dotąd czuję we krwi 
mojej dreszcze.” Namysł na ten temat rozgrywa się w konkretnych realiach świata przedsta‑
wionego: przy grze światła i ciemności, zmierzchu, gdy jeszcze odnaleźć można „złotą nitkę” 
światła, a  potem nocy, gdy za oknem pojawia się planeta Wenus i  uwidacznia wyobrażenie 
iskier z kształtowanych przez kowala podków. Nasz pogański, uznający bogów, protagonista 
odnajduje drogę do prawdy o własnym istnieniu.

Studnia z kolei wpisuje się w dyskusję nad rolą (obecnością) idealizmu subiektywnego w fi‑
lozofii liryki Mieczysława Jastruna. Poeta pisze: odkąd obrazy świata „Na przymkniętych po‑
czułem powiekach. // Odkąd wszystko to istnieć przestało.” (Jastrun 1938, nr 7) A jest tu zapre‑
zentowany czas kwietniowy zniżający się w studnię podwórka, świat poruszony, niestabilny, 
znajdujący się w ruchu. Drzewa, domy, obłoki „wpadają” w tę studnię, i ptaki, konary, miesz‑
kańcy lasu. Ale przede wszystkim widoczna jest „ta” kobieta, dzięki której świat się urealnia. 
Miłość niespełniona i moment rozczarowania sprawiają, że istnienie traci swą materialną, na‑
macalną postać. Zwłaszcza, gdy „zerwała się taśma harmoniki” – byt ludzki traci swój spójny, 
koherentny charakter, jest natomiast zbiorem obrazów, przeczuć… „Zerwana taśma” unieważ‑
nia muzyczność egzystencji, logikę jej wewnętrznej, duchowej, osobowej kompozycji.

Dodajmy też na marginesie, że w utworze tym  – jak sugeruje Jacek Łukasiewicz  – do‑
strzec można „obrazowanie w typie ,układu rozkwitającego’ ” (Łukasiewicz 1982: 425).10 To 
kolejny argument na rzecz inspiracji i  powiązań klasycyzującej liryki Jastruna z  Awangardą 
Krakowską i  jeśli nie z  jej programem, to próbami wcielenia go w życie. Układ rozkwitania, 

9 Szerzej pisałem na ten temat w artykule: Mielhorski 2017.  
10 Chodzi o sytuację, gdy „główny nacisk był położony właśnie na teraźniejszość procesu powstawania 
obrazu”. (Łukasiewicz 1982: 426).
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o którym mowa, był w Peiperowskim założeniu odpowiednikiem samego procesu poznawcze‑
go. „Struktura układu rozkwitania” równa się „strukturze poznawania świata.” (Rosiek 1992: 
1 146–1 147). Jego istotą była odpowiedź na podstawowe pytanie: jak poznajemy świat? I ten ści‑
sły postulat intelektualny przekładał się na konkretną metodę poetycką układu rozkwitającego: 
nieustannej rozbudowy, „rozrostu” treści w „dynamicznie” pojmowanym tekście artystycznym. 
Ten rozrost dokonuje się za pomocą powtórzenia: słów, związków wyrazowych, przez „zmianę 
ich pozycji i wzajemnych odniesień”, „zgęszczenie związków składniowych”, „dopełnienie, pre‑
cyzowanie” – w obrębie „reprodukcji, modyfikacji”. Istotną funkcję pełni też założona lektura 
nielinearna. (Łukasiewicz 1982: 426).

Przyjrzyjmy się w ten sposób Studni. W wierszu tym taką rolę konstrukcji rozkwitającej 
zawdzięczamy powtórzeniu: „od czasu”, względnie „odkąd”, które powraca w niej kilkakrotnie. 
Nie jest to jednak wyliczenie, lecz łącznik wprowadzanych do wiersza nowych obrazów: kwiet‑
nia – podwórza – zdynamizowanego jego obrazu (z domami, drzewami, obłokami) – lasu – le‑
śnego jeziora. Oczywiście, prezentuję ten porządek motywów w dużym uproszczeniu. Całość 
jednak – zgodnie z prawidłami układu rozkwitania – prowadzi do wniosku, do puenty i kon‑
kluzji, wyrażonej słowami „Odkąd wszystko to istnieć przestało”. Co? – zapytajmy. Mowa jest 
o niedoprecyzowanym semantycznie stanie uczuciowym, którego źródeł należy doszukiwać się 
w opisanych tu etapach dochodzenia do niego. Sam zresztą rezultat nie jest może tak ważny, 
jak zapis transgresji, doświadczenia duchowego, którego wykład umożliwia koncepcja utwo‑
ru rozkwitającego przez uściślanie w kolejnych sekwencjach wiersza przeżyć wcześniejszych. 
Zgodnie z zasadą układu rozkwitania – każdy segment następującego po sobie fragmentu tek‑
stu musi łączyć wspólny element. W tym wierszu jest to uczucie utraty, nieistnienie tego, co 
było wcześniej.

Jak widać, Mieczysław Jastrun nie zamieszcza w „Kamenie” wierszy szczególnie dla niej 
przeznaczonych tematycznie (programowo) czy formalnie, w duchu awangardy czy paseizmu 
lat 30. XX wieku, jakiekolwiek nosiłby on imiona. Publikuje utwory aktualnie powstające, 
sprawdza je następnie w druku i podejmuje decyzje o ich dalszym losie. Powyżej przywołane 
wiersze, jak się okazało, spełniły oczekiwania poety. Ogłosił je ponownie, tym samym usank‑
cjonował ich miejsce w swym dorobku. Szkoda, że nie zachowała się korespondencja Jastru‑
na z redakcją „Kameny”. Jeśli zawierałaby ona fragmenty dialogu na temat poezji ówczesnej, 
zwłaszcza liryki autora Innej młodości, jeśli odnotowywałaby przeświadczenia na ten temat tak 
poety, jak i redaktora Kazimierza Jaworskiego, byłaby szczególnie cenną dla historyka literatury.

2 / POŚRÓD WIERSZY ZAPOMNIANYCH: ZAGADKA WIEKU 
ŻELAZNEGO I POGŁOSY KATASTROFIZMU
Zatrzymajmy się teraz przy tym, co stanowi punkt najważniejszy tego artykułu – przy czte‑
rech, w tym trzech powtórnie odkrytych w niniejszym tekście, wierszach Mieczysława Jastru‑
na: Wiek żelazny, Obietnica, Noce, zwracając uwagę też na mniej eksponowany przez poetę liryk 
Wszystko, co niosłem. Zastanawiające, dlaczego tych poezji ich autor nie ogłosił w części Wiersze 
z  różnych lat, z  Wierszy zebranych z  1956 roku. Albo  – trzech pierwszych  – też w innym tomie 
retrospektywnym. Czy wynika to z niskiej autorskiej oceny artystycznej tych utworów? A może 
też inne za tym stoją kryteria i motywy? Interpretacja tych tekstów powinna przynieść choćby 
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przybliżoną bądź częściową odpowiedź na te pytania. A  w przypadku Wieku żelaznego, może 
i odsłonięcie ulokowanej w nim zagadki.

Utwór ten sytuować można zdecydowanie w nurcie katastrofizmu lat 30. i jego kontek‑
stów. Wiek żelazny – to wiek siły, przemocy, dyktatu „miecza” (Jastrun 1936). To czas apokalip‑
sy. W tym czterostroficznym utworze poeta kreśli w trzech pierwszych strofach przejmujący 
obraz zagrożonego albo już wypełnionego grozą świata. Tyle, że nie jest to próba wyobraże‑
nia sobie usystematyzowanego portretu empirycznie poznawanej epoki, lecz jej psychiczne‑
go przeżycia – ekwiwalentu, który ostatecznie… okazać się powinien złym snem. Ten pejzaż 
wewnętrzny zaprezentowany został w sposób bardzo sugestywny. W jego skład wchodzą ta‑
kie elementy obrazowe, jak drzewa widziane nocą, zorza dostrzeżona w rzece, która „nabie‑
gła krwią” (albo też rzeka zorzy), postaci pastuchów u wodopoju ze „złymi, bojowymi” końmi, 
towarzyszy temu deszcz i  broń błyskająca w mroku… I  gdzieś w tym wszystkim pojawia się 
pochodnia tego, który poszukuje ludzi – tyle że jednostek, a nie gromady („Próżno z pochod‑
nią w ręku szukasz ludzi.”). Jest on tym, który odnaleźć chce „człowieka”. Jastrun stara się tę 
wizję przedstawić jak najbardziej zmysłowo: obraz jest nasycony barwą, sugestiami wizualny‑
mi (zorza, krew, błysk, kolor rdzy) i akustycznymi: „Po wzgórzach dudniąc biegnie deszcz jak 
dobosz”, „piszczele muzyki”…, a styl poety zbliża się do retoryki awangardowej. Tu znajdują 
się: „ciężka przyłbica dnia”, „Drzewa – oszczepy wparte w noc”, konie, które „kopią ciemność” 
i inne. A pamiętać należy, że młody, dwudziestokilkuletni Jastrun podczas studiów w Krakowie 
kontaktował się osobiście z Tadeuszem Peiperem, Julianem Przybosiem, z którym – jak mu się 
wydawało – łączą go bliższe więzy, czy z Janem Brzękowskim. Uproszczone, dziś „podręczni‑
kowe” i nazbyt oczywiste środowiskowe podziały – wedle nurtów artystycznych i ugrupowań – 
w praktyce nie odgrywały wówczas szczególnej roli w kształtowaniu się wrażliwości poetyckiej 
tego autora. Neosymbolizm, klasycystyczny rysunek wiersza, kult tradycji romantycznej, mo‑
dernistyczna nastrojowość – nie ograniczały spectrum doznań i odczuć poetyckich autora Spo‑
tkania w czasie, który docenić potrafił awangardową wyobraźnię i poetykę. Zdaje się, że szcze‑
gólnie Julian Przyboś wydawał się Jastrunowi wyjątkowym rewelatorem naszego rodzimego 
języka poetyckiego. Można więc powiedzieć, że w pewnym momencie u Jastruna dochodzi do 
wyraźnego przenikania się idei neoklasycyzmu, neosymbolizmu z awangardowym sposobem 
myślenia o języku.11

Przełomową rolę w porządku kompozycyjnym Wieku żelaznego odgrywa trzecia strofa. Tu 
ów ekspresjonistyczny (po części) krajobraz zostaje wprowadzony w jednoznaczny kontekst. 
A to za sprawą przejścia refleksji poetyckiej od nieszczęść opisanych w poprzednich fragmen‑
tach utworu do zlokalizowania ich przyczyny: do jednoznacznego oskarżenia „wodzów” za za‑
istniały stan rzeczy.

11 Problem stosunku klasycyzującego i symbolistycznego wiersza Mieczysława Jastruna do zagadnień 
awangardy wymaga osobnej analizy. Myślę tu o sposobie wysławiania się podmiotu, o języku wiersza, ty‑
pie poetyckiej wyobraźni, ale i o metodzie – dzięki temu – awangardowego transformowania wizji świata 
przedstawionego. Wpływ i inspiracja ze strony Przybosia wydają się dość łatwe do wyjaśnienia. Problem 
awangardowych odniesień w poezji autora Dziejów nieostygłych akcentował S. Gawliński, jednak zwłaszcza 
w kontekście tzw. Drugiej Awangardy (w tym takich zjawisk, jak katastrofizm, faszyzm, niepokoje spo‑
łeczne i in. lat 30.). (Gawliński 1982: 63) Wpływ awangardyzmu na lirykę Jastruna sygnalizował ogólnie Jan 
Błoński w książce Poeci i inni (Błoński 1956).
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Wodzowie – trumny, wodzowie – stulecia,
Wodzowie, – pożar, modlitwa i miecz.
Przechodzą w mgłę od tarcz świecących rudzi
Bez oczu i bez warg. Na zgiętych plecach
Dźwigają garby ze skóry. […]

Jak widać, bardzo to niejednoznaczne rozeznanie poety w sytuacji zagrożenia, ale – równocze‑
śnie – plastyczne przedstawienie poetyckiego świata. Można odnieść wrażenie jednak, że samo 
oskarżenie, wskazanie odpowiedzialności za historyczne niepokoje, znajduje tu swój prawdo‑
podobny adres. Mimo lewicowych sympatii Jastruna już przed wojną, wydaje się, że chodzi nie 
tylko o opisanie „wodzów” totalitaryzmu niemieckiego (Niemcy w tym czasie zrywają traktat 
wersalski), ale i szerzej – o niepokoje globalne, w tym o zagrożenie ze Wschodu. Oczywiście, 
wypowiedź ta dotyczy także wodzów wszystkich epok czy stuleci „Bez oczu i bez warg” – ślepych 
i milczących. Gdy Jastrun publikował Wiersze z różnych lat (z Wierszy zebranych z 1956 roku), 
gdzie Wiek żelazny – powtórzę – mógłby się znaleźć w druku, pośród innych utworów rozpro‑
szonych, pojęcie „wodza” posiadałoby oczywiste konotacje. Obraz wodza ‑trumny, wodza „Bez 
oczu i bez warg” wydaje się niezgodny z duchem czasu, nawet odwilży, nawet mimo założenia 
o historycznym, tj. odnoszącym się do określonej historyczności – charakterze utworu. Pozo‑
stawmy to pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi, ostrożnie wykluczając ryzyko ewentualnej 
nadinterpretacji wiersza. Niemniej perspektywa roku 1936, roku publikacji tekstu, określenie 
„wódz” stawia w innym, dużo szerszym świetle.

Nie można jednakże zapomnieć o  ostatniej partii tegoż tekstu. O  ostatniej, wieńczącej 
zakreśloną tematykę, strofie i  o  wprowadzeniu do niej, które znajdziemy już w zwrotce po‑
przedniej. „O, zbudź się” – powiada podmiot utworu pragnący, by wszystko to, o czym dotąd 
była mowa, okazało się wyłącznie złym snem. To nie jest jedyne wezwanie, bo zaraz słyszymy: 
„wróć”, „zważ”, „uciekaj”. Wiąże się to z  naturalnym w opisywanej sytuacji pragnieniem, by 
świat „wodzów – trumien” okazał się ostatecznie jedynie koszmarem, marą, którą unicestwia 
przebudzenie.

Wróć do oddechu pierwszych traw wiosennych,
Puch ostromlecza, sen na dłoni zważ.
Uciekaj w głuche samotnych jaskinie.
Ujrzysz na nowo odzyskaną twarz,
Gdy ślad ostatni bóstw i imion ciemnych
Jak zodiak gwiazd wygasłych skrzydła zwinie.

Ważenie snu i rzeczywistości, tego, co zdawać się może ciężkie jak zbroja, a ostatecznie okaże 
się „puchem ostromlecza” – oto cel rozmyślań lirycznego protagonisty. Odradzająca się natura 
(wiosną) oznacza zupełnie inną cykliczność, niż koło historii nadzorowane przez wodzów: tru‑
mien, stuleci, pożaru, modlitwy i miecza (tak je w kolejności wymienia poeta w strofie trzeciej). 
Ważne wydaje się w tym wypadku odzyskiwanie na nowo twarzy. Dzięki kontaktowi z przyrodą 
i samotności, „bóstwa i imiona ciemne” ukażą swe zupełnie inne od wcześniej postrzeganego 
oblicze.
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Historiozofia Jastruna rodzi się zatem na styku zamkniętego koła dziejów i cykliczności 
innego typu: opartej na rytmie odrodzin, ponownego rozkwitania.12 Wodzowie mogą trzymać 
pieczę nad pierwszym, drugie – działa od nich niezależnie. Ważna wydaje się pozycja podmio‑
tu wobec świata tego tekstu. „Wiek żelazny” rzecz jasna nie może zyskać jego akceptacji, jednak 
pojawia się nuta – paradoksalnie – katastroficznego optymizmu: władza „wodzów” świata nie 
ogarnia wszystkiego, a „bóstwa i imiona ciemne” blakną.

Julian Przyboś w Równaniu serca wyraźnie postulował „katastrofizm radosny”.13 Cechowało 
go przeświadczenie, że na gruzach upadłego świata powstanie nowy, lepszy. Jastrun tymcza‑
sem jest rzecznikiem katastrofizmu, by tak rzec, „połowicznego”. Przekonuje, iż nigdy nie jest 
tak, że katastrofa obejmie wszystko, całość bytu, w tym także prawa natury. Totalitaryzm hitle‑
rowski, sowiecki czy jeszcze inny, w tym wydobyty z pamięci dziejów, propagujący kult siły, nie 
może przekreślać obrazu pełni świata.

3 / O PORZUCONEJ OBIETNICY
W lutym 1939 roku na łamach „Kameny” ukazał się utwór Obietnica, który jest jeśli nie krypto‑
erotykiem, wierszem posiadającym po części taki właśnie – erotyczny, miłosny – charakter. 
Jednak nie w tej warstwie rozwija się zasadniczy wątek tekstu. W zależności od czytelnika 
utworu: dobrze to lub źle, wedle jednak „rozumiejącej” interpretacji – oznacza to nieco większy 
wysiłek interpretacyjny, bardziej złożoną lekturę. Jest tak niezależnie od tego zresztą, jaki był 
zamysł samego Jastruna, a można przypuszczać, że kryją się za tym utworem bodźce bardzo 
intymne, prywatne, które być może przesądziły o porzuceniu przez poetę tego wiersza.

Konteksty i uwarunkowania wiersza. Wbrew pozornej prostocie (zwięzłość, konstrukcyj‑
na jedność – koherencja), kryje ten utwór w sobie – jak można przypuszczać – wewnętrzną 
zagadkę i tajemnicę z gruntu osobistą. Jastrun opowiada tu o dwu kobietach – jednej z prze‑
szłości i drugiej z przyszłości (Maria Höpting – Krystyna Bilska?). O tym, jaką odgrywają one 
rolę w  świecie uczuciowym protagonisty tekstu (a  tytułowa obietnica, to też obietnica miło‑
ści) – i we wzajemnej również relacji.

Twarz spod maski piękności niezdjętej
Dziś przesyłasz mi jak liść, jak brzask
W twarzy innej, lecz już wynajętej
Na tę chwilę rozpryskaną z gwiazd. (Jastrun 1939, nr 6)

Kobiecość wydaje się poecie czymś ciągłym, trwałym, ponadjednostkowym i niespersonalizo‑
wanym. Czymś z gruntu odindywidualizowanym. Wyraża się ona w różnych osobach. Przeszłe 
jej wcielenia – jak oceniamy wedle naszych możliwości poznawczych – odżywają w przyszłych; 
obecna kobieta nosi w sobie uniwersalny pierwiastek, znany nam z istnienia kobiety minionej. 
W autotematycznej Pięknej chorobie, w miłości Edwarda Ostrzenia do Marii ‑Eurydyki, poja‑
wiają się jej dwa uosobienia: Eurydyka I  i Eurydyka II. Jedna jest konkretną, materialną po‑

12 Motywy koła dziejów oraz cykliczności natury od wieków podejmowane są w kulturze i literaturze, 
znane są np. ich odniesienia słownikowe. Zob. interpretację wiesza Jastruna Koło przeprowadzoną przez 
Marię Podrazę‑Kwiatkowską (Podraza‑Kwiatkowska 1971). Wątek koła interpretować należy także w wy‑ 
miarze poznawczym – w perspektywie koła hermeneutycznego.
13 Określenie Edwarda Balcerzana. (Zob. Przyboś 1989: LIII)
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stacią niezbyt skomplikowanej wewnętrznie dziewczyny, druga – zaledwie jej wyobrażeniem, 
marzeniem o niej, fantazmatem, tęsknotą za wcieleniem idealnym, w ideale znajdującą osa‑
dzenie. Zderzenie się Ostrzenia z rzeczywistością (Eurydyką „empiryczną”) drastycznie likwi‑
duje wcześniej zrodzony fantazmat kobiecy. Bohater powieści uświadamia sobie, że w istocie 
kochał wyobrażenie, a  nie konkretną, fizyczną osobę. W omawianym wierszu mowa jest też 
o kobiecie ‑fantazmacie. Jastrun pomija prawa i surową bezlitosność materii. Kobieta bowiem 
i kobiecość egzystują w jego przeświadczeniu bardziej w wyobraźni – i tu jedynie przechodzą 
od jednej do drugiej fizyczności, jak substancja od jednego do drugiego naczynia. W wielu 
kolejno poznawanych kobietach istnieje tylko jedna: depozyt cząstki niezmiennej kobiecości 
i żeńskiej istotowości.

Można naturalnie powoływać się w tym miejscu na osobiste przeżycia i  doświadczenia 
poety (miłość młodzieńcza do Marii Höpting czy wspomnienie pierwszej żony, Krystyny Bil‑
skiej, z którą Jastrun rozstał się po wojnie). Jednak nie w tym rzecz. Ważniejsza wydaje się tu 
radykalna epistemologiczna postawa poety, opowiadającego się po stronie solipsystycznego 
wyobrażenia, a nie obiektywnego statusu rzeczy. Wspomniana w wierszu „chwila rozpryskana 
od gwiazd” pełni taką właśnie rolę – znaku subiektywistycznego projektowania obrazu świa‑
ta, postrzegania go nie w horyzoncie reprezentacji, ile idealistycznej kreacji. Metoda pisarska 
Jastruna opiera się w ten sposób na idei odrealnienia świata, nie zakłada zewnętrznych wobec 
tekstu odniesień znaczeniowych (np. metafizycznych, osobistych). Ów świat solipsystyczny czy 
raczej Berkeleyowski (wedle założeń idealizmu subiektywnego) – wyraża granice rzeczywisto‑
ści przedstawionej. Istotną rolę w „zaklinaniu” tego świata pełni również inkantacyjna melody‑
ka wiersza.

Maska i monumentalizm. Jest coś rilkeańskiego, w pewnym sensie epickiego w głębi i za‑
czerpniętego – jeśli można użyć takiego porównania – z dramatu antycznego (w jego powa‑
dze oraz prawdzie psychologicznej i konflikcie wartości) w tym prostym, zdawać by się mogło, 
nieskomplikowanym utworze14 i w kreacji jego postaci kobiecej. Ma ona tu dwa oblicza skryte 
pod „maską”: dawnej, niegdysiejszej kochanki, która odradza się w kochance przyszłej. Miniona 
niespełniona miłość odżywa w przyszłości, w kim innym:

Już przyszłością jesteś, jesteś prawie
Smugą światła, oddechem przyszłości.
Cóż ci z dni, z których myśmy wyrośli
W lęku burzy, we krwi i w niesławie?

Mówiąc o pewnej epickości tego tekstu mam na myśli fakt, że w tym krótkim, dwunastowerso‑
wym liryku drzemie treść głębsza, dramatyczna i… dramaturgiczna. Tak teatr rzeczywistości 
zderza się z jej surową, fizyczną materią. „Maska” wprowadzona do tego utworu jest jak maska 
teatralna, niczym rekwizyt w świecie dramatu, który rozgrywa się na linii przeszłość (istnieją‑
ca „W lęku burzy, we krwi i niesławie”) i przyszłość (jak „smuga światła”, „oddech…”). To Rilke 
zdaniem Jastruna potrafił pokazać w poezji głębię psychologicznych doznań, wyrazić konflikty  
 

14 Mówiąc o kreacji antycznej tej bohaterki mam na myśli tę samą konstatację, którą wobec Noemi 
Adolfa Rudnickiego z mikropowieści Niekochana artykułuje Helena Zaworska (Zaworska 1974).
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wewnętrzne, które nie są określone wprost.15 Polski poeta zdaje się podążać tym tropem. Wi‑
dzimy jeszcze naszą bohaterkę w trzeciej odsłonie:

Milczysz jeszcze, przesuwasz się obok
Tłumu, który wre, krzyczy, płonie,
Lekka, światłem rzeźbiona jak obłok
Sama jedna uchodzisz pogoni…

„Uchodzisz pogoni” czego? Burzy, krwi, niesławy? Nasza niemal antyczna bohaterka w mil‑
czeniu kroczy (można przypuszczać: ulicą miasta) obok „wrzącego” tłumu  – piękna i  lekka, 
upozowana światłem. Zapewne odczuwająca za sobą „pogoń” przeszłości. Sama okazałaby się 
przeszłością, gdyby nie fakt, że ukazuje się nam dziś „W twarzy innej” – „już wynajętej” – w in‑
nej kobiecie. Może jednak  – przede wszystkim  – „uchodzi pogodni” świata realnego, empi‑
rycznego, fizycznego, ucisku rzeczywistości, kierując się ku sferze odrębnej, usytuowanej poza 
czasem, gdzie minione i przyszłe stanowią jedno. Ku autonomicznej sferze wiersza i sztuki… 
„Uchodzisz pogoni” realności – bo wkraczasz ponadto w obszar uniwersum, także uniwersum 
kobiecego, kobiecości. Posiadająca rysy indywidualne  – stajesz się mitem, uchwycona poza 
konkretem, w swym pierwiastku wiecznym: „światłem rzeźbiona jak obłok” (rzeźba unieru‑
chamia, ustatycznia, przenosząc w inny wymiar czasu).

Motyw maski odgrywa zatem niezwykle istotną rolę w deskrypcji tego wiersza, sytuując 
się w jego centrum znaczeniowym. A właściwie – motyw zdejmowania maski lub odtajniania 
tego, co za nią jest skryte: „Twarz spod maski piękności niezdjętej / Dziś przesyłasz mi.” Maska 
piękności skrywała właściwą twarz, nie wiadomo czy urodziwą, czy nie. Tę, która teraz prze‑
jawia się w innej twarzy: „wynajętej […] na chwilę”. Znaczący jest tu wyraźny gest intencjonal‑
ności: twarz przeszła, skryta pod maską, przesyła twarz teraźniejszą. Jakkolwiek jednak byśmy 
nie rozważali kierunku podmiotowej refleksji, to jest on nade wszystko skupiony wokół tej, któ‑
ra jako dawna, żyje nadal: skryta pod maską piękności, delikatna i samotna w surowych deko‑
racjach miasta współczesnego. Powtórzmy tylko za Georgesem Bataille’m, że: „Wśród zagadek 
zaproponowanych każdemu z nas przez krótkie życie, ta, która wynika z obecności masek, za‑
wiera chyba największy ładunek niepokoju i sensu.” (Bataille 1986: 151) Tak zapewne, jak można 
przypuszczać, myślał też Jastrun.

W tym niepokoju wiążącym się z maską jest poeta artystycznie odkrywczy, samodzielnie 
myślący i odczuwający. Zwłaszcza uwidacznia się to w wizji kobiecości jako pierwiastka stałe‑
go, przebywającego drogę od jednej cielesności do drugiej, od jednej fizycznie rozpoznawalnej 
osoby do drugiej, słowem: od jednej maski do drugiej maski. Dramat nieuczestniczenia obopól‑
nego w miłości, który podejmuje autor Pięknej choroby w swym pisarstwie, jest ostatecznie dra‑
matem gry masek. Maria, której postać przewija się także przez wiele wierszy Jastruna, według 
tej zasady nigdy nie skryje się we mgle przeszłości; ożywać będzie w każdej nowej kobiecie.

15 Zob. uwagi Jastruna na ten temat – w odniesieniu do poematu Orfeusz, Eurydyka, Hermes (Rilke 1987: 
403): „Można było wielokroć czytać transpozycje mitu o Orfeuszu i Eurydyce, począwszy od Owidiusza 
i Wergiliego, a jednak w interpretacji Rilkego (Orfeusz, Eurydyka, Hermes) starożytny mit nabiera nowych 
perspektyw, rzuca nieznane światła i cienie, można by powiedzieć, że dopiero w ujęciu Rilkego mit o Or‑
feuszu staje się naprawdę głęboko ludzki, bliski, niesłychanie delikatny w odczuwaniu.” Biorę właśnie pod 
uwagę ów „głęboko ludzki” wymiar Obietnicy.
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Paradoks liryzmu epickiego? „Niepojęta siła skrótu”. Można by wprowadzić w komen‑
tarzu do tego utworu pojęcie „liryzmu epickiego”. Kategorii, wedle której mamy do czynienia 
z utworem lirycznym o zalążku epickim, albo i odwrotnie: utworu epickiego sprowadzonego 
do rozmiarów miniatury lirycznej (jak np. Jan Kazimierz Jana Lechonia).16 Treść dramatyczna 
rodzi się w punkcie ich kontaminacji, w ich napięciu, zderzeniu, ale i połączeniu. Tu opowieść 
o relacji do dwu kobiet, historia przebiegów treści między przeszłością (adresatka wypowie‑
dzi) – teraźniejszością (sytuacja podmiotu) – i przyszłością (ukierunkowanie na drugą z kobiet) 
kryje w  sobie narrację na temat życia, sensu egzystencjalnych „burz”, które przychodzi nam 
przeżywać, samotności, alienacji… Obietnica odnalezienia dawnego uczucia, minionego zapa‑
trzenia – w przyszłej kobiecie, stanowić może podstawowy komponent leku na ból niegdysiej‑
szego rozczarowania.

Nurt liryczny odrealnia świat przedstawiony i  jego bohaterów. Rzecz traci ostry kontur 
sytuacyjny i narracyjny, a epickość odsłania powiązania między postaciami, konsekwencje czy‑
nów i skutki tego, do czego prowadzić może zatarcie granicy pomiędzy wyobrażeniem, fan‑
tazmatem, maską i  rzeczywistością. „Epicka obiektywizacja” (wedle nomenklatury Kazimie‑
rza Wierzyńskiego) sąsiaduje z tym, co zostało nazwane „niepojętą siłą skrótu”. Takie właśnie 
utwory „pograniczne”, balansujące ryzykownie na linii epickości i liryzmu, zyskują także pod 
piórem Jastruna odpowiednią wagę. I trochę dziwi fakt, że zabrakło poecie zaufania w stosun‑
ku do czytelnika, który miałby tę wewnętrzną złożoność owej mikrofabuły odczytać, a w za‑
mian za to dostrzegłby poetycki banał. Chyba innego nie ma w tym wypadku wytłumaczenia.

4 / WRAŻLIWOŚĆ METAFIZYCZNA: NOCE
Wiersz Noce wprowadza czytelnika poezji Mieczysława Jastruna w krąg liryki i wrażliwości me‑
tafizycznej. Kategorie czasu – przestrzeni – porządek wertykalny rzeczywistości tego utworu – 
zagadnienie śmierci, służą ukazaniu podatności poety na to, co u podstaw niewyrażalne, nie‑
wysławialne, a i zarazem po prostu ludzkie. A więc pozostające w sferze bezradności jednostki 
wobec apriorycznych urządzeń i praw świata.

Milczenie wobec wieczności i  nieskończonego.17 Tę swoistą bezsiłę wyraża inicjujące 
tekst westchnienie („Ach”), a  i  dalej sformułowane przekonanie, że jedyną możliwą postawą 
wobec tak pojmowanego bytu jest milczenie: „z przestrzeniami tymi, w których czas zanika, 
/ Co zabijają nas liczbą i zmuszają do milczeń / […] Kiedyż się miałem oswoić?” (Noce, Jastrun 
1939, nr 8–9). Przeświadczenie podmiotu sytuuje się w zgodzie z funkcjonującą w komunikacji 
potocznej myślą Wittgensteina, że o czym nie można powiedzieć, o tym należy milczeć.

Pojęciami organizującymi całość tekstu są wieczność i  milczenie, jakkolwiek pierwsze 
słowo nie pada wprost w utworze. Wieczność wyposażona została w takie cechy, jak: poza‑
czasowość (brak czasu i jego upływu: „czas zanika”), jej porządek przestrzenny, a nie linearny, 
w końcu wielość tych przestrzeni, których doświadczamy („zabijają nas liczbą”). Można jednak 

16 Kazimierz Wierzyński pisze o nim następująco: „Mam na myśli krótkie, najczęściej trzystrofowe 
utwory, które – odnosi się wrażenie – tylko przez przypadek są wierszami. Dzięki niepojętej sile skrótu 
mieszczą się w nich całe dramaty i tragedie. Mają one swoją akcję, chciałoby się powiedzieć – fabułę, a tak‑
że klasyczne jej rozprowadzenie: zawiązek dramatyczny, punkt kulminacyjny i wstrząsający finał. […] Jest 
w nich iście epicka obiektywizacja, nie dająca się z niczym porównać.” (Wierzyński 1981: 178–179).
17 Na ten temat pisałem w tekście: Mielhorski 2014.
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odnieść wrażenie, że pisząc o tym Jastrun ma na myśli nie tylko przestrzenie pozapodmioto‑
wego, zewnętrznego wobec niego bytu, ale i o obszar realności wewnętrznej podmiotu. I on 
również jest impulsem do narodzin głębokich przeżyć duchowych. Dlatego też w tekście tym 
dominuje porządek wertykalny: „niebo głębokie”, góry, noc i  bliskość gwiazd – decyduje to 
o sposobie doznawania istnienia, w którym jest miejsce na „oczy umarłych” i surowy „wyrok”. 
Wpływa to na odczucie ukierunkowania jednostkowego istnienia, losu na to, co potężniejsze od 
niego. Tu znajdujemy wskazówkę znaczącą dla odkrycia sensu takiego a nie innego ukształto‑
wania człowieczej doli. Nic tu nie jest jednoznaczne, prócz poczucia osamotnienia człowieka 
wobec nieprzeniknionego bytu, poczucia „zamurowania w domach bez okien”.

Druga z kategorii: milczenie, usytuowana została w opozycji do „muzyki”. Muzyka („ugła‑
skana, błyszcząca na palcach”) jest w stanie oswoić nieskończone, podobnie jak się oswaja 
„zwierzę”. Czysto ludzki stosunek do wieczności i nieskończoności pozostaje na poziomie in‑
tuicji, lateralnego poznania (muzyka, zwierzę), podczas gdy podmiotowy wysiłek epistemolo‑
giczny zmusza do kapitulacji i milczenia. Jastrun dokonuje tu wyraźnej hierarchizacji odnie‑
sień do nieskończonego: zmysłowe znajduje się na tej drabinie wartości ponad intelektualnym. 
Muzyka i  instynkt stanowią najwyższy sposób bycia wobec istnienia; sztuka i atawizm, a nie 
logocentryzm i racjonalizm.

Milczenie, występujące w tytule ostatniego przedwojennego tomu poety – Strumień i mil‑
czenie, nie oznacza jednak bierności. Jest raczej synonimem postawy odznaczającej się zrów‑
noważoną kontemplacją, próbą rozważenia położenia egzystencjalnego podmiotu, który jest 
niejako „zamurowany” w milczeniu (jak „w domach bez okien”).

Krąg liryki nastrojowej. Pograniczność. Wiersz posiada charakter wybitnie nastrojowy, 
odwołuje się do „czucia” raczej niż intelektu, także przez swą wewnętrzną – z ducha symbo‑
listyczną – organizację. Ogniskuje ona całość składowych tekstu wokół jedności aury emocjo‑
nalnej. Trzy strofy czterowersowe (zatem razem dwanaście wersów) połączył poeta w formę 
stychiczną. Otrzymujemy bardziej dyskursywną, niż obrazową relację, jakkolwiek symbolika 
gwiazd, nieba, gór, ziemi, muzyki, znajduje swe semantyczne umocowanie w kontekście ca‑
łości i fragmentów tekstu. Podmiot szczególnie wyraźnie akcentuje swą obecność w tak zary‑
sowanym przez siebie świecie: „miałem”, „zliczę”, „bym […] zmierzył”, „widziałem”, „czytałem”, 
„czułem”… Jest to jakieś wyjątkowe skoncentrowanie się na samym sobie w obliczu niepojętego 
świata; jest to postawa wyraźnie egotyczna. Nastrojowość – o zauważalnie młodopolskiej pro‑
weniencji – odgrywa w tym utworze znacznie większą rolę niż próby artykulacji przez podmiot 
jakiegoś przybliżonego sensu doznań. Toteż w interpretacji wiersza bardziej liczy się domysł 
niż bezbłędnie zlokalizowane i określone znaczenie.

Wspomniana nastrojowość wynika niejako z  „pogranicznego” statusu świata przedsta‑
wionego. Jest on bowiem usytuowany pomiędzy milczeniem i muzyką (dźwiękiem); pomiędzy 
tym, co w górze (niebo), i tym, co na dole (ziemia, także jako surowy wyrok ze strony umarłych); 
pomiędzy blaskiem (jasnością, światłem gwiazd, „blaskiem z drugiej półkuli nieba”) i mrokiem 
(nocy); pomiędzy jednostkowym (podmiot, jedna noc) i wielością (przestrzeni nieskończonych, 
wielość nocy, tytułowe „noce”). „Pograniczność” potraktować można jako pojęcie zespalające 
i definiujące całość utworu, jego wewnętrzną konstytucję. Także, a może przede wszystkim, 
gdy mowa jest o  doświadczeniu duchowej wolności indywiduum. Holistyczne otwarcie jest 
uwarunkowane wolnością „od troski”. W przeciwnym wypadku pozostaje „zamurowanie”.
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„Pograniczność” oznacza ponadto istnienie linii demarkacyjnej dla dwu światów: żywych 
i umarłych. Otwarta przestrzeń, ku gwiazdom, na szczycie górskim, zbliża do możliwości kon‑
taktu wzrokowego z umarłymi („Widziałem oczy umarłych”). Świat żywych z kolei doskwiera, 
przynosi „troski” (bliżej niesprecyzowane), skazuje na zamknięcie i milczenie.

Tego typu liryka nie jest naturalnie u Jastruna wyjątkiem. Przeciwnie – to jeden z głów‑
nych nurtów jej rozwoju, towarzyszący poecie od początku aż po kres twórczości, z pewnymi 
przerwami. Poeta, zwracając się ku tej tematyce, lekceważy poczucie wojennego zagrożenia 
(tekst opublikowany został wszak w 1939 roku, ale może pisany był wcześniej). Zresztą, Noce 
wydrukowane zostały w „Kamenie” na tej samej karcie, co Niefcyrka Kazimierza Wierzyńskie‑
go, utwór nasycony przede wszystkim egzystencjalnym ładunkiem treści, w puencie – myślą 
o śmierci.

Czy Noce należało oddać zapomnieniu? Zapewne tekst ten z osobna nie do końca się broni. 
Jako część większej całości – być może tak. Ta opowieść człowieka usytuowanego wobec nie‑
skończoności domagałaby się bardziej sprecyzowanego kontekstu, a takim kontekstem byłby 
w tym wypadku pisany w latach 1937–1939 cykl Intermezzo. I tu decyzji samego pisarza pozosta‑
wić należało przemyślenie tego, czy w tej ewolucyjnej tematycznie całości, jaką jest ów cykl (pro‑
wadzącej od czystych liryków po wiersze opisujące konkret rzeczywisty), da się Noce pomieścić.

5 / POEZJA REFLEKSYJNA I EGZYSTENCJALNA: WSZYSTKO, 
CO NIOSŁEM (INEDITA)
Ostatni opublikowany w przedwojennej „Kamienie” wiersz Mieczysława Jastruna najmocniej 
jest wpisany w najczęściej wykorzystywaną w tym czasie przez poetę „dykcję”. To kolejny wiersz 
rozrachunkowy, jednak rozgrywający się nie na planie rozrachunku społecznego czy ideowego, 
lecz osobistego i duchowego. Już sam wers otwierający utwór nosi w sobie intencję spojrzenia 
wstecz: „Wszystko, co niosłem w sobie” (Jastrun 1939, nr 5). Ale druga, krótsza o połowę strofa 
przenosi nas we współczesność: „Patrzę w swą ciemność, nie poznaję twarzy”. Zwrot ku mi‑
nionemu dotyczy zarówno spraw w miarę konkretnych: „ciężar miłości, sztuki i rzemiosła”, jak 
i bliżej nieokreślonych: „Wszystko, za co drogo / Płaciłem”, „mrok ziemi”…

W rzeczywistości tego utworu pojawiają się ptaki, uwalniające jednostkę od balastu jej by‑
towania („Ptakom powierzam”); „cząstki powietrza”, z których każda: „Naładowana jest krwią 
moją”; ryby (płynące we śnie, jak oznajmia podmiot) i  „zwierzęta nieme”; ale i  obiekty mar‑
twe: okna, gwiazdy, ziemia. Każda z tych rzeczy kryje w sobie ładunek symbolicznych znaczeń, 
zwłaszcza wobec sensów ciemności duchowej, jaką rozpoznaje w sobie protagonista wiersza 
i specyficznego rozchwiania własnej tożsamości („nie poznaję twarzy własnych”). Interpreta‑
cyjny wgląd w ten utwór pomijać musi kryjące się w tym tekście pułapki dosłowności. Chodzi 
wszak o zapis – mniej lub bardziej wyrazisty – indywidualnej kondycji człowieka, w której nie‑
pokój i pozostałe niedoprecyzowane jakości nastrojowe splatają się z dążącą do dookreślenia 
komunikatu autorefleksją. Czynnik intelektualny łączy się z  lateralnym odnoszeniem się do 
świata. Zwrot: „Patrzę w swą ciemność i nie poznaję twarzy / Własnych” kryje w sobie cały dra‑
matyzm ulokowania indywiduum w bycie.

Ważną rolę w tym utworze odgrywa ponadto relacja pomiędzy statyką i przemijaniem. 
Z  jednej strony nie ma „rzeczy, co by spocząć mogła”, gdyż świat znajduje się w ruchu, jest 
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płynny, temporalny; z  drugiej strony jednak brak jest gwiazd  – symbolizujących to, co stałe, 
nieprzemijające, co można potraktować jako stabilny punkt odniesienia dla przemijającego.

Utwór Wszystko, co niosłem nie jest wierszem całkowicie zapomnianym. Jastrun przedru‑
kował go – jak już wspominałem wcześniej – w części Inedita i wiersze z różnych lat w Poezjach 
zebranych z 1975 roku, po 36 latach od pierwodruku (umieścił ten wiersz w książce pomiędzy 
Strumieniem i milczeniem a Godziną strzeżoną) oraz w Poezjach zebranych z 1984 w części tak samo 
zatytułowanej. Za każdym razem odnotowywał datę powstania: październik 1938. Wspominam 
o tym liryku w tym miejscu dlatego, że utwór ten nie został wkomponowany do żadnego tomi‑
ku czy cyklu lirycznego, a w dwu książkach bilansujących dorobek Jastruna „zesłany” jest do 
marginaliów i notacji rozproszonych (inedita, łac. jeszcze niewydane). To „zesłanie” ciekawego, 
intrygującego w warstwie myślowej i formalnej liryku upoważnia do zestawienia tegoż wier‑
sza z powyższymi trzema tekstami zapoznanymi i zapomnianymi. Z grupy zapomnianych czy 
odsuniętych na dalszy plan wierszy Mieczysława Jastruna z kart „Kameny” ten wydaje się – jak 
wspomniałem – najciekawszy artystycznie, zarówno z uwagi na jakość obrazowania, metafory‑
ki, sposób nakreślenia sytuacji podmiotu, jak i samo ujęcie lirycznego tematu. Modernistyczna 
Obietnica czy niedopracowane metafizyczne Noce, zdecydowanie ustępują mu miejsca. Jastrun 
ukazuje nam się jako poeta nieustającego duchowego zaniepokojenia własnym istnieniem 
w wymiarze podmiotowym. Z pewnością otwiera się na czytelnika wrażliwego na podobne sta‑
ny wewnętrzne, umożliwiając mu indywidualne wyrażanie, nazywanie tego, co on sam prze‑
żywa.

6 / UWAGA KOŃCOWA
Praca w archiwach, pośród zapomnianych druków, nie powinna umykać z pola widzenia i obo‑
wiązków historyka literatury. I to niezależnie od przemijających mód, nowych propozycji syn‑
tezy epok czy literackich tendencji. Pozostało zapewne jeszcze trochę rozproszonych utworów 
Mieczysława Jastruna pominiętych przez poetę w edycjach książkowych. Wspomina o  nich 
pisarz w różnych miejscach, dokumentach. Niekiedy chce je zapomnieć, niekiedy ich nawet 
sobie nie przypomina. Czasem pamięta tylko ogólny zarys treści, jakiś obraz, czasem prawdo‑
podobne miejsce druku. Kiedy indziej napotykamy na nie przypadkowo, w trakcie wertowania 
starych czasopism (zob. Jastrun 1938, nr 2). Istotne jest to, że na ich przykładzie śledzić możemy 
perypetie procesu twórczego poety, dochodzenie do wiersza, spontaniczne decyzje o  druku, 
z czasem weryfikowane, poddane ponownej autorskiej ocenie. Być może w tym wypadku dzia‑
łamy wbrew decyzjom pisarza, odsłaniając lub przywracając czytelnikom jego dawne druki. 
Może właśnie chciał o nich zapomnieć? Uznawał za nieudane, z różnych powodów nietrafione? 
A może przynosiły treść wartą zapomnienia, a nie tylko ewentualną usterkę artystyczną?

THE POETRY OF MIECZYSŁAW JASTRUN IN “KAMENA” MAGAZINE IN THE 
1930s

Summary The aim of the paper is to present the forgotten and abandoned part of 
Mieczysław Jastrun’s poetry from the interwar period on the example of the po‑
ems he published in the 1930s on the pages of “Kamena” based in Chełm. The text 
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also gives an opportunity to analyse Jastrun’s self ‑reflection on his own output, 
on his decisions concerning his writing and the evaluation of particular frag‑
ments of his poetry, as well as an axiologisation of the first editions he announ‑
ced. In these forgotten poems – which are less successful according to the wri‑
ter, in the texts not corrected any more after the first edition in the press – the 
working of the author’s creative imagination has been recorded. On this basis 
one can draw conclusions on the specific character of the creation process of 
this poet before 1939, when his lyric poetry was included in the Neosymbolism 
movement or the so ‑called pure lyric poetry.
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EUGENIUSZA TKACZYSZYNA
DYCKIEGO
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“YOU SHOULD GREET DEATH AGAIN”. BAKA OF EUGENIUSZ TKACZYSZYN
DYCKI

ABSTRACT This article focuses mainly on three texts by the polish poetry Eugeniusz 
Tkaczyszyn ‑Dycki that refer to baroque poet Józef Baka: Baka uwodzi Stefanię Dycką 
(Baka Seduces Stefania Dycka) Baka winny istnieniu Stefanii Dyckiej (Baka Guilty of 
Stefania Dycka’s  Existence) Stefania Dycka poruszona widokiem Baki (Stefania Dycka 
Moved by Seeing Baka). We should remember that Dycki’s speech is centered around loss, 
so it is an attempt to invent a language that could bear the heterogeneity of death. To avoid 
slipping into silence, the author updates the old Polish tradition of funeral poetry, particu‑
larly the “black carnival” of late ‑Baroque writer Józef Baka, which provides a specific ma‑
trix of meaning, of the way to communicate with oneself and with the reader. The subject of 
the analysis are therefore references to the threads of Baka’s poetry, which have been trans‑
formed in Dycki’s poetic discourse.
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Ireneusz Szczukowski „Należy od nowa przywitać się ze śmiercią”. Baka Eugeniusza Tkaczyszyna -Dyckiego

Poezja ks. Józefa Baki zakotwiczona w formacji barokowej i będąca zarazem jej zwieńczeniem 
wypływa nie tylko z kaznodziejskiego zapału „reformowania” duszy ludzkiej, ale ze źródłowe‑
go odczucia przemijania rzeczy. To bowiem spośród groteskowych wizerunków człowieka oraz 
ostentacyjnych poetyckich gestów łamiących przyzwyczajenia odbiorców wyziera przekonanie 
o skończoności świata, rozpadzie wszelkich form życia. Ze względu na stosowaną frazę, ma‑
kabryczne obrazowanie i wszechogarniającą śmierć Baka wydawał się zarówno śmieszny, jak 
i „straszny”, jarmarczny, ale i świadomie operujący poetyckim słowem, dostosowanym do per‑
cepcji odbiorcy.1

W niezwykle ważnej monografii  – Czarny karnawał (1991), podzielonej na dwie komple‑
mentarne części, udało się jej autorowi – Aleksandrowi Nawareckiemu uchwycić wielopłasz‑
czyznowość strukturalną, genologiczną oraz ideową twórczości Baki. Uczony z wnikliwością 
omówił językowy kształt tekstów jezuity, wskazując na rolę rytmu i rymu w kreowaniu świata. 
Zwrócił uwagę na grę z zastanymi konwencjami stylistyczno ‑językowymi. „Ćwiczy tu [Baka] – 
dowodził Nawarecki  – umiejętność przechwytywania z  języka literatury ukrytych pokładów 
potoczności i kolokwialności […]. Zabiera jedynie to, co anonimowe lub zabarwione zwyczaj‑
nym, codziennym, trywialnym kontekstem. Wabią go formy sprawdzone, utarte i  wytarte”.2 
Zdaniem badacza poezja autora Uwag była zanurzona w barokowej obyczajowości, dlatego 
też Baka przywoływał galerie różnych postaci, zwyczaje, obrzędy, elementy „pompy świato‑
wej”, która została poddana destrukcyjnej sile deziluzji i demistyfikacji, będących na usługach 
śmierci.3 Druga część Czarnego karnawału poświęcona została kierunkom recepcji poezji baro‑
kowego twórcy, a podjęte analizy pozwoliły na usytuowanie Baki w polskim życiu literackim od 
oświecania po XX wieku. Ukoronowaniem analiz Nawareckiego było zaś ukazanie wielorakich 
związków poezji Jarosława Marka Rymkiewicza z barokowym autorem, tym samym postawie‑
nie tezy, używając innego języka, o „długim trwaniu” Uwag śmierci niechybnej w literaturze pol‑
skiej.

Nawarecki wskazał zatem, że Baka jest wciąż żywy, przede wszystkim za sprawą Rymkie‑
wicza i zwłaszcza jego Thema regium (1978). Należy dodać, że autor Żmuta powraca do baroko‑
wego twórcy w wydanym tomie Kolęda księdza Baki oraz inne wiersze z młodości (2018 r.), będącym 
autorskim wyborem wcześniej opublikowanych tekstów.4 Autor Uwag  – już w samym tytule 
pojawia się nieprzypadkowo – wskazuje bowiem na tradycję barokową, która wciąż wydaje się 
bliska Rymkiewiczowi, za pomocą której będzie szukał języka opisującego skończoność świata. 
Do Baki również odwołuje się Tadeusz Różewicz w znanym tekście Totentanz – wierszyk baroko‑

1 Zob. np. A. Czyż, Groteska w poezji księdza Baki, „Przegląd Humanistyczny”, 1981, nr 3, s. 147–157; 
tenże, Baka: poezja kiczu, „Twórczość”, 1982, nr 3, s. 99–112; tenże, Retoryka księdza Baki, Retoryka a literatura, 
praca zbiorowa red. B. Otwinowska, Wrocław 1984, s. 167–192; M. Prejs, Poezja emocji, „Przegląd Humani‑
styczny”, 1981, nr 3, s. 67–84; tenże, Poezja późnego baroku. Główne kierunku przemian, Warszawa 1989; M. Pie‑
czyński, Kirke, Prometeusz i Lutnia Rozstrojona. O poezji eksperymentalnej późnego baroku w świetle wypowiedzi 
teoretycznych, Warszawa 2013.
2 A. Nawarecki, Czarny karnawał: „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki – poetyka tekstu i paradoksy recep‑
cji, Warszawa 1991, s. 33–34.
3 Tamże, rozdz. II: Sarmacki kanibalizm, s. 54–79; rozdz. III: Bakowska umieranka, s. 80–113.
4 Zob. J. M. Rymkiewicz, Kolęda księdza Baki oraz inne wiersze z lat młodości, Warszawa 2018. Wszystkie 
wiersze Rymkiewicza w dalszej części artykułu cytuję według tego wydania. Zob. np: M. Woźniak‑Łabie‑
niec, Klasyk i metafizyka. O twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, Kraków 2002; taż, Jarosław Marek Rymkie‑
wicz. Metafizyka, Łódź 2017.
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wy, który został poświecony Czesławowi Hernasowi.5 Należy też wspomnieć, że Czesław Miłosz 
jest autorem Na część księdza Baki, utworu ożywiającego specyficzny język eksponujący rozkład 
ciała.6 Te wymienione, na zasadzie egzemplifikacji, teksty poświadczają, że Baka staje się waż‑
ny jako nośnik określonej tradycji literackiej, która warunkowała mowę o śmierci.

Naszkicowanie mapy recepcji poezji autora Uwag śmierci niechybnej posłużyło tylko pod‑
kreśleniu tezy Nawareckiego o obecności Baki w polskiej poezji, nie tylko w twórczości Rym‑
kiewicza, biorącego zresztą udział w sporach o rozumienie klasycyzmu i tradycji literackiej. 
Do grona poetów odwołujących się do barokowego twórcy zaliczyć można również Eugeniu‑
sza Tkaczyszyna ‑Dyckiego i to jego wiersze staną się przedmiotem namysłu w niniejszym ar‑
tykule.7 

Poetycka dykcja autora Piosenki o zależnościach i uzależnieniach ujawnia przede wszystkim 
świat, którym rządzi doświadczenie utraty, choroba matki, wreszcie nieustanne i  obsesyjne 
przywoływanie śmierci. To z nią będzie twórca łączył swe poetyckie „konferencje” – by przywo‑
łać słowa Dyckiego, to o niej będzie próbował mówić, posiłkując się mniej lub bardziej znanym 
kodem poetyckim, ukształtowanym przez literaturę staropolską.8 Nawiązania do konwencji 
gatunkowych literatury przedoświeceniowej są ważnym aspektem twórczości Dyckiego. W tym 
artykule (jak już wyżej wspomniałem) nie interesuje mnie jednak tradycyjna staropolska czy 
barokowa i jej przetworzenia w poetyckim świecie autora Peregrynarza, ale tylko odwołania do 
ks. Baki i jego sposobu mówienie o kresie ludzkiego życia.9 

Przegląd odwołań do autora Uwag śmierci niechybnej zacznę od tych nieoczywistych i nie‑
jawnych, które rozsiane są np. w tomie Imię i znamię. W tym zbiorze poetyckim można odnaleźć 
charakterystyczne dla Dyckiego obsesyjne perseweracje tematycznie związane z powrotem do 
dzieciństwa spędzonego w Wólce Krowickiej. Rodzinne gniazdo nie ma wymiaru arkadyjskie‑
go. Pamięć o nim jest połączona z obrazami umierania. W tomie pojawiają się okruchy opo‑
wieści, wspomnień, obrazy, wreszcie świat ludzi, którzy zarówno odeszli, jak i byli nośnikiem 

5 T. Różewicz, zawsze fragment. recycling, Wrocław 1998. Wiersze Różewicza będę cytował według tego 
wydania. Zob. np. P. Wilczek, Barokowy Różewicz. Dialogi międzytekstowe w wierszu „Totentanz” Tadeusza Róże‑
wicza, w: tenże, Dyskurs, przekład interpretacja. Literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze, Kato‑
wice 2001, s. 198–209.
6 Cz. Miłosz, Wiersze ostatnie, w: tenże, Wiersze wszystkie, Kraków 2011. Na część księdza Baki będę cyto‑
wał wyzej wskazanego tomu. Zob. analizę: D. Opacka‑Walasek, Pastisz przeciw zamieraniu. Czesława Miłosza 
„Na część księdza Baki”, w: Zamieranie. Lektury, red. G. Olszański, D. Pawelec, Katowice 2008, s. 143–159. 
7 Dla niewtajemniczonych przypomnę: Eugeniusz Tkaczyszyn Dycki (ur. 1964 r.) należy od grona tych 
poetów, którego twórczość była wielokrotnie nominowana w prestiżowych konkursach literackim, a on 
sam otrzymał m.in. Nagrodę Literacką Nike (2009 r. za tom Piosenka o zależnościach i uzależnieniach), dwu‑
krotnie Nagrodę Literacką Gdyni (2006 r. za tom Dzieje rodzin polskich i 2009 za Piosenkę o zależnościach i uza‑
leżnieniach) czy Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius (dwukrotnie: 2012 r. za książkę Imię i znamię oraz 
w 2020 roku za całokształt twórczości). Na temat poezji Dyckiego zob. np. „Jesień już Panie, a ja nie mam 
domu”. Eugeniusz Tkaczyszyn ‑Dycki i krytycy, red. G. Jankowicz, Kraków 2001; Pokarmy. Szkice o twórczości Eu‑
geniusza Tkaczyszyna ‑Dyckiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2012; K. Hoffmann, Dubitatio. O poezji Eugeniusza 
Tkaczyszyna ‑Dyckiego, Szczecin 2012.
8 W. Forajter, Inwersje. Żałoba jak figura inności seksualnej, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 1, s. 185. Zob. 
także artykuły krytycznoliterackie zawarte w zeszycie „LiteRacji” 2004 nr 1 (P. Kozioł, Żebym tyle nie gadał 
Dyciu chyba że się musi; S. Omiotek, Książkowe peregrynacje). 
9 Na temat obecności baroku we współczesnej poezji polskiej zob. fundamentalne opracowanie Elż‑
biety Dąbrowskiej, Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej, Opole 2001. 
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indywidualnej i  zbiorowej pamięci. To zaklinanie umarłych i  ich przywoływanie wydaje się 
ważne dla mówiącego podmiotu. W nawiązaniu do formuły modlitewnej Tkaczyszyn ‑Dycki 
napisze:

niechaj wasze imiona odkąd nie żyje
Staś Hryniawski zamknę na wieki
wieków w jednym z wierszy
 (V.)10

Poetyckie przyzywanie nieobecnych, próba ich wydobycia z zakamarów wspomnień i wyobra‑
żani, to jeden z ważniejszych wątków twórczości poety. Pisanie staje się aktem pamięci o nieży‑
jących; twórczość domaga się bowiem „[…] niczym modlitwa […] / wciąż nowych imion” – XLIV. 
Modlitwa za zmarłych. Te nowe imiona będą zaludniać melancholijne epitafia rozsiane w przy‑
wołanym tomie. W innym wierszu czytamy:

niechaj wystarczy nam to
co znajdziemy we wspomnieniu
o zmarłej: „Fruń do nieba,
spotkaj się ze swoim mężem Dudzikiem”

wprawdzie niewiele tego jest
ale zadowoli nas każde
ździebko (poecie zawsze coś się
trafi Staś Szpaś lub Dudzik

otóż poeta robi wiersz z każdego
ździebka choćby z nekrologu
 (XLV.)

Materią poezji jest zatem spojrzenie w przeszłość, na zawsze utraconą, choć przywołaną w nie‑
doskonałym słowie. Podmiot niczym archiwista zbiera ułamki fraz, rzeczy i tworzy z nich tekst, 
nadając mu jakiś narracyjny wymiar – ocalający pamięć. W wierszu tym, jak i w całym tomie, 
mamy odwołanie do języku potocznego czy ludowego folkloru z polsko ‑ukraińskiego pograni‑
cza – miejsca dzieciństwa Tkaczyszyna. Uderza także skłonność do nieustających samoodnie‑
sień, wykorzystania możliwości języka: „rozporządzam mówiąc do rymu / niejednym guzicz‑
kiem patyczkiem / […] ani mru mru przychodzą do mnie ludzie (Jasiejo, Jasiusio, / i Jasieczko), 
których dzisiaj już / nie ma (XXI.). Ta powtarzająca się i niezbywalna inklinacja podmiotu do 
poszukiwania języka jako nośnika pamięci o zmarłych łączy się z przywoływaniem codziennych 
sytuacji komunikacyjnych, podczas której mówiący zwracają się do siebie za pomocą różnych 
form imienia własnego. Staś i Jasiejo, mimo odniesienia do konkretnych postaci, na które być 
może wskazuje Dycki, mogą stać się nośnikiem literackości. Autobiograficzny kod nie musi 
być bowiem jedynym kluczem do wierszy autora Piosenki o  zależnościach i  uzależnieniach.11 Dla 

10 Utwory z tego tomu cyt. wg edycji: E. Tkaczyszyn‑Dycki, Imię i znamię, Wrocław 2011.
11 Paweł Kozioł, nie zgadzając się na „autobiograficzny kod”, za pomocą którego czytano utwory Dyc‑
kiego, pisze: „Pojawia się na przykład taka fraza: „Moi przyjaciele Andrzej, Zbychu piszą wiersze”. Zapew‑

Ireneusz Szczukowski „Należy od nowa przywitać się ze śmiercią”. Baka Eugeniusza Tkaczyszyna -Dyckiego



STUDIA SLAVICA XXV/2 41

czytelnika nawet pobieżnie obeznanego w dziejach polskiej literatury Staś Szpaś jest echem 
znanej frazy, którą posługuje się ks. Józef Baka w Młodym uwaga:

Śliczny Jasiu, mowny szpasiu,
Mój słowiku, będzie zyku.
Szpaczkujesz. Nie czujesz?
Śmierć jak kot wpadnie w lot!12

W tym utworze mamy do czynienia z  inną sytuacją komunikacyjną: podmiot wierszy Baki 
zwraca się do żywych, by ujawnić ich skończoność i przemoc śmierci. Inaczej rzecz ujmując, 
pojawiająca się u  barokowego twórcy galeria postaci skazana jest na unicestwienie. Z  kolei 
Tkaczyszyn ‑Dycki przywołuje zmarłych, wydobywa ich z mroku wspomnień. Nie mniej jednak 
w obu przypadkach ujawnia się zamiłowanie do gry słownej opartej na dowcipie czy grotesce 
oraz wszechobecne poczucie kresu. U obu można zauważyć dążenie do kondensacji wypowie‑
dzi, nawiązanie do konwencjonalnej metaforyki, ludowego języka czy przyśpiewek. W świecie 
Dyckiego np. pojawiają się dla współczesnego czytelnika egzotycznie brzmiące słowa wyzyska‑
ne w różnych poetyckich zestawieniach i kombinacjach. Tak często zaznaczające się „bziuczki”, 
„hniłki”, będące obiektem pragnienia podmiotu – przyjmującego wierszach z Imienia i znamie‑
nia rolę choćby młodego pastuszka – wskazują na bliskość mówiącego wobec tego, co trywial‑
ne, codzienne, które również podlega unicestwieniu: „hniłki kusiły na równi / z czerechą którą 
strawił/ ten sam ogień (XXVI. por. XXV.). Podobnie, choć bardziej jednoznacznie, wypowiada 
się ks. Baka: „Łasyś zbytnie na cukierki, / Jabłka, gruszki i węgierki: / Śmierć jawna, niestrawna 
/ Połyka młodzika”. To zestawienie nie służy ukazaniu bezpośrednich zależności między teksta‑
mi, ale wskazuje na tanatyczne imaginarium, zagarniające wszelkie przejawy życia. W innym 
wierszu Dycki napisze: „Leszek mówił umieraj i  tańcz/ dano ci i  deszcz i  wiatr / póki jesteś 
napełniony młodością” (XXXIV. Pożegnanie). Zastosowana figura tańca budzi skojarzenia z dance 
macabre – podstawowym wątkiem, zawartym w Młodym uwaga ks. Baki: „Tobie w głowie skoki, 
tany, / Charty, żarty na przemiany; Śmierć kroczy, utroczy; / Jak ptaszka, nie fraszka!”. W po‑
etyckim świecie Dyckiego „[…] heja hej / wszystko przemija nawet ty i ja” (XLVIII; por. XLIX.). 
Ten niski rejestr językowy (przyśpiewka, piosenka) ustąpi w utworze zamykającym tom Imię 
i  znamię cytatowi z  wiersza Jarosława Iwaszkiewicza oraz intertekstualnemu nawiązaniu do 
słynnego tytułu katastroficznego wiersza Czesława Miłosza: „za wielkim poetą ‚zimny wiatr 
żenie / polem niebieskie baranki’ gdzie jesteście / moje baranki chodziłem za wami / ale was nie 

ne można przetrząsnąć różne lokalne almanachy, po to, by dojść, jakich to poetów autor miał na myśli, 
i nie jest nawet wykluczone, że uda się odnaleźć wymienione osoby – dla dobra interpretacji wolałbym 
przyjąć, że chodzi o Andrzeja i Zbigniewa Morsztynów […]” – P. Kozioł, Żebym tyle nie gadał Dyciu chyba 
że się musi, LiteRacje” 2004, nr 1, s. 58. Kozioł ma na myśli frazę pojawiającą się w dwóch odmianach: „moi 
przyjaciele Zbychu i Andrzej / od dawna dawien piszą wiersze” – zob. utwory CLVI. i CLVII. z tomu Kamień 
pełen pokarmu.
12 Wszystkie utwory ks. Baki cyt, wg edycji: J. Baka, Poezje. Uwagi rzeczy ostatecznych i złości grzechowych; 
Uwagi śmierci niechybnej, oprac. R. Grześkowiak, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej https://literat.
ug.edu.pl/baka/ [dostęp: 01.05.2021). Warto w tym miejscu przywołać dla porównania wiersz Rymkiewi‑
cza Do brzucha, w którym również mamy odwołania do Młodym uwaga: „Jakie tam tańce tańczą tańcząc co 
szpaczkują / A te panny tańcząc jak w tańcu się psują […] // Śmierć jest drzewo zielone tyś szpak wśród 
gałązek / No to śpiewaj mi wieczny śmierci z życiem związek.

Ireneusz Szczukowski„Należy od nowa przywitać się ze śmiercią”. Baka Eugeniusza Tkaczyszyna -Dyckiego



STUDIA SLAVICA XXV/242

upilnowałem w Wólce Krowickiej (L. Obłoki.).13 Dycki tym razem poprzez literackie odniesienia 
kontynuuje swoją mowę o  śmierci. Obłok jako znak przemijania dopełnia mortulany pejzaż 
współczesnego poety, dodajmy, jest też obecny w przywoływanym wierszu ks. Baki, który od‑
wołuje się do skonwencjonalizowanej topiki lux ‑tenebrae: „Dniem niedługo słońce parzy, / Cie‑
nią chmury, gdy się żarzy: / Noc mściwa sposzywa, / Blask szczyry w swe kiry”. „Wszytko prze‑
mija” mówi Dycki, posługując się z jednej strony wytartym sloganem, z drugiej zaś wskazuje na 
określoną tradycję poetycką, dla której eksponowanie marności i upływu chwil było zapisem 
fundamentalnego doświadczenia egzystencjalnego, tak jak utrata dla autora Kamienia pełnego 
pokarmu.

Przykładowy tom Imię i znamię przywołuje i skupia podstawowe wątki poezji Tkaczyszyna‑
‑Dyckiego, które także łączą się z autotematycznym wymiarem jego twórczości14. Poeta szuka 
bowiem języka, by pisać o śmierci. Dlatego nieustannie powtarza podstawowe motywy, frazy, 
monotonne inkantacje, które rekontekstaulizuje, wprowadzając je w obszar nowych skompo‑
nowanych wierszy, zdających się krążyć wokół, mówiąc najkrócej, tego, co negatywne. Wreszcie 
niemoc poetyckiego słowa i zarazem jego odpowiedzialne zadanie – pamięć o zmarłych stale 
towarzyszy Dyckiemu, od pierwszych wierszy aż do ostatniego tomu. Nie sposób przywołać 
wszystkich przykładów wskazujących na namysł nad językiem. Dlatego przywołam tylko dwa. 
Pierwszy otwiera tom zatytułowany Piosenka o zależnościach i uzależnieniach:

daj mi słowo abym kres
nazwał umiejętnie kresem
 (CCCXXIII.)15

Sam tytuł zbioru wierszy wskazuje na relacje z własną twórczością, niemocy odseparowania 
od władzy języka, powtarzalności wątków, które zawładnęły poetyckim „ja”. W pojawiającym 
się cytacie podmiot zwraca się do źródła natchnienia, by odnalazł słowo, za pomocą którego 
mógłby udźwignąć heterogeniczność śmierci. Być może w tekście tym pobrzmiewa dalekie 
echo Psalmu 39 „O, Jahwe, mój kres pozwól mi poznać i jaka jest miara dni moich, bym wiedział, 
jak jestem znikomy” (werset 5). Kolejny przykład wiedzie nas wprost do tomu Nienia, w którym 
dwukrotnie poeta napisze:

a ja piszę wiersz o śmierci
a ja znowu ten wiersz pisze od początku
i nie umiem skończyć
 (XV.)

13 Warto podkreslić, że obłoki pojawiają się w również wierszach J. M. Rymkiewicza. Oto fragmenty 
dwóch tekstów: „Baka na obłok patrzy A on się rozwiewa/ Baka stokrotkę zrywa A w niej przepaść ziewa 
(Ksiądz Baka rozmawia z Jezusem); „Nad kościołem wizytek biały obłok płynie / Wszystko tu jest legendą nim 
przeminie // Nim obłok się rozwieje się albo nim odleci / Mnie wszystko jedno ile minie gdzieś stuleci (Nad 
kościołem wizytek). Być może teksty te też oddziaływały na wyobraźnię Dyckiego.
14 Zob. szerzej K. Dźwinel „Z językiem trzeba twardo”. Autotematyczne wymiary poezji Eugeniusza 
Tkaczyszyna‑Dyckiego, „Ruch Literacki”, 2013. z. 4–5, s. 439–457.
15 Wiersze Dyckiego, poza przywoływanym wyżej tomem Imię i znamię, cytuję według wydania: E. Tka‑
czyszyn‑Dycki, Oddam wiersze w dobre ręce (1988–2010), Wrocław 2010. W nawiasie podaję (jeżeli występują) 
tytuły utworów i ich numerację zgodnie z tym wydaniem.
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więc znowu piszę ten stary wiersz o śmierci
i wciąż jeszcze nie wiem od czego zacząć
 (XVI.)

Oczywiście można sprowadzić cytowane fragmenty do obiegowych twierdzeń typu „odpowied‑
nie dać rzeczy słowo”, ale warto podkreślić, że mowa Dyckiego krąży wokół utraty, jest zatem 
próbą wynalezienia (stworzenia) takiego języka, który mógłby zmierzyć się z niewyrażalnością 
śmierci. Aby nie osunąć się w milczenie, twórca w Nenii aktualizuje staropolską tradycję fu‑
neralną, a zwłaszcza „czarny karnawał” Baki. To on dostarcza Tkaczyszynowi pewnej matrycy 
sensu, stanowi swoiste rekwizytorium, poetycki sztafaż, sposób komunikowania się zarówno 
ze sobą, jak i odbiorcą. Przywołanie autora Uwag śmierci niechybnej, expresis verbis, można też 
wpisać w logikę poetyckiego współzawodnictwa – agonu wobec Bakowskiego teatru śmierci. 
Oto trzy wiersze, w których tytułach wprost pojawia się barokowy poeta:

1. Baka uwodzi Stefanię Dycką
jeszcze będziesz piękna ino się zobaczymy
będziesz taka piękna że zmartwychwstaniemy
w popłoch członków które pogrzebiemy
tam gdzie przedtem

2. Baka winny istnieniu Stefanii Dyckiej
jeszcze jesteś piękna
ja ci nie ujmuję kości
choć tyle razy pamiętasz
nadbierałem z okolicy

twego ciała a zawsze jak złodziej
bo ty nie istniałaś
bo ty byś nie mogła istnieć
beze mnie

3. Stefania Dycka poruszona widokiem Baki
nie widziałem cię jeszcze
a już widzę twój szkielet
nie byłeś moim kochankiem
to tylko dlatego że nie mieliśmy
dość rozkładu by dochować
sobie wierności pod Nieobecność
 (XLIII.)

Należy zadać pytanie, jaka jest sytuacja komunikacyjna w przywołanych tekstach, kto i do kogo 
mówi, kim są bohaterowie i jakie relacje i interakcje zachodzą między nimi. Zainscenizowany 
dialog ze względu na wykorzystanie nazwiska autora Uwag śmierci niechybnej odsyła do Bakow‑
skiego sposobu budowania wypowiedzi jako gawędy, rozmowy potwierdzającej bliski kontakt 
z odbiorcą, czytelnikiem. Przypomnę, że Baka ‑jezuita wykorzystywał technikę bezpośredniego 
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zwrotu do adresata (będącą zresztą na służbie perswazji), który był traktowany jako obiekt ka‑
znodziejskiej troski. W samym tytule utworu Dyckiego została wykreowana, odwołująca się do 
eschatologii, fantasmagoryczna scena – zgodnie zresztą z barokowym dążeniem do teatraliza‑
cji i naoczności.16

Kompozycja utworu Tkaczyszyna, rozpisana na trzy części, budzi skojarzenia ze staropol‑
skimi wierszami cyklicznymi czy wariacyjnymi lub też z zasadą varietas, tak charakterystyczną 
dla obszernych zbiorów XVII ‑wiecznych tekstów.17 Większość podstawowych figur barokowej 
poetyki (związanej także z konceptyzmem) opiera się na zasadzie powtórzenia bądź wariacji, 
które wskazuję na wewnątrztekstowe relacje pomiędzy warstwą poetyckiego przedstawienia 
a samym językiem. Zgodnie z tą zasadą autor Piosenki o zależności i uzależnieniach rozpisuje swo‑
je trzy teksty, budujące całość. W pierwszym i drugim Baka wprost zwraca się do Stefanii Dyc‑
kiej, w trzeciej zaś to Stefania wypowiada słowa (wskazujące na rodzaj męski) skierowane do 
swego interlokutora. By uniknąć nieporozumień, należy wskazać, że Tkaczyszyn ‑Dycki publi‑
kował swe teksty, odwołując się do heteronimów jak Leszek Ilnicki czy wreszcie Stefania Dyc‑
ka. Stefania to także imię matki wierszy autora Peregrynarza, z którą podmiot wierszy w sym‑
boliczny sposób się utożsamia, mówiąc o  chorobie, szaleństwie czy śmierci. W cytowanym 
utworze XLIII. tak naprawdę nic nie jest oczywiste, co zresztą charakterystyczne w twórczości 
Tkaczyszyna, która stanowi wyzwanie dla czytelnika – o czym pisał choćby Piotr Śliwiński.18 
Baka jest tym, który uwodzi, przywołuje do życia Stefanię (odwołanie do biblijnej i zarazem 
chrześcijańskiej figury zmartwychwstania, aluzja do Księgi Ezechiela).19

W scenerii eschatologicznej zatem to nie Bóg, ale ksiądz Baka sprawia, by użyć metafo‑
rycznej frazy, że kości znowu ożyją. Tę sprawczość można odczytać jako moc samego poetyc‑
kiego słowa, powołującego do życia: „bo ty byś nie mogła istnieć / beze mnie”. Można zatem 
pokusić się o stwierdzenie, że wiersz jest opowieścią o poetyckich zależnościach, uwodzeniu 
przez literaturę i performatywnej funkcji słowa. Baka (jako znak określonej tradycji mówienia 
o śmierci) co prawda uwodzi, jest winny istnienia Stefanii, by powtórzyć tytuł, ale w trzecim 
utworze podmiot wypowiada frazę wskazującą na dystans: „nie byłeś moim kochankiem”. Ta 
niezgodność rodzaju pomiędzy żeńskim podmiotem (na co wskazuje tytuł) a strukturą grama‑
tyczną może być zatem, tak jak wcześniej sugerowałem heteronimem samego poety. Wiersz 
byłby zatem dyskursem o słowie, zakotwiczonym w tradycji literackiej. Jej uprzedniość wobec 
podmiotu umożliwia poetycki język, który w zastanych konwencjach i tradycji poszukuje dla 
siebie miejsca, by odnaleźć możliwą niemożliwość (by sparafrazować definicję konceptu) wy‑
powiadania kresu.

16 A. Nawarecki, dz. cyt., s. 47–48.
17 J. Kotarska, Wiersze wariacyjne – autorska propozycja krytycznej lektury, w: Publiczność literacka i te‑
atralna w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska Warszawa 1985 s. 67–94.
18 P. Śliwiński, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Warszawa 2007, s. 245.
19 „Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie 
pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze 
doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: „Synu człowieczy, czy kości te powrócą 
znowu do życia?” Odpowiedziałem: „Panie Boże, Ty to wiesz”. Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi 
kośćmi i mów do nich: ,Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!’ Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha, 
po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was 
w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan’ ” – Ez 37, 1–6. 
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W ostatnim cytowanej części pojawia się charakterystyczna figura rozkładu, która u Dyc‑
kiego łączy się archetypiczną figurą brudu.20 Zamykającą wiersz wypowiedź: „to tylko dlate‑
go że nie mieliśmy // dość rozkładu by dochować/ sobie wierności pod Nieobecność” można 
przeczytać jako wyraz przyswojenia, ale też obcości wobec Bakowskiego sposobu mówienia 
o  śmierci, który w poezji religijnej wiązał się ze zmartwychwstaniem i  sądem ostatecznym. 
Wiersze o  tematyce eschatologicznej nieustannie przypominały o  Boskim istnieniu. U  Baki 
niestabilność i piętno przemijania rzeczy miały wskazywać na śmierć – bramę prowadzącej do 
wieczności. Z kolei w twórczości Dyckiego rozkład wydarza się i on wydaje się ostatnim poetyc‑
kim słowem, któremu trzeba pozostać wiernym, bez łatwego i prostego odwołania się do prawd 
katechizmowych, które tak natrętnie wplatał ksiądz Baka.21 

Tkaczyszyn ‑Dycki przywołuje więc tradycję poezji autora Uwag i  jednocześnie wskazu‑
je na jej niewystarczalność i  ograniczoność, ale która mimo wszystko umożliwia podmioto‑
wi swe monotonne „konferencje ze śmiercią” (CVII.). W innym wierszu czytamy: „i oddajemy 
w płótnie pierwsze kości które nam się / zwidziały i zwielokrotniły pierwsze kości / na zmar‑
twychwstanie o jakim, dowiedzieliśmy się // od tych co nie kręcą i nie mówią prawdy” (CXLII). 
Zawieszenie głosu wobec prawd katechizmowych czy owa „Nieobecność”, o której pisał Dyc‑
ki, wskazuje na dystans czasowy pomiędzy religijnym światem barokowego autora a, mówiąc 
nieco skrótowo, kulturą nowoczesną.22 Przywołana tradycja Bakowskiego mówienia o  kresie 

20 Por.: „w rzeczach czystych niechaj będzie Twój dom / a w rzeczach nieczystych moje umieranie […] // 
tak wielkie w nieczystości moje umieranie / że gdybym miał z martwych powstać // to tylko przez człowiec‑
zy brud” – XLVIII. Szpital św. Klary. Zob. także np. XCVI.; CX.; CLVIII.; CCIV.
21 Zob. np. Uwagę o wieczności. W wierszu tym pojawia się archetypiczny obraz ludzkiej egzystencji wy‑
rażony konterfektem drogi połączony z tematem marności i metamorfozy kosmosu podległego śmierci. 
Świat i człowiek zagarnięci są chaosem zmian, ukrywających sens wędrówki. Pewnikiem jest tylko śmierć, 
nieustanne przybliżanie się do niej człowieka. Niepewność statusu pielgrzyma wydaje się jednak pozor‑
na. W wierszu zgodnie z biblijnym przekonaniem o dwóch drogach życia, jednej wiodącej na zatracenie 
i drugiej, która jest gościńcem do żywota wiecznego, poeta wskazuje: „Bóg mnie upewnia i uczy wiara. / 
Przykłady twierdzą, nie sen, nie mara. Wierzyć należy, / Że są dwie drogi do niej nam dane/, Ale na której 
ja się zastanę? To utajono!”. Niepewność ziemskiego bytowania zostaje zatem złagodzona przez odwoła‑
nie do katechizmowych prawd, mówiących o eschatologii. Następnie w wierszu mamy obiegowe obrazy 
przedstawiające niebiańską radość i piekielne katusze.
22 Zob. P. Bogalecki, Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej, 
Kraków 2002 (zwłaszcza rozdz. Laska i  trup. Eugeniusz Tkaczyszyn ‑Dycki odprawia (rekolekcje), s. 267–285). 
Dystans ten także został wyartykułowany przez Rymkiewicza czy Różewicza w ich nawiązaniach do po‑
ezji ks. Baki. Warto w tym miejscu przywołać wymowny tekst Francis Bacon, czyli Diego Velazázquez na fotelu 
dentystycznym Różewicza. W utworze tym czytamy: „Bacon osiągnął transformację / ukrzyżowanej osoby 
/ w wiszące martwe mięso / wstał od stolika i powiedział cicho / tak oczywiście jesteśmy padliną / […] 
Rembrandt Velazázquez / no tak oni wierzyli w zmartwychwstanie / ciał oni modlili się przed malowaniem 
/ a my gramy / sztuka współczesna stałą się grą”. Skoro mówimy o Różewiczu, to należy również w tym 
miejscu przypomnieć początkowe zwrotki utworu pt.: Totenzanz – wierszyk barokowy, w którym poeta 
dokonuje nie tylko parodystycznego gestu powtórzenia stylistyki barokowej, ale ukazuje, jak język dance 
macabre zawładnął mową o śmierci: „dostałem dziś w nocy / zaproszenie do tańca / hop! dziś! dziś! /// leżę 
cicho w ciemności / mięso odpada od kości / hop! dziś dziś!”. Barokowy nadmiar słów i obrazów wydaje 
się obcy autorowi Płaskorzeźby, którego poezja zmierza do ciszy, milczenia –  figur ewokujących to, co nie‑
wyrażalne. Nieco inaczej kwestia ta została ujęta przez Czesława Miłosza w pastiżowym wierszu Na cześć 
księdza Baki: „Ach te muchi, / Ach te muchi, / Wykonują dziwne ruchi, / Tańczą razem z nami, / Tak jak pan 
i pani / Na brzegu otchłani. […] Otchłań nie je, nie pije / I nie daje mleka. / Co robi? Czeka”. Zob. trafny ko‑
mentarz D. Opackiej‑Walasek „Ludyczny obraz świata, pogrążonego w dynamicznym tańcu i uczcie, skon‑
trastowany jest z wizją otchłani – statycznej (co presuponuje krańcowo inny sposób istnienia po śmierci 

Ireneusz Szczukowski„Należy od nowa przywitać się ze śmiercią”. Baka Eugeniusza Tkaczyszyna -Dyckiego



STUDIA SLAVICA XXV/246

ulega przetworzeniu. Dycki nieustannie oscyluje między własnym niepowtarzalnym językiem 
a określonym i poręcznym zestawem deskrypcji śmierci, znanej z historii literatury, tak mocno 
uobecnionej w poezji barokowego jezuity. Autor Peregrynarza, nawiązując do Baki, nie powiela 
jednak stale goszczącego w jego twórczości rekwizytorium śmierci. Współczesny poeta, świa‑
domy metanarracyjnego i interteksktualnego wymiaru swej twórczości, walczy o własną niepo‑
wtarzalną dykcję, wciąż próbując od „nowa przywitać się ze śmiercią” (XXXVIII.).

“YOU SHOULD GREET DEATH AGAIN”. BAKA OF EUGENIUSZ TKACZYSZYN
DYCKI

SUMMARY Aleksander Nawarecki indicated that the poetic’s  works of Józef 
Baka is still alive in Polish contemporary poetry most of all thanks to the texts of 
J. M. Rymkiewicz. The purpose of this article is to shown that references to the 
poetic world of Baka are also present in the works of the award ‑winning poet – 
Eugeniusz Tkaczyszyn ‑Dycki. The contemporary author writing about death re‑
fers to Bakowski’s tradition of talking about the end of human life, at the same 
time transforming it and inscribing it into his own unique poetic language.

„NALEŻY OD NOWA PRZYWITAĆ SIĘ ZE ŚMIERCIĄ”. BAKA EUGENIUSZA 
TKACZYSZYNA DYCKIEGO

STRESZCZENIE Aleksander Nawarecki wskazywał, że twórczość Józefa Baki jest 
wciąż żywa we współczesnej poezji polskiej, przede wszystkim dzięki tekstom 
J. M. Rymkiewicza. Celem tego artykułu jest ukazanie, że nawiązania do poetyc‑
kiego świata Baki są również obecne w twórczości wielokrotnie nagradzanego 
poety – Eugeniusza Tkaczyszyna ‑Dyckiego. Współczesny autor, pisząc o śmier‑
ci, odwołuje się do tradycji Bakowskiego sposobu mówienia o kresie ludzkiego 
życia, jednocześnie przetwarza go i wpisuje we własny niepowtarzalny poetycki 
język.
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DLACZEGO EUKLIDES BYŁ OSŁEM? 
UWAGI O JEDNEJ Z POWIEŚCI 
STEFANA THEMERSONA

JACEK KWOSEK

WHY WAS EUCLID A DONKEY? REMARKS ON STEFAN THEMERSON’S THE 
MYSTERY OF THE SARDINE

ABSTRACT The article concerns the Stefan Themerson’s novel The mystery of the sar‑
dine (polish title: Euklides był osłem). First, it discusses the philosophical inspirations 
inherent in the novel. Then a critique of the mental tendencies in Western philosophy sym‑
bolized by Euclid is presented. Themerson criticizes the assumption, that eternal and im‑
mutable things are the basis of mutable and temporal things. He also rejects the view, that 
a priori knowledge about the real world is possible. Instead, he proclaims the primacy of 
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Niniejsza praca ma stanowić komentarz filozoficzny do powieści Stefana Themersona Euklides 
był osłem. (Themerson 2013).1 Tytuł pochodzi z rozprawy Iana – jednego z bohaterów powieści – 
w której została przedstawiona geometria alternatywna w stosunku do geometrii Euklidesa. 
Zgodnie z geometrią postulowaną przez Iana czas i przestrzeń nie są ciągłe, lecz ziarniste, co 
oznacza, że istnieją najmniejsze porcje czasu i przestrzeni. Zamierzamy wskazać niektóre fi‑
lozoficzne źródła tej idei i odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule. Wydaje się jasne, że 
Euklides dla Themersona stanowi symbol postawy myślowej, wobec której zajmuje postawę 
polemiczną. Celem naszym jest więc jej opis oraz przedstawienie alternatywy proponowanej 
przez Themersona, głównie w oparciu o tekst jego powieści.

Swój zamysł teoretyczny Ian przedstawia tak: „Celem tej pracy jest wykazanie, że Euklides 
był osłem. Był przekonany, że to, co słuszne dla trójkąta wielkości jego nosa i dla koła wielkości 
jego tyłka, będzie słuszne dla wszystkich trójkątów i kół, niezależnie od tego, jak ogromnych, 
czy jak malutkich. Był tak pewien tego, że nawet nie zadał sobie trudu, by zapisać to jako jeden 
ze swoich postulatów […]” (Themerson 2013: 229). I dalej:

„Moje założenia są następujące:
Istnieje najmniejsza cząsteczka Przestrzeni. Będę ją nazywał Emmą.
Istnieje najmniejsza cząsteczka Czasu. Będę ją nazywał Janem.” (s. 229)

Emma to imię ukochanej Iana. Następnie Ian objaśnia, że zarówno Emma, jak i  Ian są nie‑
podzielne, a zatem w wyniku próby ich podzielenia powstałoby coś, co nie posiada własności 
Przestrzeni, ani Czasu. (Themerson 2013: 220–230). Zauważmy przy okazji, że w taki sam spo‑
sób niepodzielne są wszelkie przedmioty indywidualne, np. człowiek albo tygrys. „Gdyż poło‑
wa tygrysa to już nie jest tygrys.” (Themerson 2013: 234). Emma nie jest punktem: ma długość, 
szerokość i grubość, ale nie ma kształtu, „bo żeby mieć kształt, musiałaby mieć jakieś części, 
a jej części (jeśli jakieś ma) nie należą do świata Przestrzeni. Nie ma stałego położenia, ponie‑
waż istnieje tylko w czasie jednego Iana, to znaczy: jednego Iana po drugim, a między nimi 
nic.” (Themerson 2013: 230). Wobec tego linia nie jest też linią w rozumieniu Euklidesa: posiada 
grubość jednej Emmy i  składa się z  co najwyżej przeliczalnej ilości Emm.2 Jego linię można 
podzielić na dwie połowy tylko wtedy, gdy składa się z parzystej liczby Emm. „Na tym to polega. 
Pitagorasowi by się to spodobało, jestem pewien.” (Themerson 2013: 231).3 

Skoro w matematyce tworzonej przez Iana istnieją najmniejsze cząstki czasu i przestrze‑
ni, nie mogą w niej istnieć doskonały kwadrat i doskonałe koło, ponieważ do wyrażenia długo‑
ści przekątnej kwadratu potrzebny jest pierwiastek kwadratowy z 2, zaś do wyrażenia obwodu 
koła potrzebna jest liczba pi. O pojęciu koła u Euklidesa Ian pisze nader nieuprzejmie: „Moje 
koło nie jest, jak jego tyłek. Moje koło nie potrzebuje pośrodku dziury w dupie. Możesz na‑
kreślić moje koło krok po kroku, idąc krok po kroku z  jedną nogą nieco krótszą niż druga.” 
(Themerson 2013: 231). Wynika stąd, że koło jest wielobokiem, w którym każdy jego bok ma 
wielkość jednej Emmy: „Tak więc najmniejsze koło jest trójkątem z trzech Emm, a drugie z ko‑

1 Tytuł oryginału angielskiego: The Mystery of the Sardine.
2 To znaczy dająca się ponumerować za pomocą liczb naturalnych.
3 Dla pitagorejczyków, jak i dla Greków w ogóle, liczba była proporcją. Dlatego odkrycie liczb niewy‑
miernych, tj. nie dających się wyrazić w postaci ułamka spowodowało szok. Na temat pitagorejczyków por. 
Legutko 2020: 118–143.
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lei koło jest kwadratem z czterech Emm i tak dalej, a koło wielkości tyłka Euklidesa składa się 
z milionów milionów Emm […] W moim kole, kiedy dziesiętna pi zmniejsza się do rozmiarów 
jednej Emmy, głupią bzdurą jest ciągnąć to dalej.” (Themerson 2013: 231).

Trzeba podkreślić, że Ian swą geometrię uznaje za opis realnego świata, a nie za jedną 
z możliwych konstrukcji matematycznych. Stwierdza, że gdy Bóg stworzył Emmę, uznał ją za 
coś absolutnie doskonałego. „Potem ten głupi osioł Euklides obwieścił, że doskonałe są tylko 
jego, Euklidesa, koła i kwadraty. Więc Bóg także spróbował stworzyć doskonałe koła i kwadraty 
ze swoich Emm, ale nie mógł.” (Themerson 2013: 233). We wszechświecie z ziarnistą, nieciągłą 
przestrzenią, kwadraty i  koła są po prostu niemożliwe i  nawet Bóg nie może tego zmienić.4 
Figury te muszą stale wibrować, przybliżając się jedynie do kwadratu/koła, zatem podstawą 
wszechrzeczy są ruch i  zmiana. Czas i  materia są właśnie skutkiem tych wibracji. Nieskoń‑
czenie podzielne mogą być jedynie przedmioty fikcyjne. (Themerson 2013: 233–235). Na koniec 
Ian wyraża nadzieję, że uda mu się wykazać, że postulowane przez fizykę cząstki elementarne 
są w istocie „rozlicznymi kombinacjami rozlicznych drgań, wszystkich opartych na podstawo‑
wej częstotliwości Emma/Jan.” (Themerson 2013: 235). Jego geometria jest więc jednocześnie 
programem badania świata, opartym na zupełnie innych zasadach, niż te postulowane przez 
Euklidesa.

Nietrudno zauważyć, że mamy tu do czynienia z nawiązaniem do Platona, a zarazem od‑
wróceniem jego założeń. Dla Platona świat zmysłowy jest niedoskonałym odzwierciedleniem 
świata wiecznych i niezmiennych idei, stanowiących prawzorce wszystkich rzeczy. Byty kon‑
kretne są zmienne i tylko partycypują w ideach, tj. częściowo realizują ich treści.5 By wyjaśnić 
zachodzenie związku między światem idei i  światem zmysłowym, Platon pisze w Timajosie 
o Demiurgu, który z nieuformowanej materii stwarza byty konkretne na wzór idei. Świat stwo‑
rzony przez Demiurga jest najdoskonalszy z możliwych, tj. zawierający jak najwięcej współ‑
możliwych bytów (tzw. zasada pełności),6 jednak mimo to nie jest doskonały z uwagi na swą 
zmienność. Czas jest niedoskonałym odzwierciedleniem wieczności i dlatego musi być cyklicz‑
ny – skoro byty konkretne są zmienne, to przynajmniej muszą się cyklicznie pojawiać, by jak 
najlepiej upodobnić się do tego, co wieczne. (Platon 1986: 35–53).7 Themerson przyjmuje, że 
zmienność jest wpisana w naturę naszego świata, lecz w odróżnieniu od Platona nie uważa 
jej za oznakę niedoskonałości. Co więcej, w jego ujęciu to właśnie byty konkretne, zdają się być 
bardziej realne od abstraktów. Geometria Iana jest lepsza niż geometria Euklidesa, ponieważ 
opisuje świat realny, z  jego zmiennością, gdy Euklides zajmuje się bytami fikcyjnymi  – jego 
koło i kwadrat mają ten sam status, co jednorożce i postaci literackie. W pewnym jednak sensie 
nasz świat jest rezultatem Bożego błędu – przypomnijmy, że Bóg stwarza Emmę jako doskona‑
łą i dopiero pod wpływem Euklidesa (!) próbuje stwarzać idealne koła i kwadraty, co Mu się nie 
udaje. Dzięki temu jednak w świecie pojawia się czas. Opowieść Iana o Bogu usiłującym, wbrew 

4 Musiałby stworzyć świat całkiem inaczej, według pomysłów Euklidesa. Jednak skoro już stworzył 
świat, w którym czas i przestrzeń nie są nieskończenie podzielne, to sam Jego zamysł stwórczy ogranicza 
Jego wszechmoc (potentia Dei ordinata).
5 Por. łacińskie partem capere – brać część.
6 Zasada pełności głosi, że cokolwiek jest możliwe, jest konieczne. Na temat jej źródeł i jej znaczenia 
w myśli Zachodu por. Lovejoy 2009.
7 Paginacja boczna 28c–42e
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swemu pierwotnemu zamysłowi, ufundować świat zmysłowy na tym, co niezmienne, stanowi 
replikę platońskiego mitu o  Demiurgu tworzącym świat na wzór wiecznych i  niezmiennych 
idei.

Przyznanie obiektom postulowanym przez geometrię Euklidesa statusu bytów fikcyjnych 
uderza w pogląd, który Davis, Hersh i  Marchisotto nazywają mitem Euklidesowym. „Jest to 
przekonanie, że książki Euklidesa zawierają prawdę o wszechświecie, jasną i niepodważalną. 
Zaczynając od oczywistych prawd i postępując drogą rygorystycznego dowodzenia, dochodził 
Euklides do wiedzy, która jest pewna, obiektywna i wieczna.” (Davis, Hersh i Marchisotto: 315). 
Był on łączony z tezą, że możliwa jest wiedza pewna nie tylko na temat geometrii, lecz także 
innych prawd wiecznych, np. prawdy o Dobru. Tezy tej bronił Platon. Jego argumentacja przed‑
stawia się następująco:

„1. Znamy prawdy geometryczne, których nie poznaliśmy ani przez nauczenie się, 
ani przez doświadczenie.
2. Wiedza ta jest przykładem prawd niezmiennych i uniwersalnych, które zatem je‑
steśmy w stanie postrzegać i rozpoznawać.
3. Musi zatem istnieć świat absolutnej i niezmiennej prawdy, źródło i podstawa na‑
szej wiedzy o Dobru.” (Davis, Hersh i Marchisotto: 315).

Innymi słowy, sukces geometrii miał być gwarancją sukcesu filozofii w osiągnięciu wiedzy pew‑
nej, o  ile tylko zostanie w niej zastosowana metoda aksjomatyczna.8 Taki sam pogląd głosili 
również filozofowie racjonalistyczni: Kartezjusz, Spinoza i Leibniz. (Davis, Hersh i Marchisot‑
to: 315). Dla pełności obrazu dodajmy jednak, że pogląd, jakoby aksjomaty geometrii były oczy‑
wiste same przez się, jest charakterystyczny raczej dla filozofii nowożytnej: „Błędnie oceniali‑
byśmy zmysł krytyczny Greków, gdybyśmy wyobrażali sobie, że nawet ‚aksjomaty’, które Pascal 
uważał za najbardziej oczywiste […] nie były przedmiotem dyskusji.” (Bourbaki 1980: 22). Ten 
sam autor stwierdza dalej, że reguły wnioskowania matematycznego musiały się wytworzyć 
„w wyniku doświadczeń i w ogniu krytyki.” (Bourbaki 1980: 23). Widać stąd, że mit Euklidesowy 
kształtował się stopniowo. Tym niemniej, istotnie, do XIX w. trwał niezagrożony. (Davis, Her‑
sh i Marchisotto: 315). Na przełomie XIX i XX w. zaczęły następować zmiany w matematyce, 
które doprowadziły do jego erozji: odkryto funkcje o nietypowych, „kontrintuicyjnych” właści‑
wościach (chodzi o funkcje ciągłe i zarazem nieróżniczkowalne), a przede wszystkim odkryto 
geometrie nieeuklidesowe, czyli odrzucające 5 postulat geometrii Euklidesa.9 Geometria eukli‑
desowa okazała się być szczególnym przypadkiem geometrii, nie można więc było twierdzić, że 
jest po prostu opisem świata realnego. (Bourbaki 1980: 19–35).

Oczywiście, z tezy, że geometria, czy szerzej: matematyka, nie opisuje świata realnego, 
nie wynika, że zajmuje się bytami fikcyjnymi. Można wszak postulować świat bytów idealnych, 
lub twierdzić, że matematyka bada byty możliwe. Tym niemniej, przestało być oczywiste, że 

8 Zauważmy dla porządku, że nie jest to bynajmniej wniosek pewny – można z powodzeniem uznawać 
twierdzenia geometrii za absolutnie pewne, kwestionując zarazem możliwość osiągnięcia przez filozofię 
takiej pewności. Trzeba by dodatkowo założyć, jak zdawał się czynić Platon, że istnieją prawdy poznawalne 
a priori, dotyczące zagadnień filozoficznych.
9 Postulat ten głosi, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 st., co jest równoważne twierdzeniu, że 
proste równoległe nigdzie się nie przecinają. Krótkie i  popularne omówienie problematyki geometrii 
nieeuklidesowej w: Davis – Hersh – Marchisotto 2001: 210–216.
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geometria Euklidesa opisuje świat realny,10 skoro jest tylko jedną z geometrii. Nie ma więc żad‑
nej gwarancji, że teorie budowane na apriorycznych założeniach, nawet gdyby jawiły się jako 
oczywiste, pasują do świata realnego – wymaga to dopiero sprawdzenia. Tym samym nie moż‑
na mieć zaufania do spekukacji filozoficznej. Euklides jest tu symbolem wiary, że abstrakcyjne 
rozumowania oparte o rzekomo oczywiste i niepodważalne założenia, pozwolą poznać świat 
realny. Nieuprzejme, przytaczane już uwagi Iana o tyłku Euklidesa i jego nosie, zdają się za‑
wierać sugestię, że założenia mające stanowić niewzruszoną podstawę poznania, w istocie są 
ekstrapolacją partykularnych doświadczeń na ogół rzeczy: „Był przekonany, że to, co słuszne 
dla trójkąta wielkości jego nosa i dla koła wielkości jego tyłka, będzie słuszne dla wszystkich 
trójkątów i kół, niezależnie od tego, jak ogromnych, czy jak malutkich.” (Themerson 2013: 229).11

Z dotychczasowych analiz wynika, że błąd Euklidesa – w ujęciu Iana – polegał na uzna‑
niu ciągłości czasoprzestrzeni, co pociągnęło za sobą pogląd, że to, co niezmienne i wieczne, 
jest doskonalsze niż to, co zmienne i czasowe i że jest fundamentem bytowym dla rzeczy zmy‑
słowych i konkretnych. Ponadto geometria Euklidesa stanowi wzorzec rozumowań apriorycz‑
nych i całkowicie pewnych, za pomocą których można poznać świat realny. Euklides jest więc 
tu symbolem filozoficznej tradycji Zachodu przyjmującej te założenia.12 Themerson tradycję tę 
odrzuca, a w każdym razie poddaje znaczącej korekcie. Przede wszystkim, wydaje się podwa‑
żać pogląd, że to, co zmienne musi mieć fundament w tym, co niezmienne. Jego wizję świata 
wyraża wiersz:

„Gramatycznie – wydaje mi się, że w ogóle
nie jestem rzeczownikiem. Jestem czasownikiem.
Przez miliardy lat nie byłem.
Potem zacząłem się dziać.
Teraz się dzieję.
I wkrótce przestanę się dziać.
To są cechy czasownika, a nie rzeczownika…” (Themerson 1993: 5)

Jak pisze Pruszyński: „Słowa te wskazują na pozorność istnienia rzeczowników. Wydają się one 
trwalsze, bo czynności nie są namacalne, tak jak przedmioty. A jednak trwanie rzeczowników 
ma charakter równie ulotny, jeśli spojrzeć na nie z odpowiedniego dystansu.” (Pruszyński 2004: 
137). Wypada jednak sądzić, że jest to tylko pewna propozycja widzenia rzeczywistości, bo – 
jak dalej się okaże – Themerson podkreśla znaczenie badań empirycznych. Tym niemniej takie 
spojrzenie na świat współgra z wizją zawartą w rozprawie Iana.

Świat nie jest jednak doskonały, już choćby dlatego, że jest w nim okrucieństwo. Ian w roz‑
mowie z Timem Chestertonem ‑Brownem, filozofem, wyjaśnia dlaczego nie może zostać biolo‑
giem: „gdyż biologia jest taka krwawa, taka brudna, taka brzydka, wszystko, co żyje, jest takie 

10 Dodajmy, że zgodnie z ogólną teorią względności geometria Euklidesa właśnie nie opisuje świata 
realnego.
11 To oczywiście tylko niektóre inspiracje filozoficzne Themersona. Pominęliśmy zwłaszcza problema‑
tykę granicy i ciągłości, z którą wiąże się koncept geometrii zakładającą ziarnistość czasu i przestrzeni. 
Nie jest to bowiem istotne z punktu widzenia naszych celów badawczych.
12 Nie twierdzimy bynajmniej, że tradycja filozoficzna Zachodu to monolit, twierdzimy tylko, że wska‑
zane założenia, różnie zresztą interpretowane i rozwijane, są w niej obecne. Gdy w dalszej partii tekstu 
będzie mowa o tej tradycji, w istocie będzie chodzić o tę jej część, którą Themerson poddaje krytyce.
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brzydkie.” (Themerson 2013: 89). Na replikę Tima, jak piękne są ptaki wzbijające się w powie‑
trze, odpowiada: „Tak, proszę pana. Ładnie jest na nich patrzeć. Ale pod skórą są brzydcy. Cała 
ta krew i wnętrzności, i gruczoły, i komórki, które zabijają, walczą, pożerają, rosną, umierają. 
Są brzydkie. Brzydkie etycznie.” (Themerson 2013: 89). Również sprawami ludzkimi wydaje się 
rządzić chaos, przejawiający się nie tylko w nieprzewidywalności losu, lecz także w nietypo‑
wych, najoględniej mówiąc, decyzjach moralnych. Weronika, żona Tima, popełnia cudzołóstwo 
z kapitanem Casanovą, nie po to jednak, by zdradzić męża, lecz by nauczyć się, jak uprawiać 
miłość z mężem, gdy ten stracił nogi. Z kolei, kapitan Casanova dopiero po zbliżeniu z Wero‑
niką ma poczucie, że zdradził żonę, nieżyjącą, notabene, od dwunastu lat. Jak jednak stwierdza 
kapitan: „To nie my wymyśliliśmy ten świat, taki jaki jest.” (Themerson 2013: 121). Zatem to świat 
odpowiada za ich czyn, nie oni. Przez całą powieść przewija się pretensja do świata. Nie jest to 
zaskakujące, jeśli zważyć, że, jak pisze Małgorzata Wosnitzka: „Wyznawany przez Themersona 
sceptycyzm i uprawiane różnorodne formy powiastek filozoficznych były w pewnym sensie od‑
powiedzią na okrucieństwa czasów okupacji.” (Wosnitzka 2016: 331). Badaczka pisze jednak, że 
Themerson rzadko poruszał wprost ten temat.

Odrzucenie poglądu, że możliwa jest wiedza aprioryczna na temat świata realnego, pro‑
wadzi do podkreślenia znaczenia badań empirycznych. W rozmowie z Timem Chestertonem‑
‑Brownem Ian stwierdza: „Błędem jest decydowanie tylko za pomocą myślenia, czy w momen‑
cie kiedy Achilles dogania żółwia, odległość między jego dużym palcem u nogi, a ogonem żółwia 
jest zerowa, czy też nieskończenie mniejsza niż jakakolwiek wyobrażalna mała odległość, ale 
nie zerowa, lub że odcinek czasu w momencie kiedy dogania żółwia ma długość zerową czy 
nie zerową.” (Themerson 2013: 86). Rozwiązanie paradoksu Achillesa i żółwia zależy bowiem od 
rozpoznania struktury świata – właśnie w tym miejscu powieści pojawia się pierwszy wywód 
o  geometrii stanowiącej alternatywę dla Euklidesa. I  dalej: „takich rzeczy nie można odkryć 
drogą rozumowania, trzeba je naprawdę odkryć za pomocą odkrywania” (Themerson 2013: 88). 
Prymat empirii w stosunku do rozumowania prowadzi do wniosku, że prawdy faktyczne są 
ważniejsze od prawd koniecznych. Narzucają się one w sposób bezpośredni, natomiast praw‑
dy konieczne zależne są ostatecznie od naszych konstrukcji intelektualnych: „To verité de fait, 
prawda błękitnych fal i  czarnych pudli, i  oderwanych nóg jest niezaprzeczalna, podczas gdy 
verité de la raison składa się z tautologii i paradoksów i nie może sprostać temu naszemu najlep‑
szemu ze światów.” (Themerson 2013: 80). Pogląd taki wyrażał zresztą Themerson także w in‑
nych tekstach: „Kiedy słowa mówią, że jakaś rzecz jest niemożliwa z powodu pewnej logicznej 
konieczności, a fakty, nawet te opisane przez wymyślony eksperyment, pokazują sposób, w jaki 
to coś może się pojawić, to wniosek musi być taki: że nasza bezbłędna logika opiera się na błęd‑
nym założeniu, założeniu któremu nie udało się odnieść do rzeczywistości świata.” (Themerson 
2002: 232).

Takie postawienie sprawy oznacza uznanie wyższości nauk empirycznych nad filozofią, 
w której większą rolę odgrywa czynnik aprioryczny i której teorii nie można testować przez 
eksperymenty. Zwłaszcza, że filozofia w praktyce jest uprawiana tak: „Bo czytasz mnóstwo 
książek, potem piszesz artykuł do czasopisma filozoficznego. Ale autorzy książek, które prze‑
czytałeś, musieli, zanim je napisali, przeczytać inne książki. A ci, co napisali te inne książki, 
musieli przeczytać jeszcze inne, dawniejsze i tak dalej, aż dotrzemy do jakiegoś starożytnego 
jegomościa, który nie miał nic do przeczytania, kiedy pisał swoją książkę, to znaczy nic prócz 
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Księgi Natury. Ciekawa jestem, dlaczego ty nie zwrócisz się wprost do Księgi Natury, po co ci 
tamci wszyscy pośrednicy?” (Themerson 2013: 35–36). Filozofowanie polega często na odnosze‑
niu się do cudzych teorii czy też argumentów, po to, by wyrazić własne stanowisko. W rezul‑
tacie jednak filozof, zamiast obcować z rzeczywistością, obcuje z wytworami ludzkiego umy‑
słu.13 Weronika zarzuca też swojemu mężowi: „A kiedy zadać ci najprostsze pytanie, wpadasz 
w popłoch.” (Themerson 2013: 36). Jako przykład podaje pytanie: dlaczego istnieje coś, a nie nic? 
Na co jej mąż odpowiada: „Och, to Heidegger.” (Themerson 2013: 36) – nie odnosi się więc do 
samego problemu, a  tylko wskazuje na autora, który się nim zajmował. To skądinąd zrozu‑
miałe: proste pytania wcale nie muszą mieć równie prostych odpowiedzi. Każda odpowiedź 
nasuwa kolejne pytania – o jej uzasadnienie, o sensowność samego pytania, o jej konsekwencje, 
o odpowiedzi konkurencyjne i tak z jednego, prostego pytania wyrasta cały zbiór problemów. 
Paradoksalnie, próby odczytania Księgi Natury powodują, że się od niej oddalamy. Nie inaczej 
jest w naukach przyrodniczych. Tim odnosząc się do słów żony, stwierdza: „Czy ona nie wie, 
że świat nie jest już taki sam jak w epoce Beniamina Franklina? Czy nie wie, że Księgę Natu‑
ry porwały na strzępy miliony wyspecjalizowanych naukowców, którzy wygryzają sobie drogę 
przez jej stronice? I co? I tworzą teorie fizyczne, które pomagają wytwarzać różne urządzenia!” 
(Themerson 2013: 41). Nie znaczy to, że Themerson opowiada się za sceptycyzmem; raczej wska‑
zuje na ograniczenia naszego poznania.

Dokonana przez Themersona korekta założeń obecnych w tradycji filozoficznej Zachodu 
została więc wymuszona trudnościami, jakie pojawiły się w procesie poznania świata. Wyda‑
je się jednak, że jest też drugi powód, dla którego dystansuje się od tradycji, symbolizowanej 
w jego powieści przez Euklidesa. Sądzimy, że tradycja ta jest dla Themersona źródłem fana‑
tyzmu i  okrucieństwa, a  przynajmniej czynnikiem mogącym podsycać tkwiącą w człowieku 
skłonność do takich postaw i ją sankcjonować. Aprioryzm może przejawiać się nie tylko w po‑
znawaniu świata, lecz także w jego urządzaniu zgodnie z  jakimś rzekomo idealnym projek‑
tem. A to już rodzi groźne skutki praktyczne. Powieść zaczyna się od opisu wielkiego pisarza, 
Bernarda St. Austella: „Wiedział, że ta jego nienawiść ma swoje własne, niezależne od niego 
życie, że tkwi w nim cały czas, wciąż, że jest częścią jego anatomii […].” (Themerson 2013: 9). 
Ujawniała się ona w jego pisarstwie. „I choć w tym, co pisał, nienawiści tej bezpośrednio widać 
nie było, to jednak z niej właśnie czerpał podnietę i energię do pracy.” (Themerson 2013: 9–10). 
Natomiast w życiu domowym nie ujawniała się wcale. Wszystko zmieniło się, gdy jego syn wy‑
raził w jakiejś kwestii odmienne zdanie. Wówczas zaczął go nienawidzić. „Jego arystotelesow‑
ska logika nie miała szczelin. A więc każdy, kto się z nim nie zgadzał, był albo głupcem, albo 
odrzucał jego przesłanki. Głupców nie tolerował. A człowiek, który miał inne niż on przesłanki, 
to gorzej niż wróg, to Duchowy Cudzoziemiec. Jego syn nie jest głupcem. A  mieć duchowe‑
go cudzoziemca we własnej rodzinie – nie, to przekraczało jego wytrzymałość. Czuł, że byłby 
zdolny go zamordować.” (Themerson 2013: 16–17). W cytowanym fragmencie pojawia się od‑
wołanie do Arystotelesa, który równie dobrze, jak Euklides, nadaje się na symbol filozoficznej 
tradycji Zachodu. Wydaje się więc, że jego imię pada tu nieprzypadkowo i jest symbolem abso‑
lutyzowania logiki resp. apriorycznych rozumowań – przypomnijmy, że stworzył on pierwszy 

13 Nic tak nie oddaje tej sytuacji, jak ewolucja znaczeniowa terminu ‚teoria’. W grece theoria oznacza 
‚ogląd’, a zatem filozofowanie polega na kontemplacji. Obecnie ‚teoria’ oznacza zbiór zdań powiązanych 
wynikaniem logicznym, lub strukturę logiczną mającą opisywać jakiś wycinek resp. aspekt rzeczywistości.
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rachunek logiczny, tj. sylogistykę.14 Dla St. Austella ważniejsze od więzów rodzinnych okazują 
się być przekonania, którym hołduje. Wkrótce zresztą umiera, zaś jego żona i kochanka nawią‑
zują ze sobą romans. Zamieszkują razem, a wieczorami wychodzą tańczyć. Dlatego nazwano 
je Tańczącymi Paniami. Być może zasadne jest przypuszczenie, że budują w ten sposób alter‑
natywę dla męskiego świata napędzanego przez konflikt. Przed szaleństwem ideologii, czy też 
projektów naprawy świata uchronić może tylko ciepło zwyczajnych, ludzkich relacji, nawet tak 
nietypowych, jak związek miłosny wdowy i kochanki jej męża. Ale wydaje się, że może chodzić 
o coś więcej. W omawianej powieści jedna z postaci powiada: „Czy nie sądzi pani, Madame, 
że te Siostry Żmije (odnosiło się to do Tańczących Pań) to Filles de la Terre, furie, erynie, które 
po sądzie nad Orestesem przestały nękać grzeszników i teraz jako eumenidy usiłują wymazać 
z pamięci wszystkie wspomnienia owych crimes terribles, za jakie musiały ich karać.” (Themer‑
son 2013: 128). Jest to nawiązanie do Orestei Ajschylosa. Erynie to, jak wiadomo, boginie zemsty 
ścigające zbrodniarzy. Po ustanowieniu sądu, który ma zastąpić zemstę rodową, i po wyroku 
uniewinniającym Orestesa, Erynie otrzymują miejsce kultu w Atenach. Odtąd mają się stać Eu‑
menidami, opiekunkami miasta. (Ajschylos 2016: 214–236). Ich prawa nie zostają podeptane, 
zmienia się tylko sposób ich realizacji, a one same stają się częścią porządku polis. (Spaemann 
2006: 273–274). Skoro więc Tańczące Panie to Erynie, które stały się Eumenidami, to symboli‑
zują one odrzucenie zemsty, albo raczej jej przezwyciężenie, skoro (jednak!) zostały nazwane 
Eryniami. Być może ich taniec jest buntem przeciw złemu światu, a zarazem tworzy enklawę 
wolną od jego wpływów. W każdym razie wydaje się pewne, że Tańczące Panie realizują posta‑
wę przeciwstawną względem postawy St. Austella.

Gdy Themerson krytykuje projekty naprawy świata, ma na myśli nie tylko ideologie totali‑
tarne, ale również chrześcijaństwo. Dame Wiktoria, w rozmowie ze swoją wnuczką, członkinią 
organizacji terrorystycznej, tak odpowiada na jej zarzut, że nie rozumie, co to jest Idea. „Jestem 
szczerze wdzięczna, że nic nie wiem o Ideach. Wdzięczna, że za młodu nie kształcono mnie, 
żebym wierzyła w Idee.” (Themerson 2013: 62). I dalej: „Zamiast tego uczono mnie języków i co 
wypada, a czego nie wypada robić.” (Themerson 2013: 62). Dalej opowiada, że jej guwernantki 
i nauczycielki nigdy nie mówiły ‚należy’, bo gdyby to robiły, zaraz pojawiłoby się pytanie,dlacze‑
go?’, „a one miały w posiadaniu Mądrość, dzięki której wiedziały, że nie ma ostatecznej odpo‑
wiedzi na taką procesję dlaczego? dlaczego? dlaczego?, uczciwiej jest więc po prostu mówić ‚tak 
się robi’, ‚tak się nie robi’, żadnych pytań, kropka.” (Themerson 2013: 63). Szukanie odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego należy postępować w dany sposób, prowadzi do wymyślania idei, a one 
z kolei usprawiedliwiają mord na ludziach, którzy się z nimi nie zgadzają. Tak samo, zdaniem 
dame Wiktorii, postąpił Jezus, „chociaż On sam się najpierw poświęcił i w nas wszystkich wzbu‑
dził poczucie winy i za jego sprawą wciąż deklamujemy Milość. Miłość. Miłość; czy nie wiedział, 
ile nienawiści miłość powoduje w świecie?” (Themerson 2013: 64). Istotnie, omnis odium ex amore 
causatur. Zamiast więc wzywać do miłości, należało stwierdzić, że są rzeczy, które się robi i rze‑
czy, których się nie robi. Zamiast ideologii i doktryn moralnych Themerson proponuje „etykę 
dobrych manier” resp. „zwyczajną przyzwoitość”. Nakazuje ona matkom, by nie zjadały swo‑
ich dzieci i zakazuje posługiwania się niegodziwymi środkami do realizcji najszczytniejszych 

14 Nie trzeba chyba dodawać, że nie każdy, kto się przyznaje do Arystotelesa i do logiki, musi zajmować 
postawę taką, jak St. Austell. Warto za to zauważyć, że Arystoteles z powodzeniem mógłby symbolizować 
trzymanie się empirii, zwłaszcza w etyce.
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choćby celów. Reguły przyzwoitości służą przetrwaniu; nie gwarantują uniknięcia tragedii, ale 
zapobiegają niechybnym nieszczęściom, jakie przynoszą samozwańczy zbawcy. Zdaniem Pru‑
szyńskiego etyka dobrych manier oznacza dominację środków nad celami. (Pruszyński 2004: 
193). Pisze też: „Wydaje się zatem, że Themerson chciał znaleźć kamień filozoficzny etyki, zwa‑
ny prawem naturalnym, stawiając na pierwszym miejscu ‚dobre maniery’, czyli wiedzę (w dużej 
mierze intuicyjną) o tym, jak należy w danej sytuacji postąpić. Jednocześnie oparł się jednak na 
tradycji kulturowej.” (Pruszyński 2004: 212). Etyka dobrych manier byłaby więc z jednej strony 
odrzuceniem konsekwencjalizmu w teorii moralności: istnieją acta intrinsice mala, czyny we‑
wnętrznie złe, których nie wolno dokonywać nigdy. Z drugiej strony nie opiera się na żadnej 
teorii moralnej, ani jej nie wymaga. Themerson wyraża zmęczenie projektami naprawy świata, 
próbuje więc wskazać jakąś moralność, jakiś modus vivendi ponad światopoglądowymi, aksjo‑
logicznymi i  politycznymi podziałami. Wskazuje tedy na proste impulsy moralne, które zna 
każdy. Wydaje się, że tak pojmowana etyka musi zakładać, że wszyscy mają te same impulsy 
moralne resp. uczucia i wszyscy tak samo je hierarchizują. Nie jest naszym zadaniem ocena, 
czy jest to założenie trafne.

Konkludując zatem, Euklides okazał się osłem, bo nauczył nas obracać się w kręgu abs‑
trakcji, które w pewnych okolicznościach mogą okazać się groźne. Nauczył nas też apriorycz‑
nych rozumowań, które mogą nas sprowadzić na manowce, gdy będziemy je stawiać ponad do‑
świadczenie. Z takiej perspektywy filozoficzne żarty Themersona nie są tylko niewinną zabawą, 
lecz, być może, stanowią próbę odebrania powagi tak niebezpiecznemu zajęciu. Jeśli filozofia 
jest potrzebna człowiekowi, to nie może rościć sobie pretensji do odkrywania prawd ostatecz‑
nych, nie tylko z powodu ograniczeń poznawczych, lecz także ze względu na niebezpieństwa 
moralne związane z takim roszczeniem.

WHY WAS EUCLID A DONKEY? REMARKS ON STEFAN THEMERSON’S THE 
MYSTERY OF THE SARDINE

SUMMARY The article is an attempt at a philosophical commentary on Stefan 
Themerson’s novel The mystery of the sardine (polish title: Euklides był osłem). First, 
some of the philosophical inspirations of the novel are presented, and then 
Themerson’s critique of the tendencies towards apriorism in Western philoso‑
phy, symbolized by Euclid.
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– Kobiety przyjmują większość ról życiowych i społecznych, jakie narzucane są im przez uwarun‑
kowania kulturowe. Z braku czasu zatracają siebie, umniejszają swoje zasługi, zapominają o za‑
interesowaniach całkowicie skupione na rodzinie, mężach i zadawalaniu wszystkich dookoła. 
Osobowość kobieca jest na tyle elastyczna, że potrafi dopasować się do narzuconych jej męskich 
standardów i  nieustannie stara się sprostać stawianym wymaganiom, niestety zapominając 
o sobie. Kultura, w której żyjemy i w jakiej zostaliśmy wychowani, jasno i precyzyjnie wskazu‑
je nam, kobietom, zadania: praca zarobkowa wraz z karierą, zajmowanie się domem, opieka 
nad dziećmi, dbanie o wszystkich członków rodziny, dobre relacje z przyjaciółkami i otocze‑
niem, staranny i zadbany wygląd i tym podobne. Mężczyzna w tym czasie otrzymuje olbrzymie 
wsparcie wpisane w naszą kulturę, które umożliwia jawne ograniczenie jego roli do zarabiania 
pieniędzy i własnej realizacji. Trud kobiet w okresie międzywojnia był związany również z przy‑
znaniem kobietom praw wyborczych, który to moment dziejowy kształtował nowo powstający 
ruch, później nazwany feminizmem socjopolitycznym. Jednak pierwsze próby dyskursu ko‑
biecego starano się zepchnąć w niepamięć historyczną, o czym pisze Sławomira Walczewska:

„W powszechnej świadomości dawny ruch kobiecy jest nieobecny. Nikt nie zastanawia się 
nad tym, że jeszcze sto lat temu uniwersytety były dla kobiet niedostępne. O tym, że kobiety 
w  Polsce dość wcześnie, w  porównaniu z  innymi krajami Europy, mogły dysponować swymi 
prawami wyborczymi wiadomo, że ‚otrzymały’ je jako uznanie zasług w restytucji państwa pol‑
skiego. Formacja myślowa, z obrębu której przez ponad sto lat produkowane były argumenty na 
rzecz praw politycznych kobiet, prawa do pracy i wykształcenia, utraciła swą żywotność. Ska‑
mieniała w postaci tekstów – instytucji, faktów literackich, arytystycznych, prawnych – których 
sens emancypacyjny jest nieczytelny dla współczesnych. Dopiero obecnie, począwszy od lat 80., 
zmienia się to za sprawą kobiet zainteresowanych ‚kwestią kobiecą’.” (Walczewska 2012: 8).

Nieustanne starania o publiczną debatę dotyczącą spraw kobiet w okresie międzywojnia 
otwierały również eseje Tadeusza Boya ‑Żeleńskiego, który świadomie i jednoznacznie określał 
rolę kobiety w nowoczesnym społeczeństwie polskim. Ponadto autor wskazywał na niedosto‑
sowanie prawa do sytuacji w kraju i potrzeb społecznych oraz kreowanie go wyłącznie przez 
mężczyzn, bez udziału kobiet. Stymulowane było to w pewnym wymiarze przez niedojrzałość 
społeczną i bezrefleksyjną zgodę na przedmiotowe traktowanie kobiet, o czym Boy ‑Żeleński 
pisze: „Społeczeństwo nasze ma dość naiwny stosunek do prawa. Może dlatego, że nie mieli‑
śmy tak długo własnych praw, że rządziły nami prawa obce, narzucane nam, tworzone daleko 
gdzieś w obcych stolicach, nawykliśmy uważać prawo za jakiś dopust boży, czy za jakiś święty 
dekalog, gdy to są po prostu ustawy, które my, ludzie, tworzymy sobie dla naszego ziemskiego 
porządku, nad którymi można dyskutować, starać się je zmienić, krytykować je. Zwłaszcza dziś 
i zwłaszcza u nas.” (Boy ‑Żeleński 2013). I dalej: „Kobieta stała się równowartościowym obywa‑
telem, zajęła miejsce we wszystkich dziedzinach, u wszystkich warsztatów pracy, […]. Zmieniły 
się warunki życia.” (Boy ‑Żeleński 2013).

Inspiracją dla Boya ‑Żeleńskiego mogła być Irena Krzywicka, orędowniczka pełnego napięć 
dyskursu prokobiecego w okresie międzywojnia, o czym pisze Filip Pietruszewski: „Pomysł pisa‑
nia o zapobieganiu ciąży i innych problemach kobiet miał wyjść bezpośrednio od I. Krzywickiej, 
a T. Boy ‑Żeleński jedynie go realizował. Publicystka była przekonana, że jego głos, jako dyplomo‑
wanego lekarza i powszechnie cenionego pisarza, będzie lepiej słyszalny. W ‚Wyznaniach gorszy‑
cielki’ podkreślała, że jej udział w reformie obyczajów jest niedoceniany.” (Pietruszewski 2013: 44).
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Czy można zatem powiedzieć, że Sabina Sebyłowa była kobietą wyzwoloną? Wydaje się, 
że tak. Zapewne brała udział w dyskusjach dotyczących kobiet, nie tylko jako żona poety, która 
aktywnie uczestniczyła w życiu towarzyskim ówczesnej Warszawy, ale przede wszystkim jako 
kobieta zaangażowana i  nowoczesna, świadoma potrzeby zmian prawno ‑społecznych. Wal‑
czewska podkreśla siłę i determinację ówczesnych kobiet: „One bowiem [kobiety – przyp. aut.] 
redefiniowały sens bycia kobietą nie tylko w polemikach gazetowych, lecz przede wszystkim 
w swoim życiu. Kobiety nie tylko pisały i dyskutowały o tym, co znaczy być kobietą, one same 
były kobietami. Napięcie pomiędzy  dawnym  i  nowym było dla nich nie tylko zewnętrznym 
przedmiotem rozważań, lecz także czymś na bieżąco przeżywanym. Ponieważ zaś tożsamość 
płciowa w bardzo dużym stopniu określa osobowość, a jej przemiana wiąże się z ryzykiem roz‑
chwiania i rozpadu samej osobowości, przemianę sensu bycia kobietą ze szczególnym drama‑
tyzmem przeżywały właśnie kobiety.” (Walczewska 2012: 12).

Ponadto wszystkie sfery życia Sebyłowej, od wychowania jakie odebrała, będąc jedynaczką, 
poprzez postrzegane świata, wolę wolności i niezależności w każdej dziedzinie – na to wskazu‑
ją. Sebyłowa nie przyjęła ról kobiecych narzuconych jej przez społeczeństwo. Nie utrzymywała 
bliskich kontaktów z rodziną męża. Z korespondencji jak i wspomnień syna brata Stefana Se‑
były, pana Andrzeja Sebyły1 (Lampa 2009: 15), wynika, że rodzeństwo spotykało się sporadycz‑
nie, a ich żony w ogóle. Sabina nigdy nie odczuwała potrzeby bliskości z drugim człowiekiem, 
co mogło wynikać z faktu, że była jedynaczką, i innych traktowała dość chłodno i z dystansem.

Również należy przytoczyć fakt, że Sebyłowie w okresie najpierw narzeczeństwa a później 
wczesnego małżeństwa nie stołowali się w domu, nawet kawy w domu nie pijali – podążając za 
pewnymi trendami korzystali z bogatej wówczas oferty restauracji i kawiarni oraz często gościli 
w domu rodzinnym Sabiny. Po narodzinach ich syna Witolda małżeństwo miało pomoc, która 
wykonywała wszystkie obowiązki domowe włącznie z opieką nad synem. Ważny jest również 
fakt, że ich syn najwięcej czasu spędzał z  dziadkami, którzy wychowywali go we wczesnym 
okresie jego życia, gdyż Sebyłowie wówczas rozwijali się zawodowo: „Podczas wigilijnego dnia 
dziecko jest z nami krócej niż zazwyczaj” (Sebyłowa 1960: 204) i dalej: „Dziadkowie i pociecha 
znowu w Rudniku” (Sebyłowa 1960: 209). Sebyłowie ze względu na liczne obowiązki i zobowią‑
zania zawodowe wysyłali syna do dziadków. Ich życie towarzyskie, w które angażowali się obo‑
je, uniemożliwiało im skupienie się wyłączenie na wychowaniu syna, ponadto warto podkre‑
ślić, że zarówno Władysław jak i Sabina rozwijali swoje pasje i zainteresowania, w których, we 
wczesnym dzieciństwie, nie mógł uczestniczyć Witold.

W ówczesnym inteligenckim gronie rola kobiety nie ograniczała się do obowiązków ty‑
powo domowych. Kobiety były samodzielne, niezależne, co należy uznać za rozpoczynający się 
proces zmian postrzegania kobiet i ich roli w społeczeństwie. Żony pisarzy, poetów, artystów 
mimo powszechnej opinii, że stały w cieniu męża, w moim przekonaniu one, XX wieczne żony, 
były niezwykle świadome i one kierowały swoimi mężami i  ich wspierały. Mężczyźni pokro‑
ju Dobrowolskiego, Iwaszkiewicza, Wata czy Sebyły cenili intelekt i ich partnerki były przede 
wszystkim partnerami do dyskusji. W tej kwestii możemy również się wesprzeć na związkach 
autorskich w literaturze światowej – Scotta Fitzgeralda i  jego żony Zeldy, Virginii Woolf i  jej 

1 Pan Andrzej Sebyła udzielił odpowiedzi na pytania pani Katarzyny Lampy drogą e‑mailową, która to 
w uzupełnieniu swojej pracy magisterskiej dołączyła ten wywiad do niej.
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męża Leonarda, Anaȉs Nin i Henrego Millera czy bardziej współcześnie – Zadie Smith i Nicka 
Lairda lub Margaret Atwood i Graeme Gibsona. Te kobiety odegrały ważną rolę w stymulacji 
twórczości swoich mężów oraz popularyzacji ich dorobku poprzez wsparcie i wspólną pracę.

W Polsce nie ma tradycji eksponowania żony pisarza lub męża pisarki na równi ze zna‑
nym i cenionym mężem lub żoną. Postrzeganie społeczne zniekształca, żeby nie powiedzieć, że 
wypacza obraz małżeństwa i ról w nich zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dostrzegamy jednost‑
kę, która osiąga sukces, ale całe rodziny pracują na niego świadomi szczególnych umiejętności 
tegoż, a co za tym idzie ewentualnej poprawy bytu czy nawet zmiany statusu społecznego całej 
rodziny. Wydaje się, że na gruncie polskim dopiero od niedawna rozpoczął się proces dostrze‑
gania współmałżonka lub współmałżonki pisarza jako odrębnej jednostki, która współtworzy 
go i kreuje. Świadczą o tym liczne publikacje poświęcone tym, którzy dotychczas żyli w przysło‑
wiowym cieniu. Jednak należy wyraźnie podkreślić, że w oczach swoich mężów czy żon byli oni 
traktowani jak równi partnerzy, a jedynie wśród społeczeństwa, ze względu na pewne stereo‑
typy i kulturowe zachowania, zostali zapomnieni. Warto również wspomnieć, że dzięki swoim 
dziennikom, zbieractwu i zamiłowaniu do pisania, właśnie ich pieczołowicie zachowane listy, 
skrypty czy najczęściej luźne notatki pozwalają na poznanie tych osób i oddanie im należytej 
pamięci, gdyż „Sens codzienności jest w każdej chwili ‚tuż przed nami’, jak sens potocznej roz‑
mowy. Codzienność to ‚teraz’ z perspektywy najbliższej ‚przyszłości’. Do codzienności nie ma 
powrotu. Natychmiast ‚rozpływa się’ i ‚krzepnie’ w micie, w tym co ‚niewyrażalne’. Tylko w rze‑
czach i słowach, które nas otaczają, ‚przebłyskują’ jakieś codzienne ‚historie’.” (Sulima 2000: 7).

Zatem kim była Sabina Sebyłowa?
Była jedyną córką Kwiryna Antoniego Krawczyńskiego, kolejarza pracującego w warszta‑

tach kolei terespolskich na kierowniczym stanowisku i Franciszki ze Zdrojkowskich. Urodzo‑
na 5 grudnia 1900 roku w ówczesnej Guberni Warszawskiej, powiecie warszawskim, mieście 
Warszawa, ochrzczona w Kościele pw. MB Loretańskiej przy ulicy Ratuszowej w Warszawie, 
mieszkała wraz z rodzicami w mieszkaniu przy ulicy Brzeskiej 52 pod numerem 54, na Pradze, 
blisko pracy ojca.

W sąsiedztwie mieszkała siostra matki wraz ze swoją rodziną. W czasie małżeństwa 
z Władysławem Sebyłą mieszkali przy ulicy Wilczej 21 (centrum Warszawy, ścisłe Śródmieście), 
w przybudówce dwupokojowej, na piątym piętrze, ale już w 1932 roku rodzice Sabiny oddali 
im swoje mieszkanie i Sebyłowie wrócili w rodzinne strony Sabiny do dużego, trzypokojowego 
mieszkania przy ulicy Brzeskiej. Sabina zdała maturę na pensji u Zofii Łabusiewicz. Informa‑
cja ta zmienia swój wydźwięk, kiedy dowiadujemy się, że na tej pensji poznała pannę Cecy‑
lię Betley, która ukończyła z kolei pensję u matki Marii Curie ‑Skłodowskiej, pani Bronisławy 
Skłodowskiej z domu Boguskiej, przełożonej pensji dla dziewcząt z dobrych domów, co rów‑
nież wyraźnie zaznacza w dziennikach: „5 lipiec 1934 rok. Zmarła Maria Curie ‑Skłodowska. 
Oprócz tego, że Skłodowska była i zostanie niezwykłą między kobietami, nazwisko jej łączy się 
w moim umyśle z pewną osobą. Nauczycielka prywatna, która mnie uczyła zaraz po ojcowskim 
abc, panna Cecylia Betley, ukończyła pensję pani Skłodowskiej, matki Marii. Ojciec mój i panna 
Betley otworzyli przede mną wiele wejść do świata, rozumień, poznawań, przez które szkoła 

2 Kamienica przy ul.  Brzeskiej 5 została zbudowana przed  1897 roku dla Henryka Kocha jako dom 
dwupiętrowy, przed pierwszą wojną została nadbudowana o dwie kondygnacje. Od 1932 roku mieszkała tu 
rodzina Sebyłów.
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i moje otoczenie nigdy by mnie nie przeprowadziły. Moje szczęście, żem się z tymi dwojgiem 
nie rozminęła.” (Sebyłowa 1960: 176).

W 1928 roku wyszła za mąż za dwa lata młodszego poetę i krytyka literackiego Władysła‑
wa Sebyłę, poznanego na ostatnim roku jego studiów, podczas jednego ze spotkań poetyckich 
właśnie założonej „Kwadrygi”. Ich ślub odbył się 9 września 1928 roku w Krakowie w Kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP (potocznie zwany Kościołem Mariackim).

Sebyłowa pracowała w dziale ekspertyzy grafologicznej (sprawdzała czeki, które przed 
wojną były tak popularne jak dzisiaj karty bankomatowe) w Pocztowej Kasie Oszczędności. 
Bardzo ceniła swoją pracę, poświęcała jej wiele uwagi, była doceniana i otrzymała nawet na‑
grodę finansową za złapanie fałszerza, za którą dobudowała i urządziła kuchnię w domku let‑
niskowym w Magdalence, o czym wspomina w swoich dziennikach: „W PKO spełniam funkcję 
polegającą na badaniu autentyczności dokumentów instytucji. Nareszcie robię to, co mi od‑
powiada. Przygotowanie do funkcji zdobyłam w ciągu roku: w Instytucie Psychotechnicznym, 
w Urzędzie Kryminalnym, w Wydziale Śledczym Policji Państwowej, w Mennicy Państwowej 
oraz na wewnętrznym kursie grafologicznym, prowadzonym przez instytucję.” (Sebyłowa 1960: 
238). I dalej: „W kilka dni po nieudanym zamachu na kilkadziesiąt tysięcy otrzymałam nagrodę. 
[…] Starczyło na częstowanie kolegów doskonałymi czekoladkami Fuchsa i na magdaleńską in‑
westycję.” (Sebyłowa 1960: 239–240).

Po wybuchu wojny została w Warszawie, gdzie pracowała jako hafciarka. Po wojnie praco‑
wała m.in. w Biurze Resortu Kultury i Propagandy Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy, w Mi‑
nisterstwie Kultury i Sztuki, w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w Polskim Radio 
i w wydawnictwie Artos. Zmarła 19 lutego 1980 roku, została pochowana na cmentarzu, na któ‑
rym również spoczęli jej rodzice, na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Na jej nagrobku 
jest symboliczny napis informacyjny o mężu, a na jej epitafium znajduje się podpis „pisarka”.

 Zdj. 13 Zdj. 24

3 Zdjęcie z prywatnego archiwum Stefana Sitkiewicza; autor: S. Sitkiewicz.
4 Zdjęcie z prywatnego archiwum Stefana Sitkiewicza; autor: S. Sitkiewicz.
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Była autorką „Moja matka opowiada” (1958), „Okładka z pegazem” (1960), „Notatki z prawobrzeż‑ 
nej Warszawy” (1985) i kilku artykułów prasowych w tym m.in. „Zdobycie Pragi” z 1957 roku (de‑
biut w „Tygodniku Demokratycznym” nr 39). Od 1961 roku członkini Związku Literatów Polskich. 
Warto również zaznaczyć, że nie należała do Grupy Literackiej „Kwadryga”, a jedynie wspiera‑
ła ją z  racji pełnionej w niej funkcji męża. Natomiast w latach 60. XX wieku sama należała 
do Klubu Literackiego „Ognisko”, który był uważany przez ówczesne służby za grupę opozycji, 
w której warszawska inteligencja próbowała odnaleźć namiastkę możliwości wymiany myśli, 
dyskusji we wspólnych strukturach. (Dąbrowski – Gontarczyk – Tomasik 2008: 956). Jednak na 
próżno szukać informacji czy choćby krótkich wzmianek na temat jej pisarstwa w opracowa‑
niach literackich ówczesnej Polski – została zapomniana jak jej mąż. Jej nazwisko pojawia się 
dopiero w Leksykonie Polskich Pisarzy Współczesnych autorstwa Piotra Kuncewicza. Czytamy: 
„Sabina Sebyłowa 1900–1980 prozaik, autorka wspomnień.” (Kuncewicz 1997: 232).

Sabina Sebyłowa była inteligentna, spostrzegawcza, bystra, miała nieprzeciętny dar ob‑
serwacji i analizy. W swoich dziennikach notuje własne spostrzeżenia na temat polityki, sy‑
tuacji w kraju, spisu ludności: „Po układzie w Monachium (Hitler, Chamberlain, Mussolini, 
Daladier) Czesi mają nam zwrócić Śląsk Zaolziański. Sudety przypadły Niemcom. Czy należało 
przykładać zachłanną rękę do rozrastającej się agresji niemieckiej? I co z tego wyniknie?”5 Jej 
opinie były stanowcze, przemyślane, miała poglądy prokobiece.

Nie była zależna finansowo od swojego męża, którego zresztą wspierała (mieli oddzielne 
budżety – mąż „pożyczał” od niej pieniądze). Sebyłowa zdawała sobie sprawę ze złej sytuacji 
finansowania sztuki i poezji w Polsce, dlatego, choć zmęczona i zapewne przytłoczona codzien‑
nością, była niezwykle wyrozumiała dla swojego męża. „Pracować muszę. Jestem żoną młodego 
polskiego poety. A zresztą nie potrafię sobie wyobrazić społeczeństwa, dającego żyć dostatnie 
z poezji.” (Sebyłowa 1960: 25). Dalej: „A propos – zarabia. Poezja nie jest w Polsce lukratywnym 
źródłem. Zarabiam raczej – ja.” (Sebyłowa 1960: 72).

Sebyłowa całą spuściznę po mężu  – zgromadziła wszystkie dokumenty, kwity, papiery, 
listy, recenzje, rękopisy, wycinki prasowe, zdjęcia – przekazała do Muzeum Literatury im. Ada‑
ma Mickiewicza w Warszawie, które to jako jedyna instytucja dysponuje pełną dokumentacją 
oraz prawami do całej spuścizny po Sebyle. Przez całe swoje życie nie tylko dbała o zachowanie 
pamięci po mężu, ale także o pewnego rodzaju wskrzeszenie myśli o nim – organizowała wie‑
czorki poetyckie, spotkania m.in. w 1966 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta 
w Częstochowie, podczas którego przygotowano wyjątkową wystawę, na której eksponatami 
były rzeczy osobiste poety. Odwiedzała również jego rodzinne miasteczko  – Kłobuck  – aby 
i tam pamięć o nim nie zaginęła. Angażowała się we wszystkie inicjatywy upamiętniające jej 
tragicznie zmarłego męża. Z kolei Andrzej Sebyła, bratanek Władysława, tak wspomina pamięć 
Sabiny o mężu: „Pokój poety przez cały okres wojny i w pierwszych latach po wojnie był w stanie 
nienaruszonym. Pianino otwarte, skrzypce, przybory do malowania, nuty i książki na miejscu, 
na którym pozostawił je Władysław. Oczekiwali na jakąkolwiek wiadomość od ojca i męża. Tak 
to utrzymywali, jak relikwię, aż do lat pięćdziesiątych.” (Lampa 2009: 15).

5 Dzisiaj dyktat monachijski jest synonimem ustępstwa ponad wszystko; pomimo tego, że wiemy, że 
przyniesie to zły efekt; jak widać już wówczas budził liczne wątpliwości.
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Il. 2 i 36 

Jednak swoją korespondencję, odpowiedzi na listy małżonka częściowo zniszczyła.7 Tym sa‑
mym przerwała dialog, który dla nas, literaturoznawców, a także dla historyków, jest kluczowy 
dla zrozumienia tamtego czasu. Jest to o tyle istotne, gdyż w konfrontacji oryginalnych listów 
Sebyły i fragmentów pamiętnika Sebyłowej dochodzimy do momentu kryzysu małżeńskiego, 
który z wielkim prawdopodobieństwem mógł zakończyć się z rozstaniem pary. Kryzys zaczął 
się przed wyjazdem Władysława na stypendium do Włoch i Francji przyznanym mu w ramach 
Funduszu Kultury Narodowej im. Józefa Piłsudskiego, który trwał od kwietnia do września 1931 
roku. Lata 30. XX wieku to czas niepokojów i załamań stabilizacji politycznej i gospodarczej na 
świecie, a także czas załamania sytuacji w małżeństwie Sebyłów. 

Sabina między 1930 a 1933 roku mówi o swoim mężu Władysław, choć on podpisuje się 
w listach do niej Władek, a sam zwraca się do małżonki wręcz pieszczotliwie Sabuśka – Buśka. 
W tym trudnym czasie nie pozwala sobie na zdrobnienie jego imienia lub określenie go w inny, 
zazwyczaj stosowany w relacjach małżeńskich. Komentując w swoim pamiętniku jeden z  li‑
stów męża pisze, że nie ma ochoty odpisywać mu na listy. Pojawiają się również komentarze 
między cytowanymi przez nią fragmentami listów mężowskich: „Władysław nadal w planach.” 
(Sebyłowa 1960: 96), „Wszelkie tak, siak, owak. Rozważania […] Utopie!” (Sebyłowa 1960: 100) 
sugerujące irytację i niewiarę w mężowskie słowa (wynika z kontekstu). Czuje się wolna i z tej 
wolności korzysta. Brakuje je męskiego wsparcia, kogoś kto zaopiekowałby się nią i dla kogo 
ona stałaby się najważniejsza. Tymczasem jej mąż to poeta, wydaje się, że niezaradny życiowo, 
który niezupełnie jest przystosowany do życia codziennego. Nie daje jej tego, co w rozumie‑
niu społecznie przyjętym, dawać powinien każdej kobiecie jej mąż – poczucie bezpieczeństwa, 
zabezpieczenie finansowe, spokój ducha. Ona zarabia, aby móc wyżyć, ona wspiera popada‑
jącego w depresję i  stany melancholijne męża, pilnuje jego spraw, terminów, niczym sekre‑
tarka. Na pewnym etapie ich wspólnego życia Sebyła zrzucił na żonę wszystkie funkcje, jakie 

6 Okładka oraz tytulatura książeczki wystawowej z tego wydarzenia.
7 Informacja ustna, przekazana autorce przez kustosz Panią Marię Dorotę Pieńkowską, podczas oso‑
bistych rozmów i spotkań w 2016 roku w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

Olga DerewieckaSabina Sebyłowa – emancypatka, pisarka, archiwistka wspomnień



STUDIA SLAVICA XXV/266

sam powinien pełnić. Żony radzi się we wszystkim. Ale nie żyje z nią, żyje obok. Sebyłowej to 
przeszkadza, czuje się młodą, niespełnioną kobietą. Brakuje jej oparcia. O  mężu wyraża się 
z szacunkiem, czasami delikatną ironią, ale nie są to wyznania czułe, pełne miłości, pożądania. 
Sabina jest przywiązana w szczególny sposób do męża, sam fakt przechowywania pamiątek 
po nim, wszelkich rzeczy, dokumentów, skrawków nawet najmniejszych zapisów, a następnie 
oddanie ich do Muzeum Literatury świadczyły o oddaniu się jego sprawom i swoistej lojalności.

Poznała mężczyznę, który ją zainteresował, być może nawet wdała się w bliższą znajo‑
mość (o czym świadczy sformułowanie „mówi do mnie”), dla którego gotowa była również po‑
święcić swoje małżeństwo: to z wielkim prawdopodobieństwem Leopold Skwierczyński,8 na co 
wskazuje określenie zapisane w dzienniku – lotnik ‑aktor i jako jedyny taki funkcjonował wśród 
trenujących lotników: „Mój sposób życia prawie bez zmian, a jednak nie bez zmian. Leopold mu 
na imię. Mówi do mnie, że gdy lata nocami nad Warszawą, patrzy w moje okno. A ja omal wie‑
rzę lotnikowi ‑aktorowi.” (Sebyłowa 1960: 84). Rozważała możliwość tego ewentualnego związ‑
ku bardzo wnikliwie, jednak nie znamy jej przemyśleń szczegółowych i dokładnych. Opieramy 
się jedynie na kilku lakonicznych wzmiankach w tekście. „Ile zyskuję, ile tracę? Jak w handlu? 
Nie. Jak w małżeństwie.” (Sebyłowa 1960: 13).

Jednak nie zdecydowała się na opuszczenie męża, co wyraźnie zaznacza w swoich dzien‑
nikach i ma wewnętrzną świadomość, że tej decyzji będzie żałowała jako kobieta, ale nie jako 
towarzyszka życia. Sebyłowa nie była piękną kobietą, musiała roztaczać pewien czar lub jej in‑
teligencja po prostu oczarowywała mężczyzn, gdyż często była adorowana, ponadto zdarzały 
się sytuacje, że wręcz jawnie flirtowano z nią. Jednak ona nigdy nie zdradziła Sebyły, choć jej 
zapiski wskazują, że brakowało jej, w jej rozumieniu, prawdziwego mężczyzny. Mimo pewnej 
niechęci w tym okresie do swojego męża, trwa przy nim, choć nie znamy pobudek, które nią 
kierowały. Musimy je wyczytać pomiędzy wersami i z fragmentów jej prozy. Świadczą o tym 
słowa z dziennika spod daty 30 stycznia 1932 roku. Sebyłowie wybrali się na Bal Karnawałowy 
do Szkoły Sztuk Pięknych: „Pułkownik schodzący ze schodów na balu w Szkole Sztuk Pięknych 
nadepnął na brzeg mojej długiej toalety. Trochę go naderwał. Przepraszał subtelnie, żałował. 
Namawiał, że naprawi swoją niezręczność. Na balu. I po balu. Boję się siebie, gdy spotykam 
mężczyznę, którego zdecydowałabym się wybrać na swego mężczyznę. Tym bardziej że taki 
prawie się nie zdarza. Nie zgodziłam się na przygodę z  pułkownikiem. Pożałuję.” (Sebyłowa 
1960: 111). Nie mamy pewności, że Sebyła nie był świadom tego, że żona myślała o innych męż‑
czyznach w kategorii partnerstwa. Nie wynika to w żadnej z zachowanych listów i z korespon‑
dencji. Władysław pisze do Sabiny w liście z 12 maja 1931 roku z Florencji: „Mam nadzieję otrzy‑
mać tutaj list od Ciebie, a z Rzymu natychmiast przyszlę adres, postaram się jakimś expresem. 
Nad naszemi sprawami myślę, ale ponieważ w ostatnich przed wyjazdem czasach przeżywałem 
jakby rozdwojenie osobowości, czekam, żeby to wrażenie, nawiasem mówiąc b.nieprzyjemne 
minęło. Zauważyłem, że potrosze już mija. Wyglądało to (rozdwojenie osob.) mniej więcej tak: 
jedno ja robi coś i działa – a ja właściwy, prawdziwy ja, przyglądam się temu jakby obserwator, 
jakby to działo się poza mną i  nie mogę zdobyć się na żaden czyn. Może nie uwierzysz, jak 

8 Leopold Skwierczyński ur. 24.12.1905 w Husince, zm. 16.09.1959 w warszawie na raka nerki. Aktor 
teatralny, oficer WP II RP, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej; major lotnictwa, cicho‑
ciemny, po wojnie aktor i dyrektor Teatru Dramatycznego, mąż Heleny Ippoldt – aktorki; pseud. „Aktor” 
i „Teatr”.
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mało byłem zależny od własnej woli. Nieraz zdawało mi się, że jakaś siła, której nie mogłem się 
oprzeć, pcha mnie do zrobienia tak a nie inaczej. Chwilami czułem, dosłownie, jakby mnie kto 
za włosy ciągnął, albo pchął gwałtownie do postępowania takiego a nie innego. Dlatego byłem 
zewnętrznie bierny: działałem impulsami. Chciałbym, żebyś to zrozumiała. Mam wrażenie, 
że stan ten powoli mija.”, co ona komentuje, dość sucho i beznamiętnie, w swoich dziennikach 
pod datą 18 maja 1931 roku następująco: „Władysław bardzo rozbity nerwowo. Nie jestem za‑
skoczona. Już w Warszawie się to zapowiadało.” (Sebyłowa 1960: 84). Jednak Sabina nadal nie 
odpisuje mężowi, co on komentuje w kolejnym liście do niej z 2 czerwca 1931 roku z Rzymu na‑
stępująco: „Nie rozumiem, dlaczego nie piszesz. Czy przypuszczasz, że nic mnie nie obchodzi, 
co się dzieje u Ciebie, choćby to były drobne rzeczy? Wiesz przecież, że nie mam bliższego mi 
człowieka prócz Ciebie. Byłoby mi b.ciężko stracić go. Przypuszczam czasami, że postanowiw‑
szy wyleczyć się, jak to powiedziałaś, uskuteczniasz swoje zamiary. Ja zaczynam się prostować, 
ale zupełnie wyprostuję się dopiero po powrocie.” I dalej, już z Francji pisze do żony: „Paryż 
7. IX – 31 r. Buśki. Mam wrażenie, że dość sporo czasu upłynęło, odkąd dostałem Twoją kartę 
z zawiadomieniem, że jesteś w pociągu i jedziesz na wieś. Czemuto znów taka dłuższa przerwa 
w korespondencji?”9 Dopiero po interwencji teścia Sebyły (na jego listowną prośbę), żona po‑
nownie nawiązuje wymianę listów.

Sabina Sebyłowa była niezwykle świadoma zdolności swojego męża – nigdy nie podda‑
wała w wątpliwość jego umiejętności, jego geniuszu, intelektu, wręcz wysławiała go. Jednak 
wizerunek jej męża w tych trudnych dla nich latach jako męża był nieco gorszy. Nie dostrze‑
gała w nim mężczyzny, a jedynie partnera intelektualnego. W dziennikach w kilku miejscach 
zapisano informację, zupełnie przypadkową, opisując jakieś inne, konkretne zdarzenia, że Se‑
byłowa spała sama, na tapczanie. Ponieważ ta informacja powiela się w kilku miejscach, na‑
leży przypuszczać, że każde z małżonków miało własne miejsce do spania: „Dzisiaj o świcie 
myślałam, że wyskoczę ze skóry. Niewiele po piątej, gdy wszyscy domowi jeszcze mocno spali, 
na progu bramy, pod naszymi oknami, zwłaszcza pod tym, gdzie stoi mój tapczan, nastąpiły 
bardzo ostre wybuchy.” (Sebyłowa 1960: 133). Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że taki 
stan rzeczy był dość powszechnym zjawiskiem i być może osobne sypialnie były w domostwie 
Sebyłów związane z codziennym stylem życia.

Po powrocie Sebyły z wyjazdu stypendialnego, sytuacja nieco się ustabilizowała. Co cieka‑
we, ich syn wciąż najwięcej czasu spędzał z dziadkami. Kiedy ojciec wyjechał, Sabina Sebyło‑
wa oddała syna pod opiekę swoich rodziców: „Ojciec wyjechał, ty więc mieszkasz u Dziadziów, 
ja na Wilczej będę prowadziła kawalerskie gospodarstwo. Dobre to!” (Sebyłowa 1960: 78). A po 
wojażach ojca, Witold nazywany przez wszystkich drugim swoim imieniem Maciej, rodziców 
widywał jedynie w niedziele. „Maciejunio mieszka w dalszym ciągu w dziadziów; na niedzielę 
pożyczamy go do siebie.” (Sebyłowa 1960: 108). Jednak z dzienników Sabiny wnioskujemy, że 
dopiero rok 1933 mógł okazać się przełomowym czasem w ich małżeństwie, gdyż zapiski doty‑
czące męża stają się bardziej ciepłe, serdeczne i ponownie Sebyłowa zaczyna używać zdrobnień 
w stosunku do swojego męża: Władys, Władek.

Sabina Sebyłowa opublikowała swój dziennik w 1960 roku, w czasie, kiedy surowa cen‑
zura nie dopuszczała do druku mnóstwa cennych pism. Dlatego można podejrzewać, że wiele  

9 Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, mikrofilm nr 1433, syg. 899.
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fragmentów zostało z  niego usuniętych, również podejrzane jest pomijanie niektórych na‑
zwisk, a zamiast nich wstawianie jedynie inicjałów. Adresatem dziennika bez wątpienia jest 
jedyny syn pary Witold Maciej Sebyła,10 któremu matka poświęciła te treści, by zachować 
w jego pamięci chwile, które w naturalny i nieuchronny sposób zapomni. Trzeba pamiętać, że 
„Zdarzenia istnieją dzięki naszej w nich obecności i jako takie stają się tworzywem raportów.” 
(Sulima 2000: 8) i  w taki sposób chciała opowiedzieć swojemu synowi ich życie. Przy okazji 
Sebyłowa nakreśliła wybitne dzieło, przekazując nie tylko chwile rodzinne, ale przede wszyst‑
kim literacko ‑kulturowe relacje i  sprawy tamtych lat. Ponadto jej obiektywizm, klarowność 
w przekazywaniu faktów oraz umiejętności pisarskie nadają „Okładce z pegazem”, a następnie 
„Notatkom z prawobrzeżnej Warszawy” kronikarskiej precyzji. Fragmentarycznie, ale sukce‑
sywnie zapisuje recenzje, stan ludności, komunikaty, imprezy, relacje między literatami, mu‑
zykami i innymi znanymi już wówczas lub dopiero rodzącymi się sławami. Zapiski w „Okładce 
z Pegazem” rozpoczynają się 6 listopada 1929 roku, kiedy Sebyłowa urodziła swojego jedynego 
syna, a kończą się 31 sierpnia 1939 roku bardzo wymownym zdaniem (28 sierpnia tegoż roku 
do wojska został powołany mąż) „Mobilizacja ogłoszona. Tłumy mężczyzn stoją przed biurami 
oczekują, aby z cywilnych ludzi, w miarę rozporządzających swoją wolą, stać się zbiorowiskiem 
służącym celom wojny. Wydaje mi się, że ta wojna stanie się splotem tak okropnych wydarzeń, 
że deprecjonują one zapewnienia o zwycięstwie. Naszym zwycięstwie, Nie czerpie się z tego 
poczucia siły.” (Sebyłowa 1960: 267). I jak pokazał czas, niestety, nie pomyliła się.

Sebyłowa dzięki swoim umiejętnościom obserwatorskim pozostawiła po sobie zapis uka‑
zujący ruchomy i niestabilny okres dziejowy, ale przede wszystkim z kronikarskim zacięciem 
opisała wiele postaci, które dzięki temu zachowały się w zbiorowej pamięci. Należy przy tym 
podkreślić, że „Opis literacki staje się więc jedną z form dokumentacji szerokości zakresu spo‑
łecznego funkcjonowania wzorów kulturowych, czyli reakcji społecznych na określone sytuacje 
egzystencjalne” (Ossowski 2007: 45), natomiast za Rochem Sulimą trzeba dodać, że „Codzien‑
ność jest praktykowana i nie potrzebuje definicji” (Sulima 2000: 7). I taką spuściznę pozostawi‑
ła po sobie Sebyłowa.

Jak każda inteligentna osoba miała swoje pasje i namiętności. Jedną z nich, wyróżniają‑
cą się na tle pozostałych zainteresowań, była muzyka poważna i opera. Można posunąć się do 
stwierdzenia, że myślała muzycznie. Takie wrażenie odnosi odbiorca jej dzienników, w których 
żona poety wielokrotnie zapisując swoje uwagi, spostrzeżenia, odwołuje się do języka muzy‑
kologicznego: „Mówiąc, wciąż spacerował po pokoju. Nie od razu odrywał całą stopę od pod‑
łogi; piętę z minimalnym opóźnieniem. Robi to wrażenie chodzonego stracceto.11 Na mgnienia 
staje się wyższy i znowu opada. Matowy głos Lucjana jest dobitny. Rąbana, emfatyczna dyk‑
cja.” (Sebyłowa 1960: 36–37). I  dalej: „Publiczność już umie La terre au vigne. La terre au vi‑
gne przenosi mnie do wczesnego dzieciństwa, kiedy mój dziadek sadowił mnie obok siebie 
i  grywał tę piosenkę i  wiele innych na organach w poklasztornym kościele.” (Sebyłowa 1960: 
132). Następnie: „Ileż to różnych dźwięków wraca z dzieciństwa? Ile różnorodnych przejawów 
życia zwracało na siebie uwagę swoją akustyką! Dopiero później, stopniowo, zaczęły się stapiać 
w rozumienie pewnych zagadnień: cywilizacyjnych, społecznych, kulturalnych, artystycznych. 

10 Syn Sebyłów Witold Maciej ur. 4 listopada 1929 roku.
11 Chodzi o straccato.
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Ludzkich.” (Sebyłowa 1960: 137). W swoim życiu Sebyłowa wiele miejsca poświęca muzyce. Słu‑
cha, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, szczególnie operowym, ówczesnej Warszawy, 
słucha w radio12 koncertów zagranicznych, recenzuje i ocenia wystąpienia muzyków. Ponadto 
Sebyłowie spędzają sporo czasu słuchając koncertów, a podczas wyjazdu poety na stypendium, 
żona kupuje patefon: „Kupiłam patefon. Wprawdzie nie miałam pieniędzy, ale tak nagląco za‑
pragnęłam patefonu, że zrobiłam składkę między kolegami i prędko poszłam do Rudzkiego na 
Marszałkowską 146. Patefon jest mały, lekki, w kształcie zręcznej walizeczki. Pieniądze zwrócę 
w umówionym terminie. Flukowski kładzie się na Władkowym tapczanie, skrzyneczkę usta‑
wia sobie na brzuchu, płyty leżą obok. Nakręca. Nakłada Koncert G ‑dur Mozarta w wykonaniu 
Yehudi Menuhina. Znów nakręca, i Mischa Lewitzki gra I Koncert fortepianowy Liszta, następ‑
nie Robert Redford śpiewa Króla olch Szuberta. Doskonałe wykonanie. Kto umie śpiewać pieśni 
Szuberta?! Zmienia płyty lub jedną powtarza kilkakroć i bardzo sobie chwali taki sposób słu‑
chania muzyki.” (Sebyłowa 1960: 86).

Sebyłowa uwielbiała również książki i czytanie. Sporo miejsca poświęca na recenzje, po‑
równania. W dziennikach zapisuje swoje rozterki dotyczące zakupu książek: „W kraju kryzys. 
Obniżka płac. […] W obecnej naszej ogólnej sytuacji praca twórcza ma dość słabawe widoki 
powodzenia. Z okrojonych budżetów ile pozostanie na kupno książek?” (Sebyłowa 1960: 104). 
Z kolei w tym samym czasie otrzymuje list od męża, w którym ten opisuje jej: „Paryż, 24. VI – 31 
r: Lechoń pożyczył mi książki do czytania, bo ma wszystkie, nawet ostanie Piechaliwe Prądy”,13 
I dalej: „Paryż, 29. VI – 31 r. O literaturze i kulturze francuskiego czytelnika wiem jeszcze nie 
wiele, ale widzę, że wszystko czyta – i wszędzie: w tramwaju, w metro, przy obiedzie, nawet na 
ulicy. Zrozumiałe, że przy takiej ilość odbiorców może istnieć i producent – literat. Przytem 
książki są b.tanie. Za Larussa zapłaciłem 34 fr. – u nas kosztowałby co najmniej 50 zł.”14 I kolej‑
no: „Paryż 7. IX –31 r. A kiedy dziś przeszedłem się z nim po kramach bukinistów, musiałem 
odejść sam, bo nie chciał odejść od książek, ale w rezultacie nic nie kupił. (o Ważyku w Paryżu – 
przyp. aut.).”15 Rozbieżność sytuacji w kraju i za granicą, głównie w sferze finansowej, ale także 
w kwestii dostępności towarów, w tym przypadku książek, była tak duża, że Sebyłowa opisując 
listy męża w swoich notatkach, stosuje lekceważący styl, trywializuje i upraszcza, o czym pisze 
do niej mąż. (Władysław przywiózł żonie kilka publikacji po francusku i  włosku. Jednak nie 
posiadamy żadnych zapisów z nimi związanych).

12 Sabina dostała w prezencie od swojego męża radio Philips.
13 Piechaliwe Prądy – chodzi o czasopismo „Prądy” wydawane w latach 1931–1932 w Łodzi, którego re‑
daktorem naczelnym był Marian Piechal. Sebyłowie dobrze znali się z Piechalą, który należał do Kwadry‑
gi. W pewnym momencie odłączył się od niej w atmosferze awantury i niezgody – w grudniu 1930 roku. 
W „Fundusz Kultury Narodowej (1928–1937). Zarys działalności” został wymieniony jako jeden ze stypendy‑
stów. Tak Sebyłowa wspomina go w swoim dzienniku: „Marian Piechal, poeta, którego również nękają pro‑
blemy społeczne. O ile poezja Flukowskiego jest trudna, o tyle sam Piechal jest jeszcze trudniejszy. Można 
mieć pewność, że jest on człowiekiem o niepohamowanych ambicjach. Piechal najeża redaktorskie stano‑
wisko Władysława ciągłymi pretensjami. W oczy, w listach. Piechal namiętnie lubi dyskutować. Wydaje mi 
się, że dyskusja jest pasją prawie wszystkich kwadrygantów. Dyskutują na temat poezji (przede wszystkim), 
poetów (jeszcze częściej), literatury, kobiet… A Piechal wciąż na temat marksizmu.” (Sebyłowa 1960: 62).
14 Fragment rękopisu, list z 29. 06. 1931, mikrofilm nr 1433, syg. 899, archiwum Muzeum Literatury im. 
A. Mickiewicza.
15 Fragment rękopisu, list z Paryża z 7. 09. 1931, mikrofilm nr 1433, syg. 899, archiwum Muzeum Litera‑
tury im. A. Mickiewicza.
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Sebyłowa była niezwykle ambitna, niepospolicie utalentowana i  obdarzona fascynującą 
osobowością. Nie była zazdrosna o dorobek męża, ale również sama nie stała w jego cieniu, 
raczej stała obok niego, równo. Nie była nauczona bycia żoną, miała swój zawód, swoje pasje, 
których nie chciała zaniechać. Tworzyli niesamowicie partnerski związek, z pełnym poszano‑
waniem wzajemnej odrębności, wsparciem – poza wspomnianym momentem kryzysu – bar‑
dzo świadomi, zakochani, w późniejszej fazie swojego małżeństwa po przejściach, ale wciąż 
razem. Dla Sebyły jego żona była najważniejsza na świecie, traktował ją jako swoją partnerkę, 
powiernicę, ale także jak poetkę, która recenzuje i  poprawia jego twórczość. Doskonale znał 
wartość i umiejętności swojej żony. Czytamy w jednym z listów: „Wiesz przecież, że nie mam 
bliższego mi człowieka prócz Ciebie. Byłoby mi b.ciężko stracić go.”16 I dalej: „Poemat ma się 
nazywać Młyn – albo podobnie – będzie poświęcony Tobie – ale nie mów nikomu o tych moich 
projektach, bo to  – mimo wszystko  – trochę na wodzie pisane. Choć teraz b.mocno ulegam 
impulsom i wiele rzeczy robię poprostu pod przymusem wewnętrznym.”17 I jeszcze: „Co do pi‑
sania – zaczęłem ten poemat Młyn, ale utknęłem po kilku partjach. To co napisałem, wydaje 
mi się tak nudne, że nie mogę znaleźć w sobie entuzjazmu, do pisania dalej. Właściwie czuję 
w sobie sporo materjału, ale nie wystarczają mi dotychczasowe formy poetyckie. Kto wie, czy 
będę jeszcze pisał wiersze.”18 Z listów wymienionych pomiędzy małżonkami wyłania się obraz 
związku opartego w dużej mierze na relacji intelektualnej. I z całą pewnością nie można po‑
wiedzieć, że Sabina stała w cieniu męża. Była jego opoką, wsparciem, muzą, kochanką, żoną, 
sekretarką, organizatorką życia, dbającą o fundusze pragmatyczną kobietą. Nie miała nawyku 
zadowalania męża i wszystkich dookoła, przecież była równie inteligentna, wybitna i twórcza 
jak jej mąż. Żyła po swojemu, zgodnie z własnymi priorytetami.

SABINA SEBYŁOWA – EMANCIPATE, WOMAN WRITER, MEMORIES 
ARCHIVIST

Summary The aim of the article is to present Sabina Sebyłowa as her hus‑
band’s archivist, who despite her interests, passions and life difficulties, accu‑
mulated the legacy of her husband and donated it to the Museum of Literature 
in Warsaw. Sabina Sebyłowa, like her husband, was underappreciated and for‑
gotten by Polish literature, it was not until the 1990s that the first mentions of 
her characterizing her as a writer appeared. The work is based on an analysis of 
her diaries and previously unpublished fragments of Sebyła’s letters to his wife, 
from which emerges out the figure of Sabina Sebyłowa.

16 Fragment rękopisu, list z 29. 06. 1931, mikrofilm nr 1433, syg. 899, archiwum Muzeum Literatury im. 
A. Mickiewicza.
17 Fragment rękopisu, list z 10. VII – 31 r., mikrofilm nr 1433, syg. 899, archiwum Muzeum Literatury 
im. A. Mickiewicza.
18 Fragment rękopisu, list z Paryża z 6. VIII – 31 r., mikrofilm nr 1433, syg. 899, archiwum Muzeum 
Literatury im. A. Mickiewicza.
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1 / WSTĘP
W artykule opisuję funkcje myślnika1, który jest jednym z dziesięciu2 znaków interpunkcyjnych. 
W różnogatunkowych tekstach myślnik plasuje się na miejscu trzecim3 z częstotliwością użycia 
ok. 10%, podczas gdy pierwsze miejsce zajmuje przecinek (ok. 42%), a drugie – kropka (ok. 34%) 
(zob. Łuczyński 1996, 1999, 2001). Znak ten od drugiej połowy XX wieku zadomawia się w no‑
wych funkcjach (zob. Miodek 1976, 1982, 1983, 1999; Podracki 1993, 1998; Łuczyński 1999, 2001, 
2016; Karpowicz 2009).

Inspiracją do opracowania tekstu Funkcje myślnika – norma i jednoznaczność są publikacje ję‑
zykoznawców zajmujących się interpunkcją, m.in. Jana Miodka, Tomasza Karpowicza, Edwar‑
da Łuczyńskiego, Jerzego Podrackiego, a także odpowiedzi językoznawców na listy kierowane 
do internetowych poradni językowych, rejestrujących na bieżąco potrzeby uzualne osób piszą‑
cych po polsku. Zatem przykłady analizowanych zdań oraz propozycje rozwiązań interpunk‑
cyjnych pochodzą z tekstów językoznawczych, których autorzy obserwują i odnotowują inno‑
wacje interpunkcyjne, a także – charakteryzują tendencje rozwojowe polskiej interpunkcji.

Artykuł obejmuje informacje na temat długości myślnika i  jego osadzenia międzywyra‑
zowego lub międzyzdaniowego (Jak wygląda myślnik?). Tekst przybliża także dyskusję na temat 
prozodycznej wyrazistości myślnika, który nie dzieli (jak przecinek), ale przeciwstawia treść 
lub ją uszczegóławia (Dyskutowane funkcje myślnika). Końcowa część tekstu (Wybrane funkcje myśl‑
nika – ustalenia normatywne) została zredagowana na podstawie reguły 93. Myślnik oraz tematów 
charakteryzowanych w podręczniku Karpowicza (2009) i słowniku Podrackiego (1998).

2 / JAK WYGLĄDA MYŚLNIK?
Współczesne komunikatory medialne oraz tekstowe programy komputerowe nie zawsze roz‑
różniają takie znaki, jak: łącznik (‑), tj. najkrótsza kreska pełniąca funkcję ortograficzną, pau-
za, czyli kreska najdłuższa (—), nazywana z języka angielskiego em dash, ponieważ ma długość 
tekstowej litery „m” (Wolański 2015: dostęp on ‑line 23.09.2021), oraz półpauza (–), która we 
współczesnych polskich tekstach „przejęła funkcję pauzy i stała się myślnikiem [pogrubienia – 
M.B.]” (Karpowicz 2009: 175), a nazywana jest en dash, ponieważ ma długość tekstowej litery „n” 
(Wolański 2015: dostęp on ‑line 23.09.2021).

Pierwotnie to właśnie pauza nazywana była myślnikiem. Karpowicz rozróżnia w swoim 
poradniku myślnik współczesny (–) i myślnik tradycyjny (—), który może być stosowany w ze‑
stawieniu liczb:

Jeśliby w takim zdaniu użyć tradycyjnego myślnika, czyli pauzy, to po obu jego stro‑
nach należałoby w takich kontekstach zostawić spacje [pogrubienia w obrębie cy‑

1 W artykule zwracam również uwagę na stosowanie przecinków i nawiasów mogących substytuować 
myślniki w wypadku tzw. wtrącenia.
2 Normatywiści odnotowują włączenie do interpunkcji dodatkowych znaków, takich jak: ukośnik (zob. 
Łuczyński 1997), a także strzałka i punktor, które z kategorii znaków typograficznych zostały zapożyczone 
do kategorii znaków interpunkcyjnych (zob. Majewska ‑Tworek i in. 2009 oraz Łuczyński 2016: 44).
3 Według ustaleń Edwarda Łuczyńskiego, „sporządzonych na podstawie korpusu wykorzystującego 
różne rodzaje tekstów drukowanych, przecinek i kropka stanowią w sumie ok. ¾ wszystkich znaków in‑
terpunkcyjnych występujących we współczesnych tekstach” (Łuczyński 2016: 44 – na podstawie publikacji 
Łuczyński 1999: 19).
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tatu – T.K.]: zarówno w piśmie maszynowym, jak i komputerowym, a więc również 
w druku.

Dostawał wtedy na rękę 5 — 6 tysięcy, i to po 3 — 4 latach pracy na tym etacie. W latach 1886 
— 1904 ta fabryczka wyprodukowała jeszcze trzy inne automobile (Karpowicz 2009: 182).

Gdyby natomiast zastosować myślnik współczesny (półpauzę), to zalecany jest zapis z  takim 
właśnie myślnikiem, ale bez okalających spacji, zob. warianty zapisu tych samych przykładów: 
Dostawał wtedy na rękę 5–6 tysięcy, i to po 3–4 latach pracy na tym etacie. W latach 1886–1904 ta fabryczka 
wyprodukowała jeszcze trzy inne automobile (Karpowicz 2009: 181).

Kwestią rozróżniania kształtu i  rozmieszczania w tekście charakteryzowanych znaków 
zajmują się edytorzy (np. Wolański 2008). Z punktu widzenia redakcyjnego warto wyekspono‑
wać najważniejsze zalecenie dotyczące myślnika: „W obrębie jednego tekstu lub tekstów powią‑
zanych (seria, cykl, czasopismo itp.) w funkcji myślnika należy stosować konsekwentnie jeden 
z tych znaków” (Wolański 2015: dostęp on ‑line 23.09.2021).

Podstawową różnicę w funkcjach oraz konfiguracjach wyrazowych i tekstowych łącznika 
oraz myślnika sformułował Jerzy Podracki:

Myślnik – jako znak interpunkcyjny – jest znakiem międzywyrazowym i międzywy-
powiedzeniowym [pogrubienia – J.P.]. Używamy go właściwie wtedy, gdy występuje 
między członami samodzielnymi leksykalnie i  składniowo. Nieregularne jest przy 
tym zastosowanie spacji, która albo towarzyszy myślnikowi (wtedy jest on wyraź‑
niejszy i rozpoznawany od razu), albo mu nie towarzyszy (wtedy myślnik słabiej od‑
różnia się od łącznika). Łącznik jest natomiast znakiem zasadniczo wewnątrzwy-
razowym [J.P.], stosowanym i w wyrazach pospolitych, i w nazwach własnych, np. 
laska ‑parasol, czarno ‑biały; Skarżysko ‑Kamienna, Pawlikowska ‑Jasnorzewska (Podracki 
1998: 10).

W artykule pomijam uwagi formułowane przez informatyków oraz użytkowników różnych sys‑
temów komputerowych (np. Apple, Linux, Windows) i programów edytorskich, które pojawiają 
się w kontekście m.in. różnicowania długości opisanych powyżej znaków. Praktyczną (seman‑
tyczną i komunikacyjną) konieczność ich odróżniania ilustrują poniższe przykłady, których za‑
pis wskazuje albo na relację przestrzenną ‚od… do…’ (pociąg Gdańsk–Bydgoszcz), albo na nazwę 
własną (Gdańsk ‑Oliwa).

[…] idzie tutaj o dwa znaki graficzne: 1) do oznaczania relacji stosuje się znak zwany 
pauzą albo myślnikiem, 2) natomiast do łączenia dwóch rzeczownikowych członów 
nazw miejscowych itp. stosuje się znak wyglądający nieco inaczej niż pauza, a który 
nazywa się łącznikiem. […] 1) Gdańsk–Bydgoszcz, 2) Gdańsk ‑Oliwa (Brocki 1976: 76–77).

Do pierwszego z  powyższych punktów odnosi się regulacja dotycząca zapisu wyrażeń 
liczbowych i słownych. Pisze o niej Adam Wolański w Poradni Językowej PWN:

W funkcjach edytorskich półpauzę stosuje się – bez spacji z  obu stron – przede 
wszystkim w wyrażeniach liczbowych i słownych określających pewien zakres (‚od… 
do…’) lub oznaczających wielkość przybliżoną (‚mniej więcej’), np. w latach 1989–92, 
5–10 procent, sześć–siedem dni, trzy–cztery miliony, w wyrażeniach słownych ukazujących 
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pewne relacje przestrzenne (‚kierunek od… przez… do…’), np. pocisk ziemia–powietrze, 
rajd Paryż–Dakar, lot Paryż–Nowy Jork, a także w wyrażeniach słownych ukazujących 
pewne relacje między osobami, instytucjami, państwami itp. (‚między jedną stro‑
ną a drugą’), np. szczyt Reagan–Gorbaczow, stosunki państwo–kościół, mecz Polska–Anglia 
(Wolański 2015: dostęp on ‑line 23.09.2021).

Z  kolei współcześnie obowiązujące regulacje dotyczące zapisu nazw własnych zestawionych 
precyzuje Uchwała nr 11 Rady Języka Polskiego z 2004 roku, zgodnie z którą

Z łącznikiem piszemy nazwy miejscowości, jeśli są złożone z dwóch lub więcej czło‑
nów, które wspólnie identyfikują jednostkę administracyjną lub geograficzną, a więc 
miejscowość lub jej część, np. dzielnicę: Bielsko ‑Biała, Busko ‑Zdrój, Ceków ‑Kolonia, 
Kalwaria ‑Lanckorona, Krynica ‑Zdrój, Rutka ‑Tartak, Warszawa ‑Okęcie, Warszawa‑
‑Śródmieście; Bielsko ‑Biała ‑Lipnik, Warszawa ‑Praga ‑Północ.

Nie piszemy z  łącznikiem nazw miejscowych, w których jeden z  członów na‑
zwy miejscowej (przymiotnik) pozostaje w związku zgody z głównym członem na‑
zwy (rzeczownikiem), np.: Dąbrówka Nowa, Nowy Sącz, Przewóz Stary, Łęgonice 
Małe, a  także wtedy, kiedy pierwszym członem nazwy są wyrazy: Kolonia, Osada, 
Osiedle, np.: Kolonia Ostrów (jak Kolonia Ostrowska), Kolonia Wronów (jak Kolonia 
Wronowska), Osiedle Wilga, Osada Konin, Osada Leśna (Uchwała ortograficzna nr 11 
Rady Języka Polskiego, 2004: dostęp on ‑line 24.09.2021).

3 / DYSKUTOWANE FUNKCJE MYŚLNIKA
W tekstach nieoficjalnych (i oficjalnych) odnaleźć można liczne innowacje językowe, stylistycz‑
ne, a także interpunkcyjne, w tym – odnoszące się do funkcji myślnika.

W roku 1999 Jan Miodek na łamach „Poradnika Językowego” upomniał się o obecność myśl‑
nika w polskich tekstach4, ponieważ „mógłby on chronić przed wieloma błędami – zwłaszcza 
w miejscach pauz intonacyjnych, które, nie pokrywając się z granicami składniowymi, jakże 
często opacznie zaznacza się przecinkiem” (Miodek 1999: 65).

W artykule tym Miodek polemizuje z regułą interpunkcyjną, wg której formy: przeciwnie, 
jednym słowem, słowem, co gorsza, co więcej, odwrotnie, na odwrót oraz owszem w zn. ‚przeciwnie’, 
są oddzielane od sąsiednich słów przecinkiem lub dwoma przecinkami. Semantyka tych form 
skłania do następującego rozwiązania interpunkcyjnego: „są one wszystkie leksykalnymi za‑
powiednikami treści przeciwstawnych lub uściślających i zarówno logicznie, jak i intonacyjnie 
tę ich istotę wyraża najlepiej, wręcz idealnie, następujący po nich myślnik” (Miodek 1999: 66).

Interpunkcję wymienionych przez Miodka wyrazów regulują m.in. takie punkty zasad pi‑
sowni, jak: [387] 90.J.3. Wyrazy i wyrażenia oznaczające stosunek osoby mówiącej do treści wypowiedzi, 
[428] 96.5. Dwukropek i zapowiedzi w postaci: jednym słowem, słowem, innymi słowy, inaczej mówiąc 
itp. Reguła [387] 90.J.3. stanowi, że

Wyrazy i wyrażenia oznaczające stosunek osoby mówiącej do treści wypowiedzi od‑
dzielamy przecinkiem, gdy mają charakter członów wtrąconych. Do wyrazów i wy‑

4 Takie uwagi formułował już m.in. w tekście Niedoceniany myślnik (Miodek 1983: 376–378).
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rażeń typowych należą m.in.: bez wątpienia, bynajmniej, doprawdy, istotnie, na odwrót, 
naturalnie, niestety, niewątpliwie, niezawodnie, oczywiście, odwrotnie, owszem, przeciwnie, 
rzecz jasna, rzeczywiście, zapewne ([387] 90.J.3: dostęp on ‑line 4.10.2021).

Miodek podkreśla, że przecinek jest znakiem, który dzieli, a zarazem jest znakiem, który ściśle 
łączy się z konstrukcją składniową. Natomiast myślnik to znak, który nie dzieli, ale przeciwsta‑
wia sobie grupy wyrazowe. Taka interpretacja pozwala stosować myślnik w konstrukcjach za‑
wierających słowo to w znaczeniu to jest / to są5. Zdaniem Miodka:

Słówko to silniej, wyraźniej przeciwstawia podmiot orzeczeniu. Dlatego w tekstach 
mówionych następuje zwykle przed takim to pauza intonacyjna (por. np. parę wy‑
powiedzeń: Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska i Wrocław to stolica Dolnego Śląska). Tę po‑
trzebę pauzy wyczuwamy i w tekstach pisanych. Ale nie wolno jej zaznaczyć znakiem 
interpunkcyjnym, który dzieli, a takim właśnie jest przecinek, bo wtedy naruszamy 
składniową motywację polskiej interpunkcji. Możemy natomiast posłużyć się myśl‑
nikiem – znakiem, który nie dzieli, lecz przeciwstawia [pogrubienia – J.M.] sobie 
grupy wyrazowe. Poprawna byłaby więc interpunkcja typu: brzmienie języka – to jeden 
z  elementów składowych muzyki, rok 1905 – to rok pierwszego wstrząsu rewolucyjnego itd. 
(Miodek 1976: 312).

W publikacjach poświęconych interpunkcji Miodek przekonuje, że myślnik może chronić 
przed wieloma błędami, zwłaszcza wtedy, gdy system składniowy wyklucza użycie przecin‑
ka, a wstawienie jakiegoś znaku interpunkcyjnego sygnalizuje pauza intonacyjna. Przystanek 
rytmiczno ‑oddechowy można zaznaczyć myślnikiem, który nie rozdziela podmiotu od orze‑
czenia, a tylko te składniki zdania przeciwstawia.

Myślnik występuje często w takich miejscach, które norma interpunkcyjna zarezerwowała 
przede wszystkim dla przecinka, średnika lub kropki, a także – dwukropka. Już w latach 80. 
XX wieku Jan Miodek sugerował, aby stosować myślnik po formach zapowiadających treściowe 
uszczegółowienie. „Dwukropek byłby w tych konstrukcjach znakiem za silnym” (Miodek 1983: 
378). Z kolei Edward Łuczyński, tłumacząc karierę myślnika, zauważył: „Użycie tego znaku jest 
z pewnością dla piszącego wygodne, bo mamy do czynienia z czymś bardzo wyrazistym wizu‑
alnie, skuteczniej zatrzymującym wzrok czytelnika niż inne znaki przestankowe” (Łuczyński 
2001: 118).

Warto podkreślić, że „znak ten nie musi zajmować pozycji zgodnej z formalnojęzykowym 
podziałem tekstu na jednostki. Podstawową rolą myślnika jest sygnalizowanie jakiegoś miejsca 
w tekście, ważnego ze względów treściowych czy ekspresywnych” (Łuczyński 2001: 118–119). Jak 
dalej zaznacza Łuczyński, „wiele użyć tego znaku nie jest odnotowanych czy komentowanych 
w  słownikach, poradnikach interpunkcyjnych czy wydawnictwach o  charakterze poprawno‑
ściowym” (Łuczyński 2001: 119).

5 O respektowanie tej samej funkcji myślnika Miodek upomniał się w artykule opublikowanym w roku 
1982. Podając przykładowe zdania: Ratusz wrocławski to zabytek klasy zerowej oraz Warszawa to stolica Polski, 
napisał: „[…] użytkownicy polszczyzny wyczuwają potrzebę przeciwstawienia podmiotów (Ratusz wrocław‑
ski, Warszawa) grupom orzeczenia (to zabytek klasy zerowej, to stolica Polski). […] W konstrukcjach z to ‚to jest’ 
można nie stawiać żadnego znaku interpunkcyjnego albo postawić myślnik po podmiocie – znak, który 
przeciwstawia [pogrubienie – J.M.], a nie dzieli” (Miodek 1982: 179).
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Oprócz analizy ustaleń normatywnych i zwyczajów związanych z myślnikiem celem ar‑
tykułu jest koncentracja na nieoczywistych kontekstach stosowania myślnika, kiedy jego obec‑
ność nie jest uzasadniona składnią, ale wynika z tendencji do precyzji znaczeniowej. Przykład 
takiego zastosowania myślnika w funkcji doprecyzowującej znaczenie (myślnik ujednoznacz‑
niający) podaje Adam Wolański (Wolański 2020: dostęp on ‑line 9.03.2021), zob. nieprecyzyjne 
znaczeniowo zdanie sprzed korekty: W związku z zamknięciem bibliotek do 25 marca login i hasło 
do platformy można otrzymać zdalnie. Niejednoznaczność tego zdania każe się zastanowić: czy 
biblioteki będą zamknięte do 25 marca lub czy login i hasło do platformy można otrzymać zdal‑
nie do 25 marca. Dopiero wprowadzenie myślnika pozwala zrozumieć intencję nadawcy. Cho‑
ciaż – jak zauważa Wolański – najfortunniejszym rozwiązaniem byłaby korekta zdania w celu 
jego doprecyzowania. O  miejscu myślnika decyduje stan rzeczywisty, możliwe więc są takie 
warianty:

W związku z zamknięciem bibliotek do 25 marca – login i hasło do platformy można otrzymać zdal‑
nie (jeśli biblioteki pozostaną zamknięte do 25 marca).

W związku z zamknięciem bibliotek – do 25 marca login i hasło do platformy można otrzymać zdal‑
nie (jeśli login i hasło będzie można otrzymać tylko do 25 marca) (Wolański 2020: dostęp on ‑line 
9.03.2021).

4 / WYBRANE FUNKCJE MYŚLNIKA – USTALENIA NORMA
TYWNE
Funkcje myślnika precyzuje reguła 93. Zasad pisowni i  interpunkcji (93. Myślnik: dostęp on ‑line 
23.09.2021). Jej wstęp obejmuje charakterystykę trzech podstawowych funkcji myślnika:

Myślnik (pauza) może pełnić różne funkcje […]. Funkcja prozodyczna jest dla niego 
podstawowa, lecz z  pełnieniem tej funkcji wiąże się często oznaczanie opuszczo-
nych lub niewypowiedzianych fragmentów tekstu. Obu tym funkcjom myślnika 
często towarzyszy trzecia: oznaczanie stanów emocjonalnych [pogrubienia – M.B.] 
(93. Myślnik; dostęp on ‑line 23.09.2021).

Obecność myślnika jest regulowana w kilku konfiguracjach składniowych, takich jak:

 / Zaznaczanie domyślnego składnika zdania, zob. przykład: Panna Izabela od kolebki żyła 
w świecie pięknym i nie tylko nadludzkim, ale – nadnaturalnym (Prus, przykład za 93.1.).

 / Zastępowanie domyślnych czasowników jest, są przed zaimkiem  to  – wprowadzającym 
orzecznik, zob. przykład: Warszawa – to stolica Polski (przykład za 93.2.).

 / Poprzedzanie wyrażenia, „które w sposób ogólny ujmuje to, co wcześniej zostało scharak‑
teryzowane w sposób szczegółowy” (93.3.), zob. przykład: Odległe gwiazdy i mgławice, góry 
niebosiężne i oceany, człowiek i bakterie – wszystko zbudowane jest z atomów (Ziemecki, przykład 
za 93.3.).

 / Oznaczanie pauzy retorycznej – zawieszenia głosu, zob. przykład: Świat jest oceanem szczęś‑
cia – to wiadomo. Wszyscy, którzy pływają po nim, są bardzo zadowoleni i – mają słuszność. Że się 
ten i ów zachłysnął, a ktoś inny utonął – to nie argument (Prus, przykład za 93.4.).

 / Sygnalizowanie pozasłownych aspektów porozumiewania się, tj. anonsowanie czegoś nie‑
oczekiwanego, a nawet zaskakującego, zob. przykład: Zastanawiał się przez chwilę, po czym 
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lekko podważył wieko skrzyni. Ku jego wielkiemu zdumieniu – ustąpiło bez oporu (Sienkiewicz, 
przykład za 93.5).

 / Zaznaczenie powrotu do głównej myśli rozerwanej rozbudowanymi członami zdania, 
zob. przykład: Moskwa, nawet stara Moskwa, ta, którą oglądał Napoleon w roku 1812 i która wów‑ 
czas zachwyciła Chateaubrianda – jest bardzo rozległa (przykład za 93.6.).

Po tych sygnalnie wprowadzonych informacjach przechodzę do charakterystyki wybranych 
funkcji myślnika, odwołując się przede wszystkim do podręcznika Tomasza Karpowicza Kul‑
tura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja (2009). W rozdziale Użycie myślnika autor 
charakteryzuje kolejno takie funkcje myślnika, jak: sygnalizowanie powtórzenia, wprowadza‑
nie wyjaśnień, porządkowanie składni, konstruowanie wyliczeń, rozkład partii dialogowych 
(Karpowicz 2009: 175–182)6.

Jedną z głównych funkcji składniowych myślnika jest zastępowanie składników tekstu, np. 
orzeczenia. Inaczej mówiąc, myślnik jest kontekstowym synonimem opuszczonego słowa i/lub 
fragmentu zdania. Z wzorcowej normy językowej wynika obligatoryjne stosowanie myślnika w 
tekstach oficjalnych. Podkreśla to Karpowicz, pisząc: „Im ważniejsza część zdania podlega elip-
sie [pogrubienie – T.K.], tym niezbędniejszy okaże się myślnik” (Karpowicz 2009: 176). W poniż‑
szym przykładzie myślnik jest synonimem syntetycznego orzeczenia czasownikowego stracili:

W listopadzie 1942 r.  Amerykanie stracili [pogrubienie – T.K.] dwa lekkie krążowniki i  cztery 
niszczyciele, a Japończycy – dwa niszczyciele i pancernik (Karpowicz 2009: 176).

Substytucja orzeczenia stracili wynika ze względów estetycznych. Myślnik ekonomizuje 
wysiłek piszącego i czytelnika, oddzielając te części zdania, które nie tworzą związku składnio‑
wego. W analizowanym przykładzie są to: podmiot Japończycy oraz składnik zawierający dopeł‑
nienie dwa niszczyciele i pancernik.

Myślnik stosowany jest także jako równoznacznik wyrazu czyli lub jego synonimów (np. 
innymi słowy, to jest). Tekst po myślniku precyzuje albo objaśnia informację podaną przed myśl‑
nikiem. Ilustruję to jednym z przykładów podanych przez Karpowicza:

W trzecim wersie autor posłużył się aposjopezą – figurą retoryczną polegającą na urywaniu wy-
powiedzi w celu pobudzenia domyślności czytelników [pogrubienie – T.K.] (Karpowicz 2009: 177).

Myślnik porządkuje również bardzo rozbudowane zdanie, w którym związki znaczeniowe 
pomiędzy poszczególnymi częściami nie muszą być oczywiste dla odbiorcy. Na przykład w po‑
niższym zdaniu wielokrotnie złożonym zacierają się relacje semantyczne pomiędzy oddalonymi 
od siebie składnikami tekstu, dlatego myślnik umożliwia odbiorcy identyfikację głównej idei.

Należy jednak pamiętać, że dojrzały realizm „Lalki”, pogłębione portrety psychologiczne, odsłania‑
nie uniwersalnych, a przy tym wcale niebanalnych prawd o anatomii uczucia, szczegółowy wreszcie obraz 
Warszawy z końca XIX wieku – sprawiają, że wartość tej powieści nie wyczerpuje się w ukazaniu pozy-
tywistycznych rozczarowań (Karpowicz 2009: 178).

Podwójnie występujący myślnik spełnia funkcję porównywalną z funkcjami innych zna‑
ków, tj. przecinków okalających i  dwusegmentowych nawiasów, zob. poniższe warianty tego 
samego wypowiedzenia.

6 Tu nie poruszam takich znormatywizowanych użyć charakteryzowanego znaku, jak m.in.: myśl‑
nik konstruujący wyliczenia, myślnik/myślniki w dialogach (Karpowicz 2009: 178–181) oraz zastosowania 
myślnika opisane w punktach 93.7.–93.13. reguły 93. Myślnik.
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Myślnik – choć nie jest jedynym rozwiązaniem interpunkcyjno ‑graficznym – może się okazać przy‑
datny.

Myślnik, choć nie jest jedynym rozwiązaniem interpunkcyjno ‑graficznym, może się okazać przydatny.
Myślnik (choć nie jest jedynym rozwiązaniem interpunkcyjno ‑graficznym) może się okazać przydatny.
Karpowicz, pisząc o  interpunkcji wtrąceń, poddał hierarchizacji zilustrowane powyżej 

rozwiązania interpunkcyjne:

Do wtrąceń najbardziej zależnych od reszty toku składniowego najlepszym rozwią‑
zaniem są przecinki okalające [tu i poniżej w cytacie pogrubienia – T.K.] – jest to 
zresztą także metoda najczęstsza. Jeśli autonomia wtrącenia jest większa, taka, jaką 
odznaczają się komentarze odautorskie (albo odnarratorskie) lub różne dygresje, 
wzorcowym sposobem wydzielenia wtrąceń okażą się dwa myślniki, choć w uzusie 
dominują przecinki pełniące ich funkcję. Może się jednak zdarzyć, że wtrącenie jest 
w pełni autonomiczne składniowo i w ogóle nie pasuje pod tym względem do reszty 
wypowiedzenia. Wtedy powinniśmy wziąć je w nawias – mówi się w tym kontekście 
o wstawce nawiasowej (Karpowicz 2009: 159).

W zaleceniach poprawnościowych, opisanych przez Karpowicza, znajduje się jeszcze i  takie, 
które dotyczy niełączenia myślnika z przecinkiem, zob. poniższe wyjaśnienie:

Wytrącenia wprowadzonego po myślniku nie należy zamykać przecinkiem; sekwen‑
cję odwrotną ocenia się łagodniej i w zależności od kontekstu. Warto dodać, że zna‑
kiem interpunkcyjnym zamykającym wtrącenia otwarte po przecinku albo po myśl‑
niku może się okazać kropka kończąca całe wypowiedzenie. Wtrącenie zajmujące tę 
pozycję w zdaniu nazywa się czasem dopowiedzeniem [pogrubienie – T.K.] (Kar‑
powicz 2009: 159).

Reguła 93. Myślnik nie normuje tego szczegółowego zagadnienia, które wydaje się na tyle waż‑
ne, że warto przytoczyć opinię z Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego:

Osobną kwestią pozostaje to, czy w ogóle możemy jakąś partię zdania wydzielić 
dwoma różnymi znakami interpunkcyjnymi [pogrubienie – M.B.]. Otóż spotyka się 
tego typu zabiegi i często są one uzasadnione. Spójrzmy na przykład: Wiola, bardzo 
dobra uczennica, z którą nauczyciele nigdy nie mieli problemów, którą rodzice stawiali za wzór 
swoim dzieciom, której urodę i talent przez wiele lat wszyscy podziwiali, która zagrała w nag‑
rodzonym Oskarem filmie, gdy miała zaledwie 15 lat – wszystkich zawiodła. […] Nie potra‑
fię natomiast wyobrazić sobie sytuacji, gdy wtrącenie (czy dopowiedzenie) ujęte jest 
w znaki, z których pierwszy to myślnik, a drugi przecinek. Wszystkie zdania z tak 
wydzielonym wtrąceniem […] będą miały złą interpunkcję właśnie ze składniowego 
punktu widzenia – przecinek oddzielać będzie w nich człony, które oddzielone nim 
być nie mogą (np. podmiot i orzeczenie) (Mazur, 2010: dostęp on ‑line 10.10.2021).

5 / PODSUMOWANIE
Regulacje normatywne dotyczące funkcji myślnika, jego kształtu i  sposobu zapisu (ze spa‑
cjami okalającymi ten znak lub bez nich) można odnaleźć m.in. w podręczniku Karpowicza 
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(2009), w słownikach interpunkcyjnych Podrackiego (1993, 1998), w poradniku Wolańskiego do‑
tyczącym edycji tekstów (2008) oraz w licznych poradach interpunkcyjnych i interpunkcyjno‑
‑składniowych dostępnych w internetowych poradniach językowych prowadzonych m.in. 
przez wydawnictwa (Poradnia Językowa PWN), uniwersytety (np. Internetowa Poradnia Języ‑
kowa Uniwersytetu Śląskiego) czy Radę Języka Polskiego.

Myślnik w interpunkcji pełni różne funkcje, m.in. stawia się go przed członem nieoczeki‑
wanym dla czytelnika, często oznacza się nim opuszczone bądź niewypowiedziane fragmenty 
tekstu. Podwojonych myślników używa się do wyodrębniania fragmentów zdania. Tego typu 
użycia kodyfikuje norma interpunkcyjna.

Innowacyjne sposoby osadzania myślnika w tekstach wyprzedzają działania normaty‑
wistów. Jak zauważa Łuczyński, „wiele użyć tego znaku nie jest odnotowywanych czy komen‑
towanych w słownikach, poradnikach interpunkcyjnych czy wydawnictwach o  charakterze 
poprawnościowym” (Łuczyński 2001: 119). Tomasz Karpowicz w rozdziale Inne konteksty wyma‑
gające użycia myślnika (Karpowicz 2009: 181–182) zajął się m.in. prozodyczną naturą myślnika, 
wskazując jego rolę w uwypukleniu jakiejś informacji – poważnej lub podniosłej, co zilustrował 
kilkoma przykładami, zob. jeden z nich: Język jest narzędziem – do wyrażania wartości (Karpowicz 
2009: 181).

Prozodia komunikatu pisanego oraz porządkowanie semantyki najczęściej skompliko‑
wanych zdań najwięcej zyskują na obecności właściwie wprowadzonego myślnika. Dzięki jego 
użyciu komunikat staje się wyrazisty intonacyjnie, co jest zazwyczaj zgodne z intencją nadaw‑
cy, a także – precyzyjny znaczeniowo, co z kolei jest istotną wartością w procesie komunikacji 
za pośrednictwem pisma.

HYPHEN FUNCTIONS: NORMS AND UNAMBIGUITY

SUMMARY The paper entitled Hyphen functions: norms and unambiguity refers to 
the third punctuation mark as far as the frequency of use is concerned. The text 
includes three parts: How does the hyphen look like? (here details about the evolu‑
tion of its shape) Hyphen functions under discussion (here views about its expres‑
siveness, which does not divide (such as comma) but contrasts); and also Selected 
hyphen functions – normative arrangements (here views about hyphen functions, 
which are regulated by punctuation norm).
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Взаимодействие народов, культур и языков осуществляется, среди прочего, и путем за‑
имствования (и  зачастую творческого переосмысления) паремиологических единиц. 
Паремии, отражающие картину мира определенного этноса, попадая в новую языковую 
и культурную среду, обогащают ее и обогащаются сами, обретая дополнительные конно‑
тации. Важно отметить, что основной сферой функционирования паремий в современ‑
ных условиях является медийное пространство.

Теоретическая и эмпирическая паремиология представляет собой динамично раз‑
вивающуюся отрасль лингвистической науки. Внимание исследователей привлекают 
источники возникновения новых паремий (Lau  – Tokofsky  – Winick 2004), проблемы 
национально ‑культурной специфики паремиологических единиц (Fattakhova – Kulkova 
2014), сравнительный анализ паремий (Диас Ферреро – Керо Хервилья 2018), взаимосвя‑
зи между этносом, менталитетом, культурой и языком, которые реализуются в паремиях 
(Kulkova – Galimullina 2015), заимствование немецкой лексики (в том числе, и паремий) 
русским языком (Вальтер – Мокиенко 2017). М. Кулькова и Р. Галимуллина на основании 
сравнения английских, немецких и русских паремий интерпретируют понятия концеп‑
туального и  языкового мировоззрения, делая вывод о  том, что на паремиологическое 
мировоззрение влияют две интерпретации: сначала в национальном специфическом со‑
знании, а затем в лингвистическом пространстве (Kulkova – Galimullina 2015).

Важным направлением современной паремиологии является изучение паремиоге‑
незиса (см., например, этимологическое исследование эптонимов Х. Вальтера (Вальтер 
2011) или анализ этапов генезиса паремий Д. Виллерса (Villers 2016)). В свете данного иссле‑
дования особенно важной представляется мысль Д. Виллерса, который, изучая развитие 
паремий, настаивает на особенной важности этапа распространения паремии и назы‑
вает медиа, наряду с кинофильмами, рекламой и литературой, одним из главных аген‑
тов распространения и популяризации пословиц в современных языках (Villers 2016: 374).

Лексика (в том числе и паремии) в медиадискурсе является актуальным объектом 
изучения: так, стратегии использования пословиц в газетном тексте находятся в центре 
внимания О. Абакумовой (Абакумова 2010), анализ лексических процессов в политиче‑
ском дискурсе на материале текстов СМИ представлен в работе В. Белова (Белов 2016), 
прагматический потенциал паремий в  медиатексте рассматривается Ю. Воронцовой 
(Воронцова 2014). В. Мидер акцентирует коммуникативную роль паремий в политиче‑
ской риторике: пословицы, по мнению ученого, будучи выражением мудрости и здра‑
вого смысла, вносят элементы авторитетности и дидактизма в социально ‑политический 
дискурс (Mieder 2018). В то же время В. Мидер отмечает, что пословицы не всегда являют‑
ся дидактическими и предписывающими; они также могут быть полны сатиры, иронии 
и  юмора (Mieder 2017: 215–216). С  В. Мидером солидаризуется О. Лаухакангас, которая, 
рассматривая пословицы как особый вид социальной стратегии, говорит об освобожда‑
ющем эффекте юмора, присущем паремиям (Lauhakangas 2009).

В  своем исследовании мы базируемся на предложенной В. Мокиенко широкой 
трактовке паремии, согласно которой к ней относятся не только пословицы и поговор‑
ки, но и многие другие схожие лингвистические единицы. По справедливому замечанию 
ученого, «теоретически возможен самый широкий взгляд на определение паремии – от 
образной лексемы до законченного воспроизводимого текста» (Мокиенко 2010: 11).
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Подобная интерпретация паремии дается также Л. Ильиной. По мнению исследо‑
вательницы, паремия является родовым понятием для целого ряда паремиологических 
единиц: пословиц, поговорок, притч, афоризмов, сентенций, девизов, апофтегм, мак‑
сим, аксиом, диалогизмов, веллиризмов, принципов, примет, загадок, прибауток, при‑
словий, присказок, заповедей, слоганов, антипословиц, крылатых фраз из кинофильмов 
и т. д. (Ильина 2017: 32).

Аналогичную широкую трактовку понятия предлагает Л. Кацюба: паремия опреде‑
ляется как: 1) пословица; высказывание, изречение, суждение, относящееся к пословице; 
2) краткое образное устойчивое высказывание (часто, употребляемое в переносном зна‑
чении), синтаксически оформленное как простое или сложное предложение (иногда мо‑
жет состоять из нескольких предложений), отражающее обобщенную формально закре‑
пленную ситуацию, возведенную в формулу, излагающее важную истину, наставление, 
правила или принципы поведения, нравственные законы, сформулированные на основе 
жизненного опыта (Кацюба 2013: 430).

Целью данной статьи является изучение особенностей функционирования немец‑
ких паремий в текстах современных российских и украинских интернет ‑СМИ. Задачи 
исследования заключались в выяснении, какие именно немецкие паремии активно ис‑
пользуются в российских и украинских медиа, а также в определении общего и специ‑
фического при использовании паремий сопоставляемых языков в современном медиа‑
дискурсе (немецком и российском/украинском).

Материалом исследования стал контент веб ‑сайтов Германии, России и Украины (84 
медиаресурса, среди которых такие известные СМИ, как «Deutsche Welle» и «Der Pilger», 
«Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Обозреватель», «Новое время» 
и др.) за период с 2002 по 2019 год. Среди украинских медиаресурсов исследовались как 
украиноязычные, так и русскоязычные СМИ. Выбор медиаресурсов был обусловлен тех‑
ническими возможностями, а также ориентацией на общественную значимость инфор‑
мации. В качестве лексикографических источников использовались сборник немецких 
паремий (Байер – Байер 1989) и словари крылатых выражений и цитат (Душенко 2011; Се‑
ров 2005). Основными методами исследования стали метод сплошной выборки пареми‑
ческих единиц, контент ‑анализ и компаративный метод. Критериями выбора для иссле‑
дования конкретных паремий были: отсутствие единицы в  словарях русских паремий 
(так, немецкая пословица Reden ist Silber, Schweigen ist Gold не стала объектом исследования, 
поскольку в «Пословицах русского народа» В. Даля [1979 г.] выражение Сказано – серебро, 
не сказано – золото подаётся как русская паремия) и частота употребления (например, 
немецкая паремия Alte Liebe rostet nicht [Старая любовь не ржавеет] в русских и украинских 
медиа данного периода встречается только дважды).

Анализ медиаконтента показал, что наиболее популярными (количество употре‑
блений превышает десять случаев за исследуемый период) немецкими паремиями 
в современном российском/украинском медиадискурсе являются пословицы Der Zug ist 
abgefahren и Lieber arm und gesund, als reich und krank и авторские афоризмы Lieber ein Ende mit 
Schrecken als ein Schrecken ohne Ende и Kinder, Küche, Kirche.

Первая из паремий Der Zug ist abgefahren (Поезд ушел) активно используются в  не‑
мецких и российских/украинских СМИ. Примеры заголовков статей немецких медиа: 
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Der westliche Zug ist abgefahren (DW, 2014) – о том, что два крупнейших китайских произ‑
водителя поездов в стране объединяются, что усложнит конкуренцию в Европе; Der Zug 
ist abgefahren (Der Pilger, 2015) – об изменении традиционных ценностей немецких като‑
ликов, для которых использование контрацептивных средств становится приемлемым. 
Примеры заголовков материалов российских/украинских СМИ: Поезд на ВТО уже ушел 
(МК.ру, 2012)  – в  статье объясняется, почему нет альтернативы присоединения России 
к  ВТО; Поезд счастья ушел на глазах (МК.ру, 2012)  – информация о  детях, которые нахо‑
дились в процессе усыновления американцами, но попали под действие «закона Димы 
Яковлева»; Поезд ушел. Миллер заявил, что Газпром не будет модернизировать ГТС Украины 
(Новое время.юа, 2014); «Поезд ушел». Арьев сказал, что Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году 
(Гордон.юа, 2018); «Ее поезд ушел»: в сети возмущены выступлением Лорак в Киеве (Обозрева‑
тель, 2019) – о концерте в Киеве украинской певицы Ани Лорак, которая сейчас живет 
и работает в России.

Как можно видеть, и в немецких, и в российских/украинских медиа пословица упо‑
требляется с  одинаковым значением «упущено время делать что ‑либо». Паремия бла‑
годаря краткости и  семантической емкости часто выносится в  заголовки материалов, 
иногда с окказиональными модификациями (westliche Zug, поезд на ВТО, поезд счастья), за‑
ключающимися в расширении компонентного состава с целью уточнения.

В отношении следующей немецкой пословицы Lieber arm und gesund, als reich und krank 
(Лучше быть бедным и здоровым, чем богатым и больным) немецкие и российские/украин‑
ские медиаресурсы схожи – в текстах СМИ используется исключительно антипословица 
Lieber reich und gesund als arm und krank (Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и боль‑
ным), созданная на ее основе. Целью появления антонимов в структуре деформирован‑
ной пословицы, как справедливо замечают О.  Хопияйнен и  Н.  Филимонова, является 
стремление проявить протест против существующего суждения и произвести комиче‑
ское впечатление на слушающего (Хопияйнен, Филимонова 2018: 267).

Хотя в словаре крылатых фраз В. Серова в качестве первоисточника антипословицы 
указывается текст публикации 1931 года в газете «Шанхайская заря» известного русского 
юмориста первой половины ХХ века Дона Аминадо (Серов 2005), трансформированная 
пословица широко известна в немецком языке, о чем свидетельствуют заголовки совре‑
менных СМИ Германии: Lieber reich und gesund als arm und krank? (Telepolis – Heise, 2006); 
Lieber reich und gesund als arm und krank (Die linke, 2006).

Вполне возможно, что антипословицы возникли в русском и немецком языках не‑
зависимо друг от друга, поскольку структура и семантика исходной паремии распола‑
гают к  трансформации, благодаря которой обыгрывается зависимость возможностей 
получения медицинской помощи от финансового состояния. Как правило, заголовок‑
‑антипословица сопровождается подзаголовком, в котором раскрывается данный тезис. 
Рассмотрим примеры из российских и  украинских медиа: Лучше быть здоровым и  бога‑
тым, чем бедным и  больным. Хроническое отсутствие денег приводит украинцев в  состояние 
хронического стресса (КП в Украине, 2017); Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и боль‑
ным  – реалии Карелии. Здоровье нации зависит от количества денег в  государственном карма‑
не. (Петрозаводск говорит, 2019); Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. У 
женщин из семей с низким достатком шанс выжить после рака груди ниже, чем у более богатых 
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больных (Вокруг света, 2017); Краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим. Всі громадя‑
ни України прекрасно знають, що ніхто не лікуватиме їх безкоштовно, хіба що, як казав Михайло 
Жванецький, «вас не цікавить результат»1 (Депо.юа, 2002).

Историческая цитата Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende (Лучше ужас‑
ный конец, чем ужас без конца) о желании так или иначе покончить с нетерпимым, крайне 
тяжелым положением вещей принадлежит прусскому офицеру Фердинанду фон Шил‑
лю, попытавшемуся поднять восстание против Наполеона. Афоризм активно использу‑
ется в немецком медиадискурсе. Например: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne 
Ende! (Btv ‑basketball.de, 2016) – о завершении сезона, ставшего неудачным для женской 
спортивной команды: Politikwissenschaftler: «Lieber ein Ende mit Schrecken» (DW, 2017) – о не‑
удаче с  заключением коалиционного соглашения в  Бундестаге; Dann Lieber ein Ende mit 
Schrecken… (Faz.net, 2019) – относительно Брексита.

В. Серов указывает на то, что в русской речи, вплоть до 30‑х гг. XX в., это выражение 
обычно звучало на языке оригинала (по‑немецки) (Серов 2005). В современных 
российских/украинских СМИ паремия используется в переводе и является достаточно 
популярной: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»  – Ищенко о  ситуации на Украине 
(Украина.Ру, 2019); Лучше ужасный конец, чем ужас без конца? Взгляд из Одессы (Рупор Одессы, 
2014) – о работе Верховной Рады Украины; Лучше ужасный конец, чем ужас без конца (Цен‑
зор.нет, 2019) – о предстоящей встрече в нормандском формате; Сергей Галицкий о продаже 
«Магнита»: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца» (КП.ру, 2019) – о продаже крупной 
российской розничной сети; Ковалев об отставке Мэй: лучше ужасный конец, чем ужас без кон‑
ца (Радио Sputnik, 2019) – об уходе британского премьер ‑министра в отставку.

Важно отметить, что в  немецких СМИ афоризм употребляется преимущественно 
в усеченном виде (первая часть), тогда как в российских/украинских медиа, как правило, 
подается полная форма выражения, что говорит о незаконченности процесса узуализа‑
ции немецкой паремии в русском и украинском языках.

Немецкое устойчивое выражение Kinder, Küche, Kirche (Дети, кухня, церковь), описы‑
вающее основные представления о социальной роли женщины в германской консерва‑
тивной системе ценностей, приписывается кайзеру Вильгельму II или его жене Августе 
Виктории. Выражение отсутствовало в  немецких словарях крылатых слов вплоть до 
конца XX века. В самой Германии Kinder, Küche, Kirche стало общеупотребительным лишь 
в последние десятилетия XX века (Душенко 2011). Популярность паремии возросла с ак‑
туализацией феминистического движения, когда крылатая фраза превратилась в символ 
социальной дискриминации женщин и нарушения гендерного равенства.

Немецкие медиаресурсы демонстрируют использование паремии исключительно 
в негативном контексте: Kinder, Küche, Kirche: Nein danke!2 (DW, 2004) – о том, что Ватикан 
резко раскритиковал требования феминисток; Kinder, Küche, Kirche? Sie pflegen Vorurteile!3 
(Stern, 2007) – о либерализации консервативных мировоззрений немецкой партии ХДС.

1 Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Все граждане Украины прекрасно 
знают, что никто не будет лечить их бесплатно, разве что, как говорил Михаил Жванецкий, «вас не 
интересует результат».
2 Kinder, Küche, Kirche: Нет, спасибо.
3 Kinder, Küche, Kirche? Вы культивируете предрассудки!
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В  свою очередь, в  российском/украинском медиадискурсе выражение употребля‑
ется как в негативном, так и в позитивном контекстах. Примеры заголовков с отрица‑
тельными коннотациями, аналогичные немецким СМИ: Kinder, Küche, Kirche. Одесские на‑
ционалисты не  празднуют 8  марта, потому что  женщина должна рожать солдат (Думская, 
2013); Kinder, Küche, Kirche. Частка жінок у представницьких органах влади Львівщини неу‑
хильно зменшується4 (ВГолос.юа, 2011). В  то же время выражение может использоваться 
в качестве названия литературного концерта ко дню Матери, на котором предлагается 
послушать тексты о любви и семье, что говорит о положительных коннотациях: Поетич‑
ний вечір «Kinder, Küche, Kirche» (litcentr.in.ua, 2011). Паремиология, как показывает анализ 
медиатекстов, отражает различия между западно‑ и восточноевропейскими культурами 
в определении социальной роли женщины. Если для первой победа феминизма является 
окончательной и бесповоротной, то вторая полагает данный вопрос открытым.

Следует отметить, что использование переводного варианта в российских/украин‑
ских СМИ, как правило, свидетельствует о положительной семантической окраске, на‑
пример: Кухня, дети и  церковь  – в  этом нет ничего унизительного… (Милосердие.Ру, 2009), 
Дети, кухня, церковь  – занятия для «правильной» женщины (ИА Regnum, 2017); Екатерина 
Бужинская: «Я – как немецкая женщина: дом, кухня, церковь» (КП.юа, 2019). Необходимо об‑
ратить внимание на вариативность переводных форм (кухня, дети и церковь; дети, кухня, 
церковь; дом, кухня, церковь), что говорит о высокой степени узуализации выражения.

Таким образом, как показал сравнительный анализ наиболее часто употребляемых 
немецких паремий в медиадискурсе сопоставляемых языков, специфика использования 
устойчивых выражений в российских/украинских медиа касается структуры (отсутствие 
редуцированной формы афоризма Лучше ужасный конец, чем ужас без конца) и семантики 
(употребление выражения Kinder, Küche, Kirche в позитивном контексте).

Особого внимания заслуживает вопрос, почему именно данные паремии оказались 
особо привлекательными для современного российского/украинского медиадискур‑
са, например, почему закрепилась немецкая пословица поезд ушел (Der Zug ist abgefahren), 
а не английская корабль уплыл (That ship has sailed). Ответ на этот вопрос лежит в области 
лингвокультурологии, изучающей, среди прочего, сходства или различия между разны‑
ми культурами, отраженные в паремиологии. Можно предположить, что трансформи‑
рованная форма паремия лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным оказалась 
актуальной в  связи с  развитием платной медицины, а  афоризм Kinder, Küche, Kirche  – 
с наступлением феминизма. Популярность выражений поезд ушел и лучше ужасный конец, 
чем ужас без конца, в свою очередь, может быть объяснена краткостью и образностью для 
первой паремии и повышенной экспрессивностью, основанной на языковой игре, – для 
второй. Как бы то ни было, немецкие паремии успешно закрепились и стали элементом 
современного русского и украинского языка СМИ.

4 Kinder, Küche, Kirche. Доля женщин в представительных органах власти Львовщины неуклон‑
но уменьшается.
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GERMAN PAREMIAS IN MODERN RUSSIAN AND UKRAINIAN INTERNET 
MEDIA 

Summary The interaction of peoples, cultures and languages is carried out, 
among other things, by borrowing (and often creative rethinking) paremio‑
logical units. Paremias, reflecting the picture of the world of a certain ethnic 
group, getting into a new linguistic and cultural environment, enrich it and en‑
rich themselves, gaining additional connotations. It is important to note that 
the main sphere of functioning of paremias in modern conditions is the media 
space.

The purpose of this article is to study the features of the functioning of Ger‑
man paremias in the texts of modern Russian and Ukrainian online media. The 
objectives of the study are to find out exactly which German paremias are ac‑
tively used, as well as to determine the general and specific features in using of 
paremias of comparable languages in a modern mediadiscourse (German and 
Russian/Ukrainian). 

The material of the study was the content of websites of Germany, Russia 
and Ukraine (84 media resources) for the period from 2002 to 2019. The choice of 
media resources was determined by the technical possibilities of access, as well 
as the focus on the public importance of information. A collection of German 
paremias and dictionaries of winged expressions and quotations were used as 
lexicographical sources. The main research methods were the method of contin‑
uous sampling of paremic units, content analysis and the comparative method.

Analysis of media content showed that the most popular German paremi‑
as in the modern Russian/ Ukrainian media discourse are proverbs Der Zug ist 
abgefahren and Lieber arm und gesund, als reich und krank and two aphorisms by 
author Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende and Kinder, Küche, 
Kirche. A comparative analysis of the paremias using in German and Russian/
Ukrainian online media allowed us to highlight certain similarities and differ‑
ences. For example, the proverb Lieber arm und gesund, als reich und krank in Ger‑
man and Russian/Ukrainian media is used exclusively in a transformed form 
(perverb) to create an ironic effect, and the expression Kinder, Küche, Kirche in 
Russian/Ukrainian media is enough often used in a positive context, which is 
not typical of German media.

Of particular note is why these paremias have been particularly attractive to 
modern Russian/Ukrainian media discourse. The answer to this question lies in 
the field of linguoculturology, which studies, among other things, the similari‑
ties or differences between different cultures reflected in paremiology. It can be 
assumed that the transformed form of paremia Lieber arm und gesund, als reich 
und krank proved to be relevant in connection with the development of paid med‑
icine, and the aphorism Kinder, Küche, Kirche – with the advent of feminism. Be 
that as it may, German paremias have successfully established themselves and 
become an element of the Russian and Ukrainian media.
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ABSTRACT In this paper, the inflectional errors in Polish of bilingual children were ex‑
amined. My studies focus particularly on declension errors, which reflect the level of Polish 
grammar acquisition by pre ‑school bilinguals. I investigated what the level of command 
of the Polish declension system by bilingual children is. I also sought to determine the de‑
clension errors characteristic for the surveyed children and which case categories posed the 
greatest difficulty for them. The method was multiple case study. The research results show 
the most common types of inflectional errors made by bilingual children in the Polish lan‑
guage and which case categories presented the greatest challenge for them. It can be seen 
that inflectional errors are closely related to the second language interference, so the types 
of inflectional errors were predicted by L2 (different for every child). Moreover, the most 
challenging case categories were dative and locative. The study found that the lower the 
frequency of the case, the more errors associated with it were observed in the utterances of 
children. Such a result may indicate that cross ‑linguistic transfer and frequency of use are 
among the main factors of grammar acquisition.
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1 / INTRODUCTION
Polish is a West Slavic language (similarly as Slovak, Czech, Kashubian and Sorbian languages) 
from Indo‑European language family. Being an official language in the Republic of Poland and 
the minority language for Poles living abroad, it is used by over 45 million of speakers. The be‑
ginning of Polish as a separate language is dated at 10th century, playing an important role in 
the rise of the Polish state. At first, Polish was only orally and since 12th also written form was 
developed (Dunaj 2015). 

The distinctive feature of Polish is strongly elaborated inflection system. Polish has three 
grammatical genders. The conjugation comprises the verb inflection for three persons in two 
numbers, three tenses (past, present and future), three moods (indicative, conditional, imper‑
ative) and two aspects (imperfective and perfective). Apart from that, the verb can be inflected 
for two voices – active and passive. The declension includes seven cases (nominative, genitive, 
dative, accusative, instrumental, locative, vocative) and two numbers (singular and plural). In 
Polish, nouns, adjectives, numerals, adjectival participle as well as substantive, numeral and 
adjective pronouns are subject to declension (Koniuszaniec – Błaszkowska 2003).

Inflectional forms are relevant when building comprehensible and correct utterances be‑
cause they bring grammatical information (such as agreement or case government), providing 
the certain meaning (Critten et al. 2014). Additionally, as S. Montrul (2011)L2 learners have intact 
functional projections, but errors stem from problems during production only (a mapping or 
processing deficit argues, the studies of errors (e.g., inflectional errors) reflect the grammatical 
representation in individuals’ minds. B. Mikłasz ‑Sendecka and O. Przybyla (2019) argue that 
one of the frequent difficulties of bilingual children that acquire Polish and another language at 
an early age is the wrong use of inflected forms, including conjugation as well as a declension 
of words in the Polish language. That statements show that examining inflected categories of 
Polish can bring relevant information about bilingual children’s language development, espe‑
cially in the Polish language.

There is no doubt that successful bilingual development requires rich input, and the ear‑
lier dual language acquisition will start, the more opportunities to use both languages in var‑
ious communicative situations (Montrul 2011)L2 learners have intact functional projections, 
but errors stem from problems during production only (a mapping or processing deficit. Some 
researchers claim that grammar acquisition, in particular, inflection, is strongly affected by 
the age of acquisition because the ability to extract inflectional rules from utterances of others 
is decreased with age (Veríssimo et al. 2018; Bosch – Veríssimo – Clahsen 2019). J. Cieszyńska‑
‑Rożek and M. Korendo (2019) state that acquiring the declension system depends on contact 
with syntax schemes. The exposure to particular case categories is key to facilitating the learn‑
ing process. Yet, the authors emphasize that bilingual children are ‘at risk’ of getting insuf‑
ficient language information. What is more, J. Cieszyńska ‑Rożek and M. Korendo claim that 
the best way of effectively acquiring two languages in early childhood is to consistently use the 
strategy of “one person – one language” or “minority language at home”.

As Pinker (1999, as cited in: Granlund et al. 2019) claims, examining the aspect of language 
that is inflectional morphology can bring some information about the processing and acquisi‑
tion of language, and even about cognition Therefore, as in the current study, the investigation 
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of declension may show us how bilingual children deal with particular cases that are relevant in 
effectively communicating in Polish.

2 / BILINGUAL CHILDREN’S ACQUISITION OF INFLECTION 
FORMS
It is commonly known that language development in a bilingual child should be dictated by the 
same determinants as it is acknowledged in the case of monolingual children. By and  large, 
BFLA (Bilingual First Language Acquisition) children should achieve the same milestones as 
monolinguals (Hoff  – Core 2013), and be able to differentiate their two languages in every as‑
pect of the language, including morphosyntax (Serratrice 2019). Yet, despite the fact that bi‑
lingual children are within the same norms as monolinguals, practitioners can observe some 
individual differences in grammar acquisition (Hoff – Core 2013). These differences are also 
showed in research studies. F. Genesee and E. Nicoladis (2009) state that comparisons of dual 
and single language development in clinical conditions are relevant because they can show 
the meaning of the differences and can bring some practical solutions in real ‑world situations.

Although BFLA children are able to acquire two languages and qualitatively their language 
development is similar to single language development (De Houwer 2005), they process their 
languages differently. V. Mueller ‑Gathercole (2002) tried to examine what differences can be 
observed while testing English ‑Spanish children in elementary school with  a  focus on these 
aspects of L1 grammar that are absent in L2 grammar. The researcher designed studies probing 
the use of such structures as the mass/count noun distinction in quantification structures and 
grammatical gender. The first one is present in English, not in Spanish, while the second one 
is distinguished in Spanish, not in English. One of the most important conclusions of this re‑
search was that the bilinguals that were learning L2 at school had lower scores than bilinguals 
who learned two languages through a bilingual background, and that group had lower scores in 
comparison to monolinguals.

M. Polinsky (2006) suggests that errors in the early stages of bilingual development 
are normative, as well as errors made by child L1 learners. Yet, his research shows that bilingual 
children tend to make persistent errors (like adult L2 learners), especially in heritage language 
(the language of minority). What is significant, the case marking system is one of the most sen‑
sitive parts of grammar for dual acquisition. M. Polinsky claims that Russian heritage speakers 
mostly use only two out of six grammar cases. 

The differences between bilingual and monolingual children were also investigated during 
B. Z. Pearson’s (2002) research. Groups of Spanish ‑English students and English students from 
elementary schools in Miami took part in this study. It turned out that in a story ‑telling task, 
the bilinguals were worse in morphology and syntax than monolinguals. Yet, the differences 
were not large, so it is likely that more extensive contact with languages could have provided 
better language skills and decreased the differences. Nevertheless, these result suggests that 
bilingual children can have some delay in grammar acquisition.

On the other hand, research conducted by J. Paradis (2010) shows that English ‑French 
speaking children have the same level of verb morphology as their monolingual peers. Yet, as the 
researcher supposes, this result may stem from the fact of the high status of both English and 
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French in Canada (where the study was conducted). It is also possible that the similar levels of 
bilinguals and monolinguals in this research and differences between those groups in Mueller‑
‑Gathercole’s study (2002) result from the fact of probing the verb inflection, whilst the noun 
morphology may be more complicated and differential between languages.

Beyond the status of languages, the relevant factor influencing the differences between 
bilingual and monolingual in grammar acquisition is the similarity between the languages. 
A. Zawiszewski and I. Laka (2020) compared Spanish and Basque speakers by testing declen‑
sion categories present in L1 and L2 and categories found only in one of the languages. The re‑
sults showed that there were fewer errors in categories occurring in both languages, and there‑
fore it was noticeable that even for early bilinguals L2 is highly modulated by L1. These results 
are connected with a positive transfer, that is when the similarities between both languages 
facilitate the acquisition. Moreover, the transfer occurs in both directions, we can use the struc‑
tures from L1 to communicate in L2, but we can also transmit the L2 grammar aspects to L1. On 
the other hand, the cross ‑linguistic transfer can be negative and the reason for some errors in 
one of the languages (Wodniecka et al. 2018). E. Nicoladis (2003) found that the cross ‑linguistic 
transfer takes place especially in productive skills, and this does not influence comprehension. 
Additionally, E. Nicoladis’ analysis reveals that the transfer occurs particularly when children 
acquire ambiguous language andwhen the features of the languages are varied.

3 / THE POLISH DECLENSION SYSTEM AND ITS ACQUISITION
The present study is highly related to the Polish declension system. As E. Dąbrowska and 
M. Szczerbiński (2006) emphasize, Polish is a highly inflectional language with an elaborate de‑
clension system. There are seven grammatical cases in Polish; each distinguishes itself through 
several different endings. The choice of the ending of a particular case is predicted by gender 
(masculine, feminine, neuter) or phonological aspects (when there are more endings of a case for 
one gender) (Dąbrowska – Szczerbiński 2006). They are used in different grammar contexts, and 
they condition the meaning and logical order of the utterance. The cases are presented in Table 1.

Table 1. The Polish grammatical cases, their endings in singular forms, and their main uses 

Case Endings for 
masculine

Endings for 
feminine

Endings for 
neuter

Main uses

Nominative ‑a (‑Ø, ‑i) ‑Ø (‑a, ‑o) ‑o, ‑e, ‑ę citation form; subject; subject 
predicative; when addressing 
a person

Genitive ‑i/‑y ‑a, ‑u (‑i/‑y) ‑a adnominal modifier (e.g. pos‑
sessor); partitive; after negated 
verbs and after nie ma (‘not have’) 
to indicate absence; with certain 
verbs and prepositions

Dative ‑‘e, ‑i/‑y ‑owi (‑u, ‑‘e, 
‑i/‑y)

‑u indirect object (addressee, 
recipient); beneficiary; experi‑
encer; with certain verbs and 
prepositions

Justyna Wrona Declension Errors in Polish of Bilingual Children of Preschool Age – Multiple Case Study
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Accusative ‑e (‑Ø) ‑Ø, ‑a (‑e ̨,‑o) =NOM direct object (patient, theme); 
with certain prepositions

Instrumen‑
tal

‑ą ‑em (‑ą) ‑em instrument; subject predicative; 
with certain verbs and prepo‑
sitions

Locative ‑‘e, ‑i/‑y ‑‘e, ‑u (‑i/‑y) ‑‘e, ‑u with certain prepositions

Vocative ‑o, ‑u, ‑i/‑y, (‑Ø) ‑‘e, ‑u, (‑o) ‑o, ‑e, ‑ę when addressing a person; 
sometimes as subject

Source: Table compiled from Table 1 and Table 2 in Dąbrowska, Szczerbiński 2006, p. 562

S. Granlund and colleagues’ (2019) analysis reveals that the acquisition of the Polish inflectional 
system is strongly affected by token frequency and phonological neighborhood density. The first 
one means that the greater frequency of a particular declension form, the better the production 
and recognition of this form. The second effect is that the greater the number of similar words 
in basic forms and in target forms (e.g., with the same endings like lalka ‘doll’ (nominative‑
‑word) – lalce (dative form), czapka ‘cap’ (nominative ‑word) – czapce (dative form), the better the 
production and recognition of that form. E. Dąbrowska and M. Szczerbiński (2006) argue that 
token frequency is especially observed in younger children’s (two‑ and three‑ years old) utter‑
ances, while phonological density is distinctive for older children and adults.

E. Łuczyński (2002) states that in Polish children, the development of noun inflection be‑
gins with mastering the three most functional cases, such as: nominative, accusative, and voc‑
ative. The factor that strengthens this order in speech ontogenesis is the fact that at present the 
nominative form is very often used in the role of all three cases. The next instances of a noun ap‑
pearing in the child’s speech are genitive, instrumental, locative, and dative. E. Łuczyński (2010) 
emphasized that two ‑year ‑old children are capable of using most of the inflectional forms. This 
statement is compliant with E. Dąbrowska and M. Szczerbiński’s analysis, which showed that 
two ‑year ‑old children could use most of the cases correctly, apart from dative neuter. More‑
over, four ‑year ‑old children have the ability to use all cases, similarly to adults (Dąbrowska – 
Szczerbiński 2006). The genitive acquisition may be a proof of this – in the masculine nouns 
the declension is irregular and in the female nouns the endings are regular but both patterns 
are developed in paralell. It should also be added that in the contemporary Polish language, 
we can observe the extended use  of  the  genitive case (this case has become multifunctional 
and is compacted in different contexts) and the calibration margin of the vocative paradigm 
(Łuczyński 2010). As the vocative form is considered peripheral and rarely used even by adult 
speakers of the Polish language, it has not been included in the research presented in this paper.

4 / THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR THE 
PRESENT RESEARCH ANALYSIS 
The starting point for the analysis of the utterances of bilingual children was  the  classifica‑
tion developed by A. Dąbrowska and M. Pasieka (2008). These authors have developed a fairly 
detailed typology of language mistakes made by people learning Polish as a foreign language. 
Namely, they distinguished four groups of errors: form, use, lexical and  stylistic, assigning 
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specific categories and subcategories of errors made by foreigners to each of them. To analyze 
the language material, the selected types of errors identified by A. Dąbrowska and M. Pasieka 
were adopted. These are some form errors in terms of inflection. The categories of errors noted 
by the author of this study were also added to these types of errors. Table 2 presents this specific 
typology, which was used to analyze the statements of bilingual children.

Table 2. Typology of errors for the analysis of the linguistic material collected during the research (types of 
errors in italics were developed by the author of this study)

Group of linguistic errors Categories and subcategories of language errors

Form errors 1. Inflection
1.1 Noun declension
1. 1. 1 Selecting the wrong parallel desinence
1. 1. 2 Incorrect stem alternations
1. 1. 3 No declension
1. 1. 4 Wrong case selection
1. 1. 5 Choosing a desinence beyond the flection paradigm 
(changing the grammatical gender)

Source: Adaptation of typology of errors based on Dąbrowska – Pasieka 2008.

The aim of this research was to check how the studied children deal with noun declension in 
Polish – the significant part of grammar that determines effective communication and reflects 
the level of Polish language acquisition. Therefore, the following general research question was 
posed: What is the level of mastering the noun inflection of the Polish language in bilingual 
children? There were also formulated two specific questions: What inflectional errors do the 
studied children make? Which case categories are the most difficult for them?

5 / METHOD
5. 1 / Participants
Four bilingual pre ‑school children (age from 3;7 to 4;8) took part in this study. The children were 
in the same kindergarten group. Two of the participants were girls, and two were boys. All the 
children were early bilingual (they started their second language acquisition before the age of 
three), but they used different strategies to acquire the two languages (the strategy of person or 
the strategy of place). An important factor is that there was a significant difference between the 
studied children in linguistic competence levels in the Polish language. The children’s names 
were changed for the purpose of this study.

Bianca (3;7) was born in Poland and was raised speaking two languages  – Spanish and 
Polish, from birth. The girl speaks Polish better, but – as her parents point out – the difference 
between the knowledge of the languages is small. The child speaks Spanish to her mother and 
Polish to her father. Therefore, the girl learns both languages from an early age according to 
the person’s strategy. Bianca presents classical simultaneous bilingualism yet at the same time 
unbalanced, which is natural due to the child’s permanent residence. According to her parents, 
the girl sometimes mixes the languages, but this does not cause any  major communication 
problems. Overall, Bianca is able to adapt her language to the interlocutor.
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Stefania (3;10) is a  bilingual child raised by a  Polish mother and an Italian father. She 
was born in Poland and she lives there permanently. From birth, the girl was raised speaking 
two languages (Italian and Polish), so it can be said that Stefania presents simultaneous bilin‑
gualism, although – as the parents admit – unbalanced. The girl speaks Polish better, but she 
can also communicate in Italian with family members. The parents consistently use the per‑
son’s strategy, thanks to which the girl can easily adapt her language to the interlocutor. How‑
ever, she sometimes mixes codes, creates neologisms, and builds Polish words based on Italian 
words. The parents also point out that Stefania has a worse vocabulary than her peers, confuses 
tenses, and builds incorrect verb forms (e.g., ją instead jedzą (‘they eat’), or możem instead mogę 
(‘I can’) – examples provided by the parents).

Milan (4;0) is of Hungarian origin. He was born in Great Britain but moved to Poland when 
he was two ‑year ‑old. He started going to kindergarten before the age of three. The boy then 
began to acquire Polish according to the strategy of the place. Milan presents simultaneous 
bilingualism because the second language acquisition started before his first language, i.e., 
Hungarian, was thoroughly mastered. The boy is not bilingual in a balanced way – he speaks 
Hungarian better. According to the parents, the child often mixes languages (Polish and Hun‑
garian).

Adam (4;8) is a boy raised by a Polish ‑speaking mother and an English ‑speaking father. 
The child was born and still lives in Poland. He has been going to kindergarten for two years. 
In Adam’s case, the parents did not apply the person’s strategy consistently – both parents used 
English more willingly. Adam speaks English better due to this fact, so he is simultaneously but 
not balanced bilingual. Currently, the mother is working on  the  child’s  Polish, although she 
still speaks English with her son. On the other hand, a father who learns Polish as a foreign 
language communicates with the child in Polish in some situations. According to the parents, 
the child often mixes the languages. When he does not know Polish words, he interlards words 
from English or makes up his own words. It happens that the boy starts to get lost in speaking 
Polish and, as a result, switches to English.

5. 2 / Procedure
The research method was a multiple case study. A case study approach was used to allow for the 
application of three techniques useful in this research. The primary research technique was the 
analysis of the transcribed children’s statements, which can be classified as a technique called 
document analysis. The second technique was an interview with the teacher of the kindergar‑
ten group that the children attended. The interview was structured and served mainly to sup‑
plement the information on the examined children. The third technique was a questionnaire 
addressed to the parents of the preschoolers participating in the study. Similar to the interview, 
the survey was designed to obtain further information about the children.

The study took place at the end of 2018 and was divided into three stages. The first step was 
to interview the kindergarten teacher to obtain the necessary information on the family situa‑
tion of the children, functioning in the kindergarten and at home, and their language compe‑
tences from the perspective of growing up speaking two languages. This interview was also the 
basis for preparing the research part in which the children participated.
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The second and main stage of the study was the performance of specific tasks by the chil‑
dren. The first was to describe an illustration taken from “The Great Book of Golden Fairy Tales” 
(1997) by the participants. The picture shown to the children was one of  the fairy tale scenes 
about the ugly duckling. Then, the researcher asked the  children questions related to  the  il‑
lustrations, at the same time checking the occurrence of a given inflectional category in  the 
child’s language.

The second task was a bit more elaborate. Initially, it consisted of a question ‑driven con‑
versation, which – as in the case of illustrations – was to establish the ability to inflect words 
by appropriate cases. This conversation concerned three pictures that make up a picture story. 
Then the children composed a story and talked about what happened in the pictures. The study 
used four picture stories published by Harmonia (2009). Each time the child’s workflow with 
a picture story was similar. It is worth mentioning that most of the children did not compose 
all the stories in one day (the exception was one girl, whose level of concentration was so high 
that she completed all tasks on the same day). The study with the children was conducted indi‑
vidually and took place in a separate room at the kindergarten. All children’s utterances and re‑
searcher’s instructions/questions were recorded by dictating machine. Then, the collected voice 
material was transcribed. The researcher conducted the qualitative analysis of transcribed 
statements, noting the inflectional forms for each child separately. The presented data in tables 
in ‘Results’ section come from both sets of tasks (guided discourse about the illustration and 
story ‑telling).

The third stage of the study was the distribution of questionnaires among the parents of 
the four bilingual children. This part of the research was intended to complement the infor‑
mation obtained earlier from the teacher and from the observations of the studied children. It 
should be noted that, as requested, the parents completed the questionnaires by answering all 
questions.

6 / RESULTS
6. 1 / Bianca
Research shows that Bianca’s greatest difficulty was choosing the right case. Other types of 
errors appeared sporadically. The numerical list of errors presented in Table 3 shows that the 
girl made few mistakes.

Table 3. Types of inflectional errors made by Bianca regarding the declension of the noun

Types of declension errors Number of errors

Wrong case selection 10

No declension 1

Choosing a desinence beyond the flection paradigm 
(changing the grammatical gender) 1

Incorrect stem alternations 1

Selecting the wrong parallel desinence 1

Source: Own study
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Research shows that Bianca’s greatest difficulty was with the dative case. The second case in 
which the girl made the most mistakes (statistically) was the locative case. The few errors in the 
accusative and instrumental forms prove that the child had no major difficulties with them. It is 
worth noting that Bianca did not make any mistakes regarding the use of the genitive case. This 
category turned out to be the easiest to use for the girl. Detailed data are presented in Table 4.

Table 4. Errors made by Bianca in each case category

Case All words Incorrect words Errors on average

dative 11 6 55%

locative 23 3 13%

accusative 35 4 11%

instrumental 13 1 8%

genitive 12 0 0%
Source: Own study

Bianca made a small number of errors, which proves that the Polish language’s inflection is not 
a major problem for her. The child mastered the correct forms of the declension, and now some 
of them still need to be consolidated.

6. 2 / Stefania
Undoubtedly, the most common mistake made by Stefania regarding the declension was select‑
ing the wrong parallel desinence. These errors usually appeared in the case of masculine non‑
‑life words (e.g., ogniu (‘fire’) instead of ognia (‘of fire’). Relatively often, the girl made erroneous 
alternations within the stem. In the feminine gender, the girl did not exchange consonants, 
which resulted in the appearance of such forms of words as: dziewczynke instead of dziewczynce 
(‘to girl’), miske (‘bowl’) instead of misce (‘to bowl’). There were also significant errors in inani‑
mate masculine nouns — the girl did not replace the hard consonant with the soft consonant, 
so, for example, we noticed such forms as w lasu instead of w lesie (‘in the forest’) (additionally, 
there was no vowel alternation a:e).

Stefania also chose the wrong forms of cases or did not inflect the nouns. The child did not 
make mistakes of choosing a desinence beyond the declension paradigm that would result in a 
change of noun gender. Detailed data are presented in Table 5.

Table 5. Types of inflectional errors made by Stefania regarding the declension of the noun

Types of declension errors Number of errors

Selecting the wrong parallel desinence 7

Incorrect stem alternations 6

Wrong case selection 5

No declension 3

Choosing a desinence beyond the flection paradigm 
(changing the grammatical gender) 0

Source: Own study
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Overall, the girl made fairly few mistakes, but they were noticeable in every case category tested 
in the studies. The dative case was the most difficult for Stefania, which also appeared the least 
frequently in the child’s statements. There were also a lot of errors regarding the locative case. 
The girl most often used the accusative and had the fewest problems with this case. Stefania 
also used the genitive and instrumental forms with a small number of errors. Detailed data are 
presented in Table 6.

Table 6. Errors made by Stefania in each case category

Case All words Incorrect words Errors on average

dative 9 4 44%

locative 32 7 22%

genitive 24 4 17%

instrumental 17 1 6%

accusative 55 3 5%
Source: Own study

In summary, these results show that Stefania knew the Polish declension rules, and she did not 
have any serious problems with inflection.

6. 3 / Milan
The research shows that the boy mostly did not decline words. The greatest difficulty for Mi‑
lan, therefore, was the declension and the choice of any inflectional ending. The second most 
frequent mistake was adding an inflectional ending, which does not belong to the declension 
paradigm, which resulted in a change in the grammatical gender of a given word. This error 
manifested itself in the inflection of masculine and neuter words – they were inflected accord‑
ing to the feminine paradigm. This phenomenon was quite regular in the boy’s statements. The 
following examples illustrate this: Czym bawi się chłopiec? Milan: Samolotą instead of Samolotem 
(‘What is the boy playing with?’ Milan: ‘With plane’); Komu przygląda się dziewczynka? Milan: Ka‑
czątce instead of Kaczątku. (‘Who is the girl looking at?’ Milan: Duckling’); Na czym stoi kaczątko? 
Na stoliką instead of Na stoliku (‘What is the duckling standing on?’ Milan: ‘On the table.’ Milan 
also made an occasional wrong case selection. Detailed data are presented in Table 7.

Table 7. Types of inflectional errors made by Milan regarding the declension of the noun

Types of declension errors Number of errors

No declension 42

Choosing a desinence beyond the flection paradigm 
(changing the grammatical gender) 15

Wrong case selection 2

Incorrect stem alternations 0

Selecting the wrong parallel desinence 0
Source: Own study
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The most difficult case category for Milan was dative. Nearly all the words that should be de‑
clined by this case were incorrect. The boy also made numerous mistakes in the forms of the 
locative, instrumental, and accusative. Research also shows that Milan used the genitive case 
best. Detailed information is presented in Table 8.

Table 8. Errors made by Milan in each case category

Case All words Incorrect words Errors on average

dative 10 9 90%

locative 17 13 76%

instrumental 14 10 71%

accusative 30 20 67%

genitive 11 7 64%
Source: Own study

Overall, these results indicate that Milan made many inflectional errors when it came to the 
noun. He did not decline most of the words. According to the feminine inflection paradigm, 
a phenomenon characteristic of Milan’s statements was also the inflection of words.

6. 4 / Adam 
According to his parents and the teacher, Adam has problems with Polish grammar, making his 
statements incoherent, chaotic, and difficult to understand. The research somewhat confirms 
these opinions. The greatest difficulty in terms of noun inflection is the lack of word declension, 
which is most likely the result of English interference. The child did not use appropriate case 
endings, confused individual inflectional forms, and used them inadequately to the situation, 
which sometimes changed the meaning of the statement. The child also built words using des‑
inence that went beyond the paradigm of declension. This phenomenon is illustrated in such 
examples as: Co dziewczynka trzyma w ręce? Adam: Kubeczkę instead of Kubeczek (‘What is the girl 
holding in her hand?’ Adam: ‘A cup’); Z czym dziewczynka je kanapkę? Adam: Z szynkiem instead of 
Z szynką (‘What does the girl eat a sandwich with?’ Adam: ‘With ham’). These errors indicate that 
the child was changing the gender of the pronounced noun. Adam also made mistakes regard‑
ing alternations within the stem. A parallel desinence error was noticed only once. The list of 
inflectional errors made by the boy is presented in Table 9.

Table 9. Types of inflectional errors made by Adam regarding the declension of the noun

Types of declension errors Number of errors

No declension 46

Wrong case selection 15

Choosing a desinence beyond the flection paradigm 
(changing the grammatical gender)

5

Incorrect stem alternations 2

Selecting the wrong parallel desinence 1
Source: Own study
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Research shows that Adam made numerous mistakes in all the tested case categories. The big‑
gest problems for the child were the dative and locative case. A lot of errors also appeared in the 
instrumental and genitive forms. The boy was the least bothered by accusative forms. Detailed 
data are presented in Table 10.

Table 10. Errors made by Adam in each case category

Case All words Incorrect words Errors on average

dative 9 8 89%

locative 21 18 86%

instrumental 21 14 67%

genitive 16 8 50%

accusative 40 19 48%
Source: Own study

To sum up, these results suggest that Adam has a lot of trouble using Polish declension. He makes 
numerous mistakes, mainly due to the lack of declension. These errors make it much more dif‑
ficult for the child to communicate effectively.

7 / DISCUSSION
The results show that the errors connected with cases reflect the speech ontogeny of Polish chil‑
dren, and they are predicted by frequency. It is consistent with previous studies of the acqui‑
sition of the Polish inflectional system (Dąbrowska – Szczerbiński 2006; Granlund et al. 2019). 
While the most difficult grammatical cases for bilingual children are locative, and dative and 
the best ‑acquired cases are accusative and genitive, distinguishing with high frequency in the 
Polish language. On the other hand, the cross ‑linguistic transfer seems to be the key factor of 
inflectional errors. The negative transfer (a reason for errors in one of the languages, as Wod‑
niecka et al. (2018) suggest) was noticeable in each child’s case.

For Bianca (Polish ‑Spanish girl) and Stefania (Polish ‑Italian girl), the most typical errors 
involved wrong case selection, choice of the wrong parallel desinence, and incorrect stem alter‑
nations. The second language of both girls is a Romanic language – Spanish or Italian – and it 
is possible that some features of these languages predict the detected errors. Firstly, there is no 
declension, which consists in changing the stem and inflectional ending. Secondly, in Italian or 
Spanish, an appropriate preposition indicates a grammatical case.

For Milan (Hungarian ‑Polish), the most characteristic error was no declension and choice 
of a desinence beyond the flection paradigm (and as a result, the boy was changing the gram‑
matical gender). Declension in Hungarian depends on adding the equivalent of the Polish prep‑
osition, and it might be the reason for no declension in Milan’s Polish. The probable explanation 
for choosing a desinence beyond the flectional paradigm is that there is no gender in Hungar‑
ian. The boy had a problem with identifying the gender and selecting the right endings, but he 
used the correct grammatical case.

Adam (English‑Polish) often used only basic forms, and he did not decline the nouns 
(no declension was  the frequent type of noticed errors). He also had difficulties in choosing 
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the appropriate case, and he chose the desinences beyond the flection paradigm (changing 
the grammatical gender). The probable reason for all the errors made by the boy is that English 
is not an inflectional language, and there is hardly any gender in English.

All in all, the analysis confirmed the phenomena of cross ‑linguistic transfer (see Zawisze‑
wski – Laka 2020). The results showed a relationship between transfer and the diversity of the 
languages. As was investigated in the previous study (Nicoladis 2003), the differences between 
languages were predictors of transfer appearing. Findings from utterances of Milan and Adam 
are consistent with the previous study in which the  researcher investigated that Estonian‑
‑English child preferred basic forms, and this was particularly noticeable in Estonian, the in‑
flected language (Vihman 1982). Additionally, the study found that children had no serious dif‑
ficulties in comprehending the statements of the researcher. The conclusion is that every child 
is able to understand the Polish declined words, but they struggle with grammatical cases while 
speaking. This result is in line with E. Nicoladis’ analysis (2003), which revealed that transfer is 
more noticeable in productive skills than receptive skills.

Although bilingual children are able to acquire all grammatical cases in Polish like their 
monolingual peers (which confirms the statement of L. Serratrice (2019) that bilingual chil‑
dren can learn languages at a similar level as their monolingual peers), it seems that processing 
of two languages can inhibit the acquisition of the declension system in Polish (see Mikłasz‑
‑Sendecka  – Przybyla 2019) and this is conditioned by the quality of contact with Polish 
and  the  strategy of language acquisition (see Cieszyńska ‑Rożek  – Korendo 2019). Probably, 
the most effective way to learn a language is one person – one language. The strategy of place 
(the second strategy of acquiring the language by some of the studied children) seems to bring 
smaller effects. That assumption is consistent with J. Cieszyńska and M. Korendo’s view (2019) 
that one of the best way of acquiring two languages is “one person – one language” strategy.

8 / CONCLUSION
The present study was designed to determine the acquisition of the Polish marking system 
by bilingual children of pre‑school age. The specific aim of this research was to investigate what 
kind of inflectional errors bilingual children make and which case categories are the most di‑
fficult for them. 

The study found that, in general, bilingual children are able to acquire the declension sys‑
tem following the same path as their monolingual peers, but they make specific kinds of errors 
that probably show the effect of the cross ‑linguistic transfer. The  type of the most frequent 
errors was different for every child, which shows that the nature of the second language is the 
key factor in mastering the declension system, and the transfer can delay the acquisition of the 
Polish marking system. It is worth to mention that in the speech of Polish monolingual chil‑
dren, you can also find incorrect grammatical forms, nevertheless they occur with less intensity 
and frequency, or have a different background than in the case of bilingual children (there are 
no interference results from the child’s second language).

The results reveal that children who use languages where specific cases are determi‑
ned by the use of appropriate prepositions, make peculiar combinations, and although there 
are errors, children struggle with linguistic interference and show that they understand the 
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necessity to use a form other than the nominative. Research suggests that the most difficult 
thing is to master the inflection of the Polish language for those children whose second langu‑
age does not distinguish the grammatical cases. An additional difficulty in mastering inflection 
may be hardly ever distinguishing between gender in second languages. Taking into account 
that some bilingual children make relatively few grammatical errors, it can be predicted that 
they will stop using inappropriate inflectional forms with progressive cognitive development 
and schooling in Polish system of education. It can be also assumed that bilingual children who 
make numerous mistakes that make their speech agrammatical will need linguistic support 
(e.g. additional classes in Polish as a second language).

The research also provides some premises that may be useful during speech therapy classes 
or Polish as a foreign/second language lessons with the participation of bilingual children. The 
results reveal that the most difficult grammatical cases for each child were dative and locative 
so it could be also the most difficult case category for bilinguals/foreigners learning Polish in 
general. On the other hand, the easiest for children were accusative, genitive and instrumental.

Above observation is connected with another significant finding was that the greater the 
frequency of the grammatical cases, the easier they were for the children. It is highly probable 
that this result is related to children’s natural acquisition of the Polish language and extraction 
of the declension rules from daily communication (in which genitive and accusative are domi‑
nant). The study has also shown that the difficulties with grammatical cases appear, in particu‑
lar, while speaking in Polish, but not during the comprehension of Polish. Imperfect declension 
mastery translates into productive skills – speaking and, probably, writing in the future. The 
empirical findings in this study provide a deeper understanding of the acquisition of inflec‑
tional language such as Polish and present likely phenomena regarding other Slavic languages.

DECLENSION ERRORS IN POLISH OF BILINGUAL CHILDREN OF 
PRESCHOOL AGE – MULTIPLE CASE STUDY

SUMMARY In this paper I am researching acquisition of grammar skills in Pol‑
ish (with particular emphasis on declension) of bilingual children whose one of 
the languages   is Polish. I refer to research on language development in children 
Polish ‑speaking (Dąbrowska  – Szczerbiński 2006; Łuczyński 2002; Łuczyński 
2010) to 4;8 and 16 adult controls participated in a nonce ‑word inflection exper‑
iment testing their ability to use the genitive, dative and accusative inflections 
productively. Results show that this ability develops early: the majority of two‑
‑year ‑olds were already productive with all inflections apart from dative neu‑
ter; and the overall performance of the four ‑year ‑olds was very similar to that of 
adults. All age groups were more productive with inflections that apply to large 
and/or phonologically diverse classes, although class size and token frequen‑
cy appeared to be more important for younger children (two‑ and three ‑year‑
‑olds). After analyzing the literature on the subject, I  wanted to find answers 
to the questions of what inflectional errors are characteristic for the surveyed 
children and which categories of the case poses the greatest difficulty for them. 
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The research method was qualitative – multiple case study. In the study partic‑
ipated four children. Each child knew Polish and a second language: Spanish, 
Italian, English or Hungarian. The research results show what types of inflection 
errors are the most common for bilingual children and which case categories are 
for them the greatest challenge. It turned out that the greater frequency of the 
case, the fewer errors associated with it were observed in utterances of children. 
Moreover, it can be seen that inflectional errors are closely related with second 
language interference. The results support the thesis that languages they inter‑
penetrate and create a specific language system (Wodniecka et al. 2018).
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Zwolińska B., 2021. Czas – przestrzeń – egzys-
tencja. Tożsamość w podróży. Szkice o literaturze. 
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-
go, 2021. 394 s. ISBN 978-83-8206-164-2

Barbara Zwolińska jest znaną gdańską badacz‑
ką literatury, poddaje oglądowi zarówno twór‑
czość pisarzy polskich, jak i  europejskich. Jej 
naukowy dorobek obejmuje książki autorskie, 
teksty zamieszczane w czasopismach, liczne 
artykuły w  tomach wieloautorskich oraz publi‑
kacje pod redakcją i współredakcją. W kręgu jej 
zawodowych zainteresowań znajduje się m.in. 
problematyka podmiotowości, kondycji psy‑
chofizycznej jednostki, odnajdywania przez nią 
i  kreowania swojego miejsca w rzeczywistości. 
Opracowania przedstawiają zagadnienia defi‑
niowania i  redefiniowania rozumienia siebie, 
uwzględniają warunki społeczne, polityczne, 
historyczne, wskazują na transformacje kultury, 
które determinują jednostkową aktywność, mają 
wpływ na poszukiwania możliwości dookreśle‑
nia własnej indywidualności.

Cechy te odnaleźć można również w mo‑
nografii zatytułowanej Czas  – przestrzeń  – egzy‑
stencja. Tożsamość w podróży. Szkice o  literaturze 
opublikowanej w 2021 roku w Wydawnictwie 
Uniwersytetu Gdańskiego. W książce tej znajdu‑
ją się trzy obszerne części omawiające rozmaite 
aspekty podróży, historii, czasu, przestrzeni, 
erotyki, choroby i śmierci, ich udziału w procesie 
kształtowania podmiotowej tożsamości.

Część pierwsza monografii Podróż przez 
historię: czas i  przestrzeń omawia twórczość Sán‑
dora Máraia, Pétera Nádasa. Jarosława Iwasz‑
kiewicza i Tadeusza Różewicza. W szeregu szki‑
ców odczytanie utworów autora Ziemia! Ziemia! 
ukierunkowuje w głównej mierze dostrzeganie 
problematyki kształtowania relacji z  Innym 
i  miejscem, ukazanie fascynacji lekturowych 
(przede wszystkim prozą Josepha Conrada i Fio‑
dora Dostojewskiego). Fragment pracy charakte‑
ryzujący sposób widzenia Rosjan – „wyzwolicieli 
Węgier podczas II wojny światowej” – akcentuje 
dążenie węgierskiego pisarza do dookreślenia 
ich inności bez aktywizowania mechanizmów 

negatywnego wartościowania. Jak przekonująco 
dowodzi autorka, Márai w odmienności Rosjan 
(buduje ją dzikość, dziecinność, nieobliczalność 
oraz szacunek dla słowa pisanego) dostrzega 
szansę poznania, a  nie źródło zagrożenia. Jego 
widzenie Innego jest wnikliwe, rzetelne, sku‑
pia się na próbie zrozumienia i wytłumaczenia 
odmienności. Kolejny szkic przybliża proble‑
matykę ewokowaną zainteresowaniem Máraia 
pisarstwem Josepha Conrada. Tłumaczy, że obu 
autorów zbliżała podobna sytuacja życiowa – ko‑
nieczność emigracji, związane z  tym poczucie 
obcości, samotności, pytania dotyczące kształto‑
wania tożsamości narodowej, oscylowanie mię‑
dzy pokusą asymilacji a pragnieniem zachowa‑
nia odrębności. Obaj twórcy podobnie rozumieli 
tradycję romantyczną, mechanizmy historii, ich 
tożsamość dookreślało poczucie przynależno‑
ści zarówno do świata Zachodu, jak i Wschodu. 
Tym, co ich różniło to stosunek do języka ojczy‑
stego, Conrad pisał w języku angielskim, Márai 
pozostał wierny językowi macierzystemu, deter‑
minowało to „niemożność asymilacji, którą nie‑
wątpliwie ułatwiłoby tworzenie w języku angiel‑
skim”. Także kolejny fragment pracy, skupiając 
się na utrwalonym w twórczości pisarza obrazie 
miast, odczytując ich rolę w procesie kształto‑
wania jednostkowej tożsamości, uwypukla rolę 
przestrzennej kategorii „pomiędzy”, uczucie 
wyalienowania pogłębione przywiązaniem do 
języka ojczystego. Márai opuścił Węgry w roku 
1948, wyjechał do Włoch, następnie na stałe do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Do końca życia 
zmagał się z dylematami emigranta: poczuciem 
nieodwracalnej utraty, oddaleniem od domu 
rodzinnego, tęsknotą za przeszłością oraz jej 
mitologizowaniem. Te doświadczenia wyraźnie 
determinują przedstawianie miast w różnego 
typu tekstach węgierskiego autora. Wielokrotnie 
opisuje on miejsca autobiograficzne, utracone, 
wspominane, jak też odwiedzane czy definio‑
wane jako miejsca obecnego pobytu. Charak‑
teryzując przestrzeń włoską, podkreśla, że jest 
to „zastępcza ojczyzna”, jej opisy uwypuklają 
związek topografii z człowiekiem, jego koegzy‑
stencję z  naturą. Z  kolei miasta amerykańskie 
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przedstawiane są w perspektywie naznaczonej 
uczuciem obcości, brakiem zakorzenienia. Tak 
nacechowane konceptualizacje przestrzeni po‑
twierdzają indywidualne preferencje podmiotu, 
jego wrażliwość, potrzeby, aktualną sytuację ży‑
ciową. Następny rozdział monografii, przybli‑
żając zagadnienie lokowania podmiotu w okre‑
ślonej urbanistycznej przestrzeni, stanowi 
interesujące studium stanów emocjonalnych im‑
plikowanych „byciem w ruchu”. Analiza obejmuje 
utwory dwóch autorów: Sándora Máraia i Péte‑
ra Nádasa, prowadzi do scharakteryzowania 
kondycji współczesnego podróżnika, wojażera, 
jak też jednostki mocno zakorzenionej w prze‑
szłości, poddającej się wspomnieniom. Miejsca 
pamięci są ważne dla obu węgierskich pisarzy, 
jak zauważa Barbara Zwolińska: „są to przede 
wszystkim dwa miasta: Budapeszt i  Berlin, 
kształtujące tożsamość podróżnika (w  szkicach 
Máraia W podróży) oraz tożsamość bohaterów 
uwikłanych w złożone relacje interpersonalne 
inspirowane biografią Nádasa, autora obszer‑
nej powieści pt. Pamięć. Choć zestawiam tu dwa 
różne gatunki literackie autorów oddalonych 
w czasie (Márai reprezentuje wiek XX, Nádas 
XXI), to zauważam podobieństwa w ujęciu prze‑
strzeni miejskich oraz sposobie przeżywania 
czasu przez obydwu autorów”. Wspólne dla obu 
pisarzy jest wyeksponowanie subiektywnego 
„ja”, stosowanie narracji pierwszoosobowej oraz 
manifestowanie „uczestnictwa” w wydarze‑
niach. Wieloaspektowa charakterystyka relacji 
zachodzących między podmiotem a  miastem 
(miastami), diagnozując teraźniejszość, ukazuje 
rolę pamięci, uruchamianych dzięki niej emocji, 
obrazów, możliwości sytuowania siebie w cza‑
sie i przestrzeni. Ukazywane przez obu pisarzy 
miasta przechowują pamięć, poświadczają prze‑
szłość, mają również wpływ na kształtowanie 
tożsamości współczesnego człowieka.

Dwa ostatnie fragmenty w części zatytuło‑
wanej Podróż przez historię: czas i  przestrzeń przy‑
noszą omówienie utworów pisarzy polskich. 
Rozdział poświęcony podróży naznaczonej 
śmiercią przybliża dwa teksty: Pasje błędomierskie 
Jarosława Iwaszkiewicza oraz Śmierć w starych de‑

koracjach Tadeusza Różewicza. Szczegółowa in‑
terpretacja skonkretyzowanego w nich motywu 
peregrynacji, towarzyszących jej okoliczności, 
kieruje uwagę na podmiot, jego emocje, percep‑
cję i  zdolności poznawcze. Charakteryzowane 
przestrzenie to w głównej mierze nie ‑miejsca, 
wyróżnia je bowiem nieustanny przepływ, ano‑
nimowość, przypadkowość, brak możliwości 
oswojenia oraz zakorzenienia. Wyróżnione 
cechy nasuwają skojarzenia z  tym typem do‑
świadczania siebie, które Zygmunt Bauman 
określił mianem „turysty” (według badacza to 
postać nowoczesna, która opuszcza dom z wła‑
snej woli, by poznawać nowe światy, uznaje je za 
warte zwiedzania). Bohaterowie Iwaszkiewicza 
i  Różewicza dodatkowo uruchamiają pracę pa‑
mięci, dokonują podsumowania swojego życia, 
z  którego nie są zadowoleni. Mimo to bohater 
Pasji błędomierskich w podróży odnajduje uko‑
jenie i  pogodzenie z  przemijaniem, własnym 
odchodzeniem. Następny rozdział tomu zatytu‑
łowany Romantyczna melancholia i dekadencki nie‑
pokój jako rys elitarnej odrębności bohaterów powieści 
Jarosława Iwaszkiewicza analizuje powiązanie 
motywu podróży z  doświadczaniem siebie re‑
prezentowanym przez artystę, jednostkę o  nie‑
przeciętnej wrażliwości, intensywnie odczuwa‑
jącą egzystencjalny niepokój, który w znacznej 
mierze wynika z uwikłania w określone okolicz‑
ności społeczne i historyczne. Podróż, jak słusz‑
nie dowodzi Barbara Zwolińska, ma wpływ na 
kształtowanie rozumienia siebie – umożliwiając 
poznawanie nowych przestrzeni, nieznanych 
światów, pogłębia wiedzę, skłania do refleksji, 
pozwala na dokonywanie porównań, odkrywa‑
nie złożoności cywilizacji, a  także jej nietrwa‑
łości. Patronujące konstruowaniu tożsamości 
artysty tradycje (romantyczna i modernistyczna) 
uwypuklają jego niedostosowanie do miejsca 
i  czasu, świadomość przemijania, niepewność 
ludzkiej egzystencji. Interesujące jest wyarty‑
kułowanie związku podróży, kolekcjonowania 
wrażeń, zmiany poznawanych miejsc z definio‑
waniem postawy bohatera, naznaczeniem jej 
dystansem, nieustannym poszukiwaniem i nie‑
możnością odnalezienia siebie.
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W omawianej pozycji prezentowanie bu‑
dowania podmiotowej tożsamości obejmuje 
również motyw podróży w głąb siebie, symbo‑
liczną peregrynację definiowaną przez erotykę, 
chorobę i  śmierć. Zagadnienie to rozpoznane 
zostaje w drugiej części monografii, a  mate‑
riałem egzemplifikacyjnym są ego ‑dokumenty 
oraz utwory fikcjonalne. Uwaga ogniskuje się tu 
przede wszystkim na tekstach Jarosława Iwasz‑
kiewicza, a także na Opowieści dla przyjaciela Ha‑
liny Poświatowskiej oraz wybranych utworach 
Tadeusza Różewicza. W pierwszych rozdziałach 
mieści się uważna interpretacja listów i  dzien‑
ników autora Sławy i  chwały, wyeksponowane 
jest doświadczenie miłości homoerotycznej, 
związane z  nią emocje ewokowane świadomo‑
ścią braku społecznej akceptacji, różnicą wieku 
między kochankami, chorobą i  śmiercią młod‑
szego z nich. Omówione są dylematy ewokowane 
próbą odnalezienia się w trudnej sytuacji zako‑
chanego starszego człowieka, uznanego litera‑
ta. Podejmuje on wysiłek definiowania własnej 
tożsamości naznaczonej „obsesyjną, spóźnioną, 
starczą miłością”. Relację z bliskim cechuje czu‑
łość i  złość, dostrzeganie jego niedoskonałości 
intelektualnych, emocjonalnych, jak i tworzenie 
jego wyidealizowanego obrazu. Barbara Zwoliń‑
ska, poddając wnikliwej analizie teksty intymi‑
styczne Iwaszkiewicza pisane zarówno za życia, 
jak i  po śmierci Jerzego Błeszyńskiego, przed‑
stawia również oswajanie utraty kochanka, uru‑
chamianie mechanizmów wygaszania żałoby. 
Dostrzegając wieloaspektowość doświadczania 
miłości homoerotycznej, opisuje wrażliwość 
starszego człowieka, jego próbę odnalezienia 
i  zaakceptowania siebie w sytuacji odczuwa‑
nej jako wstydliwa i bolesna. Temat zakazanego 
uczucia podejmuje badaczka również w rozdzia‑
le przybliżającym fikcjonalne przed‑ i powojen‑
ne utwory Iwaszkiewicza, uwypukla ich kore‑
lację z  listami do Błeszyńskiego. Skupia uwagę 
na problemie odmienności, funkcjonowaniu 
w mniejszości, na uczuciu wstydu, które powo‑
duje różnica poziomu intelektualnego, statusu 
społecznego i  majątku bohaterów. Przybliżanie 
tej emocji, jej częste prezentowanie jest konse‑

kwencją, jak dostrzega, „chęci opisania i zrzuce‑
nia ciężaru tego doświadczenia (wstydu – przyp. 
B. M.‑W.), wyrażenia niewyrażalnego, stającego 
się źródłem cierpienia, lęku”. Następny rozdział 
monografii poświęcony jest twórczości Haliny 
Poświatowskiej, a  dokładniej jej Opowieści dla 
przyjaciela i  wybranym wierszom z  debiutanc‑
kiego tomu. Interpretacja tych utworów opiera 
się na zestawieniu ich z  listami Ireneusza Mo‑
rawskiego (umieszczonych w zbiorze Tylko mnie 
pogłaszcz), a  ramy badawcze wyznaczają usta‑
lenia proponowane m.in. przez dyskurs tożsa‑
mościowy i  krytykę somatyczną. Omówienie, 
akcentując splot podróży, erotyki, choroby i życia 
w cieniu śmierci, tłumaczy dynamikę uczucia 
dwóch egotycznych osobowości, różnicę oczeki‑
wań charakteryzującą relację bliskich sobie osób. 
Uwagę zwraca inspirujące odczytanie istotnych 
w poezji autorki Hymnu bałwochwalczego moty‑
wów (deszczu, kota, dotyku, majowego zapachu, 
konwalii) w kontekście miłosnego pragnienia 
ukazanego w tekstach poetyckich oraz niefik‑
cjonalnych. Następny rozdział podejmujący pro‑
blematykę nacechowanych patriarchalnie relacji 
skupia się na wybranych utworach Tadeusza 
Różewicza (są to: Pułapka, Odejście Głodomora 
i  Wyszedł z  domu). Ukazuje kryzys współczesnej 
rodziny, charakteryzuje patologiczne relacje, 
trudności z dostosowaniem się do zastanej sytu‑
acji jednostki wrażliwej. Barbara Zwolińska pod‑
kreśla, że w przywołanych tekstach Różewicza 
„problem […] wydaje się być podobny: niezgoda 
na system społecznych oczekiwań, na uwię‑
zienie w rodzinie, na rutynę jałowych relacji, 
uniemożliwiających samorealizację. W trzech 
omawianych sztukach niezgoda ta wypowiada‑
na jest poprzez słowa i gesty, w tym gest wyjścia 
z domu, czy przybycia do niego po latach po to, 
by stwierdzić, iż powrót na łono rodziny jest nie‑
możliwy”.

Z  kolei ostatnia część tomu zatytułowana 
Zerwane więzi: człowiek i  zwierzę charakteryzuje 
ukazane w polskiej literaturze skomplikowane 
relacje człowieka z  nie ‑ludzkim, skupia się na 
„zerwanych więziach”, uobecnia etyczny aspekt 
opresyjnego traktowania zwierząt. Fragment 
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omawiający teksty z XIX i XX wieku przedstawia 
dwa typy przestrzeni, cyrk i zoo, charakteryzuje 
je jako miejsca zniewolenia „braci mniejszych” 
oraz ujawniania niskich instynktów człowieka. 
Podkreśla jego okrucieństwo, pragnienie pano‑
wania nad światem natury, ignorancję i  niepo‑
szanowanie innych bytów. Interesujące jest za‑
równo przywołanie utworów reprezentujących 
różne epoki literackie, gatunki, konwencje, jak 
i wskazanie, że sposób traktowania zwierząt, ich 
ujarzmianie, niewolenie można uznać za jeden 
z  istotnych aspektów definiowania tożsamo‑
ści człowieka. Przedmiotowe, instrumentalne 
traktowanie Innego uwidacznia, jak konstatu‑
je Barbara Zwolińska, „ułomność ludzkiej na‑
tury, kompromituje rzekomą humanitarność, 
wystawioną na próbę w przestrzeniach cyrku 
i  zoo, próbę, z  której nie uda się człowiekowi 
wyjść z ‚ludzką twarzą’ ”. Podobną problematykę 
dostrzega gdańska literaturoznawczyni w pro‑
zie Olgi Tokarczuk. Oglądowi poddaje jej eko‑
‑kryminał Prowadź swój pług przez kości umarłych 
oraz Transfugium (jedno z Opowiadań bizarnych), 
przybliża dwie główne postacie kobiece, ich 
wrażliwość na zwierzęcy los i niezgodę na ludz‑
kie okrucieństwo. Te obrończynie przyrody, dą‑
żące do jej poszanowania i  życia w symbiozie, 
nie odnajdują się w ludzkim świecie. Janina Du‑
szejko (postać z powieści) traktowana jest przez 
społeczność jak odmieniec, a bohaterka opowia‑
dania świadomie decyduje się na nieodwracalną 
metamorfozę, porzucenie ludzkiego ciała, kon‑
dycji, by poczuć wspólnotę ze „stadem”.

Monografia Czas  – przestrzeń  – egzystencja. 
Tożsamość w podróży. Szkice o  literaturze to cenna 
pozycja objaśniająca złożoność problematyki 
tożsamościowej skonkretyzowanej w literaturze 
od XIX do XXI wieku. U podstaw rozpoznawania 
tej jednej z najbardziej aktualnych współcześnie 
kwestii znajduje się umiejętność wrażliwego 
i  oryginalnego odczytywania utworów polskich 
i  europejskich, uważne śledzenie skompliko‑
wanych znaczeń. Warto również odnotować, że 
odkrywaniu kluczowych aspektów definiowania 
ludzkiej kondycji, pozycji podmiotu, dookre‑
ślenia ich doświadczeniem podróży w czasie, 

przestrzeni i w głąb siebie towarzyszy trafny do‑
bór kontekstów. Istotnym walorem omawianej 
monografii jest także to, że Barbara Zwolińska, 
ukazując złożoność kondycji człowieka, niejed‑
noznaczność jego wyborów, pragnienie konstru‑
owania podmiotowości skupionej na chronie‑
niu własnej integralności w sytuacji uwikłania 
w okoliczności historyczne, polityczne, społecz‑
ne i  uwarunkowania kulturowe, nie proponuje 
jednoznacznych rozwiązań, nie uogólnia, co 
inspiruje czytelnika do indywidualnych rozpo‑
znań, nieoczywistych porównań, wielowarstwo‑
wych uzupełnień.

Beata Morzyńska‑Wrzosek

Petríková A., 2019. Náboženský diskurz. Rečové 
stratégie a taktiky v  homíliach. Opera Linguisti-
ca 32/2019. Prešov: Prešovská univerzita, 2019. 
231 s. ISBN 978-80-555-2202-9.

V edici Opera Linguistica Filozofické fakulty Pre‑
šovské univerzity v  Prešově vyšla v  roce 2019 
pozoruhodná publikace z  oblasti široce pojaté 
teolingvistiky. Její autorkou je doc. Mgr. Anna 
Petríková, PhD., prešovská slavistka (rusistka) 
s badatelskými zájmy o kulturologii, kognitivní 
lingvistiku, pedagogiku. Recenzenty práce byli: 
slovakistka prof. Daniela Slančová a doc. Andrey 
Kraev, ruský (pravoslavný) duchovní, filozof, reli‑
gionista, pedagog.

Samotný náboženský diskurz autorka 
chápe obdobným způsobem, jakým bývá de‑
finován náboženský jazyk, tedy jako diskurz 
duchovních praktik. Zdůrazňuje psychomen‑
tální povahu duchovního diskurzu, založe‑
nou na propojenosti s  jiným člověkem na du‑
chovní úrovni. Homilie jsou pak založeny na 
kolektivním vědomí spirituality a  jazyk zde 
slouží k  přenosu mentálních obsahů spoje‑
ných s  předpokládanou existencí Boha, sacra, 
transcendentna. Autorka dochází k  závěru, že 
homilie je kolektivní akt. Je to v  principu mo‑
nologický útvar, avšak kazatel, coby „duchov‑
ní mediátor“ (s. 9), využívá také prvky dialogu.

Pro svou analýzu Anna Petríková použila 
asi 200 autentických textů generovaných v rušti‑
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ně (a/nebo církevní slovanštině) a ve slovenštině, 
které pocházejí z  kázání proslovených na půdě 
ruské pravoslavné a  slovenské řeckokatolické 
církve. Pohybuje se tedy v  duchovní a  kulturní 
sféře označované jako Slavia Orthodoxa (Slavia 
Byzantina), na rozhraní západoslovanských a vý‑
chodoslovanských jazyků a kultur, s přesahem do 
jihoslovanského jazykového prostoru. Ve zmí‑
něných jazycích je také uvedena veškerá použitá 
exemplifikace. Příležitostně autorka srovná‑
vá východní a  západní (katolickou) obřadnost, 
např. texty generované při uzavírání sňatku, bě‑
hem křtu či mnišského slibu aj.

První kapitola je věnována termínu dis‑
kurz, jenž je definován jak v rovině obecnělingvi‑
stické (langue), tak komunikační (parole)  – jako 
beseda, diskuse, text (ústní, popř.  sekundárně 
mluvený). Obě interpretace odkazují na řečový 
akt, kdy nedochází pouze k  výměně informa‑
cí, ale i emocí, postojů, kulturních hodnot, lid‑
ské kognice. Petríková se řídí metodou zvanou 
discourseanalysis Američana Zelliga S. Harrise 
a  Francouze Michaela Foucaulta nebo defini‑
cí diskurzu v  podání Holanďana Teuna A. van 
Dijka, ale přihlíží také k  dalším interpretacím 
domácích a  zahraničních badatelů. V  souladu 
s nimi chápe diskurz nikoliv jako čistě jazykový 
útvar, naopak  – zdůrazňuje fakt, že verbaliza‑
ce vztahu člověka k  realitě zahrnuje výsledek 
konkrétních sociálních, etnických, kulturních, 
ekonomických, filozofických/ideologických či 
psychologických zvláštností daného jazykové‑
ho společenství. Diskurz je navíc pokaždé uko‑
tvený v  jistém kontextu (souboru jiných textů), 
např.  náboženský diskurz navazuje na biblický 
prototext, na teologickou literaturu, veškeré 
učení dané církve, ústně předávané hodnotové 
preference  apod. K  jazykové složce přistupuje 
určitý komunikační záměr a para‑ či nonverbální 
prvky komunikace. Vzhledem k tomu, že nábo‑
ženství je – jak tvrdí autorka – složitý sémiotický 
systém, je logické, že se ani náboženský diskurz 
nemůže omezovat na pouhou verbalizaci infor‑
mace a její přenos.

Autorka se dále pokouší o typologii diskur‑
zu a postupně se propracovává k „institucionál‑

nímu diskurzu“, který představuje podrobněji ve 
druhé kapitole monografie. K institucionálnímu 
diskurzu řadí i ten náboženský. I on je totiž pod‑
míněn institucionální komunikací, kde komuni‑
kující subjekty nejsou zcela svobodnými jedinci, 
ale představují jistou organizovanou skupinu, 
mající vlastní hierarchii, ideologii, vazby, role, 
vztahy. „Kresťanský diskurz chápeme ako formu 
duchovných praktík zameraných na získavanie 
duchovnej skúsenosti, formovanie kresťanského 
myslenia, vnímania sveta cez sakrálne kategórie: 
Boh, Ježiš Kristus, Bohorodička atď.,“ vysvět‑
luje autorka (Petríková 2019, s. 36–37) a dodává: 
„Náboženský diskurz vytvára symbiózu sakrá‑
lnej a  profánnej komunikácie. Komunikuje sa 
prostredníctvom sakrálnych textov, ktoré majú 
štatút svätosti v  daných konfesiách. Tento typ 
diskurzivity sa odlišuje od iných inštitucionál‑
nych typov vysokou mierou rituálnosti, na zákla‑
de čoho sa líši od personálneho diskurzu“ (Petrí‑
ková 2019, s. 177).

V  podkapitole 2.2 je tedy charakterizován 
náboženský (jinak také duchovní, křesťanský, 
konfesní) diskurz – v definici se autorka přidr‑
žuje tezí Jekatěriny V. Bobyrevové. I ten lze čle‑
nit na další (pod)kategorie. Petríkova poukazuje 
na ikonickou a  hudební složku náboženského 
diskurzu a  nonverbální elementy komunikace 
(gesta, pokleknutí, vzpřímené či schýlené drže‑
ní těla, manipulace se sakrálními předměty aj.). 
Autorka zjišťuje, že náboženská komunikace 
probíhá více směry, pokouší se o  modelování 
relací: člověk  – Bůh, laik  – duchovní / duchov‑
ní – laik, laik – laik, teolog – teolog, teolog/du‑
chovní – Bůh, a zdůrazňuje rituálnost takovéto 
komunikace. „Rečové pôsobenie homílie spočíva 
v tom, aby sa recipient chcel zapojiť do vnútorné‑
ho dialógu nielen s kňazom, ale najmä s Bohom 
[…] Homília je teda aktivizačný prejav, prostred‑
níctvom kterého subjekt ovplyvňuje rozhodnutie 
komunikanta alebo mení jeho predstavy o svete,“ 
formuluje své názory Petríková (Petríková 2019, 
s. 126). Dodejme: představy, které jsou v souladu 
s učením dané církve.

Ostatně tomuto dílčímu tématu je věno‑
vána podkapitola 2.2.1 – Náboženský diskurz jako 
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ritálny akt. Z hlediska lingvistického je zajímavý 
samotný způsob oslovování kněží v pravoslavné 
církvi, který je archaický, velmi nezvyklý, stylis‑
ticky příznakový, např.  Ваше (Высоко)препо‑
добие, Ваше (Высоко)преосвященство  apod. 
Typologie věřících na Slovensku provedena 
mj. podle nedávno zesnulého (česko)slovenského 
politologa a filozofa Miroslava Kusého, jednoho 
ze signatářů Charty 77 (s. 57 a n.) koresponduje 
s  obdobnými „typologiemi“ Tomáše Halíka1 či 
Maxe Kašparů2, které se týkají věřících Čechů.

V  poslední, třetí kapitole se autorka do‑
stává k problematice řečového působení na pří‑
jemce, vč. řečového působení prostřednictvím 
homilie (3.2). Kazatelovy komunikační strategie 
a  taktiky dopodrobna rozebírá a  demonstruje 
na příkladech. Petríková klade důraz na kogni‑
tivní rovnocennost partnerů komunikace: „Zdá 
sa, že globálnou úlohou rečového pôsobenia je 
vypracovanie takého jazykového mechanizmu, 
ktorý by umožnil vsugerovať recipientovi ľubo‑
voľnú myšlienku, ktorá by bola v súlade s veľkým 
množstvím jednotiek poznania, zakotvených 
v jeho konceptuálnom systéme“ (Petríková 2019, 
s. 121–122). Popisuje strategie náboženského dis‑
kurzu, mezi něž řadí komunikační, „apelující“, 
„podporující“, hodnotící, kontrolující, organizu‑
jící (modelující proces komunikace), modlitební, 
zpovědní, obřadní. Kazatel využívá různé po‑
stupy, jako např. apely; klade otázky, formuluje 
prosby, argumentuje příklady, přesvědčuje, vy‑
světluje a rozvíjí témata, generalizuje, uvádí do 
souvislostí atd. atd. Petríková zmiňuje stylistické 
prostředky, jež se v této souvislosti těší u kněží 
mimořádné oblibě: paralelismus, kontrast, me‑
tafora, aktualizace aj.

Je náboženský diskurz v  zajetí strategií 
a  taktik? Z  práce Anny Petríkové plyne, že ano. 
Čtenář je přesvědčován autentickým materiá‑
lem i vědeckou argumentací. Na dotaz po smyslu 
zájmu badatelů o výzkum jazyka církevní komu‑
nikace odpovím slovy samotné autorky: „Pre vzá‑

1 Máme na mysli publikovaný rozhovor Jana Jandourka s  Tomášem Halíkem Ptal jsem se cest (Praha: 
Portál, 1997).
2 Viz Do výšky volím pád. Max Kašparů v rozhovoru s Janem Paulasem (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakla‑
datelství, 2008).

jomné pochopenie a nastolenie spolupráce med‑
zi západným a  východným svetom je dôležitý 
ekonomický, politický, kultúrny a konfesionálny 
dialóg. Zaiste, mentalita západných a  východ‑
ných národov je odlišná, ale náboženský kompo‑
nent môže byť zväzujúcim článkom vo vzájomnej 
kooperácii medzi týmito svetmi, keďže nábožen‑
stvo ako časť kultúry je založené na humanitných 
hodnotách, ktoré treba brať do úvahy pri inter‑
kultúrnej interakcii národov“ (Petríková 2019, 
s. 176).

Irena Bogoczová

Plesník L., 2019. Typologická charakteristika tzv. 
analytických adjektiv (na příkladovém materiálu 
ruštiny, češtiny a polštiny). Vydání první. Ostrava: 
Ostravská univerzita, 2019. 218 s. ISBN 978-80-
7599-095-2.

Monografie, kterou mladý ostravský slavista, 
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D., nazval Typologická 
charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkla‑
dovém materiálu ruštiny, češtiny a  polštiny), patří 
právem do kategorie:  odborné knihy. Jak nazna‑
čuje její název, objektem autorova vědeckého zá‑
jmu a bádání se stal specifický gramatický slovní 
druh, tzv. analytická adjektiva. Vydaná publikace 
je upravenou a doplněnou verzí úspěšně obháje‑
né disertační práce autora.

Téma tzv. analytických adjektiv není ve slo‑
vanské lingvistice nové. Velkou pozornost mu 
věnovali a  dosud věnují ruští lingvisté (tradici 
bádání založil už ve 30. letech 20. století A. A. Re‑
formatskij, nové podněty přinesl ve druhé po‑
lovině 20. století M. V. Panov). Ze strany české 
a polské jazykovědy je zájem o studium analytic‑
kých adjektiv výrazně nižší, což je zdůvodňová‑
no nízkým zastoupením v  jejich lexiku. Přínos 
a  novátorství monografie L. Plesníka spočívá 
především v šířce záběru provedené komparativ‑
ní analýzy tzv. analytických adjektiv realizované 
paralelně ve třech geneticky příbuzných, ale ne 
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zcela sourodých slovanských jazycích, zejména 
pak v observaci, deskripci, analýze a komparaci 
sledované kategorie neohebných komponentů 
adjektivní povahy ve východoslovanské ruštině 
a západoslovanské češtině a polštině.

Recenzovaná kniha je strukturována do čtyř 
základních kapitol, dále členěných na subkapito‑
ly. Celkové uspořádání jednotlivých kapitol a sub‑
kapitol jasně sleduje výzkumný záměr autora.

V úvodu (s. 8–12) se autor věnuje otázkám 
nejednotnosti pojmenování sledovaného typu 
adjektiv v  porovnávaných jazycích. Konstatuje, 
že v  ruské literatuře se nejčastěji užívá termín 
„аналитическое прилагательное“, jehož tvůr‑
cem je výše zmíněný A. A. Reformatskij, čeští 
lingvisté se přiklánějí k termínu „nesklonné ad‑
jektivum“, zatímco v polských studiích se zpravi‑
dla objevuje termín „przymiotnik nieodmienny“. 
L.  Plesník označuje analytické adjektivum za 
„morfologicky nezformovaný výraz s atributivní 
funkcí“ a s ohledem na respektování terminolo‑
gické přesnosti volí ve své práci pro výzkum ter‑
mín tzv. analytické adjektivum, který podle jeho 
názoru nejvýstižněji postihuje šíři celé proble‑
matiky ve všech třech srovnávaných jazycích.

První tři kapitoly (Aktuální tendence v  jazy‑
cích slovanského areálu, Tzv.  analytická adjektiva, 
Pozice prefixoidů a řecko ‑latinských formantů v rámci 
tzv. analytických adjektiv) mají teoretický charak‑
ter, čtvrtá kapitola prezentuje výsledky autorova 
vlastního výzkumu.

V první kapitole s názvem Aktuální tendence 
v  jazycích slovanského areálu (s. 11–27) autor ana‑
lyzuje aktuální procesy, které probíhají od konce 
20. století ve všech třech sledovaných slovan‑
ských jazycích, zaměřuje se zejména na proces 
demokratizace a  liberalizace jazyků, na projevy 
jazykové globalizace, internacionalizace slovní 
zásoby a na tendence k analytizmu a aglutinaci. 
L. Plesník popisuje podstatu uvedených aktuál‑
ních vývojových tendencí a paralelně prezentuje 
nejen vlastní nazírání na jejich kauzalitu, ale také 
názory některých předních ruských, českých, 
polských, ale i slovenských lingvistů, díky čemuž 
se mu podařilo zachytit sledovanou problemati‑
ku v širokém kontextu.

Nejrozsáhlejší druhá kapitola Tzv. analytic‑
ká adjektiva (s. 29–77) obsahuje podrobný přehled 
terminologických nominací, teorií a  klasifikací 
tzv.  analytických adjektiv, jejichž autory jsou 
přední ruští, čeští a polští lingvisté starší a sou‑
časné generace. Pro přehlednost analýzy typolo‑
gicky rozdílného jazykového materiálu v praktic‑
ké části práce autor považoval za vhodné použít 
ke studiu tzv. analytických adjektiv dva přístupy 
uplatňované v  ruské lingvistice, tzv.  pojetí ši‑
roké a úzké. Za tzv. analytická adjektiva úzkého 
pojetí jsou jím označena „nesklonná adjektiva, 
popř.  nesklonné atributivní formanty, které 
mají charakter graficky samostatného výrazu“ 
(zastáncem tohoto označení je v ruské lingvisti‑
ce mj. D. V. Bondarevskij, v české lingvistice pak 
A. Brandner). Tzv. analytická adjektiva širokého 
pojetí představují „prefixoidy, tj.  prepozitivní 
morfémy přechodného typu, a  řecko ‑latinské 
prepozitivní formanty“, (stoupenci tohoto po‑
jetí jsou např.  A. A. Reformatskij, M.  V. Panov, 
Je. I.  Golanovova, Je. V. Marinovova, J. Jiráček, 
J. Gazda ad.). L. Plesník vymezil v rámci tohoto 
typu dvě skupiny analytických formantů: for‑
manty cizího a domácího původu. Náležitá po‑
zornost je v  kapitole věnována charakteristice 
adjektivních komponentů v normativních mluv‑
nicích ruštiny, češtiny a polštiny, a rovněž proti‑
chůdným teoriím současných ruských jazyko‑
vědců (A. A. Molotkov, L. V. Knorina × L. I. Kim, 
Je. N. Sidorenko, D. V. Bondarevskij aj.).

Teoretickou část monografie uzavírá ka‑
pitola Pozice prefixoidů a  řecko ‑latinských formantů 
v rámci tzv. analytických adjektiv (s. 79–94) doplňu‑
jící a  rozšiřující sledovanou problematiku o  in‑
terpretaci prefixoidů a řecko ‑latinských forman‑
tů, jakožto morfémů přechodného typu. Autor je 
řadí ve shodě s některými lingvisty do kategorie 
tzv. analytických adjektiv širokého pojetí. Názo‑
rová nejednotnost lingvistů v posuzování těchto 
formantů je v  kapitole doložena příklady jejich 
rozdílného pojmenování v ruské, české a polské 
lingvistice. On sám s ohledem na realizaci vlast‑
ního záměru uplatňuje v práci termín kvazikom‑
pozita, resp. internacionální kompozita či inter‑
nacionální složeniny.
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Celá teoretická část monografie je cenná 
především tím, že představuje dosud nezpraco‑
vané systematické kompendium o  dosavadním 
bádání tzv.  analytických adjektiv v  historickém 
vývoji, a to nejen ruských lingvistů, ale také lin‑
gvistů českých a polských. L. Plesník v ní s pře‑
hledem a  erudicí utřídil dosavadní teoretické 
poznatky o sledované problematice tzv. analytic‑
kých adjektiv získané studiem objemného počtu 
odborných publikací převážně ruských, ale také 
českých a polských lingvistů v různých časových 
horizontech. Celkovým obsahem a  rozsahem 
představuje teoretická část velmi dobré východis‑
ko pro následující autorovu výzkumnou činnost.

Výsledky vlastní analýzy tzv.  analytických 
adjektiv ve sledovaných jazycích prezentuje 
L.  Plesník velmi podrobně a  přehledně v  druhé 
části své monografie, kterou tvoří jedna roz‑
sáhlá kapitola s  názvem Tzv.  analytická adjektiva 
v ruštině, češtině a polštině (s. 95–180). V její vstup‑
ní části autor charakterizuje zdroje, které zvolil 
pro excerpci materiálu k analýze ve všech třech 
srovnávaných jazycích. Získaný korpus čítá úcty‑
hodných 1 472 lexikálních jednotek (842 z  rus‑
kých zdrojů, 326 z českých zdrojů, 304 z polských 
zdrojů). Je třeba zdůraznit a zároveň ocenit výběr 
zdrojů pro excerpci, neboť všechny lexikografic‑
ké práce byly publikovány teprve na počátku 21. 
století a  lze tedy předpokládat, že jsou do nich 
zařazeny lexikální jednotky přejaté do slovní 
zásoby sledovaných jazyků poměrně nedávno 
(např. v ruštině Русский орфографический словарь 
(2015) vydaný v redakčním zpracování V. V. Lopa‑
tina a  O. Je. Ivanovove, Большой универсальный 
словарь русского языка (2016) autorů V. V. Mor‑
kovkina, G. F. Bogačjovove a N. M. Lucke, v češti‑
ně Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2015) 
zpracovaný lexikografickým kolektivem Ústavu 
pro jazyk český AV ČR a v polštině Wielki słownik 
ortograficzny (2016) vydaný v  redakčním zpraco‑
vání E. Polańského, Słownik języka polskiego (2009) 
zpracovaný kolektivem pod vedením E. Sobol ad.

V  třech podkapitolách praktické části 
monografie, které mají  identickou struktu‑
ru (Tzv.  analytická adjektiva v  ruštině, s. 100–134; 
Tzv. analytická adjektiva v češtině, 134–158; Tzv. ana‑

lytická adjektiva v  polštině, s. 158–180) jsou exce‑
rpované analytické jednotky každého jazyka 
popsány nejprve v  obecné rovině a  následně je 
provedena jejich morfologicko ‑lexikální ana‑
lýza. V  jednotlivých podkapitolách je v  každém 
z  jazyků podrobně popsán postup a  výsledky 
sémantické, strukturní a  etymologické analýzy 
nashromážděných excerpt. V rámci sémantické 
analýzy autor rozdělil excerpovaný materiál do 
několika sémantických skupin, u strukturní ana‑
lýzy zkoumaných analytických jednotek uplat‑
nil poziční, konektivní aspekt a u etymologické 
analýzy zohlednil tzv. zdrojový jazyk, tzn. jazyk, 
z něhož byla slova přejata, nikoli původní jazyk. 
Všechny tři podkapitoly jsou zpracovány preciz‑
ním způsobem, každá dílčí analýza vychází z ob‑
jemného korpusu exemplifikací, přiloženy jsou 
kvalitně zpracované grafy s dílčími i souhrnnými 
procentuálními údaji, které názorně doplňují 
komentáře.

V závěru práce jsou shrnuty výsledky pro‑
vedeného materiálového výzkumu. Monografii 
uzavírají resumé v angličtině, v ruštině, v polšti‑
ně a rozsáhlý seznam literatury.

Monografie  L. Plesníka představuje velmi 
hodnotný příspěvek do oboru komparativní lin‑
gvistiky. Systematicky, uceleně a  podrobně po‑
jednává o stále aktuálním a dosud neuzavřeném 
tématu tzv.  analytických adjektiv paralelně ve 
třech slovanských jazycích a  zároveň uvádí vý‑
sledky autorova vlastního rozsáhlého a pečlivého 
výzkumu dané problematiky.

Výsledkem systematické badatelské čin‑
nosti L. Plesníka je tedy erudovaná vědecká mo‑
nografie, která může posloužit lingvistům při 
dalším bádání v  rámci podobné tématiky, ale 
také studentům slavistických oborů.

Ljuba Mrověcová

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 



121

Recenze

STUDIA SLAVICA XXV/2

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 – 
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, wydarzeń, 
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które przebiegły w przeszłości, oraz przed bez‑
krytyczną adoracją jednego lub drugiego (in‑
nego) narodu. Ważne są dla niego kontekst, tło, 
okoliczności. Do miejsc podatnych na mity‑
zację 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 ponie‑
waż sprawy polityki mało go interesowały, 
nie spełniły się obawy inicjatorów Czeskiej 
konfesji – jego rządy okazały się względnie 
tolerancyjne. Czesi do dziś go lubią, być 
może jest nawet najbardziej popularnym w 
Czechach Habsburgiem. To dlatego, że nie‑
długo po wstąpieniu na tron, w 1583 roku, 
przeprowadził się wraz z całym dworem do 
Pragi […], której nadał na prawie 30 następ‑
nych lat specyficzny charakter kosmopoli‑
tycznego 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 alchemi‑
cy – wśród nich również Polak Michał Sę‑
dziwój – gdyż cesarz interesował się rów‑
nież alchemią, okultyzmem i  podobnymi 
sprawami. Wszystko razem tworzyło to, co 
dziś nazywa się „fenomenem rudolfińskiej 
Pragi” i czemu w dużym stopniu Praga za‑
wdzięcza 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 na‑
wet jeszcze w pierwszych latach wojny światowej:

[…] Czesi monarchii raczej nie kochali, jed‑
nak na początku wojny nikt w Czechach 
nie myślał poważnie o  oderwaniu się od 
niej. Austro ‑Węgry były państwem, w któ‑
rym Czesi potrafili dobrze funkcjonować; 
ówczesna polityka czeska dążyła więc do 
poprawy sytuacji narodu w ramach istnie‑
jącego państwa, nie do jego rozbicia. Było 
to o tyle łatwiejsze, że w granicach monar‑
chii żył praktycznie cały naród czeski, więc 
Czesi – w odróżnieniu od Polaków […] – nie 
musieli rozwiązywać problemu połączenia 
narodu podzielonego między różne pań‑
stwa (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‑
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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 Polsce, zwłaszcza 
w byłym zaborze rosyjskim. Dżentelmeń‑
ska konspiracja w stylu Mafii [mowa o for‑
mie zagranicznego wsparcia państwowo‑
twórczych zabiegów Masaryka podczas 
pierwszej wojny światowej – I.B.] nie zda‑
wała egzaminu wobec bezwzględnych me‑
tod 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

Ристић С. – Лазић Коњик И., Когнитивни пра-
вац у српскоj етнолингвистици – почеци развоjа 
и актуелни проблеми. Београд: Институт за 
српски jезик САНУ, 2020. 401 s. ISBN-978-86-
82873-71-6.

Książka Когнитивни правац у српскоj етнолинг‑
вистици  – почеци развоjа и  актуелни проблеми 
Stany Ristić i  Ivany Lazić ‑Konjik ukazała się 
u schyłku 2020 roku jako 29 tom w serii „Mono‑
grafie” Instytutu Języka Serbskiego Serbskiej 
Akademii Nauk i Sztuk w Belgradzie.

Praca jest owocem wieloletniej aktywności 
autorek na polu lingwokulturologii. Można ją 
też postrzegać jako pokłosie współpracy, jaka od 
lat rozwija się między środowiskiem serbskich 
i  polskich etnolingwistów. Autorki  – badaczki 
z  Instytutu Języka Serbskiego Serbskiej Akade‑
mii Nauk i Sztuk, od 2013 roku aktywnie uczest‑

niczą w pracach międzynarodowego konwersa‑
torium EUROJOS (Językowo ‑kulturowy obraz 
świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównaw‑
czym), działającego pod kierunkiem prof. dr 
hab. Jerzego Bartmińskiego.

Powstałe w 2001 roku konwersatorium 
koncentruje się na badaniu semantyki nazw 
wartości, w istocie kontynuując prace rozpo‑
częte w tym zakresie w Lublinie jeszcze w latach 
80. XX wieku. Główne założenia teoretyczne 
projektu odwołują się do ustaleń poczynionych 
w  ośrodku lubelskim (prace Jerzego Bartmiń‑
skiego i jego współpracowników) oraz opolskim 
(prace Wojciecha Chlebdy).

EUROJOS skupiający obecnie 123 badaczy 
z 21 krajowych i zagranicznych ośrodków nauko‑
wych jest afiliowany przy Instytucie Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Filologii Pol‑
skiej UMCS i  Komisji Etnolingwistycznej przy 
Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Z  metodologii wypracowanej w ramach 
tego właśnie konwersatorium autorki korzysta‑
ją w prezentowanej monografii. Część tekstów 
zamieszczonych w tomie była już publikowana 
wcześniej, przede wszystkim w języku serbskim, 
rzadziej po rosyjsku i po polsku, część – ukazuje 
się po raz pierwszy.

Początki serbskiej etnolingwistyki, którą 
reprezentują prace S. Ristić i I. Lazić ‑Konjik, się‑
gają lat 80. ubiegłego wieku. Rozwojowi kierun‑
ku autorki poświęcają wprowadzający rozdział 
monografii, w którym zwracają uwagę m.in. na 
wydanie w 1996 roku pierwszego numeru rocz‑
nika Кодови словенских култура, poświęconego 
tradycyjnej kulturze Słowian, postrzegając tę 
publikację jako jedno z  zasadniczych wydarzeń 
w  rozwoju serbskiej etnolingwistyki. Rozwój 
dyscypliny sytuują na tle rosyjskich i  polskich 
dokonań w tym zakresie. Uwagę koncentrują 
na szkole moskiewskiej oraz lubelskiej, z  którą 
od lat są związane. Omawiają prace powstałe 
w ramach wspomnianego konwersatorium EU‑
ROJOS, ze szczególnym uwzględnieniem Lek‑
sykonu aksjologicznego Słowian i  ich sąsiadów, dla 
którego przygotowały opracowanie poświęcone 
konceptowi dom w języku serbskim (tom DOM 
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Leksykonu aksjologicznego, gdzie zamieszczono 
artykuł, ukazał się w Lublinie w 2015 roku pod re‑
dakcją J. Bartmińskiego, I. Bielińskiej ‑Gardziel 
oraz B. Żywickiej).3 Wskazują też na wspólny 
projekt Kluczowe pojęcia serbskiej i polskiej aksjosfe‑
ry w perspektywie ogólnosłowiańskiej realizowany 
przez Instytut Języka Serbskiego SANU i Instytut 
Slawistyki PAN w latach 2017–2020. To przybli‑
żenie serbskiemu czytelnikowi prac lubelskiej 
szkoły etnolingwistycznej i zwrócenie uwagi na 
wspólnie realizowane projekty wydaje się szcze‑
gólnie cenne z perspektywy współpracy między‑
narodowej. Należy zauważyć, że obie autorki 
znane są polskiemu czytelnikowi nie tylko dzięki 
artykułowi zamieszczonemu w Leksykonie aksjo‑
logicznym, ale też dzięki tekstom publikowanym 
w lubelskiej „czerwonej serii” i roczniku „Etno‑
lingwistyka”.

We wstępnym rozdziale monografii S. Ri‑
stić i I. Lazić ‑Konjik podkreślają znaczenie pio‑
nierskich prac Dejana Ajdačicia, znaczących nie 
tylko dla serbskiej etnolingwistyki (m.in. Етно‑
лингвистика у Србиjи, Слово Славиjа  – Етно‑
лингвистика и  поредбена фразеологиjа, Београд 
2017), ale też dla nawiązania współpracy ze śro‑
dowiskiem lubelskim.

Autorki dalszy rozwój kierunku łączą z in‑
terdyscyplinarnymi projektami, których rezul‑
taty będą dostępne w sieci: Поjмовник српске 
културе. Duże nadzieje wiążą również z  wpro‑
wadzeniem etnolingwistyki do programu stu‑
diów uniwersyteckich, a  także z  powstaniem 
wielu rozpraw doktorskich poświęconych ste‑
reotypom na Wydziale Filologicznym Uniwer‑
sytetu w Belgradzie pod kierunkiem naukowym 
prof. Ludmiły Popowić.

Monografia Когнитивни правац у српскоj 
етнолингвистици  – почеци развоjа и  актуелни 
проблеми składa się z  dwóch zasadniczych blo‑
ków  – teoretycznego i  analitycznego, którego 
trzon stanowi obszerne omówienie konceptów 
dom i rodzina.

W części teoretycznej autorki koncentrują 
się na omówieniu kluczowych pojęć służących 

3 Należy zaznaczyć, że opracowanie konceptu dom w monografii nie jest przedrukiem artykułu z Lek‑
sykonu aksjologicznego.

analizie konceptów. Szczególną uwagę zwraca‑
ją na zagadnienia wyjątkowo im bliskie  – obie 
uczestniczą bowiem w opracowaniu słownika ję‑
zyka serbskiego Речник српскохрватског књижев‑
ног и народног jезика – na związki etnolingwisty‑
ki i  leksykografii. Omawiają strukturę artykułu 
hasłowego w słowniku aksjologicznym, kryteria 
doboru elementów wchodzących w skład defini‑
cji, sposób uwzględnienia danych specyficznych 
kulturowo. Nie pomijają również relacji między 
leksykonem aksjologicznym a encyklopedią.

Na część analityczną składają się wspo‑
mniane już obszerne omówienia konceptów 
dom i rodzina oraz skromniejsze objętościowo 
opracowania konceptów naród, Grek, Rosja‑
nin. Autorki przedstawiają również autostereo‑
typ Serba.

Koncept naród rekonstruują na podstawie 
danych systemowych, materiał badawczy czer‑
pią ze słowników objaśniających języka serb‑
skiego. Jako materiał badawczy dla rekonstrukcji 
autostereotypu Serb autorki wykorzystują dane 
systemowe zaczerpnięte ze słowników, paremie 
i  dane eksperymentów asocjacyjnych. W ana‑
lizie konceptu Grek odwołują się do tekstów 
serbskich pieśni ludowych. Niedostatki mate‑
riału widoczne są w analizie konceptu Rosjanin, 
który został zrekonstruowany jedynie na bazie 
słowników asocjacyjnych.

W przeciwieństwie do pozostałych koncep‑
tów dom i rodzina zostały zrekonstruowane na 
podstawie trzech typów danych, co odpowiada 
zasadom przyjętym na potrzeby Leksykonu aksjo‑
logicznego Słowian i  ich sąsiadów: 1) systemowych 
pozyskanych ze słowników objaśniających, 2) 
ankiet przeprowadzonych wśród stu studentów, 
odpowiednio kobiet i mężczyzn, przedstawicieli 
dyscyplin humanistycznych i  ścisłych (autorki 
prowadziły badania na uniwersytecie w Nowym 
Sadzie) oraz 3) danych tekstowych, w tym paremii.

Na uwagę zasługuje umieszczenie przez 
autorki w ankiecie nie tylko podstawowego py‑
tania stawianego w badaniach prowadzonych 
przez szkołę lubelską: „Co według ciebie stanowi 
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o  istocie prawdziwego X?”, ale też szeregu do‑
datkowych pytań. W przypadku rodziny były to 
m.in. pytania o  znajomość przysłów, o  różnice 
między rodziną tradycyjną i  współczesną, o  jej 
członków. Omówienie ankiet obfituje w egzem‑
plifikacje, a wyniki zostały przedstawione w for‑
mie przejrzystych tabel.

Dom został scharakteryzowany przez au‑
torki m.in. w aspekcie fizycznym, funkcjonal‑
nym, społecznym, aksjologicznym i emocjonal‑
nym. Zdaniem S. Ristić i I. Lazić ‑Konjik dla jego 
recepcji kluczowe są trzy opozycje: „swój – obcy”, 
„życie – śmierć” oraz „przestrzeń zewnętrzna – 
przestrzeń wewnętrzna”. Rodzina z kolei została 
opisana m.in. w aspekcie społecznym, biologicz‑
nym, aksjologicznym, emotywno‑psychologicz‑
nym, ale też etycznym i genealogicznym.

W monografii autorki stosują dwa mo‑
dele opisu konceptów: separacyjny czyli taki  − 
powtórzmy za S. Niebrzegowską‑Bartmińską  – 
„[…] w ramach którego każdy z  trzech podsta‑
wowych typów danych (system – ankieta – tek‑
sty) jest analizowany osobno” (Niebrzegowska‑
‑Bartmińska 2020: 199) i zintegrowany, „[…] który 
− jak pisze S. Niebrzegowska ‑Bartmińska – jest 
kategorią docelową w rekonstrukcji etnolingwi‑
stycznej, integruje wszystkie typy danych w ra‑
mach układów fasetowych lub aspektowych  – 
bez podziału na dane systemowe, ankietowe czy 
tekstowe” (Niebrzegowska ‑Bartmińska 2020: 
203). Wprowadzenie obu modeli opisu nie pro‑
wadzi do sprzeczności, przeciwnie − pozwala na 
spojrzenie na kluczowe dla monografii koncepty 
dom i rodzina w formalnie różny sposób. S. Ri‑
stić i I. Lazić ‑Konjik formułują też zasadniczą dla 
prowadzonych rozważań syntetyczną definicję 
kognitywną analizowanych konceptów w rozu‑
mieniu J. Bartmińskiego, która pozwala czytel‑
nikowi odpowiedzieć sobie na pytanie o „sposób 
pojmowania przedmiotu przez mówiących da‑
nym językiem” (Bartmiński 2007: 42).

Monografia S. Ristić i  I. Lazić ‑Konjik 
zwraca na siebie uwagę z  dwóch powodów. Po 
pierwsze, skłania do refleksji nad kluczowymi 
wartościami, konstantami, określającymi sens 
ludzkiej egzystencji, wysoko ocenianymi w każ‑

dej kulturze i  tworzącymi zrąb każdej chyba 
aksjosfery niezależnie od warunków zewnętrz‑
nych, a  jednocześnie stanowiącymi przedmiot 
niesłabnącego zainteresowania badaczy. Ich 
opracowanie dokonane z  perspektywy etnolin‑
gwistycznej może stać się bazą dalszych prac po‑
równawczych. Po drugie, prezentowana mono‑
grafia jest istotna z perspektywy transmisji myśli 
badawczej, stanowi świadectwo żywej współpra‑
cy międzynarodowej i to nie w wymiarze indywi‑
dualnym, ale − zespołowym. Nie do przecenienia 
jest też jej rola popularyzująca dokonania lubel‑
skiej szkoły etnolingwistycznej w serbskim śro‑
dowisku naukowym.

Dorota Pazio‑Wlazłowska
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