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ABSTRACT The main subject of the article covers the transmission of cultural values in 
travellers’ accounts, in particular it features the role of language as a communication tool. 
Illustrations come from Wincenty Lutosławski’s ‘Wędrówki Iberyjskie’ (1909, new edition 
2021) and depict the extracts from literary and academic life in Spain and Portugal, as 
well as the matter of ethnical minorities (such as Arabs, Jews or Romani), whom he had 
met during his travel. The separate aspect of this article presents polish philosopher’s life 
companion – Sofía Casanova, whom he had met in Madrid and who had a huge impact on 
progress of Polish and Spanish relations. In the end, the article indicates similarities be-
tween Polish and Spanish nations, which form, in author’s opinion, additional motivation 
to get to know the country, which civilization achievements could become a part of a very 
important component of Polish youth’s education.
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Piotr Sawicki Interferencje kulturowe w narracjach podróżnych. Wincenty Lutosławski i jego Wędrówki Iberyjskie

1 / WPROWADZENIE
Cofnijmy się do roku 1886. Dwudziestotrzyletni Wincenty, najstarszy z sześciorga dorosłych 
synów Franciszka Lutosławskiego z dwóch zawartych przezeń małżeństw,1 dziedziców rodzin-
nego majątku w Drozdowie pod Łomżą, mając już za sobą studia w zakresie chemii na Poli-
technice w  Rydze2 i  filozofii na Uniwersytecie w  Dorpacie (dziś Tartu w  Estonii), podejmuje 
wyprawę na Półwysep Iberyjski. Będzie ona miała przełomowe znaczenie dla jego własnych 
kolei życiowych i  wpłynie w  znaczący sposób na rozwój stosunków polsko ‑hiszpańskich na 
przełomie XIX i XX stulecia.

Spisywane na gorąco wrażenia z  tej podróży, opublikowane w  latach 1898–1899 w  mie-
sięczniku „Ateneum”3 i wzbogacone o obserwacje zebrane podczas kolejnych pobytów za Pire-
nejami, młody uczony wydaje w książce zatytułowanej Jak tanio podróżować? Wędrówki iberyjskie 
(1909), wznowionej ostatnio w  opracowaniu piszącego te słowa.4 Czytana po latach, jest ona 
nieocenionym zwierciadłem ówczesnych obyczajów i konwenansów towarzyskich, pochodzą-
cym z pierwszej ręki świadectwem stosunków panujących w sferach literackich i akademickich 
Portugalii, od której zaczyna swą relację, i Hiszpanii, uzupełnionym o pełen empatii wizeru-
nek przedstawicieli innych ras i  kultur, tworzących u  progu dwudziestego stulecia mozaikę 
etniczną i  cywilizacyjną mieszkańców Półwyspu oraz pobrzeży kontynentu afrykańskiego. 
A zarazem – potwierdzeniem roli, jaką odgrywa język jako niezbędny instrument komunikacji 
interkulturowej. Tej ostatniej kwestii pragnąłbym w sposób szczególny poświęcić swą uwagę 
przerzucając kolejne stronice książki.

2 / „NICHT NUR DEUTSCHE ESSEN BROD UND KÄSE“
Naruszając tok narracji autora, zacznijmy jednak od epizodu, w którym świadomie narusza 
on, i to w miejscu publicznym, konwencje właściwe mieszkańcom kraju, do którego przybył. 
Zaopatrzywszy się w wiktuały stanowiące podstawę swej codziennej diety (chleb, ser i owoce), 
Wincenty rozsiada się na ławce na Plaza de Oriente – a więc w samym sercu stolicy Hiszpanii, 
między pałacem królewskim a gmachem opery – „chcąc się przyjrzeć spacerującej publiczno-
ści, której były tłumy, bo trafiłem na niedzielę”. Przyjrzyjmy się bliżej opisowi tej sytuacji i jej 
niespodziewanemu finałowi:

Mnóstwo gapiów zaczęło oglądać mnie jak raroga, bo Hiszpanie, jak zresztą wiele 
innych narodów, uważają jedzenie publiczne za nieprzyzwoitość, zadość czyniąc tej 

1 Ze związku z  Marią Szczygielską urodzili się Wincenty i  Stanisław; po jej przedwczesnej śmierci, 
z drugiego małżeństwa zawartego z siostrą zmarłej, Pauliną, kolejno – Marian, Jan, Kazimierz i Józef, oj-
ciec słynnego pianisty Witolda Lutosławskiego (zob. Wroniszewscy 2019: 13–15).
2 „Motywem wyboru tego kierunku wyższych studiów była nadzieja ojca, że się przygotuję do kierowa-
nia wielkim browarem, który […] zaczynał przynosić znaczne dochody, umożliwiające stopniowe spłacanie 
długów zaciągniętych na wykupienie Drozdowa Dolnego z rąk żydowskich” (Lutosławski 1933: 60).
3 Pismo to, ukazujące się w Warszawie w latach 1876–1901, miało się troszczyć w zamierzeniu jego za-
łożycieli, zaangażowanych w ruch narodowy odradzający się po powstaniu styczniowym, o intelektualną 
edukację polskiego społeczeństwa, popularyzując wiedzę i aktywizując badania naukowe; było zarazem 
cennym źródłem informacji o życiu umysłowym zachodniej Europy.
4 W. Lutosławski, Jak tanio podróżować? Wędrówki iberyjskie. Opracowanie tekstu, wstęp i przypisy 
Piotr Sawicki, Drozdowo 2021. W artykule wykorzystano fragmenty wstępu do książki.
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potrzebie w skrytości mieszkań, podczas kiedy nie brak na ulicach śladów publicz-
nego załatwiania przeciwległej konieczności. Gdy ulicznicy zaczęli mi pokazywać 
języki w dowód uznania, spojrzałem na nich ostro i pouciekali, bo wierzą w złe oczy. 
Ale jeden przechodzień uparcie do mnie się zbliżał, krążąc nieśmiało wokoło, aż na-
reszcie zdobył się na odwagę, podszedł ku mnie i rzekł:
– Na, Sie müssen wohl och ein Deutscher sein!5 
Spojrzałem na tłustego Niemca, który stał przede mną, i odpowiedziałem mu:
– Schlecht gerathen, nicht nur Deutsche essen Brod und Käse.6

Zaczął zgadywać rozmaite narodowości, ale nie mógł się domyśleć, że to Polak z taką 
niemiecką prostotą podróżuje (Lutosławski 2021: 146–147).

W trakcie rozmowy, do której impulsem był przejaw owej „niemieckiej”, ale zarazem wspól-
nej obu nacjom „prostoty”, „mój Szwab” (jak go autor czule określa) opowiada o tym, co go do 
Madrytu sprowadziło  – w  tutejszych bibliotekach zbiera materiały do rozprawy doktorskiej 
o współczesnej literaturze hiszpańskiej; niestety, otwarte są one tylko przez kilka godzin dzien-
nie, a żadnego ze współczesnych autorów nie udało mu się dotąd poznać.

Podobnych scenek i epizodów, ilustrujących kulturowe różnice bądź podobieństwa (bo-
wiem „nie tylko Niemcy jedzą chleb i ser”; dodajmy – w czasie podróży, choćby na ławeczkach 
ustawionych w miejscach publicznych) między europejskimi nacjami, jest w książce wiele.

3 / MOTYWY WYPRAWY ZA PIRENEJE. DON KICHOT IMPUL‑
SEM DO POZNANIA HISZPANII
Wincenty, wykształcony w niemieckojęzycznych gimnazjach i uniwersytetach, już w czasie stu-
diów, wiedziony ciekawością świata, wykorzystywał każdą chwilę, by podróżować po Europie 
(Szwajcaria, Austria, Włochy). Do bliższego zainteresowania się mową Cervantesa skłonił go 
zafascynowany teatrem hiszpańskiego Siglo de Oro (Złotego Wieku) docent Waldemar Massing, 
wykładający literaturę na Uniwersytecie Dorpackim:

A że oprócz tego czytałem w dzieciństwie Don Kichota,7 więc miałem szczególną sym-
patię do Hiszpanów i pragnąłem ich bliżej poznać.8 Z pomocą Masinga nauczyłem 
się po hiszpańsku, a okoliczność ta nawet wpłynęła po części na to, że po ukończeniu 
uniwersytetu udałem się do Paryża na wydział romańskich języków i literatur w Éco-
le des Hautes Études (Lutosławski 2021: 59–60).

O wyborze odpowiedniego momentu na podjęcie wyprawy za Pireneje przesądziły ostatecznie 
względy finansowe. Gdy rodzina przypomniała najstarszemu synowi, że czas wreszcie kończyć 

5 No, pan to chyba musi być Niemcem (niem.).
6 Myli się pan, nie tylko Niemcy jedzą chleb i ser (niem.).
7 Prawdopodobnie poznał powieść Cervantesa w opartym na francuskiej adaptacji przekładzie Win-
centego Zakrzewskiego (Don Kiszot z  Manszy, Warszawa 1855), opatrzonym ilustracjami Gustave’a  Doré 
i kilkakrotnie wznawianym w XIX wieku.
8 „Człowiekiem, który otworzył moje serce na niezwykłe cuda Hiszpanii – później tak dokładnie i tak 
blisko przeze mnie poznane – był Cervantes, a stało się to wtedy, gdy zdołałem opanować hiszpański na 
tyle, by przeczytać Don Kichota w niezrównanym języku oryginału” – pisał Artur Rubinstein (zob. Hiszpania 
malowniczo ‑historyczna 1996: 338–339).
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studia i wróciwszy do kraju zabrać się do pracy zarobkowej, postanowił – jak pisze – „widząc 
się zagrożonym taką niewolą, […] na pożegnanie poznać jakiś nowy kawałek ziemi”. Z przy-
syłanych z domu pieniędzy udało mu się zaoszczędzić czterysta rubli. „Marzyłem o Ameryce, 
Afryce, Australii, ale jak zacząłem rachować, przekonałem się, że żadną miarą dalej nie zajadę, 
jak do Gibraltaru” (Lutosławski 2021: 60).

4 / PIERWSZE WRAŻENIA. LIZBONA, GIBRALTAR, TANGER
Autor książki wyrusza z  Londynu statkiem towarowym, na którym był jedynym pasażerem 
i  mógł się oddać samotnym rozmyślaniom, bowiem „po angielsku mówiłem tak, że Anglicy 
mnie wcale nie rozumieli, a ja nawzajem ich nie rozumiałem, gdy oni do mnie przemawiali” 
(Lutosławski 2021: 61).9

Głównym celem podróży była Hiszpania, ponieważ jednak statek płynął do Lizbony, tam 
nawiązał pierwsze kontakty ze środowiskiem literackim i akademickim obu krajów. Profesor 
literatury portugalskiej na Wydziale Filologicznym (Curso Superior de Letras) uniwersytetu, 
Teofilo Braga,10 zorganizował mu spotkanie w klubie skupiającym stołeczną inteligencję. Jego 
uczestnicy popisywali się swą erudycją, rozprawiali o wszystkim z wielką swobodą, autor za-
uważa jednak, że ich wiedza prawie zawsze zaczerpnięta była „z francuskich podręczników lub 
encyklopedii, które uchodzą za wyrocznie”. Zrozumiałe zainteresowanie budził u zebranych on 
sam, był bowiem zapewne pierwszym Polakiem, z którym dane im było zetknąć się osobiście:

Z ciekawością wypytywali się o ten kraj odległy, z którego przybyłem i zdarzały się 
wątpliwości, czy tam mówią po niemiecku czy po austriacku. Trzeba przyznać, że 
jednak wątpliwości te zostały usunięte bez mojej pomocy przez miejscowych lingwi-
stów, którzy słyszeli, że polski język jest narzeczem mowy rosyjskiej.

„Gdy wyjaśniłem – dodaje – że różnią [się] te dwa języki więcej niż hiszpański i portugalski, 
zdziwienie było prawie powszechne” (Lutosławski 2021: 73).

Z  Lizbony Wincenty udaje się do Gibraltaru, zagadując po drodze mówiącego po hisz-
pańsku marynarza, czy nie wolałby panowania hiszpańskiego zamiast władzy Anglików. Ten 
odpowiada mu stanowczo, że choć z dwojga złego woli Anglików, czuje się Gibraltarczykiem 
i „najchętniej wygoniłby wszystkich cudzoziemców, co się na jego rodzinnej skale rozgościli” 
(Lutosławski 2021: 73). Z Gibraltaru autor wyprawia się jeszcze do Tangeru, gdzie – jak pisze – 
„już zaczyna się inny świat”. Po wąskich uliczkach bez trotuarów „ludzie, osły, wielbłądy razem 
wędrują wolnym krokiem”, za miastem obozuje wracająca z Fezu karawana, a sprzedawcy „mó-
wią językiem, w którym można czasem poznać wyrazy angielskie, francuskie czy hiszpańskie, 
przerobione na sposób marokański” (Lutosławski 2021: 80–81). Przedstawicieli ras, które „kie-
dyś panowały w Hiszpanii, a dziś podrzędne zajęły stanowisko w Maroko”, Lutosławski traktuje 
z nieskrywaną sympatią. Obserwując pełnych powagi mahometańskich żebraków czekających 
na wspomożenie, które zapewni dającemu jałmużnę opiekę Allacha, dodaje:

9 Dziesięć lat później powstało już jednak napisane w tym języku główne dzieło młodego uczonego, 
poświęcona ewolucji myśli Platona rozprawa The Origin and Growth of Plato’s Logic (1897), która miała mu 
wkrótce przynieść międzynarodowe uznanie.
10 Teofilo Braga (1843–1924), portugalski polityk, historyk literatury i poeta.
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„ubóstwo nie jest tu przedmiotem wzgardy, jak u  chrześcijan, którzy zapomnieli 
o wielbłądzie, mającym przejść przez ucho igielne” (Lutosławski 2021: 82).

5 / RABIN SPOD GRODNA. ASEMITYZM11 HISZPANÓW
W drodze powrotnej uwagę autora zwraca „dziwnie swojska twarz jakiegoś dygnitarza, noszą-
cego turban fioletowy i barwne szaty”. Przypatrzmy się bliżej opisowi tej postaci:

Nie łudziło mnie pierwsze wrażenie – dygnitarz był rabinem spod Grodna, który od-
znaczył się znajomością Talmudu i teraz podróżuje po świecie jako nuncjusz żydow-
ski, błogosławiąc Żydów w różnych krajach i zbierając od nich składki na utrzymanie 
synagogi jerozolimskiej. Podróżuje on w szczególny sposób, zupełnie bez pieniędzy. 
Składki zebrane na skutek jego kazań są wysyłane osobno do Jerozolimy – a on, jak 
prawdziwy apostoł, żyje w ubóstwie.
Gdy opuszcza jakie miejsce, gmina, w której na ostatku przebywał, kupuje mu bilet 
do miejsca, gdzie jest następna gmina żydowska, którą ma odwiedzić, a wielu współ-
wyznawców towarzyszy mu i opiekuje się nim. Najbogatsi uważają sobie za zaszczyt, 
jeśli zechce przyjąć ich gościnność i ofiarują mu ubranie lub obuwie, jeśli potrzebuje. 
Lud żydowski całuje go po rękach, jak u nas biskupów. Gdzie przybędzie, zgromadza 
rabinów miejscowych i  tłumaczy im Pismo, a  czasem daje też rozkazy treści poli-
tycznej i innej. Przemawia do ludu w synagogach po hebrajsku; a choć większość nie 
rozumie jego słów, słuchają go z uszanowaniem (Lutosławski 2021: 83–84).

Rabin ucieszył się, gdy mu autor powiedział, że jest z Polski, dalej jednak rozmawiali po nie-
miecku, „bo po polsku zapomniał, a może się nie nauczył”. Wyznał też, że podobni emisariusze 
podróżują też po Rosji, gdzie jednak „starannie ukrywają swą wysoką godność”.

Wątek żydowski powraca jeszcze kilkakrotnie w końcowej części książki. W rozdziale „An-
tyklerykalizm i Inkwizycja” przywołana zostaje postać i poglądy Marcelina Menéndez y Pelay-
o,12 badacza dziejów hiszpańskich prądów umysłowych, dowodzącego, iż wiele myśli wybitnych 
filozofów europejskich, jak Kartezjusz czy Kant, było już wyrażanych przez średniowiecznych 
scholastyków hiszpańskich. Kreśląc w różowych barwach przeszłość swego kraju, ów podzi-
wiany za swą fenomenalną pamięć uczony

[…] tak się zapala do swoich twierdzeń, że uniewinnia całkowicie Inkwizycję – i raz 
na publicznym zebraniu wzniósł toast na cześć Inkwizycji hiszpańskiej! Twierdzi, że 
filozofia kwitła w czasie Inkwizycji i była uprawiana bez żadnych przeszkód; palono 
tylko nikczemnych heretyków, którzy nie przyczyniliby się do postępu nauki, choćby 
żyli dłużej (Lutosławski 2021: 172).

Medytując w ostatnim rozdziale Wędrówek… nad przyszłością Hiszpanii Lutosławski przejmuje 
niestety język, jakim się jego poprzednik posługiwał. Hiszpanów określa jako „naród, który ze 

11 Takie określenie („asemityzm”, nie „antysemityzm”) pojawia w  spisie treści rozdziału „Przyszłość 
Hiszpanii”.
12 Marcelino Menéndez y Pelayo (1856–1912), hiszpański filolog i historyk, wybitny erudyta; od 1898 dy-
rektor Biblioteca Nacional w Madrycie.
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wszystkich aryjskich narodów Europy najściślej się uchronił od zarazy semickiej, tak, że nawet 
dziś bardzo rzadko się trafia spotkać Żyda”13 (Lutosławski 2021: 195).

6 / THERE IS NOTHING IMPOSSIBLE I ¿QUIÉN SABE? ANGLI‑
CY A HISZPANIE
Kolejna podróż, już po powrocie do Gibraltaru, wiodła do Malagi. Na pokładzie statku autor 
przysłuchuje się ożywionym rozmowom pasażerów. Daje mu to – jak pisze – „ciekawy przykład 
kontrastu między Anglikami a Hiszpanami”. Gdy na opowieść o jakichś nieprawdopodobnych 
morskich przygodach reaguje spontanicznym okrzykiem It is impossible, w odpowiedzi słyszy 
gniewne There is nothing impossible, sir. Tu następuje dłuższy komentarz, który pozwalam sobie 
w całości przytoczyć:

Trzeba było słyszeć świst tych nagromadzonych spółgłosek, wykrztuszonych z ener-
gią przez barczystego marynarza, aby pojąć całe znaczenie, jakie w jego ustach miało 
to zdanie.
Nic nie ma niemożliwego dla Anglika, bo czuje on w sobie siły, by wszystkie prze-
szkody zwyciężyć i obmyśla ciągle nowe środki dla osiągnięcia swoich celów. Śmiało 
wyzywa nieskończoność ten prosty obywatel Wielkiej Brytanii, bez wielkiego wy-
kształcenia, może nawet bez osobistego doświadczenia, usprawiedliwiającego to 
śmiałe wyzwanie. On nie w swoim tylko imieniu twierdzi, że nic nie ma dla człowie-
ka niemożliwego; w imieniu całej rasy anglosaskiej dumnej i niezwyciężonej, powo-
łuje się na dawne zwycięstwa. To krótkie zdanie przypominało mi wszystkie dziwy 
energii ludzkiej jakie oglądałem w Londynie (Lutosławski 2021: 84–85).

Gdy kolejna fantastyczna opowieść, tym razem wybrzmiewająca z grona siedzących obok niego 
Hiszpanów, budzi powątpiewanie autora – tu oddajmy mu głos –

[…] młoda i pełna wdzięku Hiszpanka, pierwsza przeze mnie spotkana córka An-
daluzji, zwróciła ku mnie swe błękitne oczy pełne marzeń i rzekła: ¿Quién sabe? 
(kto wie?) To Quién sabe nie brzmiało jak energiczne There is nothing impossible An-
glika. To było melodyjne westchnienie, świadczące, że i dla Hiszpanki wszystko 
jest możliwym, ale inaczej możliwym, niż dla Anglika. Wierzy ona w możliwość 
wszystkiego, nie żeby śmiała to wszystko przedsięwziąć, ale że jej wyobraźnia 
żywa wszystko sobie umie przedstawić.
Często potem słyszałem w Hiszpanii to rozmarzone i ciche: ¿Quién sabe? jako protest 
uczucia i wyobraźni przeciwko ograniczeniom możliwości stawianym przez rozum. 
Nie jest to wyraźne zaprzeczenie jakiejkolwiek niemożliwości, ani wyzwanie skiero-
wane na zewnątrz, tylko nieśmiałe wewnętrzne uchwycenie się nadziei, że wszystko 

13 Poglądy filozofa na kwestie żydowskie uległy z czasem daleko idącemu przewartościowaniu. W swej 
Metafizyce (pozostającej w rękopisie aż do roku 2004) jako przykład kraju zamieszkiwanego przez dwie rasy 
obok Ameryki, dokąd sprowadzono Murzynów w  nadziei, że pozostaną niewolnikami, podawał Polskę, 
gdzie „Żydzi prześladowani wszędzie skupili się w większej ilości z tym wynikiem, że w wielu miastach 
przeszło połowa ludności jest żydowskiego pochodzenia i wyznaje religię mojżeszową”. I dodawał, że „nie 
trzeba tu było wojny [aluzja do wojny secesyjnej w USA], żeby Żydom przyznać równość praw” (Pawłowski, 
Zaborowski 2006: 139).

Piotr Sawicki Interferencje kulturowe w narracjach podróżnych. Wincenty Lutosławski i jego Wędrówki Iberyjskie



STUDIA SLAVICA XXVI/1 9

to, czego nie mamy ani zdobyć nie umiemy, będzie nam dane przez zrządzenie losu 
(Lutosławski: 85–86).

7 / CORRIDA. LUTOSŁAWSKI A SIENKIEWICZ
W Maladze autor wybrał się na walkę byków, określając ją już na wstępie jako „zabawę ludową 
dawnych Rzymian”, zachowaną, spośród wszystkich łacińskich narodów, tylko przez Hiszpa-
nów, których wyróżnia „namiętność do krwi rozlewu”. Widzi w niej nie tylko przejaw podkre-
ślanego przez „wymownych obrońców” corridy (samo słowo w  jego relacji jeszcze nie pada) 
„kultu odwagi, zręczności i śmiałości”. Jak celnie zauważa, „jest to także, jak było w Grecji, kult 
kształtów płci brzydkiej, bo matador występuje w  obcisłym stroju, uwydatniającym potężne 
mięśnie i  bywa zarzucany kwiatami ciskanymi z  drobnych rączek płci pięknej” (Lutosławski 
2021: 92). Na koniec dodaje:

Samo widowisko nie może robić wrażenia wielkiego na cudzoziemcu, który widział 
jatki. Zarznięcie wołu koszernym nożem nierównie jest krwawsze niż zakłucie go 
sztyletem przeszywającym kark (Lutosławski 2021: 93–94).

Warto zestawić tę, cokolwiek lekceważącą (choć z  erudycyjnym odniesieniem do antycznego 
Rzymu i Grecji) opinię Lutosławskiego z powstałą niemal w tym samym momencie (1888) re-
lacją Henryka Sienkiewicza, który ów krwawy spektakl, dwukrotnie obejrzany, w  Madrycie 
i w Barcelonie, głęboko przeżył, czemu dał wkrótce wyraz w słynnym reportażu Walka byków; 
zostawił on także wyrazisty ślad w sekwencjach z cyrku rzymskiego w powstałej kilka lat póź-
niej powieści Quo vadis (1896), za którą otrzymał nagrodę Nobla. W trakcie corridy szczególne 
wrażenie na przybyszu z Polski wywarło cierpienie konia, padającego ofiarą rozjuszonego byka; 
gdy kapeadorowie (capeadores) wydobywają spod jego ciała osłoniętego zbroją pikadora – tu od-
dajmy głos autorowi –

[…] koń próbuje się także podnieść […], postąpić kilka kroków, lecz drżące nogi plą-
czą mu się we własne kiszki, więc pada, kopie ziemię kopytami, drga – tymczasem 
nadbiega służba, zdejmuje siodło i uzdę, męki zaś konia kończy uderzeniem sztyletu 
tam, gdzie głowa łączy się z szyją. Na arenie zostaje nieruchomy trup, […] a publicz-
ność bije z  zapałem oklaski. […] El toro tymczasem, zaprawiwszy się raz we krwi, 
zabija kilka innych koni (Hiszpania malowniczo ‑historyczna 1996: 279).

Autor konkluduje swe obserwacje w podobny sposób, jak to robi jego poprzednik:

O Hiszpanach można powiedzieć, że w całym przebiegu swej historii okazywali ów 
pociąg do bezwzględności. Mało który lud był tak okrutnym w  boju, żaden religii 
miłości nie zmienił w tak posępny i krwawy kult – żaden wreszcie dziś nie bawi się, 
igrając ze śmiercią (Hiszpania malowniczo ‑historyczna 1996: 286).

A jednak:

Gdyby mnie zapytano, czy jest piękne widowisko, odpowiedziałbym: tak. Piękna 
zwłaszcza jest jego oprawa: to słońce, te cienie wachlarzy, na widok których zdaje 
ci się, że rój motylów obsiadł cyrkowe rzędy; te oczy, te purpurowe wilgotne usta. 
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Piękna jest ta nieprzebrana ilość tonów ciepłych a mocnych, ta masa barw, złota, ha-
ftów, ten rozpalony piasek, od którego tchnie żar – wreszcie te dowody zuchwałej 
odwagi i ta groza, która nad igrzyskiem się zawiesza. Wszystko to jest wiele pięk-
niejsze od strug krwi i porozdzieranych końskich brzuchów (Hiszpania malowniczo‑
‑historyczna 1996: 286).

8 / GRANADA, SEWILLA I TOLEDO. POGAWĘDKA Z CYGANAMI
Kolejnymi przystankami na trasie wiodącej do Madrytu są Granada, gdzie odwiedza Alhambrę 
(„raj Mahometa”, do którego „prowadzą cieniste aleje ogrodów”, a  „szmer strumieni miesza 
się ze śpiewem słowików”, Lutosławski 2021: 103) i Sewilla („której opisywać nie będę, bo pięk-
ności katedry i Alkazaru są powszechnie znane”, Lutosławski 2021: 119). Podobnie jak to zrobił 
w Granadzie, zagląda do tamtejszego uniwersytetu, gdzie odbywały się akurat egzaminy. Gdy 
przedstawia się jako cudzoziemiec zainteresowany nauką hiszpańską, otrzymuje propozycję… 
zastąpienia egzaminatora, by mógł mieć osobisty udział w tej „rewizji myśli i pamięci” kandy-
datów do objęcia publicznych posad. Oferta była kusząca, ale – jak wolno domniemywać – czy-
sto grzecznościowa; gdy więc z niej nie skorzystał, nie nalegano (Lutosławski 2021: 119–120).

W Toledo, gdzie zatrzymał się jeszcze przed dotarciem do Madrytu, uwagę autora skupiła 
słynna gotycka katedra; w jej okazałym wnętrzu przybysz z Polski zamiast podziwu czuje jed-
nak żal, gdyż „cała ta praca włożona w martwe przedmioty kultu […] świadczy o materializmie 
tych wiernych chrześcijan, którzy tutaj stroją swoją Matkę Boską w zbytkowne suknie i klejnoty, 
zapominając całkiem o rzeczywistej tradycji Jej skromnego życia” (Lutosławski 2021: 120).

Wokół świątyni krzątała się grupa Cyganów („wielkich drabów o  wyglądzie rozbójni-
czym”), zajętych reperacją dzwonów na wieży. Wdaje się z nimi w pogawędkę i choć z począt-
ku niezbyt chętnie odpowiadają na jego pytania, po przełamaniu wstępnej nieufności sami są 
ciekawi, z jakiego kraju pochodzi interesujący się nimi cudzoziemiec. Gdy im swą narodowość 
wyjawia, okazuje się niespodziewanie, że:

Polska była im znana lepiej, niż niektórym profesorom uniwersytetów andaluzyj-
skich, a jeden z nich nawet pamiętał niektóre fakty historyczne.
Opowiadali mi o swym wędrownym życiu i słuchałem z zajęciem ich przygód, nie 
wiedząc wówczas, że i mnie wypadnie kilkadziesiąt lat z rzędu być takim Cyganem 
bez stałego siedliska.14 Nie umieli mi podać przyczyny swej chęci do wędrówek – ten 
duch niespokojny i szukający wciąż czegoś nowego stanowi zupełny kontrast z uspo-
sobieniem Arabów, którzy na długie wieki budowali sobie pałace wszędzie, gdzie 
osiedli (Lutosławski 2021: 121).

9 / MADRYT. LITERACKA ELITA STOLICY HISZPANII
Do Madrytu, finalnego etapu swej podróży, Lutosławski przybywa zaopatrzony w pisemne re-
komendacje z Lizbony, otwierające mu drogę do dwóch najpopularniejszych poetów hiszpań-

14 Ta ostatnia refleksja wskazuje, że ostateczna redakcja tekstu pochodzi ze znacznie późniejszego 
okresu; do Madrytu Lutosławski przybył w czerwcu 1886 roku, Wędrówki iberyjskie ukazały się blisko ćwierć 
wieku później.
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skich tej doby, Gaspara Núñeza de Arce15 i  Ramona de Campoamor,16 co z  kolei pozwala mu 
wejść w kręgi literackie i naukowe stolicy Hiszpanii. Z  tym pierwszym, którego określa jako 
„zrozpaczonego pesymistę”, przemawiającego bezskutecznie do sumienia swych współoby-
wateli, połączyły go więzy długoletniej przyjaźni; ów „niski, chudy, słaby staruszek”, pozostał 
w jego pamięci „żywym świadectwem wyższości duszy nad ciałem, choć sam nie był pewien 
istnienia swej duszy” (Lutosławski 2021: 130–132). Drugi z nich „nie nosił czarnych okularów”, 
w wieku siedemdziesięciu lat cechowała go nadal „młodzieńcza żywość”, dowcip, a przy tym 
wysoce utylitarny stosunek do praktyk religijnych. „Jeśli księża mają rację” – tłumaczył zdu-
mionemu rozmówcy – „to wiele wygramy po śmierci stosując się do ich wymagań za życia”, 
a ponieważ „łatwo nam dają rozgrzeszenie, więc warto na wszelki wypadek raczej tym wyma-
ganiom zadośćuczynić niż narazić się na najmniejszą możliwość wiecznego potępienia” (Lu-
tosławski 2021: 133). Grzesząc przez całe życie, „szczególnie w stosunku do płci pięknej, której 
zawsze był wielbicielem i bożyszczem” (Lutosławski 2021: 133–134), starał się pojąć naturę ko-
biecej duszy, czego dowodem są dla autora obficie przezeń cytowane doloras (od dolor = ból), 
pełne uroku poetyckie drobiazgi Campoamora.17 

Nie dziwi zatem, że to właśnie z nim podzielił się autor swym domniemaniem, że „kobie-
ty stanowią równie ciekawy przedmiot badań etnograficznych i psychologicznych, jak i męż-
czyźni” i poprosił o wskazanie osoby, której poznanie zaspokoiłoby jego „ciekawość naukową” 
(Lutosławski 2021: 148–149). Tym sposobem, z określającym go jako polskiego uczonego listem 
polecającym w ręku, dotarł w dniu swoich 23. urodzin do domu, w którym mieszkała pocho-
dząca z regionu Galicji „panna Zofia Casanova”, zwana przez bliskich Sofitiną.

10 / SOFITINA. LITERACKIE KOLIGACJE POLSKO ‑HISZPAŃSKIE
Gdy zdążył się już zaprzyjaźnić z matką poetki, w drzwiach stanęła ona sama: „szczupła, blada, 
o głosie przenikliwym, z szaroniebieskimi oczami i włosami jasnymi, co w Hiszpanii jest rzad-
kie i bardzo się ceni. Był to typ wybitnie celtycki i bardzo rasowy” (Lutosławski 1933: 145). Zaczęli 
rozmowę o pesymizmie (jako „okrutną pesymistkę” przedstawił mu ją wcześniej Campoamor); 
jak dalej pisze, „żal mi było tej namiętnie potępiającej życie młodej dziewczyny, która wydawała 
mi się dzieckiem” i „zastrzegała, że nigdy za mąż nie wyjdzie”. Ta pierwsza rozmowa trwała pięć 
godzin bez przerwy, następnego dnia odwiedził ją ponownie i, w poczuciu jakiejś nieoczekiwa-
nie objawionej bliskiej więzi duchowej z dopiero co poznaną osobą, na dedykowanym mu egzem-
plarzu jej debiutanckiego tomu poezji wpisał, „na pół bezwiednie”, po polsku, słowa „ta kobieta 
będzie moją żoną”18 (co się, dodajmy, po roku intensywnych zabiegów z jego strony, spełniło).

15 Gaspar Núñez de Arce (1832–1903), hiszpański poeta i dramaturg; jako działacz Partido Liberal pełnił 
też liczne funkcje państwowe.
16 Ramón de Campoamor (1817–1901), hiszpański poeta i eseista, członek Akademii; wcześniej czynny 
polityk o konserwatywnych poglądach.
17 Doloras, wydane po raz pierwszy w roku 1846 i wielokrotnie wznawiane, zapewniły autorowi ogrom-
ną popularność, potwierdzoną kolejnymi tomami poezji (Pequeños poemas, 1872; Humoradas, 1886), łączący-
mi postromantyczny sentymentalizm z moralizatorską refleksją, zabarwioną nutą humoru i ironii.
18 Odwołując się po latach do tego, decydującego dla przyszłych losów obojga, momentu, przyznawał: 
„Małżeństwo z cudzoziemką, nie mającą chęci do życia, potrzebującą atmosfery stolicy hiszpańskiej dla 
rozwoju swego dopiero co rozkwitającego talentu – wydawało mi się w tej samej chwili niedorzecznością 
i szaleństwem” (Lutosławski 1933: 146147).
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W tym czasie autor Wędrówek… posługiwał się już swobodnie hiszpańskim, którego naukę 
podjął w czasie studiów w Dorpacie i kontynuował w Paryżu; nie bez znaczenia była przy tym 
znajomość włoskiego, wyniesiona z wcześniejszych podróży. Czytelników swej książki przeko-
nywał, że „nietrudny to język, byle tylko stosować właściwą metodę do nabycia go” – nie należy 
oddawać się „w niewolę” obcojęzycznych podręczników, tylko czytać na głos, wielokrotnie, wy-
brane teksty literackie, tłumaczone wcześniej na inny, znany uczącemu się, język. Opierając się 
na własnym doświadczeniu sugeruje, by

sprowadzić sobie za kilkadziesiąt kopiejek kilka dramatów Echegaraya19 w hiszpań-
skim oryginale, […] bo dialog tego autora jest łatwy i zajmujący, a treść patetyczna 
szczególnie nadaje się do czytania głośnego. […] Mając tekst oryginalny i tłumacze-
nie, czytelnik z łatwością zrozumie większość zdań, wcale nie troszcząc się o grama-
tykę ani słówka (Lutosławski 2021: 45–46).

Wypróbowaną na sobie samym metodą młody polski uczony, już nie tylko filozof, ale i począt-
kujący glottodydaktyk, miał się wkrótce posłużyć w stosunku do swej małżonki podczas mio-
dowego miesiąca, który oboje spędzili w Portugalii. Tam – jak przypomina Gabriela Makowiec-
ka – „Lutosławski zajął się uczeniem żony polskiego w sposób tak intensywny, że od pierwszej 
lekcji czytał jej Pana Tadeusza w oryginale”.20

Po przyjeździe do Polski Sofitina szybko zdobywa sympatię rodziny swego męża, z któ-
rą porozumiewa się początkowo w języku francuskim i towarzyszy mu w częstych podróżach 
naukowych po Europie. Nie zaniedbuje też własnej pracy intelektualnej  – podejmuje sta-
łą współpracę z madryckim dziennikiem ABC, do którego wysyła regularnie korespondencje 
z Polski i z Rosji,21 publikuje nawiązujące do jej własnych przeżyć powieści,22 tłumaczy na hisz-
pański Quo vadis Sienkiewicza. Krakowskie mieszkanie obojga (gdy Wincenty prowadzi wykła-
dy na Uniwersytecie Jagiellońskim, w nadziei na stały etat, którego się nie doczekał) staje się 
miejscem spotkań literatów i artystów, bywają na nich Władysław Reymont, Jan Kasprowicz, 
Stanisław Wyspiański, a  także ideolog polskiej radykalnej prawicy Roman Dmowski, z  któ-
rym rodzinę Lutosławskich będą odtąd łączyć więzy serdecznej przyjaźni. Jak pisze Maria 
Filipowicz ‑Rudek, „staje się ambasadorką dwukierunkową  – w  Polsce promuje kulturę hisz-
pańska, w Hiszpanii polską” (Filipowicz ‑Rudek 2006: 31).

19 José de Echegaray (1832–1916), hiszpański dramatopisarz i  polityk, założyciel Banco de España. 
W roku 1904 otrzymał, jako pierwszy Hiszpan, literacką nagrodę Nobla, dzieloną z piszącym w języku pro-
wansalskim francuskim poetą Fédérikiem Mistralem.
20 „System nie okazał się zły – dodaje – bo jak wiadomo, Sofía Casanova, która przebyła potem wiele lat 
w Polsce, mówiła płynnie językiem męża” (Makowiecka 1984: 344–345).
21 Doczekały się one wkrótce książkowych wydań (De la guerra. Crónicas de Polonia y Rusia, Madrid 1916; 
De la revolución rusa en 1917, Madrid 1918; La revolución bolchevista (diario de un testigo), Madrid 1920; edycja 
krytyczna: La revolución bolchevista (diario de un testigo). Edición, introducción y notas de M. Victoria López‑
‑Cordón, Madrid 1990).
22 El doctor Wolski. Páginas de Polonia y Rusia, Madrid 1894; Más que amor. Cartas, Madrid 1908. Ta ostatnia, 
wydana wkrótce po polsku w przekładzie córek autorki (Kraków 1908), została niedawno przypomniana 
przez pielęgnujące dorobek rodziny Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie (Więcej niż miłość. Po-
wieść współczesna. Przełożyły Maria i Izabela Lutosławskie. Przejrzał i uzupełnił Piotr Sawicki, Drozdowo 
2010).
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Małżeństwo Lutosławskich nie wytrzymało próby czasu, mimo że w trakcie ich związku, 
zawartego 19 marca 1887 r. w madryckiej parafii św. Marcina, urodziły się cztery córki obojga.23 
Autor Wędrówek… poświęca Sofíi odrębny rozdział, pisany w czasie, gdy ich związek już się roz-
padał. Omawia w nim początki jej twórczości poetyckiej, pomijając późniejszy dorobek literac-
ki i publicystyczny, inaczej niż to zrobił w wypadku Nuñeza de Arce i Campoamora. Zwraca jed-
nak uwagę na odmienny, kobiecy ton jej przepełnionych melancholią wierszy, w których poetka 
stara się nie uogólniać swoich życiowych rozczarowań, a  „często przez łzy wygląda uśmiech 
nadziei” (Lutosławski 2021: 153) i przytacza niektóre z nich, w tym dwie dłuższe kompozycje 
poświęcone najstarszym córkom, Marii i Izabeli, we własnym, dosłownym przekładzie.24

11 / DLACZEGO DO HISZPANII? HISZPANIE A POLACY
Powróćmy na koniec raz jeszcze do rekomendacji autora Wędrówek iberyjskich, zalecającego 
swym czytelnikom – młodym Polakom z początków XX stulecia, gdy odzyskanie przez nasz 
kraj niepodległości pozostawało jeszcze w  świecie niespełnionych nadziei  – by przedłożyli 
wyprawę na Półwysep Iberyjski nad podróże do bliżej położonych krajów, jak Szwajcaria lub  
Włochy:

O krajach tych zbyt wiele słyszeliśmy, żeby nie doznać rozczarowania, gdy je odwie-
dzamy. Przy tym Szwajcarzy i Włosi wcale do nas nie są podobni i trudno jest nam do 
nich się zbliżyć serdecznie. Natomiast Hiszpanie, jeszcze nie zepsuci przez turystów, 
przyjmują każdego cudzoziemca z wielką życzliwością i serdecznością, nawet choćby 
się zbliżał w bluzie i z tłumokiem w ręku. W Hiszpanii spotykamy ludzi niezmiernie 
pod wieloma względami do nas podobnych, a przy tym tak jak my serdecznych i go-
ścinnych25 (Lutosławski 2021: 55).

Autor odwołuje się przy tym do własnego przykładu, pisząc:

Odwiedziwszy Hiszpanię w ciągu ostatnich dwunastu lat dziewięć razy,26 i bawiąc 
tam lata całe, zebrałem wiązkę wrażeń osobistych, których chciałbym udzielić 

23 Były to Maria Róża, Manita (1888–1979), Izabella, Bela (1889–1972), Jadwiga (ur. 1891), zmarła jako 
pięcioletnie dziecko na dezynterię i urodzona już w Hiszpanii Halina, Halita (1897–1989). Sofía Casanova 
Lutosławska, z domu Pérez Eguía y Casanova (1861–1958) nie wróciła już po wojnie do kraju, zamieszku-
jąc w poznańskim domu swej najmłodszej córki, gdzie dożyła dziewięćdziesięciu siedmiu lat. Wincenty, 
młodszy od niej o dwa lata, upragnionego syna doczekał się dopiero w nieformalnym związku ze swą dłu-
goletnią współpracowniczką, Wandą Peszyńską; zmarł w 1954 roku.
24 Dwujęzyczny wybór twórczości poetyckiej Sofíi Casanovy z tomów Fugaces (1898) i El cancionero de la 
dicha (1911), w przekładach Magdaleny Pabisiak, można znaleźć w książce Sofía Casanova Lutosławska – hisz-
pańska pisarka, Polka z wyboru (Filipowicz, Sawicki 2012: 167–202).
25 Zauważmy, że podobnie wyrażał się już o Hiszpanach podróżujący po Europie u schyłku XVI w. ano-
nimowy autor Diariusza peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, porównując ich z Włochami i Fran-
cuzami, których poznał wcześniej: „Jeśli pojrzysz na obyczaje narodu hiszpańskiego, nic stateczniejszego, 
nic wspanialszego. Ujrzysz […] jako Hiszpan lekkość francuską pięknym i obyczajnym statkiem tak miar-
kuje, że nic grzeczniejszego. […] gdym im w Hiszpanii pospolitego życia i obyczajów, ludzkości, uczynno-
ści, szczerości, stateczności tak w życiu, jako i w słowie doznał, nie mogę inaczej rzec, jedno daj Boże nam 
Polakom takie obyczaje i cnoty” (Sawicki 1995: 15).
26 Słowa te pisał Lutosławski w roku 1898, po powrocie z trzyletniego pobytu w Madrycie i w hiszpań-
skiej Galicji.
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czytelnikom, unikając wszelkich fałszywych uogólnień. Z  takich osobistych świa-
dectw składa się dopiero pewien obiektywny obraz kraju i  narodu, przez różnych 
podróżników opisywanego. Zastrzegam wyraźnie, że nie występuję jako geograf ani 
etnograf, tylko jako podróżnik spisujący po kilkunastu latach swoje wspomnienia 
i  wrażenia, ze szczerą chęcią pozostania w  granicach ścisłej prawdy (Lutosławski 
2021: 56–57).

12 / PODSUMOWANIE
Podsumowując swą podróż, autor podkreśla raz jeszcze odrębność i oryginalność Hiszpanii. 
O ile inne nacje (Anglików, Niemców, Szwajcarów) możemy sobie przedstawić z opisów, w wy-
padku Hiszpanów „tylko żyjąc wśród nich zarażamy się tą szczególną atmosferą uczuciową, 
która wszystkie ich siły pochłania”; lekceważąc dobra materialne, „są tak hojni, jak nasi pra-
ojcowie” (Lutosławski 2021: 179–180). Panuje tu swoisty „komunizm towarzyski”  – obyczaje 
i formuły grzeczności są takie same dla wszystkich. Reguł etykiety uczy się w szkołach obok 
katechizmu, a  podręczniki dobrego wychowania (tratados de urbanidad) są rozpowszechnio-
ne jak książki do nabożeństwa; kto się do nich nie stosuje, uchodzi za gbura. Wiążą się z tym 
rozmaite uciążliwości, jak choćby nadmierna ceremonialność w prowadzeniu korespondencji 
z osobami, z którymi nie łączy piszącego bliski stosunek. Wyszukane formuły mogą być jednak 
zastępowane inicjałami wyrazów, przy czym, ponieważ obowiązkowe besamanos (ręce całuję) 
spowszedniało, damom trzeba również całować stopy – tylko na papierze, bo kobiety publicz-
nie nawet w rękę pocałować nie wolno.

Opisując szereg dalszych, podobnych praktyk i zwyczajów, dotyczących na przykład po-
dejmowania gości (bez serwowania im poczęstunku, który ukradkiem, na uboczu, spożywają 
gospodarze) czy relacji narzeczeńskich przedłużających się w nieskończoność („młodzież nie 
szuka innego fachu, jak miłość”), autor konkluduje, że podróż do Hiszpanii jest daleko więcej 
pouczająca niż do bliższych nam krajów. Poznajemy tu bowiem nie tylko zabytki; „wnika się 
w dusze ludzkie pod wieloma względami do nas podobne”, a jeśli pod innymi są różne, „uła-
twiają nam lepsze poznanie nas samych” (Lutosławski 2021: 185–186).

Wędrówki iberyjskie, czytane po latach, mimo swej stosunkowo skromnej objętości i ograni-
czonego w sensie geograficznym pola obserwacji – skrawek Portugalii i Maroka, południe Hisz-
panii wraz z Gibraltarem, Madryt, Galicja – przynoszą niepowtarzalny, naznaczony piętnem 
osobowości ich autora, bystrego obserwatora i komentatora o polemicznym temperamencie, 
obraz hiszpańskiej obyczajowości i kultury, w szczególności życia intelektualnego i naukowego 
na przełomie XIX i XX stulecia. Płynność narracji, łączącej młodzieńczy zachwyt nad niezrów-
nanym pięknem hiszpańskiej przyrody i materialnymi pamiątkami ludzkiego geniuszu ze stale 
obecną nutą krytycznego, osobistego komentarza, przez który przebija się erudycja pozwala-
jąca autorowi rozciągnąć poczynione obserwacje na rozległe tło porównawcze – wszystko to 
angażuje odbiorcę, pobudza jego myślenie, skłania do refleksji, nawet jeśli nie wszystkie wypo-
wiadane przezeń sądy ideologicznej natury bylibyśmy dzisiaj skłonni podzielać.

Zarazem, wraz z  wieloma innymi polskimi relacjami z  wypraw na Półwysep Iberyjski 
w XIX i XX stuleciu, których fragmenty wykorzystane zostały w antologii Hiszpania malowniczo‑
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‑historyczna. Zapirenejskie wędrówki Polaków w latach 1838–1930 (1996),27 stanowić mogą podstawę 
do dalszych studiów nad rolą libros de viajes jako nieocenionego źródła informacji i nośnika ko-
munikacji interkulturowej pozwalającej przełamać narosłe stereotypy i uprzedzenia.

Interferencje kulturowe w narracjach podróżnych. Wincenty Lutosławski i  jego Wędrówki ibe-
ryjskie

13 / STRESZCZENIE
Artykuł przypomina postać Wincentego Lutosławskiego (1863–1954), uczonego zafascynowa-
nego kulturą i charakterem narodowym Hiszpanów, nawiązując do niedawnego wznowienia 
jego książki Jak tanio podróżować. Wędrówki iberyjskie (1909). Składają się na nią opracowane lite-
racko, gromadzone przez kilkanaście lat zapiski z wyjazdów autora na Półwysep Iberyjski na 
przełomie XIX i XX wieku. Obejmują one zagadnienia z zakresu życia literackiego i naukowego 
Hiszpanii, norm obyczajowych, a także stosunku do mniejszości etnicznych (Arabowie, Żydzi, 
Cygani), z których przedstawicielami zetknął się na terenie Półwyspu Iberyjskiego i pobrzeżach 
kontynentu afrykańskiego. Kwestie te zostały przedstawione w artykule z perspektywy inter-
ferencji kulturowych w relacjach podróżnych, w tym roli języka jako narzędzia komunikacji.

Osobnym tematem jest prezentacja towarzyszki życia polskiego filozofa, poznanej w Ma-
drycie poetki Sofíi Casanova (1861–1958), późniejszej korespondentki hiszpańskiej prasy w Pol-
sce i w Rosji oraz jej wkładu w przybliżanie Hiszpanom polskiej kultury. Wiąże się z tym pod-
niesiona w końcowej części artykułu kwestia pokrewieństwa charakteru narodowego Polaków 
i Hiszpanów, będąca dla autora dodatkową motywacją do poznania kraju, którego dorobek cy-
wilizacyjny mógłby stanowić ważny element edukacji polskiej młodzieży doby rozbiorów.

CULTURAL INTERFEREENCES IN TRAVEL NARRATIVES. LUTOSŁAWSKI 
WINCENTS AND HIS IBERIAN HIKING

SUMMARY The article allows to connotate the figure of Wincenty Lutosławski 
(1863–1954), the researcher fascinated with Spanish culture and nation. The pa-
per refers to recent reprint of his book Jak tanio podróżować. Wędrówki Iberyjskie 
(1909). The book contains gathered for many years and literarily compiled notes 
and text extracts the author made during his continuous travels to Iberian Pen-
insula between XIX and XX century. They cover the aspects of literary and aca-
demic life in Spain, moral norms as well as the attitude to ethnical minorities 
(Arabs, Jews, Romani), which representatives he had met on premises of Iberian 

27 Zostały w niej zebrane teksty kilkunastu autorów, od romantycznych wędrowców (jak Teodor Trip-
plin, Karol Dembowski czy Aleksander Hołyński) i  emigracyjnych tułaczy (Józef Tański, Tomasz Bart-
mański, Józef Feliks Zieliński) po publicystów i polityków (Ignacy Skrochowski, Wojciech Dzieduszycki, 
Mieczysław Bohdan Lepecki), uczonych (Adolf Pawiński, Wincenty Lutosławski, Stanisław Witkowski, 
Stefania Ciesielska ‑Borkowska), duchownych różnych wyznań (bp Józef Sebastian Pelczar, rabin Marek 
Ehrenpreis), po całe grono znanych pisarzy i artystów (jak Henryk Sienkiewicz, Wojciech Kossak, Artur 
Rubinstein, Tadeusz Peiper, Tytus Czyżewski czy Józef Czapski).
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Peninsula and seashores of African continent. These aspects have been shown in 
this paper from the cultural interferences in travellers relations perspective and 
in particular the role of the language as a communication tool.

The separate aspect of the article presents Polish philosopher’s life compan-
ion – Sofía Casanova (1861–1958), who he had met in Madrid. She was a poet and 
later correspondent of Spanish press in Poland and Russia, she also had a huge 
impact on the export of Polish culture to Spanish people. This refers to the end-
ing part of the paper, which indicates similarities between Polish and Spanish 
nations, which form, in author’s opinion, additional motivation to get to know 
the country, which civilization achievements could become a part of a very im-
portant component of Polish youth’s education.

LITERATURA
 / Filipowicz ‑Rudek M., 2006, Trudna miłość na trudne czasy – Lutosławski oczyma Sofíi 

Casanovy, Wincenty Lutosławski – oblicza różnorodności, red. A. Pawłowski, R. Zaborowski, 
Drozdowo, s. 31–47.

 / Hiszpania malowniczo ‑historyczna. Zapirenejskie wędrówki Polaków w latach 1838–1930. Antologię 
opracował i wstępem opatrzył Piotr Sawicki, 1996, Wrocław.

 / Lutosławski W., 1898–1899, Wędrówki iberyjskie, „Ateneum. Pismo naukowe i literackie”, 1898, 
t. IV, z. 3, s. 398–428; 1899, t. I, z. 2, s. 290–316.

 / Lutosławski W., 1909, Jak tanio podróżować? I. Wędrówki iberyjskie, Warszawa.
 / Lutosławski W., 1933, Jeden łatwy żywot, Warszawa [reprint].
 / Lutosławski W., 2021, Jak tanio podróżować? Wędrówki iberyjskie, opracowanie tekstu, wstęp 

i przypisy Piotr Sawicki, Drozdowo.
 / Makowiecka G., 1984, O Lutosławskim i jego żonie, Po drogach polsko ‑hiszpańskich, Kraków‑

‑Wrocław, s. 344–359.
 / Pawłowski A. – Zaborowski R. (red.), 2006, Wincenty Lutosławski – oblicza różnorodności, 

Drozdowo.
 / Sawicki P., 1995, Polacy a Hiszpanie. Ludzie, podróże, opinie / Los polacos y los españoles. Hombres, 

viajes, ideas. Estudios Hispánicos, t. III, Wrocław.
 / Sawicki P., 2012, Poetyckie polonica Sofii Casanovy Lutosławskiej, Sofía Casanova 

Lutosławska – hiszpańska pisarka, Polka z wyboru, red. M. Filipowicz ‑Rudek, P. Sawicki, 
Drozdowo, s. 13–22.

 / Wroniszewscy D. i A., 2019, Koniec świata Lutosławskich, Drozdowo.

Piotr Sawicki Interferencje kulturowe w narracjach podróżnych. Wincenty Lutosławski i jego Wędrówki Iberyjskie



/ JAZYKOVĚDA  
/ LINGUISTICS  





STUDIA SLAVICA XXVI/1

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

19

doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0002

HAVLŮV GULÁŠ – CZYLI 
O NOWYCH NEOLOGIZMACH 
MOTYWOWANYCH NAZWISKAMI 
CZESKICH POLITYKÓW (NA 
MATERIALE CZESZCZYZNY 2.0.)

JOANNA KORBUT

HAVLŮV GULÁŠ – THE NEW NEOLOGISMS MOTIVATED BY THE NAMES OF 
CZECH POLITICIANS (BASED ON ČEŠTINA 2.0.)

ABSTRACT The present article is devoted to the newest neologisms collected and presented 
in Čeština 2.0, unusually crowdsourced online dictionary. The analysed lexems are mo-
tivated by surnames or nicknames of the Czech politician. The author draws attention to 
how the politician are perceived by internauts and to how it is reflected in language. Spe-
cial attention is given to the structure and semantic of new words which are used by the 
Czech internauts. Research shows that most of the analysed neologism can be considered 
as a nonce word (occasionalism). They are created for a particular occasion (as a Čeština 
2.0) and are not accepted into mainstream use. Only some of them will be used un everyday 
communication. This study also allows to understand how Czechs are involved in politics.

KEY WORDS neologism, politician, eponym, surname, hybrid, nonce word, blending.

CONTACT Instytut Filologii Słowiańskiej – Uniwersytet Jagielloński;  
joanna.korbut@uj.edu.pl



STUDIA SLAVICA XXVI/120

Joanna Korbut Havlův guláš – czyli o nowych neologizmach motywowanych nazwiskami czeskich polityków ...

W każdym niemal kraju politycy budzą silne emocje. Pozornie odlegli, oglądani w telewizji, cy-
towani w prasie, w praktyce odgrywają znaczącą rolę w życiu nas wszystkich. Jak podkreśla Be-
ata Czechowska ‑Derkacz (Czechowska ‑Derkacz 2012: 7), „polityka, a współcześnie jej medialne 
odbicie, ma ogromny, choć nie zawsze uświadamiany wpływ na wszystkie sfery naszego życia. 
Żyjemy w świecie wizerunków – nietrwałych, budowanych w mediach na potrzeby chwili, ale 
także etykiet, poprzez które postrzegana jest rzeczywistość”.

Te wizerunki, etykiety znajdują odbicie w  języku codziennym. Nie sposób nie zgodzić 
się z  Karoliną Galewską (Galewska 2021: 101), która zauważa, że „od lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia możemy z kolei obserwować znaczny przyrost neologizmów utworzonych 
na bazie propriów w dyskursie politycznym i medialnym. Na okres transformacji ustrojowej 
przypadają początki nieustannie rosnącej popularności kreacji odnazewniczych, które stają się 
częścią języka potocznego lub funkcjonują jako doraźne, tekstowe neologizmy, służące komen-
towaniu i ocenie bieżących wydarzeń”.

Nazwiska polityków przenikają do języka w dużym stopniu dzięki staraniom ich samych, 
bowiem politycy na ogół dokładają wszelkich starań, by zapisać się w ludzkiej wyobraźni. Chcą, 
by wyborcy zapamiętali ich jako politycznych zwycięzców, sprawnych menadżerów, kreatorów 
wzorców kulturowych, chcą być rozpoznawalni, wyróżniać się z  tłumu. Wiedzą, jak grać na 
emocjach, jak tworzyć atrakcyjne dla opinii publicznej przekazy, jak przyciągnąć uwagę. Nie-
stety, jak pokazują badania, wśród czeskich internautów budzą konotacje zazwyczaj dalekie od 
pożądanych. Niechęć i nieufność do czeskiego środowiska politycznego ma charakter wszech-
obecny a czescy politycy na ogół postrzegani są przez pryzmat tego, czego nie zrobili lub co 
zrobili źle.

Temat neologizmów motywowanych nazwiskami polityków jest dość często poruszany 
w literaturze naukowej (i nie tylko). Zajmowały się nim dotychczas m.in. Eva Jandová (Neolo-
gismy tvořené z příjmení politiků, 2012), Zuzana Dĕngeová (w pracach dyplomowych Nová pojme-
nování motivovaná vlastními jmény domácích politiků, 2009, Nové lexikální jevy v politické publicistice 
2011 oraz w artykułach publikowanych na łamach czasopism Bohemistyka oraz Naše řeč), Tereza 
Kubíčková w  swojej pracy magisterskiej Výrazy motivované jmény představitelů současné politické 
scény (od roku 2011) – formální a funkční analýza czy Aneta Veselá w pracy dyplomowej Čeština 2.0 
a  Hacknutá čeština: neortodoxní slovník dnešní mateřštiny – jazyková analýza vybraných neologismů 
(2020). Tematykę tę poruszała również Olga Martincová (Problematika neologismů v současné spi-
sovné češtině, 1983) oraz autorzy publikacji Neologismy v  dnešní češtině (2005). W  sposób szcze-
gółowy autorki ww. prac opisywały wyekscerpowane z  czeskiej prasy jednostki leksykalne, 
analizowały ich motywację, budowę słowotwórczą, znaczenie, konfrontowały je ze źródłami 
leksykograficznymi oraz przytaczały przykłady użycia.

W  niniejszej pracy punktem analizy są neologizmy zawarte w  internetowym słowni-
ku Čeština 2.0,1 który powstał kilkanaście lat temu (w roku 2009) z inicjatywy Martina Kavky 

1 Čeština 2.0 – Slovník, který tvoříte vy (cestina20.cz). Samo pojęcie słownik przez niektórych badaczy 
uważane jest w  tym przypadku za nieuprawnione, a  to z  czym mamy do czynienia w  przypadku oma-
wianego projektu słownikiem z pewnością nie jest. W niniejszej pracy dla uproszczenia przekazu autor-
ka przyjęła termin słownik, zdając sobie w pełni sprawę z kontrowersji użycia tego pojęcia w przypadku 
Čestiny 2.0. Wszystkie zaprezentowane w niniejszej pracy przykłady, wraz z definicjami znaczeń, zostały 
zaczerpnięte ze strony www.cestina20.cz
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i tworzony jest przez szeroką społeczność internetową. Ten niekonwencjonalny zbiór leksyko-
graficzny liczy sobie ponad 24 tysiące haseł2 i  jest wciąż poszerzany o nowe jednostki. Hasło 
słownikowe ma prostą i  typową dla tego rodzaju publikacji budowę. Pojawia się tu definicja 
znaczenia, niekiedy przykład użycia,3 autor (jego imię/nazwisko/nick) oraz data umieszczenia 
hasła na stronie www. W tworzeniu tego zbioru leksykograficznego aktywny udział może wziąć 
każdy internauta, wymyślając nowe słowo bądź przytaczając słowo gdzieś zasłyszane i umiesz-
czając je na internetowej stronie projektu (internauta może być więc autorem neologizmu 
lub/i „tylko” jego użytkownikiem).

Większość z nich to tzw. okazjonalizmy, ich żywotność jest ograniczona do czasu oddzia-
ływania danego zjawiska lub kadencji danego polityka, a ich znaczenie często niełatwe jest do 
zinterpretowania w oderwaniu od kontekstu sytuacyjnego.4 Mają niewielkie szanse, by uzyskać 
stałe miejsce w zasobie leksykalnym współczesnej czeszczyzny. Ponieważ są to na ogół jednostki 
„nowe i świeże”, nieuniwersalne i ukute na ogół na potrzeby danego projektu, nie są oczywiście 
odnotowane w słownikach. W języku ogólnym, prasie, internecie znajdziemy przykłady użycia 
nielicznych z nich (o czym mowa będzie w dalszej części pracy). Mimo to, ponieważ reprezen-
tują dość produktywną i popularną metodę wzbogacania zasobu leksykalnego, warto przyjrzeć 
im się nieco dokładniej, są bowiem bogatym źródłem informacji dotyczących najnowszych 
tendencji językowych, co podkreśla w jednej ze swoich prac Markéta Ziková (Ziková 2001: 81):

„Analýza nově utvořených pojmenovacích jednotek nám poskytuje informace o po-
hybech, které nastávají uvnitř slovotvorné struktury jazyka. Sledujeme ‑li, jakým 
způsobem jsou tyto lexikální jednotky utvářeny, zjišťujeme, do jaké míry jsou při 
jejich tvorbě využívány stávající slovotvorné modely a soubory v jazyce již ustálených 
slovotvorných prostředků, a naopak jaké nové strukturní slovotvorné typy se v jazyce 
teprve ustalují.”

Interpretacja neologizmów na wielu płaszczyznach (strukturalnej, semantycznej) bywa niekie-
dy bardzo trudna. Sam zakres zjawiska jest dość szeroki i obejmuje zarówno „jednostki wy-
razowe ustabilizowane w normie leksykalnej, także jednostki ustabilizowane tylko częściowo 
oraz nieustabilizowane w  normie leksykalnej formacje, które w  opracowaniach językoznaw-
czych określane są bliskoznacznymi terminami: formacja potencjalna, indywidualizm, neo-
logizm absolutny, neologizm analogiczny, neologizm systemowy, neologizm pozasystemowy, 
okazjonalizm” (Sokólska 2011: 309–310). Potwierdza to analiza specyficznego zbioru leksykalne-
go, jakim jest Czeszczyzna 2.0. Niestandardowe łączenie środków językowych, niebanalne mo-
dyfikacje graficzne, będące wynikiem nieskrępowanej wyobraźni czeskich internautów, przy 
jednoczesnym braku przykładów użycia w przypadku niektórych haseł5 powodują, że analiza 
zgromadzonego materiału jest niełatwym zadaniem.

2 Ilość haseł na dzień 06.03.2022 = 24 060.
3 Niestety nie pojawia się informacja o źródle podanego cytatu – czy został on zaczerpnięty z prasy, 
z literatury, z tzw. języka mówionego, czy może po prostu autor hasła wymyślił go na potrzeby analizowa-
nego słownika. To w istotny sposób utrudnia analizę i powoduje, że przytaczane przykłady użycia nie są 
w pełni wiarygodnym materiałem porównawczym, z czego autorka niniejszej pracy zdaje sobie sprawę.
4 Potwierdzają to również obserwacje ww. autorek, zob. m.in. Z. Dĕngeová (2009), E. Jandová (2012).
5 Dotyczy przykładów użycia (cytatów) zamieszczanych przez internautów na stronie www.cestina20.cz.
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Bardzo istotne są informacje na temat znaczenia, pojawiające się pod hasłem zamiesz-
czonym na stronie Čeština 2.0. Informacje te są o tyle cenne, że budowa słowotwórcza niektó-
rych derywatów jest niekiedy nad wyraz skomplikowana, motywacja wydaje się dość niezwy-
kła, a relacja semantyczna między wyrazem podstawowym a pochodnym czasami nie do końca 
czytelna. Jak konstatuje Małgorzata Dawidziak ‑Kładoczna (Dawidziak ‑Kładoczna 2020: 144), 
„wyjaśnianie znaczeń okazjonalnie tworzonych derywatów jest zjawiskiem dość powszech-
nym. Osoby posługujące się omawianymi […] derywatami tworzą specyficzne definicje, które 
można nazwać retorycznymi”. Definicje takie nie przekazują pełnej informacji o danym epo-
nimie, „nie odwołują się do zestawu cech koniecznych i wystarczających. Eksponują jeden lub 
co najwyżej kilka aspektów opisywanej jednostki, a nie jej znaczenie całościowe” (Sobczak 2014: 
44). Definicje te nastawione są na odbiorcę i na jego sposób postrzegania świata, dlatego też 
wyeksponowane są w nich cechy znaczenia, które wydają się autorowi szczególnie ważne. Za-
tem obiektywne ujmowanie rzeczywistości pozajęzykowej zostaje zastąpione subiektywnym 
sposobem widzenia świata. Definicje prezentowane w analizowanym słowniku są więc nie tyl-
ko opisem znaczenia danego neologizmu, ale również (a niekiedy przede wszystkim) odbiciem 
sposobu myślenia o świecie i człowieku, np.

Babišovo kyvadlo
„politika, kterou charakterizují extrémní názorové výchylky v  extrémně důležitých 
záležitostech, perioda výkyvu: max. 24 hodin, výchylka: 180 stupňů”.

Zemandov
„TV Barrandov; podle servilního přístupu vedení televize vůči prezidentu Zemanovi”.

Do interpretacji niektórych derywatów niezbędny jest tzw. klucz i znajomość realiów życia po-
litycznego w Czechach, jest potwierdzeniem obserwacji poczynionych przez Sebastiana Przy-
byszewskiego (Przybyszewski 2009: 179): „by zrozumieć wypowiedź, nie wystarcza samo przy-
pisanie słowom sensów, trzeba jeszcze przypisać im odpowiednią referencję, a więc określić 
kontekst, do którego się one odnoszą”. Dopiero na tle szerokiego kontekstu możliwe jest zro-
zumienie i właściwa analiza badanego wyrazu lub wyrażenia. Co więcej, im bardziej nietypo-
wa jednostka (i jej struktura leksykalno ‑słowotwórcza), tym większa wydaje się rola kontekstu. 
Prezentowane w słowniku Čestina 2.0. neologizmy (nie tylko te dotyczące badanego w niniej-
szej pracy zakresu tematycznego) nierzadko zaskakują (i to dość mocno) swoją oryginalnością 
i zmuszają czytelnika do dużego wysiłku intelektualnego oraz bardzo wnikliwej analizy, opartej 
zarówno na wiedzy z zakresu języka czeskiego, jak i na znajomości szerokiego kontekstu kul-
turowego.

Badane w niniejszej pracy jednostki leksykalne reprezentują bogaty przekrój struktur sło-
wotwórczych, technik derywacyjnych oraz części mowy współczesnej czeszczyzny. Potwierdza 
to obserwację, że tworzenie neologizmów odantroponimicznych jest wśród internautów two-
rzących badany zbiór leksykograficzny jednym z ulubionych i najczęściej stosowanych środków 
ekspresji leksykalnej. Popularność i  przydatność tego sposobu wzbogacania czeskiej leksyki 
udowadnia w  jednej ze swoich prac Z. Dĕngeová (Dĕngeová 2011: 267), podkreślając, że „de-
propriální tvoření nových slov, motivovaných vlastními jmény českých politiků, je v českém ja-
zyce produktivní a častý slovotvorný proces. Jména takto vzniklá mají však krátkou působnost, 
která je většinou omezena na dobu, po niž se uplatňuje politikův vliv (v nejširším slova smyslu)”. 
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Szczególną, choć zazwyczaj krótkotrwałą, popularnością cieszą się apelatywy w inwekty-
wach politycznych, co potwierdza czeski materiał językowy. Można powiedzieć, że im bardziej 
wpływowy polityk, im większa jest jego rola w życiu społecznym, ewentualnie im bardziej kon-
trowersyjne są prezentowane przez niego poglądy lub zachowanie, tym większy budzi on od-
zew internautów. Można nawet mówić o całych paradygmatach słowotwórczych dla wybranych 
nazwisk.6 Oczywiście derywat odnosić się może zarówno do ogółu poglądów i systemu rządów 
danego polityka, jak i  jego poglądów, zachowań prezentowanych tylko w określonej – a więc 
jednostkowej – sytuacji.

Politykami, którzy wśród czeskich internautów budzą szczególne, bardzo intensywne 
i zazwyczaj negatywne, emocje i którzy są „inspiratorami” największej ilości jednostek leksy-
kalnych są:7

Andrej Babiš  – czeski przedsiębiorca i  polityk narodowości słowackiej, w  latach 
2014–2017 wicepremier i minister finansów, w latach 2017–2021 premier Czech;
Václav Klaus – polityk, ekonomista i nauczyciel akademicki. Deputowany, minister 
i  wicepremier w  rządzie Czechosłowacji, przewodniczący Forum Obywatelskie-
go  (OF), założyciel i  lider Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), w  latach 
1992–1998 premier Czech, od 1998 do 2002 przewodniczący Izby Poselskiej, w latach 
2003–2013 prezydent Republiki Czeskiej;
Miloš Zeman – w  latach 1993–2001 przewodniczący Czeskiej Partii Socjaldemokra-
tycznej (ČSSD), od 1996 do 1998 przewodniczący Izby Poselskiej, w latach 1998–2002 
premier Czech, od 2013 do chwili obecnej prezydent Republiki Czeskiej;
Roman Prymula – czeski epidemiolog, polityk, nauczyciel akademicki, były wicemi-
nister (2017–2020) i minister zdrowia (IX–X 2020);
Václav Havel – czeski polityk, dramaturg, pisarz, działacz antykomunistyczny. Dzie-
wiąty i ostatni prezydent Czechosłowacji (1989–1992) oraz pierwszy prezydent Czech 
(1993–2003);
Tomio Okamura – czesko ‑japoński przedsiębiorca, polityk i działacz społeczny, sena-
tor i członek Izby Poselskiej;
Jiří Drahoš – naukowiec (chemik), nauczyciel akademicki, w latach 2009–2017 pre-
zes Akademii Nauk Republiki Czeskiej (AV ČR), kandydat w wyborach prezydenckich, 
senator;
Miroslav Kalousek – polityk, były minister finansów (2007–2009, 2010–2013), prze-
wodniczący KDU ‑ČSL i TOP 09, wieloletni deputowany.

Przeglądając się zawartym w Czeszczyźnie 2.0. neologizmom można wysnuć wniosek, że wy-
mienieni politycy w  oczach internautów uosabiają najbardziej powszechne ludzkie przywa-
ry: alkoholizm, partyjniactwo, biurokratyzację, skłonność do łamania prawa, obłudę, częste 

6 W badanym materiale największa grupę stanowią wyrażenia pochodne od nazwiska lub imienia An-
dreja Babiša, na drugim miejscu plasują się neologizmy, których motywatorami są Václav Klaus i Miloš 
Zeman.
7 W niniejszym wykazie zaprezentowano polityków, którzy są dla internautów najczęstszym źródłem 
leksykalnych inspiracji i od nazwisk których utworzono co najmniej kilka neologizmów. Pominięte zostały 
nazwiska osób, od których utworzone zostały pojedyncze neologizmy.
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mijanie się z prawdą. Niektórzy z nich, np. Andrej Babiš, Václav Klaus czy Miloš Zeman na tyle 
wyróżniają się spośród całej klasy politycznej, iż zostali uznani za przykłady reprezentujące 
całe klasy podobnych „obiektów”.

Wspomniani powyżej politycy budzą wśród czeskich internautów szczególnie inten-
sywne i  w  zdecydowanej większości przypadków negatywne konotacje. Nie dziwi więc fakt, 
że w badanym zbiorze stosunkowo niedużo jest neologizmów nominatywnych (np. havletištĕ, 
havlák – oba oznaczają praskie lotnisko im. V. Havla), zdecydowanie więcej jest neologizmów 
ekspresywnych, których najważniejszą funkcją nie jest nazywanie nowych elementów rzeczy-
wistości pozajęzykowej, ale przede wszystkim wyrażanie osobistego stosunku „nadawcy tekstu 
do obiektów już istniejących oraz sprowokowania odbiorcy do przewartościowania określonych 
znaczeń, a w konsekwencji reinterpretację wykreowanej przez nadawcę wizji świata” (Sokólska 
2011: 317). Jedyną osobą, która wywołuje zarówno pozytywne (ewentualnie neutralne) jak i ne-
gatywne skojarzenia, jest nieżyjący już prezydent Václav Havel.

Mechanizmy tworzenia neologizmów utworzonych od nazwisk polityków są bardzo pro-
duktywne i dotyczą różnych kategorii słowotwórczych. Zazwyczaj nowe jednostki leksykalne 
derywowane są przez internautów od nazwisk polityków (babišátko, blokamura, drahošovky, 
klausoid, havlobot, Zemandov), dużo rzadziej od imion (Václavák, andrejka, milošbox, zamiloštit, 
milošt) czy przezwisk (pitomiovec, pitomiovina, burešovina).8 Niekiedy neologizmy tworzone są 
nie od nazwiska czy imienia, ale od zjawiska bądź terminu kojarzonego bezpośrednio z daną 
postacią. Tak jest w przypadku Andreja Babiša, który przez opinię publiczną utożsamiany jest 
często z różnego rodzaju nieprawidłowościami i skandalami. Najsłynniejszym z nich była tzw. 
afera Čapí hnízdo (pol. dosł. bocianie gniazdo), która swą nazwę wzięła od nazwy należącego 
do byłego premiera ośrodka turystyczno ‑konferencyjnego (Čapí hnízdo). Ze wspomnianym 
ośrodkiem wiązał się skandal dotyczący rzekomego wyłudzenia środków unijnych. Określenie 
čapí hnízdo zyskało wśród Czechów dość dużą popularność i zaczęto tworzyć od niego różnego 
rodzaju neologizmy i związki frazeologiczne. Najpopularniejsze z nich to:9 Al Čapone10, Čapák, 
čapokalypsa, čaparátník, čapaláš, načapat se.

W analizowanym zbiorze najczęściej mamy do czynienia z neologizmami rzeczowniko-
wymi (oznaczającymi np. zwolenników danego polityka), dużo rzadziej z  czasownikami czy 
przymiotnikami (w zdecydowanej większości przypadków – przymiotnikami dzierżawczymi, 
będącymi częścią frazeologizmu o charakterze apelatywnym). Derywacja rzeczownikowa jest 
w przeważającym stopniu derywacją przyrostkową (babišátko, drahošovky, zemanovec, prymulák, 
havlovka, klausovita), rzadziej przedrostkową (np. blokamura, kebabiš, mimozeman) lub mieszaną 
(deprymulace, deprymulovaný, zababišit).

Najbardziej produktywną kategorią rzeczownikową w analizowanym zbiorze są określe-
nia opisujące zwolenników, sympatyków (zarówno kobiety, jak i  mężczyzn) danego polityka, 
np. babišmen, babišovec, babišovka, babiška, pitomiovec, svĕdci Pitomiovi, zemáňa, zemanbába, ze-

8 Pitomio – przezwisko Tomia Okamury (Pinokio + Tomio), pitomiovec – por. Pitomio + pitomec ‚głupek’. 
Bureš – to pseudonim Andreja Babiša widniejący rzekomo w aktach czeskich tajnych służb (StB = Státní 
Bezpečnost, odpowiednik polskiej Służby Bezpieczenstwa)
9 Zacytowane przykłady pochodzą ze słownika Cestina 2.0., ale niektóre z  nich możemy znaleźć 
w czeskim internecie, czeskiej prasie, w codziennych rozmowach a niektóre z nich nawet w telewizji.
10 Por. Al Capone – legendarny amerykański gangster włoskiego pochodzenia.
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mandrtálec, zemaniak, zemanovec, mimozeman, prymulovka, havelbába, havlista, havlobot, havlojed, 
havloid, havlovka, havloprd/havloprdka. Warto podkreślić, że zazwyczaj są to nazwy o nacecho-
waniu ekspresywnym, w wielu przypadkach przezwiskowym, określające osoby, które popie-
rają danego polityka w sposób (w odczuciu internautów) fanatyczny, bezkrytyczny, często nie-
uzasadniony11. Przy opisach znaczeń internauci podkreślają często  – oprócz ww. fanatyzmu 
w politycznych sympatiach – wiek zwolenników danego polityka (np. babiška – cyt. ‚stará žena 
podporující Andreje Babiše’). Jednym z  najbardziej ekspresywnych i  pejoratywnych derywatów 
opisujących grupę zwolenników Václava Klausa jest określenie Klaus ‑Klaus ‑Klan (też w wersji 
ku ‑klaus ‑klan), w wyraźny sposób nawiązujące do nazwy jednej z najbardziej znanych amery-
kańskich organizacji o charakterze rasistowskim.

Niekiedy analizowane nazwy odnoszą się zarówno do zwolenników danego polityka, jak 
i osób będących członkami tworzonych przez niego partii, ugrupowań, np. pitomiovec, babišo-
vec.12 Zdarza się również, że neologizm posiada kilka znaczeń, np. babišovka  – 1. ‚rodzaj do-
kumentu niezbędnego do wprowadzenia EET (Elektronická evidence tržeb  – pol. Elektroniczna 
ewidencja utargów), 2. ‚rzepak’13, 3.‚zatwardziała zwolenniczka Andreja Babiša’ czy zemanovka – 
1.  ‚zatwardziała zwolenniczka Miloša Zemana’, 2. ‚rodzaj alkoholu’. Jak widać, na ogół mamy 
tu do czynienia z derywacją przyrostkową. Neologizmy te tworzone są najczęściej za pomocą 
sufiksów: ‑ovec, (babišovec14, zemanovec, klausovec), ‑ovka, (babisovka, havlovka, klausovka, prymulo-
vka) lub ‑ista (havlista).

Niekiedy derywaty odnoszą się do samych polityków, są ich przezwiskami, często dość 
niewybrednymi, np. Pitomio ‚Tomio Okamura’ – wymyślone przez redakcję czasopisma Reflex, 
będące prawdopodobnie efektem tzw. blendingu, czyli połączenia fragmentów dwóch słów 
(nazw własnych) Pinokio oraz Tomio,15 miloševič ‚Miloš Zeman’ – podkreślające prorosyjską orien-
tację tego polityka, Mštiloš ‚jw.’ – odnoszące się do rzekomo mściwego charakteru prezydenta.

Stosunkowo często wykorzystywanym sufiksem jest ‑ovina, używany do tworzenia nazw 
odnoszących się do typowych (i zazwyczaj negatywnie ocenianych) działań, czynów popełnia-
nych przez danego polityka lub charakterystycznego dla niego sposobu myślenia (por. O. Mar-
tincová 2003, Z. Dĕngeová 2009). W badanym zbiorze pojawia się on m.in. w następujących 
przykładach: pitomiovina ‚głupota, brednia’ (odnoszące się do niekonwencjonalnych pomysłów 
i poglądów Tomia Okamury), zemanovina ‚kac’ (nawiązanie do powszechnie znanej i szeroko ko-
mentowanej skłonności prezydenta Miloša Zemana do alkoholu), prymulovina ‚wciąż zmienia-
jące się i chaotyczne rozporządzenia władz w czasie pandemii’ (od nazwiska Romana Prymuli, 

11 Zauważyć należy, ta krytyczna ocena jest często przeniesieniem negatywnej oceny samego polityka, 
zgodnie ze schematem: polityk jest postrzegany negatywnie, więc jego zwolennik jest oceniany w dokład-
nie ten sam sposób.
12 W  kilku wypadkach neologizmy zostały utworzone nie od nazwiska polityka, ale od nazwy z  nim 
kojarzonej, np. Čapaláš, čaparátník ‚członkowie partii ANO’ – od nazwy Čapí hnízdo, kojarzonej z Andrejem 
Babišem.
13 Rzepak (czes. řepka olejka) – roślina hodowana jako komponent do produkcji paliw samochodowych. 
Produkcja (w odczuciu opinii publicznej – nieekonomiczna i nieekologiczna) ta ma być rzekomo wynikiem 
„lobbowania” Andreja Babiša i jego otoczenia polityczno ‑biznesowego.
14 Ten neologizm oznacza nie tylko zwolennika premiera Babiša i jego partii (partia ANO), ale również 
członka tego ugrupowania politycznego.
15 por. też czes. pitomý ‚głupi’, pitomec ‚głupek’.
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byłego ministra zdrowia), rathovina16 ‚akcje, działania wymyślone lub/i przeprowadzone przez 
Davida Ratha (ministra i  samorządowca)’, babišovina ‚niepotrzebna rzecz, zbytecznie działa-
nie’ – przen. ‚przynęta, haczyk’, burešovina ‚niewygodna propozycja, oszustwo’ (od pseudonimu 
Andreja Babiša w StB).

Szeroko reprezentowaną kategorią są nazwy ideologii, zbioru poglądów, ruchów społecz-
nych. Do ich tworzenia wykorzystywany jest najczęściej należący do erudycyjnej warstwy lek-
sykalnej przyrostek ‑ismus. W analizowanym materiale leksykalnym pojawia się m.in. w neo-
logizmach: klausismus, oznaczającym ‚rzeczy, zjawiska krytykowane przez Václava Klausa’, 
babišismus ‚polityka reprezentowana przez ruch ANO, oparta na populizmie Andreja Babiša’, an-
tibabišismus ‚styl uprawiania polityki oparty na poglądach przeciwnych do poglądów A. Babiša’ 
czy okamurismus ‚banalna prawda’. Są to wyrazy, które weszły do zasobu czeszczyzny potocznej, 
co potwierdzają liczne przykłady użycia, np. Česko sežral zemanismus a babišismus. Totální anti-
babišismus  nese plody, štĕpí hlavnĕ opoziční strany. Lidé babišismus nechtĕjí, babišismus nechtĕjí, říká 
Kalousek. Jakýkoli okamurismus s lidskou tváří by zrušil to, z čeho tato strana žije. Českem dnes obchází 
strašidlo klausismu.17. Warto podkreślić, że sufiks ten jest bardzo produktywny w przypadku jed-
nostek utworzonych od innych niż nazwiska polityków podstaw słowotwórczych, np. vĕkismus, 
vakcínismus, patmatismus, audismus, černobílismus, jáovozismus, čaulidismus.

Wizerunek polityka to rzecz niezmiernie ważna we współczesnym świecie. Nierzadko 
politycy korzystają z  usług specjalistów ds. wizerunku (zwanych niekiedy komunikatorami), 
mających przekształcić, czy raczej dopasować ich image do tego pożądanego w danej sytuacji 
polityczno ‑społecznej. Nierzadko decyduje on o wyborczym zwycięstwie lub porażce. Wyborcy 
zwracają bowiem uwagę nie tylko na to, jak dany polityk się zachowuje, co mówi, ale również 
na to, w jaki sposób się ubiera (w tym na przykład na charakterystyczne dla niego elementy gar-
deroby). Czescy internauci nie są tu wyjątkiem, przyglądają się politykom niczym towarom na 
półkach sklepowych. Mimo to neologizmów odnoszących się do wyglądu zewnętrznego (ubio-
ru) polityków w analizowanym słowniku nie jest dużo. Najbardziej charakterystyczne są dwa 
przykłady: drahošovky18 ‚okulary bez dioptrii’  – czyli tzw. zerówki, noszone tylko jako modny 
dodatek do odzieży oraz neologizm na klause ‚o człowieku ubranym w bardzo ciasne spodnie’.19 
O wiele więcej zainteresowania budzi wśród internautów powszechnie znana skłonność pre-
zydenta Zemana do alkoholu, stąd w Czeszczyźnie 2.0. takie przykłady jak zemanovská viróza, 
vinóza ‚stan zamroczenia alkoholowego’ czy przytaczana już zemanovina.20

16 David Rath – czeski polityk, lekarz, w  latach 2005–2006 – minister zdrowia Czech, 2008–2012 – 
hejtman (odpowiednik marszałka województwa) kraju środkowoczeskiego, w  roku 2019 skazany pełno-
mocnym wyrokiem za korupcję.
17 Cytowane w niniejszej pracy przykłady użycia zaczerpnięte zostały z internetu, mediów i języka po-
tocznego.
18 W jednej z rozmów, Jiří Drahoš, ówczesny kandydat na prezydenta RCz przyznał, że ma dobry wzrok 
i nosi „fałszywe okulary” a nosi je dlatego, ponieważ bez okularów ludzie na ulicy go nie poznają.
19 Podczas przyjęcia na turnieju tenisowym w Pradze były prezydent był ubrany w takie właśnie „przy-
ciasne” spodnie. Wywołało to duże poruszenie opinii publicznej, ponieważ dotąd Václav Klaus znany był 
z wręcz nienagannego sposobu ubierania się.
20 W 2013 roku prezydent Zeman pojawił się w stanie nietrzeźwym na uroczystości otwarcia wystawy 
czeskich klejnotów koronnych. Fakt ten był szeroko komentowany w  Czechach i  spowodował lawinowy 
wręcz wzrost różnego rodzaju określeń odnoszących się do tego wydarzenia.
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Jedną z najbardziej charakterystycznych postaci czeskiej sceny politycznej jest z pewno-
ścią Tomio Okamura. Polityk i przedsiębiorca o czesko ‑japońsko ‑koreańskich korzeniach jest 
bardzo aktywnym uczestnikiem życia publicznego w Czechach, co nie pozostaje niezauważone 
przez internautów. W swoich niekonwencjonalnych neologizmach wykorzystują oni zwłaszcza 
jego egzotyczne pochodzenie, nierzadko odwołując się do elementów języka i kultury japoń-
skiej, jak np. w wyrazach blokamura ‚blokowanie sieci społecznościowych’ oraz blokkake ‚masowe 
blokowanie sieci społecznościowych przez zwolenników i współpracowników Tomia Okamu-
ry’ – wyraźnie widać tu analogię do japońskiego bukkake ‚rodzaj grupowej praktyki seksualnej’. 
Wykorzystują również podobieństwo brzmieniowe nazwiska Okamura i  niektórych czeskich 
leksemów, np. okamůra ‚człowiek, który żyje w  permanentnym strachu przed imigrantami 
i UE’ – por. czes. můra ‚ćma, koszmar’, noční můra ‚koszmar senny’.

Oprócz wyżej wymienionych kategorii słowotwórczych, w analizowanym zbiorze wyod-
rębnić można jeszcze grupy wyrazów oznaczające np.:

 / nazwy miejsc: przytaczane już Havlák, havletištĕ, ‚lotnisko im. V. Havla’, Václavák ‚miejsce 
przepełnione turystami’, milošovka ‚wzniesienie w Pradze, na którym znajdują się Hrad-
czany, siedziba prezydenta’;21

 / nazwy czynności, procesów oraz ich efektów, tworzone za pomocą grecko ‑łacińskiego 
sufiksu ‑izace, np.: prymulizace ‚zarażenie społeczeństwa wirusem, w  celu złagodzenia 
obostrzeń dot. kwarantanny’, deprymulizace ‚odwołanie Romana Prymuli ze stanowiska 
ministra zdrowia’. Podkreślić należy, że nie mamy tu do czynienia z oczywistą – na po-
zór  – prefiksacją połączoną z  modyfikacją znaczenia. Oba wymienione przykłady mają 
całkowicie odmienne znaczenie, łączy je jedynie wspólna podstawa słowotwórcza w po-
staci nazwiska;

 / nazwy przedmiotów, rzeczy, dokumentów związanych z danym politykiem, odnoszących 
się do niego czy z nim kojarzonych to m.in.: babišenka ‚rachunek, kwit wydawany przez 
elektroniczny system ewidencji sprzedaży’, tuzeman ‚rodzaj bardzo silnego alkoholu’ (por. 
czes. tuzemák = tuzemský rum), prymulátka ‚maseczka’ (w znaczeniu ‚antywirusowa, anty-
covidowa’);

 / nazwy podatków: np. babišovné/babišné;
 / nazwy odnoszące się do efektów politycznej działalności danej osoby: np. milošt ‚akt uła-

skawienia podpisany przez prezydenta Miloša Zemana’, andrejka ‚rodzaj biletu ulgowego 
dla studentów i emerytów’ (jego pomysłodawcą był Andrej Babiš).

Niektóre substantiwa trudno jednoznacznie przyporządkować do określonych kategorii tema-
tycznych, np. babiškunda ‚była wysoko postawiona managerka holdingu, która obecnie kieruje 
ministerstwem, województwem, miastem’ (kontaminacja nazwiska Babiš i  rzeczownika kun-
da – pol. wulg. cipa, też pogardliwie o kobiecie).

Charakterystycznym dla najnowszej czeszczyzny (zwłaszcza nieliterackiej) mechani-
zmem słowotwórczym jest też tworzenie kontaminacji o  charakterze hybrydalnym. Opis 
tych jednostek nie jest prosty, ponieważ ich budowa słowotwórcza jest często nad wyraz 
skomplikowana, a wyodrębnienie w nim elementów składowych nie jest łatwe (J. Obara 1986, 

21 Por. Milešovka, najwyższy szczyt Czeskiego Średniogórza.
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O. Martincová 1983). Zazwyczaj mianem hybryda określa się wyraz (zarówno złożony, jak i pro-
sty) o  mieszanym, rodzimo ‑obcym, składzie morfemowym. Używanie obcych elementów 
leksykalnych i słowotwórczych jest we współczesnym języku dość popularne, stanowi swoistą 
modę językową, która ma za zadanie urozmaicić przekazywane treści i przyciągnąć (czasem za 
wszelką cenę) uwagę odbiorcy. Taki sposób łączenia kilku elementów (jednostek) leksykalnych 
z  pewnością przyczynia się do znacznego zwiększenia ekspresywności powstałego wyrazu. 
Temat fleksyjny nazwiska, ewentualnie temat zdezintegrowany, łączony jest z obcym elemen-
tem słowotwórczym, np. babišmen (Babiš + ang. men), babišment ‚sposób zarządzania państwem 
niczym korporacją’ (Babiš + ang. cząstka ‑ment22), babišologie ‚nauka zajmująca się badaniem 
działalności politycznej Andreja Babiša’ (Babiš + łac. ‑logie), milošbox ‚rodzaj szklanej witryny, za 
którą znajdował się zakażony covidem Miloš Zeman’ (Miloš + ang. box)23. Niektóre komponenty 
są produktywne i za ich pomocą możemy tworzyć całe zbiory nowych jednostek leksykalnych, 
spora część z nich ma jednak charakter okazjonalny i jednostkowy. Na wzór rzeczownika hu-
manoid, tworzone są przez internautów nazwy havloid, zemanoid, klausoid (wszystkie oznaczają 
zwolenników wybranych polityków). W  pojedynczych przykładach (babišbox, babišmen, pry-
muland) obcy element może w języku ‑dawcy funkcjonować jako samodzielny wyraz (ang. box, 
man, land). W przypadku wyrazów złożonych mamy tu do czynienia z beinterfiksowym połą-
czeniem składników, chociaż zdarzają się też połączenia za pomocą interfiksu -o- (klausofobie, 
babišologie).

Ciekawymi formacjami powstałymi w  wyniku tzw. blendingu24 (czyli połączenia  – dosł. 
mieszania – słów) wydają się złożenia zemandrtálec (Zeman + neandertálec ‚wymarły gatunek lu-
dzi archaicznych’) oraz zemandropitekus (Zeman + Australopitékus ‚prymitywna małpa człekokształt-
na, istota człowiekowata’), oznaczające osoby popierające Miloša Zemana. W obu tych neologi-
zmach internauci zwracają uwagę na niski poziom intelektualny oraz agresję zwolenników 
Zemana, w  sposób wyraźny podkreślając związek znaczenia słowotwórczego ze znaczeniem 
realnym. Z mechanizmem blendingu mamy też do czynienia w przypadku derywatów: mimoze-
man (wyraźnie widać tu podobieństwo formalne i brzmieniowe z czes. mimozemšťan ‚kosmita, 
ufoludek, obcy’25), Pitomio (por. Pinokio/pitomec + Tomio) oraz babiština (Babiš + čeština).26 Zesta-
wienie dwóch wyrazów o podobnym brzmieniu zawiera wyraźną sugestię, że owe wyrazy łączy 
relacja synonimii, co niekiedy wywołuje zamierzony przez internautę efekt komiczny. Uśmiech 
na twarzy czytającego wywołać może również pojęcie miloštivá paní ‚małżonka Miloša Zemana’, 
nawiązujące do wyrażenia milostivá paní, które – podobnie jak w języku polskim (por. pol. miło-
ściwa pani) – oznaczało dawniej kobietę ‚łaskawą, pełną miłosierdzia’.

Przykładem złożonej kompozycji słowotwórczej jest wyraz havloidsatanista, oznaczający 
‚człowieka odwołującego się do dziedzictwa Václava Havla i  często powołującego się na jego 

22 Por. np. ang. management, environment, entertainment itp.
23 Z tego powodu Miloš Zeman był przez niektórych nazywany plexidentem.
24 Zjawiskiem blendingu zajmuje się m.in. Josef Šimandl (Šimandl 2012: 1–10). Jest to jeden z najpopu-
larniejszych wśród internautów sposób tworzenia nowych wyrazów, świadczą o tym liczne przykłady, nie 
tylko te, które były przedmiotem analizy niniejszej pracy.
25 Por. też. mimozoomšťan ‚osoba, która nie daje sobie rady ze zdalną nauką i ze spotkaniami on line na 
platformach Zoom, Skype, Teams’.
26 Por. też pitomiovec – połączenie nazw Pitomio (jw.) + pitomec ‚głupek’.
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słowa’. W jednym neologizmie mamy kilka podstaw słowotwórczych (Havel + humanoid + sata-
nista). Takie porównanie jest zabiegiem wyraźnie deprecjonującym osobę byłego prezydenta 
i pod względem siły nacechowania wydaje się przekraczać obowiązujące normy. Taka inten-
sywność w wyrażaniu emocji – charakterystyczna dla języka potocznego – jest niestety często 
spotykana w analizowanym słowniku.

Oczywiście w badanym materiale mamy również do czynienia ze złożeniami powstałymi 
z połączenia rodzimych elementów słowotwórczych, np. zemanbába (Zeman + bába), havelbába 
(Havel + bába), havlobot (Havel + robot), havlojed, (Havel + jed < jíst ‚jeść’) – wszystkie te złożenia 
oznaczają zwolenników wymienionych polityków, babišosmrad ‚smród pochodzący z zakładów 
należących do Andreja Babiša’ (Babiš + smrad ‚smród, fetor’). Przykładem takiej kompozycji jest 
również prýma ‚covid 19’, powstała w wyniku połączenia zdezintegrowanej podstawy (Prymu-
la) z czeskim rzeczownikiem rýma ‚katar’. Uszczuplenie jednego z członów podstawy jest dość 
często stosowanym zabiegiem, por. np. zemanýry (Zeman + manýry), zemanóza (Zemanova / zema-
novská viróza), klausoleum (Klaus + mauzoleum).

Podczas tworzenia neologizmów autorzy często korzystają ze sprawdzonych wzorów 
słowotwórczych kopiując znane im i  doskonale funkcjonujące w  języku czeskim schematy, 
np. prymulant ‚człowiek domagający się ponownego wprowadzenie ścisłych obostrzeń antyco-
vidowych, aby nie musiał chodzić do pracy’ – na wzór czes. simulant, klausovita ‚bezkrytyczny 
wielbiciel Václava Klausa’– por. czes. jezuita (arch. też jezovita), havlofobie ‚niechęć, nienawiść do 
Václava Havla’, klausofobie27 – dosł. ‚strach przed ponurymi twarzami’ – por. czes. klaustrofobie.

Jak już wspomniano, wśród nowych jednostek leksykalnych dominują derywaty rzeczow-
nikowe. Od nazwisk polityków tworzone są również przymiotniki, ale są one częścią zazwyczaj 
dwuczłonowych wyrażeń. Częściej są to przymiotniki dzierżawcze osobowe (z  przyrostkami 
-ův, ‑ova, ‑ovo, ‑ovy),28 np. Babišova koule, Babišova pravda, Babišovy dobroty, Babisova dálnice, Ba-
bišovo ticho, Zemanova čivava, Havlův guláš, Havlův syndrom, Klausův syndrom, dużo rzadziej po-
wstają przymiotniki dzierżawcze kategorialne (z przyrostkiem ‑ská), np. babišovská vláda, zema-
novská viróza (też jako uniwerbizm zemanóza). W pojedynczych przypadkach mamy do czynienia 
z przymiotnikami, które nie są elementami grupy imiennej lub wyrażenia przymiotnikowego, 
np. deprymulovaný, babiš ‑free.

Struktury werbalne zawsze stanowiły margines formacji zapelatywizowanych, co po-
twierdza w swoich badaniach O. Martincová (Martincová 2005). Tego typu konstrukcje pojawia-
ją się w nowym materiale leksykalnym rzadziej niż derywaty rzeczownikowe i zazwyczaj mają 
charakter okazjonalizmów o nacechowaniu ekspresywnym. Mimo iż w tzw. czeskim dyskursie 
publicznym aktywność nazw własnych w zakresie fundowania czasowników wyraźnie wzrasta 
i czasowniki tworzone na bazie tych części mowy pojawiają się coraz częściej, to wciąż stanowią 

27 Jest to dosłowne tłumaczenie umieszczonej na stronie Čeština 2.0. definicji: klausofobie ‚strach 
z protáhlých obličejů’(czes. protáhlý ‚pociągły; ponury, smutny’) – zob. klausofobie – Čeština 2.0 (cestina20.
cz). W  języku czeskim istnieje zwrot udělat protáhlý obličej  ‚wyglądać na rozczarowanego’. Samo pojęcie 
klausofobie w potocznej czeszczyźnie rozumiane jest różnie, por. „Nevím jak posedlost Klausem, dalo by 
se říct klausofobii, u jinak mírných a kultivovaných lidí vysvětlit”. Intelektuálové trpí klausofobií. Čím je 
Klaus provokuje? | Reflex.cz Dostęp 07.03.2022. Por. też żartobliwie klausofobie ‚patologický strach z Santa 
Clause’.
28 Ponieważ w badanym materiale nie znaleziono neologizmów motywowanym nazwiskami kobiet po-
lityków, nie ma więc przyrostków reprezentujących przymiotniki dzierżawcze wzoru matčin, ‑ina, ‑ino.
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najsłabiej reprezentowaną grupę nowych jednostek leksykalnych. Podobnie jest w przypadku 
analizowanego w niniejszej pracy materiału.

W  wyekscerpowanym zbiorze znaleziono kilkanaście neologizmów czasownikowych. 
Odnoszą się one do charakterystycznych dla polityków sposobów postępowania, zachowania, 
opisują np. ich skłonności do mijania się z prawdą, chaotyczny sposób wypowiadania się czy 
łamanie prawa, np. andrejovat, havlíčkovat29, uklausit, babišit, babišovat, odbabišit, ojebabišit, za-
babišit, zababišovat, zbabišovat, drahošit/drahoshit, drahošovat, kalouskovat, klauzovat30, vyklauzovat, 
okamurovat, sobotkovat31. Wpisują się one doskonale w tendencje w zakresie słowotwórstwa za-
pelatywizowanych czasowników, opisane przez Z. Dĕngeovą (Dĕngeová 2009: 11), że „slovesa 
vzniklá odvozováním z proprií jsou charakteristická kmenotvornými formanty ‑ova‑ (začunko-
vat, švejnarizovat), ‑i‑ (počunit,vytlustit se), ‑ě‑ (zgrossovatět, zbursíkovatět). Většina sloves je 
ovšem opět utvořena prefixačně ‑sufixálním procesem”. Analizowane jednostki powstały w wy-
niku derywacji paradygmatycznej (przy użyciu przyrostka fleksyjnego ‑ovat, ‑it, kilka z nich to 
jednocześnie derywaty prefiksalne (uklausit, zababišit, vyklauzovat).

Wszystkie zaprezentowane czasowniki to wyrażenia okazjonalne (jak większość neologi-
zmów w analizowanym materiale słownikowym), tworzone doraźnie na potrzeby tzw. sytuacji 
i aktualne tylko w określonym kontekście czasowym i sytuacyjnym. O ile dość łatwo jest uchwy-
cić związek formalny (motywację) z nazwiskami wybranych polityków, o tyle o wiele trudniej 
zinterpretować ich znaczenie w  oderwaniu od tzw. kontekstu użycia. Internauci wyraźnie 
wskazują skłonności danych polityków do działań (w  ogólnej opinii) niepożądanych, niepo-
prawnych, fałszywych zachowań, np. andrejovat ‚kłamać’, babišit32 ‚kłamać i wierzyć, że wszyscy 
uwierzą bez wątpliwości’, zababišit33 ‚schować, ukryć coś lub kogoś’, drahošovat ‚unikać mówie-
nia o czymś wprost, kręcić, lawirować’, kalouskovat ‚odwracać uwagę od siebie poprzez wskazy-
wanie na niepowodzenia innych’, havlíčkovat ‚pracować w nadgodzinach’. Silnie nacechowany 
ekspresywnie (wręcz wulgarny) wydaje się powstały w  wyniku blendingu czasownik ojebabišit 
‚okłamać, oszukać’ (por. czes. wulg. jebat ‚współżyć; szykanować; wariować’ – pol. wulg. jebać). 
Na uwagę zasługuje też neologizm drahošit (również w  wariancie drahoshit). Może on pełnić 
funkcję rzeczownika (oznaczając ‚głupotę, bzdurę’) bądź czasownika (‚mówić bzdury, głupoty’). 
Wyraźnie widać tu skojarzenia przez internautów nazwiska polityka (Drahoš) z angielskim shit 
wulg. ‚gówno; gówno prawda; gadać głupoty; robić z kogoś idiotę itp.’. Internauci tworząc nowe 

29 Od nazwiska Karla Havlíčka, nazywanego niekiedy multiministrem, ponieważ w latach 2019–2021 
pełnił kolejno – oprócz funkcji wicepremiera – funkcje ministra przemysłu i handlu, transportu.
30 Ciekawostką jest fakt, iż niektóre publikacje (ale nie Čeština 2.0.) odnotowują czasownik klausovat 
‚postępować w polityce jak Václav Klaus’ (tzn. kłamać, oszukiwać)’, zob. m.in. O. Martincová a kol. Nová 
slova v češtině. Slovník neologismů 2. Praha: Akademia, 2004, s. 200. Warto zwrócić tu uwagę nie tylko na 
różnice znaczeniowe, ale przede wszystkim na sposób zapisu (klaus‑, klauz‑). Zastanawiającym może być 
fakt, czy jest to świadomy zabieg językowy internauty czy może zwykła pomyłka językowa.
31 Bohuslav Sobotka: minister finansów (2002–2006), wicepremier (2003–2004 oraz 2005–2006), 
przewodniczący partii ČSSD (2011–2017), premier Czech (2014–2017).
32 Premier Babiš często oskarżany jest przez opinię publiczną o to, że w swoich wypowiedziach mija się 
z prawdą.
33 To nawiązanie do sytuacji, w której syn premiera Babiša, Andrej Babiš jr, oskarżył ojca o porwanie 
i ukrycie na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Przyczyną rzekomego porwania miał być fakt, że syn 
premiera miał posiadać informacje nt. praktyk korupcyjnych, o które oskarżany był jego ojciec. Sprawa 
pozostaje niewyjaśniona do dziś.
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jednostki leksykalne od nazwisk (imion), często wytykają politykom niewłaściwe zachowania 
w  czasie pełnienia obowiązków państwowych. Przykładem jest incydent, który miał miejsce 
w czasie oficjalnej wizyty państwowej prezydenta Václava Klausa w Chile, kiedy to prezydent 
przywłaszczył sobie pióro, którym podpisywane były dokumenty. Jej „owocem” jest niejako 
czasownik klauzovat, czyli ‚świadomie bądź nie przenieść (schować) cudze pióro do własnej  
kieszeni’.

Oprócz zapelatywizowanych czasowników internauci tworzą też zwroty, w których poja-
wiają się nazwiska czeskich polityków,34 np.: jít na Babiše ‚podjąć w ostatniej chwili jakąś decyzję, 
w celu uniknięcia protestów (społecznych)’, jet babiše ‚kłamać publicznie’, dĕlat kalouska ‚podjąć 
kontrowersyjną decyzję, której nikt inny podjąć nie chce (por. zło konieczne); usprawiedliwiać 
swoje kontrowersyjne decyzje tym, że chodziło o tzw. zło konieczne’, dĕlat prymulu (prymulovat) 
‚nie przestrzegać ustanowionych przez samego siebie zaleceń, łamać je’.

W kilku przypadkach w analizowanym zbiorze mamy do czynienia z nazwami powstałymi 
w wyniku neosemantyzacji. Istniejące w czeszczyźnie wyrazy wykorzystywane są w odmien-
nym, metaforycznym znaczeniu. Doskonałym przykładem jest Václavák. W języku czeskim na-
zwa ta funkcjonuje jako uniwerbizm zastępujący połączenie Václavské námĕstí – znajdujące się 
w centrum Pragi miejsce, które niezależnie od pory roku jest wypełnione ludźmi. Internauci 
nadali tej nazwie nowe znaczenie ‚miejsca (jakiegokolwiek) przepełnionego turystami’.

Jak konstatuje Mirosław Sadowski (Sadowski 2013: 291), „proces apelatywizacji, czyli prze-
noszenia nazw własnych do zbioru wyrazów pospolitych (tworzenia eponimów), jest nieroze-
rwalnie związany z istniejącym w każdym języku świata podziałem wyrazów nazywających na: 
nazwy własne (nomen proprium) i nazwy pospolite (nomen appellativum)”. Zjawisko to zaob-
serwować możemy również w  badanym leksykonie. Nazwiska polityków (pisane małą literą) 
zaczynają w jej wyniku funkcjonować jako nazwy pospolite, np. drahoš ‚piwo z minibrowaru, za-
zwyczaj droższe niż przeciętnie’, kalousek ‚jednostka zła’, prymula ‚popularny epidemiolog, cie-
szący się poważaniem polityków i urzędników’, klaus ‚jednostka zadufania i pychy’. Te zmiany 
w zakresie pisowni świadczą o tym, że proces apelatywizacji został zakończony a nazwa własna 
i apelatyw zaczynają funkcjonować w języku niezależnie od siebie.

W analizowanych przykładach bardzo często zachodzą zmiany w pisowni, dotyczące pi-
sowni eponimów małą literą. Niewiele (w stosunku do ilości analizowanych przykładów) jest 
neologizmów, które pisane są wielką literą. Wielka litera pojawia się, kiedy mowa jest o  na-
zwach własnych (np. nazwa lotniska), kiedy nazwa własna wchodzi w skład związku frazeolo-
gicznego o charakterze apelatywnym lub kiedy w ramach frazeologizmu mamy do czynienia 
z przymiotnikiem dzierżawczym, np. Havlák ‚lotnisko im. V. Havla’, Václavák ‚miejsce pełne tu-
rystów (por. Václavské námĕstí)’, Havlův guláš ‚bałagan powstały po aksamitnej rewolucji’, Havlův 
syndrom ‚przekonanie, że kampania wyborcza odwołująca się do „dziedzictwa” Václava Havla 
zadecyduje o wygraniu wyborów’, Klausův syndrom ‚potrzeba bycia w opozycji za wszelką cenę 
i  podkreślania swoich poglądów, bez względu na ich racjonalność’, Babišovy dobroty ‚towary 
produkowane przez koncern Agrofert; słaba jakość za przeciętną cenę’, Okamurova břitva ‚chęć  
 

34 Pisownia oryginalna – w niniejszym artykule zachowano pierwotną (poświadczoną w Čestina 2.0) 
pisownię małych i wielkich liter. Internauci są, niestety, niekonsekwentni w ich stosowaniu.
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wyrażenia swojego zdania na każdy temat’,35 lex Babiš oznaczające ‚prawo, ustawę o konflikcie 
interesów’,36 Babišova pravda ‚bezczelne kłamstwo’, Zemandov ‚telewizja Barrandov’.

Jak wspomniano na początku, analizowane neologizmy to nazwy wąskie, nieuniwersalne, 
tworzone najczęściej tylko i wyłącznie na potrzeby projektu, jakim jest Čeština 2.0. Funkcjo-
nują jako jednostki doraźne, służące komentowaniu i ocenie bieżących wydarzeń politycznych. 
Dlatego też najprawdopodobniej znakomita większość z tych określeń nie przetrwa w czesz-
czyźnie ogólnej, nawet w jej odmianie potocznej, dłużej niż kilka lat. Jednym z niewielu pojęć, 
zawartych w zbiorze Czeszczyźnie 2.0., które na trwałe weszło do języka ogólnego i pojawia 
się zarówno w czeskich, jak i zagranicznych (np. polskich) środkach masowego przekazu, jest 
przytaczane już lex Babiš. Szeroko używane są też przezwiska: Al Čapone ‚Andrej Babiš’ (nadane 
premierowi po aferze Čapí hnízdo) oraz cytowane już Pitomio ‚Tomio Okamura’. W komenta-
rzach internetowych używane są też pejoratywne określenia zwolenników polityków, popular-
ny jest m.in neologizm. havlojed (często w liczbie mnogiej – havlojedi), havlista, havloid. Najsze-
rzej reprezentowane i poświadczone w internecie są derywaty utworzone od nazwiska Andreja 
Babiša lub odnoszące się do osoby byłego premiera. Często pojawiającym się pojęciem jest 
babišárna oznaczające 1. ‚wielkie oszustwo finansowe’, 2. ‚drobne oszustwo’, 3. ‚firmę należąca 
do koncernu Agrofert’, 4. ‚rządowe działania, ustalenia, z których korzyści odnoszą firmy zwią-
zane z  Andrejem Babišem’. Nierzadko używane są również: babiština, babišovina, burešovina, 
Babištán, Babišovy dobroty, Babišova dalnice zababišit, odbabišit itp. Równie często znaleźć można 
przykłady użycia neologizmów odnoszących się do Tomia Okamury (oprócz Pitomia są to m. in. 
pitomiovina, pitomiovec, rzadziej okamůra), Václava Havla (np. Havlák, havlofobie, havlologie, havli-
sta, havlojed) czy Václava Klausa (np. klausoid, klausovec, klausismus, klausofobie itd.).

Można śmiało powiedzieć, że czescy internauci czerpią garściami ze świata polityki. Ko-
mentują bieżące wydarzenia, nierzadko kreują polityczną rzeczywistość. Są kopalnią języko-
wych innowacji, niespotykanych skojarzeń, niebanalnych konstrukcji słowotwórczych. W zde-
cydowanej większości przypadków relacja obiektu do derywatu, czyli związek neologizmów 
z nazwiskami, od których zostały utworzone, jest niezaprzeczalny i łatwo wykrywalny, często 
jednak mamy do czynienia z  neologizmami niezrozumiałymi (czy nie do końca zrozumiały-
mi) bez znajomości szerszego kontekstu. Należy podkreślić, że znaczenie nowych jednostek 
na ogół wykracza poza eksplikację ‚poglądy, charakterystyczny styl działania, system rządze-
nia’. Zazwyczaj eponimy motywowane nazwiskami polityków są wyrazem sympatii lub antypa-
tii autorów wobec opisywanych osób. W Czeszczyźnie 2.0. mamy zdecydowanie do czynienia 
z tym drugim wariantem. Internauci nazywają osoby, zjawiska i od razu jednoznacznie je oce-

35 Por. Occamova  (Ockhamova)  břitva  – pol. Brzytwa Ockhama, tj.  zasada, zgodnie z  którą przy wyja-
śnianiu zjawisk (dążąc do prostoty) należy się kierować jak najprostszą definicją i wybierać najprostsze 
rozwiązania.
36 Kilka lat temu do czeskiej ustawy o  konflikcie interesów wprowadzono zapisy, które zakazywały 
własności mediów i pozyskiwania różnego rodzaju dotacji, zamówień publicznych. Andrej Babiš określił 
je wówczas jako Lex Babiš, tłumacząc, że zmiany w przepisach wymierzone są przede wszystkim w nie-
go. Żeby pozostać w zgodzie z obowiązującą nowelizacją przepisów i móc pełnić funkcje publiczne (był 
premierem i ministrem finansów), „przekazał akcje swoich spółek Agrofert i SynBiol dwóm funduszom 
powierniczym, którymi zarządzała później między innymi małżonka Babiša. Grupa Mafra, należąca do 
Agrofertu, to jeden z największych domów mediowych w Czechach” – Czechy ‑ polityka i społeczeństwo 
(czeskapolityka.pl). [dostęp: 10. 02. 2022]
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niają. W zdecydowany sposób wyrażają negatywny stosunek do osób pełniących funkcje poli-
tyczne, podkreślając ich powszechnie nieakceptowalne zachowania, budzące niechęć, pogardę 
czy wręcz odrazę. Dokonują dwuznacznych aluzji, ośmieszają, drwią, szydzą z  opisywanych 
polityków. Celem jest stygmatyzacja nie budzących sympatii osób. Narzędziem demonstrowa-
nia owej niechęci i pogardy jest często ironia, będąca bardzo skutecznym i wysublimowanym 
narzędziem gry nie tylko politycznej (por. Siennicka 2016). Internauci tworząc nowe wyrażenia 
chcą wywołać określone skojarzenia. Analizowane hasła są pełne aluzji (por. vinóza, Al Čapone, 
ku ‑klaus ‑klan), czasami zupełnie nieuzasadnionych (np. havloidsatanista), nierzadko przekra-
czających granice etyki i estetyki słowa (np. babiškunda).

Internauci za wszelką cenę pragną przyciągnąć uwagę czytelników, uprawiając nieba-
nalną, czasem szokującą. Jak podkreśla Michaela Lišková37 „periferní slova jsou více viditel-
ná“, żeby zaistnieć w wirtualnym (i nie tylko) świecie, trzeba być oryginalnym i kreatywnym, 
trzeba bawić, szokować, nie można pozostać neutralnym i obojętnym. W badanym materiale 
zaobserwować można wyraźną eskalację agresji słownej, wyrażanej przez niewybredne epite-
ty, wyzwiska, ironiczno ‑obraźliwe porównania. Udowadnia to, że w internecie dominują akty 
wartościująco ‑emotywne, że w  przestrzeni publicznej coraz mniej jest określeń „łagodząco‑
‑omownych” (Głowiński 2010: 241). Łagodzące spory eufemizmy pojawiają się coraz rzadziej. 
To potwierdza konstatacje Elżbiety Laskowskiej (Laskowska 2010), że komunikacja internetowa 
niesie z sobą zarówno wielkie szanse, jak i zagrożenia. Swoboda wypowiedzi, możliwość ko-
mentowania wydarzeń, oceny ludzkich zachowań, przy jednoczesnej możliwości anonimowe-
go (a więc bardzo często bezkarnego) wypowiadania się na różne tematy powodują, że inter-
nauci nie krępują się wyrażając swoje opinie na temat czeskiej rzeczywistości politycznej i jej 
uczestników. Stopień ekspresywności badanych neologizmów jest różny i  zależy od zakresu 
negatywnych wrażeń wywoływanych w internautach przez danego polityka. Wyrazy havloidsa-
tanista, havloprd, ojebabišit, babškunda, miloševič mają z pewnością silniejsze zabarwienie pejora-
tywne niż havloween, zemandrtálec, okamůra, podkreślające raczej ironiczny stosunek autora do 
opisywanej osoby czy zjawiska.

Większość z przedstawionych nazw utworzonych było w czasie szczególnej aktywności 
polityków, których nazwiska fundowały analizowane derywaty. Potwierdza to fakt, że czescy 
internauci są wnikliwymi i  surowymi obserwatorami i  komentatorami czeskiej sceny poli-
tycznej. Czescy politycy (zwłaszcza Andrej Babiš, Miloš Zeman, Václav Klaus czy Václav Havel) 
budzą w czeskich internautach wiele emocji, zazwyczaj negatywnych. Warto przy tym pod-
kreślić, że wśród wymienionych neologizmów inspirowanych nazwiskami czeskich polityków 
brak jest neologizmów odnoszących się do funkcjonujących w czeskim życiu politycznym ko-
biet, co stoi w sprzeczności z tezą, że obecność kobiet w życiu społecznym ma swoje konse-
kwencje w języku. Być może przyczyną jest tu fakt, że obecność kobiet w czeskiej polityce jest 
dużo mniej zauważalna niż w przypadku innych krajów,38 być może zaś panie nie wywołują 
w czeskich internautach tak silnych negatywnych emocji i skojarzeń, nie są więc potencjalnie 

37 Přednáška Michaely Liškové o  češtině: Karoška, koronápad, rouškomat  – YouTube. [dostęp: 
05.03.2022]
38 Global gender gap report 2020 podaje, że jeśli chodzi o udział kobiet w życiu publicznym, Czechy 
zajmują 70. miejsce spośród 152 państw, zob. Ženy v politice? Ve světe ano, v Česku pořád rarita | E15.cz. [dostęp: 
25.02.2022], WEF_GGGR_2020.pdf (weforum.org)
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atrakcyjnym źródłowym „materiałem” językowym, mogącym przyciągnąć uwagę czeskiej opi-
nii publicznej.

Čestina 2.0. i zawarty w niej materiał z pewnością potwierdzają fakt, że polityka odgrywa 
bardzo dużą rolę w życiu współczesnych Czechów i jest przedmiotem ich szczególnego zainte-
resowania. Czescy politycy w sposób nie do końca świadomy odwzajemniają to zainteresowa-
nie, dostarczając czeskim internautom nieustannego natchnienia i w sposób pośredni budując 
jedno z podstawowych narzędzi kreowania swojego wizerunku.39 A wizerunki, jak udowadnia 
David Freedberg (Freedberg 2005), mają wielką moc i w dzisiejszych czasach są cenniejsze niż 
kiedykolwiek. Mogą decydować o wyborczym zwycięstwie lub porażce. Mogą zdeterminować 
losy danego polityka na długie lata i wyznaczyć jego polityczną przyszłość, bowiem jak pod-
kreśla B. Czechowska ‑Derkacz (Czechowska ‑Derkacz 2012: 15), „Polityka dociera do odbiorców 
poprzez wizerunki”, które mają niewyobrażalną i często nieuświadamianą siłę oddziaływania. 
Obraz polityków, jaki wyłania się z niniejszej analizy, jest obrazem zdecydowanie niepochleb-
nym i smutnym. Omawiane neologizmy tworzone są bowiem przez internautów w zdecydowa-
nej większości nieakceptujących motywowanych nazwiskami zjawisk, pojęć, osób.

Jak napisał Melchior Wańkowicz „Neologizmy jednak, wyrażające się w olbrzymich ilo-
ściach w języku, są jak ikra rybia, jak jaja owadów, jak żabi skrzek: tylko ułamek ułamka jednego 
procentu ma szanse przeżycia” (Wańkowicz 1972: 330). Potwierdza to analiza zgromadzonych 
w niniejszej pracy przykładów. Potwierdzają to również słowa samego Martina Kavki (pomy-
słodawcy projektu Čestina 2.0.), który zauważył, że, „Novotvary ani další slova nezapadnou, ale 
zůstávají s námi napořád jako svědkové doby, v níž jsme žili“.40 Ocena zaprezentowanego mate-
riału językowego nie jest jednoznaczna. Z jednej strony analizowane jednostki charakteryzują 
się słabym stopniem trwałości, mają charakter w dużym stopniu przejściowy i nie uzupełniają 
braków w zasobie leksykalnym, z drugiej zaś niezaprzeczalnie świadczą o bogatej wyobraźni 
i nieskrępowanej swobodzie twórczej czeskich internautów.

HAVLŮV GULÁŠ – THE NEW NEOLOGISMS MOTIVATED BY THE NAMES OF 
CZECH POLITICIANS (BASED ON ČEŠTINA 2.0.)

SUMMARY This article is devoted to the problem of the newest neologism pre-
sented in Čeština 2.0., motivated by surnames or nicknames of the Czech poli-
ticians. It is proved, that this kind of creating new words is very productive and 
frequent in modern Czech language. Analysis shows that most of the analysed 
derivates can be considered as an occasionalism (nonce words). They were creat-
ed for this dictionary and only some of them are used in everyday speech. Analy-
sis of the material was performed from different perspectives: semantic, formal, 
and sociolinguistic. The author draws attention on the degree of creativity in 
the creation of selected neologisms and expressiveness of the internet users.  
 

39 Por. Aktuálně.cz, Zemandrtálec nebo debobrizace. Lidé si rádi hrají se slovy. [dostęp: 01.03.2022]
40 https://www.idnes.cz/kultura/literatura/hacknuta ‑cestina ‑kniha ‑cestina‑2‑0.A181121_105322_lite-
ratura_kiz. [dostęp: 21. 02. 2022]
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The material shows how Czech speakers use analogy in word formation process 
and how creative they are. The author also describes the structure and semantic 
of presented neologism. Semantic analysis focuses on the meaning of the new 
expression. The most productive semantic category is “followers and sympa-
thizers” of certain politician, which is evidenced by the large number of collect-
ed derivatives. The other collected neologisms have been included in the few main 
semantic and formal categories. Material is divided not only in semantic group, 
but also in formal subgroup as: nouns, adjectives, verbs. It is concluded that the 
attitude of the Internet users to the Czech politicians is rather negative and the 
irony is effective tool for insulting, expressing and disrespect for the them.  
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ABSTRACT The aim of this article is to analyze and compare Polish and Russian speech 
acts of request observed in messages sent on postcards. The presented analysis is a contin-
uation of research into pragmatic as well as cultural aspects of postcard texts. The consid-
erations presented in the article lead us to conclude that both similarities and differences 
can be found in Polish and Russian speech acts of request. For instance, one can observe 
discrepancies in their location within the structure of postcard messages. As far as simi-
larities are concerned, the analysis shows among others that the basic form of speech acts 
of request in the messages written in both languages are sentences with imperative verb 
forms. The practice of expressing requests directly and explicitly might be caused by the 
small size of the postcard, but it can also be the result of symmetrical relationships between 
interaction partners.
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1 / WSTĘP. AKTY PROŚBY W BADANIACH LINGWISTYCZNYCH
Akty prośby wielokrotnie stanowiły przedmiot zainteresowania lingwistów, czego świadec-
twem jest bogata literatura poświęcona temu rodzajowi wypowiedzi. Z reguły były one rozpa-
trywane w kontekście teorii aktów mowy (zob. np. Wierzbicka 1973; Searle 1975; Awdiejew 1987; 
Бирюлин 1994; Адамян 2015), lecz także jako akty etykiety językowej (zob. np. Marcjanik 2000; 
Ożóg 1984; Формановская 1984). Prośby zaliczane są do grona dyrektywnych (imperatywnych) 
aktów mowy (określanych również mianem aktów pobudzających do działania, nakłaniających 
oraz sterujących działaniami), których istotą jest dążenie do nakłonienia adresata, aby ten wy-
konał określone działania fizyczne bądź psychiczne. W skład aktów dyrektywnych włączane są 
również m.in. żądania, polecenia, zalecenia, nakazy, rozkazy, zakazy i propozycje (Komorow-
ska 2008: 24, 26; por. Rosińska ‑Mamej 2014: 94; Staszewska 2010: 90; Pytel ‑Pandey 2009: 227; 
Rachwałowa 2002: 310; Формановская 1989: 71; Адамян 2015: 82). Charakteryzując dyrektywy, 
John R. Searle wyróżnił trzy elementy ich siły illokucyjnej:

1. warunek wstępny, głoszący, że odbiorca aktu jest w stanie spełnić życzenie nadawcy,1

2. warunek propozycji, głoszący, że nadawca aktu przewiduje dalsze czynności odbiorcy,
3. warunek szczerości, głoszący, że nadawca aktu faktycznie chce, aby odbiorca zrealizował 

jego życzenie2 (Searle 1969: 57–61).

Należy wszakże zauważyć, iż pomimo spełniania powyższych warunków przez wszystkie rodza-
je aktów imperatywnych można zaobserwować między nimi także istotne różnice. W przeci-
wieństwie do poleceń, rozkazów, zakazów i nakazów w przypadku próśb niespełnienie życzenia 
partnera nie podlega bowiem sankcjom i dopuszczana jest odmowa jego wykonania3 (Komo-
rowska 2002: 157). Ewentualność odmowy sprawia, iż nadawca prośby odwołuje się do swobody 
wyboru oraz wrażliwości adresata (Zdunkiewicz 1991: 151; por. Kondratczyk ‑Przybylska 2013: 
169; Awdiejew 1987: 128), samemu obierając strategię podległości, co jest związane z typową dla 
polskiej etykiety językowej rolą podwładnego4 (Marcjanik 2000: 157; por. Rachwałowa 2002: 310).

W polskiej literaturze językoznawczej wskazuje się także na podobieństwo próśb do ak-
tów rady i propozycji. Badacze utrzymują jednak, że w odróżnieniu od tych aktów prośba for-

1 Analogiczny warunek w odniesieniu do aktów prośby formułuje rosyjska badaczka Jelizawieta W. Mi-
łosierdowa: „Побуждая слушателя к какому ‑либо действию, говорящий исходит (должен исходить!) 
из того, что адресат может, в состоянии выполнить указанное действие” (Милосердова 1991: 92).
2 David Gordon i George Lakoff wyodrębnili zbliżony zestaw warunków odnoszących się wyłącznie do 
aktów prośby. Badacze ci twierdzą, że fortunny akt prośby ma miejsce wtedy, 1) gdy nadawca ma podstawy, 
by chcieć spełnienia wypowiadanej przez siebie prośby, 2) gdy ma podstawy, by sądzić, że odbiorca jest 
w stanie ją spełnić, 3) gdy ma podstawy, by sądzić, że odbiorca będzie chciał ją spełnić, 4) gdy ma podstawy, 
by sądzić, że bez wystosowania tej prośby nie będzie w stanie wykonać określonej czynności (Gordon – La-
koff 1971: 63–84).
3 Spostrzeżenie to zostało odzwierciedlone w  eksplikacji prośby zaproponowanej przez tę badacz-
kę: „Mówię, że chciałbym/życzyłbym sobie/jestem tym osobiście zainteresowany, abyś to zrobił dla mnie; 
wiem też, iż jesteś w stanie to wykonać, ale rozumiem również, iż zrobić tego nie musisz” (Komorowska 
2002: 372). W podobny sposób prośbę eksplikuje Anna Wierzbicka: „chcę żebyś zrobił dla mnie coś dobrego 
(x) / mówię to bo chcę żebyś to zrobił / nie wiem czy to zrobisz bo wiem że nie musisz robić tego co ja chcę 
żebyś robił” (Wierzbicka, 1983: 129).
4 Również w  rosyjskojęzycznych aktach prośby pozycja nadawcy jest mniej istotna od roli adresata 
(zob. Петрова 2008: 129).



STUDIA SLAVICA XXVI/1 39

Daniel DzienisiewiczAkty prośby w polsko- i rosyjskojęzycznych wiadomościach przesyłanych ...

mułowana jest w interesie nadawcy, podczas gdy rada – w interesie adresata, a propozycja – 
w interesie obydwu interlokutorów (Komorowska 2002: 371; Awdiejew 1987: 128). Analogiczne 
rozróżnienie aktów prośby i  rady dokonywane jest w  odniesieniu do aktów prośby w  języku 
rosyjskim – zob. następujące spostrzeżenie Natalii I. Formanowskiej:

Просьба как определенное коммуникативное намерение имеет побудитель-
ный характер, следовательно, она всегда обращена на «ты» адресата, будущее 
действие которого мыслится как потенциальное. Можно, кстати, заметить, что 
общая ориентированность результата речевого действия на «я» и на «ты» помо-
гает различать среди побудительных речевых актов такие, как просьба, с одной 
стороны, и совет – с другой (Формановская 1984: 69).

Ponadto warto odnotować, że prośba jest aktem o charakterze inicjatywnym, który nie wyma-
ga wcześniejszych bodźców ze strony adresata (Иванов et al. 2007: 520). Ze względu na formę 
językową można z kolei wyodrębnić bezpośrednie i pośrednie akty prośby. W pierwszym przy-
padku nadawca pobudza adresata do działania w sposób eksplicytny, zaś forma prośby odpo-
wiada jej treści. Natomiast w aktach o charakterze pośrednim cel illokucyjny prośby jest reali-
zowany za pomocą innego aktu mowy (Адамян 2015: 84; por. Апухтина 2010: 305). Pośrednie 
akty prośby z reguły postrzegane są jako bardziej grzeczne i w mniejszym stopniu inwazyjne 
niż akty o charakterze bezpośrednim (Адамян 2015: 85).

Mając na uwadze tematykę niniejszego tekstu, pragniemy również omówić wybrane wła-
ściwości polsko‑ i  rosyjskojęzycznych aktów prośby. W  tym kontekście za szczególnie cenne 
uznajemy analizy E. Komorowskiej poświęcone językowo ‑kulturowej specyfice aktów prośby 
w języku rosyjskim i polskim (Komorowska 2002, 2008). Badaczka ta konstatuje, że w obu języ-
kach prośby realizowane są głównie za pomocą konstrukcji zawierających w swojej treści formy 
imperatywne czasownika (Komorowska 2008: 62). Zdaniem lingwistki podstawową postacią 
aktu prośby w języku polskim jest formuła: proszę + czasownik w formie trybu rozkazującego 
(np. Przynieś mi, proszę, notatki z  wykładu). Rosyjski odpowiednik tej konstrukcji, tj.  partykuła 
пожалуйста + imperativus, również bywa używany, m.in. w sklepach lub w prośbach o infor-
mację (np. Подайте, пожалуйста, пакетик; Скажите, пожалуйста, во сколько часов уезжает 
поезд в Москву?), jednak nie jest on typowym reprezentantem ogółu rosyjskojęzycznych próśb. 
Według autorki podstawową formą aktów prośby w języku rosyjskim są bowiem zleksykalizo-
wane wyrażenia zawierające negację, formę dokonaną czasownika i formę pytajną (np.: Вы не 
могли бы позвонить завтра?). W języku polskim także spotykane są prośby w formie pytania 
z wyrazem móc, aczkolwiek z reguły nie zawierają one negacji, zob. np.: Czy możesz przyjść do 
mnie dziś wieczorem? (Komorowska 2002: 372–374).

2 / PRZEDMIOT I CEL OBSERWACJI
Dokonany przez nas przegląd literatury przedmiotu wykazał, że pomimo dużego zaintereso-
wania problematyką próśb w języku polskim i rosyjskim,5 akty prośby występujące w tekstach 
przekazywanych za pośrednictwem pocztówek nie były dotąd przedmiotem analiz. Dlatego też 

5 Zob. m.in. następujące opracowania o  charakterze kontrastywnym: Komorowska 2008; Łuczków 
1997; Wysoczański 1992.
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uznaliśmy, że zbadanie próśb charakterystycznych dla listu pocztówkowego, mogłoby wzbo-
gacić dotychczasową wiedzę o sytuacjach oraz sposobach użycia tego aktu mowy w języku pol-
skim i rosyjskim.

Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie oraz porównanie polsko‑ i rosyjsko-
języcznych aktów prośby zaobserwowanych w treści wiadomości przesyłanych na kartach pocz-
towych. Prezentowane analizy stanowią kontynuację naszych dotychczasowych dociekań nad 
pragmatycznojęzykowymi, genologicznymi oraz językowo ‑kulturowymi aspektami tekstów 
pocztówkowych w perspektywie porównawczej polsko ‑rosyjskiej.6

Przedstawiane badanie zostało przeprowadzone na materiale 220 polsko‑ i 124 rosyjsko-
języcznych aktów prośby, które zaobserwowano w  korpusie składającym się z  kilku tysięcy 
wiadomości wysłanych na kartach pocztowych w drugiej połowie XX w. (zarówno na kartach 
okolicznościowych, jak i tzw. widokówkach z wyjazdów wakacyjnych).7 W tym miejscu należy 
zauważyć, że znacząca rozbieżność w liczbie polsko‑ i rosyjskojęzycznych aktów prośby, które 
stanowią przedmiot analiz, wynika z faktu, iż w rosyjskojęzycznych wiadomościach akty proś-
by nie występują równie często, jak w odpowiadających im polskojęzycznych tekstach.

W celu dokonania możliwie dokładnej charakterystyki rozpatrywanych aktów starano się 
wziąć także pod uwagę parametry socjolingwistyczne, które były możliwe do ustalenia na pod-
stawie eksploracji zgromadzonych tekstów, tj. płeć nadawców i odbiorców oraz rodzaj łączącej 
ich relacji8. Trzeba jednak zastrzec, że wywiedzenie powyższych zmiennych z treści wiadomo-
ści nie zawsze było wykonalne ze względu na ograniczony kontekst badanych wypowiedzi.

6 Wcześniejsze badania dotyczyły przede wszystkim aktów życzeń spotykanych w  wiadomościach 
przesyłanych za pośrednictwem pocztówek (zob. np. Dzienisiewicz 2020). Na obecnym etapie badań kon-
centrujemy się na wielostronnym opisie aktów mowy konstytuujących treść wiadomości pocztówkowych – 
analiza analogiczna do badania prezentowanego w niniejszym tekście została przez nas przeprowadzona 
na materiale polsko‑ i rosyjskojęzycznych aktów podziękowania (Dzienisiewicz 2021a).
7 Więcej o korpusie tekstów pocztówkowych zob. w artykule Dzienisiewicz, Wierzchoń 2017. Materiał 
badawczy był pozyskiwany w antykwariatach oraz od prywatnych kolekcjonerów za posrednictwem porta-
li internetowych umożliwiających zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży. Analizowane akty prośby wyeks-
cerpowano z ok. 5000 polsko‑ i 3000 rosyjskojęzycznych listów pocztówkowych przesłanych w XX wieku 
w okresie powojennym (po 1945 roku) oraz w pierwszych latach XXI wieku. Podczas gromadzenia mate-
riału starano się – w miarę możliwości – uzyskać maksymalną reprezentatywność tworzonego korpusu, 
m.in. poprzez dążenie do zebrania tekstów przesyłanych zarówno na kartach okolicznościowych, jak i na 
widokówkach, tekstów pisanych zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn (informacje te zaczerpnięto 
z treści listów lub z podpisów), tekstów powstałych w każdej dekadzie rozpatrywanego okresu (informacje 
na ten temat pozyskiwano ze stempli pocztowych lub dat widniejących w treści listów) czy tekstów charak-
terystycznych dla różnych typów relacji łączących korespondentów (rodzinnych, koleżeńskich, pracowni-
czych – parametr ten także ustalano w rezultacie lektury listów). Należy jednak skonstatować, że z powodu 
seryjnego charakteru nabywania kart pocztowych wśród przywołanych właściwości korpusu można zaob-
serwować różnice ilościowe. Przykładowo, znacznie większa liczba będących w naszym posiadaniu listów 
została napisana przez kobiety (fakt ten może świadczyć o większej popularności tego sposobu korespon-
dowania wśród kobiet). Często trudno także określić charakter stosunków łączących partnerów interakcji, 
gdyż treść wiadomości nie zawiera żadnych (także pośrednich) informacji na ten temat. Inną wadą zbioru 
może być niemożność ścisłego ustalenia wieku nadawców i odbiorców, ich przynależności klasowej itp., 
bowiem informacji tych nie można w sposób wiarygodny zrekonstruować, ograniczając się li tylko do ana-
lizy treści listów.
8 W dalszej części tekstu interpretacja wyników analizy uwzględniającej płeć partnerów interakcji do-
konywana jest na podstawie rezultatów badań poświęconych językowi kobiet i mężczyzn oraz cechom psy-
chicznym typowym dla przedstawicieli obu płci, które zostały omówione w pracach: Mazan 1994; Handke 
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Analiza objęła następujące aspekty polsko‑ i rosyjskojęzycznych aktów prośby:

1. ich lokalizację w ramach całości listu pocztówkowego,
2. ich właściwości formalno‑ i  pragmatycznojęzykowe (z  uwzględnieniem innych aktów 

mowy wchodzących w skład makroaktów prośby9),
3. ich przedmiot.

Zanim przejdziemy do omówienia wyników przeprowadzonych badań pragniemy jednak raz 
jeszcze nawiązać do wskazanych wcześniej subtelnych różnic ujawniających się między proś-
bami a innymi imperatywnymi aktami mowy. Pomimo że kwalifikacja rozpatrywanych aktów 
do grupy próśb została przez nas dokonana na podstawie informacji zawartych w literaturze 
przedmiotu, należy stwierdzić, że w niektórych wypadkach może ona budzić uzasadnione wąt-
pliwości. Tego rodzaju dylematy klasyfikacyjne odnośnie do próśb nie są zresztą odosobnione – 
zob. następujące słowa Iwony Łuczków:

Duża pojemność semantyczna omawianej klasy wypowiedzeń z jednej strony i brak 
formalnych wykładników pozwalających na określenie poszczególnych znaczeń 
z  drugiej powodują to, że niezwykle utrudniona jest interpretacja semantyczna 
rozpatrywanego typu wypowiedzeń. Właściwe odczytanie intencji komunikacyjnej 
N (prośba, rada, propozycja, rozkaz, żądanie itd.) uzależnione jest od uwzględnie-
nia dodatkowych czynników językowych i pozajęzykowych. Najważniejszym z nich, 
a zarazem jedynym obligatoryjnym, dzięki któremu następuje dyferencjacja najbar-
dziej subtelnych różnic między rozkazem i prośbą, prośbą i radą, radą i propozycją 
itd […] jest […] intonacja (Łuczków 1997: 49).

W świetle powyższej konstatacji warto zauważyć, że pragmatycznojęzykową interpretację wy-
odrębnionych przez nas wypowiedzi komplikuje przede wszystkim fakt, iż mają one wyłącznie 
postać pisaną. Wszelako decydujemy się uznać je za akty prośby niejako a priori, gdyż stoimy 
na stanowisku, że prymarnie grzecznościowa natura korespondencji pocztówkowej – przeja-
wiająca się w okazywaniu adresatom serdecznych uczuć – nakazuje traktować nawet wysoce 
kategoryczne komunikaty o illokucji zbliżonej do rozkazów, poleceń, upomnień, zarzutów czy 
skarg (zob. dalej) jako warianty próśb.

3 / UMIEJSCOWIENIE AKTÓW PROŚBY W STRUKTURZE LISTU
Ogląd polskojęzycznych wiadomości pocztówkowych prowadzi do wniosku, że akty prośby 
rzadko zajmują w nich centralną pozycję, z reguły ustępując miejsca życzeniom, pozdrowie-
niom i  zaproszeniom. Prośby najczęściej umieszczane są w  dopisku do wiadomości  – loka-
lizacja ta jest charakterystyczna dla około 67% przeanalizowanych aktów. Mogą one wystąpić 

2008; Земская, Китайгородская, Розанова 1993; Walesa 2014. Ponadto w komponencie interpretacyjnym 
wykorzystano koncepcję wymiarów kultur narodowych Geerta Hofstedego (zob. np. Hofstede, Hofstede 
2007).
9 Zob. definicję pojęcia makroakt: „Makroakt to wypowiedź złożona co prawda z różnych elementów 
składowych o zróżnicowanych znaczeniach i funkcjach szczegółowych, ale tworzących intencjonalną ca-
łość, podporządkowaną jednej nadrzędnej funkcji scalającej wszystkie składniki omawianej struktury ko-
munikacyjnej” (Rosińska ‑Mamej 2014: 97).
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na początku postscriptum bądź stanowić jego jedyny element (około 22 % całości materiału),  
zob. np.:

Serdeczne Życzenia Imieninowe przesyłają Maria i Mieczysław.
P.S. Jeśli będziesz miała czas, to proszę do mnie zadzwonić. Na wszelki wypadek 
podaję numer telefonu […].

Częściej jednak akty prośby spotykane są na dalszych pozycjach w ramach dopisku (niemal 27% 
tekstów), zob. np.:

Moc Serdecznych pozdrowień z Wilkas przesyła Marlena.
PS. Pogodę mamy według zapowiedzi Wicherka, wszystkie odmiany deszczu. Stefan 
siedzi na rybach, ale jeszcze ich nie jadłam. Bolał mnie niesamowicie ząb, musiałam 
go usunąć. Ciekawa jestem, czy Elżbieta już urodziła, jeśli tak, napiszcie mi dwa 
słowa. Marlena

Jako de facto postscriptum należy również traktować akty prośby usytuowane po podpisie, lecz 
nieopatrzone skrótowcem PS bądź jego wariantami graficznymi. Stanowią one około 18 % ma-
teriału, zob. np.:

Kochanej mamie i tatusiowi serdeczne pozdrowienia ze Świnoujścia śle Kryśka i Sta-
szek. Napiszcie do nas, co słychać. Napisałam do Was z domu, ale odpowiedzi nie 
otrzymałam.

Rzadziej prośba umieszczana jest bezpośrednio przed podpisem (blisko 11 % materiału). W po-
zostałych wiadomościach akt prośby przeważnie występuje w (niemal) centralnych pozycjach, 
m.in. po inicjalnym zwrocie adresatywnym oraz akcie informującym o aktualnych wydarze-
niach z życia nadawcy (7,5 %), po początkowej formule adresatywnej (3,5 %), po akcie informu-
jącym o  wydarzeniach z  życia nadawcy (2,5 %) bądź w  innej ośrodkowej pozycji (7,5 %). Wy-
łącznie jednokrotnie odnotowano akt prośby zajmujący pozycję inicjalną w stosunku do całości 
wiadomości.

Natomiast w rosyjskojęzycznych tekstach prośby spotykane są najczęściej bezpośrednio 
przed podpisem bądź w  prepozycji do formuły kończącej wiadomość, która poprzedza pod-
pis (niemal 71 % wiadomości). W blisko trzeciej części tekstów włączonych w skład tej grupy 
akt prośby następuje po sekwencji aktów mowy obejmującej zwrot adresatywny i akt życzeń,  
zob. np.:

Ляля! Здравствуй!
Поздравляю тебя с  праздником 1ого Мая. Желаю тебе здоровья, бодрости, 
хорошего настроения. Звони когда-нибудь.
Галина.

Z kolei około 15 % aktów prośby spotykanych w pozycjach terminalnych stanowią akty umiejsco-
wione odpowiednio po formule adresatywnej, akcie życzeń oraz akcie mówiącym o aktualnych 
wydarzeniach z życia odbiorcy. Zob. np.:

Дорогие наши Валя и Миша!
Поздравляем вас с праздниками 1‑е Мая и Днем Победы. Желаем всего самого 
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хорошего, а  главное здоровья. У  нас приятная новость. Света получила 
квартиру, все мы рады. Пишите о себе.
Целуем […]

Na pozostałe wiadomości, w których akt prośby występuje przed podpisem, składają się incy-
dentalne konfiguracje aktów mowy.

Blisko 15 % materiału stanowią zaś teksty, w  których akt prośby został umieszczony po 
podpisie, tj.  de facto znajduje się on w  miejscu dopisku, który nie został wszakże oznaczony 
skrótowcem PS lub jego modyfikacją graficzną.10 Natomiast około 14 % wszystkich tekstów sta-
nowią sekwencje aktów mowy, w których akt prośby został usytuowany w pozycji zbliżonej do 
centrum wiadomości.

Jak wynika z przytoczonych informacji, w polsko‑ i rosyjskojęzycznym materiale można 
zaobserwować pewne różnice w  zakresie lokalizacji aktów prośby, które ukazują odmienne 
wzorce konstruowania wiadomości pocztówkowych w obu językach. O ile bowiem Polacy re-
zerwują dla próśb przede wszystkim „dopiskową” część wiadomości, Rosjanie chętniej umiesz-
czają je na końcu tekstu zasadniczego – bezpośrednio przed podpisem bądź w prepozycji do 
formuły końcowej poprzedzającej podpis.

4 / FORMALNO‑ I PRAGMATYCZNOJĘZYKOWA ANALIZA 
AKTÓW PROŚBY
4. 1 / Polskojęzyczne akty prośby
Analiza wykazała, że najliczniejszą grupą aktów prośby w tekstach napisanych w języku pol-
skim są konstrukcje zawierające w swoim składzie leksykalnym formy trybu rozkazującego cza-
sownika11 (14512). Większość z nich stanowią akty, w których immanentna kategoryczność tych 
form nie jest łagodzona przez wykładniki grzeczności (93), np.: Przywieźcie tacę i kosze na chleb. 
Częstokroć przyjmują one postać zdań jednoczłonowych czasownikowych, których zwięzłość 
kreuje efekt jeszcze większej stanowczości komunikatu, np.: Odpisz. Podobnemu celowi słu-
ży stosowanie znaków wykrzyknienia, których obecność zwiększa ekspresję wypowiedzi oraz 
służy ponagleniu odbiorcy do spełnienia prośby, np.: Napisz parę słów!!!. Lakoniczność i  sta-
nowczość omawianych aktów można z jednej strony wytłumaczyć ograniczoną ilością miejsca 
przeznaczonego na tekst na karcie pocztowej, z drugiej zaś – bliską więzią łączącą partnerów 
oraz związaną z nią symetrycznością kontaktu (akty w tej formie kierowane są głównie do osób 
pozostających z nadawcami w relacjach koleżeńskich) – czynniki te prawdopodobnie przyczy-
niają się do większej bezpośredniości komunikatów. Nie zaobserwowano różnic w dystrybucji 
aktów w tej formie ze względu na płeć partnerów.

10 Obserwacja dowiodła, że Rosjanie opatrują dopiski powyższym akronimem znacznie rzadziej niż 
Polacy.
11 Tryb rozkazujący czasownika jest najmniej skomplikowanym formalnie wariantem aktu prośby w ję-
zyku polskim. Zaliczenie wypowiedzi zawierających formy trybu rozkazującego do grupy aktów prośby 
powinno następować jednak wyłącznie po przeprowadzeniu wnikliwej analizy pragmalingwistycznej, po-
nieważ formy imperatywne mogą pełnić także – w zależności od sytuacji – funkcję komunikacyjną polece-
nia, rozkazu, a nawet błagania (zob. Marcjanik 2000: 159–160).
12 W nawiasach podawana jest liczba aktów zaliczonych do poszczególnych grup.
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Ponadto kategoryczność aktów prośby, w których treści zaobserwowano formy impera-
tywne czasowników, bywa niekiedy wzmacniana poprzez zastosowanie przysłówków wreszcie 
oraz nareszcie, zob.: Napiszcie nareszcie!!!; Napiszcie wreszcie coś. Ich użycie służy okazaniu znie-
cierpliwienia z powodu braku wiadomości od adresatów. Niewykluczone jednak, że akty w tej 
formie nie realizują illokucji prośby, lecz skargi lub zarzutu. Stworzeniu wrażenia większej 
stanowczości komunikatu służy także kumulowanie kilku próśb w ramach jednego aktu, zob.: 
Przyjedź na parę dni. Weź wolne i przyjedź. Napisz, zadzwoń albo co. Zbliżoną funkcję pełni zastoso-
wanie charakterystycznych dla aktu błagania zwrotów błagam oraz zlituj się, zob.: Błagam, wyślij 
mi pocztą pelerynę i kaptur; Zlituj się, napisz, a jak będzie cieplej – przyjedź. W tym kontekście warte 
odnotowania są również dwie wypowiedzi z formą rozkaźnika, które mają na celu odpowiednio 
zniechęcenie odbiorców do podejmowania ryzykownych działań oraz ich uspokojenie, zob.: Nie 
szalejcie!; Nie denerwuj się.

Stanowczość próśb wyrażonych za pomocą form trybu rozkazującego czasownika bywa 
łagodzona poprzez użycie pośrednich wykładników grzeczności (52), takich jak zaimki osobo-
we odnoszące się do mówiącego (np.: Prześlij mi pocztówkę ze zdjęciem!), formy adresatywne (np.: 
Napisz, Kochana,13 jak się czujesz) i wypowiedzenia podrzędne warunkowe (np.: Jakbyś w Łagowie 
widziała Basię, to daj jej dla mnie 500 zł). Badanie wykazało, że użycie wykładników grzeczności 
nie jest skorelowane z płcią partnerów. Wydaje się jednak, że istotną rolę w podejmowaniu de-
cyzji o ich zastosowaniu może odgrywać relacja łącząca nadawcę i odbiorcę, gdyż najczęściej 
spotyka się je w korespondencji przesyłanej w gronie rodzinnym. Takie środki, jak formy ad-
resatywne i nazwy stopni pokrewieństwa, służą bowiem przede wszystkim okazaniu szacunku 
starszym krewnym. Rzadziej wykorzystywane są one w komunikacji partnerów pozostających 
w relacjach koleżeńskich.

Drugim najczęściej spotykanym typem aktów prośby w  polskojęzycznym materiale są 
wypowiedzi zawierające w swojej budowie leksykalnej performatyw proszę (61). Najczęściej re-
alizują one schemat składniowy: proszę (+ forma adresatywna) + bezokolicznik (19), np.: Proszę 
podać swój nowy adres, to przyślę Panu nowe znaczki. Badacze wskazują, że konstrukcja ta wyraża 
dystans między partnerami (zob. Marcjanik 2000: 170) – ogląd tekstów potwierdza tę tezę, po-
nieważ nie zaobserwowano aktów w  tej formie w  wiadomościach przekazywanych w  gronie 
partnerów pozostających w bliskich stosunkach.

Nieznacznie rzadziej zaobserwować można akty utworzone według schematu: (bardzo) 
proszę (+ forma adresatywna) + imperativus czasownika (15), np.: Wanda, bardzo Cię proszę nie 
gniewaj się i pisz, bo nic o Was nie słyszę. W literaturze wskazuje się, że występujący w omawianej 
konstrukcji performatyw proszę ma na celu zwiększenie siły illokucyjnej prośby bądź zapobie-
gnięcie wytworzeniu się wrażenia, iż nadawca rozkazuje odbiorcy. Nadawca aktu w tej formie 
może także mieć przeświadczenie, iż jest ona bardziej grzeczna niż konstrukcja niezawierająca 
wyrazu proszę (Marcjanik 2000: 172–173). W kontekście badanych przez nas tekstów najtrafniej-
szą wydaje się być ostatnia interpretacja, albowiem akty w tej formie zaobserwowano głównie 
wwiadomościach autorstwa kobiet. Wypowiedzi kobiet zaś – w świetle dotychczasowych usta-

13 Grzecznościowe formy adresatywne, jak np. kochana, są bezwyjątkowo spotykane w wiadomościach 
autorstwa kobiet  – zjawisko to zdaje się potwierdzać wyniki dotychczasowych analiz wskazujących na 
większą dbałość kobiet o dobre relacje interpersonalne oraz częstsze w porównaniu z mężczyznami stoso-
wanie form grzecznościowych.
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leń z zakresu socjolingwistyki – z reguły odznaczają się większym niż ma to miejsce w przy-
padku komunikatów mężczyzn stopniem uprzejmości. Należy również wspomnieć, że tego 
rodzaju akty są często spotykane w  wiadomościach adresowanych do starszych krewnych  – 
użycie wyrazu proszę może zatem stanowić także wyraz szacunku.

Niemal równie często można odnotować akty realizujące model: (bardzo/uprzejmie) proszę 
(+ forma adresatywna) + o co (13), np.: Proszę o parę słów; Proszę o wykaz odznak. Jak dowodzą do-
tychczasowe badania, akty w tej formie są charakterystyczne dla kontaktów neutralnych i sta-
nowią świadectwo dystansu między partnerami pozostającymi względem siebie w stosunkach 
oficjalnych (Marcjanik 2000: 171). Akty utworzone według tego schematu, które występują 
w materiale badawczym, również z reguły spotykane są w oficjalnym typie kontaktu, aczkol-
wiek nie są do niego ograniczone, por. np.: Proszę o liścik14 co u Ciebie.

Niektóre akty zawierające w swojej treści wyraz proszę realizują zaś model: (bardzo) proszę + 
imperativus / bezokolicznik / o co + wypowiedzenie podrzędne warunkowe (9), np.: Jeżeli więc pani 
doktor może coś na to poradzić, bardzo proszę odpisać. Tak jak ma to miejsce w konstrukcjach niezawie-
rających performatywu proszę, akty w tej formie (zapewne ze względu na powszechnie kojarzoną 
z nią uprzejmość) również przeważnie występują w tekstach autorstwa kobiet. Obecność wypo-
wiedzeń warunkowych ma na celu wytworzenie wrażenia, iż nadawca nie chce fatygować odbior-
cy na wypadek, gdyby okazało się, że ten z jakichś przyczyn nie jest w stanie spełnić jego prośby.

Kilkukrotnie odnotowano także realizacje schematu: (bardzo) proszę (+ forma adresatyw-
na) + zdanie podrzędne dopełnieniowe (5), np.: Proszę, abyś do mnie napisał z obozu – ile będziesz 
na nim i jaka miejscowość. Akty w tej formie są bardziej bezpośrednie aniżeli opisane powyżej i są 
stosowane w kontaktach z partnerami, z którymi nadawców łączą zażyłe stosunki.

Inne formy aktów prośby – z reguły o charakterze pośrednim – występują w materiale 
znacznie rzadziej. Zaobserwowano m.in. konstrukcje zawierające w swojej budowie leksykal-
nej formy trybu oznajmującego czasownika czekać, którego zastosowanie wskazuje na chęć 
skłonienia odbiorcy do wykonania określonych działań (8), np.: Czekam na wiadomość od Ciebie. 
Incydentalnie w badanych tekstach można również spotkać wypowiedzi z formą trybu przy-
puszczającego czasownika (4), np.: Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym otrzymał kartkę z pozdrowie-
niami z miejsca, gdzie spędzasz tegoroczny urlop. Konstrukcja ta wyraża prośbę w ostrożny i niena-
rzucający się sposób (zob. Komorowska 2008: 73–74). Wyłącznie jednokrotnie zaobserwowano 
zaś prośbę zwerbalizowaną za pomocą aktu pytania, zob.: Jasiu! Czy mogę Cię prosić delikatnie 
o cenne dla mnie nagranie?. Obecne w literaturze twierdzenie, iż pytania są najczęściej spotyka-
ną formą aktów prośby w polszczyźnie (Marcjanik 2000: 161), nie znajduje zatem potwierdze-
nia w analizowanym materiale. Powodem tego stanu rzeczy może być charakterystyczna dla 
pocztówek ograniczona ilość miejsca przeznaczonego na tekst, a także w przeważającej mie-
rze symetryczne relacje między partnerami, które sprawiają, że z reguły stosują oni bardziej 
bezpośrednie komunikaty. Również jednostkowo odnotowany został akt prośby o przebaczenie 
będący uzupełnieniem aktu pozdrowienia, który przybiera formę wyrażenia przyimkowego 
z prośbą + o co, zob.: Najserdeczniejsze pozdrowienia z Gliwic wraz z prośbą o przebaczenie zasyła […]. 
Należy zauważyć, że nadawca nie werbalizuje w nim swojego przewinienia, prawdopodobnie 
zakładając, że jest ono znane odbiorcy.

14 Zdrobnienia odnotowano wyłącznie w tekstach autorstwa kobiet.
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Warto także podkreślić, że dopełnieniem aktów prośby w  języku polskim  – zarówno 
w kontekście pre‑, jak i postpozycyjnym – są niekiedy inne akty, które tworzą wraz z nimi tzw. 
makroakty prośby. Przedmiot próśb bywa sygnalizowany przez akty pytania (6), np.: Ciociu, 
czy ciocia jest zadowolona z naszego przyjazdu, czy nie? Napisz mi o tej sprawie. Zamiar wystosowa-
nia prośby wyrażany jest również za pomocą aktów zawierających zwrot Mam prośbę oraz jego 
warianty (3), np.: Mam do Ciebie prośbę. Przyślij mi adres Anety. Funkcję zasygnalizowania proś-
by pełnią także akty z czasownikiem w formie trybu przypuszczającego chciałabym15 (2), zob.: 
Chciałabym z Tobą się zobaczyć i pogadać. Napisz czy to możliwe; Chciałabym, żebyście przysłali mi jakąś 
kasę. Napiszcie (zn. przyślijcie w kopercie) pod adres […]. Poza tym odnotowano wypowiedzi zawie-
rające uzasadnienie prośby (9; np.: Napisz nr telefonu wewnętrzny, bo zapomniałam), akty mówiące 
o zobowiązaniach, które nadawca zaciąga wobec adresata (4; np.: Proszę obliczyć ile wam mam 
przysłać lakieru i proszę napisać, a  ja prześlę pocztą), żartobliwe akty groźby (2; np.: Napisz, bo się 
„zapłaczę”), akty mówiące o propozycji spotkania (2; np.: Napisz, kiedy masz urlop – może spotkamy 
się na Śląsku), akty mówiące o  planach nadawcy (2; np.: Proszę napisz do mnie, będę tu do 11‑ego 
października), akty przeproszenia (2; np.: Jeszcze raz przepraszam i proszę, abyś się nie gniewała), akt 
mówiący o radości nadawcy (zob.: Cieszę się, że mnie odwiedzisz, ale przyjedź w niedzielę, bo w sobotę 
mnie nie ma) oraz akt mówiący o jego zaniepokojeniu (zob.: Proszę zadzwoń do niego od czasu do 
czasu. Jestem o niego niespokojna).

Większość wypowiedzi uzupełniających akty prośby zaobserwowano w  wiadomościach 
autorstwa kobiet. Treść tych aktów odzwierciedla stereotypowe kobiece cechy psychiczne, takie 
jak altruizm, troska o innych ludzi oraz chęć utrzymywania dobrych kontaktów interpersonal-
nych, która wyraża się w  użyciu dużej liczby aktów grzecznościowych. Z  kolei mężczyźni są 
autorami znacznie mniejszej liczby wypowiedzeń obudowujących akty prośby, zob.: Przyślij mi 
trochę pieniędzy, bo już mi się kończą; Napiszcie mi, kiedy przyjedziecie, ażebym mógł kupić bilety na Ka-
sprowy i na którą godzinę. W ich treści również ujawniają się stereotypowe męskie cechy, takie jak 
inicjatywność oraz koncentracja na kwestiach finansowych. Poza tym mężczyźni zaciągają nie-
kiedy zobowiązania wobec adresatów, w której to czynności także należy upatrywać odzwier-
ciedlenia męskiego nastawienia na działanie, por.: Proszę podać swój nowy adres, to przyślę Panu 
nowe znaczki (szczegółowy opis cech psychicznych kobiet i  mężczyzn zob. w  artykule Walesa 
2014).

4. 2 / Rosyjskojęzyczne akty prośby
Rosyjskojęzyczne akty prośby cechują się mniejszą różnorodnością formalną niż ich polskoję-
zyczne odpowiedniki. Tak jak ma to miejsce w materiale polskojęzycznym, najliczniej repre-
zentowanym wariantem próśb w tekstach napisanych w języku rosyjskim są akty zawierające 
w swojej budowie leksykalnej formy imperatywne czasownika (110). Większość z nich stanowią 
wypowiedzi pozbawione wykładników grzeczności (65), np.: Напишите, как устроились. Kolej-
nym podobieństwem łączącym te akty z odpowiadającymi im polskojęzycznymi prośbami jest 
fakt, że ich kategoryczność jest często zwiększana poprzez zastosowanie zdań złożonych wy-

15 Wypowiadając akt w tej formie, nadawca ma z reguły przeświadczenie, iż adresat spełni jego prośbę. 
Prośby te są uznawane za bardziej grzeczne aniżeli akty tworzone według modelu: chciałem + bezokolicz-
nik / zdanie podrzędne dopełnieniowe (Marcjanik 2000: 173).
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łącznie z verbum finitum w formie trybu rozkazującego (np.: Пиши; Звони) oraz ekspresywnej in-
terpunkcji (np.: Напишите всё же про зарплату!!). Prawdopodobnie na wrażenie bezpośrednio-
ści i  stanowczości, które towarzyszy większości rosyjskojęzycznych aktów prośby, wywierają 
wpływ te same czynniki, które odgrywają rolę w polskojęzycznych tekstach, tj. niewielka ilość 
miejsca przeznaczonego na napisanie wiadomości oraz fakt, że akty w  tej formie występują 
z reguły w wiadomościach przesyłanych w kręgu rodzinnym i koleżeńskim.

Kategoryczność aktów prośby z  formami imperatywnymi bywa niwelowana przez wy-
kładniki grzeczności (31), tj. zaimki osobowe odnoszące się do mówiącego (np.: Пишите нам), 
formy adresatywne (np.: Напиши, Фисонька16, обо всем), wypowiedzenia podrzędne warunkowe 
(np.: Если получишь открытку, пиши письмо) oraz partykułę пожалуйста17 (np.: Пожалуйста, 
напиши о себе, как твое здоровье). W przeciwieństwie do polskojęzycznych aktów wśród nadaw-
ców rosyjskojęzycznych próśb z wykładnikami grzeczności zdecydowanie przeważają kobiety.

Niektóre akty wyrażone za pomocą form rozkaźnikowych zawierają w  swoim składzie 
leksykalnym czasownik ждать (14), z  którym bywa łączony intensyfikator очень. Tak jak ma 
to miejsce w języku polskim, zastosowanie tego czasownika świadczy o dążeniu do wpłynię-
cia na adresata, aby ten odpowiedział na wiadomość nadawcy, np.: Пишите, жду; Дайте о себе 
весточку. Очень жду. Akty w tej formie często występują w wiadomościach autorstwa kobiet, 
które za pomocą wspomnianego czasownika pobudzają odbiorców do działania oraz nadają 
swoim wypowiedziom emocjonalny charakter. Należy także zauważyć, iż w  odróżnieniu od 
polskich konstrukcji z czasownikiem czekać, aktom w języku rosyjskim niemal bezwyjątkowo 
towarzyszą formy trybu rozkazującego czasownika. Odnotowano wyłącznie jedną wypowiedź, 
w której treści nie wystąpił imperativus, zob.: Жду от тебя послания.

Kolejnym typem próśb są akty z czasownikiem performatywnym просить (3). Przyjmują 
one postać zdań z formą bezokolicznika (np.: Просим не забывать „Винни Пухов”) oraz z formą 
imperatywną (zob.: Прошу не забывай меня). Warto jednak zasygnalizować, że zaliczenie tego 
typu konstrukcji do grona aktów prośby może być uznane za kontrowersyjne, gdyż ich illokucja 
przybliża je do aktów błagania bądź żądania (w tej kwestii zob. Komorowska 2002: 373). W ba-
danym materiale akty z performatywem просить zostały zastosowane wyłącznie przez kobiety.

Pozostałe rosyjskojęzyczne akty prośby cechuje pośredni charakter. Okazjonalnie spotyka-
ne są wypowiedzi zawierające formy trybu oznajmującego czasowników, których treść presu-
ponuje chęć otrzymania wiadomości od odbiorców (2), np.: Давно не получила от тебя письма. 
Jednokrotnie zaobserwowano zaś zdanie oznajmujące z  modulantem может, który niweluje 
stanowczość zawartej w nim implicytnej prośby, zob.: может ответите, как бабушка. Zasto-
sowanie aktów w tej formie jest charakterystyczne dla kobiet. Niekiedy wypowiedzi o charak-
terze oznajmującym łączone są również z konstrukcjami, w których budowie leksykalnej wy-
stępują formy trybu przypuszczającego czasownika, zob.: Ты очень внимательна и всегда меня 
поздравляешь, но больше я  о  тебе ничего не знаю. Хоть бы написала настоящее письмо о  своих 
делах, о своем здоровье. Innym przypadkiem pośrednich aktów prośby są wypowiedzi tworzone 
według modelu: очень хочу / очень хотелось бы + bezokolicznik (3), np.: Очень хотелось бы тебя 

16 Podobnie jak ma to miejsce w polskojęzycznych aktach, w materiale rosyjskojęzycznym zdrobnienia 
są stosowane wyłącznie przez kobiety.
17 Partykuła ta uznawana jest za regularny środek wyrażania uprzejmości w rosyjskojęzycznych aktach 
prośby (zob. Puchała 2012: 314–315).
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видеть, поговорить с  тобой. Stanowią one przykład niekategorycznych i  uprzejmych próśb, 
których nadawcy ograniczają się wyłącznie do werbalizacji swoich życzeń (zob. Komorowska 
2008: 74–75). Wśród nadawców tego typu wypowiedzi również przeważają kobiety.

Podobnie jak ma to miejsce w polskojęzycznych tekstach, w niektórych przypadkach ro-
syjskojęzyczne akty prośby wraz z kontekstem pre‑ i postpozycyjnym tworzą makroakty proś-
by. Obudowę aktów prośby w języku rosyjskim mogą stanowić akty pytania18 (3; np.: Что у вас 
нового? Пиши, Римма). Z kolei prośbom o kontakt listowny towarzyszą czasami akty zaprosze-
nia (13; np.: Пишите, что у вас нового, а лучше, приезжайте к нам в гости) oraz akty informu-
jące o radości wywoływanej przez wiadomość od odbiorcy (4; np.: Пиши, Анечка. Я так рада, 
когда получаю от тебя весточку). Niekiedy spotykane są także akty mówiące o różnorodnych 
zamiarach nadawcy (4; np.: К  рождению ребеночка мы хотим приехать помочь. Напишите, 
если приехать нужно пораньше, я или отец возьмем отпуск). Jednokrotnie zaobserwowano zaś 
akt upomnienia (zob.: Не забывай, что ты стала большой, меньше шали) oraz akt informujący 
o aktualnej sytuacji nadawców (zob.: У нас и у Димы всё в порядке. За него не волнуйтесь). Na-
leży podkreślić, że wszystkie wypowiedzi towarzyszące aktom prośby występują wyłącznie 
w wiadomościach autorstwa kobiet oraz grup mieszanych, tj. grup złożonych zarówno z ko-
biet, jak i mężczyzn. Charakterystycznym elementem makroaktów prośby zaobserwowanych 
w wiadomościach autorstwa grup mieszanych są akty zaproszenia, które z reguły formułowane 
są w imieniu całej rodziny. Z kolei kobiety częściej piszą o radości spowodowanej kontaktem 
z  adresatami, który to zabieg odzwierciedla kobiecą predylekcję do dbałości o  dobre relacje 
międzyludzkie.

5 / PRZEDMIOT AKTÓW PROŚBY
Analizowane akty prośby podzielono na osiem kategorii ze względu na ich przedmiot:

1. prośby o kontakt (44,9 % / 80,8 %19),
2. prośby o przysługę (30,3 % / 2,3 %),
3. prośby dotyczące spotkań z adresatami (9,4 % / 3,8 %),
4. prośby dotyczące form i sposobów kontaktu (8,1 % / 4,6 %),
5. prośby o informacje na temat osób trzecich (1,7 % / 1,5 %),
6. prośby będące wyrazem troski o adresatów (1,3 % / 3,1 %),
7. prośby o wybaczenie (1,3 % / 1,5 %),
8. inne (3 % / 2,3 %).

Zaprezentowane dane ilościowe ujawniają interesujące różnice między polsko‑ a  rosyjskoję-
zycznymi prośbami. Przede wszystkim dotyczą one kategorii 1), tj. próśb o pamięć. Pomimo że 
jest to najliczniejsza grupa tematyczna w tekstach napisanych w obu językach, można zaobser-
wować znaczące rozbieżności w jej wypełnieniu, gdyż większy udział próśb o kontakt cechu-
je rosyjskojęzyczne wiadomości. Poza tym w tekstach autorstwa Rosjan nieznacznie częściej 

18 Akty pytania zostały zaobserwowane wyłącznie w  tekstach autorstwa kobiet. Przypuszczalnie ich 
obecność ma na celu okazanie zainteresowania sprawami adresatów oraz wytworzenie atmosfery blisko-
ści.
19 W nawiasach przytoczony został udział procentowy każdej kategorii kolejno w polsko‑ oraz w rosyj-
skojęzycznych tekstach.

Daniel Dzienisiewicz Akty prośby w polsko- i rosyjskojęzycznych wiadomościach przesyłanych ...



STUDIA SLAVICA XXVI/1 49

w stosunku do ich polskich odpowiedników występują prośby będące wyrazem troski o adresa-
tów. Tendencja ta może stanowić odzwierciedlenie kobiecości społeczeństwa rosyjskiego, albo-
wiem charakterystyczną cechą tego wymiaru kultur narodowych jest przypisywanie istotnego 
znaczenia relacjom międzyludzkim. Polacy częściej proszą zaś o przysługi – zjawisko to może 
z kolei stanowić przejaw męskości kultury polskiej, ponieważ znamienną cechą tego rodzaju 
kultur jest koncentracja na kwestiach materialnych i  bytowych.20 Polskie prośby w  szerszym 
zakresie dotyczą także spotkań z adresatami oraz preferowanych form i sposobów kontaktu.

Dalej scharakteryzowano zawartość poszczególnych grup tematycznych. Akty zaliczone 
do kategorii 1) (prośby o kontakt) z reguły obejmują prośby o napisanie wiadomości o niespre-
cyzowanym temacie, np.: Napisz do mnie!!!; Пиши. Niemal równie często następuje konkretyza-
cja prośby, która może odnosić się do ogólnej sytuacji życiowej adresata, jego samopoczucia, 
zdrowia oraz aktualnych i minionych wydarzeń, np.: Napisz, co tam u Ciebie słychać; Пиши, как 
твое здоровье. Rzadziej nadawcy proszą o znak pamięci w postaci pocztówki z wyjazdu bądź 
listu, np.: Napisz kartkę; Напишите подробное письмо. W niektórych wypadkach prośby do-
tyczą zaś kontaktu telefonicznego, np.: Jeśli znajdzie Pani chwilę czasu, to proszę o telefon; Будешь 
в  Москве, звони мне на работу. Zarówno rosyjsko‑, jak i  polskojęzyczne prośby o  pamięć 
i  kontakt są przede wszystkim przedmiotem korespondencji kobiet połączonych relacją ro-
dzinną bądź koleżeńską, zdecydowanie rzadziej stanowią zaś temat komunikatów przekazy-
wanych w męskim gronie.

Często spotykaną i  rozbudowaną kategorię polskojęzycznych aktów stanowią prośby 
o  przysługę. Jej istotnym elementem są prośby o  przekazanie wiadomości osobom trzecim 
w imieniu nadawcy: głównie pozdrowień oraz – rzadziej – życzeń, podziękowań i przeprosin, 
zob. np.: Proszę wszystkich pozdrowić w moim imieniu; Prosimy również złożyć najlepsze życzenia Heń-
kowi!. Fakt, iż tego typu akty są częściej formułowane przez kobiety niż przez mężczyzn, zdaje 
się potwierdzać tezę o większej dbałości kobiet o dobre relacje z innymi ludźmi. Pozostałe pol-
skojęzyczne akty prośby, które znalazły się w tej grupie, cechuje duża różnorodność tematycz-
na – dotyczą one m.in. przysłania łóżeczka dla dziecka (zob.: Jeśli możesz, to przyślij mi łóżeczko 
koleją – koszty pokryję), kupna telewizora (zob.: Poproś Nela, a szczególnie Helmuda, żeby kupił dla 
mnie ten telewizor kol. przenośny ze zdalnym sterowaniem), przywiezienia odpisów aktu urodzenia 
(zob.: Jadąc do Urszuli weź ze sobą te odpisy aktu urodzenia) czy kupna bielizny (zob.: Gdyby na Korei 
były te majtki, to weź mi 1 parę). Z kolei nieliczne rosyjskie prośby o przysługę dotyczą niemal wy-
łącznie przekazania pozdrowień oraz życzeń, np.: Поцелуйте своего полковника и передайте ему 
большой привет. Jednokrotnie odnotowano zaś prośbę o zabranie zegara, zob.: Юля, поедешь 
домой, увези Лиле часы из ремонта.

Polskojęzyczne akty prośby nierzadko odnoszą się także do spotkań z adresatami. Chęć 
kontaktu z odbiorcami z reguły komunikowana jest za pomocą próśb o odwiedzenie nadaw-
ców w ich aktualnym miejscu pobytu,21 zob. np.: Postaraj wybrać się do Zakopanego, to znowu trochę 

20 Więcej o wymiarach męskości i kobiecości w kulturach narodowych zob. w pracy Hofstede, Hofstede 
2007: 133–168 (por. także Zięba 2012). Omówienie koncepcji wymiarów kultur narodowych G. Hofstede-
go oraz porównanie cech kultury polskiej i rosyjskiej zob. również w opracowaniu Dzienisiewicz 2021b: 
65–73.
21 Prośby te odróżniamy od zaproszeń, gdyż ich nadawcy nie zapraszają odbiorców do swoich domów, 
a jedynie do miejsc, w których aktualnie przebywają.
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pogadamy. Rzadziej spotykane są prośby o spotkanie, których treść nie precyzuje, gdzie miałoby 
ono nastąpić, np.: Chciałabym z Tobą się zobaczyć i pogadać. Napisz, czy to możliwe. Niekiedy nadaw-
cy proszą zaś o informację, czy odbiorcy ich odwiedzą, zob.: Niech Ciocia napisze, czy przyjedzie. 
Nieco częściej zaobserwować można prośby dotyczące szczegółów umówionych wcześniej 
spotkań, np.: Napisz, o której godzinie będziesz we Wrocławiu. Natomiast prośby autorstwa Rosjan 
rzadziej wiążą się ze spotkaniami i dotyczą wyłącznie uzgodnienia terminu wcześniej umówio-
nego spotkania, np.: Напишите мне письмо когда придете ко мне домой, если не сможете прийти 
завтра. Ждать буду до 12 часов дня. Należy zauważyć, że zarówno polsko‑, jak i rosyjskojęzyczne 
akty prośby zaliczone do tej grupy występują głównie w wiadomościach wymienianych mię-
dzy kobietami – fakt ten odzwierciedla osobowy charakter środowiska kobiet, wyrażający się 
w dążności do kontaktu z innymi ludźmi.

Kolejna kategoria obejmuje akty prośby, których treść dotyczy adresu, na który odbiorca 
ma przesyłać korespondencję, jak również terminu i formy kontaktu między partnerami. Pol-
skojęzyczne akty prośby włączone w skład tej grupy najczęściej dotyczą odpisania na wskazany 
adres, np.: Napisz!!! Dom wypoczynkowy „Solinka” Polańczyk p ‑ta Myszków 38611 pow. Lesko. Czasa-
mi odbiorcy proszeni są także o podanie swojego adresu bądź adresu osób trzecich, np.: Jadziu, 
wyślij mi Wasz adres, bo gdzieś mi się zawieruszył. Jednostkowe prośby odnoszą się do terminu, 
w którym ma nastąpić kontakt telefoniczny między partnerami, oraz do preferowanej formy 
kontaktu, zob.: Dzwoń dopiero po 15 I 90; Ważne wiadomości przekaż mi telefonicznie. Z kolei przed-
miotem rosyjskojęzycznych próśb zaliczonych tej kategorii jest przede wszystkim przesłanie 
kodu pocztowego, zob.: Сообщи ваш почтовый индекс. Jednokrotnie odnotowano zaś prośbę 
o wysyłanie pocztówek na konkretny adres, zob.: Пишите по старому адресу. Tak polsko‑, jak 
i rosyjskojęzyczne akty prośby przynależące do tej grupy są charakterystyczne dla komunikacji 
prowadzonej w gronie kobiet. Zjawisko to zdaje się potwierdzać tezę o dużym znaczeniu, jakie 
kobiety przypisują pielęgnowaniu relacji z innymi ludźmi.

Akty prośby formułowane w obu językach okazjonalnie dotyczą także informacji na temat 
aktualnej sytuacji osób trzecich, zob. np.: Napisz, Krysiu, trochę o  Jadzi; Пишите про Ларису. 
Obserwacja wykazała, że temat polskojęzycznych próśb jest z  reguły bardziej sprecyzowany, 
zob.: Ciekawa jestem, czy Elżbieta już urodziła – jeśli tak, napiszcie mi dwa słowa. W tekstach pisanych 
w obu językach z reguły większe zainteresowanie osobami niebędącymi uczestnikami aktu ko-
munikacji przejawiają kobiety. Praktyka ta odzwierciedla prymarnie osobowy charakter kobie-
cego środowiska.

Niewielka grupa próśb stanowi zaś wyraz troski o  adresatów. W  treści jednej polskoję-
zycznej wiadomości matka kieruje prośbę do dzieci, aby te uważały na siebie podczas wyjazdu 
wakacyjnego, zob.: Nie szalejcie! Autorami innego aktu prośby są natomiast dzieci, które proszą 
matkę, aby ta się o nie nie martwiła, zob.: Nie denerwuj się. Ponadto jednokrotnie nadawca prosi 
o informację, czy odbiorca regularnie zażywa lit, zob.: Napisz mi zaraz, jak Ty się czujesz, czy zaży-
wasz regularnie lit i jak sypiasz. Również rosyjskojęzyczne prośby służą niekiedy okazaniu troski 
o bliskie osoby. Rosjanie proszą m.in., aby młoda odbiorczyni nie dopuszczała się wybryków 
(zob.: Не забывай, что ты стала большой, меньше шали), aby adresatka uważała na siebie w cza-
sie ciąży (zob.: Марина, береги себя!) oraz aby odbiorcy częściej spacerowali (zob.: Постарайтесь 
побольше гулять). Prośby te występują w korespondencji prowadzonej pomiędzy osobami po-
łączonymi relacją rodzinną i  koleżeńską. Niekiedy ujawnia się w  nich charakterystyczny dla 
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społeczeństwa rosyjskiego duży dystans władzy, wyrażający się w upomnieniach i radach adre-
sowanych do odbiorców w młodszym wieku.

Jednostkowo spotykane są także prośby o wybaczenie, które towarzyszą aktom przepro-
szenia (zob.: Jeszcze raz przepraszam i proszę abyś się nie gniewała) bądź de facto same pełnią funkcję 
pośredniego przeproszenia (zob.: Wanda, bardzo Cię proszę, nie gniewaj się […]; Не обижайтесь на 
меня; Письмо напишу позднее, как поправлюсь. Не сердитесь на меня). Zarówno w polsko‑, jak 
i w rosyjskojęzycznym materiale tematyka ta obecna jest wyłącznie w wiadomościach przeka-
zywanych w gronie kobiet. Fakt ten obrazuje typową dla kobiet koncentrację na utrzymywaniu 
dobrych relacji z innymi ludźmi.

Nieliczna grupa aktów nie wpisuje się w powyższe kategorie tematyczne. Wchodzące w jej 
skład polskojęzyczne prośby dotyczą m.in. ponownego, wyraźniejszego napisania nieczytelnej 
wiadomości (zob.: Napisz wyraźnie jeszcze raz) oraz słuchania audycji radiowej o określonej po-
rze (zob.: Słuchajcie radia w poniedziałek 9 II pr. IV godz. 17/45). Natomiast Rosjanie proszą m.in. 
o wzniesienie toastu z okazji 25‑lecia małżeństwa nadawców (zob.: Выпейте за нашу Серебряную 
свадьбу) oraz z okazji urodzin odbiorcy (zob.: Очень просим от нашего имени выпить по бокалу 
за Ваше здоровье).

6 / PODSUMOWANIE
Przedstawione w  artykule refleksje pozwalają skonkludować, że pomiędzy polsko‑ a  rosyj-
skojęzycznymi aktami prośby występującymi w wiadomościach pocztówkowych uwidacznia-
ją się zarówno cechy wspólne, jak i różnice. Po pierwsze, w tekstach pisanych w obu językach 
można zaobserwować rozbieżności w  zakresie umiejscowienia aktów prośby w  strukturze 
wiadomości. Fakt ten ukazuje odmienne, specyficzne dla obu lingwokultur konwencje w za-
kresie konstruowania listów zamieszczanych na pocztówkach. Ponadto wykazano mniejszą 
różnorodność strukturalną rosyjskojęzycznych aktów w  porównaniu z  ich polskojęzycznymi 
odpowiednikami. Podstawową formą aktów prośby spotykanych w wiadomościach napisanych 
w obu językach są zdania z czasownikowymi formami imperatywnymi (odpowiednio 65 % pol-
sko‑ i 89 % rosyjskojęzycznych aktów), które na ogół pozbawione są wykładników grzeczności. 
Praktyka wyrażania próśb w bezpośredni i kategoryczny sposób jest prawdopodobnie dykto-
wana przez niewielki rozmiar medium, jakim jest pocztówka, jednak może stanowić również 
rezultat symetryczności stosunków łączących partnerów interakcji. Dowiedziono także, że for-
my grzecznościowe oraz akty etykietalne obudowujące akty prośby zazwyczaj występują w wy-
powiedziach kobiet – spostrzeżenie to jawi się jako potwierdzenie przywoływanej w literaturze 
tezy o większej grzeczności językowej kobiet w porównaniu z mężczyznami (por. np. Mazan 
1994; Земская – Китайгородская – Розанова 1993). Oprócz tego udało się wykazać, że w treści 
rosyjskojęzycznych próśb bywają odzwierciedlane cechy kultur kobiecych, podczas gdy w  pol-
skojęzycznych aktach prośby występują przejawy właściwości typowych dla kultur męskich.

Na zakończenie rozważań pragniemy skonstatować, iż podobnie jak ma to miejsce w przy-
padku podziękowań, akty prośby – mimo stosunkowo niewielkiej częstości występowania – peł-
nią w tekście pocztówkowym dość istotną rolę. Nadają one bowiem wiadomościom dialogiczny 
rys, który w świetle epistolograficznej koncepcji Stefanii Skwarczyńskiej, głoszącej, iż odbiorca 
korespondencji jest jednocześnie do pewnego stopnia jej „współtwórcą” (Skwarczyńska 2006: 
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88), świadczy o społecznej kompetencji autorów wiadomości zamieszczanych na kartach pocz-
towych oraz upodabnia ten gatunek tekstu do listu.22

SPEECH ACTS OF REQUEST IN POLISH AND RUSSIAN POSTCARD 
MESSAGES

SUMMARY Speech acts of request have repeatedly been the subject of linguistic 
research, as evidenced by the rich literature devoted to this problem. However, 
despite the great interest in speech acts of request in Polish and Russian, the 
speech acts characteristic of messages sent via postcards have not been analyzed 
so far. The purpose of this article is to analyze and compare Polish and Russian 
speech acts of request observed in the messages sent on postcards. The presented 
analysis is a continuation of research into pragmatic as well as cultural aspects 
of postcard texts. It covers the following aspects of Polish and Russian speech 
acts of request: 1) their location in the structure of postcard texts, 2) their formal 
and pragmatic features (including other speech acts constituting macro‑acts of 
request), 3) their subject matter. The considerations presented in the article lead 
us to conclude that both similarities and differences can be found in Polish and 
Russian speech acts of request. For instance, one can observe discrepancies in 
their location in the structure of postcard messages. As far as similarities are 
concerned, the analysis shows among others that the basic form of speech acts 
of request in the messages written in both languages are sentences with impera-
tive verb forms. The practice of expressing requests directly and explicitly might 
be caused by the small size of the postcard, but it can also be the result of sym-
metrical relationships between interaction partners.
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По определению «Нового словаря методических терминов и  понятий» языковая кар-
тина мира – это «совокупность знаний об окружающем человека мире, запечатленных 
в языковой форме.1

Елена Селиванова даёт более широкое определение языковой картины мира: 
«Языковая картина мира  – представление предметов, явлений, фактов ситуаций дей-
ствительности, ценностных ориентиров, жизненных стратегий и сценариев поведения 
в языковых знаках, категориях, явлениях речи, которое является семиотическим резуль-
татом концептуальной репрезентации действительности в этносознании».2

У  каждого народа в  процессе его развития складывалась своя система знаний 
и представлений об окружающим его мире, полученная эмпирическим путём. Знания 
накапливались веками. Люди замечали определённые закономерности в  природе, на-
блюдали за астрономическими объектами – планетами, звёздами и другими небесными 
светилами, за поведением домашних и диких животных и растений. Таким образом на-
капливался опыт во многих сферах жизни: сельское хозяйство, торговля, строительство, 
охота, рыбная ловля, ремесло, народная медицина и ветеринария и т. д. Этот материал 
нужно было каким ‑то образом сохранить и передать будущим поколениям. Так возник-
ли пословицы, поговорки и народные приметы о погоде, которые в сжатой форме пере-
дают мудрость наших предков последующим поколениям.

Несмотря на то, что новые знания, приобретённые людьми в  процессе развития 
науки и  техники, практически полностью вытеснили традиционные знания в  разных 
областях жизни народа (математика, метрология, астрономия, медицина, агрономия 
и т. д.), они до сих пор бытуют в народе в форме фразеологизмов, пословиц, поговорок, 
примет, загадок, которые мы употребляем, иногда не задумываясь об их происхожде-
нии и даже о первоначальном значении и функции. Это отчасти связано и с тем, что ис-
чезли многие народные промыслы и  ремёсла, и  связанные с  этим процессы обучения 
и  профессионально ‑производственные знания и  навыки, ушли в  прошлое некоторые 
понятия и заменились новыми. И многим теперь непонятны не только отдельные слова, 
но и выражения с ними. Тем не менее, система народных знаний остаётся важной со-
ставной частью национального наследия и культуры того или иного народа.

В нашей статье мы хотим уделить внимание народной метрологии, которая связа-
на с повседневной жизнью людей, и её отражению в паремиях русского и украинского 
народов.

На протяжении многих веков люди что ‑то на что ‑то обменивали, торговали, строи-
ли, обрабатывали новые земельные участки и т. д., поэтому им нужно было пользовать-
ся какими ‑то единицами измерения плоских и объёмных размеров разных предметов, 
площадей участков, веса и объёма сыпучих тел и жидкостей и т. д.

В Древней Руси была своя система мер и весов, основанная на антропометрическом 
принципе. В её основу были положены человеческое тело и его части. Однако, эти меры от-

1 Азимов, Э. Г. – Щукин, А. Н., 2009, Новый словарь методических терминов и понятий (теория 
и практика обучения языкам), М. https://methodological_terms.academic.ru/2435/ЯЗЫКОВАЯ_КАРТИ-
НА_МИРА. [цит.: 21.03.2022]
2 Селіванова О., 2006, Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія, Полтава, с. 365 (перевод 
автора).
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личались в каждой области России, пока более ‑менее не установилась к концу XVI – нача-
лу XVII века. Позже система была стандартизирована на основе английских мер импера-
торским указом 1835 года «О системе российских мер и весов», и применялась очень долго, 
вплоть до революции 1917 г. и до введения в России метрической системы в 1918 г. Такие старые 
единицы зафиксированы в летописях, переводах библейских текстов, на берестяных гра-
мотах, старых международных договорах (например, договоры Олега и Игоря с Визан-
тией, договоры Новгорода и Пскова с Готским берегом и немецкими городами), в памят-
никах русского законодательства, сочинениях иностранцев о путешествиях по России, 
делопроизводственной документации XVII – XIX веков, разного рода расписках и т. д.3

В Украине существовала своя метрическая система, основанная на древнерусской 
системе. Система древнерусских мер длины включала в себя следующие основные меры: 
версту, сажень, аршин, локоть, пядь, четверть и  вершок (укр.: верста, сажень, аршин, 
лікоть, п’ядь, чверть, вершок). Были ещё и некоторые промежуточные или производные 
единицы, например: косая сажень = 2,48 м, маховая сажень = 2,5 аршина = 10 пядей = 
1,778 метра (и другие виды сажени4), шаг (укр. крок) = 71 см, ступня, ладонь (укр. долоня) = 
10 – 12 см или 1/6 локтя.5

Основные единицы длины и их значения указаны ниже в таблице:

Русское название Украинское название Чему равно Измерение в системе СИ

верста верста 500 саженей ≈ 1,07 км

сажень сажень 3 аршина или
7 футов

≈ 2,13 м

аршин аршин 4 четверти или
16 вершков или
28 дюймов

= 71,12 см;
711,2 мм

локоть лікоть - 38 – 46 см

ладонь долоня 4 дюйма ≈ 10,16 см

пядь (четверть) п’ядь, пядніца 4 вершка или
7 дюймов или
1/4 аршина

≈ 17,78 см

вершок вершок - ≈ 4,445 см

перст перст - ≈ 2 см

ноготь ніготь - ≈ 11 мм

3 Шевцов В. В., 2007, Историческая метрология России. Учебное пособие. Томск, с. 62–65.
4 Словари и  энциклопедии в  Академике. Acadimic.ru, http://resource.history.org.ua/cgi‑bin/eiu/
history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/4916. [цит.: 24.03.2022]
5 Чибирак, С. В., 2018, Україна, держава: метрологія [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії 
України: Україна – Українці. Кн. 1 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії 
України. Київ, «Наукова думка», http://resource.history.org.ua/cgi‑bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DB
N=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S
21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1.%205.%204. [цит.: 25.03.2022]
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В связи с развитием торговли с другими странами в обиход русского и украинского наро-
да стали входить и иные меры длины, в основном это были заимствованные английские 
меры, на основании которых в 1835 году произошла упомянутая выше стандартизация.6 
А вот аршин начал применяться с XVII века и был узаконен в России в качестве основной 
меры длины 4 июня 1899 года «Положением о мерах и весах»7.

Русское название Украинское название Чему равно Измерение в системе СИ

миля миля 7 вёрст ≈ 7,47 км

ярд ярд
3 фута или
36 дюймов

≈ 0,91 м

фут, ступня фут, стопа 12 дюймов ≈ 30,48 см

дюйм дюйм 10 линий ≈ 2,54 см

линия лінія 10 точек ≈ 2,54 мм

точка крапка
1/100 дюйма
1/10 линии

≈ 0,254 мм

Эти единицы длины до сих пор бытуют в народе в пословицах, поговорках и фразеоло-
гизмах. Их осталось достаточно много. Приведём некоторые из них:

Рус.: За семь вёрст киселя хлебать.8 
Видеть на три аршина в землю.
Старичок с кувшин – борода с аршин.
От горшка два вершка.
Косая сажень в плечах.
Семи пядей во лбу.
Уступишь на пядь – потеряешь сажень.
Мерить всех на один (свой) аршин.
Три локтя по карте. [очень далеко]
Семь вёрст молодцу не крюк.
Верста коломенская [о высокорослом человеке].
Не уступить ни пяди.
На версту отстанешь – на десять догоняешь.
Сам с ноготь, а борода с локоть
Жилья с локоток, а житья с ноготок. [двор – дом – хозяйство]
Семь футов под килем. [пожелание морякам]

6 Измерительные системы. НащЛось, что сказать, http://mooseum.ru/Obrazovanie/Ediniza/
ediniza‑01.html. [цит.: 26.03.2022]
7 Русская система мер. Старинные единицы измерения. http://omsktest.ru/stati/article_post/russkaya-
‑sistema‑mer‑starinnyye‑yedinitsy‑izmereniya. [цит.: 26.03.2022]
8 Здесь и далее русские пословицы и поговорки приводятся по изданиям: Даль В. И., Пословицы 
русского народа, а также Снегирёв И. М., Русские народные пословицы и притчи. (см. список ис-
пользованной литературы)
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Укр.: За кусок кишки сім верст пішки.9

Поступишся на п’ядь, втратиш сажень.
Кожен купець на свій аршин міряє.
На вершок глибше зореш – п’ять днів посухи перенесеш.
Ти від правди на п’ядь, а вона від тебе на сажень.
На версту відстанеш – на десять наздоганяєш.
Сім верст молодцю не гак.
П’ядечка за п’ядечкою, а не стало саженьки.
Жили сажень, а доживати п’ядень.
Сам з нігтик, а борода з лікоток
На аршин борода, та розуму на п’ядь.

Для измерения площади тоже существовали свои единицы измерения, основанные на 
единицах измерения длины: квадратная верста, квадратная сажень, квадратный аршин 
и т. д. Тем не менее существовали ещё и другие меры. Основной мерой измерения пло-
щадей считалась десятина (укр. десятина; а также её доли: полдесятины (укр. півдесяти-
ни), четь/четверть (укр. четверть), осьмина/осьминник (укр. восьмина). Десятина равня-
лась 2400 кв. сажени.

В Украине названия мер площади отличалось от края к краю и изменялись в тече-
ние времени. За основу принимался прямоугольник размером 30 × 80 или 40 × 60 саже-
ней. На основе русской меры существовала и украинская мера – десятина. Небольшой 
участок земли размером в 1/4 десятины назывался «город», половина его называлась «го-
родчик». В Харьковской и Полтавской областях землю меряли «одрізками», которые рав-
нялись 3 десятинам, или «ваканами», которые равнялись 6 десятинам. В средневековой 
Западной Европе и, в частности, в Речи Посполитой существовала ещё единица «морг» 
(«морга», «мурга»), которая распространилась в Украине через Польшу из Германии, пло-
щадь морга составляла 0,56–0,71 га. 30 моргов составляли «лан».10

Нам удалось найти несколько пословиц в русском языке, в которых встречаются не-
которые их вышеуказанных единиц измерения, в украинском языке таких паремий мы 
нашли только одну:

Рус.: Спорина против спорины не приходится: ржи десять мер на десятину, а маку – 
мужичью шапку. [много ‑ мало]
Перемерял журавль десятину, говорит: верно. [своё – чужое]
Не постой за клин (земли), не станет и осьминника.

Укр.: Переміряв журавель десятину, каже: правда.

9 Здесь и  далее украинские пословицы и  поговорки приводятся по изданиям: Номис М. Т., 
Українськi приказки, прислiв’я i таке iнше. Міщенко Н. – Міщенко М., Слово батьків з усіх віків, 
Пазяк М. М., Прислiв’я та приказки: Природа. Господарська дiяльнiсть людини. (см. список исполь-
зованной литературы)
10 Чибирак С. В., 2018, Україна, держава: метрологія [Електронний ресурс]. Енциклопедія історії 
України: Україна – Українці. Кн. 1. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України, Інститут історії 
України, Київ, http://www.history.org.ua/?termin=1. 5. 4. [цит.: 27.03.2022]
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В начале XVIIІ века после возвращения Петра Первого из Европы, начали вводить систе-
му кубических мер на основе 7‑футоввой сажени, в это же время был введён и термин 
«кубический» (или «кубичный»). Объём стали измерять в кубических саженях, кубиче-
ских аршинах, кубических футах, кубических вершках и т. д.

Интересной была система мер объёма сыпучих тел и  жидкостей (их называли «хлеб-
ными мерами» и «винными мерами»11). В Древней Руси первыми мерами объёма были 
обычные сосуды и другие вместилища, используемые в хозяйстве. Со временем, после 
достижения некоторого единства объёмов, они стали употребляться в качестве мерила 
количества зерна, соли, вина и пр. сыпучего и жидкого товара при операциях товаро-
обмена и купли ‑продажи. Так сыпучие тела мерили кадями, половинками, четвертями 
и осьминами (1 кадь = 2 половникам = 4 четвертям = 8 осьминам). Для мер жидкости чаще 
всего употреблялись бочка, ведро, корчага (1 бочка = 10 вёдер; 1 корчага = 1 ½ – 1 ¾ ведра; 
1 ведро = 30 фунтов чистой воды).

Названия старых украинских мер также развивались на основе древнерусских 
и практически полностью совпадают с названиями старых русских мер, тем не менее, 
в древние времена и средневековье они имели разные объёмы в разных областях, и толь-
ко к 1835 году также были стандартизированы имперским указом.

Русское название Украинское название Чему равно Объём в литрах

кадка, кадь, оков кадь, оков, кадовб
2 половникам
4 четвертям
8 осьминам

≈ 839,69

полокова, половник півокова, половник ≈ 419,84

четверть четверть, четь

2 осьминам
(получетвертям)
4 полуосьминам
8 четверикам
64 гарнцам.

≈ 209,9

осьмина осьмина 4 четверикам ≈ 104,95

полосьмина півосьмина 2 четверикам ≈ 52,48

четверик, мера четверик, міра
1 мера
1/8 четверти
8 гарнцам

≈ 26,24

получетверик півчетверик ≈ 13,12

четвёрка четверка, чвертка ≈ 6,56

гарнец, малый 
четверик

гарнець, 
малий четверик

1/4 ведра
1/8 четверика
12 стаканам

≈ 3,28

11 Упоминаются в учебнике «Арифметика» (1703 г.) Л. Ф. Магницкого, http://padaread.com/?book 
=40735. [цит.: 28.03.2022]
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полугарнец 
(пол ‑малый четверик)

пів‑малий четверик
1 штоф
6 стаканам

≈ 1,64

пол‑пол‑малый 
четверик 

пів‑пів‑малий четверик ≈ 0,82

пол‑пол‑пол‑малый 
четверик

пів‑пів‑пів‑малий 
четверик

≈ 0,41

Тем не менее практически в каждой области России и Украины были свои меры для от-
мера сыпучих тел. Например в России это были: кадка, куль в средней полосе России, 
коробья или полкади в  Новгороде, зобница (= две трети кади) во Пскове и  т.  д. Также 
в ходу было «лукошко» – 16 кг ржи.12

В Украине это были: мірка (посудина на пуд или полпуда веса), лантух (пять пудов), 
корець (пять пудов, область Подолья), ферділь (деревянная кадка на 25 кг зерна, Закар-
патье), відро или цербер (= 12 литов), віко, четвертувка, иця и т.д. Практически каждая об-
ласть Украины имела свои местные единицы измерения.13 Нам удалось найти несколько 
пословиц, поговорок, загадок и скороговорок с данными единицами объёма.

Рус.: Бездонную кадку водой не наполнишь.
На бездонную кадь хлеба не напасешься.
Полчетверта четверика гороху, без червоточинки.
Деньги счет любят, а хлеб меру.
Слову вера, хлебу мера, а деньгам счёт.
Счёт не солжет, а мера не обманет.
У кого половник, у того и навар.

Укр.: Коли жито, тоді й міра.
Гроші рахунок люблять, а хліб міру.
Впаде кадовб з поду і розіб’ється,
Нема такого майстра, щоби направив. (Відповідь: яйце)
Летів горобець через безверхий хлівець.
Ніс четверик гороху, без червотоку,
Без червоточини, без почервоточини. (скоромовка)
Де можна лантух, там торби не треба.

Система мер жидкостей также проходила свой путь развития и со временем менялась. 
Окончательно в России, а потом и в Украине, она установилась уже после вышеупомяну-
того императорского приказа 1835 года.

12 Карпушина Н., 2012, Про пироги с почками да про насадки с бочками, «Наука и жизнь» № 9, https://
www.nkj.ru/archive/articles/21099/. [цит.: 27.03.2022]
13 Чибирак С. В., 2018,  Україна, держава: метрологія [Електронний ресурс], Енциклопедія історії 
України: Україна – Українці. Кн. 1. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін, Київ, http://www.history.org.
ua/?termin=1. 5. 4. [цит.: 28.03.2022]
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Русское название Украинское название Чему равно Объём в литрах

– куфа 2 бочки

бочка бочка 40 вёдер ≈ 492

корчага корчага 2 ведра ≈ 25

ведро 
(московское = 12,5 л)

відро 
(київське = 8,5 л)

4 четверти или
10 штофов

≈ 12,2

гарнец гарнець
1/4 ведра или
1/8 четверти или
12 стаканов

≈ 3,28

четверть четверть
2,5 штофа или
5 водочных бутылок

≈ 3,07

штоф штоф 
1/10 ведра
10 чаркам
2 водочные бутылки

≈ 1,23

бутылка (водочная) пляшка (горілчана) 5 чаркам ≈ 0,615

бутылка (винная) пляшка (винна)
/16 ведра или
12,5 шкаликам

≈ 0,769

кружка кухоль 0,5 – 1,0

косушка косушка
1/40 ведра
= 1/2 водочной бутылки
= 5 шкалика

= 0,31

четушка чвертка
= 1/50 ведра
= 2 шкалика

= 0,25

стакан склянка ≈ 0,273

чарка чарка 2 шкалика ≈ 0,123 мл

шкалик шкалик 1/200 ведра ≈ 61,5 мл

В отличие от мер длины и массы (веса), о которых будем говорить ниже, старинные еди-
ницы объёма в пословицах и поговорках использовались не часто. По крайней мере, до 
наших дней таких изречений дошло совсем немного:

Рус.: Ложка дёгтя испортит бочку мёда.
Весной ведро воды – ложка грязи; осенью ложка воды – ведро грязи.
Пиво добро – по три деньги ведро: пьют похваливают.
Велик воин за стаканом вина.
Без четверти с осьмухою три осьмины. [пословица про много и мало]
Из осьмины четвертины тянет. [пословица про зависть и жадность]
Бутылка на стол – и дела под стол.
На свечу богу, на рукавицы, на соль, на дёготь, на ков, на привар, на штоф 
вина. [крестьянские денежные расходы: двор – дом – хозяйство]
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Чарка вина прибавит ума, а вторая да третья сводят с ума. [пословица про гуль-
бу и пьянство]

Укр.: Весною відро (цебер) води – ложка болота,
Восени ложка води – відро (цербер) болота
Ложка дьогтю зіпсує бочку меду.
Бездонної бочки водою не наповниш.
Де чарка, там і сварка.
Не допивай з пляшки до дна, бо дійдеш на споді багна.
Мірити вітер – не вистачить відер.

Нужно сказать несколько слов и о системе весовых единиц. По мнению Шевцова «пер-
выми весовыми мерами стали денежные единицы, изготовленные из серебра. Сама не-
обходимость в относительно точных мерах веса была связана с потребностью взвешивать 
этот металл в монетах и слитках. Развитие торговли приводило к отделению собственно 
мер веса от их денежно ‑весовых прообразов – появились гири, изготовленные из менее 
ценных металлов – меди, бронзы, железа».14 При помощи денежно ‑весовых единиц из-
мерялись также и высоко ценившиеся пряности, бывшие «на вес золота». А золото из-
меряли золотниками – самой мелкой в то время весовой единицей, равной 4,27 г. Так же 
называлась и гирька этого веса.

Древнейшей денежной единицей в  Киевской Руси была гривна, которую позже 
стали называть фунтом. «В эпоху децентрализации Руси основными денежно ‑весовыми 
единицами были большая и малая гривенки. Эти меры соотносимы с весом новгород-
ской гривны (204 г). Большая гривенка = 409,5 г. Малая гривенка = 204,8 г. Гривенки 
делились на золотники. Большая гривенка = 96 золотникам, малая = 48 золотникам».15 
Постепенно из денежно ‑счётной единицы гривна перешла в денежно ‑весовую единицу 
(считали по весу монет или слиткам серебра), а потом и собственно в весовую единицу 
в виде гири из недрагоценного металла, соотносимой по весу с денежно ‑весовой грив-
ной, и употреблялась в Росси и в Украине вплоть до начала ХХ века, пока не была введена 
международная система СИ.16

Самой крупной весовой единицей был берковец. Так на Руси называлась мера веса 
в 10 пудов – стандартная бочка с воском, которую один человек мог закатить на купече-
скую ладью. С помощью пуда измеряли также металлы, при этом пуд выступал и в каче-
стве счётной единицы – считали десятками и сотнями пудов, без перевода их в берковцы.

Три золотника составляло лот. В  новгородских летописях встречается единица 
веса – почка, служившая для взвешивания благородных металлов, монет и драгоценных 
камней. Вес почки был связан с весом боба рожкового дерева и устанавливается по более 
поздним источникам XVII в. – 1/25 золотника. Мельчайшей весовой единицей был пи-
рог (доля), составлявший ¼ почки.

В период разобщённости русских земель и отдельных рынков весовые единицы при 
одинаковом названии могли выражать различные величины.

14 Щевцов В. В., 2007, Историческая метрология России. Учебное пособие, Томск, с. 92.
15 Щевцов В. В., 2007, Историческая метрология России. Учебное пособие, Томск, с. 125.
16 Декрет Совета Народных Комиссаров «О введении Международной метрической системы мер и весов», 
1918 г.
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Система весовых единиц Украины развивалась параллельно с  весовой системой 
Руси, а потом и России, так как государства были тесно связаны торговыми и другими 
отношениями. На территории Украины со времён Киевской Руси и  до середины XVII 
века также использовалась сначала денежно ‑весовая, а потом весовая единица «гривна»,17 
которая делилась на 96 «золотників» и её дробный части – «пол ‑осьми гривни». В XVI ‑XVII 
веках гривна как весовое обозначение переходит в  фунт. К  этому времени в  Украине 
складывается система весовых единиц, похожих на русскую: «орієнтуючись на джерела 
ХVІ–ХVІІ ст., можна скласти таку систему співвідношень: берковець = 10 пудам = 400 грив-
нам (великим гривенкам, фунтам) = 800 гривенкам (назва «гривна» поступово витіснилось 
«гривенкою»). Гривенка = 2 півгривенкам = 48 золотникам = 1 200 почкам = 4 800 пирогам…».18

Ещё с времён Древней Руси на территории современных России и Украины ювели-
ры стали использовать ещё одну единицу веса – карат (укр. карат) равный весу пшенич-
ного зёрнышка, а с развитием аптекарского дела – гран (укр. гран).

К концу XVII – началу XVIII века сложилась чёткая весовая система:

Русское название Украинское название Чему равно Вес по системе СИ

берковец берковець 10 пудов ≈136,81 кг

пуд пуд 40 фунтов ≈ 16,38 кг

безмен безмін 1/16 пуда ≈ 1,02 кг

фунт фунт
1/40 пуда
32 лота,
96 золотников

≈ 409,51 г

лот лот 3 золотника ≈ 12,8 г

золотник золотник 1/96 фунта или ≈ 4,27 г

почка почка 1/25 золотника ≈ 171 мг

пирог (доля) пиріг (доля) 1/4 почки ≈ 43 мг

карат карат – ≈ 200 мг

гран гран – ≈ 62,2 мг

Интересно то, что эти весовые единицы, так же, как и единицы измерения длины, на-
шли самое широкое отражение в паремиях русского и украинского народов:

Рус.: Мал золотник, да дорог.
Узнать почём фунт лиха.
Здоровье (слава) приходит золотниками, а уходит пудами.
Это тебе не фунт изюму.

17 Чибирак С. В., 2018, Україна, держава: метрологія [Електронний ресурс]. Енциклопедія історії 
України: Україна – Українці. Кн. 1. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України, Київ, http://www.
history.org.ua/?termin=1. 5. 4. [цит.: 29.03.2022] 
18 Каленюк С. П., 2011, Краєзнавцю про вимірювання, Лисичанськ,  с. 81–99, https://uk.wikisource.
org/wiki/Краєзнавцю_про_вимірювання/Усе_міняється,_а_пуд_лишається. [цит.: 30.03.2022] 
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Фунт пуду должен уступит. [уважение к старшим]
Человека узнаешь, когда с ним пуд (три пуда) соли съешь.
Сено на пуды, золото на золотники.
У него в голове ни ползолотника ума.
У (кого) нет ни грана совести (правды, сомнения и т. д.).

Укр.: У цьому немає жодного грана правди.
Це тобі не фунт ізюму.
Унаєш, почому фунт лиха.
Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти.
Пудове горе з плечей звалиш, а золотниковим подавишся.
Фунт пуду повинен поступитися.
Зернятко пуд береже.
За це можна і пудову свічку поставити.

В заключение можно сказать, что в России и в Украине народная метрология развива-
лась параллельно, что нашло отражение в  одинаковых единицах измерения, а  также 
в паремиях этих народов.

RUSSIAN AND UKRAINIAN FOLK METROLOGY AND ITS REFLECTION IN 
PAROEMIAS

SUMMARY In Russia and Ukraine, folk metrology has developed in parallel for 
centuries. As a proof of this fact serve, e.g. same or very similar units of mea-
surement and similar paroemias commonly used by the representatives of these 
two nations.
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Kultura szlachecka i kultura chłopska od dawna współistniały obok siebie, będąc niejako dwo-
ma stronami tego samego medalu. Chociaż mogłoby się wydawać, że kultury te różni dużo (np. 
rola społeczna i polityczna, stan majątkowy), to jednak jedna bez drugiej nie mogłyby istnieć, 
rozwijać się i  tworzyć całościowego obrazu społeczeństwa europejskiego. Pan  – właściciel 
ziemski, chłop – uprawiający tę ziemię.

Celem niniejszego artykułu jest stwierdzenie, jak wyglądał w przeszłości (w XIX w. i na 
początku wieku XX) obraz pana i chłopa na Śląsku Cieszyńskim, jak postrzegany był chłop, jak 
pan, jakie były ich wzajemne relacje.

Śląsk Cieszyński jest terenem specyficznym pod względem położenia, historii, kultury 
i języka; terenem, na którym przez długie lata ścierały się różne wpływy, m.in. dzięki krzyżo-
waniu się szlaków kupieckich, terenem zamieszkanym przez ludność polską, czeską, słowac-
ką, niemiecką, żydowską. Jak zaznacza J. Ondrusz, ścieranie się licznych wpływów i położenie 
regionu spowodowały, że właśnie „przysłowia śląskie przechowały wiele zwrotów i  wyrazów 
staropolskich, które choć są skostnieniami, to przecież żyją w prostej mowie ludu Śląska Cie-
szyńskiego.” (Ondrusz 1960: 10).

Podstawę materiałową dla niniejszych badań stanowią utrwalone połączenia wyrazowe 
o znaczeniu metaforycznym, tj. wyrażenia, zwroty, frazy, a także frazeologizmy o charakterze 
porównania i przysłowia oraz jednostki funkcjonujące dzięki powtarzalności, mające miejsce 
w  codziennym użyciu, a  zawierające komponent pan lub chłop. Źródło ekscerpcji materiału 
językowego stanowi publikacja Józefa Ondrusza Przysłowia i  przymówiska ludowe ze Śląska Cie-
szyńskiego (wydanie Wrocław 1960 r.). Tę pozycję uznano za podstawową, gdyż Ondrusz starał 
się zebrać w niej możliwie wszystkie zapisane przysłowia i powiedzenia ludowe funkcjonujące 
w mowie Ślązaków cieszyńskich, korzystając przy tym ze starszych publikacji, artykułów i rę-
kopisów1. Należy zaznaczyć, że w zbiorze Ondrusza znalazły się nie tylko przykłady o prowe-
niencji cieszyńskiej, ale również niektóre przysłowia o ogólnopolskim (rzadziej ogólnoczeskim) 
zasięgu, znane w okolicach Cieszyna.

Utrwalone połączenia słowne poddano analizie, wykorzystując założenia językowego ob-
razu świata (JOS), ten Jerzy Bartmiński rozumie jako: „obraz naiwny, leżący u podstaw języka, 
utrwalony w strukturze gramatycznej i znaczeniach słów, a także w strukturze i znaczeniach 
tekstów” (Bartmiński 2012: 16). Dalej Bartmiński zauważa, że JOS jest „różnie zwerbalizowaną 
interpretacją rzeczywistości dającą się ująć w  postaci zespołu sądów o  świecie. Mogą to być 
sądy „utrwalone” w gramatyce, słownictwie, w kliszowych tekstach np. przysłowiach, ale także 
sądy „presuponowane”, tj. implikowane przez formy językowe utrwalonej na poziomie społecz-
nej wiedzy, przekonań, mitów, rytuałów” (Bartmiński 2012: 12).

1 Konkretnie chodzi o publikacje: A. Cinciała, Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu pol-
skiego na Śląsku w Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1885; J. Bystroń, O mowie polskiej w dorzeczu Stonawki i Lucyny 
w Księstwie Cieszyńskim, Kraków 1885; K. Prymus, Zbiór przysłów śląskich „Kalendarz Śląski” 1932; J. Sz. Ko-
peć, przysłówia opublikowane w „Zaraniu Śląskim” 1909, z. 35; rękopiśmienne zbiory przysłów R. Olszaka, 
K. Piegzy, J. Brody, inne zbiory rękopiśmienne, przysłowia notowane w pismach młodzieżowych czy ze-
brane przez organizacje ludoznawcze, itp.
W związku z powyższym w artykule zastosowano następujące skróty: Br – Broda, C – Cinciała, D – Der-
lich, JB – Jan Bystroń, K – Kopeć, Ol – Olszak, P – Piegza, O – Ondrusz, Pr – Prymus, R – rękopiśmienny 
zbiór zebrany przez Towarzystwo Ludoznawcze w Cieszynie, L – przysłowia zebrane przez Koło Krajo-
znawcze nauczycieli Bobrku koło Cieszyna, S – czasopismo „Iskry”
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Podobnie JOS w pracy Językowy obraz świata a spójność tekstu wydanej w tomie Teoria tekstu 
w 1986 r. definiuje Jerzy Bartmiński razem z Ryszardem Tokarskim, jako „pewien zespół są-
dów mniej lub bardziej utrwalonych w  języku, zawartych w  znaczeniach wyrazów lub przez 
te znaczenia implikowanych, który orzeka o  cechach i  sposobach istnienia obiektów świata 
pozajęzykowego. W tym sensie JOS jest utrwaleniem zespołu relacji zawartych w językowym 
ukształtowaniu tekstu, a wynikających z wiedzy o świecie pozajęzykowym”. (Bartmiński – To-
karski 1986: 72).

Jeszcze inna definicja ujmuje JOS jako „strukturę pojęciową utrwaloną (zakrzepłą) w sys-
temie danego języka” (Grzegorczykowa 1999:41). Struktura ta utrwalona jest zarówno we wła-
ściwościach leksykalnych, jak i gramatycznych języka, czyli w znaczeniach wyrazów oraz ich 
łączliwości.

Natomiast koncepcja Janusza Anusiewicza kieruje się w  stronę interpretacyjnej funkcji 
języka wobec rzeczywistości i  tłumaczy JOS jako „podsumowanie i  zestawienie codziennych 
doświadczeń i  przyjętych, tudzież zaakceptowanych przez daną wspólnotę komunikatywną 
norm, wartości, sposobów wartościowania oraz wyobrażeń i  nastawień wobec tej rzeczywi-
stości i  to zarówno materialnej jak i duchowej, psychicznej, świadomościowej, wewnętrznej” 
(Anusiewicz 1994: 24–25). Anusiewicz wskazywał na wpisane w język doświadczenia pokoleń 
i ich realizację u kolejnych generacji. I właśnie na leksykalnym aspekcie JOS utrwalanym i po-
wtarzanym przez pokolenia pragniemy skupić swoje badania i analizę.

Definicje JOS wskazują na to, że język w  znacznym stopniu jest kwalifikatorem świata 
i  jest powiązany z systemem wartości. Utrwala i przekazuje wiedzę o wartościach oraz służy 
jako narzędzie wartościowania (Bartmiński 2001: 21). Zarazem przechowuje potoczną wiedzę 
o otaczającym nas świecie, zawiera pamięć kultury i staje się niejako jej archiwum. Zgromadze-
nie w języku wytworów przeszłości umożliwia ludziom porozumiewanie się poprzez granice 
wieków, a czasem nawet krajów.

W założeniach JOS podkreśla się nienaukowy aspekt wglądu na otaczającą nas rzeczywi-
stość, naiwne czy też potoczne opisywanie świata. Stąd najczęściej wykorzystywanym więk-
szym źródłem do badań są zazwyczaj teksty, które powstały w stylu potocznym. Ten bowiem 
odzwierciedla naiwny realizm poznawczy, doświadczenie zmysłowe oraz zdrowy rozsądek. 
Utrwala i oddaje podstawowe doświadczenia zwykłego człowieka. Jest skarbcem różnorodnych 
rejestrów środków wyrazu – neutralnych i emocjonalnych (Bartmiński 2001: 19). A zatem lu-
dowe przysłowia i powiedzonka zebrane przez Ondrusza wpisują się w potoczne i naiwne po-
strzeganie świata ludności na Śląsku Cieszyńskim.

W pracy śląskiego paremiografa i folklorysty odnaleziono ogółem 136 przykładów z pola 
semantycznego pan i chłop (względnie z  leksemami w wariantach śląskich: pón, pani, grof, cy-
sorz oraz siedlok, gospodarz/gospodyni, gazda/gazdaszka/gaździna, dalej przymiotnikami pański 
i chłopski).2 Niektóre przykłady przywołujące bezpośrednio pana (grofa), pośrednio odnosiły się 

2 Słownik Języka Polskiego pod red. W. Doroszewskiego omawiane pojęcia definiuje następująco:
chłop «rolnik», pot. «dorosły mężczyzna», pot. «mąż, narzeczony, kochanek»;
gazda «właściciel gospodarstwa wiejskiego na Podhalu»;
gospodarz  «rolnik prowadzący gospodarstwo», «osoba reprezentująca domowników lub organizatorów 
imprezy wobec gości», «właściciel mieszkania, domu, pensjonatu itp.», «osoba odpowiedzialna za funk-
cjonowanie zakładu, instytucji», «osoba utrzymująca porządek w budynku mieszkalnym», «osoba najważ-
niejsza w jakimś miejscu, instytucji itp., decydująca o tym, co się tam dzieje»;
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również do chłopa i go opisywały. Natomiast ze względu na źródło ekscerpcji materiału, czy-
li Przysłowia i przymówiska ludowe ze Śląska Cieszyńskiego można wstępnie założyć, że większość 
przykładów będzie z punktu widzenia chłopa opisywać pana, a obraz chłopa będzie autostereo-
typowy. W tym miejscu warto więc przytoczyć jeszcze kategorie punktu widzenia i perspektywy. 
Posłużmy się w tym zakresie definicjami Jerzego Bartmińskiego. Językoznawca ten punkt widze-
nia rozumie jako „czynnik podmiotowo ‑kulturowy decydujący o sposobie mówienia o przed-
miocie, w  tym m.in. o  kategoryzacji przedmiotu, o  wyborze podstawy onomazjologicznej 
przy tworzeniu jego nazwy, o wyborze cech, które są o przedmiocie orzekane w konkretnych 
wypowiedziach i utrwalone w znaczeniu. Przyjęty przez podmiot mówiący jakiś punkt widze-
nia funkcjonuje więc jako zespół dyrektyw kształtujących treść i strukturę treści słów i całych 
wypowiedzi, dające też podstawę do identyfikacji gatunków mowy i stylów językowych” (Bart-
miński 2012: 78). Natomiast perspektywą Bartmiński określa „zespół właściwości struktury se-
mantycznej słów, skorelowany z punktem widzenia i będący, przynajmniej w pewnym zakresie, 
jego rezultatem. Identyfikując te właściwości odbiorca wypowiedzi dochodzi do rozpoznania 
przyjętego punktu widzenia” (Bartmiński 2012: 78–79).

Rozpocznijmy więc nasze rozważania nad obrazem pana i chłopa na Śląsku Cieszyńskim 
od przedstawienia wizerunku chłopa zawartego w jednostkach wielowyrazowych w publikacji 
Józefa Ondrusza. Oprócz podstawowego komponentu chłop autor wziął pod uwagę również 
jednostki z  komponentami: gazda/gazdaszek/gaździna, rozumiani jako właściciele gospodar-
stwa wiejskiego na Podbeskidziu, gospodarz/gospodyni jako rolnicy prowadzący gospodarstwo 
i siedlok jako właściciel większego gospodarstwa rolnego, posiadłości rolnej, włościanin, wie-
śniak. Przykładów z  wszystkimi wymienionymi komponentami komponentami w  badanym 
materiale odnaleziono 43.

Chłop miał o sobie dobre mniemanie i był dumny z przynależności do swojego stanu. Taki 
pogląd odzwierciedla powiedzenie Co chłop, to chłop! (Ol)3, dalej chłopi zauważali, że Lepszy być 
dobrym chłopym, niż złym popym (O) lub Niż być złym popym, lepij być dobrym chłopym (C). Poczu-
cie własnej godności można dostrzec również w powiedzeniach dotyczących gazdy: Ón se pón, 
a jo se gazda; Jo gazda tego dómu. Pochodzenia dotyczyło również proste stwierdzenie, że Pocho-
dzi z chłopski kóńdziele (O). Jednakowoż nie brakuje przykładów o zgoła przeciwnym znaczeniu. 
Lekceważący stosunek do gazdy przejawił się w określeniach: Jaki mi tu gazda!; Jazda, panie gaz-
da!; Ś‑ciebie gazda, jak z kozy ogrodnik; Bydymy jeść, ale ni wszyscy! – Jako, gazdoszku, to wy nie bydzie-
cie? Sąd o  tym, że od gospodarza zależy stan jego gospodarstwa zawarł się w  następującym: 
Jaki gazda, taki porzóndek; Jaki gazda, taki statek.4 W zbiorze Ondrusza zaznaczyła się hierarchia 
w samym środowisku chłopskim oraz w gospodarstwie domowym: Pachołek sie ni może równać 
gazdowi; Lepszy służyć pod gospodorzym, niż pod pachołkym; Naprzód gazda, potym cygón / Nejprzód  
 

pan «mężczyzna», «oficjalna forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny lub w roz-
mowie o nim», «ten, kto ma władzę nad kimś lub nad czymś», «bogacz; dawniej też: właściciel majątku 
ziemskiego», «mężczyzna stojący na czele domu, rodziny, gospodarstwa», daw. «pracodawca w stosunku 
do służby», pot. «nauczyciel», «właściciel zwierzęcia domowego, zwłaszcza psa»;
siedlok «bogaty rolnik» (definicję „siedloka“ podaję za: https://gwaracieszynska.com/s%C5%82ownik‑
‑gwary).
3 W tym przypadku może chodzić o dwuznaczność: ‚mężczyzna’ lub ‚rolnik’.
4 Statek – bohemizm, w znaczeniu ‚gospodarstwo’.
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gazda, potym cygón. Natomiast przekonanie o tym, że awans społeczny chłopa prowadzi do jego 
zarozumialstwa obrazuje przykład: Jak sie stanie z chłopa pisorz, to se myśli, że je cysorz (C, O).

W  przysłowiach i  przymówiskach widać również pozytywny stosunek chłopa czy gazdy 
do ziemi i  uprawy, dbałość o  gospodarstwo: Taki pole dobrze rodzi, po kierym sóm gazda chodzi; 
U porzóndnego gazdy i świnie majóm połednie; Z niego je dobry gazda; Gospodarstwo bez chłopa, to jak 
człowiek bez duszy (L).5 Pozytywny stosunek do ziemi i przywiązanie siedloka do roli przejawia 
się w porównaniu Lyniwymu jest droższy krok, niż siedlokowi zogón. Chłopom według niektórych 
przysłów dobrze się powodziło, a czasem czuwało nad nimi szczęście czy boska opatrzność. 
Potwierdzają to następujące przykłady: Jak siedlok ni może, to mu Pómbóg pómoże (Br); Ni ma to jak 
siedlokóm, i w niedziele jim rośnie (D); Im głupszy siedlok, tym wiynksze zimioki mo (Br). Inne z kolei 
przykłady odniosły się do wysokości plonów, co ilustruje prześmiewcza ocena małych plonów: 
Gazdoszku, latoś wóm urós owies żabie po uszy, a również od własnej (nie)zaradności, co zostało za-
warte w powiedzeniu: Cygónowi szpyrka, gazdowi kapusta, kiedy ten ostatni pozwalał się oszukać 
Cyganowi. Chłop również swoją pracę musiał wykonywać uczciwie, musiał się starać. Widocz-
ne jest to na przykład w przysłowiu: Jak chcesz, chłopie, fórmanić, musisz cesty nie ganić (O). Pomimo 
powyższych przykładów odnośnie opatrzności bożej i szczęścia sama praca na roli postrzegana 
była jako ciężka, nie zawsze zapewniająca godne utrzymanie, stąd: Lepszo na wojnie egzecyrka6, 
niż u siedloka z masłym ściyrka. Czasem siedlok musiał zadowolić się zwyklejszymi, jednak bar-
dziej pożywnymi rzeczami: Dlo hawiyrza liter kwitu, dlo siedloka garniec kiszki lub musiał odży-
wiać się byle czym, jak na przykład reżnym chlebem, który uznawany był za gorszy: Ni ma dlo 
siedloka, jak reżny chlyb a bukowe drzewo. Poza tym siedlok musiał pracować niezależnie od świąt, 
natomiast zgodnie z kalendarzem robót rolniczych i zjawiskami przyrodniczymi. Ilustruje to 
przysłowie Lepij widzieć wilka, niż siedloka orać w miynsopuście odnoszące się do zbyt wczesnego 
nadejścia wiosny, która wróżyła niezbyt udane plony.

W badanym materiale zaznaczyły się stosunki damsko ‑męskie i podział ról w gospodar-
stwie chłopskim: Baba i kocór dóma, gazda i pies do pola; dalej dodatkowe rozróżnienie na dobrą 
i złą gospodynię: Co dobry gazda na wozie prziwiezie, to zło gospodyń we fortuchu wyniesie; Tak ‑tak‑
‑tak na przetak, gospodyni na korzyni, a gazdowi na tabak!; Jak siedlok ni mo kóni, to za płógym babe 
góni. Pomimo tego, że „zła” gospodyni, baba jest oceniana negatywnie, inna (bez określenia lub 
z określeniem wartościującym dobra, wartka) – pozytywnie, tak dzieje się w przykładach, kiedy 
nie jest zestawiona z gospodarzem, wtedy jej obraz jest kreowana na zaradną, pracowitą kobietę: 
Grónt bez gospodynie, jako człowiek bez prawej rynki; Każdo gospodyni radość wszystkim czyni; Wartko 
gospodyni trzi roboty czyni; Kaj dobro gospodyń warzi, tam sie dycki dobrze darzi. Niektóre gospodynie 
cechowało skąpstwo i nadmierne oszczędzanie, co z kolei zawarły ironiczne powiedzenia: To 
była dobro gospodyni, bo jeszcze trzeciorocznóm szpyrkóm maściła; To była gospodyń: trzecioroczni pieczki 
miała, patyki w lesie zbiyrała. Tylko jeden przykład wyraża się niepochlebnie o gaździenie: Paskud-
ny kocur uczy niedbałóm gaździnóm.

Jak wspomniano powyżej kilka przykładów (konkretnie 22) zawierało oba rozważane 
komponenty (zarówno pana, jak i  chłopa). W  takim przypadku częste było zestawianie pana 
i chłopa i ukazywanie ich we wzajemnej opozycji. Pan w określeniach zebranych przez Ondrusza 

5 W tym przypadku może chodzić o dwuznaczność: ‚mężczyzna’ lub ‚rolnik’.
6 Egzecyrka – ‚musztra wojskowa’
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ukazany jest jako ten, który ma władzę, wyzyskuje chłopa i wydaje mu polecenia: Chłopsko rzecz 
robić, pańsko rozkazować (Br); Panowie wiedzóm, jak chłopa okroczyć (D); Panowie wiedzóm, jak chłopu 
dokuczyć (D); Panowie wiedzóm, jak biyde nagnać do roboty (D); Panowie wiedzóm, jak robotnika za-
przóngnóć (D). Jednostki frazeologiczne ukazujące w  polszczyźnie biedę chłopów wynikającej 
z  wyzysku pana Ewa Młynarczyk przybliża następująco: „z  perspektywy prostego człowieka 
źródłem ciężkiej sytuacji materialnej był wyzysk, jakiego doznawali chłopi ze strony bogatych 
właścicieli ziem […] w korzystaniu z pracy biednych widziano źródło bogactwa panów” (Mły-
narczyk 2021: 126). Wyższość pana nad chłopem potwierdzają również kolejne przykłady (w kilku 
wariantach): Co pón, to pón, a ty chłopie / gorolu, ciś (Pr); Naprzód / Nejprzód pón, a potym cygón (D, O); 
Piyrszy / Piyrwej pón, potym cygón (O, P); Przód pón, a potym ón (Br); Ón pón, a każdy inszy u niego dziod 
(D). W końcu wzajemną różnicę społeczną wskazuje także powiedzenie Chłopa poznosz przi ro-
bocie, a pana przi stole (L) wskazujące na pracowitość chłopa, natomiast u pana ogładę towarzyską.

Pan w  materiale zebranym przez Ondrusza został przedstawiony raczej negatywnie, co 
potwierdzają kolejne określenia ukazujące wyzysk chłopa oraz jego zależność od pana: Nie da-
ruje pón chłopu płatu, a zima latu (O); Ón pón, a wy, biydocy, drzyjcie na niego (D); Pón – jak chce, a chu-
dzina – jak może (Br).

Pomimo tego, że panom powodziło się lepiej i najpewniej byli częstym obiektem zazdro-
ści, to jednak chłopi potrafili w swoim stanie społecznym dostrzec pozytywne aspekty, jak do-
broć, pracowitość, swojski rozum: Lepij być dobrym chłopym, jak biydnym panym (C); Lepsze chłopsko 
głowa, niż pańsko rzić (C); Lepszy być piyrszym chłopym, niż ostatnim panym (C, Pod); Lepszy chłopski 
rozum, niż pańsko nauka (L); o niesłowności panów mówiono: Pańsko rzecz obiecywać, chłopsko do-
wać (Br). Dochodzi tak do wartościowania – pozytywnego, jeżeli mowa o chłopie i negatywnego, 
jeżeli chodzi o pana. Z przysłów tych wynika, że lepiej być dobrym, pierwszym chłopem, który ma 
lepszą sytuację niż biedny, ostatni pan. Natomiast na dopełnienie obowiązku rodzicielskiego po-
mimo trudnej doli wskazuje: Lepszy ciynko biyde klepać, niżli panu dziecko niechać (O).

W końcu o panu i chłopie wypowiadają określenia niemieszczące się w szerszych grupach. 
Zubożenie pana i stratę jego statusu społecznego wyraża: Spod z pana na chłopa (C), natomiast 
wyobrażenie o tym, że to, co „pańskie”, musi być lepsze obrazuje powiedzenie: Co pón mo, to sie 
chłopu przido (D).

Jaki jest natomiast obraz pana zgodnie z widzeniem chłopa? Przykładów, które skupiły się 
właśnie na wizerunku pana, było najwięcej, bowiem aż 71.

Przede wszystkim pan przedstawiony jest jako zarozumiała osoba, wywyższająca się. Do 
pana zatem są porównani tacy ludzie, którzy mają o sobie wysokie mniemanie. Zarozumialstwo 
bywa w niektórych przykładach wyśmiane, np.: Panym chce być, a po pańsku nie umi chodzić (O); 
Pańsko dusza sie go chyto…sie w nim odzywo (D); Pańsko dusza w nim rośnie (D). Kolejne określenia: 
Strugać pana (O); Umi strugać pana (O); Cajgocze mo, a grofa struże (S) znaczą po prostu „udawać 
pana“. Ośmieszeniem jest również porównanie Panoszy sie jak wesz na strupie (O). Kolejne przy-
kłady wyrażają przekonanie o wyniosłości i zadufaniu towarzyszącym chęci podniesienia wła-
snego statusu społecznego: Nejgorszy je taki, co sie z niczego stoł panym (Pr); Dycki je pón gorszy robio-
ny, niż rodzóny (Ol); Zawdy gorszy robióny pón, niż rodzóny (Ol); Jak sie stanie ź ‑dziada pón, nie pómoże 
ani hróm (O); Lepszy pón rodzóny, niż robióny (O); Biada, biada jak pón z dziada (C). Z kolei o nie-
spełnionych ambicjach wymownie świadczy powiedzenie Chciołby być panym, a został dziadym 
(Ol) czy też o zmianie statusu społecznego: Spod z pana na chłopa (C). W podobnym znaczeniu 
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zostały wykorzystane powiedzenia, które zawierają komponent grof. Również tutaj przemą-
drzali lub próżni zwykli chłopi zostali porównani właśnie do grofa (hrabiego): Pyszny jak grof (D), 
innym razem wskazano na pańskie maniery lub chęć awansu społecznego przy jednoczesnym 
niskim stanie majątkowym, w takim przypadku o tych osobnikach ironicznie mówiono: To je 
taki chudobny grof (O); Chudobny grof (O), usłyszeć było można również To je taki jałowy grof (O) lub 
Wielki pón, zrób se sóm (Ol) świadczące o tym, że dana osoba chciałaby wydawać polecenia i roz-
kazywać, lecz nie znajdzie posłuchu. O różnicach w trybie życia i możliwościach panów i ludzi 
ubogich mówi powiedzenie: Pański spani – żebracze śniodani (JB). Jednak fakt, że w końcu wszyscy 
ludzie są sobie równi, niezależnie od stanu społecznego czy majątkowego ilustrują cztery po-
wiedzenia o mocno swojskiej tematyce: Poszoł tam, kaj pón cysorz chodził piechty (D); Idzie, kaj pón 
cysorz pieszo chodził (O); Szeł tam, kaj pón cysorz pieszo chodzi (O); Smerdzisz jak czyk. – A ty wóniosz 
jak pański guwno? (D).

Kolejna grupa powiedzeń, chociaż zawiera komponent pan, tak samo jak powyższa, rów-
nież w swoim znaczeniu bardziej odnosi się do chłopa i do jego pracy u pana. Stwierdzenie Proc-
ny7 chlyb na pańskim (D) dowodzi, że praca u pana była trudna, a na wynagrodzenie trzeba było 
zapracować. Z drugiej strony prosty lud często nie miał innej drogi do utrzymania się, czego 
dowodzi przykład: Przi pańskim dworze, żywi sie, gdo może (C, Pr) lub powiedzenie o przyłożeniu 
się do pracy: Rób, dyś pana pytoł o robote! (O). Wobec braku innej możliwości chłopi nierzadko za-
biegali o pracę na dworze i byli usłużni, co z kolei ilustruje: Panóm bóty liże (O). Jednak za służbę 
i wykonaną pracę chłop najczęściej nie doczekał się wdzięczności: Słóż ty panu wiernie, ón ci za 
to pierdnie (C, Pr) lub Czego panowie nawarzóm, tym sie poddani poparzóm (C, Kr) ukazują poczucie 
niedocenia i nieposzanowania pracy chłopa na rzecz pana. Śląsk Cieszyński przeżył swój roz-
kwit dzięki odnalezionym tu w XIX wieku złożom węgla. Kopalnie były oczywiście we własno-
ści panów, natomiast przy wydobyciu węgla byli zatrudniani zwykli chłopi, z których z biegiem 
czasu wykwalifikowali się górnicy. Trudną pracę w dołach oraz wyzysk obrazuje złorzeczenie 
Niech szlag trefi grofowski szachty! (S). W końcu w zbiorze zebranym przez Ondrusza odnajduje-
my ogólnie znane przysłowie (w dwóch śląskich wariantach): Dwiyma panóm nie idzie słóżyć (C); 
Dwiyma panóm nie lza słóżyć (Pr).8

Jak widać z  powyższego, wizerunek pana przedstawiany był w  większości negatywnie. 
Prosty lud widział bogactwo pana, a jednocześnie uważał, że ten nie musi ciężko fizycznie pra-
cować. Podziw i zazdrość pod tym względem wyrażają powiedzenia: Żyje se jak grof (O); Poznać 
pana po cholewach9 (Br) czy Mo rynce jak grofka (O), czyli ładne, gładkie, bez śladów ciężkiej pracy. 
Najczęściej bogactwo pana mogli chłopi zobaczyć w stodole. Chodziło o plony, które przecież 
oni sami dla pana uprawiali, zebrali i  właśnie w  stodole zgromadzili. W  odróżnieniu od in-
nych wartościowych rzeczy, z którymi chłopi nie mieli kontaktu lub ich nie rozumieli (np. dzie-
ła sztuki, papiery wartościowe itd.), stodoła była bliska, rzeczywista, pełna ziarna, a  przede 

7 Procny – taki, na który trzeba mocno zapracować.
8 Frazeologizm dwom panom służyć odnosi się do niemożliwości zdecydowania się na dokonanie wybo-
ru między dwoma wykluczającymi się alternatywami; próba bezskutecznego (i niemożliwego) pogodzenia 
przeciwieństw.
9 Buty z cholewami były dawniej symbolem bogactwa. W czasach, kiedy skóra była bardzo droga, cho-
lewy wiązały się ze sporym wydatkiem. Bliżej o butach z cholewami jako symbolu bogactwa: — Młynarczyk 
E., 2012, Znać pana po cholewach, czyli utrwalony w przysłowiach obraz ubioru jako symbolu hierarchii społecz-
nej, „LingVaria” VII, nr 2 (14), s. 55–64.
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wszystkim olbrzymia. Zatem właśnie stodoła stała się w wyobrażeniu prostego ludu synoni-
mem bogactwa, czegoś wielkiego: Guwno jak kyrpiec… jak od słónia… jak pańsko stodoła… jak rympoł. 
Stodoła ma swoje miejsce również w innym powiedzeniu: Wiyrz w Boga, nie w pańskóm stodołe (Br, 
S, D, O). Ponieważ pan był bardzo bogaty, w mniemaniu niektórych chłopów nawet nie zauwa-
żał, jeżeli ktoś go okradał. Tym samym kradzież na „pańskim” była nawet usprawiedliwiana: 
Z pańskigo troche ni ma grzych, bo nie ubydzie (D). O bogactwie panów wypowiada w końcu 
powiedzenie młodych dziewcząt, które nie garnęły się do wyjścia za mąż: Ani chodźby był z miodu 
i bogaty jak grof (D).

Pozytywnego wydźwięku nie miały także kolejne przykłady charakteryzujące pana. Powie-
dzenie Cygary czuć, jyny pana nie widać (O) znaczyło, że pan sam nie pracuje, jest leniwy, niemal 
niewidoczny, jednak pilnuje swoich podwładnych, dobrze wie, co się dzieje na jego posiadło-
ściach. To, że pan nie pracował, próżnował, obrazuje również powiedzenie, które odnosi się do 
potraw na pańskim stole. Określenie O pańskim obiedzie niedaleko zajedzie (C) znaczyło, że pan 
mógł jadać lekkie potrawy, niezbyt kaloryczne, ponieważ w odróżnieniu od chłopa nie potrzebo-
wał energii do pracy. O niestałej przychylności osób zamożnych, zależnej od ich kaprysów mówi 
nawet kilka powiedzeń: Pańsko łaska na zajóncu jeździ (C) jest wzorowane na czeskim brzmie-
niu ogólnie znanego przysłowia (Panská láska po zajících skáče), dalej w tym samym kontekście 
w okolicach Cieszyna można było usłyszeć, że: Pańsko łaska – dwa grejcary (D); Pańsko łaska i wino 
przez noc wywietrzóm (S); Pańsko łaska mo krótki chwost (D); Słóżba pańsko na pstrym kóniu jeździ (C). 
Nic dobrego dla chłopa nie wróżyła również pańska prośba: Pańsko prośba gorszo, niż rozkozani 
(Br). O wzajemnych różnicach społecznych, niskiej ocenie umysłowości mówi przysłowie np.: 
To je grofka z próznóm10 głowóm (O), a o wzajemnym dystansie: Z wielkimi panami niedobrze żartować 
(C); Z wielkimi panami po zdaleku (O).

Między chłopami panowało również przekonanie, że panowie posiadają ustalają wspólne 
stanowisko w  porozumieniu z  władzą. Ilustruje to powiedzenie: Panowie sóm móndrzejszy, kie 
idóm z rotuzu, niż kie idóm na rotuz (C). Panowie w opinii chłopów byli również przebiegli, a dzięki 
pokaźnemu stanowi majątkowemu mogli odpowiednio inwestować i osiągać odpowiednie cele: 
Panowie wiedzóm, na co sie stawio palarnie (D); Panowie wiedzóm, na co ziymioki polóm (D); Panowie 
wiedzóm, jak ruszyć miedzóm (D). W  końcu o  przebiegłości pana, ale zarazem nieczystej grze, 
świadczy powiedzenie: To by był pański figiel! (O).

Przykładów, w  których chłop wypowiadał się o  panu pozytywnie, było naprawdę mało. 
Przedstawiały one takie cechy, jak skromność, pracowitość i dobroduszność, jednak należy za-
znaczyć, że przypisowano je panom „małym”, czyli niezbyt bogatym, niewysoko urodzonym, 
stojącym niejako bliżej zwykłych ludzi i rozumiejącym ich potrzeby i sytuację. Opisem powyż-
szego może być: Od małego pana przidzie łaska sama, a od małej pani przidzie jeszcze snadnij (C). Ta-
kiemu człowiekowi dobrze życzono: Do małego pana przidzie łaska sama (Br). Z kolei: Gdo stowo 
z  rana, tyn wyńdzie na pana (O) mówi o  pracowitości. Przykładem zaradności i  dbania o  swój 
majątek przez nieustanne doglądanie jest z kolei ogólnopolskie przysłowie znane również na 
Śląsku Cieszyńskim w wariancie regionalnym: Oko pański kónia tuczy (C).

Kolejną grupą z  komponentem pan są porównania. Nie charakteryzują one prymarnie 
pana, ale raczej określają wzajemny stosunek czy stan rzeczy (pana czegoś, mężczyznę stojące-

10 Prózny to pusty.
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go na czele czegoś, np. gospodarstwa). Chodzi o następujące przykłady: Jaki pan, taki kram (Pr); 
Taki kram, jaki pan (L); Jako dóm, taki pón (D); Jaki pón, taki króm (C, K, R, Br) oraz Jak my z panami, 
tak Kuba z nami (Br). Podobne, ogólne znaczenie, wyrażające ogólną prawdę mają również przy-
kłady niebędące już porównaniami, jak: Każdy pón chwoli swój króm (P); Każdy za swoji pinióndze 
pón (O); Rozkoż se pón, a zrób se sóm (Pr, D, O), czy też w końcu żartobliwe powiedzenia w formie 
łańcuszkowej: Kozoł pón psu, a pies chwostu, pies se legnół, chwost sie nie gnół (R); Kozoł pón psu, pies 
kozoł chwostu, a chwost sie nie ruszył (R); Kozoł pón słódze, słóga psowi, pies ogónowi; pies se legnół, a ogón 
sie ani nie gnół (Pr); Kozoł pón słógowi, słóga psu, pies chwostu; pies se legnół, chwost sie nie gnół (C).

Sumując, można stwierdzić, że rzeczywiście przedstawione przykłady reprezentu-
ją chłopski punkt widzenia i  jego perspektywę. Przejawia się to w aksjologicznie ujmowanej 
rzeczywistości społecznej, zwłaszcza relacji między chłopami a  panami, w  odzwierciedleniu 
hierarchii społecznej (pan, chłop, pachołek, Cygan) oraz możliwych zmian w tym zakresie (awan-
su społecznego lub degradacji), negatywnym ocenianiu zachowania osób, które zdobyły wyż-
szą pozycję społeczną (z chłopa pan). Sam siebie natomiast chłop postrzegał jako pracowitego, 
przedstawiony został jego pozytywny stosunek do uprawianej ziemi i  przywiązanie do niej. 
Niestety, jednocześnie treść przysłów zwracała uwagę na uzależnienie warunków bytowych 
chłopów od wysokości plonów, tym samym chłop musiał troszczyć się o ziemię, a praca na roli 
nie została przedstawiona jako łatwa. Pomimo trudnej sytuacji chłop był jednak dumny z przy-
należności do swojego stanu.

Wzajemne stosunki pomiędzy panem i chłopem nie zostały w zbiorze przedstawione pozy-
tywnie. Tym, kto trzymał władzę nad chłopem, był oczywiście pan, który rozkazywał chłopowi, 
stał wyżej w hierarchii społecznej, a w przytoczonych przykładach uwidoczniła się zależność 
chłopa od pana. Niestety chłop często nie miał innej innego wyjścia i musiał u pana pracować 
w trudnych warunkach, by utrzymać siebie czy własną rodzinę.

Pan w badanym materiale został przedstawiony zdecydowanie negatywnie. Ukazana zo-
stała jego zarozumiałość, wywyższanie się, wyzyskiwanie chłopa. Pan był często niewdzięczny, 
chłopa i jego pracy nie szanował i nie doceniał. Kolejne przykłady przedstawiały pana jako próż-
nego, leniwego, kapryśnego, lecz bogatego. Tylko nieliczne przysłowia zaprezentowały pana 
w dobrym świetle jako łaskawego i troszczącego się o swój majątek. W końcu w badanym mate-
riale odnaleziono połączenia, w których uwidacznia się, że w niektórych przypadkach wszyscy 
są takimi samymi ludźmi, niezależnie od stanu społecznego i majątkowego.

Przedstawione w powyższym artykule przysłowia i „przymówiska” reprezentują tradycyj-
ny obraz pana–chłopa oraz ich wzajemnych relacji. Liczne z nich mają ironiczny, prześmiewczy 
charakter.

THE LINGUISTIC PICTURE OF A LORD AND A PEASANT IN THE PROVERBS 
OF CIESZYN SILESIA

SUMMARY The article focuses on the presentation of the image of a  lord and 
a  peasant in Cieszyn Silesia on the basis of publications of Józef Ondrusz 
Przysłowia i przymówiska ludowe ze Śląska Cieszyńskiego. In summary, it can 
be said that the examples presented represent the peasant’s view of the world. 
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He perceived himself as industrious, his positive attitude to the cultivated land 
and his attachment to it were presented. Despite his difficult situation, howev-
er, the peasant was proud to belong to his state. In the examined material, the 
master was portrayed in a  decidedly negative way. He was conceited, exalted, 
and exploited the peasants. The master was often ungrateful, he did not respect 
the peasants and their work, and he underestimated them. Further examples 
showed the lord as vain, lazy, capricious, but rich.
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UKSZTAŁTOWAĆ NASZE 
POSTAWY?

JUSTYNA WOJCIECHOWSKA

DO ECOLINGUISTICS AND GEOPOETICS HAVE A CHANCE TO SHAPE OUR 
ATTITUDES?

ABSTRACT The text briefly defines ecolinguistics and geopoetics as trends in contempo-
rary humanities that give a living hope for shaping modern man’s attitudes towards the 
environment. The development of civilization is a good thing, but at the same time it carries 
a lot of threats. Ecological awareness is still something unnatural in the thinking of the 
average person and still requires awareness of the relationship between the quality of be-
havior of contemporary society and the quality of life of future generations. The text shortly 
mentions ecolinguistics and geopoetics as trends that allow to raise awareness, especially 
among students and young people. It should be emphasized that this important reflection 
is only a narrow part of the considerations on possible ways of shaping ecological aware-
ness, as well as the trends themselves.
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Ochrona środowiska, w którym żyje współczesny człowiek wraz z całym ekosystemem, stanowi 
podstawową refleksję w rozważaniach i działaniach ludzi świadomych, którzy swoim zacho-
waniem mogą przyczynić się do podniesienia jakości życia i zachowania jak najlepszych jego 
warunków. Unia Europejska począwszy od posiedzenia Rady Europejskiej w Paryżu, co miało 
miejsce w roku 1972, wskazała konieczność utworzenia wspólnej polityki ochrony środowiska, 
która będzie warunkowała gospodarczy rozwój. Politycy zobowiązali poszczególne kraje do 
stworzenia optymalnego programu działań. Wydano Jednolity akt europejski, który wszedł w ży-
cie 1 lipca 1987 roku i po raz pierwszy zawierał tytuł „Środowisko”. Akt stanowił „pierwszą pod-
stawę prawną wspólnej polityki w dziedzinie środowiska, mającej na celu utrzymanie jakości 
środowiska, ochronę zdrowia ludzkiego i zapewnienie racjonalnej eksploatacji zasobów natu-
ralnych” (europarl.eu 2022). Była to pierwsza ważniejsza modyfikacja Wspólnot Europejskich 
od momentu podpisania Traktatów Rzymskich (Byrska – Gawkowski – Liszkowska 2017: 20).

Ogłoszenie Jednolitego aktu europejskiego zbiegło się w  czasie z  intensywnym rozwojem 
ekolingwistyki. Badania nad ekologią języka zostały zintensyfikowane przez norweskiego ję-
zykoznawcę Einara Haugena oraz angielskiego – Michaela Hallidaya. To właśnie oni rozpoczęli 
wzmożone prace w tym zakresie. Haugen wprowadził do słownika termin „ekologia języka”, 
natomiast Halliday w roku 1990 na Międzynarodowej Konferencji Lingwistyki Stosowanej, któ-
ra odbyła się w Tesalonikach, wygłosił referat, podczas którego wyeksponował rolę języka jako 
elementu niezbędnego w starciu z ekologicznymi wyzwaniami. Zaliczał do nich między innymi: 
antropocentryzm, uprzedzenia, dyskryminacje, wynikające z przynależności do określonej kla-
sy społeczno ‑ekonomicznej. Uważał, iż realizują się one właśnie w języku (Krawczak 2017: 147).

Przez lata ekolingwistyka rozgałęziła się na dwa nurty interpretacyjne. Są to:

1. podejście Einara Haugena – norweskiego językoznawcy, który umiejscowił refleksje nad 
ekologią świata w  językoznawstwie i  jako pierwszy wprowadził pojęcie ekologii języka. 
Zgodnie za stanowiskiem Haugena język, na podobieństwo żywego organizmu, jest auto-
nomicznym podmiotem. Prowadzone nad nim badania przyjmują perspektywę socjolo-
giczną, ponieważ odwołują do pielęgnacji i ochrony oraz do zagadnień nawiązujących do 
współistnienia z innymi językami, w tym między innymi bilingwizmu (Steciąg 2009: 62; 
Krawczak 2017: 148)

2. stanowisko mające źródło w nurcie badań Michaela Hallidaya, które zakłada „[…] budowa-
nie krytycznej świadomości języka odpowiadającej zmieniającemu się sposobowi postrze-
gania problemów ekologicznych i ich miejsca w życiu człowieka i społeczeństw” (Steciąg 
2009: 62; Krawczak 2017: 148).

Należy w tym miejscu podkreślić, iż aktualnie w oba wymienione wyżej podejścia wpisuje się 
działalność językoznawców skupionych wokół Zakładu Ekolingwistyki i  Komunikologii Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego mentorem jest Stanisław Puppel. Pracow-
nicy naukowi Zakładu inicjują i rozwijają prace badawcze z zakresu między innymi ekolingwi-
styki i  komunikologii, przy czym ogniskują swoją uwagę wokół międzyludzkiej komunikacji 
z  perspektywy ekologicznej. W  założeniach przypisanych własnym działaniom pracownicy 
podkreślają konieczność podejmowania współpracy z szeroko pojętymi obszarami badań języ-
koznawczych. Wskazują wśród nich: językoznawstwo ogólne, porównawcze, historyczne, opi-
sowe, stosowane, pragmalingwistykę, psycholingwistykę, neurolingwistykę, socjolingwistykę, 
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etnolingwistykę, informatykę, geografię języka i  kultury, a  także planowanie językowe oraz 
semiotykę. Badacze korzystają również z osiągnięć autonomicznych dyscyplin naukowych, do 
których włączają: antropologię, biologię, geografię, psychologię, socjologię, demografię i sta-
tystykę.1

Łączenie wskazanych obszarów badań i naukowej refleksji daje realną nadzieję na moż-
liwość konstruowania językowego przekazu, który w XXI wieku powinien być fundamentalny 
w  perspektywie ochrony życia ludzi i  najbliższego środowiska. Ekolingwistyka to doskonałe 
narzędzie, które z  pełnym przekonaniem nazywam podstawowym w  procesie kształtowa-
nia postaw proekologicznych dzieci, młodzieży i całych społeczeństw. Bernadeta Niesporek‑
‑Szamburska podkreśla, że świadomość ekologiczna musi stać się powszechna. Działania ludzi 
powinny stać się „przytomne”, oparte na wiedzy oraz zastosowaniu mechanizmów rządzących 
przyrodą. Świadomość ekologiczna powinna mieć charakter potoczny, powinna być spójna ze 
sposobem myślenia człowieka, a  także przekazywana z  pokolenia na pokolenie (Niesporek‑
‑Szamburska 2021: 83), a  więc możliwa do zdefiniowania, zaobserwowania i  naśladowania. 
Świadomość ekologiczna posiada trzy współtworzące ją elementy. Są to: wiedza ekologiczna, 
która świadczy o stopniu zrozumienia zależności pomiędzy życiem człowieka a funkcjonowa-
niem przyrody, wrażliwość ekologiczna, którą obserwujemy na przykładzie emocjonalnych 
zachowań wobec przyrody, a także postawa proekologiczna obrazująca charakter działań po-
dejmowanych na rzecz ochrony środowiska (Frątczak 2001; Niesporek ‑Szamburska 2021: 83). 
W obliczu tych rozważań geopoetyka jako rodzaj zielonego czytania i pisania zaproponowa-
na przez Annę Kronenberg (Kronenberg 2014) stanowi mocny element w  złożonym procesie 
zachodzących zmian na rzecz rozwoju ekologicznej humanistyki. Za główny cel geopolityki 
przyjęto „[…] kształtowanie przyjaznego i odpowiedzialnego stosunku człowieka do środowi-
ska przyrodniczego” (Kronenberg 2014: 299). Określana jako związek intelektualnych i zmysło-
wych doznań człowieka w przeżyciu w kontakcie z ziemią, rozwijający się ruch intelektualny 
o  wymiarze międzynarodowym, sposób postrzegania świata i  tworzenia sztuki, dzieł, które 
powstają w wyniku stosowania praktyki „eko”, badawczy warsztat, interpretacja, jak również 
działalność dydaktyczna (Weretiuk 2013: 25; Kronenberg 2014: 317).

To ważny obszar w nauce, która eksponuje przydatność i skuteczność tworzonej wiedzy. 
Zwrot ekologiczny, który dokonał się na gruncie nauk humanistycznych, począwszy od lat 70. 

1 Zespół skupiony wokół Zakładu Ekolingwistyki i Komunikologii UAM w Poznaniu w swoich pracach 
podkreśla wyjątkową rolę języka oraz bada zjawiska komunikacji międzyludzkiej w odniesieniu do syste-
mów komunikacji występujących w przyrodzie. Ponadto naukowcy zajmują się badaniem sposobów za-
rządzania językowymi zasobami przez użytkowników języka funkcjonujących w różnych przestrzeniach. 
Włączają w to tak zwaną niszę codzienną, niszę zawodową i niszę obywatelską. Zakład bada typologię i pa-
rametry transkomunikatorów hybrydowych. Ponadto analizuje typologię wspólnot językowych z perspek-
tywy tak zwanej tężyzny językowej i zdrowia. W tym obszarze wyszczególniono pojęcie odporności języka 
i jego witalności w odniesieniu do poszczególnych języków naturalnych, które funkcjonują wśród wszyst-
kich pozostałych języków naturalnych. Zespół w swoich naukowych działaniach odwołuje się do komfortu 
w procesie komunikacyjnym w odniesieniu do transnarodowych i transkulturowych kontekstów. Poświęca 
również uwagę topologii i roli wizerunku w komunikacji w tym również w mediacji. Opisano na podstawie 
strony internetowej Zakładu Ekolingwistyki i Komunikologii w Instytucie Filologii Wschodnisłowiańskich 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w  Poznaniu, http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=3379. [dostęp: 
20. 06. 2022]. Szczegółowy opis prac zespołu pod kierownictwem prof. Stanisłąwa Puppla do roku 2016 
zawarty jest w tekście M. Krawczaka Poznańska szkoła ekolingwistyki, „Scripta Neophilologica Posnaniensisa” 
Tom XVII, s. 145–192.
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XX wieku stanowił źródło dla zielonego czytania i pisania. Raport sekretarza generalnego ONZ 
Sithu U Thana z 1969 roku oraz raport Klubu Rzymskiego i Konferencji Sztokholmskiej z roku 
1972 stały się zaczątkiem rozgorzałej dyskusji nad koniecznością wprowadzenia radykalnych 
zmian w podejściu człowieka do otaczającego środowiska. Odpowiedzią na mocne głosy były 
różne działania obywatelskie i polityczne. Za prekursora uznano Aldo Leopolda, który stwo-
rzył koncepcję homo ekologicus, a także koncepcję etyki ziemi (land ethic). Teoria była oparta na 
założeniu, że słuszne jest to, co sprzyja zachowaniu spójności, stabilności i piękna wspólnoty 
bioetycznej. Niesłuszne jest to, co temu nie sprzyja (Kronenberg 2014: 296). W początkowym 
rozwoju nurtu ważne są również nazwiska między innymi osób takich jak: Gregory Bateson, 
Antonina Leńkowa, Rachel Carson, Greg Garrard, James Lovelock, Henryk Skolimowski, Arne 
Naess, Joseph W. Meeker, Wiliam Rueckert, Peter Singer, Kenneth Withe i inni.2

Warto wspomnieć, iż ważnym wydarzeniem zwracającym uwagę na zależności zacho-
dzące pomiędzy człowiekiem i środowiskiem była światowa komisja do spraw rozwoju i śro-
dowiska ONZ w 1987, która była spójna z wydaniem Jednolitego aktu europejskiego, który wszedł 
w życie 1 lipca 1987 roku i, jak wspomniałam na początku artykułu, po raz pierwszy zawierał 
tytuł „Środowisko”. Wydarzenia na gruncie politycznym i społecznym stanowiło źródło zain-
teresowania naukowców w tym językoznawców. Czas posiedzenia światowej komisji do spraw 
rozwoju i środowiska ONZ zbiegał się z badaniami nad ekologią języka, w tym norweskiego ję-
zykoznawcy Einara Haugena oraz angielskiego – Michaela Hallidaya, którzy rozpoczęli inten-
sywne prace w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej przez szerzenie merytorycznej 
wiedzy uzupełnionej o „eko” w obszarach, w których prowadzili swoje naukowe badania.

Koniec XX wieku stanowi swoisty „rozkwit humanistyki ekologicznej”,3 która wyłoniła się 
jako nowy paradygmat naukowy (Domańska 2013, Kronenberg 2014). Nurt rozwija się bardzo 
szybko i powstaje spójnie z krytyką antropocentryzmu, eurocentryzmu i geocentryzmu, pod-
kreślając przy tym konieczność i zasadność łączenia wiedzy płynącej z nauk humanistycznych, 
społecznych, przyrodniczych z wiedzą tak zwaną tubylczą (Domańska 2013: 14), która może być 
łączona ze świadomością nazywaną przez Puppla (2009) świadomością członków wspólnoty 
kulturowo ‑językowo ‑komunikacyjnej. Humanistyka ekologiczna u podstaw ma myślenie rela-
cyjne, w którym istotne są wzajemne zależności, „[…] współbycie i współ ‑życie naturo ‑kultury, 
człowieka i środowiska, bytów i istot ludzkich i nie ‑ludzkich” (Domańska 2013: 15).

Humanistyka ekologiczna cechuje się połączeniem humanistyki z naukami o życiu. Jest 
ona krytycznie ustosunkowana wobec tradycyjnego paradygmatu nauki, ponieważ z perspek-
tywy ekologii świat widziany jest jako organizm, jako organiczny system, dlatego humanistyka 
ekologiczna bazuje na metaforze organizmu. To, co wyróżnia nurt, to działania mające na celu 
połączenie nauki zachodniej ze wschodnią oraz z wiedzą tubylczą. Dla humanistyki ekologicz-
nej bardzo ważna jest poznawcza wartość miejsc istotnych lokalnie. Podstawę rozwoju stano-

2 Wszystkie wymienione osoby odegrały istotną rolę w pracach nad zmianą myślenia społeczeństw 
na temat znaczenia postaw proekologicznych i ekologicznego działania człowieka na rzecz dobra dla naj-
bliższego środowiska człowieka i całej Ziemi jako planety. Świadomie i celowo nie poszerzam informacji 
w  tym miejscu o  każdej z  nich, ponieważ wątek dotyczący uwarunkowań historycznych geopoetyki, ze 
względu na obszerny zakres, wymaga poświęcenia odrębnej uwagi.
3 Początek rozwoju humanistyki ekologicznej przypadł na rok 1980. Był to rok wydania książki Car-
olyn Merchant pt.: „The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution” która otworzyła 
humanistykę na ekologię, por. Domańska E., 2013, Humanistyka ekologiczna. Teksty Drugie, 1–2, s. 18.
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wi model społeczny inkluzywności, który szanuje wszelkie formy życia, również nieożywione 
(Domańska 2013: 15).

Ekolingwistyka, geopoetyka jako nurty wpisujące się w  rozwój współczesnego świata 
w moim przekonaniu są ugruntowane w obszarze ekologicznej humanistyki, jednak cały czas 
wymagają refleksji, ożywionych dyskusji oraz wsparcia osób świadomych reprezentujących 
różne naukowe przestrzenie. O dojrzałości człowieka decyduje przystosowanie do warunków 
życia (Domańska 2013: 31), dlatego zarówno edukacja, jak i  postawy dorosłych bezwzględnie 
powinny być otwarte na mocny głos natury. Ekolingwistyka i geopoetyka powinny przemawiać 
w edukacji przedszkolnej, w szkolnych podręcznikach na każdym etapie kształcenia, jak rów-
nież w  postawach autorytetów, które nienagannie powinny zapewniać o szacunku wobec śro-
dowiska. Ekolingwistyka i geopoetyka to narzędzia, które zmieniając obraz widzenia świata na 
trwałe zmienią nasze postawy.

DO ECOLINGUISTICS AND GEOPOETICS HAVE A CHANCE TO SHAPE OUR 
ATTITUDES?

SUMMARY The text indicates the possibility of constructing a linguistic message, 
which in the 21st century should be fundamental in the perspective of protect-
ing human life and the immediate environment. Ecolinguistics was presented as 
a basic tool that plays a significant role in the process of shaping pro‑ecological 
attitudes of children, adolescents and entire societies. Ecological awareness, in 
which geopoetics plays an important role, was strongly emphasised.
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stones from Catholic cemeteries in Podilia. The names appeared in visual part of the in-
scription, created a positive characteristic of a deceased person. The professions and titles 
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and deserved, as indicated in the inscription. The tombstone inscriptions were dedicated 
to women and men. The ennobling element of characteristics for women were the hus-
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Olena Havryliuk Sposoby nobilitacji zmarłego w historycznych polskich inskrypcjach nagrobnych ... 

Nie ubiór, ale zasługa zdobi człowieka
(polskie przysłowie)

1 / WSTĘP
Przedmiotem zainteresowania w  niniejszym artykule są polskie inskrypcje nagrobne z  XIX 
wieku i  początków XX wieku, które zachowały się na katolickich cmentarzach Podola. Zda-
niem lingwistów, „inskrypcja nagrobna to swoisty, mocno osadzony w tradycji typ tekstu kul-
tury, gatunek mowy, który będąc wypowiedzią o złożonej intencji komunikacyjnej, pełni przede 
wszystkim funkcję informacyjno ‑komemoratywną – upamiętnia osobę zmarłego, dając świa-
dectwo jego życia i śmierci” (Steczko 2011: 92). Wzorzec inskrypcji obejmuje elementy obliga-
toryjne (informacyjne), bardziej skonwencjonalizowane, oraz elementy fakultatywne, zależne 
od fundatora (nadawcy), uzupełniające charakterystykę zmarłego (podmiotu inskrypcji) (Dłu-
gosz 2010: 21–22). Umieszczanie w napisach nagrobnych dodatkowych informacji o zmarłym, 
takich jak zawód czy pozycja społeczna, stanowi zawsze decyzję fundatora nagrobka, który 
wybiera informacje pozytywnie aksjologizujące – jego zdaniem – osobę upamiętnianą (Dudek‑
‑Szumigaj 2016: 202–211).

Celem przedstawianych w artykule badań jest wskazanie tych zawodów, stanowisk, dzia-
łań, które nadawca epitafium uważał za nobilitujące zmarłego. Podole to obszar pogranicza 
historyczno ‑kulturowego, na którym przez wieki współistniały dwa etnosy, przenikały się kul-
tury, wyznania i języki. Przyjęłam, odwołując się do założeń lingwistyki kulturowej i kulturo-
wych funkcji języka (Bartmiński 2001: 15–16, 20–21), że w napisach nagrobnych jako tekstach 
kultury mogły zostać odzwierciedlone czynniki etniczno ‑wyznaniowe, jak i  doświadczenia 
historyczne, system wartości, specyfika społeczna Podola. Podstawę materiałową badań sta-
nowią napisy nagrobne zebrane drogą osobistej eksploracji terenowej (zapisy i zdjęcia nagrob-
ków), w czasie której docierano do cmentarzy zabytkowych, często skazanych na zapomnienie, 
niemal całkowicie zniszczonych. Badaniami objęto inskrypcje historyczne (XIX wiek i początek 
XX wieku) z Podola, z cmentarzy obwodów winnickiego, chmielnickiego, tarnopolskiego, żyto-
mierskiego, które znajdują się na terenie dzisiejszej Ukrainy. Ponadto jako materiał badawczy 
wykorzystano zdjęcia nagrobków z albumów Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia (zob. źródła), 
które są efektem akcji ratowania zabytkowych polskich nekropolii katolickich na Podolu.1 

Inskrypcji nagrobnych z  cmentarzy katolickich Podola do tej pory systematycznie nie 
zbadano, a są one świadectwem wielu ważnych zjawisk językowo ‑kulturowych, też wspólnej 
historii. Jak pisze K. Sicińska, „Kresy Wschodnie to pojęcie w kulturze polskiej o szczególnym 
charakterze i  znaczeniu. To przestrzeń realna: geograficzno ‑historyczna, narodowościowa, 
kulturowo ‑językowa, ale też przestrzeń symboliczna: legendarno ‑mitologiczna, przez co nace-
chowana aksjologicznie” (Sicińska 2013: 11). J. Kolbuszewski podkreśla natomiast, że cmentarz 
to miejsce podobne do czytania książki  – kartami „do czytania” są poszczególne groby i  na-
grobki, które stanowią metaforyczne świadectwo ludzkich istnień (Kolbuszewski 1996). Dzięki 
inskrypcjom nagrobnym przekazywana jest historia życia, pracy, wydarzeń ważnych dla wielu 

1 W akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” od lat bierze udział organizacja społeczna „Konfe-
deracja Polaków Podola XXI wieku” (Winnica, Ukraina), której przewodniczę. Przedstawiane w artykule 
analizy są fragmentem moich całościowych badań nad inskrypcjami z Podola.



STUDIA SLAVICA XXVI/1 87

Olena HavryliukSposoby nobilitacji zmarłego w historycznych polskich inskrypcjach nagrobnych ... 

pokoleń mieszkańców danego obszaru; stają się dowodem istnienia pochowanych tam osób, 
ich zawodów, zasług, osiągnięć. W badaniach lingwistycznych analiza inskrypcji prowadzi do 
odczytywania językowych sposobów pozytywnego wartościowania, też budowania językowego 
realizmu. Na te aspekty zwracam uwagę w dalszej części artykułu.

Analizowany materiał pochodzi głównie z XIX wieku, dlatego nie wszystkie leksemy od-
notowane w inskrypcjach mają znaczenia denotacyjne lub konotacyjne takie same, jak współ-
cześnie. W związku z tym dla niektórych przykładów przywołuję ich definicje znaczeniowe ze 
słownika uwzględniającego materiał historyczny: Słownik języka polskiego pod redakcją W. Do-
roszewskiego.

2 / ANALIZA INSKRYPCJI – UWAGI OGÓLNE
Analiza napisów nagrobnych z  cmentarzy Podola pokazuje, że niezbyt często umieszczano 
w nich nazwy zawodów czy stanowisk. W inskrypcjach przywoływano tylko te, które były od-
bierane jako prestiżowe albo wskazywały na wysoki poziom działania. Podniosłość starano się 
zachowywać także w  stylistyce inskrypcji, co najczęściej oznaczało sięganie po styl oficjalny. 
Można przyjąć, że wyekscerpowane z omawianych inskrypcji nazwy zawodów i stanowisk to 
nazwy, które pełniły funkcję nobilitującą osoby zmarłe, dopełniały ich charakterystykę.

W strukturze omawianych napisów nagrobnych nazwa zawodu albo stanowiska ma za-
zwyczaj stałe miejsce. W  większości inskrypcji najpierw podawano elementy onomastyczne 
(identyfikujące, tj.  imię, nazwisko), daty (urodzenia, śmierci, ewentualnie liczbę przeżytych 
lat), a dopiero po nich umieszczano nazwę zawodu, stanowiska, funkcji zmarłego. W drugim 
wariancie dodatkową charakterystykę, a  zwłaszcza szlacheckie pochodzenie, wprowadzano 
przed imieniem i nazwiskiem osoby.

Materiał badawczy analizuję osobno w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, ponieważ ich 
status społeczny oraz zawodowy w  okresie XIX wieku był odmienny. Ten stan został także 
utrwalony w doborze elementów nobilitujących w inskrypcjach.

2. 1 / Napisy nagrobne poświęcone kobietom
Wiek XIX oraz początek XX wieku to czas, kiedy kobiety jeszcze nie mogły pracować zawo-
dowo, ich udziałem były tylko zajęcia związane z rodziną. Dlatego faktycznie nie odnotowano 
żadnego napisu, który by świadczył o działalności zawodowej kobiet, choć można przypusz-
czać, że również miały one pewien wpływ na życie wspólnoty (były fundatorkami szkół, szpita-
li, kościołów). Takie inskrypcje pojawiły się jednak dopiero w pierwszych dekadach XX wieku.

W wieku XIX dodatkowe informacje o kobietach podawano tylko wtedy, gdy zmarła pocho-
dziła ze szlacheckiej rodziny lub była żoną znanej osoby (tradycja ta rozwijana była od XVIII wie-
ku). Funkcję nobilitującą pełniły nazwy, które łączyły się z pozycją społeczną męża, pochodzące 
od zawodu lub funkcji przez niego piastowanej. Przykładem może być napis na trzech płytach 
nagrobnych (tworzących całość) umieszczonych obok katedry w Kamieńcu Podolskim: utrwala 
on warianty rodzajowe stanowiska: radca – rayczynia/radczynia. Na centralnej płycie napisano:

D O M
LEŻY CIAŁO
SZLACHETNEGO
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KAZIEMIERZA
PODHAIECKIEGO
RADCY KAMIENE
CKGO ZMAR
WROKU 1777
AD 2 MARCA
PROSI Z MARIA2

Natomiast płyta lewa zawiera zapis:

†
TU LEŻY CIA‑
ŁO Ś. P. SZLACHE
TNEY JMCI PANI
PODHAIECKIEY
RAYCZYNYKA
MIENIECKIEY
ZMARŁEY
I5 MAIA
AD. 1783

Również po prawej stronie znajduje się płyta, na której podano dodatkową informację o osobie 
zmarłej w formie nazwy odmężowskiej:

D. O. M.
SZLACHETNEY ZACNIE
SŁAWETNEY ZOFII
Ż PAWLICZÓW SWIALOWICZÓW
RADCZYNY KAMIENIECKEy
URODZONEYWROKU
1686
WIERAŻNIEYSZYMZAS
ZMARŁEY 1737
DNIA 3 MAIA
PROSIMIŁOSIEDNIEG
KATOLIKA
OPOZDROWIENIE
ANIELSKIE

W  napisie podanym niżej charakterystyka zmarłej kobiety zawiera odniesienie do wysokiej 
rangi wojskowej męża a także do jej roli jako fundatorki świątyni: generałowa, fundatorka. Odno-
towane formy, podobnie jak rayczynia/radczynia, są świadectwem użycia feminatywów w daw-
nym języku polskim:

2 We wszystkich inskrypcjach, które są cytowane w artykule zachowałam oryginalny zapis.
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MARIANNA Trzecieska
Generałowa Fundatorka tego Kościoła
Żyła lat 72. Umarła Dnia 29
MUSIACA MARCA 1817 ROKU
 (Mołczany)3

Związek osoby zmarłej z wysoką pozycją męża zaznaczano także w inskrypcjach w inny spo-
sób – poprzez wskazanie relacji rodzinnych (wdowa) i określonego stanowiska, np.:

D O M
Tu leżą zwłoki
Ś.P. Karoliny z
Łutkiewiczów
N A S U L I N,
wdowy Kapitana
Feldiegerskie –
go Korpusu, któ‑
ra przeżywszy
lat 56 umarła 21
Lipca 1865 roku
 (Gródek, także Gródek Podolski)

Elementem nobilitującym w charakterystyce zmarłych kobiet stawało się też ich pochodzenie – 
informację taką przekazywano werbalnie lub graficznym zaznaczeniem herbu. Mogła to być 
informacja wchodząca w skład bardziej rozbudowanej charakterystyki (jak w pierwszym z po-
niższych przykładów) albo jedyny element (drugi z przykładów).

D. O. M.
Tu spoczywa ś. p. Teresa z hrabiów Polentów
Trzecieska
Wdowa po Ludwiku Trzecieskim
Rotmistrzu b. W. P.
Umarła d. 25 Lutego 1858 r. przeżywszy lat 77
Prosi o pobożne westchnienie do Boga
 (Mołczany)

(herb)
Lucya
z Kuczkowskich
BABIŃSKA
zmarła d. 6 Lipca 1878 r.
żyła 28 lat
 (Krasne)

3 W nawiasie po przykładzie inskrypcji nagrobnej podaję miejscowość, w której znajduje się cmentarz.
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Jeszcze pod koniec XIX wieku nie podawano wprost zawodu kobiet w  inskrypcjach nagrob-
nych. Wśród utrwalonych napisów znalazły się jednak interesujące przykłady, w  których na 
działalność zawodową zmarłej wskazywał napis o fundatorach pomnika (od wychowanek) oraz 
rzeźba w kształcie otwartej książki, która zwieńczała pomnik:

†
ś. p.
IDALJA
z MICHAŁOWSKICH
KALIŃSKA
ZASNĘŁA W BOGU d. 12/25 WRZEŚNIA 1895 r
OD KOCHAJACEGO BRATA
BRATANKI, BRATANKÓW
I WYCHOWANEK
 (Lityń)

Dopiero początek XX wieku przynosi zmiany społeczne: kobiety mogą pracować jako nauczy-
cielki, pielęgniarki, lekarki. Na badanym terenie najstarsza odnaleziona inskrypcja, w której 
zapisano zawód kobiety, wyrażony żeńską formą (nauczycielka), pochodzi z 1924 roku:

Anna z Dawiskibów
KRUKOWSKA
nauczycielka
zmarła dnia 8 grudnia 1924.
W 29 roku życia.
 (Iwanówka)

2. 2 / Napisy nagrobne poświęcone mężczyznom
Znacznie bardziej zróżnicowaną grupę stanowią nazwy działalności zawodowej umieszczane 
w  inskrypcjach, których podmiotem byli mężczyźni. Zawarte w  częściach onomastycznych 
inskrypcji daty urodzenia i  śmierci (zwłaszcza śmierci) mają w  tym wypadku znaczenie po-
znawcze: wyznaczają ramy czasowe wydarzeń historycznych. Najlepszym przykładem mogą 
być dość licznie odnotowane w materiale badawczym napisy nagrobne, w których wskazano 
rangę wojskową zmarłej osoby. Tego typu inskrypcje informują o walkach o niepodległość Pol-
ski w  szeregach legionów napoleońskich, o  legionistach XX wieku, powstańcach, o  służbie 
w wojsku rosyjskim, wojnach polsko ‑ukraińskiej i polsko ‑rosyjskiej.

2. 2. 1 / Działalność wojskowa
Działalność wojskowa to jedna z najczęściej utrwalanych w inskrypcjach informacji o zmarłym. 
Kresy południowo ‑wschodnie były miejscem wielkich wydarzeń historycznych. Walki o teryto-
rium, wojny, zabory, powstania powodowały, że wojskowy fach był bardzo szanowany i często 
stawał się podstawą nobilitacji osoby po śmierci. K. Długosz zauważa, że w polskiej tradycji 
żywe jest podawanie w napisach nagrobnych danych o wojskowej służbie i życiu dla Polski. Zda-
niem badacza „można się w tym chyba dopatrywać starożytnych wzorców inskrypcji greckich 
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i  rzymskich powstających z  potrzeby uwiecznienia wojennych czynów poległych bohaterów” 
(Długosz 2010: 100).

Służbę wojskową po ostatnim zaborze Polski zapisano w  inskrypcjach nazwami: jenerał 
major, rotmistrz (byłej Kawalerii Narodowej Wojsk Polskich) generał, półkownik, major. Na tablicach 
w kościele w Mołczanach „można zaobserwować ciekawe napisy (tablice są marmurowe, pisane 
łaciną i językiem staropolskim, co daje możliwość obserwowania także ciekawych zjawisk języ-
kowych)” (Havryliuk 2019: 20–21). Podane niżej przykłady inskrypcji z tej miejscowości poświę-
cone zostały zmarłym, którzy brali udział nie tylko w Legionach Polskich generała Dąbrowskie-
go, ale prawdopodobnie uczestniczyli w powstaniu listopadowym (początek 29 listopada 1830 
roku):

D. O. M.
Antoni Romuald z Trzeciesza
Trzecieski
Jenerał major woysk polskich i kawaler
Zył lat 78
Umarł dnia 21 kwietnia 1804 roku
 (Mołczany)

Pamięć zwłokom
Ludwik z Trzeciesza
Trzecieski
Rotmistr byłej Kawalerii Narodowej
Wojsk Polskich
Tej Świątyni Fundatora najstarszy Syn
Żył lat 63
Zmarł Dnia 8 Kwietnia 1830 Roku
 (Mołczany)

Nagrobek w Zasławiu podaje jeszcze odniesienie do rodzinnych stosunków między podmiotem 
inskrypcji a fundatorem napisu (ojcu). Wydaje się, że zmarła osoba była autorytetem dla pozo-
stałych członków rodziny, a forma napisu (połkownikowi woysk Polskich) podkreśla, że zmarły był 
wielkim patriotą walczącym o niepodległość Polski:

OJCU
Marcinowi CICHOŃSKIEMU
Połkownikowi Woysk Polskich.
Urodzonemu dnia 11. Listopada
1750 Roku. Zmarłemu dnia
2 Kwietnia 1831 Roku
 (Zasław)

Zapisanie w  inskrypcjach nagrobnych losów żołnierzy ‑legionistów i  członków ich rodzin po 
walkach o niepodległość było przejawem odwagi ze strony nadawcy, zwłaszcza gdy mieszkał 
on na terytorium mocarstwa rosyjskiego. We wspomnianych już Mołczanach znajduje się 
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nagrobek z dość rozbudowanym, ekspresywnym napisem (znosili trudne losy życia) – na począt-
ku zawiera informację o kobiecie, a potem o mężczyźnie:

Tu spoczywaią Marianna z
Rakowskich Wolska i Nepomucen
Wolski Maior
Dawnych Legio
Nów Polskich
Które znosili trudne losy życia
 I zmarli […]
Kwietnia 1837 roku
Maiąc lat 54. A
Druga d. 16 grudnia 1846 roku
Maiąc lat 84
Stroskane dzieci […]
Czułości tę skro
Mną pamiątkę
Im poswięcaią
A przechodnia
O pobożne west
Nie prosza.
 (Mołczany)

Przytaczana poniżej inskrypcja zaświadcza z kolei, że pochowana osoba była pułkownikiem, 
a daty urodzenia i śmierci pozwalają przypuszczać, że mogła to być służba w wojsku carskiej 
Rosji. Warto podkreślić, że inskrypcja utrwala dawną, odmienną od współczesnej, formę gra-
ficzną: półkownik. Napis nie podaje żadnego wskazania na rodzaj wojsk. Wydaje się, że nadaw-
ca podkreślił stanowisko wojskowe zmarłego, a  jednocześnie nie chciał akcentować rodzaju 
i miejsca służby:

Ś. P.
Półkownik Ignacy
BATORSKI
żył lat 58
zmarł d. 11 Grud.
1887 r.
Pokój jego duszy
 (Żwaniec)

Dwie kolejne inskrypcje odnoszą do wydarzeń z początku XX wieku. W pierwszej upamięt-
niono działalność młodej osoby w wojsku polskim. Nazwa wolontariusz miała historycznie zna-
czenie ‚ten, kto zgłasza się dobrowolnie do wojska’ i była synonimem ochotnika (przestarz., SD4). 
Umieszczona w napisie data nie daje wyraźnej wskazówki, kto przyczynił się do śmierci, ale 

4 W artykule na oznaczenie Słownika języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego stosuję skrót 
SD.
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ekspresywna para antonimów (ofiara – mordercy) wskazuje na zakończenie życia w tragicz-
nych okolicznościach.

Ś. † P.
Tu spoczywa
Stanisław Kamiński
wołontariusz
8 korpusu 2 pułku
ułanów wojsk polskich
padł ofiarą zabili
mordercy 24 Kwiet. 1918 r.
Żył lat 18!
 (Szepetówka)

Natomiast w  drugiej inskrypcji data przenosi do wojny polsko ‑bolszewickiej, a  nobilitujące 
określenie poświadcza działalność wojskową: żołnierze wojska polskiego. Ponieważ napis umiesz-
czono na mogile zbiorowej, nie ma w nim dokładniejszej charakterystyki zmarłych (stopni woj-
skowych), także nadawca został ogólnie nazwany: rodacy  – rodakom. Trzeba jednak dodać, że 
wybór słowa rodacy jest bardzo znaczący, służy podkreśleniu wspólnoty narodowej poległych 
żołnierzy i fundatorów pomnika. Równie znacząca jest składnia napisu, charakterystyczna dla 
dedykacji (kto – komu), która kojarzyć się miała z wdzięcznością, hołdem:

TU SPOCZYWAJĄ
ŻOŁNIERZE
WOJSKA POLSKIEGO
POLEGLI W 1920 ROKU
PROSIMY O MODLITWĘ
RODACY – RODAKOM
 (Nowa Uszyca)

2. 2. 2 / Stan duchowny
Bardzo liczną część utrwalanych w  inskrypcjach nazw nobilitujących zmarłego stanowią te, 
które odnosiły do pełnienia posługi kapłańskiej i podkreślały, że napis upamiętnia osoby du-
chowne. Stan kapłański zmarłego podawano w formie mianownikowej przed imieniem i na-
zwiskiem, dzięki czemu informacja zwracała uwagę odbiorcy:

Ś. P.
Ksiąd
ANTONI KULESZA
żył lat 64
Zm. 19 maja 1868
Był kochany
przez wszystkich
bo kochał
wszystkich
 (Snitków)
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Ś. P.
Ksiądz
JAN ZAWADZKI
żył lat 50
ZM. 16 LIPCA 1822
[…] się dość
napracował
dla Boga i
ludzi
 (Snitków)

W niektórych inskrypcjach powtarzano nazwy kapłańskiej funkcji osoby zmarłej w początko-
wej i końcowej części napisu – jako ważny element charakterystyki zmarłego, np.:

†
Ks. Kanonik
JAN SAWICKI
proboszcz żwaniecki
od 1855 do 1902
26 Lipca 1902
żył lat 82
Pamięci zacnego
proboszcza
wdzięczni parafianie
 (Żwaniec)

Ś. P.
Ksiądz
Józef
MOCZULSKI
Proboszcz
Mając lat 52
23 lipca 18[.] r.
 (Zińkowce)

Ciekawym przykładem jest inskrypcja, w  której komunikat werbalny wzmocniono rzeźbą 
przedstawiającą mężczyznę w  ubraniu mnicha (charakterystycznym dla zakonu karmelitów 
bosych):

KSIĄDZ KONSTANTY KAR
POWICZ ZAKONU KARME
LITUW BOSYCH PRZENIOSŁ
SIĘ DO WIECZNOSCI D. 19
MAIA 1867 R. MAIĄC L. 65
WIECZNY ODPOCZYNEK
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RACZ DAC DUSZY IEGO PA
NIE.
(obok katedry w Kamieńcu Podolskim)

Podkreśleniu, że zmarły był osobą duchowną mogło służyć, jak poświadcza kolejna inskrypcja, 
zapisanie tego faktu tylko w części końcowej, w której ujawniał się nadawca napisu. Podobnie 
jak w  innych inskrypcjach, także i  w  tym przypadku warstwę słowną inskrypcji uzupełniały 
elementy ikoniczne – znaki, które wyrzeźbiono pod krzyżem albo na krzyżu pomnika:

Erazm Wierzejski
Żył lat 56
Umarł 1872 † 1 Lipca
Parafianie Proboszczowi
 (Mohylów Podolski)

Z działalnością Kościoła była związana funkcja syndyka5, czyli – dawniej – urzędnika miejskie-
go, który mógł reprezentować jego sprawy. Taką nazwę zapisano na pomniku Jana Barszczew-
skiego:

D. O.M.
Jana
BARSZCZEWSKIEGO
Syndyka Chocim.
Kościoła
† 20 Września 1900
Mając 88 lat.
Tę pamiątkę poświęca
Rodz. Tomaszewskich.
 (obok katedry w Kamieńcu Podolskim)

2. 2. 3 / Służba lekarska 
W XIX wieku oraz na początku XX wieku mieszkańcy europejskich państw umierali z powodu 
różnych ciężkich chorób, takich jak: dżuma, cholera, gruźlica i inne. Wielkim szacunkiem cie-
szyli się więc lekarze i farmaceuci. Dlatego te profesje – doktor, prowizor farmacji6 – utrwalano 
następnie w napisach nagrobnych jako element pozytywnej aksjologizacji zmarłego, np.:

Ś. † P.
Doktor
WITOLD KAMIEŃSKI
zm. d. 10 gr. 1897 r.
Ku wiecznej pamięci
od żony i dzieci
Nie sądż go Panie, jak sędzia surowy
Który rozstrząsa ściśle wszystkie czyny

5 Syndyk, hist. ‚w dawnej Polsce: urzędnik miejski’, SD.
6 Prowizor, przestarz. ‚dawny pracownik apteki niższy stopniem od magistra farmacji’, SD.
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Ale jak Ojciec, co zawsze gotowy
Przebaczyć wszystkie dzieci swoich winy
 (Krasne)

D. O. M.
Ś. † P.
Doktor jan
HUPPMANN
urod. 1820 r.
umarł 1886 r.
wieczny odpoczynek
racz Mu dać Panie
 (Żwaniec)

Ś. † P.
SZYMON
MOLIOLIS
Prowizor farmacji
UR. 12 GRUDN. 1875 R.
ZM. 31 STYCZ. 1910 R.
POKÓJ JEGO DUSZY.
 (Krasne)

2. 2. 4 / Zawód nauczyciela
Działalnością przywoływaną w  inskrypcjach w  funkcji nobilitującej zmarłego był zawód na-
uczyciela. Wynikało to prawdopodobnie z postrzegania w świadomości społecznej tego okresu 
wysokiego statusu osób posiadających wykształcenie oraz z  przekonania, że nauka w  szkole 
dawała możliwość odmiany losu. Przykład zamieszczony niżej dowodzi, że nadawcy bardzo za-
leżało na zaznaczeniu zawodu osoby zmarłej, bo nazwa nauczyciel występuje już w części ono-
mastycznej inskrypcji. Dopiero po tej informacji zamieszczono rozbudowaną, poetycką część 
wyrażającą osobiste uczucia fundatora nagrobka:

†
MARYAN
GÓRSKI
NAUCZYCIEL
* 9 KWIET.1860
† 7 LIPCA 1897
Zwiądłeś jak róża jak ją mróz 
 owieje
Serce mnie ciężką okryłeś żałobą
Zostawiłeś mi tylko jedyną pociechę
Że i ja wkrótce pójdę za tobą
 (Husiatyn)
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2. 2. 5 / Działalność  naukowa i artystyczna
Rozwój nauki i sztuki był ważnym elementem życia wyższych klas społeczeństwa Podola w XIX 
wieku. Ale i wśród innych warstw społecznych działacze nauki i sztuki cieszyli się ogromnym 
autorytetem.

Wysoka ranga naukowa w  Rosyjskim Imperium wymagała napisu w  języku rosyjskim. 
Można przypuszczać, że fundatorami takich inskrypcji byli koledzy zmarłego lub zwierzchni-
cy. Przykładem inskrypcja upamiętniająca osiągnięcia naukowe Aleksandra Bogdanowskiego, 
który założył pierwszą katedrę prawniczą, był dziekanem wydziału prawniczego na Uniwer-
sytecie Noworosyjskim w Odessie. Nagrobek z inskrypcją zachował się na cmentarzu w Moł-
czanach, utrwalono w  nim tytuł naukowy zmarłego i  osiągnięte stanowiska (w  tłumaczeniu 
własnym na język polski): doktor prawa, zasłużony profesor zwyczajny, tajny radca.7

†
АЛЕКСАНДРЪ
МИХАЙЛОВИЧЪ
БОГДАНОВСКІЙ
РОД. 2 ІЮНЯ 1830 Г.
† 5 ЯНВАРЯ 1902 Г.
ДОКТОР ПРАВЪ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОРДИНАРНЫЙ
ПРОФЕСОРЪ
ИМПЕРАТАРСКАГО
НОВОРОСІЙСКАГО
УНИВЕРСИТЕТА
ТАЙНЫЙ СОВЪТНИКЪ
 (Mołczany)

Bardzo pozytywny przekaz zawiera epitafium umieszczone w  katedrze w  Kamieńcu Podol-
skim. Napis upamiętnia wybitnego Podolanina (urodzony na Winniczyźnie, zmarł w Kamień-
cu Podolskim) Antoniego Józefa Rolle – znanego lekarza psychiatrę, autora wielu opracowań 
medycznych oraz historycznych (poświęconych Kresom Multańskim). W inskrypcji zamiesz-
czono nie tylko nazwy zawodów (lekarz, historyk), ale też wyjątkowo rozbudowany opis, który 
jest językowym sposobem wyrażenia uznania i hołdu wobec zasług wybitnego historyka (syn tej 
ziemi, przeszłość jej umiłował, odgrebywał i opowiadał a skarby jej czcić uczył):

Dr. ANTONI JÓZEF
ROLLE
LEKARZ I HISTORYK
* 1830 w HENRYKOWCE
† 1894 w KAMIEŃCU PODOL
SYN TEJ ZIEMI

7 Tajny radca ‚wysoki urzędnik na dworze królewskim lub w dawnej administracji państwowej’, SD. 
Tajny radca (тайный совътникъ) to w  XIX wieku bardzo wysoka ranga w  rosyjskim systemie urzędni-
czym, zarezerwowana dla osób, które pełniły funkcje akademickie, rządowe.
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PRZESZŁOŚĆ JEJ UMIŁOWAŁ
ODGREBYWAŁ I OPOWIADAŁ
A SKARBY JEJ CZCIĆ UCZYŁ
NIECH ODPOCZYWA
W POKOJU
 (katedra w Kamieńcu Podolskim)

Ciekawa i  nie do końca jasna historia łączy się z  nagrobkiem Tomasza Padury (polski poeta 
„szkoły ukraińskiej”, autor dumek, piosenek, poematów i  innych znanych tekstów) w Mach-
nówce. W 1876 roku znany rzeźbiarz Wiktor Brodski na zamówienie przyjaciela Padury – Ma-
riana Wasiutyńskiego, wykonał bardzo piękną rzeźbę, na której m.in. napisano: Przyjacielowi 
ten kamień położył Marjan Wasiutyński.8 Od roku 1880 na cmentarzu w Machnówce leży na miej-
scu pochowku poety płyta z inskrypcją, w której podano zasługi zmarłego (nie jest natomiast 
wiadomo, jak wyglądał nagrobek Padury przed tą datą):

W PAMIĘĆ
TOMASZOWI PADURZE
Pieśniarzowi Ukrainy
RODACY
położyli kamień
1880 r.
ur. 21 Grud. zmarł 8 Wrześ. 1871 r.

2. 2. 6 / Służba urzędnicza i wysokie stanowiska zarządcze 
Osobną i dość liczną grupę stanowią inskrypcje rozbudowane, z dokładną informacją o pełnio-
nych przez zmarłego funkcjach, miejscu pracy, zasługach dla społeczeństwa czy też kraju, gu-
berni, miasta, właściciela jakiegoś majątku. Oficjalny styl tego rodzaju inskrypcji wskazywałby 
na to, że fundatorami byli koledzy lub zwierzchnik zmarłego. Jednak w niektórych napisach 
nagrobnych poza informacjami o działalności zawodowej zmarłego zamieszczano także infor-
macje indywidualizujące, na przykład miejsce urodzenia, imiona rodziców, np.:

Ś. P.
JAN ROMAŃSKI
B. PEŁNOMOCNIK
ICH EXCELLENCYI HR. POTOCKICH
I ADMINISTRAROR FABRYK
SZEPETOWIECKICH I UŁADOWIECKICH
UR. 28 CZERWCA 1818
W PODMANASTERZU
Z OJCA LUDWIKA
I MATKI ANNY Z RÓŻYCKICH

8 Informacja podana w  czasopiśmie „Kłosy” 1856, nr 580, t. XXIII. Zdjęcie rzeźby zachowało się 
w opracowaniu książkowym; podano, że była umieszczona na ścianie kościoła, który zburzyły władze ra-
dzieckie.
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USNĄŁ W PANU 23 WRZEŚNIA 1888
PROSI O POZDROWIENIE ANIELSKIE
 (Pików)

Na cmentarzu w Pikowie zachował się nagrobek rodzinny z inskrypcją, która zawiera nobili-
tujące informacje o szlacheckim pochodzeniu zmarłego (herbu Nałęcz), stanowisku (marszałek 
powiatu winnickiego) oraz ogólną ocenę działalności tej osoby (służył ziomkom):

IGNACY NAŁĘCZ‑
SOBIESZCZAŃSKI
MARSZAŁEK P. WINNI
CKIEGO SŁUŻYŁ ZIOMKOM
LAT 30. ZM. 1865 R. 20 AUG.
PROSI
O ANIOŁ PAŃSKI

W kolejnej inskrypcji wysoki stan szlachecki osoby zmarłej wyrażono odpowiednim tytułem 
(Jaśnie Wielmożny), a następnie podano stanowisko (marszałek szlachty):

D. O. M.
Tu spoczywają zwłoki
Jaśnie Wielmożnego
JÓZEFA KRAFSOWSKIEGO
Marszałka szlachty powiatów
Lityńskiego i Mohilowskiego
ur. d. 19 Maja 1782 umarł d. 2
[…] 185 […]
 (Snitków)

Jak już wcześniej wspominałam, w Imperium Rosyjskim państwowa służba na wysokim stano-
wisku była dostępna osobom dobrze wykształconym lub pochodzącym ze szlacheckich rodzin. 
Oficjalnym językiem był wyłącznie język rosyjski. Jednak rodzina zmarłego (a zapewne i on sam 
za życia) nie zrywała ostatecznie więzi z  językiem ojczystym, z  wiarą, co pokazuje inskryp-
cja poniżej. Pierwszą jej część zapisano w języku polskim, natomiast drugą, oficjalną – w ję-
zyku rosyjskim i w niej przed nazwiskiem podano wysokie stanowisko zmarłego: kоллежскій 
cовътникъ (w tłumaczeniu własnym na język polski) – radca kolegialny:9

D. O. M.
Ś. † P.
MICHAŁ DOBROWOLSKI
zmarł 2 wrześ 1903 r. lat 83.
Коллежскій Совътникъ
МИХАИЛЪ ФОМИЧЪ
ДОБРОВОЛЬСКІЙ

9 Radca kolegialny – ranga urzędnicza w instytucjach centralnych, wprowadzona reformą Piotra I na 
początku XVIII wieku.
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Ś. † P.
LUDWIK DOBROWOLSKI
urodz. 19 sierp. 1879 r.
zmar. 28 listop. 1904 r.
 (Mohylów Podolski)

Niejednokrotnie odczytanie napisów nagrobnych stanowi problem, jak w przypadku inskryp-
cji datowanej na początek XIX wieku, w  której występują nietypowe skróty i  zapis wyrazów 
(oprócz tego zniszczony krzyż powoduje, że napis ułożono w specyficzny sposób). Fakt sprawo-
wania przez zmarłego urzędu komornika granicznego10 utrwaliła w inskrypcji żona (mężowi swemu 
Jozefowi Florkowskiemu) po emocjonalnym, metaforycznym zawiadomieniu o śmierci męża (tu 
leży w łonie ziemi podtem twardem głazem…):

Tu leży w łonie
Ziemi podtem
Twardem głaZem
Zniknoł Zgrona
[.]zem
Zyiących Żenątyobyce
Tekla Florkow
Ska MęZowi
Swemu Jozefowi
FlorkowSKiemu
KomorniKowi
Granicznemu
Zmarłemu D.
21. Mca: gbra.
1817 R. K.
Pamięc Slawy
Przychodnia zmo
O Modlitwy
 (Latyczów)

2. 2. 7 / Zawód prawniczy
Do zawodów ważnych i cenionych społecznie należał zawód prawniczy. Nawet gdy zmarła oso-
ba już nie pełniła tych funkcji, fundator inskrypcji zaznaczał tę informację (skrót b. ‚były’) a tak-
że podawał miejsce pracy i stanowisko byłego funkcjonariusza (prezes izby cywilnej, deputat sądu 
głównego izby cywilnej):

Ś. † P.
SZYMON KONOPACKI
b. Podkomorzy

10 Komornik graniczny: w sądach podkomorskich urzędnik rozpoznający sprawy o rozgraniczeniu dóbr 
szlachty, geometra, mierniczy. Komornikiem granicznym musiał być wykształcony szlachcic, stale za-
mieszkujący na terenie danego wojewódstwa (genealogia.okiem.pl).
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i Prezes
Izby Cywilnej
G. Wołyńskiej
 (Zasław)

Jakub Dłudotęcki
b. Deputat Sądu
Głuwnego
Izby cywilnej Żył
Lat 84 Umarł 27
Lipca 1879 r.
 (Lityń)

2. 2. 8 / Inne
W  zebranym materiale znalazły się też takie inskrypcje, które trudno przyporządkować do 
wcześniej wymienianych grup. Przytoczę jeden przykład wyróżniający się formą językową. Na 
cmentarzu w Kitajgrodzie wśród licznych napisów nagrobnych jeden zawierał nazwę zawodu: 
pożarni_y (‘strażak’). Prawdopodobnie zapis oddaje odprzymiotnikową postać nazwy (zastąpio-
ną późniejszym: pożarnik11) lub też zapis ma postać błędną, niedokładną:

D O M
Ś † P
Tu spoczyw.
Nikołai Bi‑
Ljawskyj
Pożarni _y
Umarł [___]
 (Kitajgród)

2. 2. 9 / Szlacheckie pochodzenie
Jako osobną grupę nazw nobilitujących wymieniam te, które odnoszą tylko do pochodzenia 
osoby zmarłej. Zaznaczenie w  napisie nagrobnym szlacheckiego pochodzenia odgrywało na 
Podolu istotną rolę. Po pierwsze, wiązało osobę z Polską, a często także z ważnymi wydarzenia-
mi historycznymi, wyróżniało spośród innych znanych osób i rodów. Większość szlacheckich 
rodów na Podolu była w posiadaniu wielkich majątków, m.in. pałaców, ziemi, przedsiębiorstw, 
a także ogromnych bibliotek, zbiorów pamiątkowych. Wiele z tych rodów stawało się mecena-
sami, fundatorami kościołów, cerkwi, szkół, przyczyniało się do rozwoju gospodarczego kraju. 
Najczęściej podawano tytuł zmarłego w  części onomastycznej inskrypcji  – albo przed imie-
niem i nazwiskiem (Hr. Józef Giżycki, zwłoki Jaśnie Wielmożnego Józefa Krafsowskiego), albo w takiej 
formie, jaka jest na pomniku rodziny Stadnickich: Piotr Hr. Stadnicki, Wincenty Hr. Stadnicki. 

11 Pożarnik, daw. ‚strażak’, SD.
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Również pochodzenie zmarłej kobiety z tego rodu zapisano w inskrypcji skrótem Hr. oraz kon-
strukcją: z książąt. Natomiast osiągnięcia naukowe Wincentego Stadnickiego podane zostały po 
imieniu i nazwisku:

Ś. P.
Hrabia Józef Giżycki.
Żył 16 lat.
Zszedł z tego świata
31 Maja 1844 roku
Pochowany 15 Czerwca
Tegoż roku.
 (Dzygówka)

Ś. P.
PIOTR Hr. STADNICKI
żył lat 75 † 6‑VI 1852 r.
Ś. P.
IGNACA z książąt WORONIECKICH
Hr. STADNICKA
żyła lat 68 † 25‑VI 1866 r.
Ś. P.
WINCENTY Hr. STADNICKI
DOKTOR FILOZOFIJ
Żył lat 35 † 28‑II 1869 r.

BOŻE BĄDŹ IM MIŁOŚCIW
BĄDŹ WOLA TWOJA
 (Snitków)

3 / ZAKOŃCZENIE
W napisach nagrobnych z Podola zapisano nazwy zawodów osób zmarłych, sprawowane przez 
nich funkcje oraz wydarzenia historyczne, w których uczestniczyły osoby upamiętniane. Ko-
munikaty językowe, jakimi są inskrypcje nagrobne, pozwalają rekonstruować te działania czło-
wieka, które ważne były dla społeczności w określonym czasie, które uważano za społecznie 
potrzebne, cenione, które cieszyły się uznaniem oraz prestiżem w opinii ówczesnych miesz-
kańców Podola. Tym samym można próbować odkrywać system wartości charakterystyczny 
dla tej wspólnoty, o którym informuje omówiony zbiór nazw zawodów i funkcji nobilitujących 
zmarłego. Stanowią one więc ważną część charakterystyki Kresów Południowo ‑Wschodnich. 
Z przedstawionych analiz inskrypcji wynika, że na szacunek po śmierci zasługują czyny czło-
wieka dla innych, przede wszystkim działalność wojskowa, ale też edukacyjna, urzędnicza, 
prawnicza, stan kapłański. Ceniono także działania artystyczne. To oznaczało, że nobilitująca 
była odwaga, patriotyzm, zdobyte wykształcenie oraz zdolności, po których zostawał ślad dla 
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następnych pokoleń. Naturalnie dla stosunków społecznych w XIX wieku nobilitujące było tak-
że pochodzenie osoby, co szczególnie ważne w charakterystyce kobiet.

Badane inskrypcje z Podola cechuje realizm historyczny w warstwie leksyki: utrwalają na-
zwy zawodów, które współcześnie nie istnieją, lub dawne znaczenia czy formy językowe nazw, 
np. komornik graniczny, radca kolegialny, tajny radca, prowizor farmacji, pożarny(j). Inskrypcje po-
kazują też kształtowanie się feminatywów wraz ze zmianami społecznymi, które obejmowały 
kobiety. Dla badań lingwistyczno ‑kulturowych nad inskrypcjami nagrobnymi ważne jest też 
pytanie, czy wzorzec nskrypcji podlega zmianom od czasów XIX wieku, jak wyglądają inskryp-
cje historyczne na tle tych z XX–XXI wieku. Moje wstępne badania nekropolii Podola pokazują, 
że zmiany są zauważalne. Do lat 50‑ych wieku XX informacja o zmarłym zwykle była bardzo 
krótka, onomastyczna, natomiast w  drugiej połowie XX wieku charakteryzuje się bardziej 
rozbudowaną częścią fakultatywną. W  niej już dość często podawano zawód zmarłej osoby. 
Potwierdzają się więc te same cechy, które badacze (Długosz 2010) odnoszą do inskrypcji kato-
lickich z terenów Polski.

METHODS OF NOBILITATION OF THE DEAD IN HISTORICAL POLISH 
INSCRIPTIONS AT THE CATHOLIC NECROPOLIES FROM PODILIA – 
PROFESSIONS AND TITLES

SUMMARY The article considers optional elements in tombstone inscriptions 
in Catholic cemeteries in the south‑eastern border areas (Podillya) of the XIX – 
early XX centuries. An analysis of the names of professions and functions that 
have been recognized by the public and recorded in the inscriptions. These ele-
ments are a positive characteristic of the deceased. Based on the analysis of the 
inscriptions, the ways of expressing professional achievements were indicated. 
Tombstones record the human activity that was important to the public of Po-
dillya during this period, which was considered socially necessary and valued.
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Kuć J., 2022. Historyczne inwentarze no-
tarialne jako źródła do badań językoznaw- 
czych. Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2022. 
ISBN 978-83-67049-23-8

Publikacja Joanny Kuć to obszerna monogra-
fia prezentująca specyficzne zabytki językowe 
jakimi są inwentarze notarialne. Ze względu 
na szczególne zainteresowania pograniczem 
językowo ‑kulturowym Autorka obrała za 
obiekt badań teksty z  terenów południowe-
go Podlasia i  wschodniego Mazowsza. We 
wstępie zwraca uwagę czytelnika na fakt, że 
badane teksty zawierają nie tylko cenny mate-
riał językoznawczy, lecz również historyczno‑
‑kulturowy czy prawniczy. Książka podzielona 
jest na sześć rozdziałów poświęconych kolejno 
źródłom, którymi są inwentarze łukowskie, 
węgrowskie i  litewskie, następne rozdziały 
zawierają analizę inwentarzy jako źródeł do 
badań gatunku oraz dane z  historii języka 
badanego obszaru. W tym rozdziale Autorka 
dowodzi swej wiedzy historycznojęzykowej, 
przeprowadzając analizę tekstów notarial-
nych we wszystkich planach językowych. Na-
leży jednak zaznaczyć, że opiniowana książka 
jest szczegółowym, dogłębnym studium nie 
tylko konkretnych inwentarzy notarialnych 
z XIX wieku, ich funkcji i szaty językowej, lecz 
również całościowym opisem inwentarzy jako 
gatunku tekstu urzędowego. Cele, które poda-
no w części wstępnej publikacji, są jasno spre-
cyzowane i  sygnalizują, że chodzi o  szeroko 
zakrojoną problematykę dotyczącą inwenta-
rzy z punktu widzenia przeobrażeń gatunku, 
językowej charakterystyki dokumentów jako 
zabytków regionalnej odmiany polszczyzny 
i przemian społeczno ‑kulturowych typowych 
dla wieku dziewiętnastego na wschodnich 
terenach Polski. Autorka nie tylko deklaruje 
powyższe założenia we wstępie do dzieła, ale 
również realizuje je na 353 stronach, dołącza-
jąc do nich obszerną bibliografię i  fotokopie 

wybranych dokumentów. Jej wywody składają 
się na logiczny ciąg, który stopniowo otwiera 
przed czytelnikiem dalsze obszary zagadnień 
związanych z badaniem inwentarzy. Wszyst-
kie twierdzenia Autorki oparte są na rzetelnej 
znajomości szerokiego spektrum literatury 
fachowej. Jako historyk języka interesuje się 
przede wszystkim językiem badanych doku-
mentów i  warstwą leksyki, ale całą analizę 
opiera na tle geograficzno ‑kulturowym oraz 
historycznym danej epoki. Po lekturze mo-
nografii Joanny Kuć pt. Historyczne inwentarze 
notarialne jako źródła do badań językoznawczych 
stwierdzam, że stanowi ona cenne źródło do 
badań regionalnej polszczyzny na terenach 
wschodnich, ale w  zupełności zgadzam się 
z  Autorką również w  tej kwestii, że wartość 
inwentarzy tkwi w szczegółowości informacji, 
których dostarczają historykom gospodarki, 
kultury, społeczeństwa, socjologom, antro-
pologom kultury, etnologom, językoznaw-
com. Dodać należy jeszcze, że zamieszczenie 
oryginalnych tekstów badanych inwentarzy 
wymagało od Autorki znacznego wysiłku nie 
tylko edytorskiego. Podjęła się tego zadania, 
by dostarczyć innym badaczom cennego ma-
teriału źródłowego bez konieczności żmudnej 
pracy w archiwach, co jest bardzo chwalebne. 
Autorka przedłożonego tekstu odznacza się 
szczególną erudycją naukową, którą ujawniła 
w  podejmowaniu i  opracowaniu poszczegól-
nych zagadnień swej książki. Stworzyła cenną 
pracę naukową, która znajdzie swoich odbior-
ców zajmujących się wieloma dziedzinami 
wiedzy z zakresu filologii.

Jana Raclavská
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MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE 
„KULTUROWY OBRAZ CHŁOPA W LITERATURZE 
POLSKIEJ I CZESKIEJ XIX–XXI WIEKU”, 27 MAJA 
2022, UNIWERSYTET OSTRAWSKI

W dniu 27 maja na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego odbyło się międzynaro-
dowe seminarium, poświęcone problematyce kulturowego obrazu chłopa w literaturze polskiej 
i czeskiej od XIX do XXI wieku, które zorganizowano w ramach projektu SGS z 2022 roku pod 
tym samym tytułem, kierowanego przez prof. Agnieszkę Czajkowską. Impulsem do powsta-
nia projektu była zauważalna zmiana w postrzeganiu udziału chłopstwa w tworzeniu polskiej 
tożsamości narodowej, która ma miejsce w najnowszym literaturoznawstwie polskim, a tak-
że w refleksji historycznej, antropologicznej i socjologicznej. Tradycyjne postrzeganie kultury 
polskiej jako związanej z tradycjami szlacheckimi ustępuje miejsca prezentacji żywiołu chłop-
skiego, który do tej pory, jak twierdzą autorzy najgłośniejszych prac ostatnich lat (T. Szubert, 
Jak(ó)b Szela. (14) 15 lipca 1787–21 kwietnia 1860, Warszawa 2014, M. Rauszer, Bękarty pańszczyzny. 
Historia buntów chłopskich, Warszawa 2020, czy A.  Leszczyński, Ludowa historia Polski. Historia 
wyzysku i  oporu. Mitologia panowania, Warszawa 2020), był przemilczany i  marginalizowany 
przez jednolitą, szlachecko ‑inteligencką narrację kulturową. Wiąże się to z  akcentowaniem 
w historii – uznanych dotąd za marginalne – takich na przykład faktów, jak rabacja galicyjska 
w  1846 roku z  jej przywódcą, Jakubem Szelą. Krwawe wydarzenia, które działy się wówczas 
w województwie tarnowskim były przejawem konfliktu pomiędzy dworem a wsią i polegały na 
okrutnym i masowym mordowaniu panów przez chłopów (w dużym stopniu były inspirowane 
i kontrolowane przez władze austriackie).

Najnowsze utwory literackie ukazują przyczyny chłopskich buntów  – upokorzenie 
i uprzedmiotowienie przez stosunki pańszczyźniane. W tej optyce rewolucje miały być wyra-
zem nie tyle zemsty za cierpienie, co znakiem chłopskiej podmiotowości, chęcią ujawnienia 
własnego głosu przez „nieme”, ubezwłasnowolnione dotąd masy zamieszkujące wsie i pracują-
ce na służbie w dworach. Opowieści o rewoltach mają za zadanie zmienić obraz polskiej tożsa-
mości i zniwelować udział w niej czynnika szlacheckiego.

Inaczej wygląda sprawa udziału czynnika chłopskiego w kulturze czeskiej. Według Jana 
Patočki (esej Kim są Czesi?) osobliwością narodu czeskiego jest tożsamość zbudowana z czynni-
ka wiejskiego, chłopskiego. Filozof pisze o pochodzeniu nowoczesnego społeczeństwa Czech, 
wskazując na konsekwencje upadku państwa w XVII wieku: „Społeczeństwo w Czechach roz‑ 
szczepia się według kryterium językowego. Nowoczesna czeskość jest społeczeństwem 
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wyrosłym z  tego rozszczepienia, zbudowanym w  zasadzie ‚oddolnie’, ponieważ wyższe war-
stwy z  reguły nie pielęgnowały języka słowiańskiego. ‚Mała’ historia Czech jest historią wal-
ki tego ‚oddolnie’ zbudowanego społeczeństwa o awans i równouprawnienie. Wytrwała praca 
i walka o realizację poszczególnych zadań, początkowo wyłącznie kulturalnej, a następnie coraz 
bardziej politycznej treści, wypełnia czas aż do pierwszej wojny światowej.”1

Zadaniem projektu jest ukazanie przemiany wizerunku chłopa na podstawie wybranych 
utworów literatury polskiej od XIX do XXI wieku oraz porównanie tych obrazów z kulturowym 
przedstawieniem chłopa w  wybranych utworach literatury czeskiej w  analogicznych ramach 
czasowych. Podstawą porównania jest bliskość kulturowa i historyczna (słowiańszczyzna, brak 
niezależnego państwa w wieku XIX, uwikłanie problematyki chłopskiej w ideologię komuni-
styczną, konieczność rekonstrukcji tożsamości narodowej w  warunkach demokratycznych), 
podobne stosunki gospodarcze. Przedmiotem porównania są różnice związane z rolą chłopa 
w narodowych dyskursach tożsamościowych w literaturze czeskiej i polskiej.

Na seminarium wyniki swoich badań prezentowały studentki i  doktorantki Wydzia-
łu Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego, uczestniczka projektu, dr Urszula Kolberová 
oraz zaproszeni goście z Polski: prof. dr hab. Jarosław Ławski z Uniwersytetu z Białegostoku, 
dr hab., prof. UwB Anna Janicka oraz dr hab. Mateusz Skucha z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Podczas swojego wystąpienia zatytułowanego Chłop dziewiętnastowieczny – mit, polityka, eg-
zystencja prof. dr hab. Jarosław Ławski nakreślił różne zakresy i znaczenia postaci chłopskich 
w  literaturze i  publicystyce dziewiętnastowiecznej. W  ukształtowany wówczas, ale sięgający 
do tradycji wcześniejszych, mit chłopa mówca włączył czynnik socjogenezy, etnogenezy oraz 
źródło początków kultury polskiej, zawierające elementy zarówno chrześcijańskie, jak i przed-
chrześcijańskie dzieje polskie. W XIX wieku temat chłopski w literaturze wiązał się zarówno 
z realnym problemem pańszczyzny, jak i jego symbolicznym udziałem w kulturze narodowej 
i  w  życiu społecznym. Odpowiadając na „rewizjonistyczne” koncepcje przywrócenia chło-
pa historii polskiej, dokonywane przez współczesny „zwrot plebejski”, badacz przypomniał 
o znaczącym istnieniu chłopa w narracjach dziewiętnastowiecznych, z konieczności tworzo-
nych przez umiejących wówczas pisać, oraz o  licznych szlacheckich próbach symbolicznego 
włączenia chłopów w  ciało narodu, przybierających kształt reformistycznych utopii, ale też 
realnych działań edukacyjnych. Wskazał na przykłady podmiotowej – na ile to było wówczas 
możliwe – obecności chłopa w  literaturze dziewiętnastowiecznej (Sofiówka S. Trembeckiego, 
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza) oraz na ówczesne znaczenie kultury chłopskiej jako rezer-
wuaru symboli i mitów narodowych. Przypomniał przykłady „mówiących” za chłopa poetów, 
polityków, reformistów czy ewangelizatorów i zjawisko fascynacji chłopstwem na przełomie 
XIX i XX wieku, które przyniosło dowartościowanie i promocję kultury góralskiej oraz wybitne 
dzieła artystyczne.

W  referacie zatytułowanym Lektury cyklu powieści ludowych Józefa Ignacego Kraszewskiego 
dr  hab. Mateusz Skucha zaprezentował bogatą i  zróżnicowaną recepcję dziewięciu utworów 
pisarza, prezentujących tematykę chłopską, m.in. Ulany, Chaty za wsią, Budnika, Historii kołka 
w płocie (niektórzy, na przykład Ewa Owczarz, mówią o 10 utworach). Mówca podkreślił ogrom-
ną popularność tych powieści, mierzoną ilością wydań (Ulana miała ich ponad 30) oraz ilością 

1 Patočka J., 1997, Kim są Czesi?, przekład i wstęp Jacek Baluch, Kraków, s. 16.
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przekładów na języki obce, a także ich ekranizacjami i librettami operowymi, napisanymi na 
ich podstawie (Manru Ignacego Jana Paderewskiego). Utwory te miały wpływ na kształtowa-
nie się świata przedstawionego w dziełach takich pisarzy, jak H. Sienkiewicz, E. Orzeszkowa, 
B. Prus, G. Zapolska, i cieszą się popularnością do dziś. Współcześnie są nawet wykorzysty-
wane, niekoniecznie lojalnie, do ilustracji tez historycznych czy publicystycznych (D. Bouvais, 
K. Pobłocki).

Problemem szczególnie interesującym badacza jest cykliczność utworów, która – choć nie 
deklarowana przez Kraszewskiego jak w przypadku powieści z dziejów Polski – jest dostrze-
galna (oprócz bohatera chłopskiego) w takich aspektach, jak tragizm postaci, przedstawienie 
miłości z emocjonalną emancypacją bohaterek z ludu czy ironia.

W wystąpieniu zatytułowanym Chłopka – wariant Gabrieli Zapolskiej dr hab. Anna Janicka 
przedstawiła interpretację debiutanckiej powieści autorki Moralności pani Dulskiej, zatytuło-
wanej Małaszka na tle jej biografii oraz obyczajowości epoki. Badaczka i znawczyni twórczości 
Zapolskiej podkreślała sensacyjność powieści na tle ówczesnych sposobów przedstawiania te-
matu chłopskiego oraz utartych w literaturze i związanych z obrazem chłopa konwencji miło-
snych. Przejawem nowatorstwa Zapolskiej była ukazana w utworze cielesność bohaterki oraz 
jej świadomość seksualna. Głosy krytyczne wobec Małaszki skupiły się, jak przytaczała dr hab. 
Anna Janicka, na dokonanej w  powieści prezentacji seksualności, na łączeniu przez autorkę 
ludowego prymitywizmu z kategorią piękna i wykorzystywały takie argumenty, jak nieprawdo-
podobieństwo przedstawionych wydarzeń, nienaturalność postaci Małaszki.

Dr Urszula Kolberová w referacie zatytułowanym O panu i chłopie w przysłowiu cieszyńskim 
przytoczyła i  zanalizowała przysłowia ze Śląska Cieszyńskiego, w  których jest mowa o  panu 
i  chłopie oraz o  ich relacjach. Przysłowia dotyczą m.in. różnych cech osobowych, gospodar-
stwa, rodzajów pracy i rozrywek, i mają do tych aspektów życia stosunek zarówno pozytyw-
ny, jak negatywny. Są dobrym zwierciadłem stosunków społecznych, a także obrazem swoistej 
moralności i praktyk życiowych. Ukazują chłopa jako bystrego i krytycznego obserwatora eg-
zystencji ludzkiej oraz prawideł natury, wyposażonego w wielowiekową wiedzę, a także jako 
osobę dumną ze swojej przynależności stanowej.

W drugiej części seminarium głos należał do młodszych badaczek literatury. Rozpoczęła 
ją mgr Anna Szuster, która zaprezentowała referat zatytułowany Obraz chłopa i wsi w świetle naj-
nowszych prac historycznych i antropologicznych (A. Leszczyński, ludowa historia Polski, K. Pobłocki, 
Chamstwo). Autorka przedstawiła współczesne głosy na temat nieobecności tematu chłopskie-
go w literaturze i niezmistyfikowanego, prawdziwego kształtu ich egzystencji, domagającego 
się opisu i zakorzenienia w społecznej wyobraźni i wrażliwości. Mgr Renata Blaha w referacie 
zatytułowanym „Wczoraj parobcy na pańskiej ziemi, dzisiaj współgospodarze kraju”  – chłopi w  prze-
kazie Polskiej Kroniki Filmowej w latach 1945–1956, przedstawiła sposoby zakłamywania wiejskiej 
rzeczywistości przez państwową propagandę w epoce PRL. Kolejny referat, Alicji Krawiec, był 
analizą porównawczą dwóch powieści – Chłopów Wł. S. Reymonta oraz Babuni Bożeny Niem-
covéj w  aspekcie ukazanych wierzeń ludowych. Referat Moniki Stenchlákovéj przedstawiał 
występujące w wymienionych wyżej powieściach kreacje kobiece na tle biografii autorów oraz 
swoistości epok. Obie referentki skupiły się na prezentacji podobieństw i  znacznych różnic 
w  przedstawionej problematyce, wynikających z  odmiennych uwarunkowań historycznych 
i historycznoliterackich.
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Zwieńczeniem seminarium była dyskusja, w której podnoszono konieczność dalszej ana-
lizy problematyki kulturowego obrazu chłopa w literaturach polskiej i czeskiej oraz celowości 
dalszych badań komparatystycznych nad tematem.

Agnieszka Czajkowska

Kronika
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NÁŘEČÍ ČESKÉHO JAZYKA INTERAKTIVNĚ. 
DOKUMENTACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
MIZEJÍCÍHO JAZYKOVÉHO DĚDICTVÍ 
JAKO NEDÍLNÉ SOUČÁSTI REGIONÁLNÍCH 
IDENTIT; POSKYTOVATEL PODPORY 
MINISTERSTVO KULTURY, PROGRAM NAKI II, 
Č. DG20P02OVV029

V roce 1895 se v Praze konala Národopisná výstava českoslovanská, jejíž součástí byla mj. jazyková 
expozice zaměřená velkou měrou na lidový jazyk. Šlo o první (a také poslední) akci svého dru-
hu u nás, na které byly vedle exponátů prezentujících tradiční kulturu představeny i jedinečné 
nářeční materiály, např. jazykovězeměpisné mapy nebo ukázky autentických promluv a nářeč-
ního slovesného folkloru, dnes bohužel nedochované (podrobně Hlavsová 1984; Kloferová 2007: 
349–351). Ponecháme ‑li stranou výstavu Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český z roku 2011, jejímž 
cílem bylo zmapovat historii i současnost daného akademického pracoviště včetně dialektolo-
gického oddělení, tak je to právě až rok 2022, kdy se veřejnost dočkala výstavy s jazykovědnou 
tematikou, výhradně orientované na nářeční situaci na českojazyčném území. Výstava nesoucí 
název Kriticky ohrožené jevy našich nářečí proběhla v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci 
(s termínem konání 1. 5. – 30. 6. 2022) a na její realizaci se podílelo dialektologické oddělení 
ÚJČ AV ČR společně s katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením 
dialektoložky Martiny Ireinové.

Základními prvky výstavy byly velkoformátové barevné panely, podávající v úvodní části 
expozice obecné informace o činnosti dialektologického oddělení, jeho projektech a výstupech. 
Velká pozornost byla věnována Českému jazykovému atlasu (dále ČJA), a to od tvorby dotazníků 
přes terénní výzkum po první tvorbu rukopisných map a jejich přenesení do knižní podoby. Ná-
vštěvníci se mohli dozvědět rovněž o existenci elektronické verze atlasu a nové etapě mapování, 
která přinesla zatím první svazek Atlas nářečí českého jazyka  – krácení vokálů (2020). Vystavený 
atlas umožnil porovnat starší zpracování s moderní verzí, v níž mapy nabyly barev, a tak se sta-
ly srozumitelnějšími a přitažlivějšími pro laické čtenáře (byť za cenu minimalizace odborného 
komentáře). K prohlédnutí byly různé dokumenty od vyplněných dotazníků po nářeční mapy 
v různé fázi rozpracování, ilustrující složitost vzniku jazykového atlasu v době bez elektronic-
kých mapovacích softwarů.

doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0009
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Druhá část expozice byla věnována konkrétním jazykovým jevům z roviny tvarosloví. Tyto 
jevy byly vybrány ze 4. svazku ČJA, např. položka ruce (nom. sg.), kostech (lok. pl.), pekaři (in-
str. pl.). U daných slovních tvarů byly sledovány regionální rozdíly v koncovkách, a to prostřed-
nictvím inovovaných map a kratších komentářů, s ohledem na návštěvníky z široké veřejnosti 
záměrně psaných popularizačním stylem. O tom se lze přesvědčit třeba na komentáři k položce 
nože (gen. sg.):

Samohláskový gambit
Představte si jazyk jako šachovou hru, jen namísto figurek podle určitých pravidel posouváte 
hlásky. Takovým pravidlem je např. střídání samohlásek ú a o u slov typu nůž – nože. Na jiho-
západě Moravy se ale rozhodli hlásku o obětovat, čímž získali výhodu – neměnnost kořenné 
samohlásky v 1. a 2. pádě jednotného čísla (nůž, bez nůže). V případě 2. pádu navíc odolali tlaku 
spisovného jazyka udržením původní koncovky ‑a (nůža) namísto ‑e (nože). Tomu se říká odvaha!

Srov. též komentář k položce kostech (lok. pl.):

A výhru v kategorii největší počet koncovek pro 6. pád množného čísla získává…
Zatímco ve spisovném jazyce mají podstatná jména skloňovaná podle vzoru kost v  6. pádě 
množného čísla jedině koncovku ‑ech, v nářečích je situace mnohem pestřejší. Dochází k příklo-
nům k ostatním vzorům (kostích jako růžích, kosťách jako ženách), a ve středním pruhu slezských 
nářečí se dokonce vyskytuje zvláštní zakončení ‑och, které se zde stalo univerzální koncovkou 
podstatných jmen všech rodů. Když připočteme ještě varianty zkrácené (kosťach) a zdloužené 
(kosťóch), dostaneme právoplatného vítěze v soutěžní kategorii největší počet koncovek.

Kritériem pro výběr prezentovaných položek byla jednak snaha o zachycení co nejrůznoroděj-
ších nářečních koncovek a areálů, jednak tematická spjatost zvolených slov se třemi výstavními 
okruhy: Lidské tělo a zdraví, Jídlo a kuchyně, Hospodářství, chov, zemědělství. Nedílnou slož-
kou panelů byly delší doprovodné texty s přesahem do oboru etnologie a historie, např. pojed-
nání o lidovém léčitelství, pečení chleba v minulosti, pouťovém cukroví nebo draní peří. Na vý-
stavě tak kromě tradičních nářečí, dnes v mnoha lokalitách téměř potlačených, ožil svět našich 
předků jako takový – jejich každodenní úkony, útrapy spolu s drobnými radostmi a představy. 
Časový přesah pak měly podrobné popisy čtyř jevů z roviny hláskosloví, které prošly zajímavým 
historickým vývojem během formování kulturní a později i spisovné češtiny (protetické v‑, ná-
slovné ou‑, úžení é > í, diftongizace ý > ej).

Z načrtnuté koncepce vybočovalo několik map reflektujících jednak nářeční názvy vybra-
ných druhů kalhot (např. plátěné kalhoty: plátěnky, plátěnice, pláteňáky, pláťáky, plaťasy), jednak 
některé hláskové jevy nazírané z vývojové perspektivy (slezské asibilace, dvojí l, tvrdé y). Tyto 
mapy, vypracované S. Spinkovou a B. Stupňánkem, budou v rozšířené a detailnější podobě letos 
publikovány v ediční řadě M.A.P.S.

Vystavené mapy byly vygenerovány pomocí geoportálu DiaMa, vyvinutého ve spolupráci 
dialektologů a geoinformatiků jako jeden z výstupů společného projektu zaštítěného progra-
mem NAKI II. Beta verzi tohoto geoportálu mohli návštěvníci vyzkoušet prostřednictvím in-
teraktivního monitoru. Z digitálních exponátů byl k dispozici ještě zvukový panel, umožňující 
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poslech rozličných nářečních nahrávek z několika časových vrstev, a prezentační pásmo tema-
ticky orientované na funkční proměny nářečí ve 21. století.

Výstava byla provázena edukačním programem pro školy sestávajícím z  komentované 
prohlídky a workshopu pod vedením pracovníků dialektologického oddělení coby lektorů. Pro 
žáky byly připraveny různé kvízy a pracovní listy s řadou úkolů (listy jsou dostupné na ceskana-
reci.cz/kvizy). Široké veřejnosti byly nabídnuty přednášky o nářečních výzkumech v minulosti 
i nyní (přednášející M. Ireinová), nářečních pojmenováních nemocí (S. Spinková), názvech vy-
braných alkoholických nápojů a postavení nářečí ve 21. století (M. Šimečková).

Pokud jste se nemohli výstavy zúčastnit, lze na ni „zavítat“ virtuálně na webu ceskanareci.
cz. Všechny výstavní texty včetně map byly rovněž otištěny ve výstavním katalogu Kriticky ohro-
žené jevy našich nářečí (2022). Výstava však zdaleka neskončila – na podzim poputuje do prostor 
Moravského zemského muzea v Brně, vybrané panely ožijí i v brněnské galerijní tramvaji. V jed-
nání je též přesun výstavních panelů na další místa.

Za organizátory celé akce si na závěr dovoluji vyslovit přání, aby v budoucnu vzniklo více 
takovýchto výstav umožňujících vědcům (nejen) z oboru lingvistiky představit plody své práce 
široké veřejnosti. Věřím, že i naši kolegové mají co nabídnout…
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