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NESTALNOST ŽANROVSKIH GRANICA: LAŽNO
PITANJE ILI SUŠTINA KNJIŽEVNOG STVARANJA?
Milena ILIŠEVIĆ

Volatility of the Genres’ Division: a False Question or the Essence of the Literary Creation?
Abstract:
The evolution of the literature was always following the evolution of the theoretical thinking. But, the tradition
for the centuries long theoretical researches doesn’t imply neither the precise terminology nor the unique and
final definitions of fundamental concepts of literary theory. We need to look for the cause of this situation,
primarily, in the fact that literature develops all the times, it accommodates to social conditions in the times it
was emerging in. Literature is a result of the interaction with other areas of human creation or with other areas
of arts, philosophy, psychology, religion... The literary genre is a very controversial concept in the history of the
literary-theoretical thinking. These problems attract the attention of literary researchers for centuries. This
article tries to answer a question of the definition of literary genres and their volatility, paying a special
attention to the theoretical views of Emil Staiger and his conception of the lyric, epic and dramatical, and theory
of drama of Manfred Pfister.
Key words:
Literary genre, literary category, literary form, liric, epic, dramatical, syncretism of the genres, episation, theory
of the genres
Contact:
Institut za književnost i umetnost (Beograd, Srbija), genmix@yahoo.com

Nijedno značajno književno delo
nikada nije u potpunosti
odgovaralo svom žanru.
(Theodor Adorno)
Kada govorimo o začecima nauke o književnosti, priču valja početi pre više od dva
milenijuma, u staroj Grčkoj, ponovnim iščitavanjem Platonovih i Aristotelovih rukopisa. Bez
obzira na tako dugu istoriju razmatranja književno-teorijskih problema, neki od njih su i do
danas ostali nerešeni, ili na njih bar nije ponuđen jednoznačan i univerzalni odgovor. Takav je
slučaj sa pitanjima knjiženih žanrova. U osnovi ovog pitanja leži težnja da se objasni da li je
jedno književno delo svet za sebe ili određena književna dela, u pojedinim segmentima, dele
izvesne zajedničke karakteristike u dovoljnoj meri da mogu formirati zasebnu žanrovsku
grupu. Koliko žanrovska određenja izmiču jasnim definicijama, najbolje govori stav Vladimira
Jakovljeviča Propa: „Žanr je potpuno uvetan pojam, o njegovom značaju treba se dogovoriti“.
(Škreb1987: 12)
Ono što nam je istorija književnosti nedvosmisleno pokazala jeste da se istraživanju
žanrova mora pristupiti interdisciplinarno, te se sem teorije knjižvnosti, moramo osloniti i na
istoriju književnosti, književnu kritiku ali i na rezultate do kojih je došla, npr. lingvistika.
Takođe, ne treba zanemariti činjenicu da li se na problem književnog žanra gleda iz pozicije
autora, čitaoca ili samog književnog dela. Autori nemaju potrebu da stvaralačkom procesu
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postavljaju bilo kakve granice. Žanrovske podele vrlo često su krute i do kraja neprimenljive
na živi organizam kakva je književnost. I kada se bave žanrovskim određenjima svojih dela,
autori vrlo često to čine tek da bi te granice pomerili i da bi pokazali nestalnost bilo kakvih
oštrih podela. Neki do njih, u cilju objašnjenja sopstvenog teksta, smišljaju posve nove žanrovske
sintagme koje pre postavljaju nova pitanja nego što daju jasne smernice za kniževno-teorijsku
analizu. Proučavaoci književnosti su oni koji žanrovske karakteristike definišu, upoređuju
i pokušavaju da artikulišu u precizne teorijske pojmove. Zapravo, tokom istorije razvoja
književnosti javila se potreba da se u tom razvoju otkrije sistem. Još Platon, u III knjizi
Države, govori o različitim vrstama pesništva, na osnovu čega možemo izdvojiti tri osnovna
književna roda: liriku, epiku i dramu. Platon, naime, polazeći od različite mere podražavanja,
govori o jednostavnom pripovedanju u kome se pesnik nikad ne skriva, što bi odgovaraolo
najgrubljoj definiciji poezije, zatim o podražavanju u kome pesnik kazuje kao da govori neko
drugi a ne on, u čemu prepoznajemo odlike dramskog roda i, najzad, o kombinaciji pripovedanja
i podražavanja, navodeći kao primer Homerove epske spevove Ilijadu i Odiseju.
Aristotel pojam podražavanja širi na celokupno pesništvo, uključujući i pripovedanje. On
posebno izdvaja dramski oblik u kome lica vrše neku radnju. Posmatramo li Aristotelove
poetičke ideje kao sistem žanrova, on bi obuhvatao komediju i tragediju kao dramske žanrove
i epopeju i parodiju kao narativne. Platonovu trijadu narativno – mešovito – dramsko smenjuje
Aristotelov par narativno – dramsko. Nije ovde reč, kako bi se moglo pomisliti, o pukom
gubljenju mešovitog, nego se zapravo gubi čista naracija, preuzimajući elemente mešovitog
stila. Ni Platon ni Aristotel ne pominju izričito liriku, ali se kod obojice može govoriti o začecima
trijadne podele koja će kasnije postati najprihvaćenija.
Dalji istorijski razvoj doveo je do toga da u u poetikama 17. i 18. veka lirika prvi put
stekne status trećeg roda. Kroz vreme, delimično su se menjale definicije osnovnih književnih
rodova, bilo je i pokušaja drugačijih podela, ali je tročlana podela na liriku, epiku i dramu
ostala najznačajnija i najprihvaćenija, iako je moderna teorija žanrova shvata kao nedovoljnu
i nepotpunu.
Kada je reč o književnim rodovima, sporno je nešto drugo: njihova čistota i razgraničenost.
Još su romantičari tvrdili da je književno delo rezultat prožimanja osnovnih stihija književnog
izraza. Jedinstvenost književnog dela valja tražiti negde na tromeđi lirskih, epskih i dramskih
elemenata. Ovakva razmišljanja vodila su zasnivanju teorije književnih rodova. Pojam književnog
roda u teoriju književnosti uveli su estetičari 19. veka, sa težnjom da on bude nadređen
istorijski promenljivom pojmu književne vrste. Književne vrste su se pojavljivale i gubile u
istorijskom razvoju književnosti, neke su, ustanovljene još u Platonovo doba koji je pravila
pesništva smatrao pravilima Muza i nije dozvoljavao pesnicima da ih krše, nepromenjene
preživele do danas, dok su se druge različito razvijale u različitim kulturama. Zbog svega
navedenog, javila se potreba da književna teorija popiše i objasni različite književne vrste.
Neki teoretičari (npr. Boalo) smatrali su da je broj književnih vsta ograničen i da se lepota
književnog izraza ogleda u njihovoj čistoti te ih je, stoga, nedopustivo mešati. Međutim, bilo
je i onih koji su isticali da ima onoliko književnih vrsta koliko ima pesnika (Đordano Bruno).
No, nezavisno od bilo kojih teorijskih određenja i ograničenja, književnost se razvijala na svoj
način pa se o prvim žanrovskim prožimanjima može govoriti još u dobu romantizma.
Benedeto Kroče će otići u drugu krajnost i odbaciti sve rodove i vrste ističući kao primarno
pitanje koje duševno stanje jedno književno delo izražava, pre nego kojoj književnoj vrsti
pripada. U ovom slučaju reč je, zapravo, o zamenjivanju žanrovskih karakteristika stilskim
osobenostima.
Ne postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih bi se popisale književne vrste i uradila njihova
relevantna klasifikacija. Naime, žanrovska pripadnost određenog književnog dela može se
odrediti prema različitim karakteristikama: metričke osobine (sonet, roman u pismima), tema

Nestalnost žanrovskih granica: lažno pitanje ili suština književnog stvaranja?

9

(ljubavna pesma, istorijski roman), obim (jednočinke, trilogije), odnos teksta prema originalu
(parodija, pozorišna obrada).
Poseban problem predstavlja upotreba termina žanr. Vrlo često se ovaj termin upotrebljava
u značenju književne vrste. Tako francuska upotreba termina žanr označava književna dela
koja imaju zajedničke i samo njima svojstvene osobine. Pri tome se ne pravi razlika između
književnih rodova i književnih vrsta. Ma koliko da se pri pomenu žanrovskih karakteristika
najpre pomisli na njihovo prožimanje i relativnost žanrovskih granica, istorija književnosti je
pokazala da je postojanje književnih žanrova kao elementa tradicije neminovno i poželjno.
Kao jedan od najstarijih problema književne teorije, pitanje žanra iznova postavlja
i rekontekstualizuje posebna grana teorije književnosti – genologija (Van Tigem), shvaćena
kao teorija književnih formi (rodova, vrsta, žanrova). Cilj genologije nije puko klasifikovanje
književnih dela već ona pokušava da odgovori na pitanje koliko je ova klasifikacija uopšte
moguća, kakva je uloga tih književnih formi u određenim istorijskim epohama, kakav je
odnos tih formi prema poetikama književno-istorijskih perioda, koji su principi na osnovu
kojih date forme obrazuju poetički sistem. Složenost žanrovske problematike daje osnova
tvrdnji da pitanje književnih žanrova zapravo na drugačiji način postavlja pitanje šta je
književnost. Genološka istraživanja dodatno komplikuje odnos prema književnoj tradiciji
i pojedinim nacionalnim književnostima pa i pojedinim autorima u okviru svake od njih.
Svaka genološka klasifikacija bi, dakle, trebalo da pođe od pojedinačnog, konkretnog, da bi se
na taj način došlo do opštih principa klasifikacije. Zatim se obrnutim postupkom opšta načela
proveravaju na konkretnim primerima. Pri tom se mora voditi računa o književnim epohama,
odnosno, ne smemo se, npr. pri opisu moderne epske književnosti rukovoditi zakonitostima
koje važe za antički ep i obrnuto.
S obzirom na činjenicu da su književni žanrovi promenljive kategorije, ne može se govoriti
o preciznoj i jednoznačnoj terminologiji. Često se u srpskoj nauci o književnosti koristi
sintagma književni rodovi i vrste, koja ipak ne pokriva u potpunosti sve žanrovske forme koje
se po različitim kriterijumima razvrstavaju u različite skupine. Najčešće se za najveću skupinu
(lirika, epika, drama, odnosno lirsko, epsko, dramsko; poezija, proza, drama i slično) koristi
termin vrsta i rod1. Jedna od mogućih (i često) korišćenih terminoloških šema mogla bi da
izgleda ovako: književni rod (lirsko – epsko – dramsko) > vrsta > podvrsta > žanr. Svaka
niža kategorija, u ovom slučaju, mora da sadrži sve bitne aspekte kategorije koja joj je
nadređena ali dela koja čine tu nižu kategoriju moraju da imaju i specifične osobine koje
drugi pripadnici nadređene kategorije nemaju. Termin žanr se vrlo često koristi kao sinonim
za sve druge kategorije. Upotreba ovog termina u pojedinim nacionalnim književnostima
uglavnom je zavisila od odnosa te konkretne književnosti prema francuskoj kulturi jer termin
žanr izvorno potiče iz francuskog jezika (genre littérare). Često se, opet, za jednu kategoriju
koristi više različitih, prividno sinonimnih termina. Najznačajnije karakteristike žanrovskog
sistema su dinamičnost i promenljivost.
Književni žanr je jedan od najkontraverznijih pojmova u istoriji književno-teorijskog
mišljenja. Od shvatanja književne vrste kao unapred date, kao idealnog tipa pesničkog stvaranja
zasnovanog na večnim zakonima razuma i lepote pa do potpunog negiranja žanrova i potrebe
prožimanja njihovih karakteristika, teorijsko istraživanje žanrova neodvojiv je činilac traganja
za suštinom književnog dela. Klaudio Giljen smatra da pojam žanra zauzima središnje mesto
u izučavanju književne istorije, vrlo verovatno što je tako dobro i toliko dugo uspevao da
premošćava jaz između kritičke teorije i prakse književne kritike (Giljen 1982: 106).
Emil Štajger je u studiji Temeljni pojmovi poetike (1946) pitanju književnih rodova
pristupio na potpuno nov način: iz pojma roda izdvojio je njegovu suštinu (Staiger 1966).
1

Termin vrsta pripada starijim genologijama, dok termin rod obeležava novija shvatanja žanrovske
problematike, i u tim teorijama vrsta je podređena rodu.
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Pošto je, po njegovom mišljenju, teško odrediti suštinu lirske pesme, epa ili drame, treba se
usmeriti na određivanje suštine lirskog, epskog i dramskog. U svakom književnom delu
različit je udeo ovih elemenata. Pripadnost jednom ili drugom žanru zavisiće od toga koji od
elementa je u određenom tekstu najzastupljeniji. Otuda veliki broj i raznovrsnost književnih
vrsta i žanrova. Takođe valja imati na umu da spoljašnji oblik književnog dela nije presudan
pri određivanju njegove žanrovske pripadnosti. Sledeći Huserlovo shvatanje, Štajger tvrdi da
su ideje lirskog, epskog i dramskog nepromenljive, a da su promenljive samo njihove
realizacije u konkretnim književnim delima, odnosno sadržaji književnih tekstova.
U Štajgerovom određenju, lirski stil podrazumeva sećanje, epski predočavanje a dramski
napetost. Tako se, smatra Štajger, lirski pesnik prepušta nadahnuću, on ništa ne postiže; on je
neka vrsta medijuma kome su i raspoloženje i jezik dati. Ponavljanje (pre svega ritma) jeste
osnovna odlika lirskog. U lirskoj pesmi unutra i spolja, subjektivno i objektivno nisu odvojeni.
Lirski pesnik jedino može da čeka nadahnuće i tek onda da stvara. Dok ep i drama imaju za
cilj da nešto dokažu, lirska pesma je jedina koja ništa ne dokazuje. Iako se teorija književnosti
od davnina bavi lirskim načinom pevanja, pitanje šta je lirska poezija još čeka odgovor.
U tom kontekstu Dubravka Popović-Srdanović kaže:
Teoriju bilo kog žanra, pa ni lirike, ne treba shvatiti kao nešto što u sebi ima cilj, već kao
sredstvo koje može da doprinese boljem i potpunijem razumevanju kako pojedinačnih dela,
tako i književnosti u celini (Popović-Srdanović 2004: 192).
Antička teorijska misao, recimo, priznavala je da samo radnja može biti fabula, ali ne
i misao koja je, za razliku od epa i drame, odlika lirskog. To je osnovni razlog zašto je lirika
relativno kasno dobila status književnog roda.
Epska i dramska poezija dugo su bile stožeri književno-teorijskih sistema. Iako su pripovetke
u prozi postojale od davnina u usmenoj književnosti, Aristotelu su za definiciju epskog roda
poslužili Homerovi epovi. Osnovna odlika epske književnosti jeste da ona veliča bogove i/ili
junake i da opisuje život zajednice u određenom vremenskom sledu. Po Štajgerovom shvatanju,
epsko karakteriše predočavanje. Dok dramatičar koristi ljude i stvari kako bi objasnio velike
odluke, epičaru su te odluke samo povod da pripoveda više od onog što je bilo. Štajger za
epičara kaže sledeće: Ne korača on da bi prispio cilju, nego postavlja cilj da bi koračao te sve
pozorno promotrio (Staiger 1966: 101).
Drama je specifičan književni rod i kao takva obuhvata sve vrste dramske književnosti. Za
razliku od lirske i epske književnosti, dramska književnost je književnost problema. Dramski
tekst sastoji se od glavnog teksta, odnosno replika i monologa koji se izgovaraju na sceni,
i pomoćnog teksta koji služi kao uputstvo reditelju i glumcima i koji se ne čuje prilikom
izvođenja drame. Drama se menjala kroz istoriju ali se njen osnovni oblik u kome se radnja
prikazuje na sceni kroz razgovor i delovanje više lica, u osnovi nije promenio. U Štajgerovoj
klasifikaciji, dramsko je određeno kao napetost.
Štajger pojmove lirskog, epskog i dramskog uzima kao modele, svestan da čisto lirsko,
epsko, odnosno dramsko delo, ne postoji. Tako, npr. lirska pesma ne može nikad biti samo
lirska već su u njoj sadržani elementi sva tri književna roda. Ono što je određuje kao lirsku
jeste pretežnost lirskih elemenata. Štajger izvodi svojevrsnu analogiju između trijade lirsko –
epsko – dramsko i odnosa slog – reč – rečenica, pa tako kaže da je lirski stil pandan slogu jer
on ne znači ništa, samo se oglašava, on je izraz ali se ne vezuje za čvrsto označeno; epski stil
predstavljen je rečima koje označavaju pojedinačne predmete; odlika dramskog stila je
funkcionalnost delova uslovljena celinom rečenice: rečenicu je moguće razumeti tek u jedinstvu
njenih delova. Kao što je reč upućena na slog a rečenica na reč, svaki kasnije navedeni
književni rod upućen je na prethodni. Epsko se oslanja na lirsko a dramsko na epsko. Po
ovom shvatanju, lirsko je najdublje jezgro pesništva, punina dubine iz koje izvire (Staiger
1966: 178).
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Ako razmotrimo razvojne faze kroz koje prolazi jezik, možemo ih primeniti i na redosled
književnih rodova. Kako se jezik kreće u rasponu od emocionalnog preko slikovnog do
logičkog, lirsko bi odgovaralo emocionalnoj fazi, epsko slikovnoj, a dramsko logičkoj. Ovako
pojednostavljena šema ne sme se koristiti odvojeno od ideje da ne postoje čisti književni
oblici. Štajger bi rekao da ono čega se lirski pesnik seća, epski predočava, a ono što epski
predočava, to dramski zamišlja. Iako se koriste različitim sredstvima i prilaze svom predmetu
sa različitih strana, lirski, epski i dramski pesnik bave se istim bivstvujućim. Ali ga svako od
njih shvata drugačije. Razmatrajući suštinu književnih rodova, Štajger se približava Hajdegerovoj
filozofskoj misli i ideji bitka2.
Za razliku od starijih poetika koje su bile fokusirane na formu, Štajgerovo shvatanje
pojmova lirskog, epskog i dramskog temelji se na suštini različitih vrsta pesništva. Ovi elementi
postoje u svakom književnom delu, čineći celinu koja, zavisno od toga koji od elemenata
preovladava, može da se definiše kao određena književna vrsta.
Žanrovska hibridizacija nije odlika samo savremene književnosti. Međutim, savremene
književne teorije ovoj problematici pridaju posebnu pažnju. Tako Novica Milić, govoreći
o hibridnom žanru u svetlu književnih teorija, kaže sledeće:
Žanrovska istraživanja imaju po mnogo čemu privilegovan status u teoriji književnosti.
Pre svega, treba imati u vidu da se žanrovska klasifikacija ne bavi samo složenim poslom
razvrstavanja pojava unutar književnosti i da nije samo problem poetike, teorijske ili
istorijske, normativne ili deskriptivne. Pre nego što pristupi svom poslu, ta klasifikacija mora
da povuče granicu oko književnosti, odnosno da razgraniči književno od neknjiževnog. Od tih
razgraničenja posebno je važno ono koje deli polje književnog govora od polja govora
o književnosti; u ovom drugom treba da se situira i sama teorija, pa i teorija žanrova (Milić
1987: 99).
U studiji Uvod u dramaturgiju Vladimir Kralj ističe da drama ne može da postoji bez
lirskih i epskih elemenata ali da oni u dramskom tekstu dobijaju dramatičnu boju i prirodu
(Kralj 1966). Tako se, na primer, karakteristike koje se tiču raspoloženja i subjektivnih ispovesti
mogu definisati kao lirske. Da bi lirsko i epsko opravdali svoju funkciju u drami, moraju da
poseduju dramatičnu uzbudljivost. Lirsko u drami stvara osećajna scenska raspoloženja,
a takođe je gradivni element ličnih ispovesti u formi monologa, psihološkog govora ili
satiričnog songa, što su važna sredstva koja dramski pisac koristi za karakterizaciju likova.
Kada je reč o epskim elementima, oni u drami služe posredovanju u prenošenju izvesnih
događanja slušaocima. Pošto dramska radnja obuhvata samo jedan deo junakovog života,
potrebno je jednostavno „ispričati“ ono što prethodi događajima na sceni, kako bi publika
mogla da ih prati.
Govoreći o funkciji epskih elemenata u dramskom tekstu, Manfred Pfister, u studiji Drama –
teorija i analiza (Pfister 1988) navodi najčešće mogućnosti epiziranja dramskog diskursa:
1)
autorsko epiziranje,
2)
epiziranje likovima izvan dramske igre,
3)
epiziranje likovima unutar dramske igre i
4)
neverbalno epiziranje.
Zajednički imenilac svih ovih epskih struktura jeste da prekidaju model apsolutnosti drame
prema autoru i publici.
Autorsko epziranje može se ostvariti na više načina. Najpre, u pomoćnom tekstu se može
skrenuti pažnja na autorski pomoćni tekst, ali se autorski komentari moge realizovati i u formi
projekcija, traka sa natpisima, naslova scena. Montaža, tehnika koja potiče iz filmske umetnosti,
takođe je vrsta autorskog epiziranja.
2

Iako Hajdeger ne pominje književne rodove, paralelu je moguće povući jer je predmet kojim se pesništvo
bavi sama srž postojanja.
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Nosioci epskih komunikacija mogu biti likovi izvan dramske radnje. Takav je slučaj sa
likovima koji izgovaraju prolog i epilog. Nosilac prologa/epiloga može biti anonimni govornik,
neka alegorijska personifikacija ili lik božanstva, ili neka autorska samostilizacija. Istom tipu
epiziranja pripada i hor. Rediteljski lik je sličan likovima koji izgovaraju prolog i epilog
i horu, jer posreduje između dramske radnje i gledalaca, ali se razlikuje po tome što je trajnije
prisutan na pozornici (prolog i epilog se pojavljuju samo na početku odnosno na kraju drame)
i što je u pitanju individualni a ne kolektivni lik (kakav je hor). Rediteljski lik prekida
dogadjaje na sceni, komentaiše, iznosi svoje refleksije, obraća se publici. Može se pojaviti
pod različitim imenima („pevač“, „konferansije“, „tumač“, „reditelj“).
Epiziranje dramskog teksta može se ostvariti i likovima unutar dramske igre, onima koji se
već nalaze u dramskoj situaciji. Tako prolog, kao i epilog, može da izgovori lik iz drame (ovaj
način epiziranja datira još iz antičkog doba). Aristotel je zahtevao da hor ima status
ravnopravan glumcu i kao takav, on je deo dramske celine. U modernoj drami, hor se
zamenjuje songom, u značenju koje mu daje Bertold Breht. Song nije obična pesma, on
prekida unutrašnji dramski komunikacijski sistem u direktnom obraćanju ad spectatores. Na
ovaj način glumci postaju pevači. Ono su još uvek likovi u drami ali se publici obraćaju kao
da znaju piščeve namere. Sve ove strukture su jasno odvojene od dijaloga i monologa koji
čine osnovni tok dramske igre. Međutim, epski elementi se mogu pojaviti i u dijalozima
i monolozima, onda kada se lik koji ih izgovara jasno distancira od situacije i komentariše je
spolja. Ekstremna situacija je iskakanje iz uloge kada glumac ex persona prikazano zbivanje
predstavlja kao pozorište, a sebe kao glumca. U dramskim tekstovima nisu retke narativne
strukture u formi ekspozicijske priče ili glasnikovog izveštaja, ali i u formi refleksija
i komentara ili anahronizama. Svi ovi elementi imaju funkciju razbijanja dramske iluzije.
Epiziranje dramskog teksta moguće je ostvariti i neverbalnim sredstvima. Reč je najčešće
o glumačkom stilu distanciranja od uloge, odnosno situacije kada se glumac ne identifikuje sa
ulogom nego svoju umetničku virtuoznost stavlja ispred nje. Ovakav stil je karakteristika
komedij dell’arte.
Žanrovski sikretizam, sem mešanja elemenata lirskog, epskog i dramskog (u smislu u kome
ove pojmove shvata Emil Štajger), odlikuje i prožimanja elemenata različitih književnih vrsta.
Tako se, na primer, u dramskom tekstu koji možemo defisati kao „komično“, mogu mešati
elementi farse, sotije, groteske, satire i komedije. Sa druge strane, u drami u užem smislu,
recimo, mogu uspešno biti korišćeni elementi istorijske, političke, psihološke drame i drame
karaktera. Mogućnosti kombinovanja su gotovo neiscrpne.
U istoriji književnosti gotovo da je nemoguće pronaći čiste književne vrste. Granice među
žanrovima, potreba za njihovim postojanjem, ali i za čestim redefinisanjem i pomeranjem –
odlika su književnosti od njenih početaka do danas. Različite žanrovske klasifikacije koje
teorija književnosti nudi, više su grubi putokazi u književnoj analizi nego što su jasni odgovori
na davno postavljena pitanja.
VOLATILITY OF THE GENRES' DIVISION: A FALSE QUESTION OR THE ESSENCE
OF THE LITERARY CREATION?
Summary
The question of the definition of literaty genres represents one unique problem because the limitations
imposed by the literary texts are obsolete leaving the melange of genres of the different levels (category, form,
genre...). The hybridization of genres brought (and it brings) the numerous literary works of great value. At the
same time, a duty of an interpretator of literary text to consider the fact about the syncretism of ganre, especially
in the contemporary time. From the conception of forward-defined literary form as an ideal form of the poetic
creation based on the eternal laws of the reason and beauty to the idea of a complete denial of genres and need
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for complete mixing of their elements, we get the conclusion that the literary genres are inseperable factor of
literary works.
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Abstract:
Czech literary criticism after 1989 and especially after 2000, dealing with changes not only poetics and
aesthetics of new domestic literary works, but also a new phenomenon of literary culture and literary life, such
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should be new efforts to identify and define the aesthetic value of a literary work.
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Řekne-li se „hranice v literatuře“, na první pohled nám toto slovo nebo sousloví může
připadat skoro jako transparentní záležitost, která se zpravidla nestává podnětem k nějakému
analytičtějšímu literárněvědnému nebo literárněhistorickému zamyšlení. To však pouze na
první pohled. Na druhý pohled může být všechno o poznání složitější, zvláště když sám
pojem nebo termín „hranice“ se dá v myšlení o literatuře interpretovat hned na několikerý
způsob. Můžeme kupříkladu někdy hovořit o hranicích uměleckého experimentu, v jiných
souvislostech o věkové hranici recipientů, o genologických problémech spjatých především se
zmíněným pojmem „hranice v literatuře“, o hranicích genderových nebo gay-stereotypů,
o hranicích mezi mužstvím a ženstvím nebo ženskostí a mužstvím, o proměňujících se podobách
novely s tajemstvím, o české variantě polského psychického naturalismu, o prostupujících se
hranicích mezi tzv. blogosférou a tzv. literaturou – nebo, opět například, o diskutabilní hranici
mezi středověkou a renesanční literární produkcí ve starším českém písemnictví.
Z geopolitického nebo regionálního (případně areálového) hlediska je zpravidla nemálo
oprávněné uvedený problém „hranice v literatuře“ v konkrétním případě spojovat rovněž
s pojmem rozpadu jugoslávského, resp. jihoslovanského literárního společenství po roce 1991.
Tady se už citovaného pojmu „hranice“ užívá v roli charakteristiky určitého kulturněhistorického
nebo společensko-politického celku. Pravděpodobně zcela jiné chápání „hranic v literatuře“
bude zase spjato s tradiční, doposud však nedostatečně interpretovanou tematikou česko-židovského soužití například ve scenérii moravského venkova a maloměsta. Myšlení o hranicích
v literatuře může reflektovat též tvorbu spisovatelů, kteří dlouhodobě nebo i trvale žijí
v příhraničních regionech: jako – namátkou – známý český spisovatel Vladimír Páral
v Mariánských Lázních (a souběžně i v Praze, tj. naopak v metropoli). V tomto případě
pochopitelně jde o naprosto jiný typ hranic, neboli o hranice akcentované zjevně odlišným
způsobem než ve zmíněném případě ex-jugoslávského (event. jihoslovanského) multikulturního
a multiliterárního společenství. A úplně z jiného úhlu pohledu, mnohdy ve zcela ne-profánní
nebo nad-profánní rovině, se mohou reflektovat hranice viditelného a neviditelného v literatuře,
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objevující se ponejvíce při letmém (leč v autorově záměru nejspíše cílevědomém) doteku
s metafyzickou filosofií umění nebo s konstantně se vyskytujícími esoterickými motivy v literární
tvorbě.
Především se však sám pojem „hranice“ v novodobém chápání dlouhá desetiletí skoro
automaticky ztotožňoval a do značné míry ještě v současnosti nadále ztotožňuje s přesvědčením
o jinakosti, netotožnosti, nestejnorodosti rozličných fenoménů současné literární tvorby
a myšlení o literatuře. To se týká i tematických okruhů, k jejichž analýze je možné v průběhu
kritické reflexe přikročit a k nimž náleží kupříkladu problém tzv. pohraniční literatury
(v českém kontextu bychom asi spíše hovořili o regionální literatuře nebo o literatuře daného
regionu), dále faktická neurčitost případného genologického rozvrstvení literatury, respektive
otázka, jaké je nebo může být postavení literatury v konfrontaci se sférou nových médií apod.
Anebo jak může být uskutečňována či vytyčována pomyslná stejně jako nepomyslná hranice
mezi takřečenou elitní a krásnou literaturu a mezi tzv. populární knižní produkcí. Rovněž
z tohoto důvodu se ostatně stále víc dostávají do popředí pojmy jako transgrese nebo také
miniregion.
S otázkou „hranic v literatuře“ bývá nejednou kladena do souvztažnosti rovněž otázka
„prostoru domova“, případně i rozčleňování literární tvorby na tuzemskou a exilovou,
přičemž v tomto kontextu se mnohdy operuje též se souslovím „místa bez hranic“. (Málková,
Malura 2006: 7) Zmíněná „místa bez hranic“ pak mohou být interprety pokládána za významné
fenomény moderní české literatury jak v tuzemské produkci, tak donedávna i v exilové
tvorbě. Potom se ale – především s emblematickým důrazem na prostorové souřadnice
literárního díla – zaměřujeme převážně na problémy recepce a sociologie literatury stejně jako
na obecně kulturologické otázky, resp. na mediální kontexty soudobého umění a literatury.
Připomeňme, že zvláště v této souvislosti na jedné straně velice striktně stanovenou, na
druhé straně se zároveň neustále flexibilně proměňující literární hranici v řadě svých
pojednání vytyčil francouzský teoretik Roland Barthes: ať jde o uvedené dilema mužskost
nebo ženství nebo o vyrovnávání se s traumatem česko-židovské soužití, tak či onak je podle
tohoto badatele možné s určitou nadsázkou skoro pokaždé, výjimky nepočítaje, rozlišit dva
základní typy literatury. K nim podle Barthese náleží jednak literatura ke čtení neboli čtivo,
jednak takřečená literatura „k psaní“, čili takový typ literárního textu, který vyvolává potřebu
o něm napsat, začlenit ho do sféry literární kultury a pokusit se – obvykle prostřednictvím
kritické reflexe – o jeho objektivní (případně i subjektivní) literární hodnocení. (Haman 2006:
87) Tudíž jde o text, jejž v žádném případě není smysluplné pouze „nekonzumovat“ jako
méně náročnou „literaturu ke čtení“.
V nynějším kontextu české literatury, zvláště v období po roce 1989, je připomenutá
barthesovská hranice či delimitace, oddělující literaturu ke čtení od literatury k psaní – zvláště
s ohledem na jeho nosnou variantu rozhraničení různých typů literární výpovědi – stále
zřetelněji modifikována postupnou proměnou vlastního charakteru literárního vyprávění a zejména
jeho epického, resp. paraepického zacílení. Přetrvávají v něm reference k mimouměleckému
světu, v souvislosti s tzv. autenticitou literární výpovědi se zejména v současnosti hovoří
o „efektu pravdy“ (v českém světě kupříkladu nad knihami předčasně zesnulého prozaika
Jana Balabána) – a už drahný čas jsme jako čtenáři i jako interpreti literárního díla svědky
určitého stírání či prostupování hranic mezi fikcí a mezi biografií, případně též mezi autobiografií.
Do takřečených fikčních světů jednotlivých autorů či do jejich autorských naturelů nikoli
náhodou vstupuje stále pestřejší a rozmanitější množství kompozičních fines a také motivických
inovací. (Haman 2006: 87)
Právě v souvislosti s nejrůznějšími soudobými motivickými inovacemi posléze dochází
(pochopitelně zdaleka nikoli pouze v českém, ale i v evropském literárním kontextu) k evidentní
relativizaci hranic mezi fikčním a tzv. aktuálním světem, což se projevuje i v cílevědomém
povahokresebném znejasňování protagonistů prózy: stávají se z nich v textové struktuře čím
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dál víc, požijeme-li termínu Daniely Hodrové, jakési „postavy-hypotézy“, které se z hlediska
interpretace pohybují víceméně až kdesi za hranicí identifikovatelnosti. (Hodrová 2001:
544–570) K tomu podle české literární teoretičky přistupuje další závažná skutečnost, že se
totiž v postmoderní estetice i v postmoderní literární praxi s velkou intenzitou odehrává tzv.
bourání hranic mezi literárními druhy, v obecné rovině nikoli náhodou zvláště mezi epikou
a lyrikou. Tento stále více univerzální trend, pro nějž můžeme i po zralé úvaze přijmout
autorčino záměrně metaforické označení „bourání“, bývá v současnosti označován za příznačný
fenomén postmoderní prózy. (Haman 2006: 91) Půjde však přitom o „bourání“ tzv. vkusu
nebo tzv. nevkusu?
Podívejme se ale na vytyčenou problematiku z jiného zorného úhlu a přejděme alespoň
v lapidární zkratce k některým reálným dilematům současné nebo soudobé prózy, neboli ke
křižovatkám tuzemské prozaické produkce převážně postmodernistického ladění a ražení –
a ve spojitosti s tím rovněž k problematice české postmoderní, ale i antipostmoderní či
kontrapostmoderní bohemistické literární kritiky. Poslužme si do určité míry poněkud starší
para-kritickou historií až pohříchu historkou, kterou můžeme charakterizovat jako typickou
událost spjatou s pronikáním postmoderních nebo i svým způsobem předpostmoderních
tendencí do české literatury kolem roku 1989 – a zároveň i se znovuvytvářením určitých
axiologických hranic, tentokrát hranic provázaných s určitým „zavedeným“ estetickým kánonem,
tj. s tendencemi, které toto právě toto pronikání v českém literárním prostředí průkazně
provázely.
Pro ilustraci jedné poněkud kocourkovské situace z českého literárního života si zvolíme
příklad skoro odněkud z rozhraní bulváru a pseudokritického bulváru – jinými slovy se
odvoláme na nadmíru publicisticky formulovaný novinářský výrok zasahující do světa literatury.
Mohli bychom v souvislosti s ním rovněž připomenout, jak nesnadno zakotvovaly, pokud
vůbec v českém literárním světě zakotvily, prozaické knížky Jana Křesadla, a to nejenom jeho
rané exilové knižní práce, ale i texty pozdější nebo práce z autorovy pozůstalosti. Nikdy se
netěšily velké přízni literárních kritiků – a když jedna autorova beletristická publikace byla
konečně vydána v polistopadových Čechách, ze symptomatických důvodů došlo k tomu, že
jeden mladý český novinář, původním vzděláním ekonom, tenkrát rozkaceně napsal do
renomovaného a politicky relativně nezávislého deníku shrnující recenzní příspěvek, jehož
smyslem se stalo doslovné prohlášení neboli cosi jako kritický (?) interdikt z bouřlivého času
doznívání druhého tisíciletí n. l.: „Nepustím Jana Křesadla do české literatury!“(Janáček
1992: 2)
Tato přehnaně sebevědomá formulace tehdejšího nezkušeného, byť ambiciózního žurnalisty
přirozeně může téměř automaticky přispět k představě, že pokud byla česká literatura ve
dřívějším období obehnána nebo s různou intenzitou a z různých směrů obehnávána hranicemi
ideologickými či politicko-propagandistickými, nyní hrozí, že začíná být nebo bude pohříchu
opět obehnána (nebo znovu obehnávána) jakýmisi novými hranicemi, které jsou jednak
lokálně konstantní, vycházející z tradičného pojetí literatury jako národní věci, jednak však
jsou nebezpečně průchozí, mohou se dle libosti obměňovat – a že nejenom veřejnost, ale také
literární kritika a publicistika má případ od případu „pomáhat a ochraňovat“, neboli svými
slovy chránit tehdy nebo i dříve vytyčené literární hranice. Zároveň ovšem i různými způsoby
rozvolňovat všelijaké doposud z minulosti přetrvávající hranice literatury nebo hranice
v literatuře. Svým inkriminovaným výrokem z Lidových novin chtěl dát horlivý pisatel
najevo, že pokládá Křesadlovu tvorbu za cosi jako projev pokleslé literární produkce, to
znamená zřejmě za barthesovskou „literaturu ke čtení“, současně však chtěl v podtextu svých
„zapovídajících“ novinářských řádek zkusit vytvořit umělou hranici, zabraňující pronikání
postmoderní estetiky do soudobého českého písemnictví.
Nebohého Jana Křesadla do české literatury v žádném případě, byť podivné pokušení se tu
nastolilo, nešlo nevpustit či nepustit, jelikož spisovatel v ní už dávno figuroval, arciže zpočátku
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ve specifickém světě a v nerajských podmínkách literárního exilu: stal se také laureátem
prestižní exilové Ceny Egona Hostovského a Josef Škvorecký mu vydal několik knižních
titulů. Nejprve by tudíž asi mělo nastat exemplární vymítání Josef Škvoreckého z české
literatury a kultury a teprve potom by mohlo dojít na jeho nakladatelského autora, na
beletristického martyra Křesadla a na jeho vyhnání či vypovězení ex post, neboli na prozaikovu
ostrakizaci z hájemství polistopadového českého písemnictví en bloc. Leč uvedený novinář,
později znalec české brakové literatury, si na Škvoreckého pochopitelně netroufal, zato na
Křesadla ano: jeho texty jednoznačně považoval za podružné čtivo svého druhu, za příklad
literárního „nevkusu“, posléze vskutku za knihu, která by neměla být do tuzemské literatury
vůbec „vpuštěna“. Proto pisatel dílem nemálo apodikticky vystavěl před slovesnými výtvory
křesadlovského typu nepropustnou hranici, dílem tyto knihy – překračující v jeho očích
určitou hranici v literatuře – jako by nasměrovával na nějakou plápolající novoinkviziční
hranici, tentokrát ale spíše na pranýř polistopadového ražení, opírající se o odmítnutí odlišných
invektiv a odlišných floskulí. A to vše především z obecných důvodů estetických, neboť se
mu autorovy „ohrožovaly“ jako údajná literatura ke čtení, navíc podezřele se distancující od
pomíjivých dobových floskulí a zejména neustále se dostavujících falešných proroctví.
Tato historie spojená s polistopadovou recepcí prvních knih Jana Křesadla v českých zemích
sice z odstupu času nabyla nemálo obskurní povahy, nicméně demonstrovala i dokumentovala
jeden příznačný okruh problémů, který se vynořil už ve zmíněných prvních letech po listopadu
1989 a se kterým se má vyrovnávat každá literární kritika a postmoderní literární kritika
zvlášť. Jde totiž o co možná nejobjektivnější a o co možná nejvyváženější začlenění uměleckého
díla do vývojových souvislostí literární kultury, jakož i do souřadnic literární historie –
a taktéž o určení jeho estetické hodnoty (či nehodnoty nebo pahodnoty) v souladu a souzvuku
s živou, aktuální literární situací společenského dění, v tomto případě s převládající postmoderní
situací v české literatuře. Z tohoto pohledu má každá nová vývojová etapa literární kritiky,
v tomto případě nové kritiky postmoderní, postupně vytvářet nebo alespoň spoluvytvářet nová
hodnotící kritéria a přitom možná i nové hranice estetického vkusu – a zároveň v rámci
možností definovat taktéž analogické kritéria šířícího se estetického nevkusu.
Jak však podobné hranice a souběžně i nějaká nová kritéria vkusu nebo nevkusu v rámci
literárního myšlení vytvářet a jak je posléze definovat? Snad bude v tomto kontextu opravdu
záhodno nebo zapotřebí připomenout, že německý filosof a sociolog Theodor Wisergund
Adorno se svého času pokusil vyčlenit dva typy tzv. kulturní kritiky – a zdá se, že jeho
půlstoletí stará typologie neztratila mnoho na své platnosti a závažnosti ani dnes. První typ
kritiky pojmenovává Adorno jako „konzumní“ – a tuto variantu kritiky-nekritiky dobře známe
i ze starších či novějších stránek českých deníků a týdeníků, pohříchu však i literárních
časopisů: tento typ kritiky směřuje k tomu, aby se ve čtenářích, divácích a vůbec recipientech
uměleckého díla upevňovala či dokonce prohlubovala určitá schémata, apriorní hodnotící
vzorce, modely čtení a hodnocení textu, posléze i způsoby myšlení, a to s důrazem zvláště na
jeho „zábavnost“, resp. komerční uplatnění daného textu. Přitom není možné pochybovat
o tom, že smysl či vyznění literárního díla se může skoro emblematicky proměňovat v prostoru
i čase a že nějaký jednostranný, ne-li zdánlivě nadobro definitivní výklad je z estetického
(tudíž i z literárněkritického) hlediska buď nemožný, anebo zvláště z odstupu let zjevně
nepřesvědčivý, navíc v podstatě neadekvátní.
Ve srovnání s tímto zaměřením kritického myšlení se logicky zformovává prostor pro další,
tj. pro druhý Adornův typ kritiky a vůbec kritického stanoviska, jejž německý myslitel označuje
za resentimentální a hovoří tudíž v tomto kontextu o resentimentální kulturní kritice. Pojem či
termín resentiment přitom v jeho typologickém výkladu znamená v prvé řadě cosi jako projev
jakéhosi principiálního znechucení, resp. kategorického odporu, popírání – přičemž v tomto
případě jde o projev demonstrativního protestu právě vůči diktátu či proti pouhé existenci
konzumní kultury a tzv. konzumní, event. nehodnotné populární literatury. Resentimentální
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kritik si potom v souladu s představami Theodora Adorna volí nebo vybírá opoziční pozici sui
generis a šmahem zavrhuje všechno, co mu připomíná masovou kulturu, a vše, co masová
kultura tak či onak vyznává. (Adorno 1955: 112) Proto také v obou Adornových typech
kulturně kritického myšlení, vytyčených tváří v tvář poválečné situaci v kritice literární,
z pochopitelných důvodů nalézáme četné apriorní překážky, díky nimž není snadné stanovit
kritéria vkusu a zároveň vytyčovat kritéria nevkusu.
Právě tak v obou typech kulturní kritiky, jak je před již drahným časem charakterizoval
T. W. Adorno, rozpoznáváme zjevnou tendenci systematicky, byť v nejrozmanitějších případech
z hlediska žánru nebo stylu, nastolovat určité „hranice“ nebo určité zátarasy či bariéry v rámci
tvůrčí literární kritiky. Poprvé je tady v Adornově podání až deklarativně preferována kritika
analyzující a syntetizující zdánlivě „bez hranic“ neboli jakási „kritika bez břehů“, připomínající
někdejší představy francouzského kritika a publicisty Rogera Garaudyho, čili literární kritika
usilující o co nejstabilnější zakódování v dobových souřadnicích literárního procesu a literárního
života. V druhé variantě máme zase co činit s kritikou mnohdy více uzavřenou než otevřenou,
operující každou chvíli s pojmem „kýč“ a spatřující projevy kýčovitosti bezmála ve všem, co
v nějaké míře akceptuje všelijaké ozvuky popkultury nebo tíhne k určité zábavnosti. Jinak
řečeno rovněž k tomu, co mnohokrát může tvořit tmel postmoderního literárního díla. Určitou
spojnici mezi oběma způsoby kritického literárního myšlení by také mohla představovat
kritická tvorba, která je při své reflexi a při svém hodnocení nějakým zřetelným způsobem
zpřítomněna v reálném kulturním prostoru, tj. v českém literárním kontextu, která vyznává
autentický vztah k životu, zároveň však může vyznívat jako transcendentální ve svém pojetí
uměleckého díla, vnímaného jako artefakt sui generis.
Současně ale platí, že především v kontextech novodobého, zvláště postmoderního
písemnictví má vůčihledě dominantní úlohu systematická, jednou zřejmě záměrná, podruhé
pravděpodobně spíše nezáměrná mnohoznačnost autorské tvůrčí motivace i jeho koncepce
vlastního literárního díla. Též v této souvislosti můžeme i z pohledu kritikova pravděpodobně
právem hovořit o evidentní mnohovýznamovosti literárního textu. Zejména jeho nápadná
mnohovrstevnatost, případně jeho zjevná mnohovýznamovost se přitom, jak svého času
zdůraznil literární teoretik a historik František Kautman, vskutku sama o sobě, vycházejíc ze
své rudimentární podstaty, jakékoli jednoznačné nebo poněkud kanonizující kritické (resp.
čtenářské) interpretaci bytostně vzpírá a brání. Potom však i jakékoli hranice (zvláště ty
interpretační, znemožňující či zamezující nějakou interpretační variantu) badatel právem
pokládá za zcela neadekvátní, ne-li přímo za nepřípustné pro hodnocení uměleckého textu.
(Kautman 1996: 175)
Jenže z tohoto stanoviska potom nemálo logicky vyplývá, že naopak skoro všechny literární
texty nebo skoro všechna literární díla již apriorně předpokládají existenci či přípustnost celé
řady flexibilních kritických interpretací, které jsou do určité míry všechny stejně platné a všechny
se opírají o závažný interpretační postoj. Proto kolikrát ani v nejmenším nestačí pouze rámcově
rekonstruovat autorův vnitřní svět nebo souhrn vnějších okolnosti, které ho formují: taktéž
z pohledu literární kritiky přece dílo či text pokaždé představuje v prvé řadě otevřený systém,
který od počátku počítá nejenom se čtenářovou, ale rovněž s kritikovou interpretační spoluprací.
Netoliko čtenář, ale také kritik se prostřednictvím svého výkladu posléze stává přirozeným
spolutvůrcem, nejen „cizorodým“ vykladačem daného slovesného díla. (Kautman 1996: 175)
Nicméně se nabízí otázka, zda si i v kritické oblasti nevytváří český kulturní svět nějaké
nové hranice, tentokrát především z hlediska novodobých etických postulátů? Nevstupují do
posuzování literárního díla nebo literárního textu nějaké nové, vesměs konvenční a mnohdy
stěží postižitelné a nevyzpytatelné zábrany, nějaké nové hranice kritického vnímání a kritického
myšlení, hranice, které neumožňují vnímat hodnocený opus od počátku jako všestranně
„otevřené dílo“ a posuzovat ho poté třeba i z protichůdných názorových hledisek? Nikoli
náhodou již zesnulý filmový kritik a undergroundový básník Andrej Stankovič napsal, že
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zdejší či tuzemský, tj. český „provincionalismus se projevuje tím, že nerozeznává hodnoty
a že jeho notorickou kritickou slepotu provází zákulisní kamarádská diplomacie“ – a že
nejpříznačnější je pro něj od 90. let minulého století poněkud prožluklý fenomén, jejž
můžeme v intencích jeho tvrzení poněkud kategoricky charakterizovat jako myšlenkový nebo
názorový alibismus.
Jedinou tvořivou cestou v intencích literární stejně jako umělecké kritiky je podle Stankovičova
polemického tvrzení vůle k vědomé způsobilosti nebo ochota vytrvale a houževnatě jít za
výstižným estetickým pojmenováním, za pravdivým poznáním (v rovině literárněhistorické ve
srovnatelné míře jako v rovině literárněkritické), což znamená – ostatně v duchovním souzvuku
se staroříšskou tradicí Josefa Floriana z počátku 20. století, nakladatele a překladatele, jehož
mnohotvárným odkazem se český nonkonformní poeta a kritik Andrej Stankovič dlouhá léta
zabýval – takříkajíc jít proti proudu, stavět se proti různým klišé a předsudkům, dokonce
i v kritické reflexi občas srdnatě jít i „proti svým“. (Stankovič 2008: 111) Připusťme však, že
takto postulované tvůrčí či interpretační stanovisko v soudobé tuzemské, namnoze klientelistické
kritické praxi paradoxně vyznívá nejednou ještě sebevražedněji a divže ne poněkud
sebemrskačsky, nejenom jako proslulý národovecký slogan klasika Aloise Jiráska „proti
všem“.
Rovněž z této příčiny bychom mohli říci, že tvůrčí literární kritika by si měla nebo mohla
v současnosti stanovit ještě jednu hodnotovou hranici, ovšem hranici nesmírně inspirativní:
tváří v tvář přetrvávající nebo stále se ještě rozvíjející postmoderní estetice a poetice by měla
být schopna vymezit se, resp. vyhranit se vůči tzv. akademické nebo akademizující kritice.
Právě v ní má přece kritik téměř zapovězeno vnášet do interpretací ve větší míře subjektivní
prvek, v ní obvykle nezdůrazňuje to, o čem je přesvědčen, co by chtěl psát sám za sebe, nýbrž
sepisuje a shromažďuje to, co říkají jiní o dalších jiných – a nezapomene ani na požadovaný
sáhodlouhý kritický aparát. Přitom veřejnost vesměs nebo ve valné většině případů zmíněná
akademická pojednání (přinejmenším podobného ražení) spíše nepřijímá, než přijímá,
poněvadž v nich neshledává nic zásadního, nic inovujícího, vpravdě nic podstatného, co by
reálně překračovalo nebo zpochybňovalo nějaké či jakékoli smysluplné či závažné hranice –
ať máme v tomto případě na mysli hranice virtuální nebo reálné, event. pomyslné nebo
nepomyslné, obecně vzato pokaždé buď hranice vkusu, anebo hranice nevkusu.
Citovaný kritik a publicista Andrej Stankovič ve svých nonkonformních recenzních analýzách
zvláště tzv. kultovních snímků české kinematografie záměrně s přídechem kritické provokace
pojmenoval své cílevědomé rozkolísávání a vyvracení konformního tuzemského myšlení
o filmu, umění a tudíž i o literatuře málem blasfemicky slovy o „bourání posvátných krav“.
Měli bychom jeho kacířským výrokům i z odstupu času dát za pravdu. Potom je ale zapotřebí
v zájmu zachování fungující literární kultury připustit, že by mezi různohlasým chórem
starších či novějších kritických mluvčích a mezi nevrlými a podrážděnými „posvátnými
kravami“ by přece jen měla být patrně vztyčena nebo nastiňována nějaká hranice, obrazně
řečeno nějaká zeď. Čili svébytná hranice nebo svérázná „zeď“, která má obecně vzato chránit
nonkonformní literární kritiku a v souvislosti s tím koneckonců i živé literární kritiky. Ačkoli,
jak pravil o jiných zdech či o jiných hranicích umění nebo v umění klasik českého moderního
písemnictví Vladimír Holan, „při přecházení z přírody do bytí / zdi nejsou právě vlídné“.
(Holan 1964: 9)
Nicméně se zdá, že tato zdánlivě uměřená a zdánlivě hypotetická slova mají své opodstatnění
a oprávnění rovněž ve stavu navenek v české literární kultuře ničím neomezovaném a ničím
neohraničovaném spektru přítomné postmoderní literární kritiky.
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POSTMODERN CRITICISM AND BORDERS OF (BAD) TASTE IN LITERATURE
Summary
The issue of “frontiers in literature”, that also borders taste or bad taste, and is often associated with
typological categorization of literary works of literature “to read” and literature “to write”. Especially the new
Czech literature while expectating a “cutting” the boundaries between literary genres, especially between epic
and lyric, which is a significant phenomenon of postmodern literature. In this context however, can be inspiring
to go back to the earlier classification of T. W. Adorno, who distinguished types of critical reflection on the
“consemerist critique” and “criticism resentimental”. At present, however, a new frontier in the literary works are
created, mostly dictated by conformal thinking about art and especially of literature – a rejection of conformal
postulates, which is also the sense of creative criticism, the poet and critic A. Stankovič defines as „breaking the
sacred cows“.
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Zagłębiając się w problematykę Ducha, w równiej mierze ekscytującą i skomplikowaną,
zgłębianą dzięki niezmordowanym i wieloaspektowym dociekaniom wysokiej rangi specjalistów
z różnych dziedzin, nieuchronnie natrafiamy na pojęcie wolności jako fundamentalny dowód
istnienia i obecności tej Nadrzędnej siły, która jednocześnie inspiruje i koryguje naszą
aktywność. Według Karla Jaspersa to, czy człowiek jest istotą wolną, zależy od jego stosunku
do Boga (Jaspers 1994). Wolność nie jest naszą zasługą ani też naszą immanentną własnością,
bo jest nam podarowana. Im autentycznie bardziej wolny jest człowiek, tym bardziej jest on
utwierdzony w przekonaniu o niewzruszoności swej wiary w Boga. My, ludzie, nigdy sobie
nie wystarczamy. Zawsze dążymy do przezwyciężania siebie, do przekraczania własnych
ograniczeń, do wkraczania w obręb nieznanego, czyli poza własną przestrzeń. Rozwijamy się
i doskonalimy w miarę narastania i pogłębiania naszej świadomości istnienia Boga, a tymczasem
uzmysławiamy sobie własną nicość.
Temat wolności, jako podstawowy i nieunikniony warunek indywidualnej pielgrzymki
w sfery Ducha, zajmuje poczesne miejsce także w filozofii Sørena Kierkegaarda, którego, jak
się okazuje, wiele łączy z polskim pisarzem Witoldem Gombrowiczem. Po pierwsze, obaj byli
na swój sposób oryginalni, w takim stopniu i w taki sposób, że aż trudni do zaakceptowania
przez otoczenie. Mieli naturę neurasteniczną, egotyczną, bliską dewiacji psychicznej. Po
drugie, pisma obu twórców są zrozumiałe dla odbiorcy jedynie w tym szczególnym momencie
między snem a jawą, gdy rozum traci kontrolę nad myślą i gdy jaźń namaszczonego „ucznia”
nasiąka Duchem. Po trzecie, twórczość obu mistrzów cechuje poziom estetyczny najwyższej
próby. Choć Kierkegaard nie był literatem, jego pełne emocjonalnych napięć dzieło nieustannie
fascynuje wysokimi walorami artystycznymi. Lektura jego pism robi niewątpliwie duże
wrażenie, tym bardziej, że filozof, podobnie jak Gombrowicz, świadomie dążył do tego, aby
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zaszokować czytelnika. Po czwarte, zarówno Gombrowicz, jak i Kierkegaard są nastawieni
antysystemowo – są burzycielami wszelakich dotychczasowych systemów, oferując w zamian
albo bezsystemowe „dywagacje” odkrywcze (eurystyczne) jako kontrapunkt w stosunku do
systemowych obsesji naukowców, albo niekiedy, w przypadku Gombrowicza, autosystematyzujące
się konfiguracje paradygmatyczne jako wykonanie nieuniknionego imperatywu Absolutu,
czyim też medium jest narrator w Kosmosie. Wielki Duńczyk pisał: „Spotyka się dzisiaj aż
nadto często ludzi mających cały system poglądów, w którym dla tego, co etyczne, nie ma
miejsca. Choćby mieli dziesięć systemów, koncepcji życia nie będą mieli” (Kierkegaard 1976:
438).
Człowiek jest systemem, ale tylko dla Boga w perspektywie teologicznej, dla drugiej
jednostki jest zaś zaprzeczeniem wszelkiego systemu, gdyż jego własna egzystencja jest
rozdarta, wewnętrznie sprzeczna, skończona i dlatego nie da się wtłoczyć w żaden logicznie
uporządkowany system. Narzuca się tu podobieństwo z Gombrowiczowską wizją stałej
nieuchwytności, fluktuacyjności, przymusowej zmienności osoby ludzkiej pod dławiącym
wpływem nieubłaganej Formy. Bezustanna Formogeneza, której pochodną, emblematem
i kozłem ofiarnym jest jednostka ludzka, skutkiem ustawicznego powtarzania wzorów
formalnych, zamienia się w „niby-system”, rokujący i gwarantujący notoryczną i dozgonną
zależność jednostki od bezlitosnych, skrupulatnie „szufladkujących” imperatywów Formy.
Gdzie jest ratunek dla osobnika o naturze antysystemowej, lecz „gwałtem usystematyzowanego”?
W chwilowym inspiracyjno-twórczym odpoczynku w Międzyformiu, w zbawiennej twórczości,
w obcowaniu z przepojoną Duchem sztuką, która zawsze jest spoza świata, oraz w ablucyjnej
Ironii szlachetnego Ducha, wymierzonej w ten niefortunny i niedopasowany świat, który
szyderczo wystawia jednostkę na próby nie do pokonania. Sama postawa ironiczna służy
Duchowi, opowiada się bowiem przeciwko zasklepieniu, degradującym kanonom i zatęchłym
wzorom.
W podobnym znaczeniu komizm (główny środek filozoficzno-esteteczny, jakim posługuje
się w swojej twórczości Gombrowicz) funkcjonuje jako estetyczna i transcendentalna
„transgresja” rzeczywistości w imieniu Ducha i na rzecz Ducha. Zatem komizm, narodzony
z ironii i atakujący świat materii, pragmatyzmu i reizmu, sam jest transcendencją i sublimacją
Ducha. Jednostka, wciągnięta w zawrotną grę masek, na pozór powabną i oszałamiającą, traci
wszelkie widoki na udowodnienie własnej indywidualności, bo takowej po prostu nie ma.
Człowiek irracjonalny w rozumieniu Kierkegaarda, któremu obca jest cała tradycja grecka,
ma wiedzę szczególną, płynącą z poznania świata, ale kształtującą się w przerażeniu, trwodze
i miłości do Absolutu, zupełnie jak w Kosmosie Gombrowicza. Obu twórców urzeka myśl
o zanurzeniu się w sobie i ta myśl udowadnia, jak dalece człowiek, garnący się do poznania
świata zewnętrznego, zmuszony jest odrzucać jego uroki i owoce, gdyż tylko przez zaprzeczenie
tego świata może znaleźć głęboko tkwiący w nim sens. Tu wyłania się fundamentalno-utwierdzająca funkcja negacji, która jest immanentnym składnikiem, siłą napędową i funktorem
ironii, a także estetyczną emanacją Boskiego Ducha. Istota Boga bazuje na negacji. Bóg nie
jest ani materią fizyczną, ani materią duszy, ani Ducha, ani „Ja”, ani osobowości; nie jest też
niczym z tego, co obecne w tych strefach bytu, nie jest ani światłem, ani mrokiem, ani wiedzą,
ani myślą, ani czuciem, ani świadomością, ani wiecznością, ani miłością, ani błogością, ani
doskonałością. On jest Niepoznawalnym... Boga nie można określić. On nie znosi predykacji.
W wymowne paradygmaty, staksonomizowane ze względu na ciągle narastające składniki,
wchodzące w relacje wzajemnej symbolizacji i substytualności (zresztą każdy akt poznawczy
jest symboliczny) układają się w pionowe łańcuchy deiktycznych fraz bezpredykatowych jako
izomorfizmów stanu obecności Boga lub Jego uobecnienia (Objawienia) we Wszechświecie,
a również jako „odbitki” Jego wskazującego gestu.
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Wróbel
Patyk.
Kot (K 135).
Wróbel.
Patyk.
Kot.
Ludwig.
A teraz trzeba powiesić Lenę.
Usta Leny
Usta Katasi.
(Usta księdza i Jadeczki, wymiotujące).
Usta Ludwika.
A teraz trzeba będzie powiesić Lenę.
Dziwna rzecz. Z jednej strony to wszystko było błahe, nikłe, nieprawdziwe nawet…
A z drugiej strony natężenie wieszania i natężenie ust było... Trudno. Trzeba.
Wróbel.
Patyk.
Kot.
Ludwig.
Ksiądz (K 146).
Wróbel.
Patyk.
Kot.
Ludwik (K 143).
Pewną aluzję do antycypowanego czynu Wszechmogącego w postaci znaku lub zwiastuna
Bożej ingerencji stanowią skondensowane „potencjalizmy bezokolicznikowe” jako „przeczucie”
Bożego Objawienia. Kojarzą nam się one z „substantywizowanymi predykatami” w stanie
gotowości.
Odejść. Zostawić.
Odejść. Zostawić to tutaj, tak jak jest (K 142).
Aleksej Losev w Samości rzeczy uprzedza nas, byśmy nie próbowali określać czegoś
poprzez jego własne cechy, ponieważ akt ten będzie oznaczał zanegowanie tego czegoś,
oddalanie od jego samości (Losev 2004). Bezpredykatowe autojestestwo to wielka, majestatyczna
prostota świadomości i bytu. W Kosmosie Gombrowicz zakłada spontaniczne wyłonienie
samości lub samoutwierdzającą się samość, która jest autogenerycznym stawaniem się
i nowością w każdej ledwo uchwytnej chwili. Tutaj zahaczamy o problem doniosłej wagi,
a mianowicie powtarzalność jako zasadę Kosmogonii, jako źródło i motywację ludzkiego
istnienia, jako rękojmię eurystyki. Omnifunkcjonalność iteracji (z jej funkcjami: omnikreacyjną,
ontologiczną, epistemologiczną, inwencyjno-nowatorską) jest we wspomnianym utworze
Gombrowicza genialnie wychwycona i wyeksponowana na wszystkich poziomach – strukturalno-kompozycyjnym, ideowo-filozoficznym i jezykowo-stylistycznym. Dzięki epanalepsji
(powtórzeniom) każda rzecz otrzymuje prawo do samookreślenia, do powrotu do siebie, do
„wsłuchania się” we własną wymowę. Powtarzalność to nieskończony dialog z Bogiem,
powtarzalność to obecność Boga, powtarzalność to stałe (nieprzerwane) myślenie o Bogu,
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powtarzalność to ciągłość Bożych przesłań. Funkcja iteracji jest podwójna. Po pierwsze, jako
milczenie (niemowność, wyciszenie) języka (ironizuje się jego niemoc, bezwład) – język
milknie; poprzez „sklerotyczne”, nużące powtarzanie tych samych rzeczy ukrywa się pozostałe.
Język milknie przed tym, co, po „przepoczwarzaniu” w rzecz, jest dla nas na zawsze utracone.
Po drugie, jako ewokacja, zaklęcie, apel do wznowienia, intronizacji utraconego poprzez
permanentne odświeżanie pamięci. To jest zaproszenie do transcendencji. Iteracja toruje drogę
do Ducha Wszechświata.
Inwazyjne deixis w Kosmosie jakby wskazywało na utajoną obecność Boga, gdyż wieczne
„Ty”, jako wieczna teraźniejszość, zawiera się w każdej rzeczy, w każdym bycie. Relacja
człowiek–Bóg jest zatem wszechobecna i wiecznie aktualna. Gombrowicz jakby unieważnia
opozycje sacrum–profanum oraz Bóg–świat. Świat to miejsce spotkania z Bogiem. Uwznioślenie
świata oznacza określenie Go mianem „Ty” (jako Boską emanację). To jest początkiem
dialogu z Absolutem, a Gombrowicz jest mistrzem tego dialogu.
Jaspers powiada, iż nasze ciążenie ku Bogu nie jest przyrodzoną ludzką cechą. Współegzystuje
ono z wolnością i objawia się każdemu człowiekowi z osobna tylko wtedy, gdy dokonuje on
skoku od pragmatyzmu życia do własnej jaźni, tj. tam, gdzie jednostka jest autentycznie
wolna od świata, gdzie zostaje otwarta dla świata i może być niezależna od świata, dzięki
przymierzu z Bogiem. Sen jest symbolem Absolutu i pomostem ku niemu; reanimuje jego
zawiłą naturę, przywołując Chaos z jego wyzwoleńczą, katartyczną mocą, brzemienną
nadpływającym Stworzeniem (Porządkiem). Sen to symbol rytmu Wszechświata, znak
współbrzmienia jego komponentów, przepowiednia kolejnej wersji kosmogonicznej, zapowiedź
Ducha: „wlepiłem się w ten korek i tak z nim wypoczywałem, póki nie poszliśmy spać, sen,
spanie przez kilka następnych dni nic, nic, muł czynności... (K 19).
„Wzbierające” asymetrie syntaktyczne, przestrzennie zsymetryzowane nakazem Absolutu,
łączą pokrewne, lecz składniowo kłócące się, niespójne z pragmatycznego punktu widzenia
wyrazy; są one oznaką przenikania się i stapiania płaszczyzn świata ludzkiego i Duchem
naznaczonego świata pozaziemskiego.
Gombrowicz wskazuje na czyhające na nas niebezpieczeństwo zasklepienia się w absolutnej
prawdzie. Pycha absolutnej prawdy uosabia niszczące niebezpieczeństwo dla prawdy w świecie.
W chwilowej pewności niezbędna jest pokora ustawicznie narzucającego się pytania. We
wszystkich utworach pisarza przewija się stały wątek nieokreśloności, umowności i relatywności
ludzkich doznań, podanych w wątpliwość. Niestrudzone peregrynacje Gombrowicza
w świecie ludzkim zdradzają jego wrodzoną skłonność do podejmowania intelektualno-duchowego ryzyka w tropieniu sedna egzystencji, przełamanej przez pryzmat Ducha. A Bóg
działa poprzez wolne refleksje i wolne decyzje jednostki. Dla Gombrowicza najbardziej
przerażająca jest utrata lub unicestwienie odrębności jednostki ludzkiej. Wykańcza go
poczucie, że już się dokonał: „Jestem. Zanadto jestem. I choć mógłbym popełnić coś
nieprzewidzialnego dla mnie samego, już mi się nie chce – nie mogę chcieć, bo zanadto
jestem. Pośród tej nieokreśloności, zmienności, płynności pod niebem nieuchwytnym jestem,
już zrobiony, wykończony, określony… jestem i jestem tak bardzo (DZ ,57’ 225).
Bóg nie jest obiektem poznania, nie jest przymusową konkluzją, nie jest przedmiotem
doświadczenia zmysłami – jest niewidzialny, nie da się zobaczyć i pojąć, w Niego bowiem
można tylko wierzyć. I ta wiara nie wywodzi się z ludzkiego bytowania w świecie, lecz
z wolności indywiduum. W tym sensie ateistyczne wyznania Gombrowicza można potraktować
jako autoironiczno-naśladowcze poddanie się „obowiązującym” rygorom i pozorom Formy,
jak również jako tarczę do samoobrony przed namolną ingerencją religijnego stereotypu. Ten
zażarty zwolennik Ducha, który dzięki grotesce uwalnia się i uniezależnia duchowo, co rusz
składa w swojej twórczości hołd Duchowi Absolutu. Bo ten, kto uświadamia sobie własną
wolność, postrzega wiarę w Boga jako najwyższą wartość. Prawdziwa wolność rozpoznaje się
w wolności od świata i równocześnie w najściślejszej łączności z transcendencją. Sam fakt
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ujawnienia tragizmu zgubnych uwikłań jednostki w zabójczo sformalizowanym świecie jest
odruchowym skokiem w kosmiczną, Duchem rządzoną otchłań. Odrzucanie zafałszowanego,
zaborczego i podporządkowującego świata stanowi wyrażoną implicite apologię Ducha.
Totalna negacja świata Formy w ujęciu Gombrowicza kojarzy się z odrzuceniem żałosnych
i zbędnych prób człowieka mających na celu zdefiniowanie Boga, który objawia się tylko
i wyłącznie jako splot negacji w stosunku do znikomych zdolności poznawczych istoty
ludzkiej. Wiara, zdaniem Gombrowicza, tkwi w dystansie i w pytaniu. Ścisłe i nieodwołalne
przestrzeganie dystansu jest rewelacyjną ideą Gombrowicza – a jego liczne sobowtóry są
orędownikami (i wcieleniami) tego dystansu. Poszukiwanie Boga to odwrócenie normalnego,
zwykłego porządku ludzkiego. Wiara jest przekonaniem o tym, czego nie jest się w stanie
dotknąć, zobaczyć, udowodnić. Gombrowicz jest ucieleśnieniem cech człowieka wierzącego –
jego siły i słabości, kruchości i niewzruszoności. Następujące słowa Kierkegaarda brzmią tak,
że mogłyby zostać wypowiedziane przez Gombrowicza: „Wierzyć oznacza dla jednostki
odnosić się z nieskończonym zainteresowaniem (i pietyzmem, dodajmy) do pewnej realności,
która nie jest jego, ale która sięga do najświętszych jego głębin, aczkolwiek subiektywizm tej
jednostki nie jest w stanie jej odkryć w swoim wstępującym ruchu (Colly 2004: 67, przekład
własny – D. H.).
W triadzie ciało-dusza-Duch czai się głęboka asymetria. Duch nie jest elementem
równorzędnym w stosunku do dwóch pozostałych, zakłada on wspólną syntezę, jednocześnie
przeciwstawiając się duszy i ciału, które z początku stanowiły jednię. Ich późniejszy
„rozdźwięk” powoduje, w mniemaniu Gombrowicza, naszą całkowitą zależność od Formy.
Stajemy się formopojemni, formozależni i formogeniczni. W jednej ze swoich najpóźniejszych
wypowiedzi, w rozmowie z François Bondy z roku 1969, mówił o tym niezwykle wyraźnie:
„Forma nie powinna być adekwatna wobec treści, ale – przeciwnie – niewłaściwa; to w ten
właśnie sposób ujawniają się wszystkie inne niestosowności i zdobywa się ten konieczny
dystans wobec formy, wobec całej tradycji i kultury. Człowiek powinien być panem form, które
sobie przyswaja, a nie – ich niewolnikiem” (Cyt. wg. Głowiński 1984: 381).
W Kosmosie Gombrowicz usiłuje ponownie scalić rozdarte części naszego Ja za pomocą
paradygmatu. We wszystkich jego utworach, według jego osobistych wyznań, bezustannie
przenikają się wzajemnie dwa życiodajne pierwiastki, somatyczny i boski, kreując w jego
twórczości motyw liturgiczny. To mitologizowanie ideowo-artystycznego tworzywa poprzez
odprawianie rytuału prowadzi do sublimacji zmysłowości, do uduchowienia erotyzmu, co
z kolei czyni twórcę podwójnie erotycznym w swej urzekającej „bezcielesności”. Autor
wyznaje, iż mitologiczna saga o jego własnych peregrynacjach formalnych wyrasta
z powtarzalności jako obsesyjnej zasady twórczości mitologicznej w ogóle. Tu uwypukla się
spirytualistyczna, transcendująca oraz mitotwórcza funkcja iteracji. Powtórzenie, jak twierdzi
Kartezjusz, jest w końcu jedynym odczuwalnym, faktologicznym dowodem istnienia:
„Zakładam więc, że wszystko to, co widzę, jest fałszem, wierzę, że nie istniało nigdy nic z tego,
co mi kłamliwa pamięć przedstawia, nie posiadam wcale zmysłów. Ciało, kształt, rozciągłość,
ruch i miejsce są chimerami. Cóż zatem będzie prawdą? Może to jedno tylko, że nie ma nic
pewnego?... Ja jednak na pewno istniałem, jeśli coś przyjąłem... Tak więc po wystarczającym
i wyczerpującym rozważeniu wszystkiego należy na koniec stwierdzić, że to powiedzenie: „Ja
jestem, ja istnieję”, musi być prawdą, ilekroć je wypowiadam lub pojmuję umysłem”
(Kartezjusz 1958: 32–34).
W przyziemnym świecie materii nie ma miejsca dla etyki. Najwyższe miejsce, które jej
przyznano i które kojarzy się z egzystencją, to sfera religii. Etyka metafizyczna odbiega od
ludzkiego wyobrażenia o etyce. Henryk (Ślub) próbuje zestroić oba pojęcia poprzez zmianę
kierunku ruchu – istota indywiduum, czyli subiektywność, w swoim apogeum przeistacza się
w obiektywność, lecz jej „Stwórca” jeszcze do tej transformacji nie dojrzał. Duchem
powodowany Fryderyk (skrupulatną i konsekwentną reżyserią inscenizatora) stara się stopić
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etykę z estetyką w imię uwiecznionej Młodości jako symbolu umoralnionego własnym
urokiem Piękna. W epistemologicznym poemacie Kosmos Witek (narrator) świadomie podejmuje
rolę reżysera-demiurga, wspomagany współdemiurgiczną czynnością Leona, która „nabrzmiewa”
i kulminuje w autoerotycznej erupcji jako znak kosmicznego kojarzenia pierwiastków
w omnikomunikacyjnym otoczeniu. Jerzy Jarzębski w Grze w Gombrowicza zauważa, iż
w bezludnym kosmosie Wojtysa wtargnięcie czynnika zewnętrznego miało sens hierofanii,
objawienia „transcendencji”, uświęcającego wszystkie późniejsze rozkosze (Jarzębski 1982).
Indywiduum nie jest w stanie samodzielnie zrealizować konkretnej, życiowej etyki, jest
zatem zmuszone do jej teologicznego suspendowania, które pociąga za sobą zawieszenie
języka, a ten z kolei reprezentuje punkt widzenia wspólnoty odrzucającej, słowami Hegla,
wszelki wyodrębniony stan. Henryk zawiesza trywialną etykę i kolokwialny język, przywdziewając
Boże szaty, lecz na koniec uświadamia sobie bluźnierczą odwagę swojego pomysłu,
odzyskuje ludzkie oblicze i podlega samoukaraniu. Aksjomatycznie symetryczny łańcuch
śmierci bohaterów jako współrzednych wektorów perfekcyjnej orkiestracji Wszechświata
(w powieści Kosmos), „zasilanej” kolejnym wsadzaniem palca w rozmaite otwory jako
apoteozą nieokiełznanej płodności Absolutu, to wymowny przejaw etyki metafizycznej, którą
unieważniają etyczne przesądy zwykłych „zjadaczy chleba”. Gombrowicz osiąga najwyższy
stopień bezwarunkowości, wkracza na jej terytorium, przepojone treścią czystej wiary,
dowodząc, iż w realnym świecie egzystencja ludzka zawsze jest zstępująca. Pisarz eksponuje
wolność Bytu, jego prawo i moc konfigurowania się w określony sposób, a także nieśmiertelność
tej sposobności oraz dyskretność niezliczonych konfiguracji (układów). Uwydatnia wieczność
i nieskończoność tego, co na pozór jest tylko chwilowe. Póki świat zanika, rzeczywistością
jego zanikania jest Bóg i egzystencja.
Układająca się fragmentami realność w Kosmosie stanowi „skonkretyzowany” bezkres.
Filozoficzny dyskurs Ślubu pęcznieje od napięcia między pozorem niedookreślenia chwiejnej
mowy a realnością określonego zachowania. Filozoficzna wnikliwość Gombrowicza różni się
od wnikliwości kultowej. Obrzędowe skupienie ma swój święty obiekt, święte miejsce,
natomiast filozoficzna wnikliwość nie ma ustalonej formy. Stworzony przez autora porządek
nie przeistacza się w regułę, pozostaje natomiast otwartą możliwością. W odróżnieniu od
otwartej kultowej wspólnoty, filozoficzna koncentracja odbywa się w samotności. Do tej
filozoficznej głębi dociera się za pomocą:
1. Autorefleksji, czyli stałej autoobserwacji. Pisarz (za pośrednictwem bohaterów, najczęściej
swoich sobowtórów: Iwony, Henryka, Leona, Józia, Miętusa, Gonzala…) dąży do doskonalenia
osobistej przestrzeni.
2. Transcendentalnej wnikliwości, która objawia prawdziwy byt, nacechowany obecnością
Boga. Byt ten jest rozszyfrowywany za pomocą filozoficznych refleksji i sztuki. Podążając tą
drogą do pierwotnego źródła, „nowicjusz” bierze udział w samym Stworzeniu.
3. Koncentracji na tym, co trzeba koniecznie zrobić teraz, w danym momencie – ten typ
skupienia odzwierciedla rozdźwięk pomiędzy błahostkami codzienności a krańcowym napięciem
(maksymalną koncentracją) myślenia, ukierunkowanego na wszechogarniający sens Absolutu.
Lecz to, co zostaje osiągnięte dzięki myślowej penetracji jedynie (i wyłącznie) dla siebie,
zaprzecza samemu osiągnięciu, gdyż to, co nie służy komunikacji, w ogóle nie istnieje. Ten
fakt spowodował dojmujący ból Gombrowicza jako obserwatora bezlitosnego, depersonalizującego
obcowania. Prawda kiełkuje tam, gdzie stykają się dwie ludzkie istoty – nasze samookreślenie
urzeczywistnia się poprzez wzajemną wymianę szat, z nadzieją, że kiedyś znów dostąpimy
własnej jaźni w postaci daru za nasze oddanie Duchowi.
Jakie są pożytki ze spełnienia trzech wymienionych form tej wyprawy duchowej? Właśnie
wtedy objawia się to, czego nikt nie jest w stanie osiągnąć pod przymusem: przejrzystość
miłości, zatajona i zawsze niepewna deontyczność boskości, próba relatywizacji zagadki
Bytu. Doznanie wyższego dobra, upragnione poznanie niepoznawalnego Boga i doznanie

Duchowe peregrynacje Gombrowicza

29

ludzkiej wolności prowokuje myśl, która, posługując się rozsądkiem, poza rozsądek
wykracza: „Ten, kto uważa, że wszystko się już wyklarowalo, przestał filozofować” (Jaspers
1994: 170).
Wierzyć oznacza być obecnym przed Tym, który jest obecny. W Kosmosie Gombrowicz
osiąga to, czego wdzięczną ilustracją są słowa Kierkegaarda: „Bo w stosunku do Absolutu jest
tylko jeden czas: teraźniejszy. Obecność ta nie określa pustej abstrakcji chwili, lecz pełnię
czasu, która skupia w sobie przeszłość i przyszłość, namaszczając je teraźniejszością
Obecności” (Cyt. wg. Colly 2004: 123–124, przekł. własny).
Polski pisarz dostępuje prawdy dzięki Kosmicznemu Objawieniu (Olśnieniu), gdyż
„objawienie ujawnia się w tajemnicy, szczęście w cierpieniu, określoność wiary w jej
nieokreśloności, nieskrępowanie wiary paradoksalnie religijnej w jej trudnościach, prawda
w absurdzie” (Palacz 1987: 204).
„Zlaicyzowana”, „zsekularyzowana” msza w Kościele Międzyludzkim, odarta z całej
świętości i pozbawiona wszelkich wartości transcendentalnych, jest homologiczna z rozkładającą
się kulturą europejską. Cyniczny podglądacz Fryderyk, śledząc odwieczny, wyćwiczony
rytuał, usiłuje swą lodowatą świadomością wedrzeć się w sam rdzeń rzeczywistości. Jego
n i e m o d l i t w a – jako akt wywrotowy, „ekscentryczny”, skierowany na zewnątrz,
sprawiający, że nabożeństwo „oklapło w strasznej impotencji” – jest peanem ku czci
prawdziwej modlitwy do Ducha Świętego, niezaśmieconej dławiąco zrytualizowanymi
i bezmyślnymi ruchami. Wojciech Karpiński w książce Gombrowicz i krytycy zaznacza, że
uznana na początku Pornografii śmierć Boga, niemoc wiary, zagubienie fundamentów, nie
jest pocieszającą wiedzą czy wyrazem ulgi, lecz przeczuciem koniecznych i tragicznych
konsekwencji kryzysu (Karpiński 1984: 171–184).
Postać Henryka, który „czuje się, jakby celebrował jakąś dostojną mszę”, niczym kapłan
ludzkiego kościoła (Ś 1957), jest uosobieniem ironii, wymierzonej w hipokryzję i wypaczenie
wiary przez kościelny dyktat Formy, jak również w samozwańczą uzurpację wszechwładzy
Boga. Za to wariactwo sam siebie „wynagrodzi” samobójstwem. W tym kontekście szczególnej
wagi nabrałyby słowa Oliviera Cauly, stanowiące kwintesencję filozofii Kierkegaarda: „При
това естествената религиозност, която е присъща на всеки човек, независимо от
неговата принадлежност към даден култ или култура, също позволява да бъде
критикувана отчуждената или отчуждаваща религия, в която се превръща
християнството, случи ли се да забрави за християнското сбъдване” (Cyt. wg. Colly
2004: 119). I dalej: „Автентичното християнско сбъдване не може да се смесва
с историята на християнските институции, културната неизменност на християнството
и растящото му влияние в света. Качественото сбъдване (това на вярата) не може
да допусне да бъде санкционирано от някакъв външен количествен критерий” (Cyt. wg.
Colly 2004: 124).
Gombrowicz powiada: „Bóg to moralność absolutna, a naród to grupa ludzka o określonych
dążeniach, walcząca o byt... Musimy więc zdecydować, czy najwyższą naszą racją jest nasze
poczucie moralne, czy też interesy naszej grupy. Otóż pewne jest, że zarówno u Mickiewicza,
jak u Sienkiewicza, Bóg podporządkowany został narodowi i cnota była dla nich przede
wszystkim narzędziem walki o zbiorową egzystencję” (DZ ,53’ 360–361).
Trans-Atlantyk jest groteskową metaforą napuszonej, górnolotnej pseudoduchowości
narodowej. Zdrawko Malić podkreśla, że w sensie etycznym ojciec „programowo” jest
wyrazicielem idei „Honoru”, „Czystości”, „Grzeczności”, „prawości wszystkich spraw”,
w sensie patriotycznym zaś „Męstwa” i „Wierności”, a na poziomie fabuły, a więc w sensie
literackim – krańcowej nienaturalności, ceremonialności i celebracji, wszystkiego tego, co
Gombrowicz metaforycznie nazywa kościołem (Malić: 235–256). Wyrażając zgodę na
zbrodnie i zboczenia seksualne, narrator staje przeciwko „polskości”, „honorowi”, „czystości”
itd. Opowiada się przeciw tradycji, przeciw zastanej „Formie”, a za nowym, za życiem, za
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przyszłością. Atak na erzac Ducha jest zawziętą obroną Ducha. Malić zaznacza, iż drugie,
ostateczne zakończenie fabuły Trans-Atlantyku jest równoznaczne z dystychem kończącym
tekst Ferdydurke. Dopiero to drugie zakończenie ma jednak charakter katharsis. Zamiast
popełnić zbrodnię, w momencie, kiedy cała fabuła utworu tego się właśnie domaga, Syn
wybucha śmiechem: „Ale co to? O, chyba Zbawienie… I zamiast żeby Ojca swego Bachem
Buchnąć on Buch w śmiech…” (TA 120).
Śmiech, jako prekursor Chaosu i detonator Formy, staje w obronie Ducha. W Przedmowie
do warszawskiego wydania Trans-Atlantyku Gombrowicz rozmyśla: „Oddać się przyszłości…
Tak... ale ja już niczemu nie chciałem się oddawać samą istotą moją, żadnemu kształtowi
nadchodzącemu – ja chciałem być czymś wyższym i bogatszym od krztałtu. Stąd się bierze
śmiech w Trans-Atlantyku”(TA 7).
Duch jest nieskazitelną Prawdą. Gombrowicz po koleżeńsku oświadcza: „Ja, jak wy,
nienawidzę kłamstwa. Jak wy jestem śmiertelnie zmęczony tą wielką Gębą współczesności,
głupotą głupców, niedojrzałością niedojrzałych, podłością podłych” (TA 7).
Nie ucieka jednak od wspólnoty z ludźmi; gdy chodzi o zasady moralne, jest bliźnim dla
bliźnich.
Wolność, prywatna samotność, ironiczno-groteskowe obrazowanie to niezawodna broń
Gombrowicza w zaciętej walce przeciwko Formie i w niestrudzonym dążeniu ku błogosławionym
wyżynom Ducha. Według Kierkegaarda człowiek skupiony nad swoim wnętrzem musi
pozostać sam, gdyż tylko w ten sposób, w samotności, może istnieć przed Bogiem. Człowiek
jest w stałym ruchu, w nieustannym dążeniu. Lgnie ku temu, co jest poza nim, pragnie to
przyswoić – w ten sposób świat, inny człowiek, ocalenie, nawet przeświadczenie, iż Bóg i on
mogą się kiedyś złączyć w jedną wielką Samość (Jaźń), stają się jego własnością. Sam
Gombrowicz powiada, że nigdy Boga nie opuści – chociaż nie wierzy! – ponieważ jest on
znakiem „nieziszczalnej potrzeby sensu, sprawiedliwości, miłości” (DZ ,57’ 17). Carl Gustav
Jung dodaje:
За своята завършеност животът се нуждае не от съвършенство, а от пълнота.
GOMBROWICZ SPIRITUAL PEREGRINATIONS
Summary
The avowed “atheist” Witold Gombrowicz is secretly worshipping the greatness of Spirit, covertly searching
its traces in the In-Between-The-Forms. In the permanent oscillation between two Forms, the author builds
a marvellous and invisible Spiritual tower, whose mimicking hypostases (incarnations) fill even the Interpersonal
(“Godless”) Temple. The “sacral” ugliness of Yvonne “unearths” the spiritual embryos of the “sophisticated”
royal society and reflecting its outlook, deformed by Spirit triggered scruples, causes her own death, bearing the
sadistic seal of her aristocratic environment (Yvonne, Princess of Burgundy). The Spirit peers through and spills
its magic into Fryderyk’s Director project, while it has fully infiltrated the love-filled space of Youth and
Immaturity (Pornography). Pierced by the shattering Spiritual presence, Henryk cannot accept his own
alignment with God and issues his own death sentence (Wedding), while the omnipotent Universe, run by the
Spirit, sends the narrator a system of paradigms for proper appropriate decoding (Universe)…
Резюме
Отявленият „атеист” Витолд Гомбрович тайно се прекланя пред величието на Духа, дискретно
издирвайки неговите следи в Междуформието. В перманентната осцилация (колебание, люшкане) между
две Форми, творецът издига приказна и невидима Духовна кула, чиито мимикриращи хипостази
(превъплъщения) изпълват дори Интерперсоналния („без-божен”) храм. „Сакралната” грозота на Ивона
„изравя” духовните зародиши на „изисканото” кралско общество и отразявайки неговия деформиран от
покълващите в съзнанието угризения на съвестта (провокирани от намесата на Духа) облик, става
причина за собствената й смърт, скрепена със садистичния печат на аристократичното обкръжение
(Ивона, бургундската принцеса). Духът надзърта и разлива вълшебствата си дори в режисьорския проект
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на Фридерик, а изцяло е просмукал любовното пространство на Младостта-Незрелостта (Порнография).
Пронизан от разтърсващото Духовно присъствие, Хенрик не може да понесе собственото си изравняване
с Бога и сам си налага смъртна присъда (Венчаване), а вездесъщият Космос, управляван от Духа, изпраща
на разказвача система от парадигми за правилно декодиране (Космос)...
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Jedním z podstatných projevů pronikání politiky (tj. projevů moci napříč danou společností –
politiky vytvářející, organizující a proměňující společenský a kulturní řád) do veřejné komunikace
je cílené institucionální zasahování do práv autorů nebo vydavatelů, a to bez ohledu na typ
společnosti, respektive na typ jejího politického uspořádání. Kritéria popisu a klasifikace
cenzury jsou různá, od míry jejího uplatňování (zásah unikátní; plošný) přes oblasti klíčové
pro cenzurní dohled (cenzura politická, náboženská, hospodářská, mravnostní) až po způsob
provádění cenzurních opatření v návaznosti na dostupné technologie (cenzura předběžná;
průběžná; následná).
Vnitřně integrovaná historicky etablovaná společenství disponují vždy sociokulturními
regulativy, tj. souborem předpisů, norem, hodnot, pravidel a vzorů chování, a kontrolními
mechanismy zajišťujícími různou míru sankcionování jejich porušení.1 Společenská moc se
přitom zaštiťuje ideologií, již v rámci svého aktuálního fungování podává jako jediné
přijatelné, pochopitelné a zřejmé porozumění světu. Prostřednictvím takové ideologie pak
ospravedlňuje jednání podporující mocenský status. Se vznikem státu vystupuje do popředí
formalizovaná snaha o bourdieuovský symbolický kapitál.2 „Ustavičná snaha státu regulovat
všechny formy publikace, ať je to tisk, vydávání knih, divadelní představení, veřejné kázání
nebo karikatura apod., plyne právě z toho, že každé publikování jakožto činnost, jejímž cílem
je zveřejnit, uvést ve všeobecnou známost, s sebou vždycky nese možnost určité uzurpace
1

Připomeňme i teorii cirkulace elit italského sociologa Vilfreda Pareta (Trattato di sociologia generale,
1916; angl. The Mind and Society, 1935), na niž v souvislosti s pojetím literární cenzury upozorňuje T. Pavlíček
prostřednictvím odkazu na práci Ully Ottové (Die literarische Zensur als Problem der Soziologie der Politik,
Stuttgart, 1968). Srov. Pavlíček 2006.
2
„Symbolickým kapitálem je kterákoli vlastnost (kapitál kteréhokoli druhu – fyzický, ekonomický, kulturní,
sociální), pokud je nahlížena sociálními činiteli, jejichž kategorie vnímání jsou takové, že ji dokáží poznat
(vidět) a uznat, ocenit… Přesněji řečeno je to forma, jíž nabývá jakýkoli druh kapitálu, jestliže je nahlížen
v kategoriích vnímání daných tím, že si nahlížející osvojil dělení a opozice vepsané do struktury onoho kapitálu
(např. silný/slabý, velký/malý, bohatý/chudý, vzdělaný/nevzdělaný apod.). A protože všechny prostředky k tomu,
aby prosazoval a vštěpoval trvalé principy vidění a dělení odpovídající jeho vlastním strukturám, má stát,
znamená to, že je i místem par excellence, kde se koncentruje a uplatňuje symbolická moc.“ (Bourdieu 1998: 81)
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práva na symbolické násilí, které je výsadou státu – a jež se uplatňuje například vyhlášením
určitého zákona.“ (Bourdieu 1998: 86) Navíc je podle Bourdieua každý takový projev
výsledkem kompromisu (mezi intencí a cenzurou) vytvářeného strukturou pole, v němž se
produkuje a v němž cirkuluje daný diskurz (srov. Bourdieu 1991: 137–159).
Nechceme se zde věnovat výše zmíněnému dělení cenzury podle oblastí, v nichž je
uplatňována, a zohledníme kritérium vycházející z uplatňovaného technologického postupu.
Pro nastínění složitosti fungování mechanismu cenzury alespoň stručně shrneme její
historické podoby (srov. např. Reifová a kol., 2004: 26–30), a to s přihlédnutím k dějinné
periodizaci zohledňující koncept tzv. technologického determinismu, mediocentrické teorie,
podle které aktuálně dominantní médium determinuje nejen uspořádání, ale i mentalitu
společnosti v určitém období (srov. též Magincová 2010; Magincová 2011), a předpokládá
fungování určité komunikační technologie se souběžně technologicky adekvátně vyvíjenou
a uplatňovanou kontrolou z pozice společenských elit. Nás zajímají zejména informace šířené
za pomoci tisku. Společenský dosah tiskem masově šířených textů v období mezi lety 1918 až
1953 pak dokládají například níže zmíněné cenzurní zákroky za první republiky či vypjatá
atmosféra druhorepubliková s její masovou kampaní vedenou ze strany pravice a krajní
pravice nejen v linii politické, ale i kulturní, a konečně vypjatá atmosféra konce války
a prvních měsíců po osvobození, která umožnila jiným ideologům, komunistům, využít
tentokrát levicově orientované kulturní představitele (usilující o návrat moderní, pokud
možno emancipované kultury) při prosazování mocenských cílů. Tento poválečný proces, ve
své instrumentalizaci bezprostředně navazující na pokusy druhorepublikové a na realizaci
v protektorátních podmínkách, vedl k etablování kontinuální a funkční (podle aktuálního
kontextu více či méně intenzivní) kontroly československé kulturní produkce.
Historický exkurz
V kontinentální historii má cenzura vázaná na oficiální státní ideologii silnou tradici od
nástupu křesťanství v této roli. Kontrola byla uplatňována jak na obrazy (srov. např. Prokop
2005), tak texty, ať fixované či nikoli. Doklady cenzurních opatření se zpravidla citují již
k letům 325 (zákaz konkrétního díla) a 496 (zákaz souboru konkrétních děl). 3 Výkonný
kvalitativní posun představuje zřízení dohlížející a trestající instituce (inkvizice uzákoněné
roku 1231). Soustavnou, detailně propracovanou mocenskou kontrolu společnosti prostřednictvím
regulace tiskovin lze sledovat od samého počátku šíření tištěných knih a prvních periodik
(tedy zhruba od 60. let 15. století).4 Tehdejší mocenské zájmy jsou samozřejmě stále zastoupeny
především církevními institucemi, a ty poměrně pružně zdokonalily funkční mechanismy
kontroly knih, osvědčené zejména od dob reformace. Zdaleka nejznámější – díky dlouhodobým
a do té doby rozsahem nesrovnatelným účinkům – je ovšem návod na výkon cenzurních
sankcí Malleus maleficarum (Kladivo na čarodějnice) vydaný roku 1486.5
3

V roce 325 zakázal koncil v Nicei Ariův spis Thalius, v roce 496 vznikl poprvé závazný seznam zakázaných
knih, sestavený pravděpodobně papežem Gelasiem I.
4
První velké tiskárny se objevily v Benátkách (1469) a v Norimberku (1470, s evropskými filiálkami).
5
Autorem Kladiva na čarodějnice je dominikán a výkonný inkvizitor Heinrich Kramer a pravděpodobně též
jeho kolega Jakob Sprenger. Text nepředstavoval oficiální ani doporučenou příručku inkvizitorů či soudních
tribunálů, byl produktem osobní angažovanosti autora, který navíc disponoval náklonností a oficiální podporou
tehdejšího papeže Inocence VIII., nikoli však akademických církevních hodnostářů. Sama inkvizice Kramera
odsoudila ještě za jeho života a o půl století později přidala Malleus maleficarum na svůj Index librorum
prohibitorum. Kniha samotná se ovšem stala čtenářským bestsellerem, který nabízel snadné a rychlé řešení
tíživých společenských poměrů označením viníků podle jednoduchého klíče a jejich okázalým potrestáním.
Auditorium si vyžádalo zhruba tři desítky vydání během následujících dvou set let v dobově nesrovnatelně
vysokých nákladech, čítajících celkem statisíce výtisků.
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Od roku 1501 fungovalo papežské nařízení pro tiskaře, aby vypracovávali seznamy titulů,
které vydávají, a odevzdávali církevním úřadům po jednom výtisku od každého titulu. Tou
dobou ovšem nebyla v Čechách cenzura efektivní, protože země nepodléhala vlivu papeže. Až
první habsburský panovník Ferdinand I. vydal dekrety (mandáty, první dva z let 1526 a 1537)
zakazující tisk a šíření takzvaných kacířských knih a ustavil komisi, která měla nejméně
jednou ročně kontrolovat knihkupecké sklady. Každý tiskař, který by byl přistižen, že tiskne
anonymně, měl být popraven a jeho majetek se měl zkonfiskovat. Rovněž byla zakázána
vydání anonymních děl. Fakt je, že tyto dekrety byly všeobecně ignorovány. Silnější cenzura
s všeobecnějším působením (podle německého vzoru) byla u nás zavedena v r. 1547 (kdy
vešel v platnost třetí mandát): nesmělo se tisknout bez předběžného svolení úřadů; tiskař
musel na všech tiscích uvádět své jméno; sankcí byly vysoké peněžní pokuty nebo uzavření
firmy; počet tiskáren v Čechách byl pro usnadnění kontroly omezen. Další posílení cenzury
umožnilo etablování jezuitského řádu (jehož ideovým posláním bylo regulovat kulturu
a vzdělávání) na našem území v r. 1556. Jeho působení bylo velmi funkční mimo jiné proto,
že řád pružně reagoval na aktuální mocenské možnosti a společenské nálady: koncem
16. století začali jezuité upravovat cenzurní proceduru ve snaze zajistit jakousi objektivitu
hodnocení jednotlivých titulů (a to kvůli častým stížnostem na jejich cenzorské působení).
V druhé polovině 16. století se vedle oficiální cenzury objevily i pokusy o profesní regulaci
trhu; tiskaři se snažili o vytvoření uzavřeného cechu, mimo který by se knihy nesměly
vydávat ani distribuovat. Výsady (privilegia) „udílel císař, zeměpán, universita, parlament,
magistrát města. Platily buď pro celou říši nebo určité území nebo městský obvod. Udílení
výsad se dálo buď za smluvený poplatek (býval vysoký) nebo za účast na peněžitých
pokutách nebo za určitý počet volných nebo propadlých výtisků... Výsada se týkala buď
jednoho, nebo několika děl nebo i celé výroby nakladatelovy… V Benátkách se udílela
zákonná ochrana i pro několik knih (až i 14) najednou, a to i tiskaři, který ani nesídlil v oblasti
Benátska. Italský vzor působil na knižní poměry ve Francii, Španělsku, Německu, Anglii
a u nás. V 16. století bývaly výsady časově ohraničeny, na 3 až 20 let.“ (Tobolka 1949: 85)
Tato komplementární cenzurní praxe byla precedentně kodifikována v Anglii 10. dubna 1710
takzvaným Zákonem královny Anny (Statute of Anne), který formálně zajišťoval ochranu
duševního vlastnictví před nekontrolovaným kopírováním (resp. patiskem) autorských děl
autorským právem (copyrightem) v délce 14 let (podle článku 2 Statutu).6 Etablování instituce
copyrightu ostatně provázela tradiční utilitaristická argumentace. Vzhledem ke zvláštnosti tzv.
duševního vlastnictví,7 jehož předmětem jsou ideální objekty na rozdíl od hmotných statků, se
od doby zavedení instituce autorského práva (nejprve na základě precedenčního práva a od
roku 1710 právně plnohodnotně definovaným autorským zákonem) uváděly argumenty typu:
růst společenského blahobytu,8 podpora stimulace tvůrčí činnosti, z níž budou mít prospěch
další členové společnosti atd. Šlo ovšem na jedné straně o standardní akt státní moci, totiž
o snahu kontrolovat pomocí monopolních tiskařských výsad obsah masově šířených informací,
a na straně druhé o obchodní zájem institucionalizového monopolu tiskařů a vydavatelů. Šlo
o reakci na technologickou změnu, jež omezila fungování státní moci,9 prostřednictvím
ekonomického opatření – tj. skrze důsledně budovanou monopolizaci knihtisku.

6

„Printed and Published, or that shall hereafter be Composed, and his Assignee, or Assigns, shall have the
sole Liberty of Printing and Reprinting such Book and Books for the Term of fourteen Years, to Commence from
the Day of the First Publishing the same, and no longer.“ (The Statute of Anne 1710: 1–2)
7
Analogicky k anglickému pojmu intellectual property je v češtině užíván i výraz intelektuální vlastnictví.
8
Ten je ovšem podle ekonomických teorií kvantifikovatelný jen za specifických podmínek (tj. při dobrovolně
demonstrovaných preferencích při směně).
9
„The effective government of large areas depends to a very important extent on the efficiency of communication.“
(Innis 2007: 26)
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Než přejdeme k období proměny paradigmatu, kdy se společnost sekularizovala a státní
ideologie adekvátně posunula směrem k habermasovské instrumentální racionalitě, připomeňme
ještě jeden příznačný aspekt státní křesťanské (respektive katolické)10 ideologie, a to osud
výše uvedeného seznamu zakázaných knih. Index librorum prohibitorum byl zveřejněn roku
1559, tedy více než tisíc let po uvedení v platnost, naposledy byl revidován o dalších takřka
čtyři sta let později (r. 1948) a zrušení na základě rozhodnutí dotyčné instituce se dočkal po
bezmála patnáctisetleté účinnosti v roce 1967.
Osvícenství přineslo jisté oslabení cenzury, jejíž výkon byl navíc odebrán církevní instituci
ve prospěch státu, zákonné úpravy se vážou k letům 1795 a 1810. Výnos upravující kontrolu
literární produkce z listopadu 1810 je příznačný oddělením intelektuální elity od ostatních
čtenářů, kdy se vzdělané elitě přisuzuje schopnost vyrovnat se náležitě s případnou škodlivostí
odborných spisů podle vlastního úsudku, a tato literatura jim tedy může být dostupná (srov.
Michl 1837). Zákonného zrušení tzv. předběžné cenzury bylo dosaženo díky politickým
událostem roku 1848, jejich vývoj ovšem znamenal téměř okamžitý návrat k předchozímu
stavu, tentokrát ve formě tzv. tiskového dozoru (a to prozatímním předpisem z téhož roku,
císařským patentem z roku následujícího a tiskovým řádem z roku 1852). Reformní zákonné
opatření11 je pak obsaženo v zákoně podstatně liberálnějším, uvedeném v platnost v prosinci
1862. Ten s menšími obměnami platil až do první světové války, za níž byla zavedena
výjimečná opatření jak při kontrole veřejných, tak soukromých sdělení, a poté dále za tzv.
první republiky, postupně doplňovaný řadou tiskových novel.
K cenzuře za první republiky
Vzhledem k faktu, že v odborné historiografické literatuře publikované po roce 1990
panuje jistá terminologická a faktická nepřesnost,12 pokud jde o fungování a uplatňování
cenzury v letech po druhé světové válce, je potřeba se podrobněji zmínit o právních
mechanismech regulujících periodický i neperiodický tisk a jejich úpravách. Zásadním faktem
je, že po celou dobu trvání první republiky nebyl vydán nový tiskový zákon, že v průběhu let
1919–1938 vypracovalo legislativní oddělení ministerstva spravedlnosti kvůli veřejnému
tlaku zhruba deset osnov tiskového zákona, že ovšem k vydání nového tiskového zákona
nikdy nedošlo. V platnosti tak zůstalo výše zmíněné rakousko-uherské tiskové právo s řadou
dílčích novelizací (srov. např. Hrabánek, Milota 1938). Cenzura v Československé republice
byla deklarována jako následná,13 v podstatě ovšem převzala mechanismus tzv. tiskového
dozoru, který de facto zahrnoval i preventivní cenzuru rakousko-uherskou (tj. v letech 1868

10

Autority vzešlé z mocenských pozic protestantů zastávaly stejné ověřené cenzurní postupy jako jejich
katoličtí kolegové.
11
„Tiskař jest povinen odevzdati exemplář každého listu neb sešitu periodického spisu hned, když jej počne
rozdávat nebo rozesílati, úřadu bezpečnosti toho místa, kde spis se vydává, a v místech, kde jest státní zástupce,
také státnímu zástupci, exemplář pak každého jiného spisu tištěného, který od toho dle § 9 není osvobozen
a neobsahuje více než pět archů tištěných, alespoň 24 hodin před rozdáváním neb rozesíláním. Spisy tohoto
druhého spůsobu mohou se však s přivolením úřadu bezpečnosti, potažmo státního zastupitelství, rozdávati neb
rozesílati i dříve, než projde 24 hodin. Nešetřil-li by tiskař toho, co v tomto paragrafu nařízeno, pokutován buď
za to co za přestupek 10 až i 100 zlatými.“ (Zákon o tisku 1862: § 17)
12
Viz dále.
13
Údaje o cenzurních opatřeních se různí, a to zřejmě kvůli různému výkladu pojmu cenzura, kdy bývá
zaměňován její výkon (předběžný či následný) a funkce (perzekuční či preventivní), i kvůli různému chápání
kontrolních zákonných opatření, která de iure nezahrnovala předběžnou cenzuru, avšak de facto umožnovala za
jistých podmínek kontrolu tiskovin jak předběžnou, tak následnou. Např. J. Doležal k prvorepublikové cenzuře
uvádí: „Za první republiky existovala předběžná cenzura jen u filmu a divadla, zatímco na jiných úsecích
fungovala cenzura následná.“ (Doležal 1996: 159). K tomu srov. níže citovaného V. Poláčka (Poláček 2004:
68–69). Poněkud nahodile pak s těmito pojmy zachází K. Kaplan (viz dále).
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a 1894 pozměněný zákon z prosince 1862),14 a uplatňovala ho pomocí některých nadále
funkčních rakousko-uherských předpisů kombinovaných se zhruba třemi desítkami nových
československých právních norem, ačkoli Československá ústava (1920) předběžnou cenzuru
„v zásadě“15 nedovolovala a zaručovala článkem 113 svobodu tisku stejně jako právo
na pokojné shromažďování. Vzhledem k deklarovaným principům nového demokratického
státu je nápadná skutečnost, že v žádném ze sousedních států v této době již neexistovalo
koncesní omezení tiskařské a knihkupecké živnosti kontrolované oficiálně politickými
institucemi, praktikované v Československé republice. Jediný (nerealizovaný) návrh zrušení
zákonného politického vlivu na koncesní systém se objevil v parlamentu roku 1921. Pozdější
zákon na ochranu republiky (1923) naopak umožňoval úřadům článkem 34 suspendovat
vydávání periodických publikací.16 Dodejme, že zákon byl legislativní reakcí na atentát
spáchaný na ministra financí Aloise Rašína, takže obnášel celkem pochopitelně politicky
motivované zakotvení řady obsahových limitů svobody projevu, nicméně na jednání
o budoucí podobě zákona byli přizváni kromě právních odborníků také (alespoň vybraní)
novináři (srov. Miřička 1923; k politickému pozadí využívání tohoto zákona k cenzuře
protikoaličního tisku srov. Kreč, Malá, Štěpán, Vrbata 1966). Další tisková novela z roku
následujícího zavedla důmyslný a zdá se, že účelový systém pokut zvláště pro periodický tisk
(srov. Kreč, Malá, Štěpán, Vrbata 1966 ).
Od roku 193317 obdržely soudy právo vynucovat v periodických publikacích otištění
tiskových oprav v odůvodněných případech, a to bez ohledu na obsah či pravdivost textu
opravy nařízené periodiku ke zveřejnění. Periodika, která vycházela častěji než třikrát za týden,
byla také nucena zadarmo otisknout bez zkracování a bez vsuvek (na první či druhé tiskové
straně) oficiální a prezidentská prohlášení až do délky 800 slov. Periodika, která tiskla reklamu,
měla povinnost zveřejňovat oficiální vládní vyhlášky za běžné reklamní ceny a nesměla se
k vyhlášce vyjadřovat v tomtéž čísle. Pokud jde o politické letáky a plakáty, směly být
vystavovány na veřejných místech pouze s oficiálním svolením. Zákazu podléhala distribuce
tiskovin podvracejících ústavní celistvost a republikánský a demokratický systém Československa
(totéž platilo také pro obscénní materiály). Možností zákazu distribuce (potažmo prodeje
a vystavování v trafikách a nádražních knihkupectvích)18 některých novin, periodik a knih
disponovalo rovněž československé ministerstvo vnitra. České periodické tiskoviny byly
konfiskovány po vydání, na základě návrhů okresních úřadů nebo policie; výtisky periodik
14

Předběžné schvalování se netýkalo publikací s rozsahem větším než 80 tiskových stran.
„Svoboda tisku, jakož i právo klidně a beze zbraně se shromažďovati a tvořiti spolky jsou zabezpečeny.
Jest proto v zásadě nedovoleno podrobovati tisk předběžné cenzuře. Výkon práva spolčovacího a shromažďovacího
upravují zákony.“ (Zákon 1920: § 113)
16
„Nabyl-li výrok právní moci, může politický úřad druhé stolice naříditi zastavení tiskopisu, a to
u tiskopisů, vycházejících alespoň pětkrát týdně, nejdéle na jeden měsíc, u tiskopisů, vycházejících alespoň
třikráte týdně, nejdéle na dva měsíce a u ostatních tiskopisů nejdéle na šest měsíců… Má-li tiskový úřad za to, že
zastavený tiskopis je vydáván nebo podle oznámení jemu učiněného má býti vydáván dále pod jiným jménem,
zakáže toto vydávání neb odmítne vzíti oznámení na vědomí, uveda tento důvod.“ (Zákon 1923)
17
V tomto roce byl novelizován zákon na ochranu republiky, a to zákonem 124/1933 Sb., který v § 34a dále
rozšiřoval možnosti zastavení vydávání periodik prostřednictvím vládních nařízení (která byla v průběhu 30. let
realizována čtyřikrát, a to jako vládní nařízení č. 150/1933 Sb.; č. 163/1934 Sb.; č. 157/1935 Sb. a č. 165/1937
Sb.). Dále vešel v platnost zákon č. 126, tzv. malý tiskový zákon, měnící a doplňující platné tiskové zákony. Byl
mimo jiné reakcí na sílící tlak konzervativního agrárně katolického politického bloku a na projevy krajní pravice
v době, kdy Československo pociťovalo ohrožení německým vývojem v kontextu de facto nefunkčního působení
Společnosti národů. Malý tiskový zákon vyvolal protesty profesních organizací napříč celým politickým
spektrem. Plné znění zákonů z oblasti mediální legislativy na našem území viz např. na <http://www.koncelik.eu/
zakon-126-1933/>.
18
V roce 1933 (tj. za ekonomické krize, jež se odrážela v médiích kritikou vlády) bylo např. zakázáno
prodávat zhruba 100 periodických titulů cenzurou povolených.
15
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s nepřijatelnými články byly stahovány z oběhu; po konfiskaci bylo možno vytisknout nové
opravené vydání (v němž většinou zůstalo na místě nepovoleného článku bílé místo s poznámkou
o cenzurním zákazu). Jako doplněk cenzurních praktik byla po řadě korupčních kauz a skandálů
koaličních politiků zveřejněných periodiky přijata i novela původních rakousko-uherských
trestněprávních úprav ustanovení o ochraně cti. Díky ní posílily sankce za soudně potvrzené
porušení tohoto ustanovení, tj. výrazně vzrostly peněžní pokuty, ale i trest vězení. To vedlo
k autocenzuře zejména u vydavatelů, v důsledku vzrůstu finančních nákladů na zdlouhavá
soudní řízení (jejich četnost vedla např. ke specializaci obhájců výhradně na tiskové spory)
a následné pokuty. Nastíněná cenzurní opatření se samozřejmě výrazně týkala periodik, ovšem
do jisté míry ovlivňovala i knižní trh.
Předmnichovský stav rekapituluje Václav Poláček v bilančním poválečném textu připraveném
k vydání v roce 1948: „Začínám blaženým stavem první republiky, časy nakladatelské
bezstarostnosti v knižním oboru, v nichž nebylo cenzury předběžné ani následné, kdy knihy
vycházely jako ptáci z jarních hnízd. (Námitky proti tomu, jaké tyto knihy byly, mám stejné
jako čtenář, nepatří však k námětu.) Brožury, knihy do pěti tiskových archů (80 stran),
sešitová vydání a noviny byly předkládány policejnímu úřadu a úřadu státního zástupce podle
§ 17 tiskového zákona z roku 1862. Byla to cenzura státně-politická. Měla-li strana – občan,
úřad – námitky proti knize, podala je u státně bezpečnostního úřadu nebo u státního zástupce.
Státní zástupce v objektivním řízení knihu zabavil nebo nezabavil. Zabavení však musel
schválit tříčlenný senát krajského jako tiskového soudu, který také nařídil zničení zabavených
knih. V první republice bylo těchto zabavení jen několik. V živé paměti jsou protiklady:
zabavení Svatoplukova Botostroje a Zavřelova Fortinbrase.19 Zabavovalo se ovšem také; byly
to zvláště brožury komunistické strany do 80 stran, iredentistické publikace německé a maďarské,
někdy i vlajkařské. Zabavování bylo oznamováno v denním tisku, v Ústředním listu a v odborném
listu Československý knihkupec. Čím více k Mnichovu, tím bylo zabavování častější, netýkalo
se však téměř vůbec knih, s nimiž přichází do styku čtenář v knihkupeckém krámě. – Proti
zahraničním tiskovinám zakročovalo ministerstvo vnitra odnětím dopravy.“ (Poláček 2004:
68–69)
Po celé období trvání první republiky nedošlo ke sjednocení uvedeného souboru předpisů
regulujících tisk (k nimž se vázaly další dílčí zákony týkající se zaměstnanců zákazem
postižených vydavatelských podniků) do komplexního tiskového zákona. Zneužitelnost takové
legislativy podtrhuje i typicky právnický jazyk, otevírající prostor účelovým výkladům,
19

Poláček zde připomíná dvě křiklavé prvorepublikové „cenzurní“ kauzy, jež se svou podstatou lišily
opravdu fundamentálně. T. Svatopluk (vl. jm. Svatopluk Turek, 1900–1972), levicově orientovaný prozaik
a dramatik, byl od roku 1926 zaměstnancem firmy Baťa ve Zlíně a z této zkušenosti vytěžil materiál pro několik
kriticky laděných próz (Botostroj, Andělé úspěchu, Gordonův trust žaluje), v nichž reflektuje obratně skrývanou
moc nastupujících korporací a bezmoc pracujícího jedince degradovaného na pouhý článek racionalizované
výroby. První ze Svatoplukových próz vedla k soudnímu procesu z popudu rodiny Tomáše Bati, který autora
žaloval pro urážku na cti. Proces trval od ledna 1933 do února 1938 a jeho výsledkem byl soudní zakáz vydání
Botostroje. Zcela jinou motivaci měl autor, potažmo stát v případě románu Fortinbras. František Zavřel
(1885–1947), prozaik a dramatik, živící se jako soudní a později ministerský úředník, bývá právem charakterizován
jako „nesnášenlivý“ autor, jehož prozaická tvorba kulminovala v politických románech založených na
extremistických pravicových postojích a hodnotách, jež ho postupně dovedly mezi české fašisty. Nejproslulejší
je v této souvislosti právě Zavřelův román Fortinbras: „Na jaře 1930 zasáhla českou společnost literární aféra,
která neměla v historii první československé republiky obdoby. Po několika cenzurních zásazích vyšel román,
jehož obsahem se místo kritiků zabývali spíše politici na půdě parlamentu. Autor v románu údajně nabádal
k odstranění ministra zahraničí Edvarda Beneše, k překvapení všech nejen z politiky, ale ze světa vůbec.“
(Burget 2011: 203) V kauze se příznačně angažoval a Zavřela zastával poslanec Jiří Stříbrný, spolumajitel
tiskového koncernu Tempo a reprezentant krajně pravicové Národní ligy. Z poslaneckých debat mimo jiné
vyplynuly i osobní Zavřelovy motivy „uměleckého“ útoku proti E. Benešovi – coby úředník ministerstva
obchodu několikrát žádal Beneše o přijetí na jeho ministerstvo, ale nebylo mu vyhověno.

Instrumentalizace mocenského vlivu na kulturu: o cenzuře mezi lety 1918 až 1953

39

výroku Nejvyššího soudu ke stížnosti na podobu novely zákona na ochranu republiky
a malého tiskového zákona: „Zákony uvedené navrhovatelem nesměřují však proti tisku
vůbec, nýbrž jsou namířeny proti tisku špatnému…“ (cit. dle Kreč, Malá, Štěpán, Vrbata
1966: 322)
K cenzuře za druhé republiky a protektorátu
Důsledkem politického vývoje bylo opětovné zákonné zavedení předběžné cenzury od září
roku 1938, kdy vláda20 vytvořila ústřední cenzurní komisi řízenou ministerstvem vnitra.
Komise dohlížela na periodické i neperiodické publikace, na divadelní a filmová představení,
na telegramy, telefonní rozhovory a rozhlasové vysílání. Do tiskáren se opět vrátili cenzoři.
Cenzura druhé republiky „se již vyznačovala všemi znaky omezování tiskové svobody
v autoritářských státech. Cíleně zamezovala informační alternativu a pluralismus mínění ve
prospěch utvářeného monopolu centralizované prorežimní ofenzivní tendenční propagandy.“
(Rataj 2006: 56, pozn. 3)
Dne 17. března 1939 byla založena ústřední tisková služba, která byla součástí tiskového
odboru úřadu vlády. Její zaměstnanci pracovali v redakcích jednotlivých novin, kde mimo jiné
dávali šéfredaktorům přesné instrukce, jak mají psát. S počátkem války vstoupila od 1. září
1939 v platnost mimořádná opatření, mezi nimi Pokyny pro provádění vojenské cenzury
(Anweisung für die Durchführung der militärischen Zensur). Periodika se plně využívala pro
propagandistické účely (srov. např. Končelík 2008 a Končelík, Večeřa, Orság 2010). Referát
písemnictví kulturního oddělení tiskového odboru měl v gesci neperiodické publikace:
podporoval loajální osoby v oboru, ovlivňoval obsazování vedoucích oborových funkcí;
dohlížel na realizaci arizačních opatření; zodpovídal za adekvátní provoz knihoven a různých
literárně orientovaných spolků i za archivování tiskovin; řídil českou knižní produkci ve
všech fázích jejího vzniku, od předběžného schvalování edičních plánů až po příděl papíru
nakladatelstvím; zkoumal nové tituly určené k vydání a vypracovával seznamy zakázané
literatury a hudby. Seznam literatury, zakázané na území Čech a Moravy, datovaný 30. zářím
1940, obsahoval 1352 českých a zahraničních autorů a 1894 titulů; dne 30. dubna 1941 byl
vydán dodatek zahrnující dalších 163 zakázaných spisovatelů a 184 zakázaných knih, současně
byla zakázána celková produkce osmi českých nakladatelství. Do r. 1940 pracovali ve
vládním tiskovém odboru na státní prokuratuře ještě Češi, takže česká nakladatelství často
mohla vydávat protiněmecká díla, zakázané knihy a dokonce tituly od židovských autorů. Od
roku 1941 bylo explicitním úkolem tohoto úřadu řídit českou literaturu a kulturu tak, aby
sloužila zájmům nacistického Německa.21 V tomto roce vešlo v platnost vládní nařízení
č. 175/1941 Sb. o úpravě poměrů v českém tisku, které zmocňovalo „předsednictvo ministerské
rady k těmto opatřením: a) stanovit termíny pro vydávání tiskovin; b) určovat rozsah tiskovin
a jednotlivých jejich částí, čítajíc v to inzerci a jiná soukromá oznámení; c) stanoviti výši
nákladu tiskovin; d) slučovati tiskoviny; e) zastavovati vydávání tiskovin“ a povolením
předsednictva ministerské rady podmiňovalo „a) zakládání a vydávání nových a opětné
vydávání zastavených nebo zaniklých tiskovin; b) ustanovení šéfredaktorů, vedoucích
redaktorů a odpovědných redaktorů, jakož i změny v těchto osobách; c) změny v úpravě
tiskovin; d) dobrovolné zastavení vydávání tiskoviny“. (Vládní nařízení 1941: § 1) Dále bylo
20

Předsedou vlády byl od prosince 1938 jmenován agrárník Rudolf Beran, který stál od listopadu také v čele
jediné vládní strany v českých zemích, Strany národní jednoty. Tato vláda disponovala možností nahrazovat
v dalších dvou letech zákony vládními nařízeními, a to díky bezprostřednímu přijetí zákona č. 330/1938 Sb.
o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů republiky Československé a o mimořádné moci
nařizovací. (Po 16. březnu 1939 bylo ovšem vydávání vládních nařízení s mocí zákona dozorováno říšským
protektorem.)
21
V roce 1942 se stalo kulturní oddělení součástí ministerstva lidové osvěty.
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vydáno komplementární vládní nařízení č. 308/1941 Sb., jímž se upravuje právo vydávat
neperiodické tiskoviny vlastním nákladem.
V důsledku nyní již formálně upraveného omezení svobody slova musela také nakladatelství,
která chtěla například znovu vydat tituly již publikované po roce 1918, žádat v jednotlivých
případech o povolení. U všech titulů pak počínaje 1. květnem 1941 povoloval úřad von Hoopa
(kam byla od této doby soustředěna veškerá cenzura neperiodického tisku) pololetně všechny
tisky v rozsahu větším než osm stran (oproti dosavadnímu rozsahu minimálně čtyřicetistránkových
tiskovin). Mezi lety 1941–1942 bylo ve 104 českých a moravských okresech mimo Prahu
zkonfiskováno v nakladatelstvích, v knihkupectvích a knihovnách 1 850 535 knih. Roku 1943
bylo zabaveno 211 255 knih, v roce 1944 to bylo celkem 38 837 knih (srov. Doležal 1996:
110–117). V květnu 1945 došlo k oficiálnímu zrušení protektorátní cenzury.
Jak je z předchozího přehledu patrné, cenzura, která byla postupně zaváděna za druhé
republiky, nabývala rychle represivního charakteru, jenž v průběhu války sílil. Tato okolnost
úzce souvisí s faktem, že ve vypjaté době těsně po osvobození byl výrazný rozdíl mezi
preventivní a represivní cenzurou pro většinu lidí natolik nečitelný, že bylo možné v podstatě
jen mírně modifikovat její protektorátní fungování. Vedeni dobrým úmyslem (tj. nastavením
vysoké úrovně budoucí knižní produkce např. po obsahové a žánrové stránce) 22 se snažili
F. Laichter a V. Mikota jako uznávaní reprezentanti oboru znovu zavést bezprostředně po
osvobození „svépomocnou regulaci veškeré publikační činnosti, kterou by pod patronací
ministerstva školství a osvěty řídila knižní rada, sdružující nezpochybnitelné morální autority
z řad české kulturní a vědecké obce se zástupci profesních organizací“. (Zach 2004: 337)
K cenzuře v letech 1945–1953
Poněkud nepřesné a zavádějící je konstatování Karla Kaplana23 (od něhož byla formulace
doslovně převzata také do hesla cenzura ve Slovníku mediální komunikace): „Před druhou
světovou válkou fungovala v Československu preventivní cenzura, vykonávaná úředníky
ministerstva vnitra. Prezident republiky a první československá poválečná vláda vyhlásili
v roce 1945 platnost zákonů a nařízení z doby před rokem 1938, ale politické strany
neuplatnily dřívější praxi preventivní cenzury. A tak od května 1945 fakticky žádná cenzura
neexistovala. Jedinými a dobrovolnými cenzory byly samy politické strany a jejich koaliční
seskupení – Národní fronta.“ (Kaplan, Tomášek 1994: 8; vyznačení textu D. M.) Je tu řeč
o zhruba šestnáctiměsíčním období od května 1945, navíc v souvislosti se striktním oddělováním
pojmů preventivní cenzura a represivní cenzura. Přesto vidíme tendenci ke zjednodušování
a okleštění celého problému na popis černo-bílé politické praxe, z čehož pro nás plyne
nepřijatelné zobecňující tvrzení. Takovým přístupem jako by se připravovalo všemi
akceptovatelné interpretační pole našich historicky „nepříjemných“, tabuizovaných národních
témat 20. století.24 Už Kaplanem implikovaná diskontinuita, ono časové prázdno mezi první
a druhou citovanou větou, vytváří představu jakéhosi nulového bodu, v němž se nacházela
naše společnost v okamžiku od zrušení protektorátu. V oblasti výkonné politiky tomu tak
ovšem nebylo.
Hospodářská, sociální a kulturní politika prosazovaná po osvobození republiky byla dána
prolnutím politické koncepce Benešovy exilové londýnské vlády s koncepcí, respektive její
interpretací exilovou skupinou moskevskou, a to v duchu tzv. lidovědemokratické ideologie.
22

Právě proto může Václav Poláček po osvobození napsat: „Nikdy nepochopím logiku německého
zabavování a pochybuji, že ji pochopí čtenář. Umělecké výšky jsou v zabavovacích rozkazech srovnány v šedivé
řadě cyklostylovaného písma s literární dolinou, kýčem, příručkou a kompilací. Je to jako na hřbitově: velká díla
vedle malých odpočívají ve stejném hrobečku jediné řádky.“ (Poláček 2004: 106)
23
Na tento fakt upozornila např. K. Zavacká (Zavacká 2000).
24
Fundovaný průlom v tomto smyslu představuje přístup historiků Jana Tesaře, Tomáše Pasáka, Jana Rataje
a nověji např. Jana Dobeše.
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V pozadí správní obnovy státu se odehrával zcela přirozený boj o moc mezi těmi subjekty,
kterým to aktuální společenskohistorický kontext (zejména zahraničněpolitické determinanty)
umožňoval. Krajní pravice (včetně stran, které si tento atribut zasloužily za angažovaný postoj
a kolaboraci v podmínkách druhé republiky a protektorátu) byla samozřejmě odstavena
a vedoucí posty se rozdělovaly mezi zástupce liberálního a levicového odboje. Správa kulturní
oblasti připadla komunistům, kteří se rychle formovali v silnou politickou stranu směřující
k vítězství v řádných volbách v roce 1946 (srov. Končelík, Večeřa, Orság 2010: 113–126).
Kontrola v kulturní oblasti se ovšem nevymykala historicky příznačnému právně-správnímu
rámci, v němž se obnova československého státu ocitla: je nedílnou a logickou součástí
oficiální politiky zaštiťované požadavkem očisty národa od kolaborantů a zrádců. Prezidentské
dekrety, počínaje první londýnskou verzí z února 194525 a konče prodloužením účinnosti
souboru tzv. retribučních dekretů prostřednictvím usnesení Národního shromáždění až do
ledna 1947, ustavují v tehdejším československém právu bezprecedentní činnost mimořádných
lidových soudů a Národního soudu a díky charakteru své působnosti (od posouzení činnosti
jak osob ve vysokých funkcích v politické, ekonomické či kulturní oblasti, tak veřejných
zaměstnanců na nejnižších postech, jejichž chování za protektorátu nyní posuzovaly očistné
komise při okresních národních výborech) a podpoře emocionálně vypjatým veřejným míněním
fungují napříč veřejnou institucionální hierarchií.
O dohled nad publikační činností se dělilo ministerstvo informací a ministerstvo školství
a osvěty. V létě 1945 začalo jako cenzurní orgán fungovat tzv. knižní oddělení (s oborovým
poradním sborem, státní publikační komisí) zřízené v publikačním odboru ministerstva informací
(v čele s Václavem Kopeckým), které vedl literární kritik a nakladatelský redaktor Bohumil
Novák. Přednostou publikačního odboru byl František Halas. Tyto dvě kulturní osobnosti
slouží jako ilustrativní příklad nestandardních politicko-společenských podmínek období
těsně po skončení 2. světové války v našem prostředí. Protektorát, jak jsme uvedli výše,
postavil kulturu do velmi specifické role (represe a redukce kulturní produkce jako přirozeného
celku přitom není tak relevantní jako její recepce, díky níž přirozeně zbytněla zástupná
politická funkce kultury), jíž si byli kulturní reprezentanti vědomi a již chtěli po osvobození
odpovědně naplnit. „Nová doba přála umělcům. Selhání části dosavadních politických elit –
a likvidace jiné části – jim umožnila vstup do vysoké politiky… Řada funkcí, které [Halas]
zastával, se dala skloubit jen velmi problematicky. Jeden z klasických pilířů demokracie,
Lockovo rozdělení mocí, nebyl respektován. Dnes bychom řekli ,střet zájmů‘. Osobní pohnutky
mohly být sebeušlechtilejší, ale politická praxe, která se tak zakládala, v sobě skrývala značné
nebezpečí. Vysoké funkce v legislativě, exekutivě a předsednické křeslo v nezávislé stavovské
25

Dekret prezidenta republiky č. 6/1945 Úředního věstníku československého o potrestání nacistických
zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech byl vydán v Londýně 1. února 1945,
poté byl 19. června 1945 nahrazen dekretem č. 16/1945 Sb., upřesňujícím možné postihy a zužujícím územní
platnost na české země, a 4. října 1945 doplněn dekretem č. 105/1945 Sb. o očistných komisích. Pro představu
rozsahu očisty národa lze citovat alespoň údaje uváděné T. Pasákem k činnosti mimořádných lidových soudů:
„V době platnosti retribučních dekretů došlo veřejným žalobcům u všech 24 mimořádných lidových soudů
celkem 132 549 trestních oznámení, z čehož bylo vyřízeno 130 114 případů. V té době zůstalo pouze 2435
nevyřízených případů. Z počtu vyřízených případů veřejní žalobci zažalovali 38 316 případů před mimořádnými
lidovými soudy a 4592 případů postoupili k dalšímu stíhání řádným soudům. Ve 40 534 případech bylo pro
nedostatek usvědčujících důkazů upuštěno od dalšího stíhání. Tyto případy byly však z valné většiny předmětem
trestního stíhání před okresními národními výbory podle tzv. malého retribučního dekretu. Podle vynesených
rozsudků bylo 713 osob odsouzeno k trestu smrti (z toho 475 Němců), 741 odsouzeno k doživotnímu žaláři
(z toho 443 Němců). K dočasným trestům na svobodě bylo odsouzeno celkem 19 888 osob (v průměru trval trest
10 let). Téměř ve všech případech, v nichž došlo k uložení trestu na svobodě, bylo rozhodnuto, že celý trest nebo
jeho část bude odpykána ve zvláštních pracovních oddílech. Po únorových událostech byl retribuční dekret
obnoven a někteří činitelé, zejména však protektorátních úřadů, byli znova postaveni před soud.“ (Pasák 1999:
380)
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organizaci, jež sama sebe deklarovala jako nepolitickou, jen posilovaly starší svár mezi
konformitou a rezistencí, mezi loajalitou vůči nejsilnější a respektované politické straně,
reprezentované resortním ministrem, a věrností sobě samému.“ (Vévoda 1998: 52–53)
Františku Halasovi byla věnována poměrně soustavná pozornost26 právě v souvislosti
s jeho angažmá ve výkonné politice těsně poválečných let a při této příležitosti se objevují
i stručné bilance působení Bohumila Nováka, například: „… dobová svědectví stejně jako
archivní dokumenty naznačují, že rozhodující podíl na řízení publikačního odboru ministerstva
měl Halasův podřízený, dr. Bohumil Novák…“ (Vévoda 1998: 55–56) „Jako na autoritativního
šéfa, který v rukou svých a Kostkových soustředil veškeré rozhodování o knižním trhu,
vzpomíná na Bohumila Nováka Jiřina Hauková (osobní sdělení, srpen 1998).“ (Janáček 2004:
146, pozn. 8) Složitost tehdejších osobních a profesních vztahů, zatížených s větším či menším
odstupem reflektovanou historickou odpovědností si ovšem zaslouží samostatné pojednání,
pro něž v této studii není dostatečný prostor.
Ministerstvo školství a osvěty (v čele se Zdeňkem Nejedlým) zřídilo v červnu 1945 knižní
radu, v níž byly zastoupeny všechny zájmové organizace z knižního oboru. Už v této době
tedy probíhaly kompetenční spory o řízení a regulaci knižního trhu s ministerstvem informací,
spojené s průtahy s prosazením nového tiskového zákona: knižní trh byl až do roku 1949
regulován jen na základě vyhlášky. Oficiálními důvody cenzurních opatření vykonávaných
bezprostředně po osvobození a obnovení republiky byly jednak ekonomické obtíže, konkrétně
nedostatek papíru, na nějž by se tisklo, jednak snaha po nastavení a udržení co nejvyšší
umělecké úrovně literární kultury. V několikastupňovém procesu byl posouzen a případně
schválen každý titul plánovaný k vydání. „Předběžného posuzování tematicky příslušných
rukopisů se domáhaly i společenskopolitické a zájmové organizace, takže povolovací řízení se
neustále komplikovalo a prodlužovalo. Záplava formulářů, oběžníků, dotazníků, příkazů
a zákazů, které se z ministerstev i sekretariátu Svazu československých knihkupců a nakladatelů
valily na knihkupce a nakladatele, tak i po osvobození pokračovala neztenčenou měrou.“
(Zach 2004: 337) Tato praxe vedla postupně až k otevřené polemice v roce 1947, kdy již
pokvětnové revoluční ideály spojené s podřizováním individuálních představ o literární
produkci jednotně prosazovaným vysokým měřítkům umělecky a intelektuálně hodnotné
národní kultury doznávaly trhliny, dané jak střetáváním s byrokraticko-ideologickými překážkami
v běžné každodenní oborové činnosti, tak pochopitelnými názorovými rozdíly mezi
představiteli jednotlivých ideových proudů české umělecké obce.
Tiskový zákon byl schválen až po únorovém převratu. Ministr informací Václav Kopecký
přednesl v parlamentu 24. března 1949 projev u příležitosti schválení zákona č. 94/1949 Sb.
o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací. V duchu dobové
politické rétoriky (orientované na akcentování zcela otevřené propagandy) shrnul přijetí
zákona vlastně celkem objektivně jako výsledek několikaletého úsilí kulturně-politických
činitelů tzv. třetí republiky: „Osnovou zákona o neperiodických publikacích dostává se
uzákonění jednomu z nejdůležitějších revolučních opatření, jež přinesl vítězný únor r. 1948
a na něž bylo pomýšleno již hned po květnu 1945. Vzpomínám v této chvíli, že když byl po
květnu 1945 uváděn v činnost publikační odbor ministerstva informací pod vedením básníka
Františka Halase, přejímali jsme jako velký odkaz po spisovatelích-mučednících v čele
s Vladislavem Vančurou, Juliem Fučíkem, Bedřichem Václavkem jejich plán na novou úpravu
vydavatelské činnosti v osvobozené republice. Vladislav Vančura a jeho přátelé mysleli již
v době odboje na to, že v osvobozené republice bude nutno provést základní převrat
26

Připomeňme zde alespoň polemiku o Halase z 60. let, na níž participovaly osobnosti jako F. Hrubín,
J. Grossmann, L. Novomeský, L. Kundera, J. Skácel, J. Chalupecký, B. Doležal ad. Téma pochopitelně znovu
ožilo v 90. letech (tedy jakmile to bylo oficiálně možné). Viz např. Drápala 1994, Jungmann 1996, Vévoda 1998,
Bauer 2005.
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v nakladatelské a vydavatelské činnosti, a odkázali nám uskutečnit jejich ideál, totiž aby se
v nové republice kniha stala – podobně jako jiné prostředky kulturní – statkem národním, aby
vydávání knih přestalo být předmětem soukromokapitalistického výdělečného podnikání, aby
péči o vydávání knih vzal do rukou stát a aby řídil vydávání a rozšiřování knih z hlediska
kulturních potřeb, především lidu, z hlediska vyšších zájmů, výchovných a vzdělávacích.
V tomto duchu jsme vypracovali ihned v prvých chvílích po květnu 1945 návrh zákona
o nové úpravě záležitostí neperiodického tisku, leč k jeho uskutečnění během tří let až do
února 1948 nedošlo. Pokud mohla naše státní správa v době do února 1948 vykonávat nějaký
regulativní a kontrolní vliv na vydávání knih a jiných publikací, dělo se to jen na podkladě
známé vyhlášky o hospodaření papírem. Avšak při existenci soukromých nakladatelství a do
února i při existenci soukromých tiskárenských podniků bylo těžko zajistit takovou kontrolu
hospodaření papírem, která by plně umožňovala účinnou regulaci knižního trhu. Nutno však
říci, že reakční kruhy se s mimořádnou tvrdošíjností bránily všem kontrolním opatřením ve
vydavatelské oblasti i státnímu řízení ediční činnosti. Dělaly to pod záminkou obrany tvůrčí
svobody, ale ve skutečnosti se snažily zuby nehty bránit svou významnou reakční ideologickou
pozici. A zatímco předstíraly, jako by obranou tvůrčí svobody sledovaly podporu domácí
tvorby, snažily se vpravdě všemožným způsobem, i vyděračstvím a utajenou vydavatelskou
činností, uplatnit na našem knižním trhu tendenční cizí literaturu a zvláště pak známou
západnickou literaturu memoárovou. My vskutku hořce litujeme, že tolik špatných knih mohlo
u nás ještě vyjít v době do února 1948 a ještě částečně i pak, a hořce litujeme, že tolik cenného
papíru, jejž bychom dnes potřebovali, bylo promrháno na vydání mnohdy bezcenných,
zbytečných knih a na vydání škodlivých knih cizí západní produkce, zatímco domácí tvorba
a díla národních klasiků byla všeobecně zanedbávána, takže v tomto ohledu musíme nyní
i nejnutnější ediční činnost s horečným úsilím dohánět.“27
Na základě tohoto zákona jmenoval ministr Kopecký národní ediční radu českou, jíž nadále
příslušel praktický výkon cenzurního dohledu. Typicky složitě byrokraticky strukturovaná
soustava tohoto dohledu zahrnovala povolení či zamítnutí posuzovaného textu, odklad
publikování a nařízení konkrétních textových změn; nestanovovala však výši nákladu (srov.
Janáček 2004: 193–199).
V součinnosti s přijetím zákona o neperiodických publikacích v březnu 1949 byly průběžně
vykonávány další nezbytné legislativní kroky, podmiňující kontrolu šíření informací. Tak byl
vyhláškou a následně zákonem v roce 1948 znárodněn polygrafický průmysl, a ve stejném
roce byla vyhláškou stanovena další pravidla o hospodaření s papírem při vydávání časopisů.
Důslednou každodenní kontrolu nad sdělovacími prostředky spolu s řízením médií
vykonávala kulturní a propagandistická rada Ústředního výboru KSČ a obdobné stranické
výbory v regionech a v krajích. KSČ vykonávala kontrolu i nad nekomunistickými publikacemi
(přičemž většina nekomunistických periodik a novin byla po roce 1948 zakázána). Tiskové
oddělení KSČ vydávalo deníkům a časopisům přesné instrukce a denně kontrolovalo jejich
dodržování. Šéfredaktory všech sdělovacích prostředků byli výhradně členové KSČ. V roce
1951 už jednotlivé noviny a redakce rozhlasového vysílání dostaly cenzurní redaktory. Dne
22. dubna 1953 československá vláda tajně vytvořila Úřad pro tiskový dozor – předběžnou
cenzuru, který řídilo ministerstvo vnitra a který úzce spolupracoval se Státní tajnou
bezpečností. Od tohoto okamžiku museli šéfredaktoři denních listů, rozhlasu, televize
a nakladatelství a organizátoři kulturních akcí předem předkládat k cenzuře veškerý materiál
27

Z vystoupení ministra informací a osvěty Václava Kopeckého na schůzi Národního shromáždění
24. března 1949 ke zprávě kulturního výboru k vládnímu návrhu zákona o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin
a jiných neperiodických publikací, Digitální knihovna, NS RČS 1948–1954, stenoprotokoly, 28. schůze (obsah,
pořad, přílohy) | Čtvrtek 24. března 1949 (dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/
028schuz/s028002.htm>).
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určený ke zveřejnění. Cenzurnímu postihu podléhala sdělení zveřejňující státní tajemství
a materiály, které odporovaly politické linii a směrnicím komunistické strany. Povolené texty
dostaly evidenční číslo a zveřejňování materiálů bez evidenčního čísla bylo trestným činem.
Specifičnost klíčového období let 1945–1948, v němž historické pokušení smířit svébytnost
jednotlivce s nadosobními hodnotami nastolenými jako závazná norma (neboť tyto dva póly
nejsou aktuálně pociťovány jako rozporné a naopak jako by nabízely vzhledem k minulosti
řešení), „které otevírá dalekosáhlé možnosti vzniku nových norem, neboť v čase zlomu se
vždy setkává staré a nové a objevuje se tedy, co býti má, musí, a co býti nemá, nesmí“
(Brabec 2009: 150), lze tudíž sice vnímat skrze vnější projevy této obecně pociťované potřeby –
jak zde byly naznačeny –, k hlubšímu pochopení bude ale vždy nezbytné hledat průsečíky
vzájemného prolínání veřejně deklarovaných hodnot a průběžné všednodenní reality, mající
rysy pragmatičnosti či praktičnosti a jen v některých případech jedinečné věrnosti principu.
Závěrem
Hovoříme-li o formách moci, o státu jako institucionálním sjednocení vztahů moci, máme
na mysli nejen konkrétní instituce v rámci správního fungování společnosti, ale i elitní
skupiny, které se v různé míře a s různou ochotou k transparentnosti na řízení společnosti
podílejí. Instrumentalizovaným mocenským působením v sociokulturních souvislostech pak
rozumíme především propagandu a cenzuru, dvě strany téže mince,28 pokud jde o proces
manipulace veřejného mínění, na nichž lze podle našeno názoru dobře demonstrovat průběh
a proměnu výše zmíněného historického období. My jsme se zde pokusili alespoň ve stručnosti
zmapovat příklad fungování cenzurních mechanismů za první, druhé a třetí Československé
republiky (včetně její protektorátní přerývky), abychom připomněli šíři a souvislosti dané
problematiky.
INSTRUMENTALIZATION OF POWER INFLUENCE ON CULTURE:
ABOUT CENSORSHIP IN 1938–1953
Summary
Censorship is one of the major manifestations of power across the society in public communication. It is
a targeted institutional interference into the rights of authors or publishers, even regardless of the type of political
organization of society. The study approaches the complexity of working of the mechanism of censorship
through brief diachronic perspective; the particularity of censorship mechanisms then presents in particular
historical period (1918–1953), characterized by a number of political and social milestones.
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Nazýváme-li našeho současníka „českým Conradem“, vystavujeme se podezření, že si
pouze pohráváme s efektním pojmenováním, abychom přitáhli čtenářovu pozornost. Cožpak
při celém respektu k osobité tvorbě českého prozaika můžeme srovnávat dnešního představitele
„malé“ literatury s velikánem světového písemnictví, navíc s autorem, který stál před sto lety
u zrodu moderního anglického románu, neřku-li novátorského vypravěčství na britských
ostrovech vůbec? Anebo jsme mezi texty Lubomíra Martínka dokonce objevili dílo, jež
posouvá Conradovo hledání identity člověka 20. století na křižovatce různých kultur zase
o kus dál a v duchu postmoderní hermeneutiky? Neřídíme se snad vnějšími podobnostmi života
obou spisovatelů, jejich samotou v emigraci, zkušenostmi nabytými během cest po několika
kontinentech, zájmy vyúsťujícími do svérázné literární antropologie? A kde spatřujeme
u Martínka onu proslulou věrnost „prostým představám“, představám tak elementárním, že
musí být „prastaré“, jak o cti, odvaze a svědomí Joseph Conrad píše v roce 1912 ve své
autobiografii A Personal Recor – A Familiar Preference1?
Jako kdyby se do našeho komparativního myšlení o literatuře vdíralo spolu se školními
vědomostmi stereotypní schéma „centra“ a „okraje“ kulturního dění, kde všechno české má ke
světovému hodně daleko a kde domácí prozaik, byť cestující mezi západní Evropou,
africkými břehy, Tichomořím a Prahou, je navždy odsouzen jenom k napodobování cizího
vzoru. Jako kdybychom se stále nedokázali vymanit z poměřování spisovatelovy „velikosti“
na základě kánonu uměle vytvořeného podle umělcovy úspěšnosti, jeho vlivu na ostatní
autory a početnosti čtenářských ohlasů zaměňujících symbolické hodnoty za komerční zisk.
Při takovém přístupu ke srovnávání pak leckomu snadno unikne, že jsme v názvu použili
uvozovky a že se místo jednoznačného tvrzení ve skutečnosti tážeme. Zajímá nás, co
z Conradovy tvorby Martínka zaujalo nejvíce a jakým způsobem český prozaik na velikána
světové prózy navazuje. Hledá vlastní řešení „conradovských dilemat“? Nepřímo polemizuje
s anglickým spisovatelem? Nahrazuje sugestivní obrazy zážitků z cest esejistickými úvahami?
1

O Conradově autobiografii více (in) Najder, Zdzisław: Conrad a idea honoru, „Twórczość” 1974, č. 8
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Emigrantovy knihy objevující se po „sametové revoluci“ na českém knižním trhu dávají
jasně najevo, že se Martínek nespokojuje s pouhým opakováním „věrnosti prostým představám“
ani se nesnaží jít ve stopách poetiky opírající se o dramatický příběh, který zobrazuje zkoušku
lidského charakteru a zpochybňuje předsudky „bělošské civilizace“. Místo toho sdílí
s Conradem nedůvěru ke všem konstruktům typu „národ“, „vlast“, „domov“ nebo „rodina“,
podobně jako anglický prozaik odmítá kolektivistické myšlení, bezstarostně zneužívající fráze
o lidskosti, mravnosti a víře. I když na rozdíl od Milana Kundery nebo Libuše Moníkové
nikdy nepřestal psát česky, vždycky mu byl cizí názor francouzské socioložky Pascal Cassanové:
„[…] Skrze svůj konstitutivní vztah k jazyku – který je vždy národní, protože nutně
„nacionalizovaný“, tedy přivlastňovaný různými národními představiteli jako symbol identity –
je literární dědictví spojeno s národním zájmem“ (Casanova 2012: 53–54).
Oprávněnost Martínkovy nedůvěry k podobným kolektivistickým konstruktům potvrzují
poznatky z Polska. Severní sousedé po celé generace ani jednou nezapochybovali o Conradově
„polskosti“. Jenže zatímco představitelé Velké Emigrace ve Francii – romantičtí „věštci“
Mickiewicz, Słowacki a Krasiński – psali ve své mateřštině, Conrad se této možnosti zřekl.
Neuniklo to pozornosti Elizy Orzeszkové, vůdčí osobnosti tendenčně popisného realismu,
zastávající nacionalistický pohled na spisovatelovo rozhodnutí. Aniž by si přečetla anglické
povídky z devadesátých let, pustila se v článku s výmluvným titulkem Emigrace schopnosti
(časopis Kraj, Petrohrad 1899) do ostré kritiky krajana. Považovala jeho jednání za vysoce
neodpovědné, neřku-li za zrazování národních zájmů. Vždyť mateřština měla plnit funkci –
dalo se vycítit v podtextu jejího článku – základního kamene národní identity, tolik potřebné
právě té společnosti, která žila pod nadvládou tří různých mocností! Výchozí obraz úspěšného
krajana se sice pokusil napravit o pár let později modernistický prozaik Wiktor Gomulicki,
když ve stejném časopise Kraj v roce 1904 vyzvedl Conradův případ jako vzor „pronikání
polské geniality do ciziny“, jenže nebylo to nic platné. I když modernisté uznávali Conradovy
novátorské kompoziční postupy a chválili spisovatelovu schopnost osvojit si cizí jazyk do té
míry, že silně zapůsobil na tamější kulturní veřejnost a dokonce na další prozaiky, stále se
ještě řídili představou o umělcově společensko-politickém vlivu na západní Evropu, pořád
měli na mysli spisovatelovu roli „rádce“ a „věštce“ v boji za národní svobodu2.
Vnější souvislosti Conradovy tvorby se Polákům nedařilo oslabit ani na počátku dvacátých
let, kdy se autorovo zobrazování fenoménu jednotlivcovy „věrnosti sobě samému“ zdálo
vyznívat už nepoliticky. Tehdy se v jejich uvažování o anglickém spisovateli, potažmo
polském emigrantovi, zase objevila jakási národnostně motivovaná psychologizace umělcova
díla. Úvahy tohoto typu podnítil velký zastánce Conradovy tvorby – Stefan Żeromski. Tento
mluvčí étosu polské inteligence – jejího poslání jako vedoucí duchovní síly kulturního života –
chápal osudy postav z Lorda Jima, Srdce temnoty, Nostroma, Tajného agenta a dalších próz
jako „velké drama moderního člověka“, zápas o vlastní identitu, boj s nečistým svědomím.
Viděl v nich způsob, jak se nepoddat okolnostem a hledat smysluplné východisko. Tehdejší
školní mládež pak pod Žeromského vlivem brala Conradovy prózy jako příklad „zkoušky
charakteru“, vytrvalé služby životnímu ideálu, odvahy jít za svým cílem napříč všemi moři
a kontinenty, bez ohledu na čas, těžké materiální podmínky střetání s cizí kulturou. Kde by se
jinak vzalo přesvědčení valné části „generace Kolumbů“, která dospívala za druhé světové
války a mnozí z nich v řadách Zemské armády (AK), že Conrad – jejich vzor – ukazuje, co
znamená „jednat čestně“ a „nezpronevěřit se závazkům“? Jistě musel prožívat nelehké chvíle
Jerzy Andrzejewski, když se později po válce právě on, příslušník „conradovsky“ naladěné
meziválečné mládeže, zapojil do velké diskuse o Conradovi v letech 1945–1947 a podpořil
marxisty typu Jana Kotta při odsuzování spisovatelovy „mytizace individuality“. A co asi
2

Nejnovější přehled polské recepce anglického spisovatele podává publikace – Zabierowski, Stefan: W kręgu
Conrada, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
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Andrzejewski cítil, když najednou v roce 1956 – na vlně „tání“ – vzpomínal na okupační léta
a přiznal se k tomu, že jeho generace kdysi obdivovala u Conrada, jak „utekl od hrobů“,
a vydal se na cesty „za sluncem, větrem a příhodami“3?
Martínek pří svých výpravách – na rozdíl od Poláků – cítí zrádnost jednostranné aktualizace
četby, jevu v každé době posilovaného typem překladu a nakladatelskou propagací. Blízká je
mu naopak Conradova metoda vtahování bezprostředně „viděného“ a „zaslechnutého“ do sítě
nekonečných interpretací a převyprávění. Připomeňme si namátkou, jak se anglický prozaik
ponořuje do úvah a pocitů na neznámých místech v proslulé povídce Srdce temnoty. Autorský
vypravěč na první pohled předává hlas Marlowovi, aby na jachtě v ústí Temže během čekání
na odliv vyprávěl o dávné cestě do nitra belgického Konga a o setkání s tajemným „misionářem“
Kurtzem, s osobou diktátorsky likvidující všechny odpůrce. Více však autorský vypravěč
vyjadřuje nejistotu poznání nepřímo, třeba už několikerou dialogizací celého textu. Vždyť do
úvodní promluvy, navíc v ich formě, vkládá nejen Marlowovo živé vyprávění, ale i jeho
reflektování vlastních vzpomínek a k tomu ještě poznámky dalších postav v kruhu posluchačů.
V takto rozkolísané perspektivě se pak konfrontace smyslových vjemů a zobecňujících myšlenek
stává kritikou kulturních zvyků a odstraňováním nánosu stereotypních představ. A to nemluvíme
o řeči symbolické scenérie. Tak jako když se hned na začátku povídky jeví „volné moře“
a všechna živelnost přírody jako kontrast k omezenosti pevniny a letitým společenským
konvencím.
Český prozaik z této četby ovšem vyvozuje jiné závěry, než by se dalo předpokládat.
V autobiografických esejích Nomaďs Land (Martínek: 1994) proti všem očekáváním obrací
conradovskou perspektivu naruby. V úvodní kapitole Procházka betonovou zahradou,
napsané v Paříži 5. června 1988, sice vzpomíná na cestu do rodných Českých Budějovic,
zobrazuje dojmy z návratu do Prahy a na chvíli si odskakuje do přestupní stanice ve Vídni, ale
místo vyprávění „příběhu vlastního života“ nabízí úvahy o „odchodech“ a „návratech“
a především o nemožnosti vrátit se „domů“, jestliže se spolu s mnoha různými domovy změnil
člověk sám. Martínek nevychází z „viděného“ a „zaslechnutého“, které by prostřednictvím
scénických obrazů významově rozkrýval, nýbrž „viděné“ a „zaslechnuté“ mu naopak slouží
jen jako občas „citovaný“ životní materiál, nevyčerpatelný zdroj argumentů pro oprávněnost
právě rozvíjené myšlenky. Za důležitější než „životní příběh“ – řetězení vnějších událostí,
zauzlování mezilidských vztahů, typizaci postojů – považuje „příběh myšlení“. Např. v kapitole
Mořská nemoc, datované jako pařížský záznam z roku 1991, rozvíjí paralelu mezi nemocí
coby stavem nejistoty a prožíváním role „cizince“, o němž tvrdí: „Cizincem se člověk
nestává, nýbrž rodí“. Podle autorova mínění role „cizince“ souvisí s něčí ochotou změnit
názor, s otevřeností vůči novým zkušenostem:
Nevím, zda mám být hrdý na svou věrnost, nebo spíš na svou proměnlivost. I věrnosti páchne z úst, když
začne splývat se lpěním. Nebo mám-li se stydět, že jsem se nechal tak hluboce ovlivnit antiideologií šedesátých
let a pustinou let sedmdesátých, když s takovým potěšením ostatním předhazuji, že se dodnes nezbavili toho, co
utvářelo jejich minulost. V každém případě v sobě dodnes naštěstí nacházím aspoň občas i kus Číňana, zlomek
Indiána, něco z Portugalce, fragment Američana, Řeka, Francouze, Ira, takže nejsem vydán napospas pouze
vlastním náruživostem a náladám. Teprve díky zkušenosti, že Středomoří dokážu sice obdivovat, milovat jeho
kuchyni, ale nikdy mu patrně nepropadnu, protože jeho barevnost, hlučnost, senzualita, exhibování pocitů,
družnost mi zůstanou pochopitelné jen rozumově, jsem ucítil, odkud vítr vane. Postupně beru na vědomí, že
propast dělící mne od Itala, Alžířana, Rusa či Australana je příliš hluboká, ačkoli i tam znám pár lidí mně
blízkých (Martínek 1994: 55).

3

Fenomém „conradovské věrnosti” v polské literatuře 20. století objasňujeme v monografii – Poslední, Petr:
2003, Polské literární symboly, Gaudeamus, Hradec Králové: Gaudeamus, s. 94–108.
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V podobném duchu se v kapitole Cizinec na pobřeží náš esejista zamýšlí nad důvody
odchodu z Čech v roce 1979 a s notnou dávkou sebeironie popisuje jak „odpor ke spolčování“,
provázející jeho dětství v mládí v Praze, tak emigrační peripetie spojené s jazykovým nebo
názorovým „nedorozuměním“ v cizině. Na jiném místě (kap. Marný pokus o rehabilitaci
jednoho slova, Paříž 1990) zase osvětluje významy pojmu „cynismus“ nebo se pouští do
rozboru fenoménu „modernost“ (kap. Úkrok stranou, Paříž 1990–1991). Ovšem čím více se
jako čtenáři ponořujeme do Martínkova těkání mezi různými tématy, tím zřetelněji před
našima očima vystává jeho úpornost, s níž ve stylisticky precizně konstruovaných formulacích
míří na klíčovou existenciální situaci člověka 20. století a zvláště příslušníka „generace bez
budoucnosti“, zatížené dědictvím totalitního režimu. Z tohoto směřování pak pramení
esejistova provokativní nadsázka při posuzování situace, stejně jako jeho věčná nespokojenost
s něčím daným, hotovým a stálým.
Nikdy nekončící otevřenost „příběhu myšlení“ Martínek podtrhuje ve čtyřech povídkách
tvořících soubor s názvem Opilost z hloubky (Martínek 2000). I když v jednotlivých textech
předává slovo hlavní postavě a dovoluje nám čtenářům vnímat svět vždycky jejíma očima, za
takto personalizovaným vyprávěním s prvky introspekce se ve skutečnosti skrývá tentýž
autorský vypravěč. Je to právě on, kdo prostřednictvím vyprávění v er formě staví čtenáře do
role „pozorovatele“ čtyř různých osudů, nutí nás sledovat jejich tematickou provázanost a vede
nás k tomu, abychom si povšimli cyklického opakování leitmotivů „nemožnosti návratu“
a „rozkolísanosti mezi několika domovy“. Díky témuž autorskému vypravěči srovnáváme
např. hrdinu povídky Tatiha M., rybáře žijícího na tichomořském ostrově, s hlavní postavou
povídky Viktor O., malířem vracejícím se z pařížské emigrace do Prahy, a rychle zjišťujeme,
že zmíněné osoby ztělesňují dvě varianty obtížného sebepoznání. Zatímco rybář teprve po
konfrontaci zážitků z cest do Evropy s ostrovní každodenností začíná číst nenápadná
znamení, které mu posílají jeho dávní předci, malíř si teprve po emigračních zkušenostech
musí přiznat, že ne vždy uvažoval racionálně, jak si nejednou namlouval. Ostatně ani hrdinka
povídky Rebeka H., Francouzka milující Prahu a živící se v Čechách jako překladatelka, není
ušetřena trýznivých otázek a nejednoznačné sebereflexe. Když po tříleté přestávce, zaviněné
za normalizace zrušením víza, přijíždí znovu do Prahy, uvědomuje, si že ji vidí jinýma očima:
Nebyla slepá, aby neviděla posun, který i tuto zemi přibližoval všemu, co se jí ve Francii protivilo, a přesto
byla svým skromným způsobem spokojená. Dojímaly ji stopy neustále přetrhávané historie i marné pokusy
odolávat novým a novým katastrofám. Aniž to komukoli přiznala, zavalovala ji vlna soucitu pokaždé, když
narazila na stopy dějin, které tuto zemi vystavovaly dalším zkouškám. Bylo jí líto, že tato země měla příležitost
nadýchnout se pouze v okamžicích, kdy se zbytek světa hnal do nějakého nového maléru. Nekonečný řetěz
větších i menších tragédií a krátkých záblesků úlevy se dal snést, jen když se z nich stalo nehybné pozadí,
z něhož vše vycházelo a do něhož se vše vracelo. Dusot vojenských bot a hlahol žoldáků se dal překřičet pouze
jedovatými úšklebky, hlučným opovržením nebo jízlivými poznámkami. Stačilo, aby se posadila za volant svého
otlučeného citroenu, a srdce se jí sevřelo při pohledu na nepatrnou rozlohu této země. Protože poznala na vlastní
kůži následky výchovy k samolibé přezíravosti, která je neoddělitelně spjata s každou velkou zemí, nedělalo jí
potíže omluvit i následky drezury (Martínek 2000: 55–56).

I takovéto okamžiky introspekce Martínek zařazuje do proudu úvah, z nichž místo emocí,
představ nebo volních pochodů hrají klíčovou roli pojmy, vysvětlení a racionální pohled na
věc. „Vnitřní“ svět postavy se podřizuje obecnému problému etiky, dějin či ideologie a znamená
pouze „příklad“ sloužící autorově tezi. Primárním se stává spisovatelův esej a až sekundárním
scénický výjev.
Jak dalece Martínek nevěří tradičnímu příběhu, ukazuje posléze v povídkovém souboru
Olej do ohně (Martínek 2007). Přestože se v něm na první pohled nejvíce blíží Conradovu
zpochybňování bezprostředně „viděného“ a „zaslechnutého“ pomocí různých interpretací,
rovněž v tomto případě neomešká žádnou příležitost, aby nedal najevo, že své vyprávění
koncipuje „modelově“ a jednotlivé postavy jsou pouhým prostředkem sondování existenciální
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situace člověka 20. století, bytosti – jak Martínek opakovaně zdůrazňuje – „neustále na cestě“,
vystižené toposem homo viator. I když hned od první povídky Nemilostný příběh projevuje
mimořádnou dovednost udržovat čtenáře v napětí, nenápadně retardovat průběh dění
a ironicky nabízet jednoduché řešení, konkrétní jednání představuje jako pouhý příklad
snadno nahraditelný příkladem jiným. Hrdinův vztah k manželce odlišné národnosti, jeho
příprava na to, jak ji v příštích dnech opustí, a nakonec jeho soucitné rozhodnutí, že se svého
záměru vzdá, aby ženě-alkoholičce ještě nepřitížil, jsou jen jednou z variant celkové váhavosti
a vnitřní rozlomenosti, s jakou se setkáváme u dalších postav. Jak jinak si vyložit jednání,
když hrdina povídky Tápání ve tmě žije s Číňankou a spokojí se s její služebnou rolí
v domácnosti, aniž by věděl, co si cizinka skutečně myslí a co prožívá? Anebo jak jinak
pochopit situaci, kdy hlavní postava povídky Takhle se se mnou nesmí uvězní obávaného
gangstera, aby se mu pomstil za manželčin těžký úraz, ale nakonec nechce být stejně bezcitný
jako on a viníka pustí na svobodu? Opakující se celková váhavost a vnitřní rozlomenost
postav – naznačuje Martínek – vyjadřuje duch místa: přístavu. Lidské osudy jsou nanejvýše
promítacím plátnem, na němž sledujeme dramatické zvraty proto, abychom pochopili hlubší
smysl životního prostoru mezi pevninou a mořem, zachytili význam setkání námořníků
s dělníky a tuláky, rozkryli zkušenost zástupců různých národností, kultur, generací. Přístav je
imaginárním „světem v kostce“.
Konceptuální a esejistické vyznění povídek autor zvýrazňuje nejen tím, jak nedbá na
pravděpodobnost řešení každé zápletky nebo jak portrétuje všechny aktéry v hrubých rysech,
a to nejednou v krajních kontrastech, ale také tím, že do replik a vnitřních monologů vkládá
rétorické figury – teze a antiteze, otázky, zkusmé odpovědi, apelování na něčí svědomí. Když
čteme např. povídku Bezvětří, v nichž bývalí spolužáci vedou jako pasažéři plavby jachtou
spor o křesťanství, máme dojem, že Martínek své vlastní názorové rozpory rozepisuje na dva
hlasy:
„Já nechci nikoho omlouvat, odpuštění se řídí svými vlastními pravidly, ale obejít se bez něj nelze“.
„Ty prostě nechceš vidět, že veřejné mučení a popravy přitahovaly zástupy lidí. Nejenže to byla vítaná
záminka k vytržení z monotónního života, rozkoš z cizího utrpení, ale i sjednocující element. Veřejné radovánky
okolo šibenice byly víc než pouhé sešlosti. Na popravy takzvaných lidových vůdců a povstalců přišly stovky lidí,
byl to svátek. Svátečně nastrojení venkované i měšťané se zde scházeli naprosto stejně jako na masopust nebo
prvomájový průvod. Navazovaly se zde známosti, stvrzovala přátelství, uzavíraly obchody, začínala milostná
dobrodružství. Svátek je popravou, poprava je svátkem“.
„A ty zase vidíš jen to, co člověka sráží na zem. Chceš snad, aby člověk žil jako zvíře? Co jiného jej dělá
člověkem než smysl pro posvátno“?
„Zvíře si neláme hlavu posmrtným životem, většina lidí rovněž ne. Je jim však možné nakukat, že by na to
pomýšlet měli. Zvíře nevymýšlí rafinované způsoby mučení k smrti, někteří lidé ano. Zvířecí život plyne od
zrození k smrti. Člověk, aby se stal člověkem, se musí vyrovnat s tím, že má se zvířetem mnoho společného.
Zvíře netýrá děti, nechá je odejít, jakmile se o sebe dokážou postarat“.
„Závidím ti tvou jistotu, že ty by ses nikdy nemohl ocitnout v situaci, které bys později litoval […]“
(Martínek 2007: 237–238).

Na důkaz, že křesťanství neřeší otázku svědomí důsledně, nechává Martínek společnou
plavbu vyústit do zavraždění skeptika právě věřící osobou. I když třetí aktér – plavčík a němý
svědek několikadenního sporu za bezvětří – pachatele zločinu přímo neodhalí a žije pouhou
domněnkou, kdo zapříčinil náhlé zmizení druhého pasažéra, jako kdyby autor napsal povídku
podle předem dané teze – protivníka, jak o tom svědčí dějiny, se zbavíme nejsnázeji, když ho
definitivně odstraníme. Nic na tom nemění ani odchod pravděpodobného viníka tragédie do
kláštera…
Co však znamená spisovatelovo obracení conradovské perspektivy naruby? Měli bychom
podle studie Jamese Clifforda o vlivu Josepha Conrada na antropologa Bronisława Malinowského
srovnávat Martínka s dnešními badateli (Cliford 1986)? Pouze bychom zjistili, že český autor –
podobně jako oni – svým způsobem zkoumá, jak se lidská individualita formuje v konfrontaci
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každého jedince s určitým kulturním vzorcem a jak získává bohatší zkušenosti, když se
konfrontuje s vícero vzorci, napříč časem a prostorem a k tomu ještě tváří v tvář exotické
přírodě. Anebo bychom měli jít v postmoderním duchu ještě dále a obdobně jako Zdeněk
Vašíček u Conrada a Malinovského sledovat stírání hranice různých diskursů, neboť „přístupy
umělce a vědce jsou obdobné […] Porozumění není vysvětlení, vzájemně se ale nevylučují.
Ač každé má svou vlastní sféru, mohou se doplňovat, ve vyprávění spojovat, navzájem se
o sobě vyjadřovat, a dokonce se předpokládat“ (Vašíček 2004: 22)?
Pravé povaze Martínkova „conradovství“ se spíše přiblížíme tehdy, budeme-li při četbě
jeho textů uvažovat o tom, jak se těžiště esejizovaného vyprávění přesouvá z kulturní paměti
do paměti individuální. Naše národní, sociální nebo generační identita – naznačuje spisovatel –
není nutným předpokladem lidské individuality. Přestože kulturní vzorce tvoří – často bez
našeho vědomí – biografické podhoubí existence, individualita se formuje v celé mnohoznačnosti
a otevřenosti postojů až během setkání s cizím, novým a vzdáleným. Být „věrný sám sobě“
není nic jiného – ukazuje Martínek – než vyjít vstříc vlastním tužbám a vyzkoušet si různé
možnosti každodenní existence, odpovídat za svůj „vnitřní svět“, jak jsme si ho vysnili a jak
si ho rozšiřujeme vlastníma očima a rukama na cestách za „sluncem, větrem a příhodami“. Je
to hodně, nebo málo? Nespěchejme s odpovědí.
LUBOMÍR MARTÍNEK – “CZECH CONRAD”
Summary
Lubomir Martinek follows in the Czech prose after 1989 in a special way Joseph Conrad. Although with
a large pattern he shares distrust of constructs such as “nation”, “country” or “family”, while consistently writes
only Czech and in his essays and short stories seen and heard by subjecting philosophical construct “the story
thinking”. A key role is played by rational view of the world and human experience, questioning the ethics and
ideology.
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Памежжа ХIХ–ХХ стст., з'яўляючыся адным з найцікавейшых перыядаў у гісторыі
польскай і беларускай літаратур, ужо сучаснікамі ўспрымалася як нешта новае, адрознае
ад папярэдніх эпох. У гэты перыяд літаратурныя традыцыі абедзвюх славянскіх краін пад
уплывам мадэрнісцкага руху ўзбагачаюцца новымі ідэямі і каштоўнасцямі, адбываюцца
актыўныя змены ў мастацкай свядомасці. Адметнай рысай тагачаснага літаратурнага
працэсу было адраджэнне агульнакультурнага інтарэсу да міфалогіі і фальклору.
Міфатворчасць выступала і як прыём (неаміфалагічныя павевы, ідучыя ад рамантычнай
традыцыі, былі абумоўлены ўплывам мадэрнізму), і як светаадчуванне (непрыняцце
творчай асобай буржуазнага свету як антыэстэтычнага, усведамленне крызісу буржуазнай
культуры як крызісу цывілізацыі ў цэлым). Выкарыстанне фальклорных і міфалагічных
матываў адыгрывала важную ролю ў мастацкім даследаванні гістарычнага жыцця
і вызначэнні месца чалавека ў ім, спрыяла ўвасабленню найбольш агульных заканамернасцей
і канфліктаў грамадскага развіцця.
Падабенства тагачаснай гісторыка-культурнай сітуацыі ў Польшчы і Беларусі стварыла
перадумовы для шматстайных літаратурных аналогій у творчасці пісьменнікаў.
Прыкладам узнікнення падобных тыпалагічных сыходжанняў з'яўляецца мастацкая
спадчына польскага паэта Баляслава Лесьмяна (1878−1937) і беларускага паэта Максіма
Багдановіча (1891–1917), у фарміраванні творчай індывідуальнасці якіх значную ролю
адыграла народнапаэтычная спадчына. Для іх пісьменніцкай дзейнасці фальклор стаў
невычэрпнай скарбніцай натхнення, крыніцай тэм, сюжэтаў, матываў, што перадаюць
асаблівасць народнага ўяўлення, арыгінальнасць песенна-музычных рытмаў, наіўную
прастату вершаваных структур. Творчасць польскага і беларускага майстроў слова
выяўляе мастацкую блізкасць з вуснай паэзіяй, дзякуючы чаму яны змаглі стварыць
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уласны і непаўторны паэтычны стыль, які прыцягвае ўвагу сваёй самабытнасцю
і каларытам.
Фальклорная стыхія арганічна ўваходзіла ў паэзію Б. Лесьмяна і М. Багдановіча.
Істотнае ўздзеянне на змест і прыроду многіх твораў абодвух аўтараў аказалі
шматвяковыя традыцыі, творчае ўяўленне, фантазія, вобразнае мысленне, стыхія жывой
мовы, а таксама гумар і сатыра, якія маюць глыбінныя фальклорныя карані. Таму
ўяўляецца мэтазгодным разгледзець творчасць Б. Лесьмяна і М. Багдановіча праз
парадыгму камічнага. Даследаванне дадзенай праблемы мае, безумоўна, мастацкаэстэтычнае значэнне, бо спрыяе выяўленню не толькі шляхоў развіцця індывідуальнага
стылю кожнага з паэтаў, але і тыпалагічных сыходжанняў у распрацоўцы пэўных тэм
і матываў гэтымі майстрамі слова.
У творчасці Б. Лесьмяна з самага пачатку камічнае адыгрывае значную ролю,
з'яўляючыся адным са складнікаў цэласнага бачання свету. У 1901 г. у лісце да
З. Пшэсмыцкага (Мірыяма) паэт пісаў: “Паўната стасункаў душы з сусветам павінна
заключаць у сябе ўсё, што чалавечае, − не толькі смутак, тугу, веру, сумненне, але
і ўсмешку, гумар, нават жарт. Той усмех нават праз шэраг эвалюцыйных напружанняў,
намаганняў, экстазаў, выкрыўленняў і г.д. ператвараецца ў свабодную іронію, сарказм,
сардэчны смех і смерць. Паміж усмешкай і смерцю існуе тая ж самая сувязь, што паміж
слязой і смерцю” (Leśmian 1962: 249).
Б. Лесьмян − майстар заліхвацкага, бесшабашнага гумару. З-пад яго пяра бясконцай
чарадой выходзілі смешныя містыфікацыі, пародыі, гратэскавыя замалёўкі, аповяды пра
недарэчна-камічныя сітуацыі. У паэтычным свеце Б. Лесьмяна эфект камічнага ўзнікае
часта нават са звычайнага супастаўлення, сутыкнення, накладання паняццяў, з'яў,
размяшчэння побач такіх элементаў, якія адносяцца да розных, несумяшчальных
узроўняў. Мастацкая спадчына польскага творцы – дасканалы прыклад стварэння
гратэскавых эфектаў, якія маюць свой, арыгінальны характар і адыгрываюць вялікую
ролю ў яго паэзіі. “Смех інтэгральна павязаны з асноўным творчым актам паэта –
“перайначваннем”, адным з тыповых прыёмаў гратэску. Інакш кажучы, крыніца гумару
ў паэзіі Б. Лесьмяна – гратэск, які рэалізуецца ў яго творах у розных маштабах: на
ўзроўні выказвання і “значных семантычных фігур” (матываў, вобразаў, сюжэтаў),
а таксама ў сферы агульных эстэтычных каштоўнасцей (змешванне лірызму і трагізму
з рознымі відамі камізму – фамільярным, жартаўлівым гумарам, іроніяй, сарказмам,
здзекам), досыць часта выконваючы функцыю арганізуючай дамінанты, і тым самым
галоўнай эстэтычнай катэгорыі”, − такога погляду на праблему прытрымліваецца
Э. Сідарук (Sidoruk 2004: 61–62). Як прыклад характэрных тэндэнцый апошняга этапу
Маладой Польшчы лесьмянаўскі гратэск прызнаны не толькі цікавай, але адной
з найбольш наватарскіх і творча непаўторных з’яў у польскай літаратуры ХХ ст.
Б. Лесьмян – стваральнік дзіўных і незвычайных персанажаў, важнейшымі рысамі
якіх з'яўляюцца парадыйнасць (знешні выгляд і паводзіны герояў) і сумежнае становішча
(існаванне на перакрыжаванні тутэйшага быцця і тагасвету): дуб-пярэварацень – дрэвачалавек, што спявае ўрачысты гімн свету прыроды (“Dąb”/”Дуб”), Кацмалух – фантастычная
істота, якая па начах выходзіць з магіл (“Kоcmоłuch”/“Кацмалух”), Знікомак, што мае
дзве душы: адна прагне да неба, другая панікла да зямлі (“Znikomek”/“Знікомак”),
Снігробак, які патрапіў “да краіны напаўдухаў і напаўцелаў” (Leśmian 2006: 94)
(“Snigrobek”/“Снігробак”), Срэбрань – насельнік месяца (“Srebroń”/“Срэбрань”), часткова
ажыўлены дзяўчынай каханак, “што спіць у шаленстве магіл” (Leśmian 2006: 293)
(“Kochankowie”/“Закаханыя”) і інш. З прычыны прамежкавага становішча, нявызначанага
анталагічнага статусу, а таксама незвычайных сітуацый, у якіх знаходзяцца гэтыя
незвычайныя істоты, яны з'яўляюцца адначасова і трагічнымі, і камічнымі, бо “іх
быццё – цень зямной экзістэнцыі, форма існавання так занадта на яе падобная
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і адначасова такая розная, што можна было б яго акрэсліць як “пародыю” экзістэнцыі”, –
слушна адзначыла Э. Сідарук. (Sidoruk 2004: 98).
Такімі ж трагікамічнымі істотамі з′яўляюцца героі з цыклу “Пакалечаныя песні”
(“Pieśni kalekujące”): глуханямая дзяўчына, “чужая сабе і свету” (Leśmian 2006: 136)
(“Głuchoniema”/“Глуханямая”), Шавец, які шые Богу абутак, бо самому яму ён непатрэбны
(“Szewczyk”/“Шавец”), калека з празмернай рукой, што “ушыркі і ўвысь жахлівілася ад
прагі бязмеру” (Leśmian 2006: 128) (“Ręka”/“Рука”), гарбун, асуджаны на ношу, ад якой
не пазбавіцца ніколі (“Garbus”/“Гарбун”), паранены салдат, які мог хадзіць толькі
падскокваючы ад болю (“Żołnierz”/“Жаўнер”), Мартын Свабода, снегавой лавінай
ператвораны ў бясформеннае шмаццё, але які і ў такім стане прагне кахання (“Marcin
Swoboda”/“Мартын Свабода”) і інш.
Вычурна-казачныя персанажы Б. Лесьмяна, як і ўся яго мастацкая прастора,
ўяўляюць сабой ўвасабленне супярэчнасцей тагачаснай складанай эпохі, а гратэскавыя
метамарфозы, якія адбываюцца з героямі твораў, – гэта, галоўным чынам, водгаласы
ўласных духоўна-светапоглядных метамарфоз польскага майстра слова. Як слушна
адзначыла даследчык Н. Багамолова, “гумар становіцца выяўленнем стаічнага
стаўлення паэта да непазбежнага трагізму свету і чалавечага існавання” (Богомолова
1987: 162). Такога погляду на праблему прытрымліваецца і I. Штэйнер, які сцвярджае,
што Б. Лесьмян “умее ў высокай ступені спалучаць трагедыю чалавека і чалавечнасці
з гумарам і гратэскам” (Штэйнер 1993: 15)
Пры стварэнні ўласных фантастычных сюжэтаў і вобразаў безумоўным арыенцірам
Б. Лесьмяна была стыхія народнай гумарыстыкі. Адным з пацверджанняў гэтага
з'яўляецца выкарыстоўванне польскім пісьменнікам традыцый нацыянальнай баладатворчасці.
Сярод яго камічных твораў ў жанравых адносінах пераважаюць байкі, балады,
баладападобныя творы і “песні”, блізкія да балады, дзе гратэскава-парадыйны аспект
паэзіі Лесьмяна найбольш прыкметны. Але не толькі таму, што балада – ўлюбёны жанр
паэта: у структуру самой балады закладзены функцыянальныя магчымасці парадыйнай
і гратэскавай практык. 3 падобнага пункту гледжання зыходзіць, напрыклад,
Б. Стэльмашчык: “Па-першае – напісаная вершам, яна [балада – заўвага А. Н.] мела,
з аднаго боку, моцна развіты сюжэтны бок, з іншага – яе сінкрэтычны характар дазваляў
моцную лірызацыю апісання і драматызацыю сітуацыйных сцэнак, што палягчала
стылізацыю і дадавала маляўнічасці нарацыйным адносінам. Па-другое – народныя
ўзоры балады адрозніваюцца асабліва напеўнай рытмікай і версіфікацыяй; гэта
набліжае баладу да песні, што таксама добра ўпісваецца ў лесьмянаўскае паняцце
функцыі рытму і песні ў мастацтве паэзіі. Па-трэцяе – як форма, якая выйшла
з народнай уражлівасці і народнага бачання свету, балада была ідэальнай формулай для
набліжэння да духоўнасці першаснага чалавека. Акрамя таго, залічаныя да жанравых
асноў балады такія рысы, як фантастыка, дэманічнасць, таямнічасць, аб'ядноўваюць яе
ля самых каранёў з казачнасцю. Спосаб супастаўлення Лесьмянам усіх гэтых аспектаў
у яго баладах даказвае, што яны набываюць характар гратэску” (Stelmaszczyk 2002:
289). Літаратурная балада па сваёй сутнасці – жанр стылізаваны, які застаецца ў цеснай
сувязі з народнай культурай і спалучае сур'ёзнасць са смехам. Актыўна выкарыстоўваючы
гатовыя наратыўныя ўзоры гэтага жанру, Б. Лесьмян узнімае ў сваіх мастацкіх тэкстах
пэўныя філасофскія пытанні.
Народны гумар, часам здзеклівы, часам проста гратэскавы, служыць зыходным
матэрыялам для польскага творцы пры стварэнні ўласных вобразаў, сюжэтаў і тэм.
Асаблівую ўвагу прыцягвае зварот паэта да матыву смерці: “Збліжэнне да фальклору
падкрэсліла своеасаблівую “барокавасць” уяўлення Лесьмяна: захапленне не толькі
смерцю, але і раскладам, брыдотай, пачварнасцю – аднолькава, у такім пагрозлівым
варыянце, як гратэскавы і поўны народнага гумару”, – сцвярджае даследчык Е. Квяткоўскі
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(Kwiatkowski 1990: 81). Б. Лесьмян выкарыстоўвае гэты матыў не толькі, каб паказаць
часовасць жыцця, але яго адзінасць і непаўторнасць (“Ballada dziadowska”/”Дзядоўская
балада”, “Piła”/”Піла”, “Swidryga i Midryga”/“Свідрыга і Мідрыга”, “Matysek”/“Матысэк”,
“Śmiercie”/“Смерці” і інш.). “Смерць чакае лесьмянаўскіх герояў. Але як своеасаблівая
абарона перад ёй – гумар Лесьмяна, вытокі якога – у народнай мудрасці. <…> Гэты
гумар з'яўляецца састаўной часткай цэласнага, аптымістычнага у сваёй аснове погляду
мастака на свет”, – разважае В. Хораў (Хорев 1969: 245).
У баладзе “Ядвіга” (“Jadwiga”) Б. Лесьмян таксама звяртаецца да міфалагемы смерці,
набліжаючы чытача да фальклорнай тэматыкі. Гэты твор з'яўляецца народнай стылізацыяй:
ён напісаны дыстыхам (простай, падвоенай рыфмай), прасякнуты лексікай з выразнымі
народнымі матывамі, апавядальнік і героі маюць народнае паходжанне, у той час як
пачвары народжаны народнымі ўяўленнямі і бачаннем свету.
Галоўная гераіня балады, адзінокая дзяўчына, хваравіта перажывае адсутнасць
кахання ў яе жыцці і адчайна прамаўляе фразу, якая стане для яе фатальнай:
Raczej ciało niepieszczone wilkom rzucić w bór za borem,
Niż nie zaznać pieszczoty choćby nawet z potworem! (Leśmian 2006: 55)
Лепш неласканае цела ваўкам кінуць у бор за борам,
Чым не зведаць пяшчоты хаця б нават з пачварай!

На яе заклік адразу выпаўзае з-пад зямлі гад, прапаноўваючы дзяўчыне свае
любоўныя ласкі. Лірычная гераіня згаджаецца на любоўную сувязь з пачварай. Але
гэтае выпрабаванне кахання здяйсняецца велізарнай цаной – цаной жыцця, таму што
дзяўчыне наканавана памерці ў любоўных абдымках гада. Аўтар злучае ў адзін вобраз
вялікую прагу кахання (самае моцнае жаданне чалавека) і вялікую прагу “пажырання”,
знішчэння жыцця (самы моцны чалавечы страх). У выніку сутыкнення супрацьлегласцей
у гэтым творы перамагае смерць. Так сімвалічна польскім паэтам сцвярджаецца думка
(гуманістычная па сваёй сутнасці), што чалавечае жыццё без задавальнення духоўных
памкненняў і вітальных запатрабаванняў ператвараецца ў небыццё. Разам са смерцю
адбываецца паражэнне няздзейсненай мары: каханне, якое было ў жыцці, знікае разам
са стратай цялеснага існавання. Алегорыяй такой смерці тут з'яўляецца шкілет
дзяўчыны, што танцуе ў danse macabre:
A tam – nicość, rozścierwiona od padołów aż do wyżyn!
I tańcował i śmiał się biały szkielet Jadwiżyn… (Leśmian 2006: 55)
А там – небыццё, расхінутае ад нізін да вышынь!
І таньчыў і смяяўся белы шкілет Ядвізін…

Вычварнасць гратэскавага танцу ўзмацняецца “вясёлым” рытмам. Кантраст паміж
бестурботнай весялосцю і “глабальнасцю” падзеі, якой з’яўляецца сустрэча чалавека са
смерцю, насычаюць паэтычны тэкст гумарам (гэта з'яўляецца адметнай рысай і іншых
лесьмянаўскіх твораў, дзе выкарыстоўваецца матыў “танца смерці”). Адзначым, што
danse macabra, “класічны” матыў гратэскавага мастацтва, у творчасці польскага паэта
набывае свае асаблівасці і спецыфіку, а менавіта, як слушна адзначыла даследчык
Э. Сідарук, “праз насычэнне яго эратычным элементам і натхнёнай фальклорам
фантастыкай” (Sidoruk 2004: 121).
Нароўні з матывамі смерці і макабрычнымі вобразамі значнае месца ў паэтычнай
спадчыне Б. Лесьмяна займае матыў пачварнасці, дэструкцыі і распаду цела, адным
з этапаў якога з'яўляецца калецтва. Увогуле ў мастацтве для гратэскнага вобразу
ўласціва адсутнасць адзінства і цэласнасці, ён заўсёды прымае дзіўныя ці скажоныя
формы: “Для гратэскавага вобразу цэласнасць не ўласцівая, адзінства выпадковае,
імгненнае, а распадзенне яго натуральнае, неабходнае і нават пажаданае. <…> Гэта яго
вядучая тэндэнцыя пагражальнага распаду (разбурэння, адмаўлення, згубы, смерці
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і г.д.) заўсёды падсвядома адчуваецца і жахае тых, хто ўспрымае гратэск”, – сцвярджае
даследчык М. Рюмина (Рюмина 2003: 224). Аднак у гратэску за знешнім непраўдападабенствам, фантастычнасцю прыхавана глыбокае мастацкае абагульненне важных з'яў
жыцця. У творчасці Б. Лесьмяна “алхімія цела” ў першую чаргу звязана з пазнаваўчым
працэсам, мэтай якога з'яўляецца адкрыццё чагосьці ўтоенага і неспазнага (“Ręka”/
“Рука”, “Garbus”/“Гарбун”, “Żołnierz”/“Жаўнер” і інш.). Гаворачы словамі даследчыка
Б. Сянкевіча, польскі паэт ставіць герояў гэтых твораў “перад экстрэмальным
“тэсціраваннем” цела” (Sienkiewicz 2010: 172). Гратэскавая вобразнасць ствараецца
аўтарам праз паказ найскладнейшых механізмаў чалавечай псіхікі: героі, якія спазнаюць
распад цела, адначасова адчуваюць як пакуту, так і асалоду ад такога гвалту.
У гэтым кантэксце характэрным прыкладам з'яўляецца балада “Піла” (“Piła”),
напісаная ў стылі народнай прыпеўкі з вялікай дозай гумару. “Гэта даказвае народная
"задзірлівасць" і жартаўлівасць стылю нарацыі, а таксама народны песеннатанцавальны рытм дыстыхаў. "Цябе прагну, мрою адзіны – дыны мае дыны" – спявае
здань хлопцу, якога сабе нагледзела. У яе "стан пілы" (зварот да народных вераванняў)
і яна вельмі хутка закахалася. Яна рэкламуе свае "вострыя" магчымасці, спакушаючы
хлопца, а гэтая спакуса своеасаблівая: яна прапаноўвае яму такое каханне, якога ніколі
ў яго не было, і такія сны, якіх ён яшчэ не бачыў. Спакуса аказваецца эфектыўнай – і тут
заканчваецца народная забава і пачынаецца драма, хоць яна не адразу прыкметная”, –
доказна даводзіць Б. Стэльмашчык (Stelmaszczyk 2002: 297).
У паэзіі Б. Лесьмяна гратэск служыць у першую чаргу ўзнаўленню ключавой для яго
метафізічна-філасофскай праблематыкі. Так і ў гэтым творы вобразы Пілы і парубка
на ідэйным і функцыянальным узроўнях перадаюць спецыфіку і неадназначнасць
лесьмянаўскага бачання свету:
1. Піла (а дакладней здань у яе выглядзе) сімвалізуе каханне, вельмі пачуццёвае,
нават агрэсіўнае і разбуральнае. Аўтар дакладна апісаў падобны від кахання:
Poznał chłopiec, czym w uścisku jest stal, gdy pokocha!
Całowała go zębami na dwoje, na troje <…>
Poszarpała go pieszczotą na nierówne części… (Leśmian 2006: 109)
Пазнаў хлопец, чым з'яўляюцца абдымкі сталі, калі яна пакахае!
Цалавала яго на двое, на трое <…>
Парвала яго пяшчотай на няроўныя часткі…

Выкарыстоўваючы асаблівасці, якімі валодае піла (востры, зазубраны прадмет), паэт
перадае цяжкі для апісання душэўны стан і парадаксальныя пачуцці: гэта такое каханне,
якое адначасова – захапленне і кашмар, шчасце і пакуты.
2. Бязлітасна-эратычны акт герояў гэтага твора мае перспектыву пазнання, якое
адбываецца ў экстрэмальнай сітуацыі. Піла прагне давесці хлопца да граніцы пазнання,
да разумення таго, што ён не разумеў ніколі:
Oczaruj się tym widokiem, coś go nie widywał,
Ośnijże się tymi snami, coś ich nie wyśniwał (Leśmian 2006: 108)
Зачаруйся гэтым відам, якога не бачыў,
Замройся тымі снамі, якія яшчэ не сніў

Пры гэтым яе мэтай таксама застаецца і ўласнае пазнавальнае жаданне – адкрыць
яшчэ невядомае і ўтоенае праз уладу над асобай, якую яна робіць сваёй ахвярай, рэччу.
Ёю валодае “жаданне ўлезці ў цела парубка, пашырыць магчымасці, якія надае пазнанне
праз пачуццё дотыку ці позірку, перайсці граніцы “замкнёнага” цела. Адкрыць гэта
атрымліваецца з дапамогай гвалту і кахання. Даследаванне чужога цела здзяйсняецца
цаной змены яго структуры, а дакладней, яго знішчэння”, – цікавыя назіранні выказвае
даследчык Б. Сянкевіч (Sienkiewicz: 166).
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Аб'ект такой лютасці–пяшчоты – парубак – з ахвотай прымае “ласкі” пілападобнай
здані: ён прагне спазнаць каханне іншае, мацнейшае, чым тое, што ён зведаў раней,
атрымаць асалоду ад зачаравання, якога яшчэ не выпрабоўваў. Хлопец, выхваляючыся
ўласнай сілай і ганарліва кажучы аб слязлівых, чалавеча далікатных пачуццях дзяўчат,
згаджаецца на каханне Пілы:
Będę ciebie kochał z mocą, z którą się mocuję,
Będę ciebie tak całował, jak nikt nie całuje. (Leśmian 2006: 108)
Буду цябе кахаць з сілай, што ўзмацняецца,
Буду цалаваць так, як ніхто не цалуе.

Вобраз парубка сімвалізуе мару аб здзяйсненні сваіх сіл і аб спазнанні перажыванняў
на мяжы чалавечых магчымасцей альбо нават пераходзячы гэтую мяжу: ён, згодна
Б. Сянкевічу, “спраўджвае сябе праз гранічны вопыт, які дае магчымасць выйсця па-за
межы звыклых сітуацый і захапленняў” (Sienkiewicz: 168).
3. “Любоўная гульня” Пілы і хлопца заканчваецца ўпадабненнем аб'екта і суб'екта
пазнання, страчваннем між імі межаў, тоеснасцю адзін аднаму. Калі гэта прачытаць
у сімвалічным ключы, то можна зрабіць наступную выснову: творчая асоба ў пошуках
сакральнага сэнсу стварае ўласны, недасягальны для іншых, свет, калі падчас натхнення
адбываецца поўнае зліццё адкрывальніка са сваім адкрыццём.
Такім чынам, галоўныя героі – Піла і парубак – гэта не толькі мастацкія вобразы, але
і носьбіты ідэі, філасофскага падтэксту твора; абсурдныя і неверагодныя сітуацыі, якія
адбываюцца паміж галоўнымі героямі, адначасова прадстаўляюцца і жахлівымі, і смешнымі.
Падобны эфект дасягаецца Б. Лесьмянам не толькі праз стварэнне забаўных вобразаў
і сітуацый, але таксама і шляхам моўнай гульні, семантычныя наступствы якіх і дазваляюць
выявіць адметнасць лесьмянаўскага гумару. Напрыклад, шляхам перайначвання паэтычных
метафар і слоў з пераносным значэннем жудасная смерць хлопца напаўняецца камічным
дыскурсам:
Chcę się ciałem przymiarkować do nowej pieszczoty,
Chcę się wargą wypurpurzyć dla krwawej ochoty!
Chcę dla twojej, dla zabawy tak się przeinaczyć,
Abym mógł się na twych zębach dreszczami poznaczyć! (Leśmian 2006: 109)
Жадаю целам прымерацца да новай пяшчоты,
Жадаю вуснамі вычырваніцца для крывавай ахвоты!
Жадаю для тваёй забавы так перайначыцца,
Каб мог на тваіх зубах дрыжаннем выявіцца!
Таксама аўтар па-майстэрску выкарыстоўвае і двухзначнасць слова “цалаваць”:
Pocałunki dla cię, chłopcze, w ostrą stal uzbroję,
Błysk – niedobłysk na wybłysku – oto zęby moje! (Leśmian 2006: 108)
Пацалункі для цябе, хлопча, у вострую сталь узброю,
Бліск – недавобліск, што ні выбліск, – гэта мае зубы!

Так і “цалавала” Піла хлопца, пакуль не “зацалавала” да самай смерці.
Аднак на гэтым камічная сітуацыя не заканчваецца: пакрамсанае на кавалкі цела
далей працягвае дзіўнае існаванне: павекі замаргалі ў пылу; галава ходзіць па грэблі,
шукаючы шыю; адно вока бразгоча ў павуцінні, другое спіць у мурашніку; грудзі,
прысвоеныя ярам-рабаўніком, які імі дыхае, вуха дапамагае слухаць вярбе; адна нага
таньчыць у лесе, другая валачэцца па лузе, а рука “знакам крыжа перахрысціла
невядома каго” (Leśmian 2006: 109–110).
Б. Лесьмян часта звяртаўся да простых формаў вершаскладання, характэрных для
фальклору і народнай паэзіі. У баладзе “Піла” польскі мастак слова таксама
карыстаецца багатым рэсурсам паэтычных сродкаў, каб твор нагадваў натуральнасць
і прастату народнай песні: яна напісана дыстыхам у стылі народнай прыпеўкі і на
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першы погляд “для забавы”. Цікавыя назіранні наконт гэтага выказвае Б. Стэльмашчык:
“Радасна пявучы рытм доўжыцца да самага канца, аднолькава зацягваючы і ў смяротную
забаву, і ў настойлівыя ласкі дэманічнай пілы. Лёгка, танцавальна, з народным
прытупам, гратэскава пачуццёва парэзаны, развальваецца чалавек "у супярэчлівыя
краіны" з-за кахання дэмана, "што ведае чароўнасць магілы". (Stelmaszczyk 2002: 298).
Межы спазнання пяройдзены – і вяртанне назад ужо немагчыма. Запал кахання
перарастае ў пагрозлівую форму знішчэння.
Камічнае не складае надзвычай прыкметны аспект творчасці М. Багдановіча.
Верагодна, менавіта па гэтай прычыне дадзеная тэма не часта прыцягвала ўвагу
літаратуразнаўцаў. Між іншым, яна заслугоўвае сур'ёзнай увагі, таму што падобнае
даследаванне пралівае дадатковае святло на прыроду творчасці беларускага паэта і на
яго духоўную эвалюцыю. М. Багдановіч не быў пісьменнікам-гумарыстам, аднак
камічныя элементы ў розных відах і мастацкіх формах шырока прадстаўлены ў яго
творчасці. Даследчык У. Конан, сцвярджаючы, што ўнікальнай асаблівасцю паэтычнай
спадчыны песняра з'яўляецца паэтычны сімфанізм, піша: “Ягоныя цыклы і нізкі вершаў
развіваюць кантрасныя па гучанні і зместе тэмы, матывы, вобразы і сімвалы; у сваім
развіцці яны выяўляюць мноства сэнсавых значэнняў, “праігрываюцца” на шырокім
спектры эстэтычных катэгорый – ад узнёслага, прыгожага і трагічнага да гумарыстычнага
і гратэскавага і ўрэшце нітуюцца ў нейкім гарманічным сінтэзе і духоўным адзінстве”
(Конан 1997: 28–29).
Для беларускага мастака слова, які мэтанакіравана працаваў над адлюстраваннем
нацыянальнага характару, камічнае становіцца адным з сродкаў раскрыцця псіхалогіі
чалавека з народа, навакольных рэалій жыцця. Адлюстроўваючы жыццё беларусаў,
М. Багдановіч з бездакорнай праўдзівасцю “праігрывае” ўнутраны свет звычайных
людзей, якія не згубілі душэўнай чысціні і паэтычнай красы. Тут дарэчы будзе
выказванне даследчыцы А. Астраух: “Неад'емнай рысай нацыянальнага характару
беларусаў з'яўляецца гумар з дасціпнымі кпінамі, іранічнымі паджартоўваннямі,
аптымістычным смехам і цвёрдай непрымірымасцю да ўсяго несправядлівага. Сам жа
народны смех – разбуральны і салёны ці ачышчальны і гарэзлівы – глыбока маральны
і разам з тым педагагічны, бо ўбірае тое ўсюдыіснае і ўсёабдымнае, што створана
выхаваўчай практыкай народа. Вядома, гумар мае нацыянальную афарбоўку. Так,
мяккай, далікатнай, паэтычнай і глыбока задуменнай беларускай душы пасуюць вясёлы
нораў і дасціпнасць” (Астраух 1998: 54). Успрыняўшы лепшыя традыцыі народнага
гумару, М. Багдановіч распавядае пра духоўныя каштоўнасці чалавека на фоне
штодзённай барацьбы за існаванне, аб тым, як людзі праводзілі вольны час, як яны
тлумачылі сэнс свайго існавання і ўласнае прызначэнне. Яго вершы паказваюць самыя
разнастайныя бакі сялянскага быцця, рэпрэзентуючы беларускі нацыянальны тып,
ментальнасць, народны светапогляд і духоўныя каштоўнасці. Творам беларускага
аўтара ўласцівы мяккі і бяскрыўдны гумар, добры смех суправаджаецца пачуццём
душэўнай цеплыні.
М. Багдановіч у сваіх творах паказвае, што цяжкае жыццё не вынішчыла маральныя
якасці чалавека з народа, яго жыццярадаснасць і імкненне да прыгажосці. Такой,
напрыклад, з'яўляецца галоўная гераіня верша «Лявоніха». Гэты вобраз прывабнай
сялянкі быў надзвычай пашыраны ў беларускай вусна-паэтычнай традыцыі, але
М. Багдановіч, гаворачы словамі даследчыцы М. Барсток, “на аснове народных песень …
стварае свой, узбагачаны вобраз Лявоніхі, які ўбірае ў сябе многія тыповыя рысы
працоўнай беларускай жанчыны: яе гасціннасць, маральную чысціню, непасрэднасць
і шчырасць, уменне працаваць і весяліцца” (Барсток 1991: 59). Характар гераіні
выяўляецца ў жыццёвай і працоўнай дзейнасці:
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Знала ты, як запрасіць, пачаставаць,
I дарэчы слова добрае сказаць,
I разважыць, i y смутку звесяліць,
A часамі – i да сэрца прытуліць (Багдановіч 1992: 301).

Вобраз Лявоніхі з'яўляецца прыкладам дзіўнай трываласці, высакароднасці сапраўднай
народнай прыгажуні: “Непасрэдная і шчырая ў адносінах да людзей, яна ўсюды
прыносіць з сабою настрой бадзёрасці, спагады і сардэчнасці”, – слушна адзначыў
даследчык М. Грынчык (Грынчык 1963: 161). Моцны характар гераіні не дазваляе ёй
жаліцца на цяжкія выпрабаванні – нягледзячы ні на што яна шукае радасць і весялосць
у штодзённай працы. Апошнія радкі твора сагрэты захапленнем і глыбокай павагай
перад перад душэўнай моцай простай жанчыны:
Дай на свеце сумным радасна пражыць,
Ўсіх вакол, як весяліла, весяліць (Багдановіч 1992: 301).

Гэты верш пакладзены на музыку кампазітарам А. Моўчанам, і ўжо ў якасці
цудоўнай песні займае значнае месца ў творчай спадчыне беларускага гурта «Песняры»
і, як заўважыла даследчыца А. Петрушкевіч, “успрымаецца як узор беларускай бяседыгулянкі, дзе само жаночае імя ператворана ў заліхвацкі, іскрысты танец, у сімвал
радасці і весялосці” (Петрушкевіч 2010: 75).
Эпіграма “Пан і мужык” (з цыклу “Усмешкі”) таксама цалкам вытрымана ў жартаўлівай
танальнасці. Супрацьпастаўляючы адзін аднаму два светы – памешчыкаў і сялян –
М. Багдановіч уздымае праблему лёсу прадстаўніка народа, якая далёка выходзіць за
сацыяльна-эканамічныя рамкі, набываючы, у першую чаргу, маральны характар. Аўтар
з трапным пачуццём гумару глядзіць на паноў вачамі сялян:
Дзякуй, пане, бо пазнаў ад вас і я, –
Не на трох кітах трымаецца зямля.
Згода, згода, бо здаецца неяк мне,
Што стаіць яна на нашай жа спіне (Багдановіч 1992: 250).

У поўных мяккага гумару інтанацыях гэтага чатырохрадкоўя селянін прадстае як
носьбіт вышэйшых чалавечых каштоўнасцей і прыроднай мудрасці. У сваёй паэтычнай
дзейнасці беларускі мастак слова абапіраецца на народную творчасць, спасцігаючы
такім чынам маральныя і эстэтычныя ідэалы.
М. Багдановічу ўласцівы “светлы гумар”, які выяўляецца ў такіх творах, як
“Скірпуся”, “Бяседная” “Варона i чыж”, “У Максіма на кашулі вышыты галубкі”, “Як
прыйшла я на ток малаціць”, “Лясун”, эпіграмы з цыкла "Усмешкі" і інш., а ў найбольшай
ступені − ў гумарыстычнай паэме «Мушка−зелянушка і камарык − насаты тварык».
У аснову сюжэта гэтай смяшлівай, але і «надта жаласнай гісторыі» пакладзены
жартаўлівы матыў з народнай творчасці аб няўдалым паслявясельным жыцці камара
і мушкі. Але паэт па-мастацку перапрацоўвае фальклорны матэрыял: “У той час, як
у народных лірычных песнях жартаўлівы тон толькі намечан, што было абумоўлена
самім зместам твора (апісанне смерці і пахавання камара), то ў паэме Багдановіча,
дзякуючы ўвядзенню шматлікіх новых бытавых сцэн і малюнкаў (сватанне, вясельны
пір і інш.), камічныя элементы значна ўзмоцнены і дасягаюць часам высокага эфекту”, –
адзначыў даследчык М. Грынчык (Грынчык 1963: 142). Менавіта гумар надае аповеду
народны каларыт: камар і мушка ўпадабняюцца сапраўдным маладым, усе падзеі
адбываюцца, як у людзей (сватанне, калі нявеста дорыць ручнік жаніху, вяселле
з вянком, караваем, дружкамі, баярамі і баяркамі і інш.). Міжвольную ўсмешку
выклікаюць камічныя сітуацыі, у якія трапляе камар пасля жаніцьбы, бо, як
высвятляецца, яго жонка – асоба легкадумная і непрывучаная да працы:
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Не ўмее душачка
Працаваць,
Толькі ўмее з хлопцамі
Жартаваць;
Ані выткаць кросенкі,
Ані шыць,
Ані стравы хораша
Наварыць (Багдановіч 1992: 283).

Архісмешная недарэчнасць узнікае, калі прасякнуты горам камар знаходзіць свае
выратаванне ў смерці. Напрыканцы твора адбываецца яго пахаванне, і зноў жа ўсё, як
у людзей:
…кладуць камара ў дамавіну,
Сазываюць сяброў i радзіну. <…>
Горка мушка-ўдава галасіла <…>
Ля дарогі магілу капалі
I y ёй камара пахавалі,
У сырую зямельку зарылі,
Зверху насып вялікі зрабілі (Багдановіч 1992: 284–285).

Парадыйныя дэталі і прыёмы, узятыя з фальклорна-песенных крыніц, змягчаюць
сумны фінал паэмы: “Дзякуючы ўмеламу выкарыстанню прыёмаў народнай гумарыстыкі,
трагічная па сутнасці канцоўка паэмы ўспрымаецца як дасціпная жартоўная казкаапавяданне, – сцвярджае М. Грынчык (Грынчык 1963: 155). Арыгінальныя гумарыстычныя
штрыхі натуральна ўплятаюцца ў апавядальную канву твора, дазваляючы аўтару
стварыць дасціпны і самабытны твор, прасякнуты народным духам.
Фальклорныя вытокі мае байка М. Багдановіча “Варона і чыж”, у аснове якой –
калектыўная мудрасць, востры і трапны народны гумар. У цэнтры твора – тэма маралі;
тут высмейваюцца пустое самахвальства і ліслівасць:
К чыжу (а сілы ён, як ведама, не мае)
Варона прыступае:
«Скажы, ці я падобна да арла?»
I бачыць чыж – з варонаю не жарты,
A ўласны хахалок чаго-небудзь ды варты.
«Зусім арол», – адказывае чыж
Вароне клятай з клёна (Багдановіч 1992: 288).

Сама байка кароткая, але яна прыцягвае сваімі яркімі паэтычнымі вобразамі
і займальным сюжэтам. М. Багдановіч выявіў не толькі стагоддзямі назапашаны досвед
народа, але і яго маральны ідэал, даўшы трапную ацэнку чалавечым заганам.
Сказанае вышэй дазваляе зрабіць наступнае падагульненне. Можна весці размову пра
пэўныя падабенствы і аналогіі паэзіі Б. Лесьмяна і М. Багдановіча на мастацкім узроўні.
Адметнасць увасаблення камічнага ў творчасці абодвух пісьменнікаў выяўляецца
і ў вясёлых і жартаўлівых да маркотных і трагічных, а таксама ў складаным перапляценні
гумару, іроніі і лірыкі. Адной з крыніц стварэння камічных вобразаў, сюжэтаў і матываў
для польскага і беларускага паэтаў з'яўляецца фальклор, пра што сведчаць партрэтныя
характарыстыкі герояў, якія вытрыманы ў народных традыцыях і эстэтычных катэгорыях;
увядзенне ў мастацкую структуру твораў стылістычных канструкцый і элементаў
жывой гутарковай мовы; узнаўленне паэтыкі тэксту, стылістычна набліжанай да
народна-песенных традыцый; у жанравых адносінах суаднесенасць іх твораў з паэтыкай
народнай песні.
Аднак на светапоглядным узроўні ў творчасці Б. Лесьмяна і М. Багдановіча назіраюцца
пэўныя адрозненні. Па-першае, вырашальнай дамінантай камізму (а дакладней – трагікамізму)
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у паэтычнай прасторы Б. Лесьмяна з'яўляецца гратэск, які стварае абсурдныя сітуацыі
і недарэчныя да смеху неадпаведнасці. Польскі паэт выкрывае маральна-этычныя
і ідэалагічныя супярэчнасці рэальнага свету пасродкам кантраснага і мудрагелістага
спалучэння жудаснага і смешнага, пачварнага і ўзнёслага, рэальнага і фантастычнага.
Паэзію М. Багдановіча адрознівае бяскрыўдны гумар, утоеная ўсмешка, якія наўрад ці
раняць, а наадварот, даюць чытачу радасць і цеплыню. Беларускі пясняр разумеў
значэнне добрага смеху, які ў яго творах служыць сцвярджэнню духоўных і маральных
каштоўнасцей у чалавечым жыцці. Гэта такі від гумару – добразычлівага і лагоднага –,
калі мы, гаворачы словамі В. Пропа, “скрозь знешнія праявы невялікіх недахопаў
адгадваем станоўчую ўнутраную сутнасць” (Пропп 1997: 197).
Па-другое, завастрэнне Б. Лесьмянам жыццёвых абставін і асобасных адносін
выходзіць за пэўныя нацыянальна-гістарычныя ці палітычныя межы: пошукі абсалютнай
справядлівасці і меры чалавечай асобы на фоне супярэчнасцей тагачаснага грамадскага
ладу набываюць у яго творчасці філасофскі і метафізічны сэнс. У мастацкай спадчыне
М. Багдановіча камічнае, наадварот, мае глыбінныя нацыянальныя карані. Вершы
беларускага песняра, па словах У. Конана, “арганічна ўпісаныя ў традыцыі народнай
гумарыстычнай культуры” (Конан 1997: 147), змяшчаюць глыбокі жыццёвы сэнс
і філасофію. Народна-паэтычныя крыніцы надавалі нацыянальны каларыт творчасці
паэта, узбагачаючы яе адметнымі сюжэтамі, вобразамі, стылістычнымі прыёмамі.
М. Багдановіча можна лічыць праўдзіва народным паэтам, які ў сваіх творах выявіў дух
свайго народа, галоўныя рысы яго характару.
FOLKLORE AS THE SOURCE OF HUMOR IN B. LESMYAN'S WORKS
AND M. BOGDANOVICH'S POETRY
Summary
The article is devoted to examining works by Polish poet B. Lesmyan and Belarusian poet M. Bogdanovich
in the context of Slavonic literary connections of the beginning of the 20-th century, in the period of
intensification of integration process which witnessed typological connection of the world literatures, their
productive and many-sided reciprocal influence. The analysis of world outlook and aesthetic searches in poetry
of the Belarussian and Polish poets who have caused the direct reference to the correlation of the folklore and
literary traditions is carried out. Features of the individual style of each poet have been shown not only in
connection with the literary tradition, but with their original method and their evolution of views; specific
character of author’s reflection and poeticization of the reality, typological parallels in the interpretation of
motives have been defined.
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GRANICE KOBIECOŚCI I MĘSKOŚCI W POWIEŚCI
UMĚLOHMOTNÝ TŘÍPOKOJ PETRY HŮLOVEJ
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The boundaries of womanhood and manhood in Petra Hůlová’s novel Umělohmotný třípokoj
Abstract:
The novel Umělohmotný třípokoj by Petra Hůlová is a story of a thirty-year old prostitute working privately, who
with calmness and through an emotionless monologue acquaints the reader with the world of her profession. The
novel is rich in illustrations of how the boundaries of womanhood and manhood frequently function in
culture. The way that literature perceives the roles and attributes in Hůlováʼs book was confronted with the
feminist thoughts and the gender reflection in the postmodern cultural discourse. By drafting borders between
both sexes, the author implies that they confine the women and the man within structural frames that are
impossible to break by human mind and mentality. The most visible example is the main character of the novel
who breaks out of the model of a prostitute dependant on men by posing as an independent woman. In fact, she
becomes trapped within new borders fixed by the contemporary world.
Key words:
Petra Hůlová, feminism, male, prostitution, woman
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O seksualności można pisać na wiele sposobów. Petra Hůlová w kobiecej i męskiej seksualności,
a dokładnie w zjawisku prostytucji odnajduje pretekst do polemiki i opisu współczesnego
świata, który staje się przedmiotem książki zatytułowanej Umělohmotný třípokoj (Hůlová
2006). Utwór dość szybko wyróżniono, przyznając mu literacką nagrodę Jiřego Ortena. Ponadto
na podstawie tekstu powstała sztuka teatralna zatytułowana Česká pornografie, do której
scenariusz i reżyserię opracowała Viktorie Čermáková. Było to możliwe, jak można się
domyślać, dzięki odważnemu, a dla niektórych może nieco szokującemu tematowi podjętemu
przez pisarkę, ale chyba przede wszystkim za sprawą użycia przez nią rozległego monologu,
który sprawdza się na deskach teatru.
Odnosząc Umělohmotný třípokoj do Monologów waginy (Ensler 2003) Eve Ensler, również
przeznaczonych do wystawiania na scenie, zyskujemy bardzo obrazowy przykład zupełnie
innego traktowania kobiecej seksualności. Autorka Monologów… poprzez afirmację i personifikację,
w tym wypadku kobiecych narządów płciowych, ukrywanych i okrywanych mianem tabu,
często określanych za pomocą eufemizmów – jak w przedmowie publikacji stwierdza Gloria
Steinem, sprawia, że kobiety zaczynają zdawać sobie sprawę ze swojej seksualności, zaczynają
o niej mówić, czego dowodem są wywiady udzielone przez ponad dwieście kobiet różnej
narodowości, wykorzystane na potrzeby utworu.
Ensler w swojej twórczości podejmuje walkę ze wstydem i zażenowaniem, które wiele
kobiet ciągle jeszcze łączy z własnym ciałem. Petra Hůlová1 przyjęła odmienną strategię –
1

Petra Hůlová zaznaczyła swoją obecność we współczesnej literaturze czeskiej w roku 2002. Miała wtedy
dwadzieścia dwa lata i na co dzień realizowała się jako studentka kulturoznawstwa i mongolistyki. Jej pierwsza
powieść Paměť mojí babičce od razu zwróciła uwagę jak czytelników, tak i krytyków, zdobywając przy tym
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seksualność nie jest u niej afirmowana, wychwalana. W swoich pracach skupia się w dużej
mierze na przedstawieniu bardzo skomplikowanych relacji rodzinnych, społecznych czy
partnerskich. Wiele uwagi poświęca sytuacji kobiet, konfrontując ją jednocześnie z życiem
mężczyzn i krytykując przy tym utarte stereotypy, a także zachowania kojarzone z obiema
płciami. Problem granic kobiecości i męskości dość szczególnie zarysowany został w jej
utworze, który jest przedmiotem niniejszej pracy.
Jan Jandourek zwraca uwagę, że trudno precyzyjnie określić gatunek tego utworu. Nie jest
to do końca ani powieść, ani opowiadanie, ani nawet nowela. Sugeruje, że Umělohmotný
třípokoj można traktować jako opowieść z elementami eseju (Jandourek 2006). Co ją wyróżnia?
Choćby, to, że narratorką i główną bohaterką opowieści jest trzydziestoletnia prywatna
prostytutka, która przy pomocy monologu bez emocji i ze spokojem zagłębia czytelnika w świat
swojego rzemiosła. Informując o panujących w nim realiach i opisując klientów, równolegle
tworzy przy tym coś na wzór ich portretów psychologicznych. W trakcie snucia historii
stykamy się z wieloma perypetiami ściśle, bądź też dość luźno powiązanymi z najstarszym
zawodem świata, ale też z oryginalnym językiem obfitującym w wiele zaskakujących
zdrobnień i nietypowych określeń.
W monologu wypowiadajacej się postaci niewątpliwie można odnaleźć wiele elementów,
które pozwalają potraktować go jako strumień świadomości. Subiektywne odczucia, liczne
skojarzenia, wszystko, co widzi i czego doświadcza główna bohaterka Umělohmotnego třípokoju,
zdaje się kłębić w jej głowie. Szuka ona ujścia dla emocji i wielu zaobserwowanych sytuacji
odnoszących się do otaczajacego ją świata. Świata, który wyzbył się wszelkich reguł.
Dopuszcza do sprzedawania ciała, dopuszcza także do jego kupowania, a wszystko w imię
dobrej zabawy, relaksu po ciężkim dniu pracy i wreszcie konsumpcjonizmu, który zawładnął
jego współczesnymi użytkownikami.
Hůlová prostytucję traktuje w powieści jako pretekst do opisu rzeczywistości. Pogoń ludzi
za dobrami materialnymi czy to w wypadku prostytutki, czy też bezimiennych, w pewnym
sensie uniwersalnych postaci pojawiających się w utworze powoduje, że stają się oni nieczuli
na wiele aspektów związanych z ich życiem. Przyjmują rodzaj dystansu, który pozwala im na
„umywanie rąk” od ważnych problemów. Ważniejsze stają się dla nich przedmioty i usługi,
które mogą nabyć. W konsekwencji zyskują spokój wewnętrzny, zadowolenie z życia.
Nieważne jest dla nich, że dzieje się to kosztem najbliższych im osób. W utworze Hůlovej
męska zdrada i prostytucja kobiety stają się rodzajem gry podjętej ze współczesnością.
Obietnice i raz dane słowo tracą swoją rangę.
Ciało kobiety zostaje skrępowane więzami prostytucji, mężczyzny przyporządkowane do
roli klienta prostytutki. Silne przekonanie autorki i wiara w to, że pozycja i funkcje pełnione
przez jednostkę w społeczeństwie nie wynikają z samych jej cech biologicznych, lecz
z określonych oczekiwań i wyobrażeń, które zostały związane z jej płciowością (Burzyńska,
Markowski 2007: 443) sprawiają, że poprzez wyolbrzymienie i ukazanie nowej formy bycia
prostytutką, podejmuje ona dialog z kulturą. Postaci pojawiające się w jej utworze pisarka
mocno osadza przy tym w stereotypowych rolach, silnie zresztą ugruntowanych we
współczesnym świecie. Kobiety i mężczyźni znajdują się naprzeciw siebie, ze względu na
dzielące ich różnice.
Tymczasem już w trakcie trwania „drugiej fali” feminizmu kobieta przestała być określana
w relacji do mężczyzny (jako kategorii uniwersalnej), ale ze względu na swoją wartość, swoje
cechy i wynikające stąd możliwości rozwoju. Bez względu na przynależność do ugrupowań
uznane w Czechach nagrody literackie. Autorka nie dała długo czekać na swoje kolejne książki. Dwa lata
później wydała prozę Přes matný sklo, w 2005 sympatycy jej twórczości mogli zatopić się w lekturze książki
Cirkus Les Mémoires, zaś rok 2006 przyniósł kolejny utwór zatytułowany Umělohmotný třípokoj i wreszcie
w 2008 roku powstała powieść Stanice tajga.
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liberalnych czy radykalnych, działaczki feministyczne – zwłaszcza amerykańskie, lecz także
angielskie i francuskie – przyczyniły się wydatnie do pogłębienia świadomości kobiet i do
ujawnienia form ich dyskryminacji, a także do polepszenia samooceny kobiet. Wskazały im
również rozmaite perspektywy samorealizacji w sferze publicznej. Przeprowadziły też gruntowaną
krytykę tradycyjnych procesów wychowawczych – jako „wychowywania do kobiecości”,
a zarazem zamykania wewnątrz „płciowego getta” i przygotowywania do akceptacji społecznej
niższości. Podważyły również stereotypowe role tradycyjnie przyznawane kobietom
w przestrzeni publicznej. Podjęły bardzo konkretne kroki w dążeniu do zmiany porządku
społecznego i przemian w sferze rozkładu ról płciowych. Doprowadziły do zniesienia wielu
barier legislacyjnych i zwróciły uwagę na zjawiska patologiczne. Zapoczątkowały też debaty
o przemocy w rodzinie i o seksualnym napastowaniu kobiet, a także o prawach rodzicielskich.
Przyczyniły się do inicjacji późniejszego (w końcu lat osiemdziesiątych) ruchu political
correctness (politycznej poprawności), dokonując na przykład analizy języka z punktu
widzenia obecnego w nim męskiego szowinizmu i doprowadzając do eufemizacji wielu
dyskryminujących form językowych. Jednym z najważniejszych osiągnięć feministek „drugiej
fali” było zwrócenie uwagi na pozytywny wymiar kobiecości – kobieta zaczęła być postrzegana
jako taka, a nie w opozycji do mężczyzny. Zwrot w stronę afirmacji kobiecości stał się
szczególnie widoczny w nowej odmianie feminizmu, która pojawiła się w ramach „drugiej
fali” – to znaczy feminizmu akademickiego (Burzyńska, Markowski 2007: 397–398).
Umělohmotný třípokoj uświadamia jednak, że dokonania te mają niewiele wspólnego z obecnymi
realiami.
Tekst książki podzielony jest na trzynaście części, z czego osiem zostało nazwanych
kolejnymi odcinkami serialu tworzonego przez wypowiadającą się bohaterkę, pozostałe pięć
wymyka się tej formule, podejmując krytykę współczesnego świata, seksualnych praktyk
i sprawiając wrażenie bardziej realnych opisów, silniej zakorzenionych w codziennym życiu,
mogących się wydarzyć z większym prawdopodobieństwem, aniżeli przypominających fikcję
serialu.
W poszczególnych częściach zawarte zostały krótkie historie oraz stereotypowe sytuacje,
których nie brak w życiu codziennym. Wszystko to jest jednak ukazane w sposób humorystyczny,
a oprócz tego z użyciem nietypowego, momentami eksperymentalnego i zabawnego języka.
Petr Vaněk mówi, że Umělohmotný třípokoj jest pełen wynalazczości (Vaněk 2006). Dzięki
temu nie ulegamy wrażeniu, że to nic nowego. Dodatkowo, trudno przewidzieć, w jakim
kierunku opowieść będzie się rozwijać.
Tahle profesionální rozkošnice je postavou mimo čas, která nemá rodiče, známé, sourozence, přátele ani
nepřátele. Má jen klienty. Okolní svět neexistuje, zmíněná je jeho deformovaná podoba v digisvětě – umělém
světě, jehož rájem je televizní obrazovka (pro kterou prostitutka ve svých představách natáčí seriál) (Jandourek
2006)

Problem granic kobiecości i męskości zostaje podjęty w utworze na kilku płaszczyznach.
Pierwsza z nich jest zobrazowana we wspomnianym powyżej świecie „digi” skonfrontowanym
z tym realnym, ludzkim, kolejna to damski świat głównej bohaterki i zarysowana przez nią
sytuacja żon jej klientów oraz innych kobiet. W opozycji do damskiego świata znajdują się
mężczyźni korzystający z usług bohaterki, na co dzień przeważnie mężowie i ojcowie. Jest też
płaszczyzna czysto biologiczna, wiążąca się z cielesnością, a także nazywaniem żeńskich
i męskich narządów płciowych. Zostają one spersonifikowane poprzez nadanie im określeń
„zandavák” i „rašple”. Narratorka mówi na przykład: „můj zandavák v kině někdy prská
smichy do sedačky” (Hůlová 2006: 71).
Rodzaje gramatyczne w przypadku obu nazw zostają umyślnie zamienione, bez zachowania
zaznaczonego porządku i kurczowego trzymania się przyjętego powszechnie dualizmu. Skąd
ten zabieg? Być może autorka chce walczyć z binarnością, która porządkuje ten świat. Mamy
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„dobro” i „zło”, „kobiety” i „mężczyzn”. Podobnych opozycji istnieje jeszcze wiele. Przyrosły
do kultury i społeczeństwa jako coś nieodzownego. Tymczasem granice coraz bardziej się
zacierają, choćby te dotyczące płci kulturowej, określanej jako gender. Da się to zauważyć na
każdym kroku i to już od kilkudziesięciu lat. Przykładem mogą być androginiczne stylizacje
gwiazd rocka płci męskiej, wokalistki wykorzystujące w tekstach swoich piosenek symbole
kojarzące się z mężczyznami i polemizujące z zastaną rzeczywistością. Wszystkie te zjawiska
przedostają się z popkultury na ulicę i do życia codziennego, tworząc nową tożsamość kobiet
i mężczyzn. Pod znakiem zapytania stawiają też wszelkie konwencje (Radkiewicz M. 2003:
140).
Kategoria gender i badania jej poświęcone pozwoliły na początku lat dziewięćdziesiątych
na rozwój badań queerowych. Oderwane od swojego pierwotnego, wulgarnego użycia pojęcie
queer2 stało się początkowo symbolem emancypacji osób homoseksualnych. Obecnie sygnalizuje
ono nurt badań socjologicznych, psychologicznych, antropologicznych, kulturowych itp. oraz
badań i krytyki literackiej (badań queerowych i krytyki queerowej) skoncentrowany na
kwestionowaniu wszelkich normatywnych tożsamości i arbitralnie ustanawianych opozycji
(kobieta – mężczyzna, płeć żeńska – płeć męska, heteroseksualista – homoseksualista itp.)
(Burzyńska, Markowski 2007: 461).
Hůlová ma świadomość tego, że świat nie jest taki prosty i poukładany, jak mogłoby się
wydawać, stąd dokonuje zamiany rodzajów gramatycznych odnoszących się do męskich
i żeńskich narządów płciowych. W ten sposób podejmuje polemikę, a nawet zachęca do
dyskusji na temat procesów i zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie europejskim oraz
w świadomości mieszkańców innych rozwijających się krajów.
Kolejnym aspektem, w pewnym sensie powiązanym z biologizmem, mogą być omawiane
w wielu fragmentach książki, mówiąc ogólnie, typy urody kobiet i mężczyzn oraz cechy ich
charakteru. „Mám ráda muže, kteří se o sebe starají” (Hůlová 2006: 27) – możemy
przeczytać, albo „já kolem těch mužů s lopatou ponořených v kanalizačních rigolech jen
procházím” (Hůlová 2006: 10). Widzimy tutaj zachowania kojarzone jako typowe w stosunku
do pewnych grup mężczyzn. W tekście pojawia się też motyw kobiety, która o siebie nie dba,
działając swoim wyglądem zewnętrznym odpychająco na otoczenie, a nawet na główną
bohaterkę.
W narracji wiele miejsca poświęcono podaniu przyczyn, z powodu których mężczyźni
korzystają z usług prostytutki i wytłumaczeniu, dlaczego popularność tego najstarszego
w historii zawodu wcale nie słabnie. W tekście nie został zawarty ani jeden bezpośredni
argument, który poddawałby w wątpliwość, albo negatywnie odnosiłby się do prowadzenia
tego typu działalności przez główną bohaterkę. Co więcej, przekonuje nas ona, że to, czym się
zajmuje, jest pożyteczne i z pewnych względów niezbędne. Zapobiega też wielu problemom,
przykrym sytuacjom i przyczynia się do utrzymania porządku społecznego.
Takie podejście jest zadziwiające. Zagłębiając się w teorię myśli feministycznej, a zwłaszcza
skupiając się na jej radykalnej odmianie, przekonujemy się, że feministki co innego twierdziły
i nadal twierdzą na ten temat, a wręcz z całą siłą negują zjawisko prostytucji, uważając je za
upodlające płeć żeńską (Putnam Tong 2002: 88).
Podobnie psychologowie i socjologowie w prostytucji upatrują źródła wielu problemów,
a nie ich rozwiązania, jak sugeruje narratorka. Nie trzeba też dodawać, że nawet społeczeństwo
stawia na ogół ten fach bardzo nisko w hierarchii wykonywanych zawodów (Jędrzejko 2006:
7–8).
Bohaterka jawi się jednak momentami jako biznes woman, profesjonalnie podchodząca do
tego, co robi i w pełni świadomie zarządzająca swoją „jednoosobową firmą”. Wiele razy
2

ang. queer = „dziwak”, „dziwaczny” lub „podejrzany” – określenie stosowane początkowo jako wulgarny
i obraźliwy przydomek homoseksualisty w anglo-amerykańskim kręgu językowym
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mamy okazję dowiedzieć się, że ze swoją kartą kredytową, jak możemy się domyślać, „pełną”
pieniędzy, które zarobiła dzięki swoim klientom, odwiedza galerię handlową, przenosząc się
do innego świata, co więcej, ma nawet gosposię, która, kiedy ona sama oddaje się atrakcjom
płynącym z typowo konsumpcyjnego spędzania wolnego czasu, regularnie przychodzi
sprzątać jej mieszkanie.
Hůlová, poprzez zabieg charakteryzujący się zneutralizowaniem wydźwięku płynącego ze
słowa „prostytutka”, z całą pewnością chce uwypuklić zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich
lat zaszły w ludzkiej moralności i mentalności. Prostytucja postrzegana jako coś nieodzownego
i potrzebnego potwierdza tylko spłycenie i zatarcie granic między dobrem i złem, tym co
wypada, a co nie, nawet pomimo tego, że współcześnie zawód prostytutki uległ wielu
przeobrażeniom. To dowód, że obecnie żadnych zjawisk społecznych nie można traktować
jako jedynych obowiązujących i niezmiennych. Sprzątanie – w tłumaczeniu na język polski
tytułowego, sztucznego, trzypokojowego mieszkania, pełnego łatwych do umycia plastikowych
przedmiotów przez osobę do tego wynajętą należałoby w tym wypadku rozumieć jako nie
przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie i za to, co dzieje się dookoła.
Kolejną z granic kobiecości i męskości, która w obu wypadkach zostaje wyraźnie zarysowana,
jest wiek – trzydzieści i czterdzieści lat. Dwa przełomowe momenty w życiu każdego człowieka.
Pierwszy dotyczy bohaterki, drugi jej klientów.
W tekście nie pojawia się informacja na temat tego, jak długo główna postać utworu trudni
się prostytucją. Z jej słów wynika jednak, że bagaż doświadczeń, jaki zebrała, jest znaczący,
a wiek trzydziestu lat daje już prawo do snucia opowieści.
W przypadku bohaterki jej wiek, to także potencjalny początek procesu zbliżania się do
dnia zaprzestania świadczenia wiadomych usług. Czy to dlatego w książce nie raz, a kilka
razy pojawiają się wykraczające w przyszłość obawy związane z menopauzą?: „a potit se
budu jako pes i v zimě, budu muset kvůli několika bluzám v rezervě vyměnit kabelku za
pořádnou kabelu” (Hůlová 2006:10). Menopauza to oczywiście kolejna z granic kobiecości
powiązana z wiekiem.
Jan Jandourek w swoim artykule przestrzega jednak przed używaniem w stosunku do
bohaterki określenia „starzejąca się prostytutka”. Jego zdaniem jedyne, co „stare” w tej
książce to nie jej osoba, a rzemiosło, jakie wykonuje (Jandourek 2006). Myślę, że częściowo
można się z nim w tym aspekcie zgodzić, aczkolwiek nie powinno się pomijać motywu
przekwitania, bo nie pojawia się on według mnie przypadkowo. Strach przed starzeniem się
jest tutaj bardzo wyraźny.
Z kolei wiek czterdziestu lat w wypadku mężczyzn jest kojarzony z osiągnięciem przez tę
płeć stabilizacji w sferze osobistej i zawodowej, co często, jak twierdzi wypowiadająca się
w utworze postać, skutkuje poszukiwaniem przygód, dlatego wiek ten jest równocześnie
wyznacznikiem charakteryzującym większość mężczyzn, którzy odwiedzają ją w jej mieszkaniu,
choć pojawiają się i dużo młodsi klienci, również tacy, którzy w sferze seksualnej nie mają
jeszcze żadnych doświadczeń.
Z narracji nie wynika, czy bohaterka czerpie satysfakcję z kontaktów cielesnych z mężczyznami.
Odnosi się nawet wrażenie, że w jej przypadku jest to nieistotne. Liczy się tylko możliwość
zarabiania pieniędzy i chłodnego rejestrowania „kadrów” ze spotkań z klientami. Kiedy
skonfrontujemy jej podejście z poglądami feministek radykalno-kulturowych, które doszły do
wniosku, że relacje heteroseksualne, takie, jakimi je znamy w patriarchacie, są dla kobiet
niemiłą przygodą, zauważamy, że dochodzi do dysonansu (Putnam Tong 2002: 88).
Kolejnym wartym uwagi przykładem może być fakt przekraczania granic moralnych przez
obie płcie. Analizując treść utworu natrafiamy na wiele niemoralnych zachowań. Żonaci
mężczyźni korzystając z usług prostytutki nie przejmują się tym, że nie dochowują wierności,
jaka wynika z przysięgi małżeńskiej, którą złożyli. Ponadto płacą za usługi seksualne. Pojawia
się także motyw mężczyzn, nazywanych „strýčkopapínkové”, którzy granice obyczajowości
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i prawa przekraczają do tego stopnia, że w swoje praktyki wciągają osoby bardzo młode.
Przebija się tu więc problem pedofilii i wykorzystywania seksualnego. Ze względu na użyty
język nie zostaje to jednak powiedziane dosłownie. Mimo to nietrudno się domyślić, jakie
kwestie autorka chce przywołać. Z jednej strony humorystyczne, z drugiej bardzo przekonujące
mogą się natomiast wydać argumenty głównej bohaterki, która w kontekście tego poważnego
problemu przedstawia pozytywne strony swojego fachu i sugeruje nawet, że dla mężczyzn
mających tak szczególne „potrzeby”, przy pomocy zabiegów kosmetycznych, może wcielić
się w rolę młodszej, niż jest w rzeczywistości, zapobiegając przy tym ewentualnym
nieszczęściom, które ze strony owych mężczyzn mogłyby spotkać przypadkowe osoby.
W odniesieniu do głównej postaci utworu najbardziej niemoralne jest sprzedawanie
swojego ciała. Bohaterka i zarazem narratorka pozbywa się tego, co w wielu społeczeństwach
uchodzi za bezcenne – własnej intymności – i nie kreuje się przy tym na osobę, która
dotknięta przez los nie ma innego wyjścia. Z ciała tworzy towar, coś na sprzedaż – to
z pewnością zarzuciłyby jej feministki socjalistyczne. Podchodzi do tego z dużą swobodą, ale
też z dystansem. Snuje opowieść na ten temat. Dzieli się swoim doświadczeniem przełamując
tabu, jakim jest seksualność. Fakt ten łączy częściowo Umělohmotný třípokoj z Monologami
waginy, w których Ensler skupiła się na zaprezentowaniu kobiecej seksualności ze wszystkimi
jej zaletami, o których zdecydowały się powiedzieć autorce bohaterki utworu.
Prostytutka w utworze Hůlovej postrzegana przez pryzmat swojego opowiadania jawi się
jako osoba wyzwolona. Jej wolność, w przeciwieństwie do wyzwolonych bohaterek Monologów…
jest jednak tylko pozorna, przecież ona tak naprawdę jest zniewolona, jej los zależy od
pieniędzy mężczyzn, od liczby umówionych klientów. W pewnym sensie wyrywa się ze
schematów narzucanych od lat przez społeczeństwo, religię i kulturę. Ucieka także od
proponowanych przez otoczenie „modnych” wizerunków sugerowanych i wynikających
z wieku jednostki, tkwi jednak w innych wzorcach: poddańczej zależności od mężczyzn,
spełnianiu ich zachcianek po uiszczeniu przez nich odpowiedniej zapłaty.
Narracja poprowadzona przez Hůlovą właśnie w ten, a nie inny sposób, tylko podkreśla,
jak trudne do pokonania są wszelkie granice budujące ten świat, a zwłaszcza te wynikające
z bycia kobietą lub mężczyzną. Nagromadzenie typowych ról i atrybutów związanych z obiema
płciami potęguje wrażenie granic w dalszym ciągu istniejących w kulturze.
Granice te ścierają się, zaprzeczają sobie nawzajem, nieraz są paradoksalne, innym razem
bardzo stereotypowe, momentami nawet nie stanowią zaskoczenia, ale opowiedziane w umiejętny
sposób, świadczą tylko na swoją korzyść i bronią się przed wyeliminowaniem z tekstu, który
może z początku wydawać się nieco monotonny, ale z każdym nowym wątkiem odsłania
coraz to nowe granice istniejące w światach kobiet i mężczyzn oraz w ich wspólnym świecie,
przez co stają się one niezwykle czytelne, a sam tekst coraz bardziej interesujący.
THE BOUNDARIES OF WOMANHOOD AND MANHOOD IN PERTA HŮLOVA'S
NOVEL UMĚLOHMOTNÝ TŘÍPOKOJ
Summary
The novel Umělohmotný třípokoj by Petra Hůlová is a story of a thirty-year old prostitute working privately,
who with calmness and through an emotionless monologue acquaints the reader with the world of her profession.
The novel is rich in illustrations of how the boundaries of womanhood and manhood frequently function in
culture. The way that literature perceives the roles and attributes in Hůlová's book was confronted with the
feminist thoughts and the gender reflection in the postmodern cultural discourse. By drafting borders between
both sexes, the author implies that they confine the women and the man within structural frames that are
impossible to break by human mind and mentality. The most visible example is the main character of the novel
who breaks out of the model of a prostitute dependant on men by posing as an independent woman. In fact, she
becomes trapped within new borders fixed by the contemporary world.
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Jeśli zadaniem uczącego się, np. studenta filologii słowiańskiej, dysponującego opanowanym
językiem rosyjskim na poziomie średniozaawansowanym1, będzie dokonanie interpretacji
wiersza Josifa Brodskiego o incipicie Dieriewiannyj łaokoon … z cyklu Czast’ rieczi, to
oczywiste jest, że bez uwzględnienia założeń antropologii interpretatywnej, podejścia
intertekstualnego i interdyscyplinarnego do badania tekstu literackiego jako tekstu kultury
dzisiaj zrobić się tego nie da (Markowski 2007: 527–528).
Z glottodydaktycznego punktu widzenia interpretację można uznać za trudniejszy rodzaj
tworzenia tekstu (produkcję), np. korespondujący z takim rodzajem eseju (makrotekstu),
który określa się jako stanowiący interpretacje i oceny (Rutka 2010: 89–98). Jak twierdzi
Zdzisław Chlewiński, produkcję zapisuje się w postaci okresu warunkowego: „Jeżeli” –
warunek, „To” − czynność. Chlewiński podkreśla: „Reguły produkcji są częścią wiedzy
proceduralnej. Aby zastosować reguły produkcji, warunki specyfikujące zadanie muszą być
zestawione z informacją aktywną w pamięci operacyjnej. Informacja w pamięci operacyjnej
jest częścią wiedzy deklaratywnej”. (Chlewiński 1992: 165)
Model interakcyjny pamięci J. R. Andersona i jego interpretacja, jaką znajdujemy
u Chlewińskiego, jednoznacznie utwierdza glottodydaktyków o opcji Langackerowskiej
w przekonaniu, że pamięć proceduralna nie jest, jak rozumieją to wyznawcy konstruktywistycznej
teorii uczenia się, wynikiem ćwiczeń automatyzujących: „Uczenie się proceduralne odbywa
się przez ćwiczenie, w sposób automatyczny, najczęściej nieuświadomiony, a jeżeli
uświadomiony, to w początkowej fazie ćwiczenia […]”. (Lewicka 2007: 62)
1

Por. podsumowanie kilkuletnich badań związanych z kształtowaniem umiejętności interpretacji tekstu
literackiego rozumianego jako tekst kultury w: Tekst literacki i tekst kultury w glottodydaktyce, red.
W. Gorczyca, Bielsko-Biała 2010, s. 31–55. Tytuł artykułu „Bezwolne” ubytki … ma związek z odrzuceniem
pojęcia woli w badaniach twórców konstruktywistycznej teorii uczenia się. Szerzej o tym w moim artykule:
Konsensualizm a konwencjonalizm w glottodydaktyce, albo „o regułach zrzeszania się szachistów w kluby
i organizacji zawodów szachowych” przyjętym do druku w czasopiśmie „Proudy”, 2012/1 http://www.phil.muni.cz/
journal/proudy .
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Jednocześnie autor monografii Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego
a konstruktywistyczna teoria uczenia się jako zwolennik konstruktywistycznej teorii poznania,
którą adaptuje do warunków nauczania języka niemieckiego w Polsce, stwierdza, iż
deklaratywne uczenie się jest nabywaniem wiedzy poprzez fakty i zdarzenia, warunkowane
świadomym przypominaniem. W połączeniu (wiedza deklaratywna + wiedza proceduralna –
uzup. W. G.) daje to możliwość kojarzenia obu rodzajów wiedzy.
Jeśli przyjmiemy oczywistą prawdę, która odrzucał Noam Chomsky, że kategorii uczymy
się, to należy odnieść ową prawdę zarówno do uczącego się, nauczyciela/lektora, jak i poety,
pisarza. W tym sensie uczenie się kategorii należy rozumieć jako proces przechodzenia od
pojęć o charakterze fizycznym do pojęć o wyższym stopniu abstrakcji, do identyfikacji zmian
wewnątrz sieci radialnej kategorii oraz do identyfikowania zmian związanych z przesunięciem
pojęcia do innej sieci radialnej2.
Rodzaj uczenia się kategorii, o którym wspomniałem, nie może zaistnieć w procesie
glottodydaktycznym proponowanym przez zwolenników konstruktywistycznej teorii uczenia
się z banalnego wręcz powodu. Każda produkcja (wchodząca w skład nieprzeliczalnego
zbioru produkcji) jest pracą złożoną z warunku wyznaczającego lub ograniczającego
określoną czynność oraz z samej czynności. Warunek określa, jaki typ danych musi być
spełniony, aby czynność mogła nastąpić i, jeżeli treści znajdujące się w pamięci operacyjnej
spełniają ów warunek, dana produkcja ma miejsce. (Chlewiński 1992: 165) Wiadomo, że
produkcje zorganizowane są w procedury. Produkcje w danej procedurze mają strukturę
hierarchiczną. Anderson przyjmuje, że hierarchiczna struktura procesów nastawionych na
osiąganie celu (i podcelów) pochodzi ze struktury rozwiązywania problemów. Uczący się
rozpoczyna od jakiejś informacji deklaratywnej na temat problemu, a następnie przechodzi
(po wprowadzeniu do niej kodowanej do pamięci operacyjnej wiedzy – uzup. W. G.) do
pierwszych rozwiązań problemu z tego obszaru (Anderson 1998: 363). Problemy do rozwiązania,
z jakimi może mieć do czynienia uczący się, czytając wiersz Brodskiego, można określić jako
politeliczne. Muszą one podlegać selekcji, bowiem próba uwzględnienia wszystkich może
skończyć się przeładowaniem systemu poznawczego (Nęcka 2008: 542).
Każdorazowo więc, doskonaląc umiejętność czytania rozumiejąco-interpretującego, a później
interpretacji, należy uruchamiać pamięć operacyjną uczącego się tak, aby uchwycić znaczenie
struktury hierarchicznej w danej procedurze. Takich procedur, jeśli chodzi o interpretację
wiersza Brodskiego, może być kilka i powinny one być różne w zależności od zakresu
odniesień. Istotnym pozostaje w tym sensie respektowanie zasady niepowtarzalności tej samej
produkcji w odniesieniu do tej samej informacji przechowywanej w pamięci operacyjnej oraz
zasady specyficzności, która pozwala na uwzględnianie wyjątków od reguły ogólnej, ponieważ
mają one bardziej specyficzne warunki (Chlewiński 1992: 1666).
Tych istotnych kwestii związanych z uczeniem się kategorii glottodydaktycy konstruktywni
zdają się nie brać pod uwagę, fascynując się przede wszystkim tym, że wynik uczenia się,
czyli poziom wykonania pamięci, możemy ocenić wyłącznie na podstawie tego, co możemy
sobie przypomnieć (Lewicka 2007: 60), a nie, dodam, co zrozumieliśmy czy interpretowaliśmy.
Jeżeli u podstaw rozumienia leży zjawisko korelacji konceptualizacji, to uznać należy
procesy poznawcze za wiedzę źródłową wobec myśli ucieleśniającej się w języku, wobec
konceptualizacji językowych. (Korżyk 1992: 60–61) W tej sytuacji proces recepcji tekstu
(czytania rozumiejąco-interpretacyjnego) musi wyprzedzić proces produkcji i wcale nie chodzi
2

W tym sensie interesujące mogą być ustalenia dotyczące konceptualizacji poetyckiej takiej kategorii, jak
‘kamień’ u Mariny Cwietajewej. Zmiana wewnątrz sieci radialnej tej kategorii w porównaniu z jej wartością
archetypową dotyczy ‘niestałości’, ’niepodzielności’ – natomiast zmiana z przesunięciem do innej sieci radialnej
wiąże się z uzyskaniem takich znaczeń, jak: uwiędły laur, płaszcz, zapomnienie, oddalenie. Por. W. Gorczyca,
Mariny Cwietajewej myśli o Innym, Bielsko-Biała 2004, s. 61.

„Bezwolne” ubytki metaforyczne konstruktywistycznej teorii uczenia się

75

tutaj o tworzenie kontekstu dla interakcji, które dla glottodydaktyków konstruktywnych są
niezmiernie istotne oraz wprowadzanie działań adekwatnych do praw recepcji tekstu według
konstrukcyjno-integracyjnego modelu recepcji Kintscha. (Lewicka 2007: 84) Według tego
modelu tekst jest przetwarzany krok po kroku
[…] w procesie konstrukcji aktywizowane są w pierwszej kolejności koncepty i propozycje, które występują
explicite w tekście. Potem te, które łączą się z tymi pierwszymi, a na końcu te, które można inferować z tych już
wcześniej przetworzonych. Wynikiem procesu konstrukcji powstającej w podejściu wstępującym (bottom up),
będącym reprezentacją tego, co w wypowiedzeniu zostało powiedziane, jest powstanie matrycy połączeń, która
zapoczątkowuje proces integracji. Z drugiej strony, w modelu zstępującym (top down), funkcjonującym na
płaszczyźnie modeli mentalnych, konstruktywiści dostrzegają to, co było zamierzone. W ten sposób dwie
płaszczyzny: płaszczyznę opierającą się na informacjach płynących bezpośrednio z tekstu i będącą reprezentacją
tego, co w wypowiedzeniu było powiedziane łączą z tym, co było zamierzone” (Lewicka 2007: 86).

Bardzo trudne jest odniesienie tego rodzaju „połączenia” do kształtowania procedur związanych
z uruchamianiem myślenia metaforycznego w procesie czytania rozumiejąco-interpretujacego
związanego z typem poezji podobnej do poezji Brodskiego, jaką jest poezja Mariny Cwietajewej
czy nawet, o wiele wcześniejszego od nich, Michała Lermontowa. Przede wszystkim konsensualne
połączenie modelu propozycjonalnego (to, co powiedziane) z modelem mentalnym (to, co
zamierzone), co do złudzenia przypomina koncepcję struktury powierzchniowej i głębokiej
Noama Chomsky’ego, nie może w wypadku analizy i interpretacji wiersza Brodskiego zaistnieć
z jednego podstawowego powodu. Takiego mianowicie, że to, co w wierszu Brodskiego jest
„powiedziane”, jest zarazem zamierzone, a to, co zamierzone – „powiedziane”. Poza tym,
myślenie uskokowe, jakie charakteryzuje poezję Brodskiego (podobnie jak i Cwietajewej) nie
ma nic wspólnego z modelem przetwarzania informacji, który interesuje glottodydaktyków
konstruktywnych. Teksty te nie dają się „dekonstruować” po to, aby powstała matryca
połączeń, jeśli w ogóle w odniesieniu do ludzkiego postrzegania jakiegokolwiek „przedmiotu”
i „zdarzenia” z matrycą w rozumieniu konstruktywistycznym mamy do czynienia.
Powodem wprowadzenia przeze mnie „antyrozumienia” wobec transferu psycholingwistycznego
dokonanego przez glottodydaktyków konstruktywnych jest istota metafory: „[…] istotą
metafory jako zjawiska kognitywnego jest rozumienie i doświadczanie pewnego stanu rzeczy
w terminach innej rzeczy”. (Gorczyca 2007: 154) Teresa Dobrzyńska zasadnie stwierdza, że
odbiorca powinien spełnić trzy warunki, aby odczytać metaforę. Musi on: 1) zidentyfikować
podmiot wypowiedzi – „temat”, „temat główny” (X); 2) przywołać informacje na temat Y-a –
nośnika „tematu pomocniczego” metafory; 3) wybrać pewne cechy Y-a, które w danej
sytuacji można przypisać X-owi i przenieść na X”. (Dobrzyńska 1994: 15–16)
W wierszu Brodskiego, jeśliby dla potrzeb mojej polemiki z glottodydaktykami konstruktywnymi,
posłużyć się „statystyką”, występują, skromnie rzecz biorąc, trzy tematy główne i trzy
nośniki: Dieriewiannyj – łaokoon; Łaokoon – Atłas; Sriedizimnoje morie (ZSRR) − ogryzki
kołonnady (co asocjuje z solonym jazykom za wybitymi zubami, przy czym „kołonnada” to
temat główny, a nośnik to „ogryzki” − szczegółowo omawiam te kwestie w dalszej części
artykułu, przedstawiając rozwiązania natury glottodydaktycznej). Porządek życia w ZSRR,
przypisanie człowieka do określonej ideologii reprezentuje w wierszu Brodskiego metaforycznie
rozumiana „stałość” miejsca podmiotu i orzeczenia w zadaniu (skazujemoje za podleżaszczim).
Dochodzi do tego metafora synestezyjna: głos, nieartykułowany dźwięk, który koresponduje
z elementem wyobrażeniowym i decyduje o podjęciu istotnych kroków interpretacyjnych
związanych z pojęciem transgresji, próby przekroczenia przez podmiot liryczny cierpienia,
które znaczy archetypowo i intertekstualnie wyeksponowana w wierszu sytuacja Laokoona.
Ten rodzaj transgresji nie może być uchwycony tylko przez myśl ucieleśniająca się w języku,
a na to przede wszystkim stawiają glottodydaktycy konstruktywni, nie mówiąc o uczeniu się
języka obcego w sensie swoistej formy „myślenia obrazem”, które odsyła do sfery symboli
(Korżyk 1992: 60–61).
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Jak widać, sam Brodski rozumie, że konotacje podlegają oglądowi i wartościowaniu
w odniesieniu do tematu głównego i że niekoniecznie język jest ostatnią instancją w wyrażaniu
tego, co miałoby być „powiedziane” i „zamierzone” (por. w wierszu: wzwizgnuw w priediełach
smysła). Wiąże się z tym przede wszystkim zagadnienie woli podmiotu lirycznego jako
pozostającego spadkobiercą kultury śródziemnomorskiej w sytuacji jego funkcjonowania
w granicach Sriedizimnogo moria. Świadomie popełniony przez poetę „błąd” polegający na
wprowadzeniu „gry słowotwórczej i morfologicznej” eksponuje przede wszystkim pojęcie
„zimna”, co może korespondować z mrozem Kołymy. Czytanie „błędów” poety polegających
m.in. na zastąpieniu końcówki przymiotnika miękkotematowego („zimnij”) końcówką
przymiotnika twardotematowego w leksemie „Sriedizimnoje”, prowadzić może do odczytań
„aktualnych”, tj. związanych z restauracją mitu ideologicznego Moskwa III Rzym w warunkach
ustroju komunistycznego. W „mikroskopowej” opozycji morfologicznej (n-n’) oraz przede
wszystkim zamianie „ziem” na „zim”, która nawiązuje do transgresji woli podmiotu
lirycznego, do faktu, że rdzeń kultury śródziemnomorskiej, a więc wszystko to, co wiąże się
z dokonaniami Michała Anioła, Leonarda da Vinci, Rembrandta, Maurycego Maeterlincka
zostało przekreślone przez socrealistyczne rozumienie sztuki, uwidacznia się stanowisko
lirycznego „ja”.
…
Nizwiergajetsia dożd’; pieriekruczennyje kanaty/ Chleszczut spiny chołmow, toczno łopatki w banie./
Sriedizimnoje morie szewielitsia za ogryzkami kołonnady,/ kak solonyj jazyk za wybitymi zubami.

Rozumienie nie jest odkodowywaniem informacji, więc problem tego, czy czytający
wiersz Brodskiego i porównujący „ogryzki kolumnady” ze „słonym językiem za wybitymi
zębami”, będzie „miał je przed oczyma” w języku rosyjskim, niemieckim czy polskim, nie
jest istotny. Zresztą w wierszu nie ma pojęć, które nie mieściłyby się w kognitywnej bazie
pojęć ucznia II–III klasy liceum, a tym bardziej studenta filologii rosyjskiej, np. drugiego
roku. Stąd też problem koncentrowania się na sztywnej desygnacji wiążącej się ze
świadomością ekstensji i podpowiadającej rodzaj ćwiczeń leksykalnych nie jest w tym
wypadku pierwszoplanowy. (Gorczyca 2000: 43)
Najistotniejsze jest to, co wiąże się ze stwierdzeniem, że dana produkcja (wiedza
proceduralna – „jak”) podpowiada typ danych. Jeżeli treści znajdujące się w pamięci
operacyjnej spełniają warunek produkcji, dana produkcja zaistnieje, jeżeli nie, to nie. Takiego
rodzaju współodniesienia konstruktywiści nie biorą pod uwagę, twierdząc, że w procesie
konstrukcji aktywizowane są w pierwszej kolejności te koncepty i propozycje, które
występują explicite w tekście. Problem w tym, że w wierszu Brodskiego nic nie występuje
„w pierwszej kolejności” i nic nie występuje explicite. Podpowiadając konstruktywistom,
dlaczego tak jest, przytoczę za Jackiem Jadackim taką oto definicję rozumienia:
„Rozumienie nie jest aktualnym uświadamianiem sobie samemu przedmiotu, który jest zaznaczony przez to,
co jest w dany sposób rozumiane. Bez kojarzenia nie ma rozumienia”. (Jadacki 1990: 15)

Skoro tak jest w istocie, to u podstaw rozumiejąco-interpretującego czytania wiersza
Brodskiego powinno leżeć uruchamianie procesów myślowych asocjacyjno-autystycznych,
uwzględniających spostrzeganie i wyobrażanie sobie (konkretne i symboliczne) oraz abstrahowanie,
które jest odpowiedzialne za
„[…] tworzenie i używanie pojęć, a także organizację pojęciową”. (Nęcka 1992: 190)

Ważnym elementem abstrahowania jest redefiniowanie pojęć (w sensie nadawania im
nowych znaczeń przy pozostaniu przy nazwie prototypowej), a więc spojrzenie na nie z innej
perspektywy, odmiennej od standardu i rutyny. Umiejętność abstrahowania może
spowodować, że w wyobraźni uczącego się kojarzone elementy będą łączyć się ze sobą nie
tyle z powodu zbieżności występowania w przeszłości, lecz ze względu na pośredniczącą rolę
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innych elementów. Te pośredniczące elementy (idee) tworzą długie łańcuchy asocjacyjne,
które mają następujące właściwości:
– każda para sąsiednich elementów kojarzy się w sposób bliski,
– elementy skrajne kojarzą się w sposób odległy,
– odległość skojarzeniowa dwóch dowolnych elementów jest odwrotnie proporcjonalna do
ich sąsiedztwa w łańcuchu (Nęcka 1992: 189).
W wierszu Brodskiego nie ma par sąsiednich elementów, które kojarzyłyby się w sposób
bliski. Stąd też czynnością podstawową nauczyciela/lektora będzie zaprogramowanie takich
zadań, które zwróciłyby uwagę na rodzaj treści kodowanych do pamięci operacyjnej3. Procesy
charakterystyczne dla bloku pamięci deklaratywnej będą tutaj o tyle istotne, o ile zweryfikują
fakt, że w tej pamięci znajduje się wiedza np. na temat mitu o Laokoonie, koniu trojańskim,
Atlasie, rzeźbie Grupa Laokoona, państwie totalitarnym (ZSRR), micie ideologicznym
Moskwa III Rzym, biografii Brodskiego itp. Najistotniejsze będzie zidentyfikowanie w wierszu
elementów kojarzących się w sposób odległy (nie bezpośrednio) i roli elementów pośredniczących
oraz uruchomienie interakcyjnej więzi z pamięcią deklaratywną (np. dieriewiannyj łaokoon
↔ uderzenie włócznią w konia trojańskiego przez Laokoona i konsekwencje z tego faktu
wynikające). Jeśli warunki specyfikujące zadanie będą odpowiednio zestawione z pamięcią
operacyjną, wówczas procedury interpretacyjne, powstałe poprzez odwołanie treści z pamięci
operacyjnej do bloku pamięci deklaratywnej i ponownego przesłania ich do pamięci
operacyjnej (po sprawdzeniu, na ile np. proces abstrahowania zaistniał, czy jest pełny itp.)
pozwolą na przesłanie ich do bloku pamięci proceduralnej i na wnioskowanie, które można
będzie nazwać interpretacją. Wiąże się to z odpowiednim zaprogramowaniem zadań w wersji
obcojęzycznej i odpowiednim dawkowaniem leksyki obcojęzycznej, tudzież wspomaganiem
syntaktycznym.
Dodatkowo można założyć, iż warunki produkcji zostaną spełnione, jeśli do pamięci
operacyjnej kodowana będzie odpowiednio wiedza uwzględniająca relacje oraz hierarchizacje
elementów w relacjach: kontekst (np. mit o Laokoonie) – wiersz (elementy odległe: łaokoon
↔ dieriewiannyj) – metatekst (metafora – temat główny, nośnik; mapowanie (odwzorowanie)
struktury ze źródłowej dziedziny pojęciowej na docelową (metaforyczną), bardziej skomplikowaną,
abstrakcyjną; metafora in absentia); wiersz – kontekst – metatekst; metatekst – kontekst –
wiersz.
Tego rodzaju postępowanie może implikować podejście mające wiele wspólnego z dedukcją
hipotetyczną pod warunkiem, że konteksty związane z wierszem (mit grecki, piękno antyczne,
koncepcja państwa totalitarnego, biografia Brodskiego do wyjazdu z ZSRR itp.) są na tyle
pełne, że pozwalają abstrahować. Istotna jest tutaj wiedza na temat metafory i umiejętność jej
funkcjonalnego użycia. Wówczas problem odczytań elementów odległych tworzących
znaczenia metaforyczne czy asymetryczności związków metaforycznych może zostać
rozwiązany. Weryfikacja hipotez (tez) związana z kształtowaniem umiejętności interpretowania
tekstu poetyckiego byłaby indukcją uzupełnianą rozumowaniem indukcyjno-dedukcyjnym/
dedukcyjno-indukcyjnym. Ten rodzaj postępowania mógłby prowadzić np. do końcowych
ustaleń, że wizja Rosji u Brodskiego jest miarą kryzysu wartości, odnoszącego się także do
samej idei państwowości sowieckiej jako z gruntu nieludzkiej. Jest to miejsce, które wbrew
swej naturze przekształciło się w obcą i wrogą nicość (Tarkowska 2007: 131).
Pora zatem odnieść się do glottodydaktycznie rozumianego postępowania związanego
z odczytaniem znaczeń i sensów trzech wymienionych wyżej tematów źródłowych i nośników.
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Dieriewiannyj łaokoon
Kontekst: mit o Laokoonie, ukaranym przez Atenę za rzucenie włócznią w konia trojańskiego:
„ − Głupcy – zawołał – nie wierzcie Grekom, nawet gdy przychodzą z darami! – i rzucił swą
włócznię, która drżąca utkwiła w boku konia, w ten sposób, że broń w środku zadźwięczała”.
(Graves 1974: 627) Zdobycie Troi przez Greków spowodowało migrację jej mieszkańców
z Eneaszem (na czele), który jest protoplastą Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Cesarz
Oktawian August to w ideologicznym przekonaniu Iwana Groźnego brat Prusa (którego
ziemie leżały między Wisłą i Niemnem). Prus, z kolei, był przodkiem Ruryka. (Gorczyca
2012: 25) Dochodzi do tego wiedza na temat państwa totalitarnego, miejsca człowieka w nim
(biografia Brodskiego).
Wiersz: w ten sposób dieriewiannyj łaokoon (Brodski) jest uznany za „pasożyta”, spadkobiercę
idei „skazanego na mękę Laokoona” – można by rzec, iż jest to wariant „sowieckiego
Laokoona” niedającego się zresocjalizować (tj. wejść w szeregi „homo sovieticusów”). Tego
rodzaju dedukcja powinna być budowana na wcześniej przyswojonej wiedzy deklaratywnej.
Takiej, mianowicie, iż domeną przestrzeni w tym wierszu „[…] jest stagnacja, niezmienność,
„nieludzkie” wartości, a imperium stanowi „metaforę nieuchronności końca” systemu
komunistycznego. (Fast 1996: 106)
Metatekst: ustalenie elementów odległych i asymetrycznych znaczeniowo oraz efektów
przenoszenia struktury poznawczej elementu źródłowego (łaokoon) na element metaforyzowany,
nośnik (dieriewiannyj – koń trojański). Odkrycie (w metaforze in absentia) elementu trzeciego,
który nie jest wprost obecny – „sowieckiego Laokoona”.
Laokoon – Atlas
Wiersz. Elementem pośredniczącym, będącym jednocześnie pojęciem ogólniejszym, łączącym
dziedzinę tematu źródłowego (Laokoon) z dziedziną nośnika (Atlas), jest postać mitycznego
Atlasa, która „tkwi w ciele Laokoona” niczym suknia Dejaniry w ciele Heraklesa (sbrosiw na
wriemia goru s plecz, podstawlajet ich pod ogromnuju tuczu). „Topografia” obszaru przywołanego
przez poetę ustala „nieludzkie” wartości imperium, „akwenu”, w którym pieriekruczennyje
kanaty chleszczut spiny chołmow, toczno łopatki w banie.
Metatekst, kontekst. Funkcjonujący w wierszu jako metafora in absentia Atlas jest prefiguracją
mitu skierowaną przede wszystkim ku cierpieniu, na które skazany jest „pasożyt”-Brodski.
Określone paralele miedzy „źródłem” cierpienia Atlasa i „pasożyta” Brodskiego” dają się ująć
w ciąg znaczeń, które tożsame nie są (Atlas jako tytan skazany na mękę przez Zeusa
symbolizuje ‘stare’, które musi odejść – natomiast „pasożyt”-Brodski symbolizuje nowe,
które ma przyjść, ale w danej sytuacji też musi odejść. Paradoksalnie, cierpią oni tak samo.
Decyduje o tym dyskurs władzy – konieczny i sprawiedliwy wyrok Zeusa; bezsensowny
i niesprawiedliwy wyrok imperium (Moskwy III Rzymu). Jeśli chodzi o kontekst, potrzebna
w tym wypadku jest dobra orientacja uczącego się na temat źródeł walki Zeusa z tytanami
oraz wyprawy Heraklesa do ogrodu Hesperyd po złote jabłka, w czasie której spotkał Atlasa i
na krótko ulżył jego cierpieniu przejmując na swe plecy świat. Wybieg, jaki zastosował
Herakles, nie pozostawia cienia wątpliwości, jaki rodzaj inteligencji może zainteresować
ludzkość: „[…] ponieważ jednak Nereus przestrzegał go, by nie przyjmował tego rodzaju propozycji,
poprosił Atlasa, by przez chwilę podtrzymał glob, a on tymczasem podłoży sobie coś, aby było mu
wygodniej. Atlas bez trudu dał się zwieść, zostawił jabłka na ziemi i wziął z powrotem ciężar, a wtedy
Herakles zabrał jabłka i odszedł ironicznie żegnając tytana” (Graves 1974: 463).

3

Por. zadania kształtujące umiejętność autoreprodukcji tekstu opowiadania Aleksandra Puszkina pt. Zamieć
oraz umiejętność interpretowania (interpretacji porównawczej) tekstów wierszy Puszkina i Michała Lermontowa
pod tytułem Prorok, w: Tekst literacki …, op. cit., s. 21–41.
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Sriedizimnoje morie (ZSRR) – ogryzki kołonnady
Metatekst. W procesie interpretacji tej bardzo istotnej dla zrozumienia wartości ewokatywnych
wiersza metafory jest sprawdzenie umiejętności uczących się z zakresu funkcjonalnego
stosowania wiedzy związanej z użytymi w wierszu rodzajami metafor. Elementy skrajne
kojarzą się tutaj w sposób dość odległy, chociaż pozornie, wydawałoby się, „ogryzki”
przypominają „wybite zęby”. Informacja aktywna kodowana do pamięci operacyjnej
dotyczyć tutaj powinna z jednej strony kontekstu antycznego i kategorii piękna (kolumnada),
z drugiej, pojęcia seryjności, nudy, która, bywa niekiedy źródłem występku czy przestępstwa.
Istotne w tym wypadku jest zjawisko „zwielokrotnienia”, zyskujące miano mnogości, która
usprawiedliwia różnorodność (Gorczyca 2008: 89–90). W tym sensie ogryzki kołonnady mogą
reprezentować „straszliwą jedność wszystkiego”, tj. system państwa totalitarnego burzącego
kulturę (np. szczególnie okres Lef-u, kiedy to wyrzucano wszystko za burtę okrętu współczesności).
Temat główny kołonnada mapowany (przenoszony) na nośnik ogryzki tworzy ciąg asocjacji
prowadzących do paradoksu, który egzemplifikuje metafora-porównanie: Sriedizimnoje morie
szewielitsia za ogryzkami kołonnady, / kak solonyj jazyk za wybitymi zubami. Czasownik
szewielitsia może, wydawałoby się, wywoływać tutaj uczucie atrofii woli, cierpienia, niemożności
działania. O ile w pierwszym przypadku szewielitsia wskazuje na degradację imperium, to
w drugim (szewielitsia za wybitymi zubami) podkreśla, że cierpienie zrodzone przez wybite
zęby nie jest wcale małe: Odiczawszeje sierdce wsio jeszcze bjotsia za dwa.
[…] skazujemoje za podleżaszczim
Finalny krok nauczyciela/lektora interpretującego z uczącymi się wiersz Brodskiego,
w moim przekonaniu, powinien zmierzać w kierunku wyeksponowania istotności ‘woli’
Laokoona-Atlasa-Brodskiego, jej najgłębszych pokładów pozwalających przeżyć „gehennę”.
Odczytywany dekonstruktywistycznie wiersz ujawni, iż można opisać to, co nieprzewidywalne
i nieantycypowalne, co się wydarza, kiedy odrzucamy kategorie, za pomocą których zwykle
narzucamy jednostkowości zdarzenia jakąś nadrzędną ramę (Markowski 2007: 365). Tematem
dekonstrukcji będzie więc to, co inne i nieprzedstawialne.
W tym sensie problem „składni” wiersza Brodskiego i jej psychologiczny wymiar można, jak
sadzę, odczytać co najmniej w dwóch wymiarach: pierwszym związanym z deprecjacją „dnia
dzisiejszego”, który seryjnie powtarza ciąg orzeczenie − podmiot, z drugiej, z wyeksponowaniem
przez poetę semantyki i zjawiska odniesienia, korelacji konceptualizacji, co wiąże go, podobnie
jak wcześniejszą Cwietajewą, z problematyką Innego.
Uczenie się kategorii tych dwojga poetów jest przeciwieństwem propozycji glottodaktyków
konstruktywnych utwierdzających czytelnika (nauczyciela/lektora) w przekonaniu, że uczenie
się proceduralne jest wynikiem prowadzonych ćwiczeń automatyzujących. Przekonanie
moich antagonistów dostarcza też powodów do stwierdzenia, że nie wyszli oni daleko poza
seryjność audiolingwalizmu oraz zmatematyzowany mentalizm Noama Chomsky’ego, opisującego
kompetencję lingwistyczną według założeń logiki formalnej, a kompetencję komunikacyjną
w oparciu o „mistycyzm” mentalny struktury głębokiej (Hainz 1983: 402, 419).
Ukłon Brodskiego w stronę semantyki poetyckiej, ujmującej język holistycznie, tj. przede
wszystkim wyobrażeniowo, kontekstualnie i metaforycznie zarazem, pozwala wyrazić
przekonanie, iż kontrpropozycją wobec ustaleń twórców teorii konstruktywistycznej uczenia
się powinien być Langackerowski miękki kognitywizm, uznający za czynnik generujący
wypowiedź kategorię poznania odnoszoną do takich wartości, jak: znaczenie, rozumienie,
pamięć, uczenie się. Ronald Langacker odnosi je do powierzchni tekstu i na niej proponuje
odczytanie struktury głębokiej w oparciu o kontekst (odwrotnie jak Chomsky). Tę, wydawałoby
się, niezbyt skomplikowaną prawdę glottodydaktycy mogliby interpretować z perspektywy
ustaleń psycholingwistów dotyczących kształtowania wiedzy proceduralnej (Chlewiński,
Nęcka), opartej na odpowiedniej, aktywizowanej w pamięci operacyjnej informacji, co może
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przyczynić się do odkrycia (bądź wzmocnienia) u uczącego się potencjału abstrahowania
i myślenia metaforycznego. Pisanie eseju mającego charakter interpretacji (makrotekstu), nie
jest dla studenta, także dla nauczyciela/lektora, zadaniem łatwym. Szerzej informuje o tym
zainteresowanych Krzysztof Polok w swoim artykule, pisząc o związkach wiedzy deklaratywnej
i proceduralnej, o hierarchii działań glottodydaktycznych w procesie nauczania/uczenia się
języka obcego (Polok 2010: 67–68).
INERT METAPHORICAL SHORTAGES OF CONSTRUCTIVIST THEORY OF LEARNING
Summary
The author of the article disputes with basic foundations of constructivist theory of learning. The polemics
especially refers to dychotomic understanding of information processing ( first what was said, then what was
intended) by the constructivist theorists of glottodidactics. According to the author, consensual , which means
constructivist blending of proposotional model ( what was said) with mental model (what was intended) recalls
the conception od surface and deep structures by Noam Chomsky and can not be applied in glottodidactically
profiled analysis and interpretation of a poetic text including metaphor in absentia. The exemplifying material,
which boosters author’s conclusions, is his intepretation of the poem by Joseph Brodsky with incipit
Dieriewiannyj łaokoon … with a proposition of glottodidactic solutions in the background.
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Abstract:
This paper shows a project of a dictionary of Belarusian-Polish false friends. So far, such a publication has not
been worked up. It is a project of the first greater dictionary of this type, including numerous examples. It is
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Na liście prac dotyczących leksykografii białorusko-polskiej jest wiele pozycji słownikowych,
np.:
1. Падручны беларуска-польскі слоўнік pod redakcją W. Hryszkiewicza, ale autorem był
B. Drucki-Podbereski, Wilno 1929 r.;
2. Польска-беларускі слоўнік (ok. 60 tys. haseł) o wartości archiwalnej, opracowany
w Mińsku w 1932 r., z przyczyn politycznych (1933 r.) zachowało się 25 egzemplarzy
(Chylak-Schroeder, Głuszkowskia-Babicka, Jasińska-Socha 2012: 7);
3. Podręczny słownik polsko-białoruski pod redakcją A. Obrębskiej-Jabłońskiej i M. Biryły,
Warszawa 1962 r. (ponad 33 tys. haseł);
4. Słownik białorusko-polski i polsko-białoruski pod redakcją T. Jasińskiej i A. Bartoszewicza,
Warszawa 1996 r. – zmienione i rozszerzone wydanie tego słownika ukazało się w 2007 r.
pt. Kieszonkowy słownik białorusko-polski, polsko-białoruski.
5. J. Wołkawa i W. Awiława, Słownik polsko-białoruski pod redakcją H.A. Cychuna, Mińsk
2004 r., zwierający ponad 40 tys. haseł (por. Timoszuk, 2005);
6. Leksemy polskie i białoruskie można porównywać w ramach większej całości zwanej
ЕўраСлоўнік (EuroThesaurus) – to wydany w Mińsku w 2008 r. Беларуска-лацінскаеўрапейскі слоўнік L. Barszczeuskiego, zawierający leksemy 28 języków – ciekawą
cechą słownika jest uwzględnienie ortografii klasycznej (taraszkiewica) i oficjalnej
(narkamauka);
7. Słownik białorusko-polski pod redakcją T. Chylak-Schroeder, J. Głuszkowskiej-Babickiej
i T. Jasińskiej-Sochy, Warszawa 2012; wydany przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu
Warszawskiego figuruje jako dotychczas największa tego typu pozycja na rynku zawierająca
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ponad 40 tys. artykułów hasłowych, chociaż pierwotne plany dotyczyły ok. 70 tys. haseł
(por. Głuszkowska-Babicka 2003).
Ze słowników specjalistycznych warto wymienić:
1. Словарь древнего актового языка Северо-Западного края и Царства польского
(М. Горбачевский) – słownik łacińsko-polsko-starobiałoruskiej terminologii prawniczej
wydany w Wilnie w 1874 r. (Głuszkowska-Babicka 2003: 121, 125);
2. E. R. Romanow, Опыт словаря условных языков Белоруссии, с параллелями
великорусскими, малорусскими и польскими – opracowanie wydane w Wilnie w 1912 r.
dotyczące języka subkultur;
3. Sieben-Sprachen-Wörterbuch: Deutsch-Polnisch-Russisch-Weißruthenisch-Litauisch-Lettisch-Jiddisch (Сямімоўны слоўнік перакладны даведнік), Leipzig 1918; słownik liczący
ponad 8 tys. słów, stworzony w czasie niemieckiej okupacji i służący przekładowi
rozkazów na języki okupowanej ludności; Kaciaryna Lubeckaja w artykule intenretowym
pisze: „Меркавалася, што слоўнік будзе служыць дапаможнікам пры перакладах
з нямецкай мовы і выконваць у пэўным сэнсе ролю арфаграфічнага даведніка ў
службовых і неслужбовых зносінах з мясцовым насельніцтвам”. Niemcy dostrzegli
odrębność języka białoruskiego, jego odmienność od języka rosyjskiego i prawnie
zagwarantowali dopuszczenie go do użytku;
4. Słownik terminologii lingwistycznej (białorusko-rosyjsko-polski i polsko-rosyjsko-białoruski),
który opracowali: E. Jurowiec, J. F. Nosowicz, L. Panfiluk, P. Stecko, M. Tarasiuk,
Białystok 1994 r.;
5. Mały praktyczny słownik biznesmena białorusko-polski, polsko-białoruski T. Jasińskiej
i N. Panasiuk, Warszawa 1995 r.;
6. Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej, który
opracowali W. Bekisz, H. Fontański, Katowice 1997 r.;
7. Słownik frazeologiczny białorusko-polski A. Aksamitowa i M. Czurak, Warszawa 2000 r.;
8. Słownik dla dzieci: białorusko-polski, polsko-białoruski (Слоўнік для дзяцей: беларуска-польскі, польска-беларускі) W. Żdanowicz, Mińsk 2006 r.;
9. Polsko-białoruski słownik paremiologiczny (Польска-беларускі парэміялагічны слоўнік)
A. A. Iwanoua i S.F. Iwanowej, Mohylew 2007 r. (opisujący przysłowia);
10. Archeologiczny słownik polsko-białoruski (Польска-беларускі археалагічны слоўнік) –
internetowy słowniczek z 2009 r. z ok. 150 hasłami podstawowymi autorstwa Witala
Aszejczyka (Віталь Ашэйчык), dostępny pod adresem http://archeotopia.com/pl-beldictionary/;
11. Польска-беларускі слоўнік: тэрміны, паняцці і назвы з гісторыі і грамадазнаўства
ułożony przez L. Barszczeuskiego, pod redakcją W. Hołubieua i A. Trusaua zawierający
koło 3 tys. haseł (wersja elektroniczna dostępna pod adresem http://tbm-mova.by/
publication_61.html 23.08.2012);
12. Białorusko-polski słownik online (http://pl.glosbe.com/be/pl) – słownik internetowy
zawierający także przykłady użycia (zwroty, zdania) oraz dziesiątki przykładów
przetłumaczonych zdań zawierające przetłumaczone słowo; system pochodzi głównie
z równoległych korpusów, które zostały wykonane przez użytkowników języka; słownik
zawiera już ponad 21 tys. przetłumaczonych zwrotów i ponad 37 tys. przetłumaczonych
par zdań; każdy może dodawać kolejne lub usuwać błędne tłumaczenie;
13. EUdict: Belarusian-Polish dictionary – białorusko-polski słownik internetowy tworzony
przez zespół autorów (http://upheavalwww.eudict.com/index.php?lang=belpol); Eudict
tworzy kolekcję słowników używanych głównie we wspólnocie europejskiej;
14. Niektóre słówka można też sprawdzać w programie Google Tłumacz, choć ostrożność jest
zalecana, gdyż słownik ten nie należy do najdokładniejszych (http://translate.google.pl).
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Oprócz tego są inne opracowania, które zestawiają także tematykę białorusko-polską, np.:
1. S. Szadyko, A. Wójcik, Mini-rozmówki białoruskie, Warszawa 1990;
2. А. Клышка, Беларуска-польскі размоўнік, Мінск 1992;
3. D. Klabanau, Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю: мова, культура, краязнаўства /
Krok po kroku poznajemy Białoruś: język, kultura, krajoznawstwo, Kraków 2010;
4. Л. Баршчэўскі, Беларуска-польскі размоўнік-даведнік, Mińsk 2011.
A. Paciechina pisze o projekcie dystrybutywnego słownika polsko-białoruskiego (Paciechina
1997, s. 118–119), a S. Ważnik o projekcie słownika syntaktycznego (Важнік 2005, s. 269–278).
Brakuje jednak kompleksowego słownika białorusko-polskich fałszywych przyjaciół tłumacza
(homonimów międzyjęzykowych). Zwracał na ten fakt uwagę P. P. Szuba już w 1993 r.:
„Слоўнік беларуска-польскіх і польска-беларускіх міжмоўныx амонімаў і паронімаў
таксама чакае свайго ўкладальніка, а сама праблема – даследчыка” (П. П. Шуба 1993:
137).
Brak ten jest jeszcze dotkliwszy, jeśli popatrzeć na opracowania homonimów międzyjęzykowych
na przykładzie języka polskiego i innych języków (por. Wojan 2005: 285). Opracowano nawet
homonimy międzyjęzykowe polsko-górnołużyckie (Leszczyński 1996) oraz polsko-północnokresowe
(Bartwicka 1995), a oprócz nich także: polsko-ukraińskie (Kononenko, Śpiwak 2008), polskorosyjskie (Kozielewski 1959, Kusal 2004, Wojan, Skupińska-Dybek 2011), polsko-słowackie
(Pančíková 1999), polsko-czeskie (Szałek, Nečas 1993, Orłosiowa 2003), polsko-chorwackie
(Tokarz 1998), polsko-serbskie (Šipka 1999), polsko-słoweńskie (Tokarz 1999), polskobułgarskie (Karpaczewska, Symeonowa, Tokarz 1998), polsko-angielskie (Szpila 2003, Rudolf
2003), polsko-francuskie (Wilczyńska 1997), polsko-niemieckie (Lipczuk 1995). (Oczywiście
to tylko przykłady. Znacznie więcej można ich znaleźć na stronie internetowej
http://www.lipczuk.buncic.de/ bib_un.htm#Lipczuk 2000. Nad kompleksową bibliografią prace
prowadzi także Katarzyna Wojan z Uniwersytetu Gdańskiego). Jak widać, brakuje przykładów
polsko-białoruskich. Lukę tę starają się wypełnić prace przyczynkarskie. Krótkie zestawienia
homonimów języków słowiańskich można znaleźć w Internecie (http:// en.wikibooks.org/
wiki/ False_Friends_of_the_Slavist) – jest tam projekt, który stworzył niemiecki slawista
Daniel Bunčić. Polsko-białoruska tabela (którą można uzupełniać) jest dostępna pod adresem
internetowym http://en.wikibooks.org/wiki/False_Friends_of_the_Slavist/ Belarusian-Polish. Każdy
może dodać dodatkowe informacje oraz poprawiać błędy, których niestety nie brakuje, np.
zamiast białoruskiego палац widnieje rusycyzm дварэц.
Dłuższa lista homonimów białorusko-polskich została opublikowana w artykule Białoruś
i Polska – rzecz o mylących podobieństwach międzyjęzykowych (Kaleta 2008: 58–62). Natomiast
w rozprawie Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa zamieszczono słownik podstawowy
białorusko-polskich homonimów międzyjęzykowych (Kaleta 2011: 200–271). Słowniczek
zawiera 185 par homonimów całkowitych (różniących się wszystkimi znaczeniami) z przykładami
użycia w konkretnych zdaniach oraz indeksem.
W dalszej części artykułu znajdują się przykłady z projektu podstawowego słownika
białorusko-polskich fałszywych przyjaciół (homonimów międzyjęzykowych, nieporozumień
językowych, pułapek leksykalnych, mylących podobieństw leksykalnych). Są to leksemy
o identycznej lub podobnej formie (graficznej i/lub fonetycznej), lecz różnych znaczeniach
(tautonimy), których wszystkie znaczenia się różnią. Nie włączono tu zatem tych leksemów,
których co najmniej jedno znaczenie się pokrywa, a inne nie. Zdradliwe wyrazy mogą być
albo polisemiczne (wiele znaczeń), albo monosemiczne (jedno znaczenie). Te pierwsze stanowią
większy zestaw i można je podzielić na takie, które różnią się wszystkimi znaczeniami lub
takie, których przynajmniej jedno znaczenie jest różne, a inne się pokrywają (Pančíková 2005:
31). Katarzyna Wojan zauważa jednak, że zaklasyfikowanie homonimów do odpowiednich grup
semantycznych jako całkowitych lub niecałkowitych jest trudnym zadaniem, niełatwo bowiem
jest wychwycić wszystkie warianty znaczeniowe ekwiwalentnych leksemów, które poddawane są
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analizie. Nie ma w słownikach wystarczająco pełnych i ścisłych opisów definicyjnych. Trudne jest
zatem obiektywne porównanie zakresów znaczeniowych analizowanych jednostek leksykalnych
(Wojan 2004: 75).
Specjalistyczne słowniki poświęcone fałszywym przyjaciołom są konstruowane według
różnych koncepcji leksykograficznych, przyjętych indywidualnie przez autorów słowników.
Ogólnie rzecz ujmując, niektóre prace opisują tylko homonimy leksykalne, inne włączają
jednocześnie także paronimy. Są słowniki rejestrujące tylko takie leksemy, które różnią się
wszystkimi znaczeniami, inne włączają również jednostki o rozbieżnych tylko niektórych
znaczeniach. Każdy słownik, choć poświęcony temu samemu zagadnieniu fałszywych przyjaciół,
stanowi często odrębną koncepcję leksykograficzną, która wynika prawdopodobnie także
z różnego rozumienia terminu fałszywi przyjaciele.
Przy konstrukcji słowniczka białorusko-polskich homonimów międzyjęzykowych można
by wzorować się na wcześniejszych osiągnięciach. Schematy mogłyby wyglądać następująco:
Leksem białoruski
Znaczenia leksemu białoruskiego

адмяніць
znieść, uchylić (wyrok)
odwołać (wyjazd)

Leksem polski
Znaczenia leksemu polskiego

odmienić
zmienić (odmienić los; małżeństwo go odmieniło)
odmienić (np. przez przypadki)

Inny graficznie model budowy hasła:
Leksem białoruski, znaczenia leksemu białoruskiego; leksem polski, znaczenia leksemu polskiego
Błrus. адмяніць to I. znieść, uchylić (wyrok), II. odwołać (wyjazd); pol. odmienić to I. zmienić (odmienić los;
małżeństwo go odmieniło), II. odmienić (np. przez przypadki)

Model ten można by poszerzać o inne informacje, np.:
I. Leksem białoruski, II. znaczenia leksemu białoruskiego (ewentualnie przykłady użycia),
III. leksem polski, IV. znaczenia leksemu polskiego – (ewentualnie przykłady użycia),
V. odpowiednik białoruski leksemu polskiego, VI. (zdanie przykładowe ukazujące kontekst)
Być może ukazane wyżej propozycje są trafne przy opisywaniu homonimów z czysto
naukowego punktu widzenia. Jeśli zaś chciałoby się dodać jeszcze walor (glotto)dydaktyczny, to
należałoby przebudować układ hasła. Tu także mogłyby być warianty, niżej przykład
pierwszy: I. leksem białoruski, II. czego nie oznacza on po polsku, III. tłumaczenie tego
złudnego odpowiednika na język białoruski, IV. co naprawdę oznacza leksem białoruski.
Leksem
Czego nie oznacza
białoruski

Co oznacza

odmienić (1. змяніць, перамяніць 2. грам. 1. znieść, uchylić; ~ прысуд uchylić wyrok
адмяніць праскланяць [назоўнік], праспрагаць 2. odwołać; ~ паездку за горад odwołać wyjazd za
[дзеяслоў]) (Wołkawa, Awiława 2004)
miasto (Jasińska, Bartoszewicz 2007)

Istnieje jeszcze inna możliwość opisu: I. leksem białoruski (z zaznaczonym akcentem),
II. informacja nt. czego nie oznacza on po polsku (indeks tych leksemów umieszczony na
końcu słownika), III. tłumaczenie tego złudnego odpowiednika na język białoruski (bez
konieczności zaznaczania akcentu), IV. co naprawdę oznacza leksem białoruski (czasem
z kontekstami, które są typowe i podobne do tych w zdaniach przykładowych, lecz nie
powtarzające ich), V. przykłady zdań w języku białoruskim i polskim (na każde znaczenie
leksemu jedno zdanie przykładowe).
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Leksem białoruski

Czego nie oznacza
(fałszywy przyjaciel)

Co oznacza

суткі

sutki
(błrus. саскі)

doba
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Przykładowe zdania
Праз суткі будзем у хаце. – W ciągu doby będziemy w domu.
Matki karmiące piersią często skarżą się na ból sutków. – Маці, якія кормяць грудзьмі, часта скардзяцца на
боль саскоў.

Ten wariant daje szansę skorzystania z niniejszego opracowania nie tylko Polakom uczącym
się białoruskiego (czy używającym tego języka) i Białorusinom uczącym się polskiego (czy
używającym tego języka), lecz także osobom (obcokrajowcom – nie-Polakom i nieBiałorusinom), które uczą się zarówno języka białoruskiego, jaki i języka polskiego (czy
używają obu tych języków). Zaprezentowany schemat pokazuje dokładnie, na czym polega
niebezpieczeństwo i które znaczenie jest mylone. W przypadku białorusko-polskiej homonimii
całkowitej możemy mówić o dwóch rodzajach homonimów: dokładnych (kiedy leksemy w obu
językach są akcentowane na tę samą sylabę, np. błrus. з’ява i pol. zjawa, błrus. мэта i pol
meta) i przybliżonych (kiedy postać dźwiękowa leksemów jest podobna, ale różni je sposób
akcentowania, np. błrus. заказ i pol. zakaz, błrus. дума i pol. duma). Niżej jeszcze przykłady
z projektu słownika.
Leksem białoruski

Czego nie oznacza
(fałszywy przyjaciel)

Co oznacza

спінка

spinka
(błrus. заколка; запінка)

1. grzbiet
2. oparcie

Спінка гэтай старой кнігі адрываецца. – Grzbiet tej starej książki odpada.
Яна набыла старое крэсла са спінкай упрыгожанай разьбою. – Ona kupiła stare krzesło z rzeźbionym
oparciem.
Uczesała włosy, a potem spięła je nową spinką. – Яна прычасала валасы, а потым прышпіліла іх новай
заколкай.
Kupił sobie nową spinkę do krawata. – Ён набыў новую запінку для гальштука.
сум

sum
(błrus. сом)

1. nuda
2. smutek, przygnębienie
3. tęsknota

Яна сядзела на занятках і хацела слухаць лекцыю, але адчувала толькі сум. – Siedziała na zajęciach i chciała
słuchać wykładu, ale odczuwała tylko nudę.
У матчыным голасе чуўся сум. – W głosie matki czuć było smutek.
Толькі ўчора ты выехаў, а ў маім сэрцы ўжо вялікі сум па табе. – Wyjechałeś zaledwie wczoraj, a w moim
sercu już jest wielka tęsknota za tobą.
Sum to największa ryba słodkowodna Europy. – Сом – гэта найбуйнейшая прэснаводная рыба Еўропы.
трапіць

trapić
(błrus. турбаваць, мучыць,
непакоіць)

1. trafić, znaleźć drogę
2. dostać się

Быў так п’яны, што не мог трапіць у хату. – Był tak pijany, że nie mógł trafić do domu.
Ён заўсёды хацеў трапіць у авіяцыю. – On zawsze chciał dostać się do lotnictwa.
Coś go jednak mogło trapić, ale nie chciał powiedzieć co. – Штосьці магло аднак яго турбаваць, але не хацеў
сказаць што.
улева

ulewa
(błrus. лівень)

w lewo
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Leksem białoruski

Czego nie oznacza
(fałszywy przyjaciel)

Co oznacza

Каб дайсці да ратушы, трэба ісці прама, а потым павярнуць улева. – Żeby dojść do ratusza, trzeba iść prosto,
a potem skręcić w lewo.
Chcieliśmy jechać na wycieczkę, ale jest taka ulewa, że musimy zostać w domu. – Мы хацелі паехаць на
экскурсію, але такі лівень, што мы вымушаныя застацца дома.

Można by jeszcze rozważyć, czy na wzór EuroThesaurusa L. Barszczeuskiego nie uwzględnić
dwóch wariantów pisowni białoruskiej (taraszkiewica i narkamauka). Z jednej strony na pewno
byłoby to dopełnieniem słownika, ale z drugiej strony mogłoby zakłócić jego przejrzystość. Poza
tym do dziś oba warianty pisowni wywołują wiele emocji, które mogłyby odciągać uwagę od
podstawowego celu słownika, czyli analizy problemu fałszywych przyjaciół.
Pierwszym odruchem użytkownika języka, który widzi dany leksem, jest skojarzenie go
z podobnym leksemem w języku rodzimym. I ten automatyzm został wykorzystany w budowie
hasła – z dodaniem informacji, że właśnie ten odruch jest mylący. Chodzi o wyrobienie
nawyku, że odpowiednik z języka rodzimego, który w pierwszej chwili przychodzi do głowy,
nie zawsze musi być trafny, chociaż wygląda podobnie. No właśnie łudząco podobnie.
Wyrobienie takiego nawyku swoistej językowej nieufności już jest plusem i sprawia, że
użytkownik języka zastanowi się nad rzeczywistym znaczeniem leksemu. To rzeczywiste
znaczenie jest podane w trzeciej kolumnie. Hasło słownikowe odpowiada więc pewnemu
tokowi myślenia. Oczywiście można z takim projektem dyskutować i zastanawiać się na
przykład, czy nie poprawniej byłoby kolumny drugą (Czego nie oznacza) i trzecią (Co
oznacza) zamienić kolejnością. W ten sposób użytkownik słownika mógłby wpierw przyswoić
sobie właściwe znaczenie leksemu a dopiero potem niewłaściwe. Jest to kwestia godna
poważnego przemyślenia, gdyż rzeczywiście z punktu widzenia dydaktyki takie rozwiązanie
wydaje się lepsze. Ważny jest jednak także adresat (tzw. grupa docelowa), do którego
kierowany jest słownik. Czy chodzi o użytkownika, którego poziom znajomości obu języków
jest początkowy (np. uczeń), czy raczej o użytkownika zaawansowanego (np. tłumacz).
W przypadku tego drugiego układ hasłowy zaproponowany w tabeli byłby lepszy, gdyż
podkreślałby niebezpieczeństwo, które może płynąć z wyrazów teoretycznie znanych.
W przypadku osób początkujących zmiana kolejności kolumn rzeczywiście byłaby bardziej
pomocna. Jak widać, hasło słownikowe nie musi mieć zawsze takiej samej formy. W różny
sposób mogą być rozłożone akcenty i podana informacja językowa. Różne mogą być słowniki
fałszywych przyjaciół. W zależności od tego, czy będą to fałszywi przyjaciele ucznia czy
tłumacza. Ważne, by opracowania leksykograficzne pomagały użytkownikowi języka osiągnąć
ten sam cel, którym jest poprawne posługiwanie się językiem obcym.
A PROJECT OF BELARUSIAN-POLISH DICTIONARY OF TRANSLATOR’S FALSE FRIENDS
AGAINST A BACKGROUND OF POLISH-BELARUSIAN LEXICOGRAPHY OUTPUT
Summary
In English, there exist several terms describing the interlingual homonymy – a phenomenon which I describe
in my paper, referring to Belarusian and Polish language. Among these terms, one can indicate: (translator’s/
slavist’s) false friends, false cognates, misleading words (of foreign origin), deceptive words, deceptive cognates
or interlinguistic lexical homonymy.
The paper includes a review of a few important Polish-Belarusian dictionaries and describes a project of
Belarusian-Polish dictionary of translator’s false friends. So far, such a publication has not been worked up. It is
important to elaborate a dictionary of this type, including numerous examples. It is needed not only to students
and teachers, but also to all those who use Belarusian and Polish in their everyday life (journalists, businessmen,
politicians etc.).
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V naší stati provedeme analýzu nesklonných životných apelativ cizího původu v současné
ruštině. Povšimneme si frekvence jejich výskytu a také jejich ekvivalentů v češtině.
Náš dokladový materiál vznikl excerpcí ruských slovníků a také Národního korpusu
ruského jazyka (www.ruscorpora.ru). Ruský dokladový materiál byl konfrontován s ekvivalenty
v českých lexikografických pramenech (viz Literatura) a také Českým národním korpusem
(www.korpus.cz). Náš korpus nesklonných substantiv cizího původu v ruštině činí 850
lexikálních jednotek. Většinu v dokladovém materiálu představují neživotná apelativa (79,9 %).
Z hlediska zastoupení jednotlivých morfologických rodů v rámci neživotných apelativ
převládají nesklonná neutra (50,9 %), po nich následují nesklonná maskulina (23,6 %),
nesklonná feminina představují velmi malou skupinu (4,8 %).
Rozboru neživotných nesklonných neuter cizího původu jsme se již věnovali (srov.
Nedomová 2013), provedli jsme relativně podrobný strukturní, genetický a tematický popis
jejich typů v současné ruštině vč. ekvivalentů v češtině.
Nyní chceme zaměřit pozornost na životná nesklonná apelativa stejného původu
v současné ruštině, jejichž podíl v našem dokladovém materiálu představuje 20,1 %.
Sémantika všech životných apelativ je v našem materiálu v zásadě dvojí – názvy osob, názvy
zvířat.
Jaké je zastoupení jednotlivých rodů životných apelativ v celém našem korpusu? Převažují
životná apelativa mužského rodu (13,2 %), v jejichž rámci názvy osob představují 11 %
a názvy zvířat 2,2 %. Dále jsou početná slova obourodá (celkově 3,6 %: názvy osob – 1,5 %;
názvy zvířat 2,1 %) a nejmenší kvantitu mají životná feminina (celkově 3,3 %: osoby 2,9 %;
zvířata pouhá 0,4 %).
1. Jak již bylo zmíněno, většina životných nesklonných apelativ je mužského rodu.
Kritériem pro jejich třídění je biologické pohlaví (přirozený rod). Konkrétně k nim patří
četná nesklonná slova z různých jazyků označující osoby mužského pohlaví podle jejich
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profese či společenského postavení. Jako například starší přejímky – slova francouzského
původu (атташе, конферансье, крупье, кутюрье, портье, рантье, сомелье, шансонье), nebo
italského původu (импресарио) a španělského původu (мачетеро, ранчеро). V 80. letech
20. století se v ruštině objevily mnohé nové nesklonné názvy profesí, jako např. italské
папарацци označení pro bulvárního fotoreportéra, které má svůj původ ve jméně postavy
fotoreportéra Paparazza ve filmu F. Felliniho Dolce Vita (srov. необычный папарацци,
молодые папарацци) nebo nesklonné mnohoznačné apelativum anglického původu секьюрити
s významem ochranná služba (президентская секьюрити), pracovník ochranné služby (молодой
секьюрити).
V češtině jsou jejich ekvivalenty převážně ohebné jednoslovné lexémy (konferenciér,
krupiér, rentiér, someliér, šansoniér; zastaralé portýr; impresário, rančer, paparazzo, příp.
paparazzi) či sdružená pojmenování a víceslovné lexémy (кутюрье × krejčovský mistr;
мачетеро × dělník s mačetou; секьюрити × člen ochranné služby; hovorové sekuriťák),
neohebné ekvivalenty jsou v češtině méně časté (atašé).
K nesklonným apelativům mužského rodu patří také termíny z oblasti politiky, z nichž
některé mají již povahu historismů, jako např. дуче (it. дуче [vůdce, fašistický diktátor],
něm. наци [nacista]. Naproti tomu angl. тори [příslušník britské konzervativní strany;
konzervativec] lze považovat za aktuální. V češtině jim odpovídají slova ohebná: duce,
hovorové hanlivé nácek; tory, toryovec, ale také nesklonná substantiva naci, náci.
Mezi nesklonná apelativa můžeme zařadit také označení osob nebo přezdívky hojně
používané v anglosaském prostředí a přejaté do ruštiny a ostatních jazyků na konci 20. století
(бобби [důvěryhodné označení policisty vzniklé historickou metonymií jména britského
ministra vnitra – Roberta (Boba) Peela, který vytvořil novou uniformovanou policii]). Dále
sem patří výraz кокни [přezdívka obyvatel Londýna hovořících dialektem cockney] a také
hanlivá přezdívka pro typického Američana (angl. < hol. янки) používaná v neamerickém
prostředí.
Tematicky sem zapadá i označení яппи pro mladé úspěšné „ambiciózní muže usilující
o profesionální kariéru a upozorňující na sebe uniformovaným oblékáním i životním stylem“
(SN, 1998: 338). V. Novikov porovnal ve svém Slovníku módních slov (2005) výraz яппи se
slovem денди, které bylo kulturním fenoménem 19. století, stihlo se od dob Puškina zcela
rusifikovat a také již zastaralo. Ve slovníku je vysvětlen vznik originálního etynomu yuppie
(jako zkratky slovního spojení „young urban professional“) a také je popsána vizuální podoba
představitele русского яппи, který je oproti novodobým ruským zbohatlíkům (nazývaným
новые русские), kulturnější a civilizovanější. V. Novikov tvrdí, že яппи jsou spíš interprety
než tvůrci nového trendu, fungují jako „články seřízeného mechanismu“ (překlad Z. N.;
Novikov, op. cit.: 151). V Národním korpusu ruského jazyka (NKRJ) je zaznamenán výskyt
яппи od 90. let 20. století (s vrcholy v letech 2003 a 2005) v počtu 65 případů (celkem
v 32 dokumentech) převážně v textech publicistických (33 výskytů), ale i uměleckých
(29 výskytů).
Ekvivalenty popsaných slov a přezdívek z angličtiny v češtině jsou ohebná maskulina se
zájmennou deklinací – bobby a také yankee, kde psaná i vyslovovaná podoba končí na
rozdílné samohlásky. I v češtině figurují i nesklonné ekvivalenty – cockney, yuppie pro střední
společenskou vrstvu (či kolektivum yuppies). Pro vyjadřování záporného postoje k danému
jevu se v češtině vytvořil expresivní počeštěný ohebný výraz japík (plurál japíci; srov.
zvláštní sorta japíků; mladí profesionálové, tzv. japíci; SN, op.cit.: 120) kromě toho se zde
vyskytuje plurálový tvar yuppies, a to jak v textech médií, tak i v beletristických.
V nedávné době se do ruštiny a ostatních evropských jazyků dostalo z latinskoamerické
kultury nesklonné označení pro skutečného muže мачо. Jde o označení muže se zřetelně
mužským fyzickým zevnějškem a s typicky mužskými vlastnostmi (jako agresivita, drsnost,
fyzická síla, houževnatost. tvrdohlavost). Slovo se začalo intenzivně objevovat v ruštině na
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přelomu 20. a 21. století, o čemž svědčí frekvence užití v NKRJ (41 výskytů v 76 dokumentech)
také v textech různého stylistického zaměření: v internetových fórech, publicistice i v odborné
literatuře (srov. Как стать настоящим мачо; азбука настоящего мачо; русские мачо).
V. A. Jefremov (2009: 57) uvedl, že podle údajů NKRJ od roku 1998 nesklonné slovo мачо
realizuje svůj slovotvorný potenciál v derivátu мачизм. Toto abstraktum dle V. A. Jefremova
existuje v evropských jazycích už několik desítek let (srov. titulek novinové stati – Необъяснимая
прелесть мачизма по-русски; Jefremov, op.cit.: 57).
V češtině je ekvivalentem apelativa ohebné maskulinum macho s výslovností [mačo].
Lexém jsme v žádné české slovníkové příručce bohužel nenašli, pouze v internetovém ABZ
slovníku cizích slov1 s výkladem: „španělský výraz pro chlapskost, asertivně až agresivně
maskulinní způsob chování“. Abstrakta machismus a machoismus pro nadměrné zdůrazňování
maskulinity jsou taktéž zachycena pouze ve slovnících cizích slov na internetu: „Jako postoj
se machismus pohybuje v rozmezí od osobního pocitu mužnosti až po krajní mužský
šovinizmus. V mnoha kulturách je přitom machismus přijatelný ba i očekávaný“.2 V ČNK je
lexém macho zachycen v 36 případech, machismus v 9 případech (srov. typický machismus;
mužský sexismus a machismus aj.) převážně v textech médií, machoismus se v elektronickém
korpusu češtiny nevyskytuje vůbec.
Pro tematickou oblast typ muže podle jeho zevnějšku či koníčků a zálib se v obou
jazycích užívá také kompozitum метросексуал – metrosexuál. Jde o autorský neologismus
z pera britského novináře M. Simpsona, který jej poprvé použil 15. 11. 1994 na stránkách
novin The Independent a popsal v něm nový typ muže, který obdivuje vše elegantní a krásné,
intenzivně dbá o svůj zevnějšek i oděv. V ruštině můžeme najít jistou paralelu s dříve tolik
populárním termínem денди, o kterém už byla řeč. Samotný termín метросексуал je protipólem
a protikladem kultu мачо a мачизм.
Kompozita s druhým komponentem -сексуал se stala v obou srovnávaných jazycích
doslova módní záležitostí přelomu tisíciletí a začala se objevovat nejen v ruských médiích, jak
se o tom zmiňuje V. A. Jefremov (op.cit.: 57): ретросексуал, уберсексуал, техносексуал,
хаммерсексуал aj. První komponent všech kompozit daného typu je nesklonný, proto jim
věnujeme svou pozornost. U všech těchto neologismů není bohužel zřejmé, nakolik jde
o pouhé okazionalizmy vytvořené médii k umělým vzorcům chování nebo jsou lexémy
odrazem reálných typů mužů. V češtině jsme v lexikonech nalezli pouze termín metrosexuál
a v českých médiích ještě i übersexuál, což je muž, který se zajímá o politiku a dění kolem
sebe, je politicky uvědomělý a sleduje dění ve světě. Ostatní typy (*retrosexuál, *technosexuál,
*hammersexuál) bohužel nebyly v českém prostředí zaznamenány.
Mezi životnými nesklonnými maskuliny v ruštině jsme zaznamenali i četné cizokrajné
tituly a oslovení, například náboženské (arab. хаджи [muslim, který vykonal pouť do
Mekky], titul úředníků, kněží, učenců (tur. эфенди), umělecké (it. маэстро), šlechtické
(titul japonských císařů микадо × mikado) a také oslovení pána (fr. месье/мсье), církevní
oslovení kněze v románských zemích (падре). Ekvivalenty uvedených zahraničních titulů
a oslovení mužů v češtině mohou být jednak slova nesklonná (efendi, monsieur, padre) anebo
ohebné výrazy se zájmennou deklinací (hadži/hádždží, efendi), nebo s deklinací podle vzoru
město (mikado) a příznakový výraz maestro, který je knižní. Z této tematické skupiny má
nejvyšší frekvenci výskytu v ruštině маэстро, месье/мсье, падре.
V našem korpusu nesklonných životných maskulin se vedle slov častěji používaných vyskytly
i mnohé historismy specifické pro konkrétní země a různá historická období (tur. < arab.
вали [správce provincie v osmanské říši], šp. кабальеро [bojovník, rytíř od 10. stol.],
šp. гидальго/идальго [titul nižšího šlechtice ve středověkém Španělsku], it. чомпи [námezdně
1
2

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/macho-maco
http://www.slovnik-cizich-slov.net/machismus-machizmus/
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pracující textilní dělníci ve středověké Florencii], fr. пьеро [komická postava francouzské
komedie a pantomimy], jap. камикадзе [letecký sebevrah z 2. světové války]; ниндзя [ve
středověkém Japonsku bojovník mistrně ovládající bojová umění; dnes označuje osobu
ovládající tyto techniky či postavu mající uvedené vlastnosti] – молодой ниндзя, сотни
ниндзя). Je zajímavé zjištění podle údajů NKRJ, že obě nesklonná apelativa japonského
původu (камикадзе, ниндзя) jsou zaznamenána v ruštině od roku 1971 a převažuje jejich
užití v publicistických textech, celkový výskyt obou výrazů činí 150 a 152 výskytů.
V češtině jsou ekvivalenty popisovaných historismů slova nesklonná (plurálový tvar
ciompi; kamika(d)ze). V Českém národním korpusu (ČNK) byla u apelativa kamika(d)ze
zaznamenána frekvence 46 výskytů. Ekvivalenty ruských nesklonných apelativ daného typu
mohou být v češtině také slova ohebná se zájmennou deklinací (válí) nebo jmennou deklinací
(caballero, hidalgo; pierot, nindža/ ninja). Frekvence výskytu maskulina nindža v počeštěné
variantě činila podle údajů ČNK 6 výskytů (bojovník nindža, brouk nindža), zatímco původní
grafická varianta ninja jen 5 výskytů (mladý ninja). V obou jazycích může slovo ниндзя
(nindža, ninja) plnit funkci i nesklonného adjektiva (Черепашки Ниндзя; форма контртехники
ниндзя; brouk nindža, želva nindža, želva ninja).
Nejen se sférou užití při tradičních býčích zápasech (koridě) ve Španělsku souvisí nesklonná
maskulina španělského původu označující zápasníky бандерильеро, тореро (či ohebné
тореадор) s ohebnými ekvivalenty v češtině banderilér [vrhač banderily – krátkého kopí
s třásněmi a stuhami] a torero, toreador [pěší zápasník s býky]. Nehledě na to, že býčí zápasy
(korida) byly již dílem zakázány (viz zákaz parlamentu Katalánska z roku 2010), stále
zůstávají nedílnou součástí španělské kultury. V NKRJ měla nesklonná apelativa daného typu
celkem hojné zastoupení: nesklonné тореро se vyskytlo v 52 případech, zatímco v češtině
v ČNK jen v jediném. Flexivní apelativum тореадор bylo užito v 73 případech, v češtině
v 25 případech.
I mnohá další životná maskulina označující osoby jsou frekventovaná nejen v ruštině počátku
21. století, jako například označení osob podle jejich kriminální „odbornosti“ мафиози
s českými protějšky mafián, či expresivním mafioso. Slovník neologismů (SN 1998) uvádí dva
významy daného maskulina: „1. člen, příslušník mafie (…) a dále i nový význam: 2. „ten, kdo
se chová jako člen mafie; ten, kdo uplatňuje ve svém životě mafiánské způsoby a využívá
svého vlivu při rozhodování o něčem společensky, ekonomicky důležitém“ (SN, 1998: 148).
V ruských textech jsme zachytili užití nesklonného maskulina v prvním významu v 163 případech
podle NKRJ převážně v textech uměleckých, následně i publicistických (srov. 19 цитат
великих мафиози × 19 citátů velkých mafiánů; американские мафиози × američtí mafiáni;
улыбчивый мафиози × usměvavý mafioso, настоящие крутые мафиози × opravdoví ostří
mafiáni). Výraz mafián se v českém prostředí hojně užívá hlavně v publicistice, mafioso má
expresivní záporné zabarvení a souvisí s původním významem – s tajnou teroristickou
organizací (zj. na jihu Itálie), v ČNK SYN2010 jsme zaznamenali pouze jediný výskyt lexému
mafioso, navíc v beletristickém textu. Ke stejné tematické skupině by se dalo připojit
i nesklonné maskulinum якудза (představitel japonské zločinecké organizace Jakuza), které
má v češtině víceslovný ekvivalent člen Jakuzy.
Nesklonné apelativum гуру původem ze sanskrtu je dalším frekventovaným nesklonným
maskulinem, které bylo původně používáno v hinduizmu pro náboženského učitele a duchovního
vůdce. V současnosti má slovo i význam osobnosti uctívané a uznávané jako vůdce, učitel
(srov. užití v textech zaměřených na ekonomickou oblast: выступление «гуру» менеджмента;
На финансовых биржах есть три типа гуру: это гуру биржевого цикла, гуру
чудодейственного метода и гуру-ископаемые) nebo též sémantika autorita, rádce (SN,
1998: 100 – srov. počítačový guru nebo módní guru). Na sémantický neologismus slova гуру
s významem „vlivná osoba, autorita v určité oblasti“ odkazuje i slovník Novyje slova i značenija
(2009: 449) v ilustracích: промышленный гуру из Японии; «инвестиционный гуру» aj.
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V korpusu ruského jazyka je slovo zachyceno od roku 1837, nejvyšší výskyt byl zaznamenán
v roce 2002. V ruské publicistice se nesklonné apelativum гуру vyskytuje velice často (srov.
121 užití v NKRJ), dále pak v beletristických textech (89 užití). V češtině je maskulinum guru
neohebné i ohebné, jeho původ je chápán jako přejímka zprostředkovaná angličtinou. V češtině
na počátku 21. století jde o poměrně frekventovaný výraz (srov. 359 výskytů v ČNK).
Angličtina zprostředkovala z tibetštiny hojně užívané označení sněžného muže йети (srov.
В Китае поймали живого «йети» × V Číně ulovili živého yettiho). Sněžný muž se údajně
objevil i na území Ruska a zprávy o něm plní stránky médií (загадка кузбасского йети ×
záhada kuzbasského yettiho). Na fakt, že jméno йети je v ruštině pouze jedním z mnoha jmen
sněžného člověka žijícího ve vysokohorském či lesním prostředí (srov. сасквоч, бигфут,
энжей, авдошка, алмаст) upozorňuje Výkladový slovník cizojazyčných slov (TSIS, 2009).
Podle údajů NKRJ se apelativum йети objevuje v ruštině od roku 1985, jeho frekvence činí
26 výskytů (převážně v publicistice). V českém (i ruském) jazykovém prostředí se slovo yetti
stalo populárním také v souvislosti s novým modelem terénního automobilu Škoda Yetti (srov.
Новый кроссовер Skoda Yetti), frekvence výskytu lexému yetti v ČNK SYN2010 činí
12 výskytů. V češtině se maskulinum yetti, na rozdíl od nesklonnosti v ruštině, skloňuje podle
zájmenného paradigmatu.
V dokladovém materiálu jsme vedle výše uvedených neutrálních maskulin daného typu
zaznamenali i hanlivé slovo жиголо zprostředkované už dříve angličtinou z francouzštiny
a prožívající v současnosti svou renesanci. V češtině je gigolo hovorovým výrazem pro muže
vydržovaného ženou, často i vdanou. Ruské zdroje odkazují jednoznačně na pánského prostituta
(srov. Вообще-то стриптизер, жиголо и мужчина-проститутка – три совершенно
разные профессии; жиголо принимают подарки; у жиголо бывают дополнительные
занятия), dokonce se zde lexém objevuje i ve významu prostituta pro homosexuální osoby
(srov. Novyje slova i značenija, 2009: 580; жиголо, обслуживающие голубых, проституткилесбиянки). Frekvence užití v obou jazycích je přibližně táž, na základě údajů NKRJ jde
o 30 případů, v češtině podle ČNK o 25 výskytů. Velice často je užití lexému v publicistických
textech spojováno i se známým americkým kriminálním filmem z roku 1979 «Американский
жиголо» s Richardem Gerem v hlavní roli. Původně však slovo označovalo placeného
tanečníka a společníka v nočních zábavních podnicích. V češtině je slovo gigolo flexivní
podle vzoru město.
2. Mezi ruskými nesklonnými substantivy označujícími názvy osob jsme objevili i obourodá,
mající vedle rodu mužského současně i rod ženský (konkrétně jde o 9 lexikálních jednotek).
Jedná se např. o název etnika (šp. гаучо [pasák dobytka v pampách]), druh míšence (šp. самбо
[míšenec černocha s indiánkou]), knižní výraz pro chráněnce vlivných osob (fr. протеже),
zastaralé označení pro ty, kteří pronikli z nižší společenské vrstvy do vyšší (fr. парвеню),
představitele různých hnutí (fr., angl. < lat. ультра). Kromě toho k obourodým nesklonným
substantivům daného typu patří i označení sportovce (angl. профи), anebo člověka stojícího
či sedícího naproti (fr. визави).
Exotismy гаучо, самбо nejsou v současných ruských textech tolik frekventované. Navíc
životné apelativum самбо je homonymní se zkratkou самбо pro druh sportu sebeobrany bez
zbraní. Označení sportu самбо má vysokou frekvenci výskytu s výraznou převahou v publicistice.
Nesklonná apelativa протеже, парвеню, визави jsou přejímkami, které se vyskytují v ruštině
již od 19. století a jejich užití pozvolna klesá. Naproti tomu nesklonné профи v ruštině od
80. let v publicistice je velmi hojné (NKRJ: 90 dokumentů s 101 slovními tvary), jak ve
významu profesionálního sportovce, ale i třeba profesionála v různých oblastech (jako např.
armáda, podnikání, hudba, kinematografie a dokonce i v oblasti prostituce – srov. военные
профи; он «профи» в делопроизводстве; песни писали забугорные профи; военные фильмы
снимали крепкие профи; Она у вас есть профи, работает на улице aj.).
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Ekvivalenty uvedených nesklonných slov jsou v češtině ve většině případů ohebná
maskulina (gaučo, zambo, protekcionář, protějšek; profesionál, hovorové profík), přechýlené
tvary pro osoby ženského pohlaví jsou zde spíše ojedinělé (zamba, protekcionářka). Našli
jsme i sdružená pojmenování (profesionální sportovec, profesionální sportovkyně) a kompozita
mužského i ženského rodu (ultrapravičák, ultrareakcionář; ultrareakcionářka) a jediné nesklonné
knižní maskulinum tohoto typu v češtině (parvenu) s flexivními synonymy povýšenec,
nafoukanec, nadutec.
Nejen v ruštině je v současnosti populární výraz anglického původu хиппи, o čemž svědčí
relativně vysoká frekvence výskytu v ruských publicistických textech již od 60. let 20. století
(NKRJ: 324 případů absolutního užití nejen v publicistice, beletrii a dalších typech textů; jako
např. байкеры преследуют хиппи; Папа сделался похож на старого хиппи; московские,
питерские и прибалтийские хиппи). Toto maskulinum může plnit i funkci nesklonného
adjektiva (хиппи мат, хиппи призыв). V ruském žargonu jsme dokonce zaznamenali
i syntetický tvar adjektiva (хипповые штаны × hippie kalhoty, хипповая девица × hippie
děva), dále jsou v žargonu častá i odvozená substantiva pro pojmenování osob хиппарь,
хиппист, хиппистка, abstrakta хиппизм, хиппия, хиппня a také sloveso хипповать.
V souvislosti se vznikem četných odvozených slov od nesklonných substantiv I. Juganov
a F. Juganova (1997) hovoří o tom, že faktor komunikativní aktuálnosti slov se u nich může
projevit jako silnější, než faktor mluvnický: nesklonná slova, jejichž použití se stává aktivní
(byť jen v určitém omezeném sociálním prostředí) takto mohou kompenzovat svůj morfologický
«defekt».
V češtině došlo u hippie v rámci slovotvorné adaptace k rodové profilaci – vznikl odvozený
tvar pro mužský i ženský rod (hipík, hipísačka) s upraveným pravopisem a stylově příznakovým
zabarvením pro prostě sdělovací styl. Maskulinum hippie je i v češtině poměrně populární,
v korpusu ČNK byla jeho frekvence výskytu 52, a to jak ve funkci substantiva (vlasatý hippie,
postarší hippie, zastydlá hippie, padesátiletá hippie), tak i ve funkci analytického adjektiva
(srov. hippie styl, hippie komuna, hippie festival, hippie symbolika, hippie časy, hippie rodiče
aj.), syntetické tvary adjektiv nebyly zjištěny.
Obourodým nesklonným substantivem v ruštině je i označení mystické bytosti (angl. <
indon. < afrik. зомби). Výraz зомби je v současné ruštině zastoupen bohatě (srov. 156
výskytů, jako např. шествие зомби; «Парад зомби»; превратить человека в зомби;
пациенты становятся похожими на зомби); je možné také personifikované užití (компьютерзомби) pro počítač, který sám rozesílá nevyžádanou poštu tzv. spam. Nesklonné apelativum
se v ruském prostředí objevuje od 80. let 20. století a převládá jeho výskyt v beletrii
(89 případů). Velmi často slovo plní v obou jazycích funkci analytického adjektiva, zejména
v souvislosti s typem filmů s touto problematikou (srov. зомби-фильм – zombi film, зомбихоррор – zombi horror, зомби-сериал – zombi seriál, зомби-триллер – zombi thriller,
зомби-ужастик – zombi akční film; зомби-население – zombi obyvatelstvo aj.).
Nesklonné apelativum зомби v ruštině má v současnosti bohatý slovotvorný potenciál, ve
slovníku Novyje slova i značenija (2009: 639–640) jsme nalezli odvozená slova související
s působením na vědomí a chování člověka za účelem podrobení ho cizí vůli: neutrum
зомбирование (Новые вожди знают способы зомбирования людей), abstraktum ženského
rodu зомбированность, adjektivum зомбированный, sloveso зомбировать. V češtině je
ekvivalentem ohebné zombi/zombie s ženským či mužským rodem pro oživlého nebožtíka.
V češtině jsme nenalezli žádná odvozená slova.
3. Mezi životnými apelativy v našem korpusu se vyskytují i životná nesklonná substantiva
označující pouze osoby ženského pohlaví, a proto se řadí k ženskému rodu. Konkrétně
máme na mysli cizojazyčná oslovení žen a dívek používaná v různých jazykových oblastech:
ve frankofonní oblasti (oslovení vdané ženy мадам, oslovení dívky či svobodné ženy
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мадемуазель), v anglofonní oblasti (oslovení vdané ženy – миссис, zastaralé мистрис, oslovení
ženy z vyšší společnosti – миледи, oslovení dívky či svobodné ženy – мисс). Nesklonnými
femininy jsou také oslovení vdané ženy v Polsku i u nás (пани), v německy mluvících
zemích (фрау) a ve Skandinávii (фру).
Uvedená substantiva jsou i v češtině nesklonná (madam, mademoiselle; missis, mistress,
mylady, miss; paní; frau; fru). V souvislosti s výskytem těchto feminin v populární beletrii pro
ženy je v ČNK zachycena poměrně vysoká četnost všech ženských oslovení daného typu –
zj. madam (1641), mademoiselle (296), mylady (209). Také díky velice populárním soutěžím
krásy nejrůznějšího druhu jsou nejen v českém prostředí velmi frekventovaná i nesklonná
feminina miss (185) a missis (3). V Národním korpusu ruského jazyka byl lexém мисс
zaznamenán v neuvěřitelných 2246 případech avšak s převahou v textech uměleckých (1494
případů) a teprve na druhém místě se objevila publicistika s názvy nejrůznějších soutěží krásy
(srov. «Мисс Европа», «Мисс Вселенная», «Мисс Аналитик», «Мисс Очарование». «Мисс
Ноги России» aj.).
K nesklonným přejatým životným apelativům ženského rodu v ruštině patří také různé
starší přejímky pro šlechtické tituly, jako např. (леди, manželka rádži [indického vladaře]
рани, titul indické panovnice магарани) s nesklonnými ekvivalenty v češtině (lady, rání,
maharání). A dále též apelativum s jiným významem (jako např. zastaralé эмансипе aj.)
a ekvivalentem v podobě slovního spojení (эмансипе × příliš emancipovaná žena) vyjadřující
opisem sémantiku ruského nesklonného přejatého substantiva.
V současnosti jsme v ruštině i češtině zaznamenali častý výskyt slova травести pro druh
role herečky v divadle, která hraje role chlapců či dívek. V ruštině může lexém plnit funkci
nesklonného substantiva: životného feminina (талантливая травести × talentovaná travestitka,
опереточная травести × operetní travestitka) nebo neživotného feminina či neutra (играть
травести × hrát travestijní roli, типичное травести на роли мальчишек × typická travestijní
role chlapců), kterému v češtině odpovídá jednak odvozené femininum (travestitka)
a sdružené pojmenování (travestijní role). Dané slovo jsme zaznamenali také v mužském
rodě (престарелый травести × přestárlý travestita) s českým ohebným protějškem mužského
rodu (travestita). Kromě toho травести vystupuje i v roli nesklonného adjektiva v obou
porovnávaných jazycích (роль травести – travesti role; участвовать в травести-шоу –
zúčastnit se travesti show, травести-актёр – travesti umělec, травести-дива – travesti
diva, друзья знаменитого травести [клуба] – přátelé znamenitého travesti klubu).
4. Jak již bylo zmíněno je mezi nesklonnými apelativy v ruštině velký počet těch, která
označují představitele fauny. Ruská nesklonná slova označující zvířata a ptáky bývají
v případě užití bez poukazu na pohlaví jedince (v rámci rodové neutralizace) užita v mužském
rodě (новорождённый шимпанзе – novorozený šimpanz, фламинго подплыл к берегу –
plameňák připlul ke břehu, маленький пони – malý poník).
V rámci takových nesklonných zoologických názvů jsme v našem dokladovém materiálu
nalezli 14 lexikálních jednotek, které vystupují v ruštině pouze ve formě nesklonného
maskulina ve významu obecného jména pro konkrétní druh živočichů. Všechny tyto názvy
můžeme rozdělit do několika skupin podle druhu živočichů:
Mezi nesklonnými názvy živočichů mužského rodu jsme v našem korpusu zaznamenali
celkem 8 lexikálních jednotek pro názvy ptáků, z nichž některé mají v češtině ohebný
ekvivalent mužského rodu (srov. franc. жако × žako, šp. фламинго × plameňák, angl. < malaj.
лори x lori, port. макао × ara macao). Některé názvy ptáků mohou mít v češtině ekvivalent
neohebný i flexivní současně (srov. něm. какаду – kakadu, franc. < arab. марабу – marabu,
šp. нанду – nandu, port. эму – emu).
Mezi maskuliny tohoto typu se dále vyskytly nesklonné názvy kopytníků v obou jazycích
(mong. аргали – argali [druh vysokohorské středoasijské ovce], indonéz. аноа – anoa [nejmenší
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druh buvola]). V češtině má název kopytníka i ohebný ekvivalent (angl. < skot. gaelština
пони × pony, poník).
K neohebným maskulinům patří v ruštině vedle názvů ptáků a kopytníků i názvy pro
jednotlivé druhy zvířat (srov. šp. агути [jihoamerický hlodavec], angl. гризли [druh
medvěda], franc. боа [had]), v češtině jim odpovídají ohebná substantiva (aguti, grizzly,
hroznýš).
5. V rámci našeho korpusu nesklonných slov v ruštině jsme odhalili početnou skupinu
17 zoologických názvů, které měly v TSIS (2009) uveden dvojí mluvnický rod – mužský
i ženský a patří tak k jménům obourodým. Ve většině případů se jednalo o různé druhy
kopytníků (antilopy – angl., něm. < afrik. гну, němč. < angl. < perš. нильгау, lamy – šp.
гуанако, žirafy – afrik. окапи, jeleny – angl. <amer. ind. вапити; ovce – šp. < lat. инфантадо,
рамбулье, skot – пинцгау, fr. < tibet. зебу).
V češtině jsou jejich ekvivalenty jednak maskulina ohebná (nilgau, vapiti), jednak
sdružená pojmenování mužského rodu (pincgavský skot), nebo i maskulina s nesklonným
a současně i ohebným ekvivalentem v češtině (gnu, zebu). V češtině mohou být jejich ekvivalentem
i ohebná feminina (infantado, rambujetka) a feminina s nesklonnou i ohebnou variantou
(okapi, okapia) nebo ohebná neutra (huanako, huanaco).
U některých nesklonných názvů zvířat tohoto typu vzniklo jejich pojmenování historickou
metonymií, jako např. пинцгау × pincgavský skot podle toponyma v Rakousku (horská oblast
Pinzgau), nebo geografického názvu ve Francii рамбулье × rambujetka (oblast Rambouillet
na severu Francie).
K nesklonným zoologickým názvům v ruštině patří také názvy plemen psů (angl. динго,
angl. < gael. колли, < angl. чау-чау), v češtině je nesklonným maskulinem pouze jméno pro
plemeno čau-čau, ostatní názvy psích plemen mají v češtině ohebné ekvivalenty –
maskulinum (dingo) a femininum (kolie).
K tomuto typu v ruštině patří i nesklonný název pro druh opice a lidoopa (fr. маго, fr. <
jazyk tupi сапажу, fr. < jazyk Afriky шимпанзе) a vačnatce (angl. < jaz. austral. Aborigenů
кенгуру), či odrůdu akvarijní rybky (něm. < hind. гуппи) s ohebnými ekvivalenty v češtině:
maskuliny magot, šimpanz, klokan, femininem malpa, gupka.
Rozlišení pohlaví zvířete je důležité u mnoha z těchto zvířat (ovce, skot, psi), protože mají
pro člověka hospodářský či jiný význam a je tedy důležité pro jejich další rozmnožování
apod. Zařazení k ženskému rodu v ruštině může mít i souvislost s mluvnickým rodem jejich
obecného pojmenování (антилопа, лама, жирафа, овца, корова; собака, обезьяна,
рыба), což znamená, že je zde aktivní tzv. paradigmatický faktor anebo přiřazení
k morfologickému rodu je dáno snahou rozlišit samce a samice.
6. Jiná situace nastane, pokud je řeč pouze o samici zvířete, přirozený rod tak musí být
u těchto nesklonných substantiv v ruštině vyjádřen analyticky – prostředky syntaktickými,
tzn. že všechna slova rozvíjející nesklonné substantivum musí mít tvar feminina (srov.
молодая шимпанзе гуляла с детёнышами × mladá šimpanzice se procházela s mláďaty,
кенгуру кормила детёныша × klokanice krmila mládě). V češtině jsou pro tvorbu názvů
samic od samců využívány převážně prostředky slovotvorné (sufix -ice: šimpanzice, klokanice).
Výhradně ve tvaru ženského rodu se i ve významu rodového jména užívají v ruštině
4 lexikální jednotky – slova označující vyhynulý druh novozélandského pštrosa (< jaz.
austral. Aborigenů моа), druh novozélandského nelétavého nočního ptáka (angl. < maorština
киви), označení africké mouchy, která přenáší spavou nemoc (bantuský jazyk цеце: кровососущая
цеце – moucha tsetse sající krev), druh sardinek z Dálného Východu chovaný pro průmyslové
účely (< japon. иваси: дальневосточная иваси – ivasi z Dálného východu). Ženský rod
těchto slov souvisí s rodovou příslušností jejich obecných pojmenování (птица, муха, рыба).
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V češtině jsou jejich ekvivalenty ohebná maskulina (moa, kivi) a neohebná feminina
(tsetse, ivasi).
Podíváme-li se na ekvivalenty ruských nesklonných apelativ v češtině, můžeme
konstatovat, že v mnohem menší míře jsou ekvivalenty nesklonná podstatná jména
v češtině. Patří k nim maskulina na krátké samohlásky pro názvy osob: (padre, kamika(d)ze;
naci, náci, efendi, ciompi; guru), maskulina se zakončením na dlouhé samohlásky pro názvy
osob (atašé).
Některá přejatá životná apelativa anglického a francouzského původu končí i v češtině
jinak v písmu a jinak ve výslovnosti. Např. jejich psaná podoba může končit na souhlásku,
vyslovovaná podoba na samohlásku (monsieur [mesjé]) anebo psaná i vyslovovaná podoba
končí na různou samohlásku (cockney [kokny], yuppie [japí], parvenu [parveny]). Nesklonnými
maskuliny v češtině jsou i některé názvy zvířat (argali, gnu, zebu, čau-čau). Nesklonnými
femininy v češtině jsou následující názvy osob ženského pohlaví (madam, mademoiselle;
missis, mistress, mylady, miss; paní; frau; fru; lady, rání, mahárání). K nesklonným femininům
patří také názvy zvířat: anoa, ivasi, okapi, tsetse.
Většina nesklonných životných ruských substantiv má v češtině flexivní ekvivalenty.
K českým paradigmatům se nemohou přiřadit přejatá jména zakončená v N sg na samohlásky
(-u, -ú, -i, -í, -y). Jejich koncová samohláska po souhlásce se hodnotí jako součást
tvarotvorného základu a při skloňování v singuláru se k tvarotvornému základu mohou
připojovat buď zájmenné nebo substantivní koncovky.
Zájmennou deklinaci v češtině mají maskulina označující názvy osob (efendi, hadži, yetti,
zombi; bobby, dandy) a také názvy zvířat (aguti, kivi, lori, vapiti; grizzly, pony). Ke stejnému
deklinačnímu typu v češtině patří i maskulina s rozdílnou podobou psanou a vyslovovanou
(s různými samohláskami yankee [jenkí], hippie [hippí], zombie [zombí], parvenu [parveny]).
Při skloňování v singuláru se k tvarotvornému základu připojují zájmenné koncovky: G, A
dandy-ho, aguti-ho, D dandy-mu, aguti-mu, L, I dandy-m, aguti-m. V plurálu jsou vedle
tvarů se zájmennými koncovkami u těchto apelativ možné i substantivní tvary podle vzoru
muž: N, V dandy, dandy-ové, aguti, aguti-ové, G dandyich, dandy-ů, agutich, aguti-ů,
D dandyim, dandy-ům, agutim, aguti-ům, A dandy, dandy-e, aguti, aguti-e, L dandych,
dandy-ích, agutich, aguti-ích, I dandyimi, dandy-i, agutimi, aguti-i.
Substantivní deklinaci podle vzoru pán mají životná maskulina na -u (guru, kakadu,
marabu, nandu, emu, gnu, zebu). Také u nich se zakončení hodnotí jako součást tvarotvorného
základu, ke kterému se ve všech pádech připojují koncovky: N guru, kakadu, G guru-a,
kakadu-a apod.
Přínosným kritériem pro popis nesklonných slov cizojazyčného původu v ruštině je také
tematická klasifikace, protože umožňuje detailně sledovat proces obohacování této třídy slov
podle různých sfér. Základní pozitivum tohoto typu zkoumání spatřujeme v možnosti odhalit
systémové vlastnosti v rámci jednotlivých tematických skupin. V monografii I. V. Priorové
(2008), věnované problematice ideografického popisu a klasifikaci nesklonných slov
zachycených ve slovnících i v médiích 90. let 20. století, je 467 nejfrekventovanějších
nesklonných slov cizojazyčného (i domácího) původu rozděleno do 17 tematických skupin.
Jednotlivé tematické skupiny se člení na skupiny produktivní, skupiny s průměrnou
produktivitou a neproduktivní.
Náš dokladový materiál nesklonných substantiv cizojazyčného původu vzniklý excerpcí
slovníků NSCS (2006), TSIS (2009) a ruskojazyčného tisku jsme rozčlenili dokonce do 31
tematické skupiny (srov. Nedomová 2011). Názvy osob představují v našem dokladovém
materiálu třetí nejpočetnější skupinu s 95 lexikálními jednotkami, názvy zvířat, ptáků a ryb
obsadily šestou tematickou skupinu s 33 lexikálními jednotkami.
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Na základě kvantitativní analýzy nesklonných substantiv v poměru jejich lexikografického
popisu a frekvence užití v řeči bylo zjištěno, že právě tematické skupiny názvů osob, zvířat
a také rostlin, předmětů a objektů jsou skupinami otevřenými a produktivními a zůstanou
takovými asi až do té doby, než budou pojmenována všechny osoby, zvířata, rostliny,
předměty a objekty na zemi.
Na konci provedené analýzy nesklonných apelativ v ruštině můžeme učinit některé dílčí
závěry:
1. Mnohá nesklonná přejatá slova označující osoby či profese jsou již v dnešní ruštině
bohužel zastaralá, neboť byla odrazem doby a byla bezprostředně spojena s konkrétní
vývojovou etapou ruské společnosti (jako např. galicismy визави, парвеню, протеже)
a mnohdy byla nahrazena přejímkami mladšími z jiných jazyků.
2. V rámci nesklonných substantiv na samohlásku v současné ruštině výrazně roste podíl
apelativ, což může souviset s antropocentrickým principem v jazyce (srov. nové přejímky
typu гуру, зомби, йети, мафиози, профи, секьюрити aj.).
3. Ve všech předchozích vývojových etapách a v první polovině 20. století byla hlavním
zdrojovým jazykem nesklonných apelativ (na samohlásku) v ruštině francouzština,
zatímco na počátku 21. století je situace jiná – přejatá nesklonná slova jsou zj. přejímkami
z americké angličtiny a orientálních jazyků.
4. Nesklonná substantiva pojmenovávající osoby v ruštině mohou velmi často současně plnit
i funkci analytického adjektiva (jako např. зомби, ниндзя, хиппи, травести aj.).
PAPARAZZI, MACHO, GURU, YETI – INDECLINABLE ANIMATE APPELLATIVES
IN RUSSIAN AND CZECH.
Summary
The author describes the different types of indeclinable animate appellatives of foreign origin in Russian on
the basis of their morphological, genetic, semantic and stylistic characteristics. The paper is connected with
previous articles published by the author. Much attention is focused on the parallels of indeclinable words in
Czech, especially their morphological and word-forming parameters.
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Публицистический дискурс может рассматриваться как кооперативный тип коммуникации,
направленный на осмеяние общественного зла и (в идеале) достижение всеобщего
блага. В этой связи важным представляется рассмотрение тактик, реализующих стратегию
контактоустановления и контактоподдержания, т. е. фатическую стратегию.
По справедливому замечанию Н. Б. Мечковской, что фатическое общение (фатика от
лат. fatuor ‘говорить глупости’) ведется «ради общения, оно сознательно или обычно
неосознанно направлено на установление или поддержание контакта» (Мечковская
2000). Р. О. Якобсон увидел предназначение фатики в том, чтобы «установить, а затем
либо продлить, либо прервать общение, то есть проверить, работает ли канал связи,
а также для того, чтобы привлечь внимание собеседника и удержать его в случае
надобности» (Якобсон, цит. по: Дускаева, Корнилова 2011). Согласно идее Т. Г. Винокур,
все коммуникативное поле делится на область фатики и информатики, различающиеся
оппозицией общение – сообщение (Винокур 1993: 135). В связи с таким пониманием
фатика обычно приписывается лишь разговорной речи, и даже у́же – малозначащим
светским беседам, бессодержательному разговору в поездах, обмену репликами в лифте
(Романова, Филиппов 2010) и т. п.
Однако в последние два десятилетия появилось много исследований, посвященных
фатике и художественной и особенно медийной речи. Это вполне закономерно: фатика
неизбежно становится одним из значимых компонентов коммуникации, поскольку
в условиях конкуренции СМИ нуждаются создании и сохранении целевой аудитории.
Для успешного оказания воздействия необходимо установление и поддержание
контакта с потенциальным реципиентом. Особенно актуально это для развлекательных
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радио- и телепередач, природа которых изначально отличается неинформативностью,
направленностью на поддержание легкого, шутливого общения.
Более того, Е. В. Клюев отмечает, что современное понимание фатики значительно
отличается от якобсоновской трактовки, когда она рассматривалась в качестве
«паразитического использования языка, когда язык работает, так сказать, вхолостую»
(Клюев 2002: 184). Исследователь считает, что фатические акты нельз я назвать
неинформативными, поскольку они тоже передают информацию, но не о предмете,
а типе речевой ситуации общения или самом говорящем, выбравшем стратегию
фатического акта. По мнению Т. В. Чернышовой, новый тип фатической общности
коммуникантов выходит далеко за пределы устного частного и публичного общения –
он характерен всем современным газетно-публицистическим текстам, которые
ориентированы на «своего» читателя (Чернышова 2004).
В. Писарек отмечает, что „dawniejsza retoryka przekonywania narzuca – a raczej narzucała –
odpowiednią selekcję wyrazów nazywających te osoby, wydarzenia i ich właściwości. Dziś
retoryka więzi fatycznej w stanie bezwzględnej konkurencji nadawców wymaga mówienia
i pisania w swoisty sposób o sprawach interesujących możliwie dużą publiczność” (Pisarek
2000: 16). Называя совокупность тактик и приемов, направленных на реализацию
фатической стратегии публицистических текстов медиатизацией, автор к фатическим
маркерам относит: „elitarność bohatera osobowego instytucjonalnego; jego konfliktowość
(agresywność), wysokie miejsce w hierarchii zagrożonych wartości, bliskość wydarzenia, jego
emocjonalność (zarówno tragizm, jak i komizm), stereotypowość, dynamiczność, nieprzewidywalność”
(Pisarek 2000: 17). Таким образом, в широкое понимание фатики автор включает
и эмоционально-настраивающие стратегии и стратегии сближения с адресатом. Это
мнение справедливо, поскольку шутливый, ироничный стиль или, напротив, агрессивно-воинствующий притягивает большую читательскую аудиторию. Однако в этой статье
мы сосредоточимся на непосредственных приемах установления и поддержания контакта
с читателем, используемым в современных фельетонах.
Доминантной фатической стратегии публициста является установка на диалог с читателем:
современная «журналистская практика ориентирована не столько на сообщение (передачу
новой социально значимой, полезной) информации, сколько на общение (создание
семиотической общности) с аудиторией, в тональности, свойственной непринужденному
общению, когда реализуется прежде всего фатическая, или контактоустанавливающая
функция речи» (Чернышова 2004). Отношения адресанта с адресатом в политическом
фельетоне относятся к ретиальному (термины А. А. Брудного, цит. по: Артемова 2002)
типу коммуникации (от лат. rete – сеть, невод), который в отличие от аксиального (от лат.
axis – ось), характеризующегося межличностным способом передачи информации,
представляет собой передачу информации массовой, обезличенной и рассредоточенной
аудитории.
В такой ситуации правильность восприятия адресатом текста обеспечивается
коммуникативным фоном, т. е. экстралингвистической информацией, которой обладает
адресат о текущих и исторических политических событиях, политических деятелях,
а также информацией общеобразовательного плана, включающей набор текстов, имен,
фильмов, передач, позволяющих интерпретировать концептуальную информацию. В связи
с этим текст фельетона должен содержать некоторое количество информации, которая
известна всем средним носителям культуры, иначе говоря, тому социуму, который
регулярно отслеживает политические события, освещаемые СМИ. Однако подчеркнем,
что фельетонный текст будет адекватно понят только теми читателями, которым известны
нюансы политической жизни как внутри своей культуры, так и за ее пределами, а также
тем, кто обладает средним и выше среднего уровнем начитанности, эрудированности.
В этом контексте правомерно утверждать, что роль получателя в успешном осуществлении
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коммуникации сопоставима по значимости с ролью автора текста. Реципиент является
его творцом, „соавтором” текста наравне с отправителем: „в одном случае он вживается
в историческую данность произведения и воспринимает мир с позиции автора/современника,
в другом – объективно воспринимает данное произведение в ряду других на основе
личного культурного опыта” (Г. К. Косиков, цит. по: Артемова 2002).
Важно отметить, что адресат текста, опосредованного каналом массовой информации,
всегда отделен от отправителя пространством и временным разрывом, обусловленным
временем создания, публикации, распространения и прочтения сообщения. В связи с этим
публицист стремится сделать свой текст не только убедительным, но и привлекательным
для широкого контингента реципиентов. Читателем фельетона может быть не только
массовый непрофессионал, но и журналисты конкурирующих изданий, политики, участники
анализируемой ситуации. Исследователи указывают на прямого и косвенного адресата
политического фельетона (Истомина 2008: 45-46). К прямому адресату относится «клиент»
политической коммуникации – народ, массовый читатель издания, на страницах которого
выступает фельетонист. Этот тип адресата является основным, поскольку он рассматривается
как потенциальный электорат, который сделает или не сделает выбор в пользу критикуемых
или поддерживаемых фельетонистом политических деятелей. Косвенным адресатом
сатирической публицистики обычно является власть, правительство, конкретный политик,
т. е. объект политического осмеяния, адресат-оппонент, которого фельетонист критикует
и определяет в качестве виновника социальных и экономических проблем в стране.
Фатические интенции фельтониста обращены одновременно к двум указанным ипостасям
реципиента, поскольку оба адресата вовлечены в политическую борьбу: «адресат-объект
осмеяния сам стремится к власти, а народные массы привлекаются для достижения
этой цели» (Артемова 2002). Характер же контактоустановления с названными типами
адресата различен: обращаясь к объекту политической сатиры, фельетонист стремится
выразить к нему свое критическое, насмешливое отношение, уколоть или задеть его. При
обращении же к читательской массовой аудитории, коммуникативная интенция автора
заключается в фасцинации, произведении на получателя эстетического, художественного
впечатления, убедительном и ярком донесении до него своей позиции.
В реализации аттрактивной (привлечение внимания адресата) и фатической (установление
и поддержание контакта с реципиентом) стратегии публициста принимают участие
ресурсы различных уровней текстовой организации:
1) структурно-композиционные средства – заголовочный комплекс, интродуктивный
коммуникативный блок, инферативный блок;
2) лингво-риторические ресурсы, воплощающие диалогическиую направленность
публицистического текста, – риторические вопросы, вопросно-ответные пары,
вокативы, призывы, автореминисценции, иронизация повествования;
3) визуально-графические средства, участвующие как в процессе контактоустановления,
так и смыслообразования и акцентирования – иконические и метаграфические
компоненты фельетонного текста (Сладкевич 2012).
В рамках данной статьи рассмотрим первую группу ресурсов – структурно-композиционные средства реализации фатической стратегии в современном русском
и польском фельетоне. Анализу было поддано 860 текстов, написанных в 2002–2012 гг.,
авторства В. Шендеровича, Д. Быков, А. Проханова, А. Синцова, М. Соколова, А. Минкина,
Д. Круторогова, J. Fedorowicza, J. Pilcha, J. Pietrzaka, S. Tyma, M. Ogórka, K. Skiby,
R. Ziemkiewicza, S. Mizerskiego и др.
Реализация фатической стратегии напрямую связана с текстовой категорией выдвижения,
понимаемой как «способ формальной организации текста, фокусирующий внимание
читателя на определенных элементах сообщения и устанавливающий семантически
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релевантные отношения между элементами данного или чаще разных уровней»
(Арнольд 1991: 61).
Выдвижение содержательных блоков в политическом фельетоне способствует лучшему
восприятию читателем концептуальной информации, заложенной в тексте публицистом
с целью убеждения реципиента в справедливости своей точки зрения. Сильные позиции
фельетона соответствуют коммуникативно-композиционному членению текста на
коммуникативные блоки: «между сильными позициями или коммуникативными блоками
автор устанавливает ассоциативно-смысловые связи, которые развивают идею автора
и выпукло преподносят концептуальную информацию» (Истомина 2008: 69).
Одной из сильнейших позиций фельетона является заголовок, понимаемый как
«целостная единица речи, которая является обязательной частью текста и имеет в нем
фиксированное положение – перед и над текстом» (Культура русской речи 2003: 188).
Контактоустанавливающая функция реализуется преимущественно в нем. Е.А. Елина
отмечает, что, согласно исследованиям, «число людей, читающих заголовки, в пять раз
превышает число людей, читающих основной текст» (Елина 2009). В связи с этим его
грамотная подача становится определяющей в коммуникативном успехе контактоустановления.
Исследователи отмечают такие функции заголовка, как номинативная, иденцифицирующая,
структурирующая, прогностическая, замещающая, сигнальная, метафорическая, оценочная
(Трубникова 2010). Какие из этих функций становятся преобладающими для конкретного
текста, зависит от его типа и функционального предназначения. Важно отметить, что
заголовок публицистического текста полифункционален, т. е. одновременно выполняет
несколько функций. Для современной политической фельетонистики ведущими функциями
заголовка представляются:
 аттрактивная (привлечение внимания адресата),
 фасцинативная (увлечение, пробуждение заинтересованности читателя),
 контактоустанавливающая,
 прогностическая (домысел читателя относительно содержания текста).
В условиях огромного количества газетных публикаций фельетонисту необходимо
привлечь и удержать внимание потенциального читателя, заинтересовать его материалом
посредством оригинального, остроумного или эпатажного заголовка.
Заголовок фельетона обычно актуализирует сразу несколько текстовых категорий,
таких как информативность, модальность, завершенность, связность, ретроспекция
и проспекция (В. А. Кухаренко, цит. по: Истомина 2008: 69). Категория информативности
заголовка проявляется в заявлении о проблеме, которая будет поднята в тексте. Работая
над заголовком, публицист стремится к такой номинации, которая обеспечит восприятие
предложенного материала в желаемом русле интерпретации. Использование в заголовке
экспрессивно-оценочных средств способствует выражению модальности всего текста,
а также реализации эмоционально-настраивающей стратегии публициста: большинство
фельетонных заглавий содержит пейоративную оценочность (А. Проханов Генерал
Макашов и политическая падаль, S. Tym Leją nam, S. Mizerski Bluźnierstwo geremkowe,
J. Fedorowicz Macie za swoje!), меньшая часть – мелиоративную (А. Проханов, Победа –
религия, Сталин – святой, K. Wojewódzki My, naród). Такие заглавия рассчитаны на прямой
отклик читателя и оказывают прямое воздействие на эмоциональную сферу восприятия
материала.
Целью заголовочного комплекса (заголовок + иногда подзаголовок) является помощь
адресату в декодировании принципиально важной для фельетона содержательноконцептуальной информации. Именно заглавие определяет стратегию восприятия
текста, влияет на появление или потерю интереса у читателя. В некоторых случаях,
когда фельетон включает промежуточные заголовки, автор помогает читателю выделять
подтемы, обращая внимание на важность такого деления для восприятия основной
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идеи. Например, фельетон С. Изрыгайлова «Кончина оборотня», фактологической
базой которому послужило сообщение о смерти двойного агента Сергея Третьякова,
состоит из трех последовательно развивающихся частей: Одиннадцать обреченных,
Театр абсурда, Секс-бомба. В завершении текста публицист выражает сожаление о том,
«что матерых оборотней перестали судить на родине, пусть даже и заочно».
Порой фельетон содержит подзаголовок, который поясняет основное заглавие,
конкретизирует его или намекает на то, о чем пойдет речь в дальнейшем, а также
оформляет ироническую тональность текста. В качестве примеров приведем несколько
полных названий фельетонов Д. Круторогова:
– Перпетум мобиле, или Ванька-встанька (Человек с заплаткой «возвращается
в большую политику»);
– Флотские «сердючки» (Военную «реформу» качает, как лодку нетрезвого рулевого);
– Недотёпы (Странная Хилари Клинтон: не берёт деньги спонсоров);
– Рыбачье дело хитрое… (Догадки о том, какие приключения в Туве пережили
президент и принц);
– Наёмники в свободной продаже (Грузия становится третьей колониальной
державой мира);
– Законопроект о вековечности нынешней власти (Вносится законопослушными
и начальстволюбивыми депутатами).
Категория завершенности фельетона проявляется не только в связности и смысловой
полноте самого текта, но и в выполняемой им функции разделения одной газетной
информации (полосы, рубрики, цикла) от другой. Очень часто авторский фельетон
включается в определенную газетную рубрику, что в последующем отвечает удовлетворению
читательского ожидания. Так, общественно-политические фельетоны Д. Круторогова
публиковались в газете «Советская Россия» в рубрике сатиры Стойло Совраски,
фельетоны польского сатирика К. Скибы мы находим в еженедельнике „Wprost” под
рубрикой Skibą w mur, Станислава Тыма – в журнале „Polityka” под рубрикой Pies czyli
kot, Славомира Мизерского – в том же издании под рубрикой Z życia sfer. При этом
аттрактивную роль выполняют иконические элементы – в данном случае фотографии
названных авторов.
Категория выдвижения может реализовываться при помощи повтора слов или
сочетаний из заголовка в текстовой ткани самого фельетона (например, «День левш»
Д. Быкова, „W błocie” С. Тыма или „Ustąpić, by dalej trąbić” К. Скибы). Читая текст,
реципиент постоянно мысленно возвращается к заголовку, «осознание значения
заголовка происходит ретроспективно» (В. А. Кухаренко, цит. по: Истомина 2008: 70),
по ходу чтения, что является примером проявления категории ретроспекции на уровне
заголовка. Этим наблюдениям созвучны слова И. Р. Гальперина, отметившего, что
заголовок – это «компрессированное, нераскрытое содержание текста, которое можно
метафорически изобразить в виде пружины, раскрывающей свои возможности
в процессе развертывания» (Гальперин 1981: 133). Таким образом, заголовок оказывается
«рамочным знаком» (Истомина 2008: 70), связывающим начало и конец фельетона,
а текстовые вариации лексем подчеркивают основную идею автора.
Текстовая категория проспекции заголовочного комплекса проявляется в прогнозировании
читателем того, о чем и в какой тональности пойдет речь в фельетоне. Заголовок
формирует определенную эмоциональную и мыслительную установку на прочтение
фельетона, однако ожидание реципиента может оказаться ошибочным. Прежде всего
это относится к иносказательным заглавиям с высокой степенью метафоризации,
а также к эпатажным заголовкам. Словари определяют эпатаж (франц. épatage от
épater – ‘откалывать, бить’) как «скандальную выходку, поведение, нарушающее
моральные установления, вызывающее шок, ошеломление, приводящее в изумление»
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(Словарь изобразительного искусства 2004–2009). Таким образом, к эпатирующему
типу заглавий относятся такие, которые нарушают установленные нормы приличий,
коммуникативные стандарты общения в публичном дискурсе. Так, название фельетона
В. Тора Слово на букву ХУ кажется вызывающим и двусмысленным, содержит намек на
нецензурную лексическую единицу. Оно притягивает внимание читателя, который
пытается разобраться, что публицист называет «словом на букву ХУ». И только более
широкий контекст проясняет, что речь в тексте идет о ситуации, которая, по мнению
публициста, сложилась в России и которую он называет испанским словом хунта,
обозначающем «группу заговорщиков, незаконно захватывающих власть и правящих
диктаторскими методами» (Энциклопедия социологии 2009). Вызывающий характер
названия определяет негативный модус восприятия и осмысления информации,
представленной в тексте фельетона.
Одним из важнейших приемов формирования заголовка и «упаковки» в него
содержательно-концептуальной информации является интертектуальная насыщенность.
Принцип ориентации на фоновые историко-литературные знания адресата лежит
в основе 37% заголовков в нашем материале.
Фельетонные заголовки базируются на апелляции (прямом отнесении – цитации
и искаженном – квазицитации) к следующим прецедентным феноменам:
 высказываниям политиков: А. Проханов Шикарно, как все на Руси, S. Tym Pikowanie
w górę;
 политическихм лозунгам: А. Проханов В XXI век – без демократов, J. Fedorowicz
Socjalizm wiecznie żywy; J. Fedorowicz Niech żyje jawność!; S. Mizerski Trwa walka
z wrogiem;
 стихотворениям: М. Соколов У птицы есть гнездо…, В. Шендерович Про моль
и медведя;
 пословицам и поговоркам: А. Проханов Федот, да не тот, Д. Круторогов Рыбачье
дело хитрое…, В. Шендерович Записки коня в пальто (навстречу переписи
населения), Д. Быков, Флаг в руки, Молчание – золото, J. Pietrzak Pożyjemy,
zobaczymy, J. Pilch Polskie wieprze, ubeckie perły;
 литературным произведениям: А. Проханов Мы сражались за Родину!, В. Бурт
Отчего у волка большие зубы?, В. Шендерович По улицам ходила большая
крокодила…, В. Шендерович Умом Чикаго не понять, Д. Быков Стихи о российском
паспорте, Д. Быков Путешествие из Москвы в Россию, Д. Быков Песнь о вещем
Владимире, J. Pilch Jeden Kaczor w polu wiał…;
 музыкальным произведениям: А. Проханов Где так вольно дышит человек…,
А. Проханов Горит село, горит родное, горит вся родина моя…, Д. Быков Кони
привередливые, J. Pietrzak Platforma cię kocha, siuba, siuba, R. Ziemkiewicz Łubudu,
niech żyją nam..., R. Ziemkiewicz Koko-spoko kraj;
 названиям кинофильмов А. Проханов Возвращение медузы, В. Шендерович О бедном…
замолвите слово, J. Fedorowicz Rzymskie wakacje, R. Ziemkiewicz Niemoralna
Propozycja i kara za jej przyjęcie;
 устойчивым сочетаниям (в расширенном, суженном или замененном компонентном
составе): А. Минкин Притон возврата, А. Синцов Час пси, Д. Быков Нулевая
нетерпимость, J. Fedorowicz Starość nie radość, choć czasem…,
 библейским строкам: А. Проханов Возлюби врага своего, В. Шендерович Тьма
египетская, Д. Быков Отче «Наших», J. Fedorowicz Kino nasze powszednie;
J. Fedorowicz Sondaż nasz codzienny;
 широко известным изречениям, формулировкам: А. Проханов Друзьям – все, врагам –
закон, Д. Быков Верхи хотят, J. Fedorowicz And the winner is… Andrzej…
Значительная часть заголовков фельетонов содержит в себе аллюзию:
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● к прецедентному имени
 политических деятелей: А. Проханов Красный Лимон, А. Проханов Хакамада
превратила Березовского в сверчка, S. Mizerski Wielkie kłamstwo Tuska, S. Mizerski
Sławojki Tuska, J. Fedorowicz Dzieci Łapińskiego, J. Fedorowicz J.K.;
 исторических лиц: А. Проханов Сталин просил Путина его не беспокоить,
В. Шендерович Памяти Марии-Антуанетты, J. Pilch Epilepsja według Marcina
Lutra, Pilch Władysław Gomułka przemawia z zaświatów;
 религиозных деятелей: А. Проханов Крест Даниила Сысоева, Д. Быков Махатматическое;
 мифологических героев: В. Шендерович Великий Янус, J. Pilch Antygona z Włodowa,
J. Fedorowicz O fiasce, Pandorze i panewce;
 сказочных и литературных персонажей: Независимая газета Преемник из бутылки,
В. Шендерович Еще о Бородавкине, В. Шендерович Том Сойер и другие, Д. Быков
Триумф плохиша, S. Mizerski Nie męczyć Ali Baby,
 киногероев: J. Fedorowicz Co Bond, to błąd;
 деятелей искусства: Д. Круторогов Алла в новой степени, В. Шендерович Цой
с ними, В. Шендерович Тот самый Захаров…, J. Pilch Bartoli wskrzesza Salieriego,
J. Fedorowicz Casus Olbrychski, J. Fedorowicz Mannowi łatwiej;
 целителей и предсказателей: В. Шендерович Наша Ванга;
● к названию партии: А. Проханов «Единая Россия» – «партия измены»;
● к названию телепередачи, творческой группы: А. Синцов Бюргер-шоу (передача
«Маски-шоу»), J. Fedorowicz Mumio (название кабаре, юмористической группы);
● к прецедентной ситуации: Д. Быков Оскаромившиеся (церемония вручения
«Оскаров»), J. Fedorowicz Prawdziwy koniec żelaznych kurtyn;
● к прецедентному знаку, символу: S. Tym Biała flaga.
Популярны заголовки, содержащие в себе двойную отсылку, чаще всего к прецедентному
имени и прецедентному выражению, фразеологизму или высказыванию: А. Проханов
Отражение Путина в мыльном пузыре, S. Mizerski Tusk, nasz chłopiec do bycia.
Следует отметить, что фельетонный заголовок построен преимущественно на общих
принципах комического – противоречии, алогичности, критичности и неожиданности:
А. Проханов Монархия без империи, православие без Христа, В. Шендерович Похвала
бездуховности, В. Шендерович Бизнес-план и бабушка в углу, Д. Быков Похвала
безумию, J. Fedorowicz Czerń i biel, J. Fedorowicz Prawicowe lewice; J. Fedorowicz
Jarugopo! – spółka z nieograniczoną nieodpowiedzialnością, J. Fedorowicz Tęsknota za
gorszym, J. Fedorowicz Bardzo brzydkie marzenie, R. Ziemkiewicz Białe czarnuchy и т.п.
Обыгрывание семантики однокоренных, омонимичных, сходных по звучанию,
порождающение языковые каламбуры, относится к излюбленным приемам оформления
публицистического наименования, успешно привлекающем потенциального читателя:
А. Синцов Бедность есть беда, В. Шендерович Шутка юмора, Д. Быков Барин
и баррель, J. Fedorowicz Temat śliski, a raczej obślizgły, J. Fedorowicz Klasa bez klas,
J. Fedorowicz Niewylany wylany wyjaśnia, J. Fedorowicz Pierwsi jeszcze pierwsi,
R. Ziemkiewicz Paramafijne parapaństwo parapolskie.
Приемы абсурдизации, задействованные в заголовочном комплексе фельетона, не только
притягивают и интригуют реципиента, который пытается расшифровать смысл
заглавия, читая текст, но и играют смысломодулирующую роль: А. Синцов Дважды два
= пять, В. Шендерович Здесь вам не там, Д. Быков Вперед, в позапрошлое, J. Pilch
Pies, który był kotem, J. Fedorowicz Pomarańcze na wierzbie.
Популярным приемом усиления аттрактивной силы заголовка является его
рифмизация: K. Skiba Ustąpić, by dalej trąbić, K. Skiba Więcej miłości dla otyłości;
J. Fedorowicz Co Bond, to błąd, J. Fedorowicz Między nami autorami, J. Palikot Popierajcie
Tuska czynem, umierajcie przed terminem!, R. Ziemkiewicz Cwaniacy przy pracy.
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Аттрактивную и фасцинативную роль играют также иноязычные элементы в заглавии –
графические гибриды, иностранные слова или корни: С. Изрыгайлов Десталинизация
forever, В. Егоров Ту би ор нот ту би, В. Андрюхин НЕ UKRАДИ!, Д. Быков Welcome!,
Purple и people, J. Fedorowicz And the winner is… Andrzej…, J. Fedorowicz To se ne vrati!.
Небольшая часть фельетонных заголовков формально практически лишена
информативности, требует расширения и пояснения, что в свою очередь побуждает
адресата прочесть весь текст. Более того, такого типа заголовки задают общую
модальность произведения: J. Fedorowicz Mhm…, J. Fedorowicz, Nareszcie!.
Сильной позицией контактоподдержания является начало текста (как правило,
первый абзац) – интродуктивный коммуникативный блок (Истомина 2008: 72–73),
предоставляющий читателю основную информацию, необходимую для восприятия
содержания текста. В журналистике обычно первый абзац именуется «лидом», или
иначе «вводкой», «расширенным заголовком». Классический лид „краток, информативен
и содержит главное, то есть суть события (lead, от того же корня, что «лидер» –
в американской журналистике lede)” (Марышова 2011). Автор скрупулезно отбирает
информацию в первый абзац и представляет ее так, чтобы акцентировать на ней
внимание реципиента, руководствуясь нередко правилом Поля О’Нила: „Вы должны
схватить читателя за глотку в первом абзаце, во втором – сдавить покрепче и держать
его у стенки до последней строки” (П. О'Нил, цит. по: Лид 2007). Особенно это принцип
действует в web-журналистике, поскольку в условиях компьютеризации, если автору не
удалось отразить содержание материала в заголовке и лиде и заинтересовать им
потенциального читателя, все написанное далее останется непрочтенным, будь оно хоть
вершиной публицистического мастерства.
Для текстов художественной публицистики характерна яркая, о́бразная подача
материала в интродуктивном блоке. Реализации аттрактивной тактики способствуют
интертекстуальные отнесения во вводной части. Популярным приемом является
использование притчи или анекдота в качестве основы сатирического сопоставления:
«О чем говорить, когда не о чем говорить?» Старая актерская присказка, призванная создавать
иллюзию оживленного разговора на сцене при массовом повторении, легко адаптируется к политическим
нуждам: «Что делать, когда нечего делать? (В. Шендерович, Симулянты);

При этом элементы аномалий на любом языковом уровне, например, алогизмы,
вызывают комический эффект, эмоционально настраивают читателя: Anegdota będzie
wojskowa do tego stopnia, że wojskowa przedwojenna. (S. Tym, Leją nam).
Аттрактивную роль играют также лиды эпатажного характера, например: Ach, jakie
to szczęście, że cztery lata temu Adam Nergal Darski podarł Biblię. Читатель погружается
в чтение, чтобы понять, почему публицист называет предельно кощунственный акт
счастьем. Дальнейшее повествование показывает, что это вызывающее замечание во
вводке было лишь горькой иронией, предваряющей резкую критику политической
элиты страны: Dzięki Nergalowi można było uczciwie zrezygnować z dyskusji o wielomiesięcznych
kolejkach chorych do szpitali, o ogólnopolskiej katastrofie w przedszkolach, o finansowaniu
niepełnosprawnych… (S. Tym, Między nogami jelenia).
Лид, как и заголовок, выполняет функцию анонса, задает модальность, четко
формулирует концептуальную информацию. А. Е. Истомина делит интродуктивные
блоки на сигнальные и информативные (Истомина 2008: 74).
Сигнальные блоки не содержат прямого указания на проблемную ситуацию или её
участников. Функцией таких блоков является подача сигнала для декодирования
концептуальной информации, заключенной в заголовке и дальнейшем тексте: Nasila się
obecność krzyża w różnych miejscach w kraju. (S. Mizerski, Bat na dewelopera). Как правило,
такого рода блоки очень метафоричны и характеризуются высокой интертекстуальной
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плотностью: Wielkie czasy wymagają wielkich ludzi – wiemy to od Jarosława Haška.
(S. Tym, Wielkie czasy); Przyjdzie taki dzień, że nam się uda – powiedział po przegranych
wyborach prezes PiS. (S. Tym, Na mieliźnie).
Информативные же блоки содержат фактуальную информацию, которая нередко
является опорным пунктом для обозначения проблемы. Заметим при этом, что высокая
экспрессивная нагруженность вводной части привлекает читателя и, как правило,
перекликается с модальностью дальнейшего текста: Co za obciach! Jaki wstyd przed cała
Europą! Żenada! Kompromitacja! Hołota powariowała! – oj, sypią się gromy na wiejskie
babiny, które miały czelność wygrać esemesowy konkurs na „oficjalny hit piłkarskiej
reprezentacji Polski”. (R. Ziemkiewicz, Koko-spoko kraj). Помимо оценочной лексики,
активизации внимания реципиента служат прямые обращения к нему по ходу статьи:
Ale kolegom i koleżankom kręcącym nosem na werdykt esemesujących telewidzów pozwolę sobie zadać
jedno pytanie: a któraż to z dziesięciu zaprezentowanych propozycji na turniejowy hit bardziej zasługiwała,
waszym zdaniem, na to, by „promować w Europie polską kulturę” (bo i takie wyjaśnienie, po co ten „oficjalny
hit”, znalazłem w sieci)?! No, która?
Bo ja, spoglądając jednym okiem na ten telewizyjny festyn […] miałem wrażenie, że podobnego festiwalu
żenującej chałtury nie pokazywano w telewizji od czasów festiwalu w Kołobrzegu.

Завершает фельетон критическое обобщение, напрямую коррелирующее с заглавием
и лидом, в котором выбор официальной песенки на чемпионат Европы по футболу
типизируется на образ самой страны:
… Polska utraciła międzynarodowe znaczenie, Rosja może nam bezkarnie grać na nosie w sprawie tragedii
smoleńskiej, Niemcy blokować rurą port, a państwo dojone przez bandę Towarzyszy Szmaciaków dosłownie się
rozpada...
A władza na to: koko-spoko! A salony chórem z nią: koko-koko-euro-spoko! Lis z Michnikiem, Mann
z Materną, Kutz z Hołdysem, Tusk z Palikotem – koko-koko-spoko! Jakoś to, koko-spoko, będzie, koko, byle do
Euro, a potem się zobaczy. Nie myśleć, tylko koko-koko śpiewać, podrygiwać, i tańcować, jak grają. Koko żesz
mać, czyż można nie powtórzyć za poetą, że to koko-spoko to dzisiejsza Polska właśnie?

Инферативный (заключительно-обобщающий) коммуникативный блок соотносится
с сильной позицией окончания фельетона. Завершающий фрагмент фельетона функционально
очень нагружен: он отделяет основную часть текста от обобщающего заключения,
генерирует и синтезирует главную авторскую мысль, которую должен усвоить (удержать
в памяти, осмыслить) читатель: Po wyborach, które na szczęście mamy już za sobą, jedno
okazało się pewne – Tusk miał rację, gdy ogłaszał, że nie będzie miał z kim przegrać. I tego
się trzymajmy. (S.Tym, Budapis).
Содержательно-концептуальное наполнение заключительного блока сатирического
текста отсылает читателя к заголовку и/или интродуктивному блоку, связывая все сильные
позиции текста в единое логичное целое. Так, заглавие фельетона А. Проханова «Россия,
НАТО, Лорелея», напрямую соотносится с инферативным блоком текста, где получает
свое смысловое расширение. Публицист, негативно оценивая перспективы возможного
вступления России в Нато, соотносит и отождествляет свою позицию с мнением читателя
(Не верите? Не верю и я) и подкрепляет ее стихотворной цитатой О. Э. Мандельштама:
Как убедить народ в необходимости для России НАТО? Надо усилить пропаганду «желтой угрозы»,
создать кошмар в умах, показывать карты Сибири и Приморья, покрашенные в желтый цвет. […] И тогда
народное сознание, изувеченное двадцатилетней пропагандой, увидит в НАТО спасение. Обрадуется
размещению по Амуру американских ракет. Согласится с американскими концессиями в Сибири и на
Ямале. С отправкой российских военных в Афганистан, откуда они станут возвращаться в гробах под
американскими флагами.
Не верите? Не верю и я. Стараюсь разобраться в изощренной путанице кремлевской политики. Вслед
за Мандельштамом повторяю печальный стих:
Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
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Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

Таким образом, в инферативном блоке фельетона публицист подводит итог своим
рассуждениям, формулирует вывод, акцентирует причинно-следственные связи действий
политиков (власти) и неблагоприятной общественно-политической ситуации, которая
сложилась в стране. Завершающая часть текста направлена на активизацию внимания
читателя, стимуляцию его эмоционального состояния, необходимого для формирования
оценок референта в заданном автором ракурсе. Специфика категории выдвижения
в политическом фельетоне заключается в «особой значимости заголовка и завершающего
текстового блока в донесении авторской концепции, таким образом, эти две сильные
позиции образуют рамочную конструкцию» (Истомина 2008: 72). Сильные коммуникативные
блоки концентрируют в себе ту мысль публициста, донесение которой до читателя
и было главной коммуникативной задачей автора.
IMPLEMENTATION OF PHATIC STRATEGY IN THE TEXT OF THE POLITICAL FEUILLETON
(STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL ASPECT)
Summary
The author considers the structural and compositional methods of implementation of the phatic strategy in
persuasiveness discourse in Russian and Polish political feuilletones (2002–2012 years). Publicist focused on
“his” reader – a dispersed mass audience, which is separated by a time interval. It should be interested to read the
article and encourage her to finish text. For this purpose he carefully considered communicative and meaningful
organization of the text. The nomination of strong feuilleton positions appropriate scene segmentations text
communication blocks: header, lead (lead-in communicative unit), and completing generalizing unit. Strong
communication blocks attract the reader's attention and concentrated in itself the journalist’s idea, whose reports
to the reader was the principal communicative task of the author.
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Blog journalism – a stylistic aspect of the genre
Abstract:
The purpose of this article is to make the linguistic analysis of a selected corpus of internet texts - journalist
blogs, which are classified as web journalism. One thing that the blog has in common with the traditional
commentary is the illocutionary potential, but what distinguishes it is the stylistic realization of the communication
intention. The presented analyses are intended to describe the characteristic stylistic exponents of the genre
under discussion in connection with their pragmatic determination and the specificity of the web macrodiscourse.
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Celem niniejszego szkicu jest analiza lingwistyczna wybranego korpusu tekstów internetowych –
blogów dziennikarskich1. Omawiane teksty są efektem niezwykle dynamicznego rozwoju
dziennikarstwa internetowego, które zyskuje coraz liczniejszą reprezentację w postaci portali
grupujących teksty poświęcone bieżącym wydarzeniom – w tym portali blogowych2. Dziennikarstwo
online (w sieci) stanowi obecnie istotną formę komunikacji społecznej (o czym świadczy
kilkumilionowa rzesza odbiorców) i umacnia swoją pozycję na rynku medialnym: wpisy
blogowe są nie tylko cytowane w mediach tradycyjnych, ale także traktowane jako znaczące
rozszerzenie oferty redakcyjnej mediów regionalnych i ogólnopolskich (Kadaj-Kuca 2010:
70–76).
Media tradycyjne wypracowały podział wypowiedzi ze względu na nadrzędną intencję
informowania i komentowania, rozróżniając w konsekwencji odmienne językowo gatunki
informacyjne i publicystyczne; podział ten zachowany jest we współczesnej komunikacji
medialnej, mimo świadomości, iż przeprowadzone granice są nieostre. Dotychczasowe analizy
wpisów na blogach dziennikarskich pozwalają lokować je w obszarze publicystyki3, bowiem
1

Blog (od ang. weblog ‘pamiętnik, dziennikʼ): często i regularnie aktualizowana strona internetowa
składająca się z krótkich wypowiedzi autora – wpisów, zawierająca ponadto linki (odnośniki) do innych treści
i stron; ma charakter interaktywny, gdyż jej integralną częścią jej miejsce na komentarze odwiedzających (lub
przynajmniej „licznik gości”). Blogi dziennikarskie odróżniają się od blogów-pamiętników sieciowych: wspólna
jest nazwa, forma, sposób istnienia (podobna struktura), interaktywność, natomiast zaznacza się opozycja
w zakresie takich cech, jak: anonimowość, intymność (blogi dziennikarskie są wyraźnie dookreślone autorsko,
a intymność została zastąpiona indywidualizacją).
2
Zob m.in.: http://natemat.pl, www.fronda.pl, http://niezalezna.pl, http://www.salon24.pl, http://wpolityce.pl,
http://www.nowyekran.pl.
3
W opracowaniach poświęconych gatunkom dziennikarskim przyjmuje się, że „[…] publicystyką jest
publiczna wypowiedź interpretująca i oceniająca fakty, której celem jest kształtowanie opinii publicznej. […]
Opisuje rzeczywistość przez pryzmat poglądów autora. Istotą publicystyki jest wyrażanie własnej opinii wprost
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informują one publicznie o społecznie ważnych sytuacjach, zdarzeniach, łącząc informację
z subiektywną interpretacją, wyjaśnianiem, przywoływaniem szerszego kontekstu, autorską
oceną, prognozowaniem (Kudaj-Kuca 2010: 71). Bloger-publicysta próbuje wyraźnie wyeksponować
swoje stanowisko, docierać do określonego kręgu odbiorców oraz oddziaływać na nich –
formując, utrwalając ich poglądy lub też prowokując do komentowania wpisów.
Globalne intencje publicystyki realizowane są poprzez zbiory konkretnych interakcji,
układających się w gatunki. Jak pokazują wstępne badania, ogół form dziennikarskich
występujących w Internecie obejmuje szereg gatunków tradycyjnych: „przeważają informacja
i komentarz, jakkolwiek w <internetowym przebraniu> […]” (Woźniak 2010: 55). Z drugiej
zaś strony podkreśla się, że właściwości medium w dużej mierze utrudniają ścisłe
przyporządkowanie genologiczne wielu okazów tekstów. Blogi dziennikarskie wywołują
podobny problem: wprawdzie inkorporują one tradycyjne gatunki (głównie komentarz),
niemniej nie można mówić o prostym redefiniowaniu przynależności gatunkowej właśnie
dlatego, że ten typ dziennikarstwa sieciowego funkcjonuje w zupełnie odmiennych warunkach
komunikacyjnych (Kawka 2010: 64). Ulokowanie blogów w przestrzeni internetowej
(przestrzeni dla nich prymarnej) powoduje, iż zyskują charakter hipertekstowy, czego efektem
jest m.in. wzbogacenie tekstu głównego o różnego typu subteksty (inne materiały drukowane,
elektroniczne, przekazy audio, wideo itp.) a przede wszystkim – interaktywność.
Jak wyżej zasygnalizowano, blogi dziennikarskie wykazują podobieństwo do tradycyjnego
gatunku, jakim jest komentarz prasowy; przemawia za tym zwięzła forma wpisów, szybkie
następstwo po zaistniałym fakcie, własna wizja autora (Kadaj-Kuca 2010: 72). Są to cechy,
które najczęściej przypisuje się komentarzowi zarówno w praktyce dziennikarskiej, jak
i w charakterystykach medioznawczych: „[…] krótki publicystyczny tekst oceniający,
zamieszczony tuż pod wiadomością, zwłaszcza poświęcony ważnej, ale kontrowersyjnej
kwestii” (Fras 2005: 93). W ujęciu genologicznym komentarz wyodrębnia się na podstawie
czterech aspektów; jest to aspekt strukturalny (kompozycyjny): krótka, dwusegmentowa
budowa (pojedynczy tytuł oraz kilkuakapitowy korpus); aspekt pragmatyczny: wypowiedź
perswazyjna, z reguły obrazowa, sugestywna, podstawowym jej zadaniem jest subiektywne
zinterpretowanie określonej sytuacji i przekonanie odbiorcy do tej interpretacji; aspekt
tematyczny (poznawczy): subiektywnie (często też polemicznie) przedstawia aktualne fakty,
wydarzenia, sytuacje, wyraża wprost autorską opinię na temat różnorodnych zjawisk z życia
społecznego, politycznego, gospodarczego określonej społeczności lub na temat zjawisk
o znaczeniu globalnym; aspekt stylistyczny: dobór środków nie jest wyraźnie określony,
możliwe są formy z różnych odmian i rejestrów, formy szablonowe oraz będące efektem
kreatywności i oryginalności językowej nadawcy (Wojtak 2010: 82–84).
Na poziomie realizacji gatunku, w zależności od wielu czynników, poszczególne aspekty
wzorca4 mogą być w różnym stopniu poruszone, ale przynajmniej jeden pozostaje względnie
trwały i decyduje o gatunkowej tożsamości tekstu. Jak zauważa M. Wojtak, „stosunkowo
najmniej stabilnym komponentem jest styl gatunku, zwłaszcza na poziomie wykładników”
(Wojtak 2011: 71). Konstatacja ta stanowi punkt wyjścia dla prowadzonych dalej analiz
płaszczyzny stylistycznej omawianego gatunku internetowego, zmierzających do opisu
charakterystycznych wykładników stylowych oraz ich ewentualnej determinacji pragmatycznej5.
albo tak sugestywne przedstawienie rozumowania, że opinia pojawia się jako jego niebudzący wątpliwości
wniosek” (Baczyński, Janicki 2010: 599).
4
Pojęcie wzorca gatunkowego (na który składają się cztery wymienione aspekty) i jego wariantów
(kanoniczny, alternacyjne oraz adaptacyjne) przyjęte za: Wojtak 2010: 12–14; 84–85.
5
Aspekt pragmatyczny wymaga uwzględnienia typowych dla prototypu gatunku czynników, do których
należą: charakter komunikacji (instytucjonalny, prywatny), relacje społeczne między uczestnikami komunikacji
oraz ich stan wiedzy, a także ramy czasowe i przestrzenne komunikacji. Czynniki te wpływają na sposób
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Jednocześnie jest to próba empirycznej weryfikacji interesującej badawczo tezy, iż „[…]
w dyskursie medialnym – będącym częścią nowoczesnej przestrzeni komunikacji społecznej –
nie zmienia się tak bardzo konstelacja gatunków, ale style tekstów” (Loewe 2011: 231).
A zatem dynamika (ewentualne przemiany) genologicznego uniwersum (w mediatyzowanej
komunikacji społecznej) przejawiałaby się w różnych realizacjach stylistycznych podobnego
repertuaru gatunków. Również w mediach elektronicznych to „[…] nie gatunki są cechą
dyferencjującą i podlegającą przedefiniowaniu, zreorganizowaniu, ale największe poruszenia
zachodzą w aspektach stylistycznych poszczególnych wzorców. Nowe ujęcie procesu
nadawczo-odbiorczego we współczesnych mediach zdeterminowało pojawienie się nowych
strategii retorycznych (w tym zwłaszcza stylistycznych), a przynajmniej poruszenia w tym
zakresie” (Loewe 2011: 232). Przytoczone opinie traktować więc można jako uzasadnienie
badań nad specyfiką stylistycznego aspektu blogu-komentarza.
Analiza gatunków internetowych – co wyżej podkreślano – w sposób szczególny wymaga
uwzględnienia specyfiki ich funkcjonowania (parametrów pragmatycznych dyskursu
internetowego). Praktyka komunikowania w medium interaktywnym, jakim jest Internet,
spowodowała jakościowe przeorientowanie tradycyjnych zasad komunikacji medialnej oraz
wykształcenie swoistej stylistyki i pragmatyki przekazu. Interaktywność komunikacji
elektronicznej zmieniła rolę masowego odbiorcy, który stał się aktywnym użytkownikiem,
a także przekształciła relacje między nadawcą i odbiorcą, które stały się symetryczne,
pozbawione wyraźnych cech oficjalności. W przypadku blogów dziennikarskich znacząca jest
przede wszystkim uprzywilejowana rola odbiorcy, jego potencjalnie synchroniczna niemal
reakcja werbalna (w postaci komentarza) czy niewerbalna (odwiedziny na stronie blogu); tym
samym dokonuje się weryfikacja nie tylko siły illokucyjnej, ale i perlokucyjnej tekstu.
Niewątpliwie pragmatyczna fortunność (skuteczne oddziaływanie na odbiorcę i uaktywnienie
jego interakcji) wiąże się z ukształtowaniem stylistycznym tekstu i stosowanymi strategiami
(rozumianymi jako techniki zachowań językowych w określonej sytuacji, środki służące
realizacji zakładanych celów, Żydek-Bednarczuk 2005: 24). Ogólne obserwacje wskazują na
większą swobodę wyrażania treści, stosowanie różnego typu gier językowych – będących
zachętą dla odbiorcy, co także wiąże się z interaktywnością komunikacji internetowej.
Wspomniana swoboda wypowiedzi oraz jej wyraźna ekspresywność wynika również z nadawczej
autonomiczności blogu-komentarza: jedynie autor jest odpowiedzialny za komentarz oraz
sposób jego ukształtowania, nie istnieje potrzeba uwzględnienia nadawcy instytucjonalnego
i reprezentowanych przez niego poglądów (profilujących, a w pewnej mierze nawet ograniczających,
przekazy poszczególnych autorów). Warto także dodać, że skrajna polaryzacja postaw
politycznych, mediatyzacja i komercjalizacja współczesnego dyskursu publicznego skutkują
narastającą brutalizacją języka, jego medialną wyrazistością, ludycznością – nawet w kontakcie
oficjalnym. Przestrzeń internetowa potęguje rolę tego typu zjawisk w publicznym komentowaniu,
sprawiając, iż na płaszczyźnie stylistycznej zbliża się ono do znanych z komunikacji bezpośredniej
dyskusji a nawet kłótni. Kolejnym czynnikiem, oddziałującym na stylistyczny kształt wpisów
na blogu dziennikarskim, jest typ kontaktu między nadawcą a odbiorcą: blog jest osobisty
i publiczny zarazem. Taki rodzaj uwarunkowań, połączony z interaktywnością, ozna cza
w komunikacyjnej praktyce napięcie między różnymi typami stosowności stylistycznej (lub
jej naruszenie): podmiotowej (w jej wariancie nadawczym i odbiorczym – intencjonalne
mówienie „od siebie” i „po swojemu” jako rodzaj prowokacyjnej gry w ramach komunikacji
publicznej) oraz przedmiotowej (wypowiedź zredagowana z punktu widzenia odbiorcy,
łamiąca zasadę „o poważnych rzeczach wzniośle, o pospolitych potocznie”) (Wojtak 2011:
73–74).
realizacji intencjonalnych działań nadawcy (potencjału illokucyjnego), wyznaczają repertuar środków stylistycznych,
cząstkowych strategii/typów zachowań językowych pozwalających osiągnąć cel główny.
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Na poziomie realizacyjnym omawiane teksty wykazują szereg zindywidualizowanych
zachowań językowych, niemniej możliwe jest uchwycenie wspólnych, prototypowych
właściwości stylistycznych blogu-komentarza, co jest głównym celem przedstawionych dalej
analiz. Materiał badawczy stanowią cztery blogi dziennikarskie (uwzględnione zostały wpisy
z lat 2011–2012), prowadzone na najbardziej znanych portalach publicystycznych i serwisach
blogowych6. Aby materiał stanowił reprezentatywną próbę, wybrano przykłady blogów
o różnych profilach (odzwierciedlających różne postawy polityczne i przekonaniach nadawcy,
sygnalizowane nierzadko już na poziomie paratekstu: tytułu blogu, jego motta), prowadzone
od dłuższego czasu (zamieszczane wpisy pojawiają się względnie regularnie), popularne
(o czym świadczy liczba odwiedzin), których autorzy funkcjonują jako praktycy w mediach
(równolegle są publicystami prasowymi lub też byli nimi wcześniej). Ogólną właściwością
stylistyczną wszystkich analizowanych tekstów jest ich wyraziste nacechowanie ekspresywne,
będące pochodną postawy autora oraz charakteru wyrażanych przez niego opinii. Według
typologii przekazów bazujących na dominującej barwie stylistycznej byłyby to reprezentacje
komentarza satyrycznego, żartobliwego, ironicznego (z różnym nasileniem poszczególnych
cech w konkretnych wpisach oraz łączeniem barwy w obrębie jednego wpisu) (Wojtak 2010:
84–85).
Konstytutywne dla stylu blogów dziennikarskich są cechy motywowane pragmatycznie
(przez perswazyjność oraz interaktywność), których eksponentami stają się głównie środki
potoczne. Potoczność w publicznych (w tym medialnych) obszarach komunikacyjnych posiada
dwojaką motywację: potrzeba nadawcy, aby być w tej samej przestrzeni co przeciętny
odbiorca, oraz chęć bycia zrozumiałym, jako że metafora potoczna pozwala w sposób prosty,
zdroworozsądkowy opisać i wyjaśnić skomplikowane procesy, zjawiska (Ożóg 2002: 22).
W związku z użyciem niestandardowym (w nietypowym obszarze komunikacji medialnej,
publicznej), a tym samym przekroczeniem zasady stosowności stylistycznej, potocyzmy
mieszczą się w obrębie gier językowych7.
Styl potoczny ukierunkowany jest na komunikowanie intersubiektywne, nie na odzwierciedlanie
rzeczywistości. Dlatego też w blogach dziennikarskich pojawiają się środki z rejestru
emocjonalnego stylu potocznego – pozwalające na subiektywne wartościowanie a jednocześnie
ewokowanie sfery codzienności, nieoficjalności. Ekspresywność łączy się w sposób
oczywisty z perswazyjnością, nadawca ujawnia bowiem swój punkt widzenia, włączając
w przekazywany obraz rzeczywistości swoje oceny, które dotyczą osób, zjawisk społecznych,
zachowań, np.:
– […] ostrzegały ich czołowe media, tłumacząc tak łopatologicznie, że ostatni idiota
powinien zrozumieć, że sprawa śmierdzi (WO, 21.08.2012).8
– […] jeszcze bym jednak nie bagatelizował sprawy, bo tego typu przekręty finansowe
potrafią wywrócić scenę polityczną (WO, 11.08.2012).
– O poglądach Gowina na różne sprawy wiem już cholernie dużo, dlatego właśnie
odechciewa mi się na tę partię głosować (WO, 14.10.2012).
– Hubert H. zbluzgał policjantów, więc był ścigany. Przy okazji wyzywał ówczesnego
prezydenta, więc podłapał się pod jeszcze jeden paragraf (PG, 16.09.2012).
6

Są to blogi Piotra Gursztyna (http://blog.rp.pl/gursztyn/2012/11/; skrót: PG), Wojciecha Orliń skiego
(http://wo.blox.pl/2012/10; skrót: WO), Tomasza Sakiewicza (http://tomaszsakiewicz.salon24.pl/; skrót: TS),
Łukasza Warzechy (http://lukaszwarzecha.salon24.pl/; skrót: ŁW).
7
Pojęcie to rozumiane jest szeroko: wszelkie intencjonalne, zamierzone operacje o charakterze formalno-semantycznym (przebiegające na różnych płaszczyznach języka), zabiegi interetekstualne i intersemiotyczne;
ponadto działania językowe odwołujące się do zasad spójności tekstowej i reguł konwersacyjnych, polegające na
pozornym ich łamaniu (Kępa-Figura 2009: 105–106).
8
Po cytowanym fragmencie wpisu występuje skrót identyfikujący blog oraz data zamieszczenia na nim
wpisu. W cytatach zachowano oryginalną (autorską) pisownię.
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– Albo czytelnicy „Gazety Wyborczej” są tak durni, że przełykają gładko równie piramidalne
bzdury (ŁW, 12.12. 2012).
– Jednak wszystkich przebija Tomasz Lis, chłystek, redagujący „Wprost” (ŁW, 13.04.2012).
Intencjonalne użycie potocyzmów pozwala nadawcy skuteczniej pozyskiwać odbiorcę
komunikatu poprzez: traktowanie odbiorcy jako bliskiego, równorzędnego partnera (oraz
podkreślanie wspólnoty języka i wspólnoty myślenia, oglądu rzeczywistości), przełamywanie
dystansu i zmniejszanie stopnia oficjalności komunikatu (wypowiedź publiczna zbliża się do
wypowiedzi bezpośredniej, realizowanej w kontakcie indywidualnym) (Kita 1993: 39).
Najbardziej czytelnymi, powierzchniowymi sposobami angażowania odbiorcy w dialog są
bezpośrednie zwroty do niego oraz quasi-pytania, w które wpisana jest potencjalna interakcja,
np.:
– Zobaczymy to już w pierwszych godzinach sobotniej manifestacji pod nieszczęśliwie
wybranym hasłem „Obudź się, Polsko”. Uporządkujmy fakty – zorganizował ją o. Rydzyk
w intencji uzyskania wiadomych uprawnień dla swojej telewizji (PG, 28.09.2012).
– Jak zapewne wielu z Państwa już wie, wczorajsza debata „Quo vadis, Polonia?”
w Trybunale Konstytucyjnym, poświęcona pamięci Janusza Kochanowskiego, przybrała nieco
zaskakujący obrót za sprawą prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego (ŁW, 19.04.2011).
– Czy zauważyliście państwo pewną prawidłowość? Już kilka razy zdawało się, że
przysycha sprawa Amber Gold. I gdy myśleliśmy, że nie będzie już nic nowego, nagle wyszło,
że dał się nagrać dyspozycyjny sędzia z Gdańska (PG, 5.10.2012).
– Czy słyszeliście Państwo, aby Tomasz Lis oburzył się na tamte wydarzenia? Nie (PG,
16.09.2013).
Wymienione wyżej środki są jednocześnie sygnałem oralności przekazu, która może być
wyrażana również przez odpowiednio dobrane środki składniowe; wykrzyknienia, potoczne
sygnały nawiązania potęgują wrażenie, iż oceny autorskie wpisane są w wypowiedź mówioną,
nieoficjalną, np.:
– Te rozłamy! Te afery! Te podsłuchy! CBA będzie inwigilować IPN. IPN będzie lustrować
SDP […] (WO, 25.10.2012).
– No i wreszcie najmędrsze zdanie: „oni nie akceptują wyniku wyborów”. Ba, to także
zdradza ich bliskość wobec PiS (ŁW, 12.12. 2012)!
W publicystyce internetowej środki potoczne – jak wynika z powyższego – pełnią istotną
rolę perswazyjną, tworząc płaszczyznę wspólnoty z odbiorcą na poziomie języka i wartości,
a przez to zachęcając do przyjęcia autorskiego punktu widzenia. Rozmaite strategie podporządkowane
temu celowi obliczone są na skuteczne pozyskiwanie odbiorcy, ale w taki sposób, by miał on
poczucie obcowania z wypowiedzią bliską mu w sferze języka, zrozumiałą, a ponadto
atrakcyjnie zobrazowaną. Zniesieniu dystansu w relacji nadawczo-odbiorczej służy podkreślenie
przynależności do grupy podobnie myślącej i oceniającej rzeczywistość, czyli wytwarzanie
komunikacyjnego i aksjologicznego „my”. Nadawca kreuje się na wyraziciela wspólnotowych
poglądów, jednocześnie za pomocą bezpośrednich zwrotów zapraszając czytelnika do aktywnego
tworzenia owego „my”, np.:
– Mam nadzieję, że na tym blogu wszyscy rozumiemy […]. Przyjrzyjmy się więc postulatowi
ukształtowania instytucji państwowych na wzór komercyjnych korporacji i zadumajmy się
chwilę nad urokiem korporacji, mającej na coś stuprocentowy monopol (WO, 20.08.2012).
Płaszczyzną budowania więzi z odbiorcą masowym jest sugerowanie wspólnoty doświadczeń
związanych z opisem rzeczywistości (przywoływanie zdarzeń utrwalonych w społecznej
wyobraźni – „masowych”, „medialnych”), oceną mechanizmów politycznych i działań
polityków (ironizowanie i żartowanie z polityki). Sam sposób ukazywania polityki oraz życia
publicznego jest wpisany w ogląd potoczny, odwołujący się do kategorii prywatności,
nieformalności – mamy zatem do czynienia z wyraźnym autorskim przetworzeniem,
z interpretacją rzeczywistości, co pozostaje w zgodzie z konwencją gatunkową komentarza.

120

Dorota Suska

Na poziomie stylu wykładnikami wspomnianych zabiegów stają się neologizmy leksykalne
(słownikowe i frazeologiczne), obrazowe porównania i metafory, np.:
– Miejsce Tuska i jego szajki jest w więzieniu. Tu nie może być grubej kreski (TS,
26.10.2012).
– Przede wszystkim PiS nie znajdzie większości parlamentarnej. Ale nawet zakładając, że
ją jakoś tam uciuła przy pomocy intensywnego rozdawnictwa stołków, to przecież i tak nie
będzie straszno, tylko smieszno (WO, 14.10.2012). /stołki ‘intratne posady w rządzie, urzędach
państwowychʼ/
– Z całą pewnością obóz Donalda Tuska wykona w najbliższych dniach ogromny wysiłek,
by pokazać, że nie jest on jeszcze politycznym trupem […]. Nie zmieni to jednak faktu, że
teflonowy szef rządu znalazł się na równi pochyłej i może co najwyżej hamować jazdę ku
ziemi (TS, 16.10.2012). /teflonowy szef rządu ‘taki, któremu nie szkodzą afery polityczneʼ/
– Autorami tej intrygującej mnemotechnicznej operacji nie są jacyś ludzie z PiS czy SLD.
Oni tyle wiedzą o aferze, ile przeczytają z gazet. Kto inny grilluje Donalda Tuska (PG,
5.10.2012). /grillować kogoś ‘w polityce: wywierać na kogoś presjęʼ/
– To oczywiście będzie kaczystów jeszcze bardziej drażnić […] (WO, 2.08.2012). /kaczysta
‘zwolennik prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz partii Prawo i Sprawiedliwośćʼ/
– Drugie rządy PiS będą więc przede wszystkim śmieszniejsze od poprzednich, bo nagle
zaroi się od spadów, które prezes PiS wyciągnie z najgłębszych czeluści swojego kapownika
(WO, 14.10.2012). /spad ‘o kimś odsuniętym wcześniej od życia publicznegoʼ; kapownik
‘notatnikʼ/.
Przytaczane środki leksykalne niewątpliwie sprzyjają także swoistemu uatrakcyjnianiu
wypowiedzi, która ma przyciągnąć uwagę odbiorcy poprzez swoją obrazowość, uplastycznienie
przedstawianej rzeczywistości (nierzadko dosadne). Podobną funkcję pełni ironia, bardzo
często towarzysząca opisowi polityki, łatwo „odczytywana” dzięki wykładnikom metatekstowym
w postaci znaków graficznych (cudzysłów), np.:
– Poza jednym maleńkim PSL polska „kultura” polityczna nie przewiduje tolerowania
realnych frakcji w partii, jak również prawa do dalszej egzystencji politycznej dla
przegranych liderów (PG, 16.11.2012).
– Jak Sikorski „dyskutuje” z oponentami. […] Tak się składa, że byłem uczestnikiem tego
spotkania, jestem więc zmuszony odnieść się do „rewelacji” Sikorskiego (ŁW, 30.05.2011).
Obraz polityki zyskuje wymiar „medialny”: silnie ekspresywny, a jednocześnie wyraźnie
nacechowany aksjologicznie, ułatwiający łatwą orientację w kategoriach: „my” (wspólnota,
do której należy nadawca i odbiorca) – „oni” (oponenci, przeciwnicy naszych poglądów, czyli
„wróg”). Kategoria „wroga” jest dla współczesnego dyskursu politycznego bardzo charakterystyczna
(Suska 2012: 250) i uruchamia szereg typowych środków, takich jak inwektywy, etykietki,
deprecjonujące użycia liczby mnogiej nazwisk, np.:
– Media publiczne znowu Prezes porozdaje swoim prawicowym przydupasom, ale zawiodą
się w swoich nadziejach wszystkie Skowrońskie i Sakiewicze (WO, 14.10.2012).
– Bo strach pomyśleć, jaki mielibyśmy tutaj prawicowy reżim, gdyby oni się potrafili
zmienić (WO, 2.08.2012).
– Mało kogo nie oburza zaproszenie władz telewizji publicznej dla niejakiego Nergala,
satanisty, do TVP. Jego nieliczni obrońcy, głównie ze środowisk „Gazety Wyborczej”
i rożnego typu cywilizacyjnych dewiantów, nie są w stanie przedstawić jakiegokolwiek
sensownego powodu tej decyzji. […] Libertyni z PO i ateiści z SLD razem nic lepszego
spłodzić nie mogli (TS, 13.09.2011).
– Kolejna wielka dziura na budowie warszawskiego metra jest zmartwieniem dla
platformerskiej prezydent stolicy. Ale dla platformerskiego szefa rządu to mały promyk
szczęścia (PG, 5.10.2012). /platformerski ‘związany z Platformą Obywatelskąʼ/
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Podobnie kategoryzowany aksjologicznie jest świat mediów: z jednej strony niezależne
media elektroniczne, z drugiej – media tradycyjne, mainstreamowe, zależne od polityków,
uwikłane z nimi w różne „układy”. Stąd tak częsta krytyka – za pomocą ekspresywnych
etykietek – która ma podnosić rangę poglądów głoszonych przez autorów wpisów, np.:
– Jerzy Owsiak jest częścią medialno-politycznego układu i będzie promowany tak jak
dotąd tak długo, jak długo ten układ będzie trwał (ŁW, 7.01.2012).
– W tym momencie Agnieszka Kublik, gdyby nie była prorządową propagandzistką, ale
faktycznie dziennikarką, powinna zadać pytanie oczywiste […] (ŁW, 12.12. 2012).
– Nie sądzę, aby znalazł go również w innych antyrządowych mediach, które wymienia
(ŁW, 12.12. 2012).
– Prawdziwą emocję medialnego mainstreamu budzą tzw. prawicowi publicyści. To im
publicyści lewicowi (bo to wychodzi a rebours) poświęcają swoje uczucia, czas i wysiłek (PG,
27.11.2012).
Z punktu widzenia pragmatyki istotny jest również fakt, iż dzięki grom językowym
nadawca kształtuje swój wizerunek (realizując tym samym funkcję ekspresywną): prezentuje
siebie jako osobę inteligentną, błyskotliwą, o określonej preferencji politycznej, chcąc w ten
sposób trafić do założonego odbiorcy (Kępa-Figura 2009: 109–110). Przykładem są przytaczane
już neologizmy, metafory, a ponadto – stylizacje:
– stylizacja na definicję, np.: Głównym obiektem troski rządowych speców od piaru będą
oczywiście lemingi, bo to spora część potencjalnego elektoratu PO. Tu, dla ścisłości, podaję
zgrubną definicję leminga […]. Leming to osoba łatwo sterowalna, przyswajająca
bezrefleksyjnie podsuwane jej przez media schematy […]. Leming w sytuacjach bardziej
skomplikowanych się gubi […]. Musi wtedy poczekać, aż któryś z ośrodków kreowania
opinii poda mu gotowca (może to być TVN24, „Gazeta Wyborcza” bądź oficjalny czynnik
w postaci choćby rzecznika rządu) (ŁW, 17.06.2012).
– stylizacja na odezwę, np.: Jarosławie, dotrwaj jako przywódca prawicy polskiej do
wyborów w 2014. A prawicowi publicyści niechaj Cię jak najgoręcej popierają, nie szczędząc
wyzwisk „lemingom” (WO, 2.08.2012).
– stylizacja na bajkę, np.: Dawno, dawno temu pewna pani o wątpliwej reputacji
i wątpliwej urodzie przespała się z kilkoma posłami. Tak ona twierdziła, więc i tu nie ma
pewności, czy faktycznie tak się stało (PG, 24.10.2012).
Charakterystyczną grupę stanowią też neologizmy związane z przestrzenią internetową;
można je traktować jako językowe wykładniki kolokwializacji, ale także jako sygnały
osadzenia wypowiedzi w realiach bliskich odbiorcy i dostosowania języka przekazu do
medium, np.:
– Mój kolega Maciej Samcik przygotował sobie nawet na blogu tabelkę, w której linkuje
do wszystkich swoich tekstów ostrzegających przed lokowaniem oszczędności w parabankach
(WO, 21.08.2012). /linkować `podawać odnośniki z adresami internetowymi`/
– Gdy przegooglujemy przebieg sprawy też zobaczymy pewien automatyzm działań wymiaru
sprawiedliwości (PG, 16.09.2012). /googlować `korzystać z wyszukiwarki internetowej google`/
Warto podkreślić, że w jednym z wpisów pojawia się neologiczne określenie gatunkowe
blogów – potwierdzające, iż są one uzualnie identyfikowane jako komentarz:
– Czekałem z blogokomentarzem na oficjalny raport, bo tak wypada (WO, 6.07.2012).
W blogach dziennikarskich mamy do czynienia ze zbiorem tekstów (wpisów), które na
płaszczyźnie stylistycznej posiadają charakterystyczne wykładniki. Z tradycyjnym komentarzem
łączy blog przede wszystkim potencjał illokucyjny, wyodrębnia natomiast realizacja stylistyczna
intencji komunikacyjnej. Aspekt stylistyczny dziennikarskiego komentarza internetowego, za
jaki można uznać blog, jest umotywowany pragmatycznie. Dążenie do uaktywniania
interakcji odbiorcy uzasadnia obecność takich zjawisk, jak np. pozorowanie nieoficjalnego
kontaktu dialogowego czy wykorzystywanie w większym stopniu strategii typowych dla
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komunikacji face to face. Temu celowi podporządkowane są także różnego typu gry językowe,
zwłaszcza wyzyskujące rozmaite funkcje odmiany potocznej. Pochodną subiektywności
autora jest z kolei synkretyzm stylistyczny, który ma na celu prowokację, a co najmniej
zaskoczenie i zaintrygowanie odbiorcy. Dodać należy, iż gry językowe, wpisane w stylistyczną
organizację publicystyki internetowej, znamionują ogólniejsze przemiany komunikacji
medialnej zachodzącej za pośrednictwem tzw. nowych mediów – m.in. obniżenie stopnia jej
oficjalności, wykreowanie nowego wzorca komunikacji interaktywnej.
Analizowane teksty potwierdzają, iż najbardziej zmiennym elementem gatunku jest jego
styl. W przypadku blogów dziennikarskich nie bez znaczenia jest specyfika makrodyskursu
internetowego (który sprzyja wszelkiej „pograniczności”, również stylistycznej) oraz właściwości
kultury ponowoczesnej (Łuc, Bortliczek 2011; Bizior 2003: 548–556). Wyniki przedstawianych
analiz można odnieść do quasi-rodzajowej systematyki, określanej jako genologia multimedialna;
jej podstawą jest ponadgatunkowa unifikacja przekazów o podobnej intencji komunikacyjnej
i „chwytach” wyrażeniowych, pozwalająca wyodrębnić trzy paradygmaty: esej, reportaż,
felieton, z których każdy może dominować w tekście (Balcerzan 2000: 86–101). Intencja
felietonowa uobecnia się na płaszczyźnie stylistyczno-pragmatycznej poprzez „gry znaków”,
„gry form”, krytyczne i ludyczne zarazem korzystanie z języka jako magazynu form,
stereotypów po to, by rozbijać struktury obyczajowe, mentalne, społeczne (Balcerzan 2000:
101). Tak rozumiany żywioł felietonowy obejmuje wspólnym mianownikiem wszystkie
opisywane środki, współtworzące styl blogu dziennikarskiego – bazujący na wielostylowości
(synkretyzmie stylistycznym), grach językowych odzwierciedlających „koncept” komentującego
oraz na rozmaitych innowacjach językowych nawiązujących do komunikacji bezpośredniej.
BLOG JOURNALISM – A STYLISTIC ASPECT OF THE GENRE
Summary
The article contains a description of the stylistic aspect of journalist blogs. This genre is representative of
Web journalism. The author points to the similarity of blogs to the press commentary, while stressing that the
web space causes the remediatization of all genres, due to the characteristics of the medium. The main purpose
of the study is to describe the style plane of the genre and to characterize the stylistic exponents, which are
determined pragmatically (e.g. the type of contact between the sender and the addressee, interactivity,
persuasiveness, and others). Seeking to activate the addressee's interaction justifies the presence of phenomena
such as simulation of an informal dialogue contact, an increasing use strategies typical of face-to-face communication,
language plays (in particular, utilizing various functions of the colloquial variety).
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Abstract:
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magazines, newspapers, etc. The text mining method proposed by the author is based upon the combination of
traditional frequency dictionaries linked with website browsers in order to derive particular meanings of words
from streams of everyday communication. The article introduces the term freqsem, providing the thorough
description of its use within the method in question. By drawing on the ways the contemporary linguistic
frequency analysis can be used the paper addresses how language and daily communication can serve as
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§1. Użytkownicy i badacze języka polskiego dysponują obecnie tylko jednym ogólnym
słownikiem frekwencyjnym, którego korpus pochodzi z lat 1963–1967 (Kurcz, Lewicki,
Sambor, Szafran, Woronczak 1990: VIII) i jak sami autorzy przyznali, reprezentatywność
materiałów źródłowych już według standardów obowiązujących w 1990 roku, czyli w momencie
wydania publikacji, pozostawiała wiele do życzenia (Kurcz, Lewicki, Sambor, Szafran,
Woronczak, ibid.: VIII–IX). Braki te wynikały z wieku pobranej próby oraz stopnia
aktualności jej korpusów składowych. Były one również pochodną ograniczeń technicznych,
które wynikały głównie z relatywnie skromnych możliwości indeksowania i przetwarzania
danych. Zwłaszcza postęp w dziedzinie pozyskiwania, gromadzenia i cyfrowej obróbki
danych poprawił sytuację dzisiejszego badacza w stopniu diametralnym.
Dla zobrazowania skali statystycznych badań językoznawczych prowadzonych obecnie
w Anglii i USA nad językiem angielskim, warto przytoczyć następujące dane:
– korpus współczesnej amerykańskiej angielszczyzny „COCA” składa się z 450 milionów
słów, zebranych w latach 1990–20121,
– korpus języka angielskiego „Oxford English Corpus” zawiera ponad 2 miliardy słów,
wybranych z zasobów tworzonych przez użytkowników tego języka na całym świecie2,
1

[Online]. Protokół dostępu: http://corpus.byu.edu/coca/, [dostęp: 15.04.2013].
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– „Google Books Interface” umożliwia selektywny dostęp do 155 miliardów słów w samej
tylko bazie danych dotyczących amerykańskiej angielszczyzny (dostępny jest tamże również
szereg innych baz danych leksykalnych)3.
Powyższe dane, podane skrótowo i w ogólnym zarysie, dotyczą wybranych systemów
frekwencyjnej obróbki tekstu pod kątem morfologiczno-leksykalnym. Systemy te traktują
słowa jako jednostki bilateralne, czyli jako formy będące nośnikiem określonych znaczeń.
Komunikowanie treści znaczeniowej odbywa się zarówno poprzez odniesienie do funkcji
jednostki w tekście (gramatyka), jak i rzeczywistości pozajęzykowej (semantyka). Wzmiankowane
systemy statystycznych badań językoznawczych umożliwiają m.in. takie funkcje, jak:
szeregowanie znajdujących się w rejestrach słów według części mowy, identyfikowanie słów
w towarzyszących im kontekstach, określanie najbardziej typowych kolokacji, wyszukiwanie
synonimów badanych słów, porównania sposobów użycia słów w obrębie języka mówionego
i pisanego, analiza frekwencyjna słów w obrębie gatunków literackich oraz pod względem
wycinka czasowego, w którym powstawały zgromadzone w korpusach teksty.
§2. Rozwiązania proponowane w niniejszym opracowaniu podyktowane są chęcią uzupełnienia
instrumentarium mogącego służyć rozwojowi badań korpusowych w Polsce. Jednocześnie, są
one próbą wyjścia naprzeciw opinii, iż „w językoznawstwie polskim dość szeroki jest konsensus
co do potrzeby włączenia problematyki społeczno-kulturowego podłoża międzyludzkiej
komunikacji do centrum zainteresowań językoznawczych. Ów konsensus sprowadza się do
postulatu uczynienia przedmiotem badań językoznawczych człowieka jako użytkownika
języka, człowieka tworzącego społeczność komunikacyjną, która zawsze odznacza się specyficznym
porządkiem symbolicznym, przekładającym się na określony porządek poznawczy” (Kajfosz
2009: 7). Pochodnym zainteresowaniom językoznawców celem utylitarnym artykułu jest
dostarczenie narzędzia wspomagającego analizę zachowań komunikacyjnych do zastosowań
w polu badań rynkowych, w szczególności dotyczących zachowań konsumentów. Potrzeba
takiego wykorzystania badań lingwistycznych implikowana jest przez zmiany zachodzące
obecnie w sferze działalności gospodarczej, na której coraz silniejsze piętno wyciska zjawisko
globalizacji. Wzory i wzorce konsumpcji podlegają dynamicznej migracji i wymianie
międzykulturowej, stąd chęć zrozumienia specyfiki oddziałujących na siebie kultur właśnie
przez pryzmat języka i sposobów komunikacji rozumianych jako nośnik informacji kluczowych
dla skutecznej działalności gospodarczej.
„Podstawowa teza współczesnych teorii narracji sprowadza się do stwierdzenia, że
doświadczenie organizowane jest według tego samego systemu, którym kieruje się fabularyzacja”
(Kajfosz, ibid.: 9). Aby więc wydobyć struktury poznawcze, dzięki którym światotwórcza
rola języka odpowiada sposobom organizowania doświadczeń w wymiarze typowym dla
danej kultury czy środowiska, należy poddać badaniu teksty w odpowiadających tymże
doświadczeniom wymiarach. Jak zatem ludzkie doświadczenie cechuje różnorodność pod
względem okoliczności, w których ma ono miejsce, tak i relacje z owych doświadczeń należy
rozpatrywać pod kątem rozmaitych dyskursów, w obrębie których przebiega komunikacja,
odzwierciedlając i nadając światu oraz doświadczeniom określony sens.
Za punkt wyjścia do badań nad językiem jako zjawiskiem charakteryzującym strukturę
ludzkiego doświadczenia obrano głównie dane znajdujące się na stronach internetowych,
będące najobszerniejszym obecnie źródłem szerokodostępnej informacji. Internet jest źródłem
dużej ilości rozległej tematycznie informacji4 dostępnej badaczowi w jednym miejscu
(wysoka dostępność i dogodność). Poza tym, Internet jest źródłem danych językowych
2

[Online]. Protokół dostępu: http://oxforddictionaries.com/words/about-the-oxford-english-corpus,
[dostęp: 15.04.2013].
3
[Online]. Protokół dostępu: http://googlebooks.byu.edu/?x=3503486&c=us, [dostęp: 15.04.2013].
4
[Online]. Protokół dostępu: http://www.internetworldstats.com/stats.htm, [dostęp: 15.04.2013].
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(korpusem tekstów), które są aktualizowane na bieżąco. Przez to może on być, zgodnie
z założeniami proponowanego tutaj rozwiązania, użyty do monitorowania dynamiki zmian
dokonujących się w sferze zachowań językowych i odpowiadających im wzorów zachowań
(w tym konsumpcji). Pomimo istniejących ograniczeń dostępu do Internetu i różnej
aktywności jego użytkowników5 stanowi on okazję do wglądu w język en masse6. Jako taki,
rozpatrywany jest on jako zbiór znaków, których wzajemne powiązania dają się poprzez
wyszukiwarki i przeglądarki stron www zestawiać i jako relacje – identyfikować w szerokim
spektrum znaczeniowym. W przypadku eksploracji nieustrukturalizowanych źródeł tekstowych
należy brać pod uwagę problem dysambiguacji, dostępne są jednak narzędzia umożliwiające
choć częściowe jego rozwiązanie (Szymański, Błaszczyk, Chełmecki 2007: 1–6).
Źródłem informacji dla badaczy może być zresztą dowolny korpus danych językowych.
W przypadku komunikacji przebiegającej w obrębie sieci www, możliwa jest różnorodna
selekcja danych na bazie wyodrębnionych dyskursów (zawężenie analiz do takich rodzajów
komunikacji, jak fora tematyczne, grupy dyskusyjne, portale, serwisy społecznościowe, etc.),
segmentów (użytkownicy zamieszkujący określony region, poszczególne grupy wiekowe,
osoby z określonym wykształceniem, etc.) lub okresów (określone wycinki czasowe dla
zasygnalizowanych powyżej dyskursów lub segmentów). Rozpatrując bazy tekstów istniejących
w formie drukowanej (książek, czasopism), badaniu można poddać materiały wydzielone pod
kątem profili tematycznych lub zawartości (wydawnictwa poświęcone określonej tematyce,
publikacje na wybrany temat, etc.) lub autorstwa (teksty pochodzące od określonych autorów,
dzieła zebrane). Analogicznie do baz internetowych, publikacje fizyczne można selekcjonować
w przekroju czasowym oraz porównywać wybrane okresy, roczniki, etc.
Chcąc więc uzyskać wgląd w strukturę frekwencyjną twórczości Szekspira, należałoby
zbadać powiązania interesujących analityka słów w zestawieniu z innymi słowami, które im
towarzyszą. Otwierając dyskusję na temat poruszanej tutaj problematyki można powiedzieć,
iż chcąc zbadać występujące u Szekspira słowo CZAS, należy w dziełach zebranych pisarza
wyodrębnić różnego rodzaju interesujące analityka powiązania pomiędzy „czasem”, a innymi
słowami, a następnie uporządkować uzyskane wyniki w odpowiedniej kolejności pod kątem
częstości ich występowania (np. w stosie malejącym). Tak uzyskana lista będzie wskazywać
z jednej strony na słowa, które w pracach wspomnianego autora najczęściej towarzyszą
„czasowi”. Z drugiej zaś strony, właśnie wskazanie na charakterystykę częstotliwość-styczność wyodrębnionych powiązań być może pozwoli na wgląd w znaczenia, które zostały
nadane badanemu słowu w analizowanym tekście.
Za podstawę do stworzenia metody tak prowadzonych badań mogą posłużyć zbudowane
na podstawie słowników frekwencyjnych listy słów, które wskazują na częstotliwość
występowania określonego leksemu w danym (w tym przypadku- polskim i angielskim)
języku7. Słownik frekwencyjny jest „językowym odbiciem rzeczywistości (…) rodzajem
gigantycznego sondażu opinii publicznej, nie zawierającego wprawdzie odpowiedzi na konkretne
pytania, ale przedstawiającego obszernie pewną epokę historyczną i mentalność konkretnej
społeczności językowej (…) pokazującym konkretne społeczeństwa uwikłane w konkretną
sytuację polityczną, ideologiczną, materialną” (Pawłowski 1999: 82–83). Relewantność
słowników frekwencyjnych w proponowanym rozwiązaniu może być oceniana m.in. pod
kątem ich aktualności, gdyż „o ich (a)historyczności decyduje przede wszystkim dobór
badanych haseł czy grup tematycznych oraz przyjęta perspektywa badawcza” (Pawłowski,
ibid.: 83), ale również ze względu na wyżej wymienione aspekty przestrzenne i środowiskowe.
5

[Online]. Protokół dostępu: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PTS_Dwie_Polski_D_Batorski.pdf.
[dostęp: 15.04.2013].
6
[Online]. Protokół dostępu: http://webhosting.pl/Co.sie.dzialo.w.Internecie.w.2010.roku. [dostęp: 15.04.2013].
7
[Online:] Protokół dostępu: http://korpus.pwn.pl/stslow.php, [dostęp: 15.04.2013].
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Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań segmentacyjnych, w których jednym
z kryteriów miarodajności analizy jest zawężenie badanej grupy (społeczności komunikacyjnej)
w celu wyodrębnienia przez badacza interesującego go dyskursu. Dyskursywne obrazy
(świata, słowa, rynku, produktu) będą się różnić w zależności od tworzących je i pozostających
pod ich wpływem wspólnot komunikacyjnych.
Celowośc czerpania ze słowników frekwencyjnych wynika z potrzeby wyodrębnienia
elementów (słów) najbardziej typowych dla danego języka, co ma za zadanie zwiększyć
stopień reprezentatywności zgromadzonego zbioru danych względem zjawisk przebiegających
w obrębie danego języka naturalnego. Posiłkując się przykładem badań nad językiem
angielskim, operując na zbiorze 4000–5000 słów o najwyższej frekwencji jesteśmy w stanie,
w sensie ilościowym, odzwierciedlić 95% komunikacji przebiegającej na piśmie, operowanie
zaś leksykonem 1000 najczęściej używanych słów pozwala oddać 85% zjawisk przebiegających
w komunikacji ustnej (Davies 2006: VII). Takie zawężenie leksykonu podyktowane jest
zarówno możliwościami finansowymi, jak i technicznymi – sprawne i szybkie gromadzenie
interesujących badacza danych pociąga za sobą koszty proporcjonalne zarówno do wielkości
korpusu poddawanego analizie, jak i stopnia reprezentatywności względem całości leksykonu
danego języka. Pozyskiwanie i obróbka danych już na 85% poziomie reprezentatywności
w przypadku analiz wykonywanych ręcznie (nie maszynowo, przy pomocy dedykowanego
oprogramowania) jest przedsięwzięciem wystarczająco mozolnym, aby istotnie angażować
możliwości jednostkowego badacza.
§3. Problematyka społeczno-kulturowego podłoża komunikacji międzyludzkiej wymaga
odpowiedzi na pytanie, jak język łączy się ze światem ludzkiego doświadczenia. „Kultura
danej społeczności składa się z powszechnie respektowanych w owej społeczności przekonań
normatywnych, wyrażających pozytywne wartości-cele działań oraz z przekonań dyrektywnych
wskazujących działania wystarczające lub/i niezbędne (w określonych, podawanych przez nie
okolicznościach) dla realizacji owych celów. Przekonania owe układają się tedy w sposób
„naturalny” w pary typu: <przekonania normatywne, przekonania dyrektywne> czy – krócej –
<norma, dyrektywa>” (Kmita 1995: 271).
Kulturą danej społeczności może więc być nazwany „(…) układ szeregu powiązanych ze
sobą różnorakich kompleksów przekonań respektowanych (raczej milcząco niż świadomie
akceptowanych) powszechnie w owej społeczności i dających się wyrazić za pośrednictwem
zdań normatywnych oraz zdań dyrektywnych” (Kmita 1995: 94). Respektowane przez
poszczególne jednostki normy kulturowe „ukierunkowują” odpowiednie ich działania (włączając
operacje myślowe), a więc określają wartości-cele tych działań. Dyrektywy kulturowe z kolei
wskazują te działania, które powinny zostać podjęte jako środki realizacji wyznaczonych
celów (Kmita 1995: 94). Tak zdefiniowana kultura zawiera w sobie obowiązujące jednostkę
ramy (założenia) racjonalności. Są one spełnione (a jednostka zachowuje status racjonalnej)
w sytuacji, w której obrane przez jednostkę, zgodne z normą kulturową cele osiągane są
poprzez działania wyznaczone przez związane z tym celem (przypisane mu) dyrektywy
kulturowe (Kmita 1995: 97).
Istotnym dla badacza jest więc kwestia z jednej strony powiązania pomiędzy słowami,
a treściami, do których odsyłają. „Słowa- pamiętajmy, że idzie tu nie tyle o słowa literalnie,
ile o metaforycznie przez nie reprezentowane: pewne ich złożenia, zachowania werbalne, akty
mowy, język itd. – łączą się ze światem najpierw semantycznie” (Kmita 1995: 208–209).
Łączenie się <słów> ze światem uskuteczniające się za sprawą semantyki wewnętrznej języka
wspólnotowego (a taki rodzaj języka i semantyki rozważa niniejsze opracowanie) przedstawiałoby
się w sposób następujący: „Po pierwsze, jednostki ludzkie zdolne do posługiwania się
określonym językiem wspólnotowym <podkładają> pod pewne <słowa> swoje <bezpośrednie
dane>, które przy klasycznym rozumieniu ich można traktować jako skutki czy inaczej
rozumiane <reprezentacje> czegoś zwykle nie związanego z językiem, (…) skutki pobudzeń
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zakończeń ludzkiego systemu nerwowego przez coś przeważnie pozawerbalnego. Po drugie,
pewne z założeń wewnątrz-semantycznych odniesień przedmiotowych (potencjalnych czy
stałych ich ośrodków) mają postać stwierdzeń prawdopodobnych czy nawet praw –
ustalających niekiedy związki przyczynowe pomiędzy czymś pozawerbalnym a użyciem
<słów>. Obydwie okoliczności stanowią niezłą podstawę do tego, aby utrzymywać, że
dyrektywy odniesienia przedmiotowego semantyki wewnętrznej języka wspólnotowego łączą
jednak nasze <słowa> z <całą resztą> świata, a nie tylko z innymi naszymi <słowami>”
(Kmita 1995: 209). „Łączą się one z nim (słowa ze światem, przyp. autora) za pośrednictwem
wypowiedzi zdaniowych (wyrażanych przez nie przekonań), odpowiednio uzgodnionych ze
sobą holistycznie, w sposób podyktowany przez fizykalno-przyczynowe związki, dzięki
którym wchodzą w interakcje z otoczeniem osób wygłaszających te wypowiedzi; związki owe
tak zostały obmyślone, aby ich aplikacja, w szczególności do działań werbalnych, była
użyteczna, między in. użyteczna technologicznie” (Kmita 1995: 235).
§4. Określona wykładnia osadzenia języka w świecie – ze względu na charakter artykułu
wybiórcza i skrótowa – jest niezbędna, aby w ogóle móc wskazać płaszczyznę przełożenia
badań językoznawczych na praktykę, np. socjologiczną czy marketingową. Termin „praktyka”
odnosi się do próby zrozumienia manifestujących się w języku struktur porządkujących
rzeczywistość społeczną oraz zastosowania owej wiedzy, czy to w postaci uporządkowanej
wizji badanego wycinka świata, czy też np. w celu tworzenia strategii i wdrażania kampanii
społecznych czy rynkowych. Nie należy jednak zapominać, iż płaszczyznę języka naturalnego
cechuje wysoki poziomem ogólności. W związku z tym, w przypadku określonych praktyk
socjologicznych lub rynkowych konieczna może się okazać pogłębiona specyfikacja określonych
dysursów.
Z jednej strony więc, zidentyfikowaliśmy potrzebę badań nad językiem w określonym
kontekście (aktualność, potoczność, dyskurs) oraz zaproponowaliśmy wykładnię łączliwości
słów ze światem (kultura, doświadczenie). Z drugiej zaś strony- zasygnalizowaliśmy metodę
obróbki tekstów reprezentujących daną kulturę i dyskursów prowadzonych w jej obrębie
(reprezentacja przez frekwencję). Założenie proponowanej metody (wyrastające z ogólnej
tezy mówiącej, iż znaczenie słowa wynika z jego użycia w określonym kontekście) jest
następujące: miarą roli i znaczenia słowa w korpusie jest częstotliwość jego występowania
wraz z towarzyszącymi mu innymi, poszczególnymi słowami.
Tak więc to, co ważne w odniesieniu do danego słowa, co dane słowo charakteryzuje jest
tym, co najczęściej się w jego obecności pojawia i powtarza, wiąże się z nim zasadzie
współobecności (styczności). Istotą niniejszej analizy frekwencyjnej jest więc identyfikacja
(indeksowanie) częstości określonych relacji syntagmatycznych w taki sposób, aby poprzez
wydobycie najczęściej występujących połączeń słowa z innymi słowami wydobyć
zestawienia najpowszechniej dane słowo desygnujące. Należy jednak mieć na uwadze, iż tak
sformułowane kryterium identyfikowania znaczenia, czyli kryterium powszechności/frekwencji,
aby mogło być traktowane jako reprezentatywne względem obranej społeczności językowej
(dyskursu) wymagać może skali korpusu tekstu analogicznie do warunków, których spełnienie
jest wymagane podczas tworzenie reprezentatywnych słowników frekwencyjnych. Oznacza
to, iż wyciąganie daleko idących wniosków z wyrywkowych, niewielkich objętościowo
próbek tekstu w przypadku proponowanej metody nie jest możliwe.
Operując w obrębie danego korpusu, zestawienie słowa z innymi słowami i ich frekwencyjne
indeksowanie/porządkowanie ma więc na celu identyfikację kombinacji, w których dane
słowo występuje wraz z określeniem ich częstości występowania. Aby nadać niniejszej
analizie frekwencyjnej systematyczny charakter, badane słowo zestawiane jest kolejno z listą
słów zawierających się w określonym zbiorze, np. z wybranym zbiorem zawierającym
określoną część mowy. Kombinacji słowa z innym słowem (ewentualnie, słowa ze zbiorem
słów, tudzież określonego zbioru słów z innymi zbiorami słów), ze względu na charakteryzującą
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jej tworzenie relację frekwencja-znaczenie, przydzielono termin: „freksem”. „Freksem” jest
pojęciem o tyle odmiennym od konwencjonalnie rozumianego związku frazeologicznego, iż
przypisany jest wyłącznie do określonego korpusu, w którym ponadto daje się on
wyodrębniać i klasyfikować na zasadach określonych przez badacza (bardziej szczegółowa
charakterystyka freksemu w dalszej części artykułu).
Prezentowaną metodę obrazuje poniższy przykład.
Słowo kluczowe: CZAS.
Zbiór dopełniający: lista frekwencyjna 100 najczęstszych rzeczowników w języku
polskim. (Kurcz, Lewicki, Sambor, Szafran, Woronczak 1990: 802–810)
Korpus źródłowy: katalog stron www zindeksowany wyszukiwarką Microsoft BING, język
wyszukiwania: polski, wyłączony filtr Safe Search (treści szkodliwe dla niepełnoletnich),
szerokość wyszukiwania: na stronie, otwarte kryterium wyszukiwania, format dokumentu:
dowolny.
Formy hasłowe: formy podstawowe leksemów, mianownik.
Raport z analizy: lista rangowa 30 najczęstszych freksemów.

Zaprezentowany przykład ma na celu przybliżenie charakterystyki metodologicznej
prowadzonej analizy frekwencyjnej, stąd widoczne uproszczenie formy badania. Aby
sprofilować analizę pod kątem okreslonych przez badacza kryteriów, tudzież dostosować jej
selektywność i reprezentatywność dla danego korpusu, słowo wyjściowe należałoby poddać
frekwencyjnemu skojarzeniu z elementami zbioru towarzyszącego w formach, w jakich
występuje ono w danym języku naturalnym. W powyższym przykładzie słowo CZAS
zestawiane mogłoby być osobno z każdym elementem zbioru dopełniającego kolejno
w formie odmienionej przez przypadki i liczbę. Analogicznie, gdyby słowem kluczowym był
przymiotnik, możliwa byłaby jego analiza frekwencyjna w formach wynikających z odmiany
przez przypadek, rodzaj i liczbę (ta sama zasada dotyczy elementów zbioru dopełniającego).
Korpus źródłowy mógłby zostać sprofilowany według obranych kryteriów, np. ściśle
określony stopień sąsiadowania wyszukiwanych wyrazów (szerokość odstępu, prawa/lewa
strona współwystępowania). Zbiór dopełniający może mieć sklad i być podzielony na
kategorie, których granice wyznacza zasób słów wystepujących w danym języku naturalnym
oraz liczba wyodrębnionych kategorii (gramatycznych, semantycznych, tematycznych, etc.).
Proponowana metoda analizy frekwencyjnej służyć może odpowiedzi na pytania
wynikające z potrzeby rozumienia znaczeń zawartych w pojęciach. Dotyczy to zarówno
poszukiwania znaczeń stojących za pojęciami, jak również wynika z chęci dotarcia do istoty
konwencji komunikacyjnych charakteryzujących wspólnoty tworzące określony tekst (język,
zbiór tekstów, dyskurs, etc.). Jest więc również próbą sformułowania językowego lub
dyskursywnego obrazu słowa, które w określonym kontekście łączy się z innymi słowami
w określony sposób i z określoną częstotliwością. Jest to więc, biorąc pod uwagę
sygnalizowaną wcześniej problematykę łączliwości słów ze światem, z jednej strony próba
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odtworzenia struktury doświadczenia użytkowników języka (uczestników dyskursu) w obrębie
danej rzeczy lub pojęcia (słowo jako predykat), z drugiej zaś jest wglądem w sposób
funkcjonowania i przedstawiania owego pojęcia przez daną wspólnotę językową
(komunikacyjną). Tak, jak rozumienie jest zawsze kwestią relacji podmiotu do pojęcia
(świadomości do przedmiotu rozumienia, umysłu do fragmentu rzeczywistości; Czernawska
2002: 116), znaczenie pojęcia odzwierciedlone jest jego użyciem w określonym kontekście,
czyli relacją z innymi pojęciami. Należy więc zdawać sobie sprawę, iż jeśli językowa analiza
frekwencyjna wskazuje na znaczenie pojęcia poprzez rozkład rangowy zidentyfikowanych na
jego bazie freksemów, czyni to w sposób otwierający szerokie możliwości badawcze
i interpretacyjne. Teoretycznie, słowo kluczowe może być w danym korpusie analizowane
pod kątem jego łączliwości ze wszystkimi interesującymi badacza dziedzinami wiedzy
i doświadczenia. Dotyczy to zwłaszcza dużych korpusów danych językowych – wydobycie
frekwencyjnego obrazu słowa możliwe jest na tak wiele sposobów i przy pomocy tak różnych
heurystyk, że konkluzywne formułowanie zapytań jest głównie kwestią potrzeb i możliwości
badacza oraz stopnia uściślenia przedmiotu badań.
§5. Proponowana tutaj metoda analizy frekwencyjnej umożliwia realizację szeregu
potencjalnych celów. Obok zasygnalizowanego powyżej ogólnojęzykowego obrazu słowa,
warto wskazać na takie aspekty analiz, jak badania porównawcze w obrębie różnych języków
naturalnych oraz diachroniczny i dyskursywny wymiar słowa.
Badania porównawcze słowa CZAS/TIME dla dwóch języków naturalnych, polskiego
i angielskiego, po wyodrębnieniu zbiorów dopełniających (np. najczęstszych czasowników,
przymiotników, wybranych tematów typu: kolory, kształty, emocje, dyscypliny sportu, etc.)
i zestawieniu list rangowych powstałych freksemów dawać może wgląd w kolejność i stopień
łączliwości słowa kluczowego ze słowami ze zbiorów dopełniających. Ponadto, może
obrazować proporcje, w których słowo kluczowe występuje w zestawianych korpusach
w połączeniu ze wspólnie obranymi elementami (słowami) dopełniającymi.
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W powyższym przykładzie prostego porównawczego badania frekwencji istotna jest nie
tyle bezwzględna liczba zidentyfikowanych wystąpień freksemów (katalog stron www.
zapisanych w języku angielskim jest obszerniejszy, niż katalog stron w języku polskim, stąd
różnice w bezwzględnej liczbie wystąpień), co ich kolejność i proporcje liczbowe. Na podstawie
wykonanej próby można powiedzieć, że użytkowników języka angielskiego cechuje podobny
do użytkowników języka polskiego wzorzec łączliwości pomiędzy słowem CZAS a kolorami:
czarny, biały, czerwony i niebielski, częściej zaś łączą oni słowo CZAS z kolorem zielonym,
a użytkownicy języka polskiego z kolorem złotym (porównanie freksemów na pozycji nr 4).
Stosunkowo duże dysproporcje zachodzą pomiędzy częstością freksemów „CZAS+CZARNY”
i „CZAS+FIOLETOWY/PURPUROWY”; po przeanalizowaniu szczegółowych danych liczbowych
okazuje się, że dla języka angielskiego jest to różnica odpowiednio ok. 5 i 10 razy częstszego
udziału, podczas gdy dla języka polskiego różnica jest o dwa rzędy wielkości większa (ok. 50
i 100 razy wyższa frekwencja złożenia słowa kluczowego CZAS z dopełnieniem „czarny”,
niż „fioletowy” i „purpurowy”).
Diachroniczny wymiar obrazu słowa jest pochodną zmian, jakim podlegają słowa w obrębie
każdego języka naturalnego będącego aktualnie w użytku. Na dzień dzisiejszy trudno
stwierdzić, jaka częstotliwość i głębia badań frekwencyjnych jest wskazana w przypadku
rekonstrukcji diachronicznego obrazu słowa. Jest to problem o tyle złożony, iż uchwycenie
prawidłowości (np. kowariancji) pomiędzy znajdującymi się w korpusie słowami wymaga
w przypadku katalogu stron www. cyklicznego przetwarzania dużych ilości danych, skazując
badacza bądź na wysokie koszty, lub też wymuszając określone przybliżenie wynikające
z wielkości (limitu) pobieranej próby.
Dyskursywny wymiar obrazu słowa uwidacznia się podczas analiz zbiorów freksemów
budowanych na podstawie dopełniających słowo kluczowe list tematycznych.
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Powyższy przykład jest zarówno zobrazowaniem wymiary dyskursywnego (tematycznego),
jak i wskazówką kierunku, w którym może zmierzać badanie frekwencyjne. Freksem o najwyższej
randze w jednym badaniu obierany jest jako fraza kluczowa, według której wykonywane jest
następne badanie frekwencji, tym razem w oparciu o kolejny zbiór dopełniający. Należy przy
okazji zaznaczyć, że „czas wolny” rozpatrywany jest tutaj jako losowo (freksem o nawyższej
randze) wybrany element analizy frekwencyjnej. Skojarzenie z ugruntowaną w języku polskim
kolokacją dotyczącą sposobu funkcjonowania pojęcia czasu, choć niejako automatycznie się
narzucające, powinno być traktowane raczej jako wskazówka, aniżeli finalny produkt „rozumowania”
kierującego się specyficzną logiką. Raz jeszcze należy podkreślić, że zamieszczone przykłady
zostały zaprezentowane przede wszystkim jako niekonkluzywna pragmalingwistycznie
egzemplifikacja podstawowych aspektów obranej metody badań.
§6. Wobec zawartych jak dotąd rozważań, szereg istotnych uwag na temat pojęcia
„freksemu”. Jako podstawową jednostkę proponowanej metody analizy frekwencyjnej, freksem
charakteryzują implikowane przez metodę własności. Wyróżnić można m.in. takie cechy
freksemu, jak: pochodzenie, ranga, reprezentatywność, zwartość, synchro- i diachroniczność
oraz trend.
Pochodzenie freksemu wynika z korpusu tekstu, w którym jest on identyfikowany.
Podczas, gdy ogólne słowniki frekwencyjne wskazują na popularność słowa w danym języku
naturalnym, dane freksemu zależą wyłącznie od zawartości badanego tekstu. Tekst ten równie
dobrze może być zamkniętym zbiorem słów reprezentatywnych dla danego języka, jak
również stanowić pochodną otwartego na zmiany w procesie komunikacji, bardziej
szczegółowo wyodrębnionego dyskursu prowadzonego w obrębie określonej grupy uczestników.
Może on pochodzić z publikacji istniejących fizycznie (książki, czasopisma, gazety, etc.), jak
i ze źródeł internetowych (katalog www. stron ogólnych, ale też wszelkich wyodrębnionych
formalnie, tudzież poddających się segmentacji dyskursów typu: grupy i fora dyskusyjne,
portale informacyjne, podzbiory przypisane określonym adresom www., portale społecznościowe,
etc.). Tekst stanowiący o pochodzeniu freksemu może istnieć w formie pisemnej, bądź ustnej.
Wreszcie, może on być profilowany terytorialnie (segment przypisany do określonej przestrzeni/
regionu).
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Ranga (powszechność) odpowiada miejscu freksemu na rangowej (uporządkowanej w stosie
malejącym/rosnącym) liście frekwencyjnej i bezpośrednio wynika z porównania liczby
wystąpień danego freksemu z częstością innych, należących do odpowiadającej mu kategorii
freksemów. Reprezentatywność freksemu jest pojęciem o pewnym stopniu umowności i jest
kwestią miar przyjętych przez badacza. Jeżeli przyjmie się poczynione na początku artykułu
założenia o skali reprezentatywności leksykonu o określonej objętości dla komunikacji
przebiegającej w danym języku naturalnym, freksem mający źródło w zbiorze dopełniającym
składającym się ze 100 przymiotników będzie się cechował inną reprezentatywnością, niż
freksem określany na podstawie zbioru 1000 przymiotników; ten drugi będzie po prostu
bardziej reprezentatywny dla danego tekstu (choć w istocie może się zdarzyć, że w danym
korpusie jego obecność nie zostanie zidentyfikowana, co jednak również może być dla
badacza konkretną informacją).
Zwartość freksemu wynika z bliskości słowa kluczowego z elementami zbioru dopełniającego.
„Freksem ścisły” będzie złożeniem, w którym sąsiedztwo poszukiwanych połączeń jest
nierozdzielone innym słowem, „luźny” zaś w przypadku braku bezpośredniej styczności.
Zwartość freksemu jest więc kwestią stopnia i miary, ale przede wszystkim potrzeb badacza,
który decydując o poziomie zwartości poszukiwać może różnego rodzaju relacji syntagmatycznych;
wszak treści komunikowane wokół danego pojęcia mogą być w tekście rozproszone w stopniu
początkowo trudnym do przewidzenia, a zatem poszukiwanie wyłącznie freksemów ścisłych
(na podobieństwo kolokacji) może pomijać znajdujące się w tekście relacje. Duże korpusy
tekstów (np. liczone w milionach czy miliardach stron katalogi stron www.) mogą umożliwiać
statystycznie wartościowe porównania freksemów złożonych z tych samych elementów
(słów), jednak o różnej zwartości.
Synchro- i diachroniczność freksemu to charakteryzujący go parametr dynamiki czasowej.
„Freksem synchroniczny” opisuje relacje łączliwości występujące w korpusie w momencie
pobierania próby frekwencji. Analogicznie, „freksem diachroniczny” to jednostka analizy
frekwencyjnej o powtarzalnym, cyklicznym charakterze; ma to znaczenie w przypadku, kiedy
badacza interesuje zmienność występowania danego freksemu w czasie. Jest to szczególnie
interesujące biorąc pod uwagę zjawisko „starzenia się” i „odradzania” języka, któremu
towarzyszą rozmaite zmiany formalne, następuje zanik użycia wybranych form leksykalnych
i zastępowanie ich przez dotychczas rzadziej używane słowa, a także pojawianie się zupełnie
nowych słów. Wymiar diachroniczny jest ważny również w obliczu dynamicznego przyrostu
wolumenu treści komunikacji przebiegającej w Internecie. Chęć śledzenia wybranych zjawisk
komunikacyjnych oraz dyskursów mających miejsce w obrębie określonych grup społecznych
pod kątem ich zmienności również implikuje potrzebę diachronicznego spojrzenia na
omawianą problematykę.
Trend freksemu jest bezpośrednią pochodną wymiary diachronicznego; porównanie częstości
wystapień freksemu w odniesieniu do źródłowego zbioru dopełniającego słowo kluczowe
pozwala „kreślić” linię popularności określonych relacji leksykalnych w badanym korpusie/
dyskursie. Trend będzie więc cechować względny wzrost, spadek lub równowaga.
§7. Na koniec rozważań na temat autorskiej propozycji językowej analizy frekwencyjnej
kilka refleksji skierowanych w stronę badań rynkowych. „Ażeby odkryć związki jakiegoś
przedmiotu z innymi przedmiotami musimy mieć o nim ogólne pojęcie i rozważać go
z różnych punktów widzenia. Musimy go umiejscowić i określić jego położenie w ogólnym
układzie.” (Cassirer 1998: 98). Aby więc odkryć świadomość związków danego przedmiotu
z innymi przedmiotami, musimy go umiejscowić i określić jego położenie w układzie będącym
środowiskiem owej świadomości. Środowiskiem tym jest dla człowieka język i mowa, czyli
system komunikacji. Przedmiotowi zaś odpowiada nazwa, której daje się przypisać adekwatny
obraz oraz określoną definicję. Tak przedstawiona nazwa, czy to pod postacią słowa
mówionego lub też pisanego, jest nośnikiem określonej wiązki znaczeń. Jeżeli więc słowo
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desygnuje odpowiadający sobie przedmiot, a znaczenia z nim związane są kwestią kulturowo,
a więc i językowo uwarunkowanej konwencji, wgląd w znaczenie opisywanego przez słowo
przedmiotu stanowi jednocześnie przesłankę wglądu w postawy użytkowników danego języka
(uczestników danego dyskursu) względem tego przedmiotu. Będzie to wgląd uśredniony
i umasowiony, wydobywający wspólny mianownik rozumienia przedmiotu przez „omawiających”
go rozmówców (stereotyp). Wydobycie treści akcentowanych przez zaangażowanych
w komunikację stoi w samym centrum uwagi badacza zachowań konsumentów – jego celem
jest wszak identyfikacja najczęściej manifestujących się postaw, a więc również potrzeb
i preferencji związanych z rynkowo rozumianym przedmiotem, czyli z produktem.
Model zachowań konsumenta czerpiący z powyższych założeń względem kultury bierze
więc pod uwagę aspekt językowy, gdyż zjawisko konsumpcji, której częścią jest proces
decyzyjny, zawiera w sobie wymiar normatywny (wartości) oraz dyrektywny (instrukcje),
które z kolei znajdują swoje reprezentacje w sferze komunikacji. Zarówno zmiany systemowe
i obyczajowe, jak też postęp technologiczny oraz transfer i dyfuzja innowacji wymuszają na
podmiotach rynkowych specyficzne dostosowania do obowiązujących uwarunkowań
kulturowych (Mooij, Hofstede 2010: 85). W związku z tym coraz ważniejsze okazują się
próby zrozumienia kultury jako czynnika determinującego zachowania konsumentów. Problematyka
ta jest o tyle istotna, o ile przewidywana w związku z globalizacją homogenizacja potrzeb,
gustów i preferencji konsumentów ściera się z tendencją do przejawiania przez nich
zachowań typowych dla specyficznie ukształtowanych, lokalnych wzorów kulturowych
(Mooij 2010: 103). W związku z powyższym, językowe badania frekwencyjne wykorzystane
być mogą do identyfikacji tych cech przedmiotu/produktu, które są werbalizowane w tekstach
kultury oraz wyrażane (często wprost i spontanicznie, np. w dyskusjach internetowych) przez
samych konsumentów. Pośrednio dotyka to też kwestii: co same produkty oraz w jaki sposób
„mówią” o sobie (np. reklama, opisy charakterystyki lub funkcji, etc.). Zagadnieniem mogącym
przybliżyć odpowiedzi na powyższe pytania jest pochodna problematyce kategoryzacji
naturalnej kwestia identyfikowania prototypów (Kardela 1990: 27; por.: Kajfosz 2001: 40–41).
Potrzeba wydobycia (odtworzenia) prototypu w badaniach nad zachowaniami konsumentów
odpowiada sposobowi postrzegania przez konsumenta przedmiotów, czyli w tym przypadku
produktów znajdujących się na rynku. Konsument podejmuje swoje decyzje w dużej mierze
w oparciu o kategoryzację naturalną i znaczeniowy obraz słowa (Tokarski 1999: 10). Wynika
to z dostępu konsumentów głównie do potocznego, a nie naukowego obrazu świata. Rzecz
jasna, kategorie logiczne również są obecne i brane pod uwagę w procesie konsumpcji,
jednakże trudno większości konsumentów przypisywać tendencję do poszukiwania informacji
o produktach i ich definiowania w sposób naukowy (Falkowski, Tyszka 2006: 115–121; por.:
Maison 2010: 37). W związku z tym, kompetencje służące podejmowaniu konkretnych
decyzji oparte są o wartości co najwyżej przybliżone, nabyte w procesie asymilacji wiedzy
potocznej, z czym związana jest z tym m.in. kwestia wartości symbolicznej produktów,
wynikająca z określonego kontekstu kulturowego (Paprocki 2011: 64–65). Wynika to
z aksjologicznego charakteru językowego obrazu świata (Kajfosz 2001: 45), czyli faktu, iż
świat/rynek jest dla konsumenta przeniknięty określonymi wartościami, a znajdujące się
w nim przedmioty/produkty nie są mu obojętne. Można więc mówić o emocjonalnym komponencie
towarzyszącym kontaktom konsumentów z produktami. Komponent ten poprzedzałby więc
zawsze fazę konsumpcji w sensie przedteoretycznego (względem poszczególnych konsumentów)
porządku znaczeniowego, typowego dla danego obszaru kultury i języka. Nie w pełni
uświadomiony charakter „językowego obrazu rynku” i „językowego obrazu produktu”
z jednej strony stanowiłby o sile kształtującej jego normy i wartości oraz towarzyszące im
dyrektywy. Z drugiej strony zaś, dla badaczy rynku owa aksjologiczna specyfika byłaby
wyzwaniem, którego podjęcie w postaci identyfikacji cech szczególnych przedmiotów
przybliżałoby możliwość modelowania produktów w oparciu o ich kulturowo uwarunkowane
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prototypy. W tym przypadku, należałoby podjąć badania segmentacyjne uwzględniające LAF
(lingwistyczną analizę frekwencyjną) jako narzędzie diagnostyczne służące rekonstrukcji
wzorów i wzorców konspmpcji w obrębie grup konsumentów rozumianych jako wyodrębnione
dyskursy i grupy komunikacyjne.
§8. Zmiana w polu znaczenia jednego słowa może mieć wymierne skutki: może wpływać
na znaczenie innego słowa. To z kolei pociągnie za sobą zmianę w znaczeniu słowa, lub słów
pozostających w bezpośrednim związku ze słowem (tudzież będących w mniej ścisłej z nim
relacji styczności), którego semantyczna transformacja zapoczątkowała łańcuch przemian.
Przemianom tym mogą odpowiadać rozmaite zmiany w świecie fizycznym, tudzież mogą być
one pochodną zmian w sferze kultury, świecie aktywności naukowej, twórczości artystycznej,
wierzeń religijnych, rzeczywistości rynkowej, etc. Opisane zjawiska przebiegać mogą na
zasadzie efektu motyla, bądź też prostych związków przyczynowo-skutkowych. Mogą być
również efektem trudnych do zlokalizowania i zidentyfikowania sprzężeń w wymienionych
sferach. Prędzej czy później jednak, niezależnie od przyczyn i kierunku ich przebiegu,
zjawiska te znajdują odzwierciedlenie w postaci mniej lub bardziej subtelnych zmian w sferze
językowej. Zaprezentowana w artykule perspektywa językowych badań statystycznych,
uwzględniając postęp dokonujący się na polu technologii informacyjnej, ma na celu
strukturalne uporządkowanie zjawisk przebiegających w komunikacji językowej oraz
systematyczne monitorowanie zmian zachodzących w określonych wycinkach niezmiernie
złożonej sieci międzyludzkiej komunikacji.
LINGUISTIC FREQUENCY ANALYSIS IN SEMIOTIC AND MARKET RESEARCH
Summary
The article gives account of current developments in the field of corpus linguistics in Poland in short
comparison with contemporary research conducted in the following field both in Britain and USA. Combining
pragmalinguistic analysis of narrative text with frequency dictionaries and IT technologies, the author presents
the original model of semiotic and market research. The aim of technology presented is to retrace communication
habits and derive stereotypes in order to reconstruct the linguistic view of the world. According to most recent
needs for inclusion of social-cultural context into the linguistic research, the emphasis is placed on the discursive
view of the world and further reconstruction of the discursive views of words, brands and products.
Communication behaviour displayed both in electronic and traditional forms is traced down to support semiotic
and market analysis, enabling comparative research between and among users of different natural languages. The
paper introduces and explains a newly coined term freqsem, referred to as a basic unit in technology of linguistic
frequency analysis.
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Verbalization in children’s understanding of concepts as the meaning shaping exponent
Abstract:
The paper discusses the basic issues connected with the acquisition of the language by children, the way they
tend to understand concepts and – in this way – shape the meanings. The paper author refers to the forms of
meaning shaping which take place in the child’s mind as well as the very ability of construct verbalization to be
observed there. The process of reality conceptualization allows for the acquisition of the world-concerning
knowledge, what enables a child to express the notions verbally. In this way language becomes the handy and
most obvious exponent of the process conceptualization.
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Zwykłe nazywanie rzeczy, tworzenie słów,
jest ludzkim sposobem przyswajania sobie obcego świata,
w którym każdy z nas zjawia się jako nowy przybysz i cudzoziemiec.
Hannah Arendt, Myślenie
Znajomość języka: znaczeń pojęć i rządzących nimi reguł warunkuje porozumienie.
Kompetentny użytkownik języka dostosowuje się do obowiązującej konwencji, sprowadzającej
się do założenia, iż używanie języka powinno być wzorowane przez nadawcę na sposobie,
w jaki wykorzystują go inne osoby, ze szczególnym uwzględnieniem twórczego charakteru
komunikatu1. Twórcze korzystanie z językowego systemu zakłada umiejętność innowacyjnego
formułowania sensu w zgodności z wymogami uwarunkowanymi przez określone okoliczności
komunikacyjne (Tomasello 2003: 144). Michael Tomasello zwraca uwagę na fakt, iż małe
dzieci już na wczesnych etapach ontogenezy wykazują zdolność do posługiwania się abstrakcjami
językowymi. Prowadzone badania 2 wykazują, że mózg dziecka w wyniku kontaktu
1

Nieodzowne w tym momencie wydaje się powołanie na postulaty konwersacji opisane po raz pierwszy jako
zasada współdziałania przez H. P. Grice’a w 1975 roku, które odnoszą się do reguł dotyczących ilości informacji
w wypowiedzi, jakości wypowiedzi, stosunku do tematu rozmowy, a także reguł dotyczących sposobu wypowiedzi.
Leech uzupełnił zasadę współdziałania o zasadę grzeczności, którą szczegółowo omówił, por. Encyklopedia
językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław
2003, s. 669.
2
Należy podkreślić, iż badania nad nabywaniem i rozwojem mowy dziecka są prowadzone na całym świecie
przez językoznawców, psychologów, psycholingwistów, pedagogów. Na gruncie polskim wiedzę na temat
rozwoju języka dziecka i rozumienia przez nie pojęć systematyzują m.in. badania następujących osób:
B. Bokus, Nawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1984, B. Bokus, Tworzenie opowiadań przez dzieci: o linii i polu narracji, Energeia, Warszawa 1991;
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międzyludzkiego poznaje, rozpoznaje i przyswaja złożony system reguł, których stosowanie
warunkuje poprawne użycie języka. Magdalena Smoczyńska3 podkreśla, iż dzieci nie uczą się
całych sekwencji słów, wydzielają z potoku mowy określone leksemy, przyswajają ich
znaczenia, po czym uruchamiają zdolność gramatycznej analizy, która odpowiada za tworzenie
poprawnych wypowiedzi.
Dziecko rodzi się z wrodzonymi predyspozycjami behawioralnymi, które wzmacniają się
podczas reakcji na otaczający świat (Diamond 1977: 38–61; za: Moir, Jessel 2010: 62),
struktura mózgu po urodzeniu nadal się rozwija. Podstawowe komórki w pierwszych latach
życia dziecka tworzą nowe połączenia, przez co powstają nowe sieci komórek. Rozwijające
się funkcje mózgu bezwzględnie potrzebują odpowiedniej stymulacji, która będzie wspomagała
rozwój mowy i języka (Moir, Jessel 2010: 62–63). Bodźców dostarcza najbliższe otoczenia
dziecka i środowisko kulturowe, w którym ono żyje. Środowisko kulturowe, współtworzące
przestrzeń dla życia dziecka, podlega ciągłym przemianom. Analizy demograficzne w latach
pięćdziesiątych minionego stulecia dały w Wielkiej Brytanii podstawę badaniom prowadzonym
przez Basila Bernsteina, który dowodził, że stosunki społeczne oddziałują na komunikację
międzyludzką (Bernstein 1990: 271). Zgodnie z założeniem Bernsteina zasady i orientacje
komunikowania stają się fundamentalne dla reguł interpretacji, jak również dla relacji pomiędzy
użytkownikami, a także kształtowania tożsamości samych użytkowników. Badacz wychodził
z założenia, iż stosunki społeczne odgrywają najważniejszą rolę dla tworzenia znaczeń, które
mają bezpośredni wpływ na stan słownika, kształt składni, metaforykę wypowiedzi, jej
symbolikę. Teza Bernsteina brzmiała: między językiem a mową 4 znajduje się struktura
społeczna. Badacz zajął się analizą sposobu selektywnego oddziaływania stosunków społecznych
na wybór elementarnych składników językowego zasobu jednostek, przy zwróceniu uwagi na
fakt, iż każda społeczna struktura posiada przestrzenie, które determinują funkcje stosunków
międzyludzkich z określeniem poszczególnych izolacji. Izolacje regulują odrębności, zgodnie
z czym izolacja mocna wyznacza ostre granice i jednoznaczne tożsamości. Izolacja słaba
warunkuje istnienie uogólnionego charakteru istnienia tożsamości, rozmycie granic i zintegrowanie
praktyk (Bernstein 1990: 271–277).
Teoria kodów Bernsteina szczegółowo uwzględnia związek między znaczeniem, wykonaniami
a kontekstem. W tym rozumieniu kod jest regulacyjną zasadą przyswajaną przez użytkownika
języka, pełni rolę selekcyjną i integrującą dla istotnych znaczeń, form realizacji i tworzenia
kontekstów, przez co zakłada istotność i wagę punktu widzenia. Przeprowadzone badania
empiryczne5 pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących sposobu werbalizacji
B. Boniecka Kształt dziecięcego słowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład
Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin 1997; B. Boniecka Dziecięce wyobrażenia świata: zbiór
studiów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010; Dziecko w zabawie i świecie
języka, red. A. Brzezińska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995, L. Kaczmarek, Kształtowanie się mowy
dziecka, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1953, I. Kurcz, Język a reprezentacja świata
w umyśle, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa 1987, I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji,
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005; M. Kielar-Turska, Mowa dziecka: słowo i tekst, Wydawnictwo
UJ, Kraków 1989, J. Porayski-Pomsta, Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym: studium
psycholingwistyczne, Wydawnictwa UW, Warszawa 1994, J. Porayski-Pomsta, Czynności tworzenia i rozumienia
wypowiedzi, red. J. Porayski-Pomsta; [współpr. w oprac. red. t. Ewa Wolańska]; Uniwersytet Warszawski.
Wydział Polonistyki. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego, Wydawnictwo
„Elipsa”, Warszawa 2002, Danuta Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011.
3
Wywiad z M. Smoczyńską, Gazeta Wyborcza, Milczenie nie jest złotem, 16.07.2012.
4
Omówienie zagadnienia mowy i języka znajduje się w tomie pt.: Dziecięce poznawanie świata. Mowa i jej
rozumienie, red. L. Madelska, J. Wojciechowska, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2013.
5
B. Bernstein przeprowadził badania wśród dzieci będących przedstawicielami klasy średniej i klasy
robotniczej. Badani byli poproszeni m.in. o ułożenie obrazków z różnego rodzaju żywnością. Obie grupy dzieci
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i umiejętności opisywania/wyrażania/konceptualizacji rzeczywistości. Dzieci z klasy średniej
biegle posługiwały się zasadami porządkowania zbiorów i co istotne: wykazane równice
w sposobie opisywania rzeczywistości nie dotyczyły zdolności dzieci biorących udział
w eksperymencie czy ich władz poznawczych. Różnice rodziły się na poziomie reguł
rozpoznawania i realizacji używanych do interpretacji kontekstu czy wybory samej praktyki
interakcyjnej i tworzenia tekstów (Bernstein 1990: 285).
Okres niemowlęctwa jest czasem, kiedy dziecko doświadcza przeżyć fundamentalnych dla
opanowania języka. Badania określające sposób, w jaki dziecko nabywa kompetencje językowe,
centralnym punktem odniesienia czynią struktury, które użytkownik samodzielnie wytwarza.
Stanowią one kombinację najczęściej wyrazów, ale niekoniecznie, które występują również
w połączeniach z innymi. M. A. K. Halliday zwraca uwagę na konieczność wyodrębnienia
dwóch punktów widzenia w przyswajaniu języka przez dziecko:
1. z pozycji dorosłego;
2. z pozycji dziecka (Halliday 1980: 517).
Przyjmując takie założenie konstruowanie znaczeń przez dziecko i ich werbalizacja
stanowią w początkowej fazie rozwoju mowy i języka próbę przybliżenia form języka osób
dorosłych. Analiza dziecięcych wypowiedzi i znaczeń, jakie one ze sobą niosą, z pozycji
dorosłego, będzie zakładała niepoprawność budowanych form, zniekształcenia polegające
przede wszystkim na uproszczeniach czy opuszczaniu elementów. Takie stanowisko pozwala
na wskazanie ścisłego związku z formułami językowymi osób dorosłych, obrazuje różnice,
przez co jednocześnie uniemożliwia wyłonienie i wskazanie określonego systemu językowego
właściwego wyłącznie dzieciom (Halliday 1980: 517). Analiza z pozycji dziecka według
Halliday nie wyjaśnia etapów przechodzenia do kolejnych poziomów konstruowanych struktur.
Podstawę dla uzasadnienia przyswajania przez dziecko znaczeń wyrażonych w języku daje
odniesienie do istoty i ważności transmisji kulturowej, por.:
porządek społeczny
↓
przekazywanie porządku dziecku
↓
rola języka w procesie przekazywania
↓
funkcje języka w stosunku do wskazanej roli
↓
znaczenia pochodne od funkcji
Opracowanie własne na podstawie M. A. K. Halliday, Uczenie się znaczeń, w: Badania
nad rozwojem języka dziecka, red. G. W. Shugar, M. Smoczyńska, PWN, Warszawa 1980,
s. 520–521.
Powyższy schemat przedstawia socjolingwistyczne ujęcie kształtowania znaczeń i ich
interpretacji w języku dziecka. Określone znaczenia pojęć, które w przyszłości mają budować
intencjonalne wypowiedzi (małe dziecko nie jest świadome istnienia wyrazu jako jednostki
leksykalnej, słownikowej (Reber 2002: 817), są przyswajane na podstawie znaczeń funkcjonujących
w społecznym porządku nadającym światu człowieka – zarówno zewnętrznemu, jak
i wewnętrznemu – określone hierarchie. Porządek społeczny jest przekazywany dziecku za
pomocą języka, który jest źródłem dla poznania prawidłowych form pojęć, jak i ich treści.
w odmienny sposób uzasadniały własny sposób myślenia. Dzieci z niższej warstwy posługiwały się bezpośrednim
kontekstem znanym im z codziennego życia np.: to jadamy na śniadanie, to jest to, co robi mama natomiast
pozostałe dzieci porządkowały obrazki, wspierając się komentarzem pozostającym w pośrednim związku
z materią, por.: to są jarzyny, te pochodzą z morza, por. B. Bernstein: Odtwarzanie kultury, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1990, s. 283.
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Bez form komunikacji nie byłoby możliwe przekazywanie znaczeń. Dziecko przekazuje
znaczenia jeszcze przed opanowaniem umiejętności wyrażania własnych potrzeb, intencji za
pomocą poprawnego użycia systemu językowego. Przekazywane znaczenia są jednak w pełni
zrozumiałe dla osób dorosłych dopiero po przejściu od fazy początkowej w nabywaniu
kompetencji językowych do systemu dojrzałego.
Słownik psychologii (Reber 2002: 817) termin werbalizacja (ang. verbalization) definiuje
jako: wszelkie werbalne stwierdzenie, wypowiedź, jak również jako akt wyrażenia siebie za
pomocą słów, a w sporadycznym rozumieniu jako wielomówność. Wokalizacja (ang. vocalization)
w rozumieniu ogólnym to użycie aparatu głosowego do wytwarzania dźwięków. Autor
definicji Arthur S. Reber podkreśla, iż znaczenie to jest obszerne, ponieważ odwołuje się do
wszystkich odmian dźwięków typu językowego i niejęzykowego, wydawanych przez ludzi –
dorosłych i dzieci, jak również inne gatunki. Szczegółowe rozumienie znaczenia odnosi się
do wytwarzania przez homo sapiens dźwięków, które nie należą do języka, a są charakterystyczne
dla gaworzenia niemowląt. W znaczeniu trzecim wokalizacja oznacza wydawanie dźwięków
przez gatunki inne niż homo sapiens.
Rozumienie znaczeń przez dzieci może być komunikowane poprzez wokalizację we
wczesnej fazie rozwojowej, natomiast w etapie kolejnym, które charakteryzuje wkraczanie
w język dojrzały, język osób dorosłych, rozumienie znaczeń jest werbalizowane otoczeniu
początkowo za pomocą słów, a w kolejnej fazie rozwojowej za pomocą bardziej rozbudowanych
wypowiedzeń. Umiejętność wyrażania znaczeń pozwala na rozszerzanie ich potencjału, do
czego przyczynia się coraz szerszy horyzont kulturowy dostępny dziecku (Halliday 1980:
554–555). Wniknięcie w przestrzeń kulturową zapewnia zdolność percepcji mowy osób
dorosłych, które jest uzależnione od tego, jak dziecko słyszy. Stopień nabywania kompetencji
językowej jest ściśle warunkowany przez słuch fonemowy. Podstawą prawidłowego rozwoju
języka, a więc również werbalizacji rozumienia pojęć przez dzieci będącej wykładnikiem
kształtowania znaczeń jest prawidłowo funkcjonujący słuch fonemowy. Zdolność do
kwalifikowania głosek z potoku mowy do przynależnych fonologicznie zdeterminowanych
ich klas zapewnia autokontrolę podczas wypowiedzi, odpowiada jednocześnie za właściwą
realizację poszczególnych głosek w polu określonego fonemu (Dołęga 2003: 120). Niezakłócone
żadnymi zaburzeniami odbieranie sygnałów dźwiękowych przez niemowlę od pierwszych
chwil po narodzeniu pozwala dziecku jednolicie słyszeć. Słyszenie dwuuszne wzbogaca
spostrzeganie, przez co ułatwia rozszyfrowanie informacji. We wczesnej fazie życia dziecka
prawidłowo rozwinięty słuch pozwala na percepcyjne umiejscowienie w przestrzeni miejsca
pochodzenia dźwięku. Wraz z rozwojem niemowlęcia punkt emisji dźwięku jest wskazywany
coraz bardziej konkretnie. Uzupełnienie dźwięku o wymiar przestrzenny zwiększa jego
jasność (Lindsay, Norman 1984: 286–292). Niepewność słuchowa staje się przyczyną semantycznej
niepewności, która utrudnia lub wręcz nie pozwala na zrozumienie dekodowanych znaczeń
słów, por.: |kot|:|kod|; |tama|:|dama|:|sama|. Odgłosy otoczenia, a w tym przede wszystkim
najbliższy dziecku głos matki, stanowią formę naturalnego treningu słuchu niemowlęcia,
który, wraz z jego rozwojem, pozwala na łączenie rozumienia pojęć ze znaczeniem słów.
Mając na uwadze przebieg poszczególnych etapów rozwoju mowy dziecka, przy przyjęciu
założenia, iż werbalizacja jako akt wyrażania siebie następuje po okresie wokalizacji,
rozumianym jako użycie aparatu głosowego do wytwarzania dźwięków, wyodrębnione przez
Leona Kaczmarka fazy rozwojowe (okres melodii, okres wyrazu, okres zdania, okres swoistej
mowy dziecięcej) charakteryzują elementarne przejawy rozumienia wybranych znaczeń.
Werbalizacja staje się w określonych warunkach wykładnikiem ich kształtowania. Podokresy
krzyku i płaczu stanowią przede wszystkim manifest podstawowych potrzeb dziecka, do
których zalicza się: zaspokojenie głodu i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez
sprawowanie właściwej opieki, w tym kontaktu z najbliższymi, co warunkuje jednocześnie
kontakt z językiem. Podokresy głużenia i gaworzenia to czas, kiedy dziecko zaczyna wchodzić
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w interakcję wokalizacyjną z osobą dorosłą. Interakcja wokalizacyjna, w przekonaniu
Autorki, rozumiana jako efekt zainteresowania społecznymi kontaktami, pozwala na nawiązanie
czynnego, wokalicznego kontaktu z osobą dorosłą. Aktywność interakcji przejawia się
w próbach podejmowania i uczestniczenia w dialogu (przy założeniu stworzenia dogodnej
sytuacji komunikacyjnej), co stanowi dogodną formę przygotowującą dziecko do budowania
złożonych realizacji wypowiedzi, np. am, am jako wokaliczne eksponowanie głodu, hau, hau
jako naśladowanie szczekania psa. Okres wyrazu (pomiędzy 12 a 18/24 m.ż.) to czas
formułowania synkretycznych wypowiedzi o globalnym znaczeniu. W tym czasie werbalizacja
rozumienia wspierana jest gestami, mimiką, przez co dziecko może wyrazić więcej treści niż
wyłącznie za pomocą słów. Fakt ten dowodzi rozumienie znaczeń wybranych pojęć przy
jednoczesnym braku znajomości ich werbalnych odpowiedników, np. mama oć co oznacza
mamo chodź/przyjdź, co często jest wspierane gestem wykonywanym ręką. Gestykulacja to
element komunikacji niewerbalnej rozumianej jako intencjonalne przekazywanie informacji
w sytuacji interakcji za pomocą statycznych i dynamicznych właściwości ludzkiego ciała,
prowadzi do osiągnięcia celu, jakim jest porozumiewanie się (Grochowalska 2002: 17–18).
Edward Sapir włącza do specyficznych form gestykulacji sam głos jako skomplikowaną
wiązkę reakcji, podkreślają, iż odcienie głosu, jego barwa współtworzą sądy o ludziach (Sapir
1978: 72). Okres zdania (występujący pomiędzy 18/24–36 m. ż.) to etap kształtowania
podstaw fonologicznych, morfologicznych, syntaktycznych, a więc komunikacji werbalnej
(Kaczmarek 1953: 29). Omawiany czas rozwojowy charakteryzuje się nasileniem potrzeby
poznawania świata, a więc jest to jednocześnie czas intensywnego przyswajania nowych
informacji, rozwój motoryczny pozwala na doświadczanie przestrzeni o nowych strukturach.
Dziecko kształci umiejętność porozumiewania ze zrozumieniem, następuje intensywne
przyswajanie znaczeń nowych słów, doskonali się poprawność artykulacyjna i składniowa.
Każde dziecko rozwija się indywidualnie, dlatego nabywanie wymienionych umiejętności jest
uzależnione od predyspozycji i może nieznacznie różnić się stopniem opanowania poszczególnych
umiejętności. Indywidualne cechy mają decydujące znaczenie dla werbalizacji rozumienia
pojęć, które na tym etapie rozwojowym musi być odczytywane w kontekście użycia. Słowo
tropczy (Basia 2,5), funkcjonujące w czynnym słowniku dziecka, oznaczało policjanta, który
zgodnie z przekonaniem wyrażonym w treści wypowiedzi – tropi i śledzi złodziei.
Wyłoniony przez Kaczmarka okres swoistej mowy dziecięcej (czas pomiędzy 36 m. ż.
a 7 r. ż.) to etap doskonalenia umiejętności komunikacyjnych. Zasób słownikowy znacznie
wzrasta, co przyczynia się do poszerzenia kompetencji językowej użytkownika. Dziecko
kilkuletnie, podczas odtwarzania komunikatu, dzieli go na słowa, frazy, podrzędne zdania
(Trevalthen 2007: 119). Przyjmuje się, że w pomiędzy 2-6 r.ż. dzieci nabywają około
14 tysięcy słów, co pozwala na sformułowanie stwierdzenia, że dziennie przyswajają około
9 słów.
Analiza wypowiedzi dziecięcych w określonym, wybranym etapie rozwojowym dostarcza
informacji o złożoności rozumienia pojęć, wielości tworzonych neologizmów, o różnorodności
zachowań odzwierciedlonych w językowym obrazie świata. Przyjmując tezę, iż dziecko musi
zebrać doświadczenia językowe, które wiążą się z konkretnym użyciem ojczystego języka
zakłada również, że konkretny leksem użyty w konkretnej konstrukcji umożliwia dziecku
przyswajanie właściwej formy (Tomasello 2003: 182–183). Odpowiednie konteksty warunkują
produktywne korzystanie z zasobów systemu językowego, którego dziecko doświadcza.
Usłyszane słowo makijaż w rozumieniu upiększanie twarzy w celu ukrycia usterek oraz
podkreślenia urody poprzez odpowiednie nałożenie środków upiększających (Dunaj 2001:
488) zostało użyte w kontekście: Zrobiłem mamie kimajaż (Staś 4,2). Poprawne użycie
leksemu przez dorosłych warunkowało kolejne zastosowania już w formie właściwej.
Rozumienie pojęcia ból jako (…) przykre odczucie fizyczne lub psychiczne, doznania
wskazujące na jakieś niedomagania (…) (Dunaj 2001: 71) pozwoliło dziecku na sformułowanie
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stwierdzenia Ona jest bolniejsza (Staś 4,5) w znaczeniu jedna noga boli bardziej niż druga.
Ponownie używanie przez dorosłych konstrukcji poprawnej, tzn. boli bardziej niż… lub boli
bardziej od… pozwoliło dziecku przyswoić formę poprawną, czemu dowodziły użycia
w czasie późniejszym. Użycie słowa podsłuchowałem (Staś 4,5) w rozumieniu podsłuchiwałem –
jako określenie oznaczające słuchanie czegoś przy jednoczesnym nie ujawnieniu, że coś się
słyszy (Dunaj 2001: 78) – również jest uwarunkowane wcześniejszym kontekstem użycia
i przyswojeniem formy, początkowo niepoprawnej, ale wskazującej na rozumienie znaczenia
pojęcia. W niedługim czasie dziecko zaczęło używać formy poprawnej.
Podsumowując rozważania, należy stwierdzić, że dzieci poddają analizie wypowiedzi osób
dorosłych, poszukując w nich wskazówek odnoszących się do znaczenia. Umiejętność
uchwycenia znaczeń daje podstawę dla istnienia nowych form językowych, które nie
pojawiają się na wcześniejszym etapie rozwoju poznawczego (Slobin 1980: 416). Regularność
występowania poprawnych form i zwrotów mają fundamentalne znaczenie w konstruowaniu
wypowiedzi przez dzieci. Pojęcia stają się wykładnikiem kształtowania znaczeń, przy czym
czasowy odstęp pomiędzy pierwszymi próbami wyrażenia określonego znaczenia a opanowaniem
umiejętności posługiwania się poprawną formą językową (Slobin 1980: 417–419) są
indywidualne dla każdego dziecka, przy czym podlegają znormalizowanej ocenie. Kształtowanie
znaczeń w umyśle dziecka jest uwarunkowane społecznymi kontekstami, które warunkują
kulturową transmisję (Bernstein 1990). Przyjęcie przez dziecko funkcji obserwatora i funkcji
uczestnika aktów mowy pozwala na opanowanie skomplikowanego sytemu, jakim jest język.
Kształtowanie znaczeń dowodzi rozumieniu świata i zachodzących w nim zjawisk.
VERBALIZATION IN CHILDREN’S UNDERSTANDING OF CONCEPTS AS THE MEANING
SHAPING EXPONENT
Summary
The paper briefly discusses the process of meaning verbalization by children understood as the exponent of
meaning shaping. The author, basing upon the consecutive stages of the development of child’s speech presented
by Leon Kaczmarek, demonstrates the specific features to be found in each of the stages. The theoretical
discussion was completed with a number of examples taken from the author’s own research activity.
Additionally, the salience of culture conditioning in the process of gaining of one’s language competence was
focused upon.
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Wprowadzenie
Współczesna genologia lingwistyczna oferuje różnorodne perspektywy interpretacji
gatunku, od formalno-strukturalnych po społeczno-kulturowe. Konsekwencją rozmaitych ujęć
badawczych są możliwe odczytania gatunku jako kategorii: kulturowej, historycznej, poznawczej,
komunikacyjnej, formotwórczej czy stylistycznej (Wojtak 2008: 341–343). Jednak zasadniczą
podstawą definiowania gatunku pozostaje założenie, iż jest on sposobem komunikowania się,
wynikającym z konwencji kulturowych, a jego byt ma naturę konstruktu pojęciowego. Jest
jednocześnie kategorią nadrzędną względem tekstu, który stanowi jego skonkretyzowaną
realizację.
W wypadku gatunku o istotnym oddziaływaniu na kształt polskiej tożsamości kulturowej
i narodowej (Dobrzyńska 2004: 91), jakim jest dziewiętnastowieczne kazanie, relewantne
okazują się kulturowe i poznawcze wymiary gatunku, a w konsekwencji społeczno-kulturowe
sensy tekstów reprezentujących dany model generyczny. System genologiczny danego języka,
mający a jej odczytanie staje się możliwe m.in. przez pryzmat relewantnych dla danej
kultury charakter dynamiczny, otwiera perspektywę poznania i zrozumienia kultury społeczeństwa,
a jej odczytanie staje się możliwe m.in. przez pryzmat relewantnych dla danej kultury
gatunków, które nabywają w tym kontekście statusu kategorii poznawczej. Maria Wojtak
(2008: 342) wskazuje, że gatunek ujmowany jako ów typ kategorii stanowi zjawisko
kształtujące dostępny danej kulturze i językowi, a więc także użytkownikom, obraz świata.
Ten sposób funkcjonowania gatunku wywodzi się z Bachtinowskich założeń, lecz na gruncie
polskiego językoznawstwa pełniej wyeksplikowany został przez Stanisława Gajdę (2001:
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262), który pisze, że gatunki to „swojego rodzaju manifestacje światopoglądów ukształtowanych
w długotrwałym, historycznym procesie przemian rzeczywistości społecznej i kultury, jako
ich odbicie i jednocześnie narzędzie aktywnego kształtowania. Każdy gatunek jest zdolny do
uchwycenia określonych stron rzeczywistości, każdy dysponuje właściwymi sobie zasadami
selekcji, formami oglądu i rozumienia świata […]”. Przywołana interpretacja łączy poznawcze
i kulturowe ujęcie gatunku, ukazuje przy tym gatunek nie tylko jako pewien schemat
reprodukujący sądy o świecie, lecz również mający wpływ na ich powstawanie. Widzi
gatunek jako składnik historyczno-społecznej świadomości, wytwór danej kultury, skorelowany
z pozostałymi elementami tej samej kultury (Gajda 2001: 264).
Nadawca i odbiorca a wzorzec gatunkowy
Gatunek, jako wyspecjalizowana forma komunikowania, ukształtowany jest przez wzorzec
cech pragmatyczno-interakcyjnych, poznawczych, strukturalnych i stylistycznych (Wojtak
2004: 105). Ważkie znaczenie w konstrukcji gatunku o perswazyjnym charakterze ma aspekt
pragmatyczny, z tej też racji jest uwypuklany przez badaczy. Aleksandra Okopień-Sławińska
(1998: 8) wskazuje, że jest on uzależniony od całej sieci komunikacyjnych relacji osobowych
kształtujących się wewnątrz wypowiedzi i wokół niej. Wspomniany aspekt uznaje się za
konstytutywny czynnik funkcjonowania gatunku (Wierzbicka 1983: 134–135), który
w decydującym stopniu wpływa na jego dynamikę (Ostaszewska 2008: 33). Płaszczyzna
pragmatyczna mieści w sobie ogólny obraz komunikacji i jej uczestników, współtworzony
przez takie elementy jak: koncepcja nadawcy i odbiorcy, role społeczno-komunikacyjne im
przypisywane, zbiór i układ intencji, zaprojektowany aspekt perlokucyjny oraz kontekst
życiowy gatunku (Wojtak 2004: 105). Pragmatyczno-sytuacyjny wymiar gatunku jest
poziomem, na którym dochodzi do zespolenia cech wypowiedzi z cechami kontekstu. Na tym
poziomie najwyraźniej można zaobserwować wchodzenie dyskursu i jego reguł w przestrzeń
gatunku, z racji uwikłania ról społeczno-komunikacyjnych nadawcy i odbiorcy oraz relacji
między tymi podmiotami w kontekst instytucjonalny i społeczny (Witosz 2009: 104). Zawarte
w wypowiedzi relacje nadawczo-odbiorcze są bowiem odbiciem określonych, aktualnych
społeczno-kulturowych podstaw sytuacji komunikacyjnej, w której dana wypowiedź jest
realizowana (Okopień-Sławińska 1998: 42).
Celem niniejszej pracy jest omówienie ról nadawczych wpisanych we wzorzec gatunkowy
dziewiętnastowiecznego kazania i realizowanych w konkretnych tekstach. W związku z tym
celem konieczne jest ustalenie zbioru ról o relewantnym charakterze, które modelowały
relacje nadawczo-odbiorcze i decydowały o ówczesnej specyfice gatunku. Role komunikacyjne
nadawcy oraz ich wiązkę, a także ustanawiane przez nie relacje nadawczo-odbiorcze, uznać
należy za istotny czynnik dookreślający tożsamość gatunkową kazania na danym etapie jego
ewolucji. Wobec faktu, że relację nadawca – odbiorca można rozpatrywać bądź w wymiarach
kontaktu interpersonalnego bądź w układach ról społecznych tworzonych przez mówcę
(Wasilewski 2006: 127), należy przyjąć, że odpowiednie dla kazania jest drugie podejście.
Kategorie nadawcy i odbiorcy i ich zanurzenie w sytuacji komunikacyjnej zajmują od
dawna istotne miejsce w koncepcjach gatunku. O tożsamości gatunków religijnych stanowią
na ogół skomplikowane relacje nadawczo-odbiorcze, które mają istotne znaczenie w wypadku
form gatunkowych nastawionych na określony cel perswazyjny (Zdunkiewicz-Jedynak 1994:
146). W ujęciu Bachtinowskim w szczególny sposób zwraca się uwagę na relacje nadawczo-odbiorcze oraz na uformowanie przez każdy gatunek mowy, własnej, dookreślającej go
koncepcji typowego adresata (Bachtin 1986: 395-396). Wpisany w konwencje gatunkowe
obraz relacji nadawczo-odbiorczych, zdaniem Marii Wojtak (2001: 44), wiąże się nie tylko
z zamiarem komunikacyjnym samego nadawcy, lecz, co interesujące, ma także szerszy
wymiar poznawczy. Pozwala on na uchwycenie układów społecznych i charakteru oddziaływań,
które panują na gruncie religii i są reprodukowane przez gatunek. Uzupełnienie perspektywy
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spojrzenia na nadawcę umożliwia wprowadzenie do analiz genologicznych kategorii podmiotowego
punktu widzenia, która, zdaniem Jerzego Bartmińskiego (1990: 117), leży u podstaw
identyfikacji gatunkowych wzorców wypowiedzi. Jest on zależny od cech nadawcy: statusu
społecznego i roli komunikacyjnej oraz czynników wynikających z kontekstu sytuacyjnego.
Pragmatyczne wymiary kazania
Charakterystyka pragmatycznego wymiaru kazania, wymaga wzięcia pod uwagę złożonego
charakteru aktu komunikacji, w czasie którego dochodzi do duchowego spotkania Boga
z człowiekiem. Fenomen bosko-ludzkiej komunikacji oddziałuje na wielowymiarowość relacji
nadawczo-odbiorczych – istotny wyróżnik gatunków religijnych. Uwarunkowania komunikacyjne
powodują, że przedstawienie układu nadawczo-odbiorczego kazania jest problemem złożonym,
głównie z powodu jego wielopoziomowości. Za najważniejszy i nadrzędny podmiot kazania,
jego pierwszorzędnego nadawcę, uznaje się samego Boga (Adamek 1992: 33), który przekazuje
swoje słowo, posługując się kaznodzieją, pełniącym funkcję pośrednika. Działania Boga jako
nadawcy jest przedmiotem dociekań teologicznych i pozostaje poza zasięgiem badań
językoznawczych. Istotnym jest fakt, że kazanie funkcjonuje w obszarze komunikacyjnym
z natury determinującym nierównorzędność uczestników komunikacji i wskutek tego płaszczyzna
pragmatyczna gatunku odzwierciedla niesymetryczny układ ról nadawczo-odbiorczych. Ów
układ, wpisany w reguły gatunkowe, jest z góry ustalony i trwały, z tej racji nieodwracalny.
Stanowi tym samym o typie relacji komunikacyjnej, która jest hierarchiczna i asymetryczna.
Jej podstawy są determinowane przez fakt, że kaznodzieja jest reprezentantem instytucji
Kościoła i wypowiada się w jego imieniu jako nadawca instytucjonalny.
O komunikacyjnej przewadze kaznodziei stanowi fakt, że zajmuje społecznie uprzywilejowaną
pozycję w stosunku do odbiorców, której fundamentem jest niewątpliwe znaczenie i ranga
religii oraz instytucji Kościoła w życiu społecznym XIX wieku, umacniane przez kontekst
historyczny czasów zaborów, a także klerykalny obraz Kościoła, w którym osoby świeckie
uważane były za pełniące drugorzędne role. Osoba nadawcy, duchownego i kaznodziei, była
w strukturze społecznej w XIX wieku sytuowana wyżej niż osoba świecka, a pełniony przez
nią urząd nauczycielski miał wysoką rangę, co nie pozostawało bez wpływu na poszczególne
poziomy organizacji wypowiedzi. Dodatkowo hierarchiczność relacji między nadawcą a odbiorcą
jest uwydatniana podczas głoszenia kazania poprzez określony sposób usytuowania osób
wewnątrz obiektu sakralnego, który wyznacza nadrzędną rolę kaznodziei. Nadawca zajmuje
miejsce na ambonie lub kazalnicy (poza kościołem), akcentujące przewagę nad adresatem.
Podsumowując, relacje osobowe w komunikacji kaznodziejskiej kształtują się na bazie
nadrzędnych wobec nich hierarchicznych relacji obowiązujących w wyznaniowej wspólnocie
Kościoła katolickiego i w określony sposób je odwzorowują. Komplikacja zależności
nadawczo- odbiorczych z jednej strony wynika, z kontekstu gatunkowego mieszczącego się
w przestrzeni wzajemnego oddziaływania sacrum i profanum, a z drugiej, z krzyżowania się
i nachodzenia na siebie ról komunikacyjnych (nadawcy i adresata), społecznych (duszpasterza,
wiernych) oraz illokucyjnych (przewodnika, wychowawcy, nauczyciela itp.) (Wojtak 2004:
108). Wydzielona w gatunku przestrzeń nadawcy i odbiorcy, a w jej obrębie sposób przejawiania
się autorytetu mówiącego, zasady hierarchiczności, budowanie wzajemnych odniesień mają,
oprócz determinant ulokowanych we wzorcu gatunku, również istotne uwarunkowania kulturowe
związane nie tylko ze sferą religii, lecz także z dominującym, autorytarnym modelem
komunikowania się w XIX wieku, pozwalającym na wyrażanie przewagi i władzy –
wykorzystującym relacje wertykalne.
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Nadawca kazania – modelowanie ról i relacji
Badania genologiczne pozwoliły na sformułowanie stanowiska, że rola nadawcy jest
projektowana przez dany gatunek. Bożena Witosz (2005: 173) podkreśla, że zasadniczą rolę
w procesie tekstowej realizacji gatunku odgrywa podmiot mówiący, jego wiedza, typ
racjonalności, światopogląd oraz system aksjologiczny. Nadawca jest uznawany za przyczynę
sprawczą i punkt odniesienia dla wszystkich właściwości tekstu: formalno-semantycznych
oraz pragmatycznych (Bartmiński 1981: 40), a w perspektywie gatunku za czynnik splatający
jego komponenty: pragmatyczny, stylistyczny i aksjologiczny w komunikacyjną całość
(Witosz 2005: 174). Z tego względu jest istotną kategorią gatunko- i tekstotwórczą.
W perspektywie pragmatycznej wewnątrztekstowa komunikacyjna rola nadawcy jest
rodzajem roli społecznej interakcji, uzewnętrzniającej się przez zespół zachowań komunikacyjnych,
zdeterminowanych społecznie i kulturowo, przez co mających na ogół skonwencjonalizowany
charakter (np. rola matki, gospodarza) (Wojtak 1993: 235; Wasilewski 2006: 228). W badaniach
nad tekstem rola komunikacyjna nadawcy kazania jest dookreślana jako językowo-tekstowy
konstrukt zakodowany w wypowiedzi, przez który nadawca wyraża swoją obecność
i podmiotowość oraz artykułuje i realizuje swoje funkcje religijne oraz społeczne (Skowronek
2006: 182). Kreowane role komunikacyjne są ukształtowane i dookreślone przez utrwalone
we wzorcu gatunkowym, właściwe dla danego czasu konwencje gatunkowe i dodatkowo
modyfikowane przez konfigurację cech sytuacji komunikacyjnej. Konstrukcja i rodzaj tego
typu ról są w szczególności zależne od czynników kontekstowych, takich jak: sfera komunikacji,
okoliczności historyczne, osobowość nadawcy, a także od celów komunikacyjnych (Makuchowska
2006: 203–204).
W związku z faktem, że nadawca i odbiorca są konkretyzowani wewnątrz tekstu w postaci
ról uczestników interakcji, poniżej zostaną omówione role komunikacyjne, które były
konstruowane w sposób ciągły przez nadawców w badanym okresie (Witosz 1998: 205). Role
nadawcy wyzyskują w pierwszej kolejności społeczno-kulturowe modele osobowe, zakorzenione
w obrębie danego dyskursu, a w dalszej wywodzące się z obcych dyskursów. Wybór
i realizację odpowiedniej roli komunikacyjnej determinują cele komunikacyjne jednostkowego
kazania oraz kategorii nadrzędnej (odmiany), do której ono należy (katechizmowe, pokutne).
Właściwe ukształtowanie roli nadawczej w znacznym stopniu wpływa na perswazyjną
skuteczność kazania.
a) kapłan
Wiesław Przyczyna (1998: 54) zwraca uwagę, że z realizowaną w danym miejscu kazania
rolą komunikacyjną związane są określone treści i akcentowane ich wybrane aspekty. Istotny
w kontekście kształtowania poszczególnych komunikacyjnych ról nadawcy jest sposób
funkcjonowania w kazaniach roli kapłana. Jest to rola, która charakteryzuje nadawcę
w sposób trwały. W perspektywie teologicznej i społecznej kapłan jest pośrednikiem między
Bogiem a ludźmi, pełniącym władzę religijną otrzymaną z Bożego powołania i ludzkiego
wyboru, sprawującym kult religijny i zajmującym określoną pozycję we wspólnocie kościelnej.
Dlatego też szczególne znaczenie w konstruowaniu roli w kazaniach mają nawiązania do
sfery sacrum: Chrystusa jako Najwyższego Kapłana, pośredniczącego między Bogiem-Ojcem
a ludźmi, apostołów oraz św. Jana, które zwracają uwagę na tradycję i rangę kapłańskiego
urzędu. Wyzyskuje się je dla podkreślenia nadanego kapłanowi autorytetu oraz uświadomienia
hierarchiczności relacji między nadawcą a odbiorcą kazania, a zatem usytuowania nadawcy
na wyższym poziomie wertykalnego układu komunikacyjnego – między Bogiem a człowiekiem.
W dziewiętnastowiecznych kazaniach kapłan jest osobą wybraną i umocowaną na urzędzie
przez Boga, w jego imieniu sprawuje pieczę i nadzór nad wierzącymi oraz, w duchu
przedsoborowego Kościoła, wypełnia nałożone obowiązki. Kapłan jest zatem w relacji do
wiernych namiestnikiem Boga (Chrystusa), z kolei w stosunku do Niego, jest sługą,
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przemawiającymi w Jego imieniu. Przywoływane w kazaniach nazwy namiestnik, namiestnictwo
akcentują pole władzy, sprawowanej w imieniu Najwyższego oraz istotną z Nim relację. Na
gruncie religii i Kościoła kapłan, jako mówca i ewangelizator, zajmuje szczególne miejsce,
determinowane przez urzędowe głoszenie słowa Bożego przed wspólnotą religijną (Kasjaniuk
2012: 50). W kontekście kazania i jego perswazyjnego celu niezwykle istotny jest nadprzyrodzony
aspekt wyposażenia w autorytet determinujący posłuszeństwo słuchaczy. Z drugiej strony ów
autorytet ma również podłoże instytucjonalne i wspiera się na nieomylności Kościoła i jego
nauce:
Kapłan każdy z osobna nie jest nieomylny. Lecz gdy Słowo boże opowiada, czerpie je z nieomylnej nauki
Kościoła, oprócz tego przy święceniu wziął łaskę stanu, i jest związan świętą przysięgą, by naukę Chrystusową
opowiadał niesfałszowaną. [Stagr, Kaz, s. 345–355]

W XIX wieku reguły gatunku kazania, osadzonego w obszarze dyskursu religijnego,
ustanawiały nadawcę autorytatywnego, w znacznym stopniu dominującego nad adresatami.
Sytuacja ta wynika z hierarchicznej organizacji instytucji Kościoła, w którym duchowny
nadawca jest wyżej usytuowany niż świecki odbiorca. W kazaniu nadawca identyfikuje siebie
przy użyciu rzeczowników: kapłan lub ksiądz, które wskazują na instytucjonalny aspekt
urzędu i sygnalizują (szczególnie kapłan) zwierzchnictwo nad słuchaczami kazania nadane
przez Boga (Migut 2000: 680). Przywołana strategia ma istotny wpływ na ustalenie wzajemnych
relacji uczestników kazania, które wpisują się w model wertykalny (hierarchiczny).
Istotne, językowe wykładniki roli kapłana stanowią czasowniki w rodzaju mówić
(‘komunikować się, wypowiadać słowa’), w szczególności te, które są neutralne dla relacji
nadawczo-odbiorczej i nie niosą nacechowania perswazyjnego oraz rzeczowniki mówca,
opowiadacz, odwołujące się w swoich podstawach do czynności wykonywanej przez kapłana
w czasie kazania. Zasadniczą funkcją omawianej roli jest uwypuklenie swoistego, religijnego
aspektu działań nadawcy. Dochodzi do tego m.in. w sytuacji, kiedy nadawca wskazuje na
rangę i odmienność religijnej perspektywy swojego działania wobec adresatów, posługując się
frazami w rodzaju: Kościół uczy, religia chrześcijańska poucza nas, religia mówi. Strategią
służącą wskazywaniu na duchową perspektywę widzenia świata i wiedzę religijną jest
aksjologizacja w parze nazw człowiek – kapłan, w której kapłana wyróżnia nadwyżkę
semantyczną w relacji do (zwykłego) człowieka. Zabieg ów, umacniając asymetryczność
relacji kaznodzieja – słuchacz, ma określone konsekwencje pragmatyczne, na co wskazuje
fragment:
Gdybym przemawiał do was, chrześcijanie, o poście, li jako człowiek nie zaś jako chrześcijanin i jako
kapłan, wykładałbym wam pożytki z postu wypływające na zdrowie wasze […]. Tobym w całej obszerności jako
człowiek o poście wykładał [...]. Lecz gdy wiem, że mistrz nasz Jezus Chrystus pościł [...]. [Wilczek, Kaz,
s. 126]
Opowiadacz słowa bożego jest człowiekiem, ułomnym i grzesznym, narzędziem nieudolnem, i opowiadanie
jego może być nieudolne; ale jednak on mówi z wyższego posłannictwa, na ambonie zastępuje miejsce
Apostołów, miejsce Jezusa Chrystusa. [Stagr, Kaz, s. 353]

Sposób pojęciowego i tekstowego konstruowania roli kapłana (namiestnika Boga),
wymagającego zwierzchnika i opiekuna wiernych, daje nadawcy prawo do formułowania
stanowczych aktów mowy: nakazów, zakazów, ostrzeżeń, gróźb. Ów układ powinności
obliguje z kolei wierzących do posłuszeństwa kapłanom: wysłuchania nauk i pouczeń oraz
stosowania nakazów w życiu.
Richard J. Sklba (1997: 59–61) pisze, że rola przedsoborowego kapłana wzorowana była
na biblijnym św. Piotrze, który pełnił w tym zakresie funkcję prototypu. Znamienną cechą dla
owego modelu kapłaństwa było bazowanie na autorytecie nadanym przez Chrystusa, który
obligował wierzących do pełnego posłuszeństwa. Po Soborze Watykańskim kapłaństwo
wzorowane było na modelu Pawłowym, w którym autorytet uzyskuje się nie na mocy urzędu,
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lecz wskutek działań we wspólnocie religijnej. Józef Majewski (1998: 134) zauważa, że
w wypadku wzoru św. Piotra mamy do czynienia z wertykalnym (pionowym) modelem
kapłaństwa, w którym kapłan znajduje się bliżej Boga niż człowiek, natomiast św. Paweł
reprezentuje model horyzontalny (poziomy), nastawiony na relację duchownego z człowiekiem
i wspólnotą.
b) posłaniec
Posłaniec Boga to pojęciowe wyobrażenie o charakterze metaforycznym, konstruowane
przez nadawców z określoną intencją. Jest to dość trwała metafora, obecna w kazaniach
całego badanego okresu. Mimo że w strukturze pojęciowej roli posłańca wyróżnić można
kilka istotnych aspektów, to metafora i wyznaczane przez nią pole roli służą uwypukleniu
nadrzędności Boga i Jego słowa w kaznodziejskiej komunikacji, zgodnie z założeniem, że jest
On pierwszorzędnym nadawcą kazania, a kaznodzieja jest jedynie medium. Jedną z funkcji
owego wyobrażenia jest osadzenie na płaszczyźnie wypowiedzi wzajemnych odniesień
między Bogiem a nadawcą rzeczywistym (kaznodzieją). W. Przyczyna (1997: 51) wskazuje,
że we współczesnej homiletyce operuje się w tej sytuacji obrazem herolda Boga, którego
zadaniem jest wierne przekazanie Bożego przesłania. Sądzić jednak można, że rola kaznodziei-herolda jest zakresowo węższa, gdyż koncentruje się głównie na wiernym głoszeniu tego, co
mówi Najwyższy, podczas gdy posłaniec nie tylko przekazuje słowo Boże, lecz może być
zobowiązany do wykonania innych działań na rzecz wiernych. Zarówno w zakresie pojęcia
herold jak i posłaniec mieści się „bycie sługą”, pośrednikiem, działającym w imieniu władcy.
Nadawca-posłaniec, występując w imieniu Boga i wskazując na Jego działanie w kazaniu
(w ustach człowieka brzmi głos Boga), akcentuje nadprzyrodzony wymiar kazania (Przyczyna
1997: 57) i wzmacnia wagę samej wypowiedzi, o czym mowa, gdy w tekście pojawia się m.in.
wyrażenie głos Boga:
O gdyby tak każdy słuchacz żywo przedstawił, że głos padający z ambony jest głosem Boga, wzruszałyby
nauki mimo grzechów i ułomności naszych wszystkie serca i odnowiłyby cały świat. [Dąbr, Kaz, s. 9]

Ważnym aspektem roli posłańca jest wyposażenie jej w atrybuty sprzyjające tworzeniu
odpowiedniej relacji z adresatami. W tej perspektywie bycie Bożym posłańcem, osadza
nadawcę w dwukierunkowej relacji wertykalnej – służebnej wobec Boga oraz nadrzędnej
względem wiernych, co pozwala na podkreślenie autorytetu mówiącego i znaczenia przekazu.
Sposób usytuowania nadawcy wskazuje na hierarchiczność układu komunikacyjnego, w który
wpisany jest odbiorca, niejako zobligowany do uznania nadrzędności wysłannika Boga. Z tej
racji nadawca- posłaniec pojawiał się w kontekstach, które pełnią szczególną funkcję
pragmatyczną, gdyż jej użycie okazuje się istotne i zasadne w sytuacji komunikacyjnej
o znacznym stopniu komplikacji relacji komunikacyjnych, np. w kazaniach misyjnych (misje,
obcy sobie uczestnicy komunikacji, nieufni odbiorcy) (Bizior 2010: 7–9). Posługiwanie się
figurą Bożego posłańca stanowi rodzaj strategii komunikacyjnej, mającej na celu zbudowanie
zaufania między nadawcą a słuchaczami.
Językowe sygnały roli posłańca wyrażane są na poziomie leksykalnym przez grupy
nominalne o wariantywnych postaciach, w rodzaju: wysłannik Boży, posłannik Chrystusa,
posłannik (Boży) bądź narzędzie w ręku Boga, chociaż pojawiają się również inne określenia,
bez konotacji religijnych, np. poseł, woźny. Implikują je także konstrukcje, których semantycznym
ośrodkiem jest rozkaz (np. iść za rozkazem, uczynić rozkaz, z rozkazu Boga, Bóg rozkazał) lub
zwrot Bóg żąda, wyrażający podrzędność nadawcy względem dysponującego nim Boga, np.:
Wiem dobrze, że słowo Boże, przez niegodne usta moje wam dziś opowiadane, padnie na twardą opokę.
Boże Ty widzisz, ile słabe siły moje wydołały, uczyniłem rozkaz Twój, obowiązek na mnie od Ciebie włożony.
[Anton, Kaz Mis, s. 176]
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Pole roli budują ponadto dwie grupy form werbalnych oznaczających aspekty jego działania:
czasowniki ruchu (przysłać, iść, wstępować, przychodzić) oraz czasowniki mówienia (ogłaszać,
opowiadać, odzywać się, mówić, mówić w imieniu, powiedzieć). Służą temu także formuły
metatekstowe o schemacie Bóg mówi/powiedział, wskazujące na przekazywanie przez nadawcę
słów Najwyższego. Czasowniki ruchu nobilitują postać nadawcy, ukazując go w drodze od
Boga do ludzi oraz wyrażają semantykę zbliżenia, oddziałując na gotowość adresatów do
wysłuchania przekazu. Ilustrację stanowić może przykład:
Kto nas przysłał? O! nie kto inny tylko Bóg, Ojciec wasz i głos Jego odezwał się do serca naszego: „Idźcie
do ludu tego, bo to mój lud; opowiadając mu Ewangelię moją; idźcie otrzeć łzy tym, którzy płaczą […] idźcie
pocieszyć, naprostować, mówcie mu o sądach moich, o niebie, o piekle, o grzechu i pokucie; idźcie pocieszyć
sprawiedliwych; utwierdzić w dobrem”. [Anton, Kaz Mis, s. 3]

Istotną cechą konstruowanej roli jest wskazywanie na pośrednictwo kaznodziei, który jest
medium między Bogiem a człowiekiem. Ową przypisaną do roli posłańca tranzytywność
(Brzozowski 1977: 99), która polega na „prostym” przekazywaniu słuchaczom słowa
otrzymanego od Boga, uznać można za symptomatyczną dla dziewiętnastowiecznego kazania.
Wyzyskiwanie w kazaniach XIX wieku nośnego perswazyjnie wyobrażenia posłańca,
wspieranego przez intertekstualne odwołania do Biblii i pole asocjacyjnych odniesień
obejmujące postacie takich Bożych posłańców, jak: Chrystus, św. Jan Chrzciciel, apostołowie,
aniołowie, jest ważnym sposobem kształtowania roli nadawcy, który zwraca uwagę na
doniosłość kazania jako gatunku będącego formą kontaktu Boga z człowiekiem. Omawiana
rola akcentuje, jako ważną, relację posłuszeństwa kaznodziei wobec Boga, a także słuchaczy
wobec Boga i kaznodziei. Analizowany materiał pokazuje, że mamy do czynienia z zabiegiem
tekstowym, powielanym w kazaniach różnych autorów, służącym podniesieniu statusu nadawcy
w relacji do odbiorców. Wykorzystywanie wyobrażenia Bożego posłańca, powołanego do
wypełnienia posługi, sankcjonuje prawo nadawcy do głoszenia kazania, nauczania i nawracania
wiernych (w imieniu Boga). Uświadamia także, że kazanie nie jest słowem człowieka
(kaznodziei), lecz jest słowem pochodzącym od Boga.
c) pasterz
Nadawcy dziewiętnastowiecznych kazań sięgają po zakorzeniony w tradycji biblijnej obraz
pasterza, który stanowi płaszczyznę odniesienia dla kształtowania relacji pomiędzy nadawcą
a odbiorcą oraz interpretacji funkcji samego nadawcy. Wyobrażenie pasterza przywołuje się
w tekstach m.in. za pomocą wyrażeń językowych konotujących postać Chrystusa: dobry pasterz,
Niebieski Pasterz. Metafora ta jest wykorzystywana w dziewiętnastowiecznych kazaniach do
budowania relacji o typowo paternalistycznym, dominacyjnym charakterze, której podstawę
stanowi opieka, jaką kaznodzieja sprawuje nad wiernymi (Skowronek 2006: 188). Jej bazę
społeczną stanowi układ przełożony – podwładny lub opiekun – osoba wymagająca opieki,
wskutek czego jawi się ona zarazem jako nieagoniczna i benefaktywna (Wasilewski 2006:
273). Z tej racji obraz pasterza służy tworzeniu relacji komunikacyjnych, stanowiąc nie tylko
znak dominacji, lecz także sygnał bliskości i zaufania. Niezwykle istotną dla przebiegu
komunikacji podstawą autorytetu nadawcy jest zespolenie wyraźnej postawy dominacyjnej
(mistrza, przywódcy) z postawą opiekuńczą (Makuchowska 2006: 214) (opiekuna, przewodnika).
Pasterz to przewodnik, nie tylko wskazujący drogę i nadzorujący zachowania powierzonych
jego pieczy, lecz także wymagający posłuszeństwa, co sygnalizuje zwrot słuchać się pasterza.
Jawny sposób budowania omawianej roli, mający u podstawy użycia deskrypcji pasterz
oraz form werbalnych 1. osoby lp. i lmn., zbliża ją w tym zakresie do komunikacyjnej roli
posłańca. Używanie jawnych wykładników roli jest związane z towarzyszącymi jej pozytywnymi
konotacjami (opieka, służba, dobroć), niesionymi przez biblijny obraz Dobrego Pasterza.
Najdobitniej tę rolę oznacza w tekście spetryfikowana formuła – (ja) jako pasterz (wasz),
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akcentująca jej instytucjonalny charakter. W konstruowaniu omawianego wyobrażenia nadawcy
wyzyskują leksykę oznaczającą pole funkcji i jej atrybuty, np. pasterz, pasterski obowiązek,
pasterskie zadanie, gorliwość pasterska, która uwypukla kategorię obowiązku. Egzemplifikację
stanowią konteksty:
Na nas cięży obowiązek, błądzącym ludziom przyświecać słowem religii św. i wskazywać im błądzącym
pewną i prawdziwą drogę do nieba. [Komp, Kaz, s. 94]
Jakże i ja was, jako pasterz z obowiązku mego, stosowniej na przyjęcie wcielonego Boga, na uczczenie
pamiątki narodzenia Jego przysposobić mam, jak nie tem, czem Jan ś. sposobił do przyjęcia Mesjasza? [Wilczek,
Kaz, s. 21]

W wypadku omawianej roli istotne znaczenie mają mieszczące się w jej polu powinności
nadawcy w stosunku do słuchaczy (obowiązku, opieki i troski), które są często eksponowane
w kazaniach, dlatego też rola pasterza jest wpisywana w kazaniach w konteksty niosące
semantykę odpowiedzialności i ochrony w relacji nadawca – odbiorca, np.:
To jest niemałe zadanie przymuszać was wszelkiemi sposoby do nabożeństwa i ciągnąć do nieba; odrywać
was od ziemi, od dostatków, od rozkoszy świata, a wskazywać wam niebo. […] wśród tylu zgorszeń, które was
otaczają; wśród tylu złych przykładów, na które patrzycie często nawet w kościele, zachować was dla Chrystusa,
uratować od wilka drapieżnego; to niemałe nasze pasterskie zadanie, niemały obowiązek. [Komp, Kaz, s. 27]

Nadawca modeluje rolę opiekuna-obrońcy, podejmującego działania dla dobra odbiorców,
których językowymi wykładnikami jest szereg form werbalnych użytych w 1. osobie lp.
Znaczące są dość często używane czasowniki ratować, poratować, uratować itp. oraz rzeczownik
ratunek, które z jednej strony wskazują na aktywną, strzegącą i ochraniającą funkcję nadawcy,
a z drugiej, na niebezpieczeństwo i zagrożenie, w którym znajdują się słuchacze. Kontekstem
dla doboru tego rodzaju leksyki jest negatywny obraz świata, reprodukowany w kazaniach,
oraz związana z nim, wbudowana w teksty kategoria lęku. Wobec powyższego nadawca
ukazuje się jako strażnik, stróż wspólnoty, ochraniający przed złem, a jednocześnie nadzorujący
wiernych:
Bo kiedy lud katolicki zajęty jest pracą, rzemiosłem i wypełnieniem obowiązków różnych stanów; my
stojący na strażnicy uważać powinnyśmy, zkąd wiatr zatruty wieje, zkąd nieprzyjaciel naciera, jakich podstępów
używa, lub jakim jadem lud prawowierny częstuje. [Komp, Kaz, s. 94]

W bliskim związku semantycznym z niesionymi powyżej sensami pozostają czasowniki:
upominam, ostrzegam, przestrzegam, artykułujące postawę i przewagę nadawcy, który przy
użyciu owych form adresuje do słuchaczy nakazy i zakazy. Zło, które tworzy dość istotny
kontekst dla perswazyjnych działań nadawcy-pasterza, może być metaforyzowane przy
użyciu sugestywnego wyobrażenia (drapieżnego) wilka:
„Strzeżcie się fałszywych proroków”, fałszywych nauczycieli, którzy do was przychodzą w odzieniu
owczem, lecz wewnątrz są wilkami drapieżnemi. [Komp, Kaz, s. 95]

Konsekwencją negatywnego postrzegania rzeczywistości jest przyjęcie przez nadawcę
funkcji organizatora wspólnoty, zamkniętej przed wrogami i obcymi, nieufnej, lecz zjednoczonej
w poczuciu zagrożenia. Jest to jeden z rodzajów strategii komunikacyjnej, znamiennej dla
dziewiętnastowiecznych kazań. Wykorzystuje ona z reguły wspólnotowe my, rzadziej formy
ja i wy (ty).
Zgodnie z tradycją biblijną metafora pasterza wymaga, na zasadzie konwersji, uzupełnienia
przez wyobrażenie owieczki (owieczek) lub trzody, oznaczające drugiego uczestnika komunikacji
i określające wzajemną relację między nimi. Przywołane formy są w kazaniach nośnikami
relacji uległości i posłuszeństwa. Semantykę oddalenia wprowadzają natomiast wyrażenia
błądząca owieczka, błądzący człowiek, oznaczające grzeszników, wymagających szczególnych
starań ze strony kaznodziei-pasterza. W kontekście omawianej roli odbiorca ujmowany jest
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jako niesamodzielny, grzeszny, błądzący i wymagający opieki (religijnej i moralnej) oraz
ochrony.
Jak już wspomniano, rola pasterza jest konstruowana na bazie relacji o charakterze
paternalistycznym. W sposób szczególny ujawnia się w kazaniach adresowanych do odbiorców
ludowych. Warto zaznaczyć, że metafora pasterza była wyraźniej i częściej eksponowana
w kazaniach 1. połowy XIX wieku, natomiast słabiej w kolejnych dziesięcioleciach. Co
więcej, znamienna była dla kazań parafialnych, rzadziej pojawiała się w takich, które były
głoszone dla obcych odbiorców, co uświadamia, że była istotna z powodu funkcji integrującej
wspólnotę.
d) nauczyciel
W badanych tekstach została ukształtowana zasadnicza, ze względu na specyfikę
dziewiętnastowiecznego kazania, komunikacyjna rola nadawcy-nauczyciela. Współcześnie
znaczenie kaznodziei-nauczyciela zmniejszyło się, na rzecz roli świadka, gdyż „człowiek
współczesny bardziej wierzy świadkom niż nauczycielom” (Lewek 1998: 18). Jest to rola
często aktualizowana w całym badanym okresie, na domiar uwarunkowana w znacznej
mierze przez programowy dydaktyzm dziewiętnastowiecznych kazań, których zasadniczym
celem stało się nauczanie i wychowywanie (Brzozowski 1997: 102). Marzena Makuchowska
(2008: 314) pisze, że ówczesny kaznodzieja nie głosił słowa budzącego wiarę w Chrystusa,
lecz „występował jako nauczyciel pouczający, w co człowiek ma wierzyć, co czynić i jakimi
środkami się posługiwać, aby uzyskać zbawienie”.
Podstawą kształtowania roli nauczycielskiej jest ewangeliczna misja Chrystusa – Mistrza
i Boskiego Nauczyciela –, do której odwołują się nadawcy kazań. Omawiana rola jest do
pewnego stopnia zbliżona do roli pasterza, jako że w obydwie została wpisana funkcja
przewodnika, lecz jej aspekty są inaczej profilowane. Nadawca-nauczyciel występuje z pozycji
obdarzonego autorytetem i powołanego do nauczania przez Nauczycielski Urząd Kościoła,
który sprawuje swoją funkcję w sposób autorytatywny i nieomylny. Pełni funkcję nadawcy
instytucjonalnego, o nadrzędnej wobec nich randze, i mocą swojego autorytetu, nadanego
przez Boga, poucza i ocenia odbiorców (Kępka 2010: 54). Nadawca utrwala swój autorytet,
odwołując się do instytucji Kościoła we frazach: taka jest nauka Kościoła lub Kościół naucza:
Nie mój to znowu wymysł, ale taka jest nauka Kościoła i wielkiego Augustyna, który pisze: Marya jest
świętą i tylko święte albo do świętości dążące dusze miłuje. [Dąbr, Kaz, s. 88]

Ów status nadawcy, stanowiący podstawę komplementarnej relacji nauczyciel – uczeń,
może być kwalifikowany jako dominacyjny, lecz nieagoniczny. W analizowanych tekstach
w konstruowaniu obrazu nauczyciela nie wyzyskuje się odpowiednich deskrypcji tematyzujących
rolę, lecz konstruuje się ją przy użyciu kluczowych form werbalnych 1. osoby lp. Na
płaszczyźnie leksykalnej odnotować można obecność form werbalnych, wskazujących, że
nadawca „nastawiony” jest na pouczanie i objaśnianie: nauczać (szczególnie w związku
wyrazowym nauczać i przypominać), pouczać, uczyć się, dawać naukę, przekazywać naukę,
upewniać, dowieść, objaśniać, rozebrać ‘analizować’, wyjaśnić, wykładać, wytłumaczyć,
wykazać, np.:
Dziś tedy nauczcie się Słuchacze nabożni, jako poznawać mamy, czyli z grzechów przez spowiedź
wielkanocną powstaliśmy, i z kąd znów poznawać mamy, kiedy z łaski Boga, danej i przywróconej nam przez
spowiedź wielkanocną, wpadniemy znowu w grzechy. [Wróż, Kaz, s. 178]

Osobowe formy czasowników mają bądź charakter przeciwstawny (wy – ja): uczcie się,
nauczcie się bądź pozornie łączący (nauczymy się) dzięki zastosowaniu pluralis paedagogicus,
które jest zaprogramowane na osiągnięcie większej skuteczności (Łysakowski 2005: 52).
Wykładnik autorytetu opartego na wiedzy stanowią częste użycia czasownika mentalnego
wiem, który jest swoistym znakiem nauczycielskiej funkcji nadawcy. Jego użycia wspomagają
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kreowanie obrazu nadawcy wszechwiedzącego, przeznaczonego do roli moralno-religijnego
przewodnika wiernych. Na płaszczyźnie leksykalnej bazę tej strategii stanowią związki
składniowe z okolicznikami stopnia i miary w rodzaju: wiem dobrze, wiem więcej, wiem
lepiej. Zwroty: wiem ja oraz bliskoznaczny rozumiem ja stanowią sygnały wiarygodności
mówcy, który nierzadko wyraża w ten sposób postawę zrozumienia dla słuchaczy, decydującą
o relacji zaufania. Przykłady:
Wiem ja, Najmilsi, jak wiele to kosztuje przezwyciężenia, kochać tych, którzy się zdają być godnymi
nienawiści i zemsty; ale też i to wiem, że w tej mierze […] głosu Boskiego słuchać mamy. [Dąbr, Kaz, s. 110]
Wiem dobrze – często chcielibyśmy zadosyć uczynić namiętności naszej, a nie obrazić Boga; nie złamać
prawa Bożego, ale nie odmawiając pożądliwości ciała bożyszcze swoje i Boga pogodzić! [Anton, Kaz Mis,
s. 41]

Użycia wskazanych czasowników są pod względem sensu dopełniane przez werbalne
formy: nie mylę się, umiejscowione zazwyczaj w zdaniach nadrzędnych, oraz zapewniam,
upewniam, niosące znaczny ładunek kategoryczności, np.:
Nie mylę się, to o nich mówi św. Judasz […]. Nie mylę się, to o nich prorokuje św. Piotr […]. Nie mylę się:
oto już przyszli, i cały świat ich pełen, i wołają swoim zwierzęcym głosem ze swojej piersi bez ducha […].
[Sem, KazI, s.15]

Kolejną grupę leksyki wyrażającej działania nadawcy-nauczyciela stanowią czasowniki
mówienia, np.: mówić, głosić, przemawiać, powiadać, powiedzieć, odpowiadać, ogłaszać, rzec,
przypominać, powtarzać. Prezentują one nadawcę jako osobę, przekazującą treści, które
powinny dotrzeć do adresatów. Konteksty, w których występują, wskazują na ich złożoną
semantykę, którą zawrzeć można w formule ‘mówiąc, nauczam, pouczam was’, wskutek czego
czasowniki typu mówić stają się synonimiczne względem nauczać. Ważnym elementem roli
jest projektowanie zachowań odbiorców, któremu zostają podporządkowane czasowniki
i zwroty: słuchać, wysłuchać, nadstawić ucha oraz rzeczowniki: słuchacz, (w)słuchanie.
Z punktu widzenia omawianej kategorii istotne są także formy werbalne wskazujące na
interakcję w procesie nauczania, takie jak: pytam, pytam się, odpowiadam. Przemawiając jako
nauczyciel wiary, a także wychowawca, nadawca może stosować zróżnicowane strategie
językowe oraz posługiwać się strukturami tekstowymi właściwymi dla relacji nauczyciel –
uczeń: wyjaśniać i tłumaczyć, ilustrować wywód przykładami, dowodzić, argumentować,
perswadować, moralizować, stawiać pytania i kontrolować rozumienie treści. Szczególnym
wyróżnikiem roli nauczyciela pełnionej wobec odbiorcy jest wyzyskiwana w kazaniach (coraz
częściej od połowy XIX w.) metoda katechizmowa, porządkująca przekazywaną wiedzę przy
użyciu pytań i przywoływaniu oczekiwanych odpowiedzi. Szerzenie się owego sposobu
komunikowania było związane głównie ze zwrotem w kaznodziejstwie w latach 80. ku
kazaniom katechetycznym (i naukom katechizmowym), których głównym celem było
nauczanie prawd wiary (Olszewski 1996: 81–83).
Dominacyjna rola nadawcy powoduje, że jako nauczyciel nie tylko naucza słuchaczy, lecz
dysponuje również prawem do ich pouczania. J. Wasilewski (2006: 317) pisze, że kaznodzieja
pełni rolę nauczyciela moralnego i w związku z tym również osądza, piętnuje postępowanie,
a także nakazuje pożądane sposoby zachowania. Wychowawcza postawa nadawcy przejawia
się w stosowaniu odpowiednich środków językowych, głównie wypowiedzi o funkcji
dyrektywnej. Najbardziej uprawnionymi nośnikami funkcji okazują się wykładniki morfologiczne:
formy 2 os. lp. trybu rozkazującego, rzadziej 1 i 2 os. lmn. oraz leksykalne (słownictwo
normatywne) wyrażające zakaz lub nakaz: nie można, nie wolno, winien, powinien, ma, musi.
Różnego typu przesłanki wskazują, że komunikacyjną rolę nauczyciela uznać należy za
prototypową dla dziewiętnastowiecznego etapu kształtowania się kazania i decydującą
o tożsamości gatunku. Za nadawcę prototypowego uznać należy nauczyciela-wychowawcę
i zaznaczyć, że jego konstrukcja ulega pewnej ewolucji w badanym okresie ze względu na
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stopniowe nasilanie się wykładników językowych postawy oceniającej i karcącej. Rola
nauczyciela zajmuje centralne miejsce w polu ról nadawcy, jest rolą podstawową, ściśle
związaną z celem komunikacyjnym gatunku i najczęściej aktualizowaną, obecną w kazaniach
całego XIX wieku.
e) oskarżyciel
Wyróżnioną w procesie analizy rolę nadawcy-oskarżyciela uznać należy za dość specyficzną
dla etapu ewolucji gatunku, przypadającego na wiek dziewiętnasty, szczególnie na jego
2. połowę. Rola oskarżyciela była konstruowana w kazaniach w pewnych sytuacjach
komunikacyjnych, w związku ze specyficznymi intencjami nadawcy, które zazwyczaj były
związane z tradycyjnymi kazaniami pokutnymi. W kazaniach postawa oskarżycielska tworzyła
niezwykle funkcjonalną rolę nadawczą, która była ukierunkowana głównie na obwinianie lub
postulowanie ukarania grzeszących, a przy tym charakteryzowała się użyciem zespołu
specyficznych środków językowych, które wzmacniały jej agoniczny charakter. W wypadku
aktualizowania owej roli w kazaniach dochodzi do wyzyskania roli w mniejszym stopniu
religijnej w porównaniu z rolą pasterza, czy choćby posłańca. Niemniej jednak, religijny
kontekst dla roli oskarżyciela stanowił Sąd Ostateczny oraz kara za grzechy (Olszewski 1996:
87). W większym stopniu uznać ją można za silnie zakotwiczoną w kontekście społeczno-historyczno-kulturowym XIX w., na który złożyło się szereg przemian, prowadzących do
ustabilizowania się na gruncie homiletyki koncepcji prawniczych i dyscyplinarnych, zyskujących
najpełniejszą konkretyzację w obrazie Sądu Ostatecznego, karceralnego piekła oraz adekwatnej
wizji srogiego Boga, co skutkowało wytworzeniem się jurydycznego obrazu Kościoła.
Rolę nadawcy-oskarżyciela w kazaniach dziewiętnastego stulecia można opisać jako
specyficzny amalgamat różnych ról społecznych i przyporządkowanych im sposobów
komunikowania: skrajnie karcącego wychowawcy, sędziego, prokuratora, prawnika, policjanta,
których istotą jest ocenianie, krytykowanie, oskarżanie, kontrolowanie oraz karcenie. Analiza
tekstów pokazuje, że na sposób kształtowania owej roli nadawczej składają się następujące
czynniki: bezkompromisowy stosunek nadawcy do odbiorcy, aksjologizowanie przez
nadawcę podejmowanego problemu oraz projektowanie stosunku słuchaczy do poruszanej
tematyki. Z kazań wynika, że nadawca-oskarżyciel sprawuje w imieniu Boga-Sędziego
nadzór nad grzesznymi słuchaczami i oskarża ich, odwołując się do określonego porządku
religijno-moralnego ustanowionego przez Niego. W ten sposób realizuje cel komunikacyjny,
jakim jest oddziaływanie na zmianę zachowań słuchaczy, którzy postępują wbrew przykazaniom,
normom moralnym i obyczajowym. W związku z tym faktem dla jurydycznego punktu
widzenia nadawcy istotne pojęcie stanowi prawo (Boże), do którego nadawca odwołuje się
w przekazie określone treści, np.:
Mój bracie, czy my na straszenie ludzi jesteśmy, czy my prawo niedzielne ustanowiliśmy? Kościół
powiedział, abyś w ten dzień od wszelkiej pracy się wstrzymywał, a tego my nie wymyśliliśmy, ale ośmnaście
wieków to powtarzało. [Anton, Kaz Mis, s. 275]

Konsekwencją posługiwania się przez nadawcę retoryką oskarżycielską jest wytworzenie
się swoistej, silnie agonicznej relacji ze wspólnotą wiernych, która podporządkowana jest
założonym celom perswazyjnym. Pasterz, nauczyciel, czy posłaniec reprezentują typ nadawcy,
który występuje przed całą wspólnotą i do niej przemawia, podczas gdy nadawca-oskarżyciel,
zajmując miejsce naprzeciw słuchaczy, częstokroć oskarża ich w sposób osobowy (2. osoba
lp.), rzadziej wspólnotowy (2. osoba lmn.), ukonkretniając odbiorcę przy użyciu jednoznacznych
formuł adresatywnych (złodzieju, grzesznicy). W związku z tym jest to rola silnie autorytatywna,
zwiększająca dominację nadawcy. W kazaniach, w których wykorzystuje się strategię oskarżyciela,
odbiorcy są zawsze wartościowani i kategoryzowani jako grzesznicy. Wartościowanie aktualizuje
zawsze pewną kategorię (Suska 2012: 248), w tym wypadku jest nią grzech. Pod względem
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gramatycznym funkcjonalnego charakteru nabiera kategoria wołacza, wskazująca na stosunek
nadawcy do odbiorców i stanowiąca środek ich identyfikacji w relacji do popełnianych
przewinień, które stają się podstawą do ich piętnowania. Do identyfikacji odbiorcy służą silnie
wartościujące zwroty adresatywne o deprecjonującym charakterze, tworzące jego negatywny
obraz, w rodzaju: grzeszniku, złodzieju, nikczemniku, cudzołożnico, ladacznico, mężu piekielny,
pijaku, rozwiązły rozpustniku, gachu, np.:
I ty, grzeszniku, wyznaj, że nie masz pokoju i zadowolenia w sercu; serce twoje czcze, próżne, bez pociechy,
podobno ani jednego dnia nie masz, którybyś nazwał szczęśliwym.[Stagracz, Kaz, s. 330]

A dla kogo to piekło? […] Dla ciebie, niewierny, zdradliwy sługo; dla ciebie obmowco
i zbójco cudzej sławy; dla ciebie, co długi czynisz i długów płacić nie chcesz; dla ciebie
dziewico w oczach ludzkich ale nie w oczach Boskich […]. [Anton, Kaz Mis, s. 203]
Poza tym odbiorca może być poddawany ocenie w inny sposób, przy użyciu asertywów
o negatywnym wydźwięku, np.:
Leżysz w nałogu pijaństwa: czy tym nałogowym pijakiem stałeś się od wczoraj – od dziś – od razu? Leżysz
w nałogu cielesności: czy stałeś się nim od wczora, od dziś, od razu? [Stagr, Kaz, s. 413]

W kazaniach nastawionych na piętnowanie i oskarżanie, na zasadzie adaptacji wyzyskiwany
jest formularz retoryczny mowy oskarżycielskiej. Wypełnia go m.in. pozorowany przez
nadawcę dialog ze słuchaczami wzorowany na schemacie przesłuchania, który jest prowadzony
między ja a ty, rzadziej wy i przybiera postać systemu pytań, które manifestują nadrzędną
pozycję nadzorującego nadawcy i podporządkowanie odbiorcy. Przykładem tej strategii jest
fragment:
Czy wiedzą to, co do zbawienia wiedzieć powinni? Czy posyłasz ich na katechizmy i do spowiedzi? Czy
może sam wzbraniasz im chodzić na Mszę świętą, zmuszasz do gwałcenia świąt przez pracę ręczną? Dla twego
zysku, dla kilku nędznych groszów mordujesz ich duszę. Czy się nie dopuszczają w domu twoim, pod okiem
twojem bezprawiów i rozpusty? [Anton, Kaz Mis, s. 235]

Kluczowe dla leksykalno-semantycznego inwentarza zorganizowanej w ów sposób sytuacji
komunikacyjnej są czasowniki pytam (się) oraz powiedz (powiedzcie) o znaczeniu kontekstowym
‘zwracać się do kogoś, wymagając dokładnej odpowiedzi na temat popełnionego przestępstwa’,
sygnalizujące prawo nadawcy do nadzorowania zachowań odbiorcy oraz wskazujące na jego
wiedzę o popełnionych grzechach. W wypadku takich użyć ważny jest kontekst stawianego
pytania bądź formułowanego nakazu, który lokuje adresata w pozycji osądzanego i oskarżanego
o określone winy, rozumiane na gruncie religii w kategorii grzechu, np.:
Pytam się ciebie: kiedyś po raz pierwszy ukradł, przypomnij sobie jak ci sumienie dokuczało. Kiedyś po raz
pierwszy dopuściła się nieczystości, czy wołało sumienie? Kiedyś cudzołóztwa się dopuszczała, jak ci było
podówczas?! [Anton, Kaz Mis, s. 30]
Powiedz ty, dumny, który zuchwale prawa boskie gwałcisz: czy będziesz mógł znieść wiekuistą hańbę?
[Stagracz, Kaz, s. 358]

Zespół środków językowych, budujących rolę oskarżyciela, powoduje, że ma ona niezwykle
wyrazisty charakter. Wśród nich szczególną rolę odgrywają użycia języka, które emocjonalizują
wypowiedź zarówno w warstwie niewerbalnej, jak i werbalnej (wykrzyknienia, pytania, tryb
rozkazujący, nierówny tok składniowy). Rola nadawcy konstruowana przy użyciu wskazanych
środków językowych ma zasadnicze znaczenie dla kazań misyjnych i ludowych. Przesłanki
wskazują na to, że opisana konstrukcja nadawcy była determinowana przez ważny cel
kaznodziejstwa, jakim było przygotowania uczestniczących w kazaniu do gruntownej spowiedzi
i przemiany moralnej, w konsekwencji do nawrócenia. Rolę oskarżyciela uznać można za
znamienną dla przedsoborowego kaznodziejstwa.
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Wnioski
Dziewiętnastowieczne kazania charakteryzuje nieduży stopień utekstowienia obecności
nadawcy na płaszczyźnie wypowiedzi, niemniej jednak ujawnia się on w wyrazistych rolach
komunikacyjnych o konotacjach religijnych oraz pozareligijnych, które niekiedy odbiegają od
wyzyskiwanych współcześnie. Role nadawcy, takie jak: kapłan, posłaniec, pasterz, nauczyciel
są determinowane przez obrazy ukształtowane przez tradycję biblijną i w kazaniach są
interpretowane jako ich kontynuacja. Inne role: oskarżyciela, posła, woźnego czy siewcy są
uwarunkowane kontekstem społeczno-kulturowym. Zasadniczą, prototypową, komunikacyjną
rolę nadawcy stanowi rola nauczyciela-wychowawcy, która ma trwały charakter i występuje
w kazaniach całego badanego okresu. Znamienna, w szczególności dla 2 połowy XIX wieku,
jest rola oskarżyciela, motywowana przez gwałtowne przemiany społeczne i obyczajowe oraz
jurydyczny charakter ówczesnego Kościoła.
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THE ISSUE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SENDER AND THE RECIPIENT
IN NINETEENTH-CENTURY SERMON
Summary
The subject matter of this article encompasses the issue of the relationship between sender and recipient in
nineteenth-century Polish sermons. The author adopts Bachtin theory of genre in hers considerations of genre.
The research concentrates on pragmatic level of pattern of genre and its two important components: sender and
the receiver. The paper presents communicative roles which were used by sender’s in sermons. In order to
reconstruct roles of a priest linguistic features of his utterance are analyzed. The roles are made as: priest
(kapłan), messenger, shepherd, teacher and prosecutor. In order to show the species of relationship between
participants of sermon she pays attention to the context: authoritarian type of nineteenth-century communication
and specification of communication in Church (God, cleric, the faithful). In the article is told, that social and
historical context and some determinants of the communication situation played an important role in shaping the
sender’s roles of sermon.
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Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (2003: 244) wyjaśnia, iż idiom (idiomatyzm) to
dwu- lub kilkuwyrazowa ustalona (stała) konstrukcja językowa, której znaczenia nie da się
wyprowadzić ze znaczeń i reguł łączenia składających się na nią wyrazów. Dla przykładu,
znaczenie idiomu jeść komuś z ręki w znaczeniu ‘być uległym wobec kogoś’ nie wynika ani
ze znaczenia czasownika jeść, ani ze znaczenia wyrażenia przyimkowego z ręki. Wyrażenie to
jest niepodzielne znaczeniowo i składniowo, a w zdaniu pełni funkcję czasownika. Funkcję
rzeczownika spełnia z kolei idiomatyzm kamień u szyi w znaczeniu ‘niewygodny, kłopotliwy
ciężar’, którego znaczenie również nie jest sumą znaczeń rzeczownika kamień i wyrażenia
przyimkowego u szyi. Z kolei wyrażenie w gorącej wodzie kąpany w znaczeniu ‘impulsywny,
porywczy’ może funkcjonować w zdaniu jako przymiotnik, a jego ogólnego znaczenia także
nie można wywnioskować ze znaczenia imiesłowu kąpany oraz wyrażenia przyimkowego
w gorącej wodzie.
Inne źródło, Encyklopedia języka polskiego (1999: 138), zauważa słusznie, iż idiomatyzmy
stanowią bardzo istotny problem dla opisu języka [rodzimego – BP], ponieważ z jednej strony
tworzą one wyrażenia syntaktyczne, tj. są połączeniami wyrazów zbudowanych jak grupy
syntaktyczne, a czasem nawet jak całe zdania, z drugiej zaś wymagają traktowania pod
wieloma względami podobnego jak pojedyncze wyrazy, tj. jak jednostki leksykalne. Co
gorsza, jak zauważają autorzy ww. źródła, niektóre idiomatyzmy mogą występować w kilku
różnych wariantach formalnych, tj. mogą występować w nich pewne różnice w składzie
wyrazowym przy identyczności znaczenia (np. żyć na wiarę na kocią łapę), bądź też
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występują wśród nich warianty znaczeniowe, tj. różnicom w składzie leksykalnym
towarzyszą mniejsze lub większe różnice znaczeniowe (np. dostać dać kosza).
Jeszcze większe trudności napotkamy przy próbie kontrastywnego zestawienia wybranych
idiomatyzmów występujących w dwóch różnych językach – szczególnie, gdy będą to dwa
języki nienależące do tej samej grupy językowej, np. język polski (z grupy zachodniosłowiańskich
w rodzinie indoeuropejskiej) i język angielski (z grupy germańskich w rodzinie indoeuropejskiej).
Trudności te wynikają z faktu, iż idiomy w jednym języku mogą bardzo często zawierać
odniesienia kulturowe, które są częściowo lub zupełnie odmienne, a czasem wręcz nieznane,
dla przedstawicieli innego języka (innych języków). Dla przykładu, Polacy porównują, że
ktoś jest trzeźwy jak świnia, podczas gdy Anglicy mówią (as) sober as a judge (dosł. ‘trzeźwy
jak sędzia’ [w sądzie – BP]), a porównanie w języku polskim, że ktoś wyszedł na czymś jak
Zabłocki na mydle1 jest z kolei całkowicie nieprzetłumaczalne na inne języki – tak samo, jak
nieprzekładalne na inne systemy językowe jest angielskie porównanie (as) dead as a dodo2.
Idiomatyzmy – podobnie jak frazeologizmy w ogóle – można podzielić na kilka podrodzajów –
w zależności od różnych kryteriów typologicznych. Biorąc pod uwagę kryterium gramatyczne
(tj. badając wewnętrzną strukturę idiomu), można wyróżnić idiomy-frazy (o budowie
przypominającej zdanie lub równoważnik zdania, np. Każdy kij ma dwa końce.), idiomy-zwroty (ich głównym członem jest czasownik, np. wciskać komuś kit) oraz idiomy-wyrażenia
(zbudowane wokół rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, zaimka lub przysłówka, np. małe
piwo, ostry jak brzytwa, raz na ruski rok, oko za oko, etc.). Analizując natomiast funkcje
idiomów w wypowiedzi, czyli według kryterium funkcjonalnego, możemy analogicznie
wyróżnić idiomy-frazy (związki frazeologiczne pełniące funkcję pełnej wypowiedzi –
w postaci zdania lub jego równoważnika, np. Jedna jaskółka nie czyni wiosny lub Koniec,
kropka!), idiomy-zwroty (związki orzekające o jakimś stanie rzeczy i wymagające wskazania
przedmiotu, którego stan rzeczy dotyczy, np. puszcza farbę – ktoś czy też kamień spadł
z serca – komuś) oraz idiomy wyrażenia (związki pełniące funkcję podmiotów, dopełnień,
określeń, a nawet partykuł, spójników i przyimków, np. biały kruk, całą gębą [żołnierz,
student], [zmarzł] na kość, chcąc nie chcąc [coś zrobił], krótko i węzłowato, etc.)3.
Szczególne miejsce wśród idiomatyzmów – zarówno w języku polskim, jak i w angielskim –
zajmują idiomy-wyrażenia, zawierające nazwy kolorów. Jak zauważa Dobrowolski w przedmowie
do swojego słownika frazeologizmów (Dobrowolski 2008), idiomy te są powszechnie
używane w codziennym życiu [w różnych językach – BP] w celu doprecyzowania lub
uszczegółowienia zamierzonego komunikatu oraz ubarwienia języka, co ma go uczynić
bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy. Wspomniane tu „ubarwienie” języka jest również
wspomniane w serwisie internetowym T4TW4 w części poświęconej idiomom angielskim

1

Cyprian Franciszek Zabłocki (1792–1868) był polskim ziemianinem i właścicielem dworu w Rybnie
k. Sochaczewa. Za życia wsławił się wieloma niefortunnymi – za to bardzo oryginalnymi – inwestycjami, które
zamiast wielkich pieniędzy przynosiły mu tylko kolejne plajty. Najsłynniejsza z nich to oczywiście próba
przemytu drogą rzeczną (Wisłą do Gdańska) wyprodukowanego przez siebie mydła, które – schowane przed
celnikami w drewnianych skrzyniach pod powierzchnią tratwy – całkowicie rozpuściło się w wodzie. (na podst.
http://www.rybno.waw.pl/zablocki.php)
2
Dodo był ptakiem-nielotem, nieco podobnym do współczesnego indyka, żyjącym niegdyś na wyspie
Mauritius, który całkowicie wymarł w XVII w. Wyrażenie (as) dead as a dodo zostało natomiast rozsławione
w języku angielskim przez Lewisa Carrolla w powieści Alicja w Krainie Czarów (1865), gdzie dodo był jedną
z postaci. W literaturze istnieją również odwołania do dwóch alternatywnych wyrażeń: (as) extinct as a dodo
(dosł. ‘wymarły jak dodo’) oraz (as) rare as a dodo (dosł. ‘rzadki jak dodo’). (na podst. http://
www.phrases.org.uk/meanings/38900.html)
3
Zarys typologii i wybrane przykłady na podstawie Encyklopedii językoznawstwa ogólnego (2003: 244).
4
Projekt T4TW (‘Translations For The Web’) został stworzony przez grupę tłumaczy zafascynowanych
informatyką, którzy jako cel postawili sobie pokonanie jednej z najpoważniejszych barier związanych
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(w zakładce ‘słownictwo’), gdzie autorzy wymieniają cztery powody, dla których warto
stosować idiomy w codziennej komunikacji:
● aby bawić się słowami (czytamy tu również, iż rodowici użytkownicy języka angielskiego –
aby brzmieć zabawnie – lubią bawić się słowami, tzn. używać podwójnego znaczenia
danego potocznego zwrotu, co daje zaczątek do powstawania idiomów);
● aby nadać wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter;
● aby wyróżnić się z „szerokiego tłumu rozmówców” i podkreślić swoją indywidualność;
● aby rozładować napięcie pomiędzy rozmówcami, przez to, że idiomy brzmią dowcipnie 5.
Aby w tym miejscu choć trochę docenić ową „kolorystykę” idiomów zawierających nazwy
kolorów, wystarczy zestawić kilka ekwiwalentnych semantycznie wyrażeń i zwrotów
w języku polskim: zzieleniał z zazdrości zamiast był poczuł się bardzo zazdrosny, spojrzeć
(na coś) przez różowe okulary zamiast spojrzeć z optymizmem, czarna owca [w rodzinie]
zamiast odmieniec, czy też czerwony jak rak burak zamiast bardzo czerwony.
*
W dalszej części artykułu zostaną przedstawione szczegółowe wyniki badania empirycznego6,
dotyczącego ekwiwalencji bądź nieekwiwalencji pomiędzy idiomami w języku polskim
i angielskim, zawierającymi nazwy kolorów (przynajmniej w jednym z tych języków).
Przeprowadzona analiza miała ujawnić, czy i w jakim stopniu takie idiomy są przetłumaczalne
z jednego języka na drugi, a jeśli są, to jakie istnieją między owymi ekwiwalentami
podobieństwa i różnice pod kątem semantycznym, leksykalnym i (nieco rzadziej) strukturalnym.
Ostatecznie wyselekcjonowano 79 idiomatyzmów w każdym z języków i zestawiono je
w pięć odrębnych grup – w zależności od korelacji, jaką zaobserwowano między parami
idiomów w języku polskim i angielskim:
1. idiomy ekwiwalentne semantycznie oraz ekwiwalentne pod względem nazwy koloru;
2. idiomy ekwiwalentne semantycznie, ale nieekwiwalentne pod względem nazwy koloru;
3. idiomy nieekwiwalentne semantycznie, choć ekwiwalentne pod względem nazwy koloru;
4. idiomy ekwiwalentne semantycznie, ale zawierające nazwę koloru tylko w jednym
z języków;
5. idiomy zawierające nazwę koloru w jednym z języków, ale nie posiadające ekwiwalentnego
idiomatyzmu w drugim z nich.
Poniższe tabele odpowiadają ww. pięciu grupom idiomatyzmów. W kolumnach ‘idiom
angielski’ są również zawarte częściowe lub pełne tłumaczenia na język polski. Po każdej
z tabel następuje krótki komentarz odautorski.

z dostępnością sieci internetowej, tj. bariery językowej. Autorzy tłumaczą strony, które zawierają informacje
o wybranych standardach i projektach internetowych. (na podst. www.t4tw.info)
5
Zob. http://www.t4tw.info/angielski/slownictwo/idiomy.html. Co ciekawe, na podstronach tego adresu
można znaleźć obszerną listę ok. 700 idiomów angielskich rozpisanych w trzech kolumnach, tj. oryginalny
idiom angielski, idiom angielski przetłumaczony na język polski oraz przykładowe zdania wykorzystujące dane
wyrażenie czy zwrot.
6
Badanie to zostało wykonane w grupie badawczej autora artykułu w roku 2010.
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Tabela 1: ekwiwalencja semantyczna + ekwiwalencja pod względem nazwy koloru
Lp

idiom polski

idiom angielski

znaczenie idiomu

1

być zielonym z zazdrości /
zzielenieć z zazdrości

to be green with envy /
to get green with envy

być bardzo zazdrosnym

2

mieć/dostać zielone światło

to get / to have the green light

mieć/dostać pozwolenie
na zrobienie czegoś

3

czarny jak smoła

as black as pitch

bardzo, bardzo czarny

4

czarny jak węgiel

as black as coal

bardzo, bardzo czarny

5

czarny jak noc

as black as night

bardzo, bardzo czarny

6

czarna owca

black sheep

odmieniec, ktoś niepasujący
do otoczenia

7

czarny rynek

black market

nielegalny rynek (obrót)
gospodarczy

8

jak (czerwona) płachta na byka

like a red rag to a bull

rozwścieczyć kogoś

9

czerwony jak burak

as red as beetroot

bardzo czerwony

10

być zielonym

(to be) greenhorn/green
(greenhorn = żółtodziób)

być niedoświadczonym i/lub
niedojrzałym

11

czerwony jak rak

as red as lobster
(lobster = homar)

bardzo czerwony

12

patrzeć (na coś) przez różowe
okulary

to see (sth) / to look (at sth)
through rose-coloured glasses
(dosł. w kolorze róży)

spojrzeć (na coś) z optymizmem

13

widzieć coś w czarnych
kolorach

to paint a black picture of sth/sb
(dosł. malować czarny obraz
czegoś/kogoś)

opisywać/traktować sytuację
jako beznadziejną

14

siedzieć na żyle złota

to be sitting on a goldmine
(goldmine = kopalnia złota)

posiadać coś bardzo cennego,
zarabiać krocie

15

czarno na białym

(in) black and white
(dosł. w czerni i bieli)

zdecydowanie, wyraźnie i bez
skrupułów

Jak widać w Tabeli 1, idiomy zostały tu podzielone na dwie podgrupy, oznaczone
odpowiednio numerami 1–9 i 10–15. W pierwszej mamy do czynienia w zasadzie ze
stuprocentową ekwiwalencją, gdyż idiomy polski i angielski są tożsame semantycznie,
leksykalnie oraz strukturalnie. W drugiej grupie występują natomiast pewne różnice leksykalne,
tj. idiomy polski i angielski różnią się między sobą – najczęściej jednym leksemem, ale
semantycznie i strukturalnie są bardzo zbieżne: i tak, w miejscu polskiego przymiotnika
zielony (‘niedoświadczony’) Anglosasi używają częściej rzeczownika greenhorn (‘żółtodziób,
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beniaminek’) niż samego przymiotnika green, który jest nieco rzadszy w użyciu; w miejscu
polskiego czerwonego raka występuje leksem lobster (‘homar’); różowe okulary w angielskim
są rose-coloured (‘w kolorze róży’, ‘różane’), a nie pink (‘różowe’); czarne kolory w języku
polskim widzimy i występują one w liczbie mnogiej, podczas gdy w angielskim ‘malujemy
czarny obraz’ – w liczbie pojedynczej – czegoś lub kogoś; polską żyłę złota należy zastąpić
angielską jednostką goldmine (‘kopalnia złota’), a nasze wyjaśnienia czegoś czarno na białym
w języku angielskim odbywają się in black and white (‘w czerni i bieli’).
Tabela 2: ekwiwalencja semantyczna + brak ekwiwalencji pod względem nazwy koloru
Lp

idiom polski

idiom angielski

znaczenie idiomu

1

mieć błękitną krew

to have blue blood

należeć do szlacheckiej/
arystokratycznej rodziny

2

ognistorude (marchewkowe)
włosy

tomato-red hair

mieć rude włosy

3

dostać białej gorączki

to see red/ to see red mist

całkowicie stracić panowanie
nad sobą

4

widzieć białe myszki

to see pink elephants

widzieć nierealne przedmioty
(w wyobraźni)

5

ciemny jak czekolada

brown as a berry

mocno opalony/spalony od
słońca

6

blady jak ściana

white as a sheet/ghost

być bardzo bladym – z choroby
lub strachu

7

czarny koń

dark horse

ktoś, kogo umiejętności, plany
lub uczucia są nieznane
i zaskakujące

W Tabeli 2 idiomy zostały podzielone na trzy podgrupy. We wszystkich siedmiu parach
idiomów występuje pełna ekwiwalencja semantyczna, ale w poszczególnych podgrupach
obserwujemy różne korelacje między polskimi i angielskimi idiomami. W pierwszej (idiomy
1 i 2) – różny jest tylko element oznaczający kolor: polska błękitna krew jest w angielskim
w odcieniu blue (‘niebieski’), a ognistorude czy też marchewkowe (czyli jednak bardziej
pomarańczowe) włosy przybierają w angielskim kolor tomato-red (‘czerwień charakterystyczna
dla pomidorów’).
W drugiej grupie (3 i 4) różny jest już nie tylko element oznaczający kolor, ale i kolejny
leksem, do którego ten kolor się odnosi. I tak, Polacy dostają białej gorączki, gdy się
złoszczą, a Anglosasi – see red albo see red mist (dosł. ‘widzą czerwień’ albo ‘widzą czerwoną
mgłę’). Z kolei, polskie białe myszki w znaczeniu ‘nierealnych wyimaginowanych przedmiotów’
to angielskie pink elephants (‘różowe słonie’); a zatem nasze maleńkie gryzonie – w białej
wersji kolorystycznej występujące niemal wyłącznie w laboratoriach testowych (a zatem
bardzo rzadkie poza nimi) – należy w angielskim zamienić na największe z żyjących ssaków,
ale w zupełnie nieistniejącym w realnym świecie kolorze (a zatem jeszcze rzadsze). W tym
miejscu należy również wspomnieć (i zarazem ostrzec tłumaczących idiom widzieć białe
myszki na angielski), iż istnieje również idiomatyczna jednostka leksykalna a white elephant
(dosł ‘biały słoń’), która ma jednak zupełnie odmienne znaczenie, gdyż oznacza ‘chybioną
inwestycję, najczęściej dużych (jak ów słoń) rozmiarów, za to bardzo kosztowną w zakupie
i przez to cenną dla właściciela’. Jack (2004: 248) wyjaśnia, że według tajskiej starożytnej
legendy białe słonie (albinosy) były w Azji niegdyś tak cenne, że każdy znaleziony
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egzemplarz należał automatycznie do Króla Tajlandii, przez co zwykli chłopi nie mogli ich
używać do pracy, ani nawet na nich jeździć; jedyne, co mogli zrobić to złożyć białego słonia
w królewskim darze, tym samym kompletnie rujnując się finansowo7.
W trzeciej grupie (5–7) – oprócz różnic w występujących leksemach (rzeczownikach)
mamy do czynienia z konkretnym kolorem obecnym w jednym języku i tylko z pewnym
(jego) odcieniem – w drugim: polskie porównanie ciemny jak czekolada zawiera jedynie
ogólnik koloru, podczas gdy w angielskim jest to konkretna barwa – brown as a berry (dosł
‘brązowy jak jagoda’)8; i podobnie, ogólnikowe przyrównanie blady jak ściana na angielski
tłumaczymy konkretnym kolorem – (as) white as a sheet / as a ghost (dosł. ‘biały jak
prześcieradło/kartka’ lub ‘biały jak duch’9); stwierdzając natomiast, że ktoś okazał się
czarnym koniem w zawodach, to polskie wyrażenie zawiera konkretną barwę, a angielskie –
jedynie ogólnik (odcień) – dark horse (dosł. ‘ciemny koń’)10.
Tabela 3: brak ekwiwalencji semantycznej + ekwiwalencja pod względem nazwy koloru
znaczenie idiomu
znaczenie idiomu
Lp idiom polski
idiom angielski
polskiego
angielskiego
miejsce totalnego
pustka (np. w głowie),
odosobnienia, cela
luka (np. w pamięci);
1 czarna dziura
black hole
więzienna; strata
puste miejsce; miejsce
pieniędzy (worek bez
zaniku czegoś
dna)
2

szara strefa

nielegalna działalność
(obrót) gospodarcza

grey area

punkt zawieszenia,
niepewność, skołowanie;
podejrzliwość

3

(dostać/otrzymać)
czerwoną kartkę

zrobić coś bardzo złego
i otrzymać reprymendę
za to

(to be shown) the red
card

zostać zwolnionym
z pracy (w USA)

4

7

zielone (żółte) papiery

dokument lekarski
potwierdzający
zaburzenia psychiczne

l.p.

green paper
(green book)

l.mn. green papers

l.p.: tzw. Zielona
Księga (UK), tj.
dokument rządowy
poddający dyskusji
jakiś projekt albo ideę
drukowany zazwyczaj
na zielonym papierze11;
l.mn.: pot. zielone,
dolary w USA

Inne źródło wyjaśnia etymologię tego wyrażenia nieco odmiennie, ale również jest ono powiązane ze
starożytną Tajlandią i królem tego kraju – por. http://www.phrases.org.uk/meanings/410050.html.
8
Rzeczownik berry oznacza każdy owoc jagodowy, np. jagodę, jeżynę, truskawkę, poziomkę, malinę,
żurawinę, etc., ale żaden z tych owoców nie przybiera barwy brązowej. Zaawansowane słowniki dwujęzyczne
podają również inne ekwiwalenty rzeczownika berry – ‘ikra’, ‘dolar’, ‘funt’, ‘jajeczko’, czy ‘ziarnko’, ale żaden
z tych przedmiotów również nie kojarzy się z kolorem brązowym.
9
W języku polskim również mamy idiomatyczną frazę nawiązującą do ducha, ale nie zawiera ona żadnej
nazwy koloru, np. Wyglądasz jakbyś ducha zobaczył.
10
Wyrażenie dark horse zostało po raz pierwszy użyte przez Beniamina Disraeli’ego w powieści pt. The
Young Duke, wydanej w roku 1831, gdzie autor nawiązywał do rzeczywistego konia ciemnej maści biegnącego
w wyścigu – por. http://www.phrases.org.uk/meanings/108200.html.
11
Co ciekawe, w brytyjskich realiach istnieje również White Paper – ‘Biała Księga’, przedstawiająca
ustaloną już politykę rządu, a także Black Paper – ‘Czarna Księga’, która oficjalnie krytykuje albo potępia
pewne praktyki, instytucje, postawy, etc. (http://www.slownik-online.pl/index.php pod hasłem ‘green paper’).
W Słowniku wyrazów obcych PWN (2006: 342) czytamy natomiast, że green paper to dokument w Unii
Europejskiej, w którym Komisja Europejska formułuje swoje inicjatywy oraz rozpoczyna międzyinstytucjonalną
i publiczną dyskusję na ich temat.
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Z Tabeli 3 wynika, że żadna para idiomatyzmów nie jest ekwiwalentna semantycznie, choć
wyrażenia – pod względem strukturalnym i leksykalnym – są niemal identyczne. Jednostki
leksykalne tego typu stanowią największe utrapienie dla niedoświadczonych tłumaczy i są
źródłem wielu nieporozumień zwykłych użytkowników obydwu języków na polu międzynarodowym.
Angielskiego wyrażenia black hole nie można bowiem odnosić do luk w pamięci czy pustki
w głowie (np. przed ważnym występem), a z kolei grey area niekoniecznie odbywa się
w niezgodzie z prawem; i podobnie, w USA można otrzymać the red card nie zrobiwszy nic
złego, green paper (w liczbie pojedynczej) to po prostu rodzaj dokumentu rządowego
w Zjednoczonym królestwie bądź w Unii Europejskiej, a green papers (w liczbie mnogiej) to
„zielone” (amerykańskie dolary) i jako takie owe wyrażenia nie powinny nikogo obrażać, jak
to może mieć miejsce w języku polskim.
Tabela 4a: ekwiwalencja semantyczna + nazwa koloru tylko w języku polskim (brak w ang.)
Lp

idiom polski (+ kolor)

idiom angielski (– kolor)

znaczenie idiomu

1

obiecywać złote góry

to promise wonders
(dosł. ‘obiecywać cuda’)

obiecywać wielkie korzyści
nierealne do osiągnięcia

2

zapisać się złotymi zgłoskami
(literami)

to go down in history
(dosł. ‘zejść do historii’)

zyskać sławę dzięki wielkim
osiągnięciom

3

złota rączka

a jack-of-all-trades
(dosł. ‘robotnik wszystkich
rzemiosł/branż’)

osoba wykonująca wiele
różnych zawodów

4

znaleźć złoty środek

to strike a happy medium
(dosł. ‘uderzyć w szczęśliwy
środek’)

znaleźć kompromis pomiędzy
dwoma ekstremami

5

rozbój w biały dzień

a daylight robbery
(dosł. ‘rabunek w świetle
dziennym’)

nieuczciwe i rażące celowe
zawyżanie kosztów/ceny

6

do białego rana

till the cows come home
(dosł. ‘aż krowy wrócą do
domu’)

bardzo długo; przez całą noc,
do rana

7

wykonywać czarną (żmudną)
robotę

to do the donkeywork
(dosł. ‘praca oślęcia’)

ciężka, nudna i żmudna robota

8

odkładać na czarną godzinę

to save for a rainy day
(dosł. ‘oszczędzać na deszczowy
dzień’)

ciężkie czasy, które mogą
nadejść w przyszłości

9

myśleć (marzyć/śnić)
o niebieskich migdałach

to chase (after) rainbows
(dosł. ‘ścigać tęcze’ – l.mn.)

próbować osiągnąć niemożliwe
cele

nie mieć zielonego pojęcia

not to know the first thing about
sth
(dosł. ‘nie wiedzieć pierwszej
rzeczy o czymś’)

nie wiedzieć nic na jakiś temat

10

Jak widać w Tabeli 4a, wszystkie pary idiomów są ekwiwalentne semantycznie, ale tylko
jednostki polskie zawierają nazwy kolorów, z których najczęściej występuje kolor złoty (4×),
biały (2×) i czarny (2×). W kolejnej tabeli (4b) mamy natomiast do czynienia z sytuacją
odwrotną, tj. w parach idiomów semantycznie tożsamych nazwy kolorów występują wyłącznie
w jednostkach angielskich, przy czym najczęściej występują kolor niebieski (aż 6×) i zielony
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(3×). Dosłowne tłumaczenia wszystkich 25 idiomów angielskich na język polski w Tabelach
4a i 4b – choć czasem „niezgrabne” – pokazują zaś, jak bardzo odległe od naszych polskich
mogą być leksemy zawarte w jednostkach angielskich i jak odmienne od naszych mogą być
metafory przez nie wyrażane.
Tabela 4b: ekwiwalencja semantyczna + nazwa koloru tylko w języku angielskim (brak w pol.)
Lp

idiom polski (– kolor)

idiom angielski (+ kolor)

znaczenie idiomu

1

raz na ruski rok; od (wielkiego)
święta

once in a blue moon
(dosł. ‘raz w niebieskim/
smutnym księżycu’)

niezmiernie rzadko

2

jak grom z jasnego nieba

out of the blue (dosł. ‘z błękitu’)

nagle, niespodziewanie

3

zniknąć bez śladu

zniknąć nagle i nieoczekiwanie

4

między młotem a kowadłem

5

gadać jak nakręcony (najęty)

6

gorąco jak diabli

7

Nie taki głupi, na jakiego
wygląda.

8

mieć rękę do kwiatów (uprawy
roślin)

9

Idzie wiosna.

to go off into the blue
(dosł. ‘odejść w błękit’)
between the devil and the deep
blue sea
(dosł. ‘pomiędzy diabłem12 a
głębokim niebieskim morzem’)
to talk a blue streak (‘blue
streak’ = niebieska
wstęga/pas/smuga, etc.)
hot as blue blazes
(dosł. ‘gorąco jak niebieskie
płomienie’)
Not so green as he is cabbage
looking.
(dosł. ‘Nie taki zielony, jak
wygląda na kapustę.’)
to have green fingers/thumb
(dosł. ‘mieć zielone palce/
kciuk’)
Things start to green up around
here.
(dosł. ‘Rzeczy zaczynają się
wokół zazieleniać.)
to catch sb red-handed
(dosł. ‘złapać kogoś z
czerwonymi rękami’)
a white lie
(dosł. ‘białe kłamstwo’)
to have a yellow streak down
one’s back (dosł. ‘mieć żółtą
smugę/pręgę wzdłuż pleców’)
The pot calling the kettle black.
(dosł. ‘Garnek (imbryk/rondel),
który wyzywa czajnik od
czarnych.’)

drobne kłamstwo, uważane za
niewinne

w sytuacji, w której trzeba
wybierać pomiędzy dwoma
niekorzystnymi rozwiązaniami
mówić szybko i bez przerwy
bardzo gorąco
Potrafi dużo więcej, niż by się
początkowo wydawało.
być dobrym w uprawie roślin
(domowych)
Zbliża się / nadchodzi wiosna.

10

złapać kogoś na gorącym
uczynku

11

niewinne kłamstewko

12

mieć cykora (pietra, stracha)

13

Przyganiał kocioł garnkowi,
a sam smoli.

14

zdrowy (zdrów) jak ryba

in the pink
(dosł. ‘w różu’)

mieć dobre zdrowie

15

mieć czegoś dość / powyżej
uszu

to be / to get browned off
(dosł. ‘zbrązowieć’)

być już czymś bardzo
zmęczonym

12

złapać kogoś w momencie,
kiedy robi coś złego

bardzo się bać

Wytykasz (wypominasz) mi
błędy, które sam popełniasz.

Niektóre anglojęzyczne źródła wyjaśniają również, iż – w terminologii żeglarskiej – the devil to pionowa
spoina (szew) w przedniej części kadłuba statku, łodzi, etc., o którą rozbija się woda podczas rejsu, a więc
miejsce burzliwe i zawsze targane siłami natury. (http://www.phrases.org.uk/meanings/b.html)
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W przypadkach ujętych w kolejnych tabelach sytuacja komunikacyjna jest jeszcze trudniejsza,
gdyż jeden z języków w ogóle nie posiada ekwiwalentnego idiomatyzmu. W takim przypadku,
tj. próbując jednak dokonać przekładu idiomatycznej jednostki leksykalnej z języka źródłowego
na docelowy, należy posłużyć się odpowiednio dobraną parafrazą nieidiomatyczną w języku
docelowym, aby jak najprecyzyjniej przekazać treść zawartą w idiomie. W Tabelach 5a i 5b
autor niniejszego artykułu uwzględnił takie właśnie optymalne jego zdaniem odpowiedniki
(tłumaczenia). Niejednokrotnie są to pojedyncze leksemy, które precyzyjnie oddają ideę
danego idiomu, a czasem są to jednostki nieco bardziej złożone.
Tabela 5a: Idiom z nazwą koloru w jęz. polskim + brak idiomu w jęz. angielskim (parafraza)
idiom polski (+ kolor)

optymalna angielska parafraza
(nieidiomatyczna)

1

biały kruk (unikatowa książka, wydanie)

a very unique book/publication

2

białe małżeństwo (nieskonsumowane)

an unconsummated marriage

3

biała plama (ukryte fakty)

the concealed (historical/personal) facts

4

robić kogoś na szaro (oszukiwać)

to cheat, to swindle, to deceive sb (financially)

5

rządzić się jak szara gęś (nadużywać władzy,
stanowiska, wpływów, etc.)

to abuse one’ position/authority

6

na szarym końcu (na samym końcu)

at the very end, in the final position

7

czarny ląd (Afryka)

the African continent, Africa

8

żółte/zielone papiery (choroba psych.)

mental-disorder documents

9

złoty interes (b. rentowny interes)

a very profitable business/undertaking/
enterprise

Lp

Tabela 5b: Idiom z nazwą koloru w jęz. angielskim + brak idiomu w jęz. polskim (parafraza)
idiom angielski (+ kolor)

optymalna polska parafraza
(nieidiomatyczna)

1

black and blue

posiniaczony

2

swear black and blue

zaklinać się

3

a blue law

prawo regulujące kwestie moralności

4

blue Monday

najgorszy dzień w tygodniu (pon.)

5

to look blue/green around the gills

wyglądać na chorego / blado

6

to roll out the red carpet

gorąco powitać (kogoś ważnego)

7

(not) a red cent

bez wartości, bezwartościowy

8

a red eye

lot nocny

Lp
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a red herring

temat zastępczy (który ma na celu rozproszyć/
odwrócić) uwagę

10

a red-letter day

ważny, wyjątkowy dzień

11

a golden handshake

wysoka odprawa pieniężna

12

A golden key opens every door.

Masz pieniądze, możesz wszystko /
masz władzę.

13

(to be) tickled pink

być zadowolonym, cieszyć się

14

a pink slip

pisemne wypowiedzenie (zawiadomienie
o zwolnieniu z pracy)

15

a great white hope

dobrze zapowiadający się

16

to do sth up brown

zrobić coś dobrze/dokładnie

17

yellow-bellied

tchórzliwy

18

a shrinking violet

osoba nieśmiała

19

born to/in the purple

urodzony w rodzinie królewskiej/
arystokratycznej

9

Podsumowując dane zawarte w powyższych tabelach, możemy stwierdzić, że zdecydowana
większość polskich idiomów zawierających nazwy kolorów posiada swoje odpowiedniki (tj.
jest przetłumaczalna) na język angielski za pomocą ekwiwalentnych jednostek idiomatycznych
(Tabele 1–4: łącznie 51 przypadków na 79 przykładów, tj. 65%). Okazuje się jednak, że
bardzo różne mogą być korelacje między odpowiadającymi sobie parami idiomów w języku
polskim i angielskim:
1. zbieżność (ekwiwalencja) idealna lub niemalże idealna, tj. gdy w obydwu językach
odpowiadające sobie idiomy zawierające nazwy kolorów są tożsame lub niemalże
tożsame semantycznie, leksykalnie i gramatycznie – 15 przypadków (Tab. 1) na 79
przykładów (19%);
2. zbieżność (ekwiwalencja) częściowa, tj. gdy w obydwu językach odpowiadające sobie
idiomy zawierające nazwy kolorów są tożsame semantycznie, ale różnią się (w różnym
stopniu) leksykalnie i/lub gramatycznie – 7 przypadków (Tab. 2) na 79 przykładów (9%);
3. zbieżność (ekwiwalencja) pozorna, tj. gdy w obydwu językach idiomy zawierające nazwy
kolorów wyglądają zbieżnie pod kątem leksyki i gramatyki, ale są nieekwiwalentne
semantycznie – 4 przypadki (Tab. 3) na 79 przykładów (5%);
4. zbieżność (ekwiwalencja) niewielka, tj. gdy idiomy zawierają nazwy kolorów jedynie
w jednym z języków, ale istnieją dla nich ekwiwalentne semantycznie jednostki idiomatyczne
(nie zawierające jednak nazw kolorów) w drugim z języków – 25 przypadków (Tab. 4a
i 4b) na 79 przykładów (32%);
5. zbieżność (ekwiwalencja) zerowa, tj. gdy idiomy zawierają nazwy kolorów w jednym
z języków w ogóle nie posiadają ekwiwalentnych semantycznie idiomatycznych odpowiedników
w drugim z języków i dlatego muszą być parafrazowane za pomocą jednostek
nieidiomatycznych – 28 przypadków (Tab. 5a i 5b) na 79 przykładów (35%).
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A zatem, przekładając jednostki idiomatyczne zawierające nazwy kolorów z języka
polskiego na angielski, należy postępować niezwykle ostrożnie, gdyż wyniki przeprowadzonego
tu badania udowadniają, że – choć większość takich idiomów posiada idiomatyczne
odpowiedniki w języku angielskim – to jedynie niewielki ich odsetek (zaledwie 19%) to
idiomatyzmy identyczne lub bardzo podobne pod względem znaczenia, zawartej leksyki
i struktury. W pozostałych przypadkach tłumaczący musi zastosować pewne strategie
tłumaczeniowe, aby wiernie i dokładnie oddać treść polskiego idiomu w języku angielskim.
THE SEMANTIC-STRUCTURAL AND ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF POLISH AND ENGLISH
IDIOMATISMS INCLUDING THE NAMES OF COLOURS
Summary
The article entitled presents the semantic-structural and etymological analysis of Polish and English
idiomatisms including the names of colours.
In the theoretical part of the article, the author initially defines the very term ‘idiom (idiomatism)’ and next
explains why idioms as such are quite difficult to describe in linguistic terms. Following this, the division
(typology) of idiomatisms is demonstrated considering the two basic criteria – structural and functional ones.
Further on, a few reasons are provided for why idiomatisms are used in everyday communication at all.
In the practical empirical part of the article, the author performs the comparison of nearly 80 equivalent pairs
of idiomatic expressions including the names of colours in terms of the similarities and differences in their
meanings, structures and origins (etymology) in both languages.
The two sections – theoretical and practical – are then followed by a few vital conclusions made by the
author, drawn on the basis of all the data presented in the article. The result of the study implies that, although
the vast majority of Polish idiomatisms including the names of colours do have idiomatic equivalences in
English, the correlations between the corresponding pairs are quite varied and need to be precisely described in
order to use such units faithfully and accurately in each of the languages.
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About the names of Polish progressive rock artists. Part 2: 1990–2003
Abstract:
Proper names of Polish rock, including the ones referring to artists, seem to be of little interest to linguists. In
works devoted to rock culture the aspect of proper names is also often omitted. This article concerns the names
which are used by Polish progressive rock artists to sign their albums.
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Skupiony byłem tylko na muzyce,
a subkultury mnie nie interesowały.
Najważniejsza jest muzyka.
Mirek Gil
Nie bez powodu charakterystyka nazw polskich wykonawców kojarzonych z art rockiem
prezentowana jest tu w ujęciu uwzględniającym warunki historyczne (a co za tym idzie –
także ekonomiczne, kulturowe itd.), w jakich przyszło funkcjonować artystom. Szczególnie
doniosłe konsekwencje dla rozwoju polskiego rocka, a więc także dla panujących w nim
tendencji nazewniczych, miała zmiana ustrojowa, która nastąpiła wraz z upadkiem PRL. Nie
bez znaczenia były także takie czynniki, jak pojawienie się nowych wytwórni płytowych,
znacznie swobodniejszy dostęp do wydawnictw fonograficznych z Zachodu, ogromny rynek
niedrogich pirackich kaset magnetofonowych, powołanie do życia w 1991 r. miesięcznika
„Tylko Rock”, pojawienie się poważnych, encyklopedycznych opracowań książkowych
o tematyce rockowej. Wszystko to przyspieszało szeroką edukację muzyczną kolejnych
pokoleń fanów, zwiększając ich świadomość o niejednorodności rockowych nurtów i ułatwiając
im precyzyjniejsze określanie własnych gustów.
Muzycy, którzy wydawali swe pierwsze albumy po roku 1989 r., już u progu kariery mieli
do dyspozycji również nowy nośnik dźwięku – płytę kompaktową. Gwarantowała ona
doskonałą jakość nagrań (co dla przedstawicieli art rocka jest wartością nie do przecenienia),
ponadto znacznie wydłużała czas nagrania muzyki „bez przerw”, ułatwiając swobodne
komponowanie rozbudowanych, wielowątkowych utworów, w ramach rocka kojarzonych
właściwie przede wszystkim z tym właśnie nurtem.
Możliwość nieskrępowanego wypowiadania się ułatwiła swobodny wybór nazw, co
w użej mierze doprowadziło do rezygnacji z polszczyzny, zwłaszcza na rzecz języka
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angielskiego. Na potrzeby polskich fanów angielszczyzna nadawała nazwom wykonawców
swoistej świeżości czy wręcz rysu „światowości”, ale też faktycznie czyniła je nazwami
internacjonalnymi. Otwarcie się Polski na Zachód istotnie poszerzało zresztą grono adresatów
twórczości krajowych artystów, czego wyrazem było podpisanie przez Collage, naszą
sztandarową grupę artrockową kontraktu z prestiżową holenderską wytwórnią SI Music już
w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego stulecia (zob. Królikowski 1997: 87).
Obok roku 1990 pojawia się w tytule niniejszego artykułu, stanowiącego kontynuację
rozważań rozpoczętych w innym tekście (Marcinkiewicz 2012), jeszcze jedna data graniczna –
rok 2003. Nie jest ona przypadkowa. Jak podaje Jan Grzenia, właśnie 2003 to w pewnym
przybliżeniu okres upowszechnienia się w Polsce internetu (Grzenia 2006: 57). Masowy
dostęp do sieci nie tylko przyniósł nowe metody dystrybuowania muzyki, lecz także
spowodował zmiany w sposobach komunikowania się, a w konsekwencji – także w języku
(np. w pisowni, interpunkcji, leksyce)1. W 2003 r. ukazał się też ostatni album w ramach
cyklu wydawanego przez wytwórnię Lynx Music, w którego ramach dokonano przeglądu
najciekawszych wykonawców polskiego art rocka2. Od tego czasu podobne wydawnictwa już
się nie ukazywały, chociaż znacznie wzrosła liczba wykonawców z tego kręgu; pozwala to na
wysnucie wniosku o ugruntowaniu się pozycji tego nurtu3.
Nazewnictwo wykonawców rockowych nieczęsto staje się przedmiotem dociekań
językoznawczych, wobec czego związana z nią terminologia wciąż wymaga dopracowania
i zharmonizowania. Przypomnijmy, że Stanisław Rospond wymienia nazwy zespołów jako
część antroponimii (Rospond 1976: 12); Mieczysław Buczyński traktuje je jako nazwy grup
ludzkich należące do chrematonimów (Buczyński 1982; za: Breza 1998: 344), podobnie czyni
Ewa Rzetelska-Feleszko (Rzetelska-Feleszko 2001: 172–173). Z kolei Czesław Kosyl odmawia
im prawa do uznania za chrematonimy – jako niezgodnym z etymologią terminu (Kosyl 2001:
447). Edward Breza nie uwzględnia nazw zespołów muzycznych, kiedy wyodrębnia działy
chrematonimii, jednakże odwołuje się do nich, dokonując charakterystyki chrematonimów
(Breza 1998: passim).
Ostatnio (w kontekście nazw kabaretów) pojawiła się ciekawa propozycja Anny
Iwanowskiej, która wprowadziła termin artifonim (od łac. artifex, -cis ‘artysta’) na określenie
nazw grup artystycznych (Iwanowska 2012: 198). Autorka próbuje też przybliżyć status
onomastyczny nazw tego typu, odwołując się przede wszystkim do spostrzeżeń Artura
Gałkowskiego. Korzystając z jego ustaleń, Iwanowska jest skłonna traktować nazwy
zespołów jako przynależne chrematonimii użytkowej, w jej obrębie zaś – jako sytuujące się
na pograniczu firmonimów, czyli nazw należących do chrematonimii marketingowej (ich
desygnaty są nastawione na przynoszenie dochodów), oraz propriów należących do
chrematonimii społecznościowej (desygnaty mają „charakter społecznościowy, funkcjonują
w sferze publicznej i są niedochodowe”; Gałkowski 2011: 131).
Iwanowska zauważa ponadto, że można by terminem artifonim objąć również nazwy
pojedynczych osób, chociaż, jak dodaje, „byłyby to raczej antroponimy w funkcji artifonimów”
(Iwanowska 2012: 199). Przydatność artifonimu dostrzegam właśnie w możliwości wykorzystania
go jako hiperonimu, który mógłby obejmować wszelkie nazwy pojedynczych osób oraz grup,
którymi firmowana jest twórczość artystyczna, bez względu na to, czy przynosi ona dochody,
czy też nie. Podejście takie pozwalałoby definiować artifonimy jako ‘nazwy własne, pod
1

Nazwy wykonawców z kręgu art rocka, którzy podjęli działalność po roku 2003, staną się przedmiotem
trzeciego artykułu serii.
2
Chodzi o Polish Prog-Metal, vol. 1.
3
To zapewne zbieg okoliczności, ale warto dodać, że na lata 2002–2003 przypadł kryzys miesięcznika
„Tylko Rock”, zakończony zamknięciem pisma po konflikcie redakcji z wydawcą (po kilkumiesięcznej przerwie
ta sama redakcja wznowiła działalność, zmieniwszy nazwę na „Teraz Rock”).
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którymi osoby lub grupy prowadzą działalność artystyczną’). Na płaszczyźnie rocka można
wymienić artifonimy dotyczące twórców/wykonawców działających jako soliści4 oraz zespołów.
Analiza materiału obejmującego miana twórców z kręgu art rocka działających w Polsce do
roku 1989 r. pokazała (zob. Marcinkiewicz 2012), że w grupie pierwszej najczęstsze są
aletonimy oraz pseudonimy (w tym wypadku – indywiduonimy); okazjonalnie pojawiają się
też zmodyfikowane aletonimy oraz kombinacje aletonimu z pseudonimem. W grupie drugiej
mamy do czynienia z tzw. kolektywonimami i – znacznie rzadziej – z jednostkami
dwuczłonowymi, gdzie jeden ze składników jest kolektywonimem, a drugi aletonimem lub
indywiduonimem. Kolektywonim został tu użyty w znaczeniu, w jakim posługuje się nim
badaczka pseudonimiki literackiej Dobrosława Świerczyńska (za słowackim uczonym
Ormisem), stosując go w odniesieniu do nazw literackich spółek autorskich oraz pseudonimów
zbiorowych. Jest on przeciwstawiany innemu terminowi – indywiduonim (tj. pseudonim
jednego autora) (Świerczyńska 1999: passim). Oba terminy można, jak sądzę, z powodzeniem
zaadaptować także na użytek onomastyki muzycznej.
W związku z dużą objętością części materiałowej rozważania terminologiczne siłą rzeczy
ograniczyłem tu do niezbędnego minimum, na zasadzie zasygnalizowania problemu, który
doczeka się rozwinięcia w innych pracach. Główną intencją było sporządzenie zestawienia
zawierającego informacje o pochodzeniu nazw wykonawców z kręgu art rocka. Pochodzą one
w pierwszej kolejności z prowadzonej drogą elektroniczną korespondencji z muzykami
(zaznaczone jako: e-mail) oraz odbytych z nimi rozmów (rozmowa prywatna), z ich wypowiedzi
zawartych w środkach masowego przekazu, wreszcie – z informacji podanych przez fanów5.
Niepowodzeniem zakończyły się próby skontaktowania się z nielicznymi artystami bądź
dotarcia do wiarygodnych informacji na temat niektórych artifonimów.
Podobnie jak w wypadku pierwszego artykułu serii, przegląd poniższy obejmuje nazwy
wykonawców z dorobkiem fonograficznym (szerzej na temat przyczyn zastosowania tego
kryterium oraz pewnych możliwych konsekwencji takiej decyzji zob. Marcinkiewicz 2012:
336), w tym kilku mających na koncie jedynie wydania zawierające utwory w wersji demo.
Przypomnę też, że interesuje mnie przede wszystkim kwestia faktycznej motywacji danej
nazwy, jednakże w wypadku braku takiej informacji uważam za właściwe podjęcie próby
zbadania, co jest w stanie wyczytać z nazwy odbiorca, fan.
Nazwy wykonawców solowych
Właśnie w wypadku nazw z tej grupy najsilniej odczuwane jest ich powiązanie z osobami,
co znajduje potwierdzenie także w klasyfikacjach onomastycznych, w których imiona i nazwiska
(wspólnie tworzące aletonimy) oraz pseudonimy zalicza się do antroponimów. Nazwami tego
typu posłużyło się w latach 1990–2003 ośmiu artystów z kręgu art rocka.
A l e t o n i m a m i podpisało swoje nagrania pięciu muzyków: Apostolis Anthimos, Wojciech
Hoffmann, Wojciech Jasiński, Marek Raduli i Łukasz Święch. Nietrudno zauważyć, że są to
w większości muzycy kojarzeni z uznanymi zespołami (m.in. takimi jak SBB, Abraxas,
Budka Suflera czy Turbo), co mogło ułatwiać podjęcie decyzji o posłużeniu się właśnie
aletonimem. Interesujące, że w licznych tekstach poświęconych gitarzyście SBB, urodzonemu
w Polsce Grekowi Apostolisowi Anthimosowi pojawia się spolszczona forma nazwiska –
Antymos (zob. np. Wolański 2003, I: 20). Powielanym błędem jest mylenie imienia z nazwiskiem

4

Dokonuję tu pewnego uproszczenia, ponieważ niejeden artysta działający solo wspomagany jest na scenie
czy podczas sesji nagraniowej przez innych muzyków.
5
Podobnie jak w Marcinkiewicz 2012, wszelkie wypowiedzi fanów, na które się tu powołuję, pochodzą od
użytkowników Forum Dinozaurów (www.rockjazz.pl), którego trzon stanowią osoby zwiazane z kwartalnikiem
„Lizard” czy serwisami ArtRock.pl i ProgRock.org.pl.
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muzyka, co prowadzi do niemałej popularności konstrukcji o szyku Anthimos Apostolis (lub
Antymos Apostolis).
Rodzaj ingerencji w formę a l e t o n i m u polega na umieszczeniu pomiędzy imieniem
i nazwiskiem pseudonimu. Pojawił się jeden przykład: Adam Certamen Bownik (prawdziwe
drugie imię muzyka to Mirosław) zaczerpnął pseudonim od nazwy deathmetalowego zespołu
Certamen, w którym grał wcześniej (zob. Bownik) (łac. certāmĕn, ĭniĭs ‘walka, spór’;
Kumaniecki 1988: 84). Możemy w tym wypadku mówić o nowej jednostce, będącej
kontaminacją aletonimu i pseudonimu, czy wręcz o podniesieniu pseudonimu do rangi
drugiego, „charakteryzującego” imienia. Wydaje się, że sposób utworzenia omawianej
jednostki zaczerpnięty został z języka angielskiego, co znajduje potwierdzenie w opisie wielu
albumów płytowych wydawanych w państwach anglojęzycznych. W znanych mi przykładach
pseudonim przeważnie ujmowany jest w cudzysłów, więc ma charakter wtrącenia, natomiast
w wypadku polskiego twórcy opis każdego z jego licznych albumów przynosi formę 3-wyrazową,
której wszystkie składniki, jeśli chodzi o zapis, funkcjonują na równych prawach.
P s e u d o n i m y jako główne nazwy, którymi artyści sygnują własną twórczość, nie są zbyt
popularne. Jako Mabi wydał jeden ze swych albumów Marek Biliński. Akronim (sylabowiec)
został utworzony z początkowych liter imienia i nazwiska artysty. Inny charakter ma pseudonim
Zefir, pod którym wydał swój album Marek Wójcicki, wspominający:
W PRL produkowano takie małe wentylatorki o nazwie zefir. Ich śmigiełka kręciły sie bardzo szybko. Po
jakimś koncercie w Hybrydach jeden z moich kolegów stwierdził, że gram z prędkością obracających się
śmigiełek owych wentylatorków (e-mail).

Nazwa, która powstała jako przezwisko, została w tym wypadku zaadaptowana na
pseudonim artystyczny – w klasyfikacji pseudonimów proponowanej przez Świerczyńską
najtrafniej charakteryzuje ją termin alienonim ‘pseudonim nadany […] przez osoby trzecie
lub wywołany okolicznościami’ (Świerczyńska 1999: 207). Co ciekawe, opis jedynego
solowego albumu gitarzysty nie jest konsekwentny i na grzbiecie opakowania CD figuruje
forma Marek Zefir Wójcicki6.
Nazwy zespołów
W wypadku art rocka można mówić o znacznie mniejszym stopniu skonwencjonalizowania
nazw zespołów, niż w takich nurtach rocka jak punk czy ekstremalne odmiany metalu (zob.
Rutkowski 2010, Rutkowski 2011). Już pierwszy artykuł serii pokazał, że zdarzają się
znaczne rozbieżności między intencjami przyjmujących nazwy zespołów a tym, co jest
w stanie „wyczytać” z tych nazw odbiorca (zob. Marcinkiewicz 2012). Również w wypadku
części nazw figurujących poniżej próby interpretacji, bez przekazanych przez muzyków
wyjaśnień etymologicznych, byłaby nietrafione. Być może należałoby przyznać rację Annie
Iwanowskiej, proponującej analizowanie artifonimów z uwzględnieniem zawsze jednej
z perspektyw – nadawcy lub odbiorcy7. Ponieważ szczególnie interesujący wydaje się punkt
widzenia nadawcy, preferuję tu kierunek badań związany właśnie z nim. Z drugiej jednak
strony warto zastanowić się nad tym, czy w wypadku zamkniętej grupy onimów (stanowi taką
zebrany tu materiał), w sytuacji, gdy dla części spośród nich etymologię nie zawsze można
ustalić, wobec owych nazw problematycznych językoznawca powinien pozostawać obojętny.
Należy, jak sądzę, podejmować w takiej sytuacji próby interpretacji, chociaż powinno się to
czynić z dużą ostrożnością. Czynnikiem sprzyjającym może tu być wiedza o specyfice danego
typu muzyki, także o tendencjach obejmujących pozostałe kody, w jakich realizowany jest
przez artystów przekaz rockowy. Przydatne może być także odwoływanie się do informacji
6

Zefir, CD Solo, Polskie Nagrania 1999, PNCD 443.
Nader interesujące może być sporządzanie swoistego „protokołu rozbieżności” pomiędzy wynikami badań
opierających się na obu możliwych perspektywach.
7
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przekazanej na poziomie owych kodów (zwłaszcza w ramach wydawnictw fonograficznych)
przez konkretnych, interesujących lingwistę wykonawców.
Jeśli chcielibyśmy określić pewne stereotypowe cechy, które powinna spełniać „modelowa”
nazwa charakteryzująca grupę progrockową, można by wskazać na odniesienia do takich
jakości, które opisują przede wszystkim cechy muzyki, takie jak eklektyzm, uwydatnianie jej
artystycznych ambicji czy intelektualnych podstaw, wszechstronność i wysoki poziom kultury
muzycznej artystów… Wprawdzie wybór adekwatnego „szablonu”, do którego badacz może
przykładać poszczególne nazwy, nie zagwarantuje właściwych wniosków, może jednak
ograniczyć ryzyko pomyłki. Odrzucenie mocno zakorzenionego wśród badaczy przyzwyczajenia
do tego, by patrzeć na muzykę rockową przez pryzmat subkultur, i uwzględnienie pobudek
artystycznych towarzyszących twórcom artrockowym, pozwoliłoby na ustrzeżenie się przed
formułowaniem ryzykownych tez, że nazwy takie jak Ogród Wyobraźni czy Arbiter
Elegantiarum mogą stanowić efekt „chwilowego «zapotrzebowania» członków powstającego
zespołu na «ładną nazwę», bądź też prowokację podniesioną do kwadratu” (Zgółkowa,
Szymoniak 1988: 168).
Abraxas
Abraxas to, jak podaje zespół, „słowo kabalistyczne, którym gnostycy oznaczali Istotę Najwyższą. To idea
walki dobra ze złem, miłości z nienawiścią, szaleństwa z milczeniem…”8 (por. też hasło Abraksas w Kopaliński
2000: 12). Zamieszczona w zremasterowanym wznowieniu tego albumu biografia grupy doprecyzowuje:
[…] Adam Łassa i Łukasz Święch znaleźli odpowiednią nazwę dla zespołu, który wspólnie tworzyli. I tak jak
w powieści H. Hessego pt. Demian, Abraxas był bóstwem sił dobra i zła, przenikających się wzajemnie, tak
samo już wkrótce okazało się, że ten swoisty dualizm stał się wizytówką zespołu. Przemienne nastroje,
zaskakujące zmiany rytmu, kontrowersyjne teksty, wysmakowane aranżacje i niepowtarzalna harmonia to
najbardziej charakterystyczne cechy stylu Abraxas 9.
Ad Libitum
Łac. ad libitum to w kontekstach muzycznych ‘określenie w partyturze pozwalające wykonawcy utworu na
dowolność np. w wyborze tempa, instrumentu lub jednej z kilku podanych wersji’ (Bańko 2011: 11). Grający na
instrumentach klawiszowych Piotr Połoszynowicz wyjaśnia:
Nazwa zespołu powstała zupełnie spontanicznie i po krótkich obradach wybraliśmy właśnie Ad libitum…
Nie przypadkiem taka nazwa… przekonani byliśmy, że w pełni oddawała ona charakter tworzonej przez nas
muzyki. Ad libitum oznacza dowolność wykonania melodii, ale przede wszystkim rytmu. Termin muzyczny
okazał się idealnie pasować do charakteru prezentowanej przez wszystkich członków zespołu wizji
połączenia muzyki, światła, obrazu oraz tekstu, gdyż tylko poprzez te cztery komplementarne elementy
mogliśmy całkowicie wyrazić siebie. Jeżeli chodzi o fanów, chcieliśmy, aby poprzez taką właśnie
niespotykaną i niezbyt prostą nazwę zmusić ich do przemyśleń. Faktem stało się często zadawane pytanie o
znaczenie nazwy zespołu. Dzięki temu Ad libitum coraz bardziej zapadało w pamięć i utożsamiało się ze
stylem muzycznym, jakim jest rock progresywny (e-mail).
After / After…
Z ang. ‘po, później, potem’. Nazwa została odnotowana na składance z polskim art rockiem w wersji bez
wielokropka, który stosowany jest przez zespół na wszystkich albumach. Gitarzysta Wojciech Tymiński
zaznacza, że brak znaku interpunkcyjnego spowodowany jest przeoczeniem wydawcy, z kolei o powołaniu
nazwy mówi:
Początkowo działaliśmy jako Awake, okazało się jednak, że istnieje kilka grup o takiej nazwie. Jedna z nich
zwróciła nam uwagę i poprosiła o zmianę nazwy. Było kilka pomysłów (m.in. ASK), nadszedł jednak czas
8

Abraxas, CD Abraxas […Cykl obraca się. Narodziny, dzieciństwo pełne duszy, uśmiechów niewinnych
i zdrady…], Ars Mundi 1996, AMS 007R.
9
Abraxas, CD CD Abraxas […Cykl obraca się. Narodziny, dzieciństwo pełne duszy, uśmiechów niewinnych
i zdrady…], JK2000CD02.
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zmian personalnych i stwierdziliśmy, że okres w którym graliśmy jako Awake definitywnie minął. Padła
propozycja After Awake, a następnie After…, w miejsce trzech kropek każdy może wstawić swoje słowo.
Dziś nazwę postrzegamy po prostu jako wyraz, zespół liter – nie przypisujemy jej jakichś podtekstów
(e-mail).
Albion
Albion to „starożytna, poetycka nazwa Wysp Brytyjskich, potem Anglii lub Szkocji czy nawet tylko Pogórza
szkockiego, pochodząca może z celt[yckiego] alp, ailp ‘skała, góra’ a[lbo] z łac[ińskiego] albus ‘biały’, od
kredowych skał wybrzeży Dovru” (Kopaliński 2000: 25–26). Zespół wyjaśnia: „Wybór nazwy […] nie był
związany z jakimkolwiek symbolem” 10.
Alkatraz
Roman Kostrzewski, muzyk znany z zespołu Kat, wyjaśnia:
Zespół zapożyczył nazwę […] od studia [nagrań] – Jacek [Regulski, gitarzysta zespołu – R.M.] założył je
w jakimś dziwnym opustoszałym miejscu i chciał je jakoś zabezpieczyć przed złodziejami. Obudował cały
budynek żelastwem, które przypominało więzienne kraty. Po roku przebywania w tak wyglądającym miejscu
wpadł mu pomysł na nazwę studia – Alkatraz. Nie dość, że skojarzenie z więzieniem, to jeszcze w tym
słowie siedzi Kat. Wraz z basistą przystaliśmy na Alkatraz, choć były też bardziej swojskie skojarzenia:
Wronki. Ale doszliśmy do wniosku, że jakoś tak nie wypada. A i menażer by nas pogonił („Tylko Rock
2001/8: 61)11.
Alcatraz to wyspa, kojarzona przede wszystkim z zakładem karnym dla najniebezpieczniejszych więźniów
(por. Kopaliński 2006: 12).
Alligators
Z ang. ‘aligatory’. Jerzy „Szela” Stankiewicz, wokalista i harmonijkarz grupy, podaje, że jej nazwa pochodzi
od nazwy niezależnej wytwórni płytowej Alligator Records, której profil artystyczny (blues chicagowski) jest
mu szczególnie bliski (rozmowa).
Alter Ego
Z łac. ‘drugie ja’. Perkusista Robert Pludra wspomina, że powołując zespół, muzycy byli 15-latkami i szukali
nazwy oryginalnej. Tę, którą obrali, uznali wówczas za prezentującą się niebanalnie i świeżo, a także za mogącą
przywodzić skojarzenia z rockiem alternatywnym. Muzyk dodaje, że być może chodziło też o uwypuklenie
znaczenia ‘drugie ja’, w związku z jednoczesnym zaangażowaniem członków grupy w projekt o innym
charakterze muzycznym. Warto dodać, że niejako w nawiązaniu do nazwy, zespołowi zdarzało się koncertować
w maskach teatralnych. Ponieważ w skrócie nazywano muzyków „Altersami”, a oni sami dzięki Internetowi
zaobserwowali, że istnieją już inne zespoły działające pod szyldem Alter Ego, ok. roku 2006 doszło do zmiany
nazwy na Alters (rozmowa, e-mail).
Amarok
Nazwą tą sygnowany jest projekt Michała Wojtasa, zafascynowanego twórczością Mike’a Oldfielda (zob.
Wilczyński 2008: 14). Onim nawiązuje do tytułu albumu Amarok (1990) brytyjskiego multiinstrumentalisty,
a ideonim ten może być interpretowany na różne sposoby, m.in. jako uproszczony zapis wyrażenia am a rock
(por. I am a rock, także jako tytuł utworu Paula Simona, a później duetu Simon & Garfunkel; ten trop potwierdza
też tytuł pierwszej kompozycji debiutanckiego albumu 12 projektu Amarok: I’m A Rock). To znamienne, że
Wojtas jako nazwę, którą firmuje własne działania artystyczne, wybrał z dyskografii Oldfielda album oceniany
jako wybitnie niekomercyjny.

10

Zob. CD Polish Art-Rock, vol. 1, Lynx Music 2000, LM 04CD.
Zachowano pisownię oryginału.
12
Amarok, CD Amarok, Ars Mundi 2001, AMS 029R.
11
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Anamor
Etymologia nieustalona, chociaż prawdopodobna wydaje się sugestia, iż nazwa zespołu, którego liderem był
Roman Kusy, powstała w konsekwencji określania grupy jako „zespół Romana”, a następnie utworzenia
anagramu od drugiego członu13.
Angel Of Swing
Nazwę można tłumaczyć z angielskiego jako ‘anioł swingu/swinga’. Członkini zespołu Angelika Fijałkowska
wspomina:
Gdy zastanawialiśmy się nad nazwą, słuchaliśmy płyty Counterparts naszego ulubionego zespołu Rush.
W utworze Stick It Out jest sformułowanie „pendulum swing” i mój mąż [tj. Grzegorz Fijałkowski]
powiedział, że brzmi to zupełnie jak „angel of swing” i tak by chciał nazwać zespół. Pomysł spodobał się
pozostałym członkom grupy i tak zostało (e-mail).
Ankh
Wbrew sugestii Aliny Naruszewicz, nie należy traktować tej nazwy jako skrótu ANKH (Naruszewicz 1998:
41). Piotr Kowalski podaje: „Symbolem fallicznym połączonym z owalnym wyobrażeniem kobiecych narządów
rodnych był […] egipski ankh, krzyż z pętlą na jednym z dłuższych ramion. W języku hieroglifów symbolizował
on zapłodnienie ziemi przez słońce, a więc w ogóle życie” (Kowalski 1998: 264). Z kolei Władysław Kopaliński
określa Ankh jako ‘klucz życia’ i wyjaśnia, że jest to „atrybut bogów staroż[ytnego] Egiptu – Słońce, życie
przyszłe, życie i śmierć, klucz do boskiej wiedzy i przeznaczenia, nieśmiertelność, Niebo i Ziemia, połączenie
przeciwieństw, kobieta i mężczyzna, człowiek, siła i mądrość” (Kopaliński 1990: 174). Piotr Krzemiński,
gitarzysta i wokalista grupy precyzuje:
[…] Ankh to egipski krzyż oznaczający życie. Tak naprawdę chodzi o to, że niewiele rozumiemy ze
starożytności […]. Patrzymy, my ludzie kultury zachodniej, na piramidy jak na dziwne obiekty, tak samo jak
na uśmiech sfinksa i niewiele z tego rozumiemy. Kluczem jest skupienie kota. Ankh to istnienie poza czasem,
który jest złudzeniem, Ankh to symbol świadomości wyrażony w medytacji. To poszukiwanie złotego środka
i nieruchomego poruszyciela. Oczywiście to nawiązanie do Arystotelesa nie jest, jeśli chodzi o Egipt,
przypadkowe. Głębia doświadczenia życia (e-mail).
Annalist
Z ang. ‘kronikarz’. Robert Srzednicki, gitarzysta i wokalista grupy, zauważa:
Nazwa zespołu bardzo często jest wynikiem „burzy mózgów” założycieli danej grupy i nie kryje się za nią
żadna specjalna tajemnica czy też ukryta treść. Tak też było w naszym wypadku. Nazwa Annalist (ang.
‘kronikarz’) wydała nam się tajemnicza, w miarę oryginalna i łatwa do zapamiętania. Jako ciekawostkę mogę
podać fakt, że średnia wieku członków zespołu wynosiła w okresie wymyślenia nazwy 17 lat (e-mail).
Anyway
Z ang. ‘jednak, jednakże’, ‘tak czy inaczej’. O pochodzeniu nazwy informuje Łukasz Święch, pierwszoplanowa
postać projektu:
Na początku lat 90. Działaliśmy jako Anyway Chambers. Byliśmy wówczas pod dużym wrażeniem
rewelacyjnego The Lamb Lies Down On Broadway Genesis, gdzie znajduje się utwór Anyway. Chambers
odnosiło się do orkiestry kameralnej (zespół traktowaliśmy jako małą orkiestrę kameralną), czyli do
angielskiej nazwy chamber orchestra. Zespół Anyway Chambers nagrał materiał na pierwszą płytę, która nie
została wówczas wydana i w rok później rozpadł się. W 1999 r. pojawiła się firma zainteresowana wydaniem
płyty. Postanowiliśmy skrócić nazwę do Anyway, a na cześć starych czasów pozostawić Chambers jako tytuł
płyty (e-mail).
Książeczkę Chambers otwiera zdanie: „Tak czy inaczej… muzyka wyraża emocje”14.
April Ethereal
Ang. april ‘kwiecień’, ethereal ‘eteryczny’. Nazwa prawdopodobnie od utworu zespołu Opeth.

13
14

http://forum.gazeta.pl/forum/w,367,9016144,,Prawda_o_Anamorze_.html?v=2&wv.x=1(1.01.2013).
Anyway, CD Anyway, Metal Mind Records 1999, MMP CD 0074.

180

Radosław Marcinkiewicz

Apteka
Nazwa skrócona od wcześniejszej – Brzemienna Apteka. Basista Marcin Ciempiel objaśnia:
W aptece jest wiele różnorodnych lekarstw – podobnie w naszej muzyce. Chodzi o to, żeby się wyleczyć ze
zbiorowej schizofrenii. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia, po zerwaniu kontaktów
z zespołami, z którymi akurat grał, stwierdził, że jest mu potrzebne lekarstwo – i w ten sposób trafił do
Apteki („Tylko Rock 1993/3:61).
Warto dodać, że czasem nazwa wymieniana jest też w kontekście narkotyków (jeden z albumów grupy nosi
nawet tytuł Narkotyki) („Tylko Rock 1996/7: 24).
Atrophia Red Sun
Z gr. atrophía ‘atrofia, zanik’ i ang. red sun ‘czerwone słońce’. Nazwa pierwotnie doommetalowej grupy,
kontrowersyjna pod względem gramatycznym, przywodzi skojarzenia z nieodwracalnym zapadaniem zmroku,
nastawaniem ciemności. W tekstach poświęconych zespołowi często pojawia się skrótowiec ARS (por. łac. ars,
artĭs ‘sztuka’; Kumaniecki [oprac.] 1988: 50).
The Band Of Endless Noise
Z ang. ‘zespół niekończącego się hałasu’. Gitarzysta Adam Sanocki wyjaśnia, że nazwa zespołu
[…] jest przewrotna na kilku płaszczyznach. Z jednej strony łamie wszelkie zasady tworzenie nazw – jest
długa, po angielsku etc., z drugiej strony większość zespołów chce, aby uważano że tworzą muzykę. My zaś
określamy się mianem trupy hałasującej, czyli w zasadzie czymś pejoratywnym – bo kto lubi hałas? I to
jeszcze „zespół nieskończonego hałasu”. Na początku miał to być projekt muzyczny tak odmienny
stylistycznie od tego, co graliśmy kiedyś […], że postanowiliśmy wydać pierwszy materiał pod nową nazwą.
Ale tak już zostało. Myślę, że u podstawy nazwy leży stylistyka punk, z której się wywodzimy, przeciwna
mainstreamowi, będąca z dala od głównych nurtów tzw. show bussinesu. Poza tym noise to także lubiany
przez nas gatunek muzyczny… Na pierwszej płycie mieliśmy także kawałek Noise Is Everywhere…
Osobiście uważam, że muzyka jest wszędzie, w tzw. codziennym hałasie, jaki słyszymy w domu, pracy czy
na ulicy… A my robimy ją akurat za pomocą instrumentów, żeby nieco bardziej ją okiełznać (e-mail).
Beltaine
Jak podaje Andrzej Sapkowski, Beltaine (lub Beltane; wym. Bel-tina lub Biol-tina) było świętem celtyckim,
obchodzonym nocą z 30 kwietnia na 1 maja, inicjującym lato, jedną z dwóch pór roku wyróżnianych przez
Celtów (Sapkowski 2001: 60–61). Sebastian Madejski, wokalista i multiinstrumentalista, wspomina, że
pomysłodawcą nazwy zespołu był Michał Pietrusiewicz, i opatruje to następującym komentarzem:
Z perspektywy czasu myślę, że nazwa odzwierciedlała głównie stan umysłów młodych wtedy ludzi
w naszym zespole. Tak jak to majowe święto przełomu i ognia było dla Celtów czasem nadziei i jednocześnie
niewiadomą na nadchodzący czas, tak idea zwieńczenia nie tyle wieku, co tysiąclecia stała się zasadnym
pretekstem, by trzymać się obranych linii wizerunku. Ja powtarzałem, że poprzednio taka sytuacja miała
miejsce 1000 lat temu... i że ludzie z końca XIX wieku na pewno pozazdrościliby nam tej chwili. Należy
więc cośuczynić, by utrwalić naszą obecność. [...] Z czasem myśl o irlandzkim święcie przestała nas
inspirować. [...] Z kilku [...] przyczyn od 2008 roku nazwa formacji brzmi Beltaine Improved 15. Przecież
zawsze może być lepiej… (e-mail).
Bibisi
Gitarzysta Ryszard Piwowarczyk charakteryzuje instrumentalną muzykę grupy jako „niezamykającą się
w żadnym gatunku muzycznym [z dużą dozą improwizacji]” oraz wyjaśnia:
Bibisi miało być łatwe do zapamiętania, a chyba każdy na świecie zna słynne BBC – stąd „fonetyczna gra
liter” i mamy Bibisi. A później powstała żartobliwa „ideologia”, że instrumentalnie nadajemy zakodowane
w grzebieniach informacje o myszach. […] Pamiętam pierwszy poważniejszy przegląd w „Klubie Pod
Jaszczurami”, gdzie grało ok. 10 zespołów. Okazało się później, że mało kto pamiętał nazwę jakiejkolwiek
grupy, ale Bibisi wszyscy zapamiętali – ci, którym sie podobało, i ci, którym się nie podobało (e-mail).
15

Jedną z przyczyn mogło być istnienie innej polskiej grupy (folkrockowej) o tej samej nazwie (zob.
Wilczyński 2008: 133).
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Bordo
Tomasz Kaczmarczyk (gitara, instrumenty klawiszowe) wyjaśnia, że „Bordo to był stan umysłu”, po czym
odsyła do precyzyjniejszych informacji ze strony internetowej:
Bo rd o … / Bordo to kolor./ Bordo to anagram…/ Bordo to wszystko, co ktoś chce usłyszeć i przez nie
rozumieć, ale przede wszystkim jest to określona wrażliwość, propozycja dla tych, którzy zmęczyli się
hukiem rzężących gitar i postawą pseudobuntowników./ A czy nasycony, prawie gasnący kolor ma coś z tym
wspólnego? – Pewnie tak, przynajmniej dla mnie./ Trudno jest przekonać kogoś, że właśnie taki sposób
grania ma mu się podobać. A im bardziej muzyka jest oddalona od zwyczajowej konwencji, tym bardziej
staje się to wręcz niemożliwe16.
Dodajmy, że anagramem wyrazu bordo jest dobro.
Bronx
Bronx to północny okręg Nowego Jorku. Jedno z czasopism muzycznych podaje następującą informację
o grupie: „Jak sama nazwa wskazuje, kapelka ta przyszła na świat w Wojkowicach” („Metal Hammer” 2000/6:
60). Wojkowice są czasami określane mianem „polskiego Bronxu”.
Cave
Ang. ‘jaskinia, grota’. Perkusista Leszek Łuszcz wyjaśnia: „To nie jest jaskinia. To jest po prostu cave. Tak to
sobie wymyśliliśmy – dobrze brzmi…” („Tylko Rock” 1995/8: 23).
Centuria
Interesująca jest wieloznaczność wyrazu centuria. Sprawia to, że na przykład Marcin Gajewski interpretuje
nazwę w sposób następujący: „Centuria to oddział wojska w starożytnym Rzymie. Ale to, co tworzy ten zespół,
nie kojarzy się z walką, agresją i gwałtownością” („Tylko Rock” 2000/9: 51). Warto jednak wspomnieć, że
o tekstach utworów z jedynego albumu tej grupy można przeczytać, iż „[…] inspirowane są apokaliptyczną
wizją przejścia z 1999 na 2000 rok. Pierwotnie […] longplay miał ukazać się w grudniu 1999 roku, kiedy
wszyscy byli pod wpływem przełomu dat” (Zob. Szklarczyk) (por. też centurie jako przepowiednie
Nostradamusa oraz tytuł albumu Centurie [1998] grupy Abraxas). Muzyk zespołu Jarosław Baran wspomina
(e-mail), że najprawdopodobniej nazwa wzięta została od miana tysiącznika, leczniczej rośliny (ta z kolei
pochodzi od Chirona17, centaura, który odkrył jej lecznicze właściwości; zob. Kopaliński 2000a: 142), ale istotne
były przede wszystkim walory estetyczne tego wyrazu.
Chimera
Władysław Kopaliński pisze, że wywodząca się z mitologii greckiej Chimera (chímaira ‘koza; chimera’) to
„potwór z Likii, przedstawiany niekiedy jako trzygłowy zwierz o głowach lwa, smoka i kozy, a częściej, wg
Homera […] jako «lew z przodu, wąż z tyłu, a koza w środku», potwór niszczący kraj ogniem buchającym mu
z pyska […]” (Kopaliński 2000a: 149–150). Por. też kilka akcentujących niejednorodność znaczeń przenośnych
w polszczyźnie (zob. np. Bańko [red.] 2011: 206).
Gitarzysta basowy Błażej Domański podkreśla, że w dużej mierze atrakcyjna wydała się muzykom
wieloznaczność nazwy (jej pomysłodawczynią była wokalistka Joanna Marchel), trafnie charakteryzująca
muzykę zespołu proponującego różnorodne, rozbudowane, smutne kompozycje18. Jednym z decydujących
czynników w podjęciu decyzji o przyjęciu nazwy okazała się ilustracja przedstawiająca Chimerę (rozmowa).
Collage
Z fr. collage ‘naklejanie, oklejanie papierem’. W polszczyźnie, w szerokim znaczeniu, kolaż/collage to
‘dzieło powstałe z połączenia elementów różnych dzieł lub elementów pochodzących z różnych stylów lub
gatunków sztuki’ (Bańko [red.] 2011: 643).
16

Zob. http://bordokrakow.w.interia.pl/tz01.htm (3.01.2013).
Być może istotna jest też uwaga Z. Kubiaka, który pisze o tym wszechstronnie uzdolnionym wychowawcy
herosów: „Znał się [...] wybornie na muzyce [...]” (Kubiak 1997: 461–462).
18
Jak wspomina Domański, muzycy zwykli żartować, że gdyby zakładali zespół hardcore’owy, powinien on
przyjąć nazwę Chimerra – przez dwa r.
17
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Mimo że Collage to najważniejszy polski zespół artrockowy lat 90., trudno znaleźć wypowiedzi poświęcone
nazwie (pierwotnie grupa działała jako Blue Island). Wydaje się, że onim przede wszystkim ma akcentować
eklektyczny, wielokierunkowy charakter muzyki, o której Wojtek Szadkowski, perkusista grupy, odpowiadając
na pytanie o przyczyny wyboru drogi artystycznej, mówi: „Rock progresywny to gatunek najbardziej pojemny.
Możesz bez posądzenia o zdradę dowolnie operować środkami wyrazu. Jest to muzyka synkretyczna, w której
możesz zawrzeć wszystkie swoje, najbardziej skrajne fascynacje” („Tylko rock 1992/3: 18). Por. też: „Ten
rockowy Kolaż powstał w 1984 r.” (Królikowski 1997: 87).
Colt
Z ang. colt ‘amerykański rewolwer sześciostrzałowy, tradycyjnie używany przez kowbojów’ (Bańko [red.]
2011: 219). Związany z grupą Jerzy Kij (jeden z utworów nosi tytuł Marzenia Jurka Kija) wyjaśnia, że
jej muzyka miała się kojarzyć z wystrzałem – miała być „wystrzałowa 19, mocna” (rozmowa).
W autocharakterystyce zespołu można przeczytać: „Muzyka jest szczera i surowa, taka, jakie jest życie
zespołu”20, co może prowokować do skojarzeń z kowbojem jako symbolem prostego życia (kolt zaś jest jednym
z atrybutów kowboja).
The Company
Ang. ‘spółka, kompania, towarzystwo’. Krystian Kozerawski, gitarzysta zespołu potwierdza (e-mail), że jego
nazwa została zaczerpnięta od tytułu utworu Fisha The Company.
Draft
Z ang. draft ‘szkic’, ‘projekt’. Perkusista Cezary Mielko (rozmowa, e-mail) utrzymuje, że za wyborem nazwy
kryje się intencja, by w jakiś sposób oddawała ona charakter propozycji muzycznej zespołu. Faza szkicu to
ważny etap pracy nad kompozycją, a kolejnym jest nadawanie jej odpowiedniego kolorytu, brzmienia itp. Draft
rozumiany jako ‘projekt’ wykorzystuje też w zamierzeniu muzyków jedno z „rockowych” znaczeń tego
polskiego wyrazu, będącego krótszą wersją wyrażenia projekt poboczny, które opisuje działalność dodatkową,
prowadzoną poza głównym nurtem aktywności muzycznej (członkowie Draftu działali w okresie istnienia tej
grupy w innych zespołach).
Drum Freaks
Z ang. ‘pasjonaci/maniacy bębnów’. Nazwa charakteryzuje kierunek artystyczny zespołu, dla którego
kapitalne znaczenie ma rytm21. Michał Wilczyński pisze, że Drum Freaks to grupa „[…] eksponująca (zgodnie
z nazwą) warstwę rytmiczną swoich autorskich kompozycji” (Wilczyński 2008: 136).
Egon Spasm Band
Mianem pasm bands określano, jak podaje Roman Waschko, „zespoły używające instrumentów własnej
roboty lub najrozmaitszych przedmiotów traktowanych jako instrumenty” (Waschko 1970: 296). Niestety,
trudności w dotarciu do muzyków i pozostawionego przez zespół materiału demo nie pozwalają na rozwianie
wątpliwości co do określenia, czy pojawiający się w nazwie Egon mógł być liderem tej grupy.
Eternal Deformity
Ang. ‘wieczna deformacja/nieforemność’. Zespół o tej nazwie powstał jako reprezentant doom metalu, co
może w jakimś stopniu podpowiadać trop interpretacyjny.
Forgotten
Z ang. ‘zapomniany’. Multiinstrumentalista i wokalista Przemko Skalec wyjaśnia, że nazwa jest nawiązaniem
do twórczości Marillion, neoprogresywnej grupy bardzo lubianej przez muzyków – do utworu Forgotten Sons
(e-mail).

19

Warto tu zwrócić uwagę na wieloznaczność wyrazu wystrzałowy (‘rewelacyjny’, ‘znakomity’ itp.).
CD Polish Art-Rock, vol. 3, Lynx Music 2003, LM 08CD.
21
Zob. komentarz w książeczce albumu ƩMYPNH (Drum Freaks, CD ƩMYPNH, Milo Records 2003, MR
106).
20
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Framauro
W książeczce jednej z płyt prezentujących dorobek polskiego art rocka można przeczytać, że „[…] nazwa
pochodzi od imienia i nazwiska XV-wiecznego weneckiego astronoma Fra Mauro […]”22. Lider zespołu
wspomina:
Nazwę Fra Mauro podpowiedział mi mój kolega, który interesuje się astronomią. Czytał w tamtym czasie
książkę o tej tematyce, a ja szukałem nazwy dla mojego amatorskiego zespołu. Podał mi wtedy nazwę Fra
Mauro, która, jak sprawdziłem, nie była powiązana z zespołem muzycznym. Jedyne, co zrobiłem, to
połączenie dwóch wyrazów w jeden (e-mail).
Dodajmy, że Fra Mauro był mnichem, który sporządził m.in. wydaną w 1498 r. mapę świata, uchodzącą za
najwybitniejsze osiągnięcie kartografii przed odkryciem Ameryki (zob. Encyklopedia popularna PWN 1993:
495).
Gargantua
Jak podaje Kopaliński, „Gargantua to imię dobrodusznego i komicznego olbrzyma, bohatera i obżartucha ze
śrdw. folkloru francuskiego, którego Rabelais uczynił ojcem Pantagruela w swojej powieści satyrycznej
Gargantua i Pantagruel” (Kopaliński 2000a: 307). Pomysłodawcą nazwy zespołu był klawiszowiec i wokalista
Justyn Hunia:
Pierwotnie działaliśmy jako Golliwog. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że nazwa ta ma konotacje
rasistowskie (nie było wtedy jeszcze Internetu), więc postanowiliśmy zastąpić ją inną. Wybór padł na
Gargantua – chodziło o to, by zachować jakąś ciągłość brzmieniową i semantyczną: to wyraz też na g (też
zawierający dwa g), też opisujący postać, a przy tym – to odniesienie do klasyki literatury, co zwiększa
szansę na zapamiętywanie nazwy (e-mail).
Golem
Hebr. golem ‘materia bez formy, ciało bez duszy’. Kopaliński podaje, że Golem to „wg żyd[owskiej] tradycji
lud[owej] wsch[odniej] i śr[odkowej] Europy, postać ludzka ulepiona z mułu i gliny, w którą tchnięto życie przez
położenie jej na usta a[lbo] na czoło kartki papieru z mistycznym tetragramem (niewypowiadanym imieniem
Boga) co jednak nie czyniło Golema człowiekiem, gdyż nie umiał mówić (a zatem i rozumować) ani płodzić
potomstwa” (Kopaliński 2000a: 329). W znaczeniu przenośnym golem to ‘bezwolny i bezmyślny olbrzym
będący często uosobieniem niszczącej siły’ (Bańko [red.] 2011: 456). Właściwe źródło nazwy w następujący
sposób wskazuje perkusista Jerzy Górka:
Zespół Golem założyłem z Piotrem Rupikiem wiosną 1981 roku. Obaj byliśmy zafascynowani twórczością
SBB, a że w tym czasie wszedł na ekrany film Piotra Szulkina Golem, do którego muzykę skomponował
i wykonał lider zespołu Józef Skrzek, właśnie od jego tytułu zaczerpnęliśmy nazwę naszego zespołu. To był
jedyny, prozaiczny powód – jakiś związek z SBB (e-mail).
H.D.R.M.
Jak podaje Rabiański, skrótowiec należy odczytywać jako Hard Delay Rock Music (Rabiański 2006: 138).
Howling Aliens
Okoliczności utworzenia nazwy tak wyjaśnia wokalista Ovca:
Wymyśliłem ją z Gustkiem [grającym na gitarze akustycznej]. Każdy z nas wybrał jedno słowo. Jako że
Gustek lubi fantastykę, zaproponował Aliens, natomiast ja na cześć mojego „czarnego bóstwa”, bluesmana
Howlin’ Wolfa, wybrałem Howling. Wiem, że ludzie mają kłopot z zapamiętaniem naszej nazwy, ale nie
chcemy jej zmieniać. To by było komercyjne posunięcie z naszej stron[y]! („Teraz Rock 2003/6: 16)
Indukti
Związany z zespołem Wojciech Kozłowski informuje:
Na temat pochodzenia nazwy krąży wśród członków zespołu legenda. Słowo podobno wymyślił Artur
„Pajda” Nadobnik, basista Vein – zespołu, z którego wyłoniło się potem Indukti. Został on kiedyś zagadnięty
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przez wycieczkę Azjatów, którzy poprosili go, aby przetłumaczył im napis znajdujący się na jednym
z budynków – chodziło o „Magiel”. Kiedy, według opinii samego Pajdy, Azjaci zrozumieli jego tłumaczenie,
skwitowali to radosnym okrzykiem „Indukti!” Niestety, do dziś nie udało się nam potwierdzić, czy
w którymś z azjatyckich języków występuje takie słowo i czy faktycznie oznacza ono magiel. Interpretację
nazwy zespołu muzycy przedstawili m.in. w 2003 r. w wywiadzie dla portalu Another Dimension: „[…] jest
wiele interpretacji i domysłów… kiedyś nawet parę osób wspólnie zastanawiało się nad sensem tej nazwy…
i nie ma jednoznacznego wytłumaczenia, tak jak nie ma jednoznacznej interpretacji naszej muzyki…
Wzajemna interakcja kilku ludzi INDUKUJĄCA energię, tworzywo do kreowania dźwięków… nasza
muzyka zazwyczaj powstaje w wyniku wspólnych improwizacji i tworzenia na próbach… może to jest
wytłumaczenie… Ponoć w jednym z języków dalekiego wschodu INDUKTI znaczy MAGIEL… tak
przynajmniej utrzymuje pewien postrzelony basista…” Jako ciekawostkę dodam, że w chwili, kiedy Vein
przekształcał się w Indukti, jako fan namawiałem muzyków, by nie zmieniali nazwy, bo nazwa Vein
wydawała mi się wieloznaczna i doskonale pasująca do stylu muzyki (e-mail).
Inside The Outside
Ang. ‘wewnątrz na zewnątrz; wewnątrz zewnętrznej strony’. Sławomir Ziemisławski (jedyny z muzyków,
z którym zdołałem się skontaktować) dołączył do zespołu, kiedy ten już działał, i nie pamięta genezy jego
nazwy: „[…] nigdy o tym nie rozmawialiśmy, wystarczyło nam, że po prostu to fajnie brzmi”.
Kobong
Leszek Gnoiński i Jan Skaradziński podają: „Nazwa pochodzi z języka aborygenów, rdzennych mieszkańców
Australii, oznaczając duchowego opiekuna człowieka” (Gnoiński, Skaradziński 2001: 292). Gitarzysta Robert
Sadowski wyjaśniał, że Kobong to
Praprzodek zwierzęcy człowieka. Aborygeni mieli takie obrzędy inicjacyjne – młodzież wpadała w trans pod
wpływem śpiewu, tańców. Może i narkotyków, trzeba by pojechać i sprawdzić. Starszyzna plemienna
orzekała, jakiego kto ma Kobonga na podstawie dźwięku, jaki wydobył się z gardła człowieka – cyranka albo
kangur. I Kobong, taki opiekun, zostawał już przy człowieku na całe życie („Tylko Rock” 1995/4:21).
Kolenda
Nazwa od nazwiska lidera, gitarzysty Pawła Kolendy, który, zapytany o status projektu, odpowiedział:
„Kolenda to nazwa, a reszta to muzyka, która pojawiła się na spotkaniu przyjaciół. Każdy wnosi coś od siebie:
przychodzi ze swoimi impresjami, pomysłami, problemami – a jego zdanie jest zawsze istotne” (Tylko Rock”
1993/7: 20).
Kontraburger
O pochodzeniu onimu można przeczytać na stronie internetowej:
Nazwa Kontraburger wzięła się niezupełnie wiadomo skąd. Pewnego letniego popołudnia Jarek – wtedy
student warszawskiej polonistyki – wybrał się na spacer po Łazienkach w towarzystwie również ładnej
studentki polonistyki, tyle że z Mediolanu. Ich rozmowa toczyła się w dziwnym języku Misz-Masz,
powstałym z wymieszania polskiego, francuskiego, włoskiego i łaciny literackiej. W pewnej chwili Jarek
usłyszał TO SŁOWO:
– KONTRABURGER? Powiedziałaś – kontraburger? Co to znaczy?
– Kontraburger? – zdziwiła się Maria Cristina Statella – Ja niczego takiego nie powiedziałam!
Słowo jednak „się” rzekło i domagało materializacji. Pierwszym pomysłem był KONTRABURGER BAR –
miejsce, gdzie serwowano by niebanalne potrawy przy niebanalnej muzyce. Ostatecznie KONTRABURGER
objawił się światu w postaci zespołu muzycznego 23.
Kroner Cirkus
Rabiański wyjaśnia: „Nazwa zespołu pochodzi od istniejącego w latach 70. monachijskiego klubu
muzycznego «Circus Kroner»” (Rabiański 2006: 143).
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Kury
Lider zespołu Tymon Tymański tak wyjaśnia pochodzenie jego nazwy:
Szukaliśmy nazwy dosyć bohaterskiej, heroicznej, która określiłaby obszar naszych heroicznych eksploracji
dźwiękowych. Myślałem o czymś bardzo pompatycznym, nazwie, która będzie mocna. I moja była żona
wyszła z nazwą Kury. To nas osłabiło na wieki i jakoś zostało. Kury jak wiadomo to istoty płoche i głupawe.
Uważam, że to bardzo pozytywna nazwa (Zob. Kury).
Lavender
Ang. ‘lawenda; lawendowy’. Ze względu na proponowaną przez zespół odmianę art rocka (tzw. neo
prog), można doszukiwać się związku jego nazwy z identycznym tytułem utworu grupy Marillion.
Liquid Shadow
Z ang. ‘ciekły cień’. Nazwa zespołu pochodzi od fragmentu utworu Dream Theater (zob. Rabiański 2006:
147). Dodajmy, że chodzi o utwór pt. Under A Glass Moon (stosowny fragment tekstu: „Liquid shadows silence
their screams”24).
Lizard
Ang. lizard ‘jaszczurka’. Damian Bydliński, lider grupy ujawnia:
Nazwa pojawiła się bez jakichś szczególnych analiz i poszukiwań – jeśli dobrze pamiętam, była luźno
rzuconą propozycją w jednej z rozmów na temat nazwania zespołu. Pamiętam, że na samym początku
odrzuciliśmy pomysły typu: anagram, pierwsze litery z konkretnych słów lub szokujący czy chwytliwy
slogan – zależało nam na czymś prostym, a jednocześnie niezbyt „napuszonym”. Oprócz skojarzenia
z tytułem albumu Lizard King Crimson, taka nazwa spodobała nam się, ponieważ określała zespół jako coś
intrygującego, nieodgadnionego, tajemniczego (przynajmniej – na ile pamiętam – tak kojarzył nam się wtedy
wyraz jaszczurka), jednocześnie stwarzała dobry punkt wyjściowy dla wymyślania przyszłego logo, jak
i innych projektów plastycznych (motyw jaszczurki pojawia też się na kilku okładkach naszych płyt). Samo
brzmienie angielskiego słowa lizard odpowiadało nam od początku bardziej niż jego polski odpowiednik:
było „dźwięczne”, łatwe w wymowie i nie nasuwało jednoznacznych skojarzeń z jakimkolwiek nurtem
muzycznym. Nazwa miała ewentualnie tylko delikatnie sugerować progresywny kierunek, w którym podąża
nasza muzyka. Pojawiły się oczywiście małe wątpliwości co do użycia angielskiego słowa dla nazwy zespołu
śpiewającego teksty po polsku, ale doszliśmy do wniosku, że nie jest to kwestia, która negatywnie wpłynie
na odbiór samej muzyki. Czynnikiem, który utwierdził mnie w trafności tego wyboru, był moment
analitycznego i świadomego przesłuchania przeze mnie tytułowego utworu z płyty Lizard King Crimson.
Jego konstrukcja i przekaz trafnie odzwierciedlały to, z czym chciałem, by mój zespół był utożsamiany –
poszukiwanie, odnajdywanie, podążanie pod prąd mainstreamowych trendów, różnorodność instrumentarium
itd. Po pierwszych koncertach z zadowoleniem zauważyliśmy, że nazwa odbiorcom nie nasuwała nachalnych
skojarzeń „crimsonowych”. Niektórzy kojarzyli ją też ze zespołem The Doors (pewnie przez Celebration Of
The Lizard) lub zespołem Jesus Lizard (e-mail).
Lux Occulta
Łac. ‘ukryte światło’. Na łamach miesięcznika „Tylko Rock” Wiesław Królikowski, pisząc o twórczości
zespołu, wspomina o określeniu occult metal, którym posłużono się w materiałach promocyjnych grupy.
Dziennikarz przytacza też wypowiedź wokalisty Jaro.Slava, który tak charakteryzuje ideowy aspekt twórczości
swojej grupy: „rzecz sprowadza się do poszukiwania metafizycznego światła przy zaangażowaniu myśli
okultystycznej, myśli gnostyckiej i filozofii romantycznej, ze wskazaniem na dorobek mistyków
romantycznych” („Tylko Rock 1998/3: 64).
MacLeod
Klawiszowiec Agim Dżeljilji informuje: „Źródło nazwy jest bardzo prozaiczne. Część zespołu fascynowała
się pierwszą częścią Nieśmiertelnego z Christopherem Lambertem w roli głównej [filmu z muzyką Queen –
przyp. R.M.]. Jego bohater pochodzi ze szkockiego klanu MacLeodów” (e-mail).
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Maestro Trytony
Tomasz Gwinciński, lider grupy wspomina w jednym z wywiadów:
Nazwa […] wzięła się od zespołu, z którego Maestro Trytony powstał – były to Trytony. Nasz basista
przyszedł pewnego ranka i powiedział, że śniła mu się nazwa Maestro Trytony i postanowiliśmy tak nazwać
zespół25.
Z kolei zespół Trytony wziął nazwę od bydgoskiego klubu „Trytony”, w którym regularnie koncertował 26.
Mediana
Pomysłodawcą nazwy był Wojciech Lyszczyna. „Nazwa Mediana pochodzi od pojęcia statystycznego,
oznaczającego wartość środkową (Wojciech, Jones i Misiek [członkowie zespołu – R.M.] studiowali wtedy
Ekonomię, stąd ta statystyczna dygresja)”27. Uściślenie można znaleźć na stronie internetowej grupy:
[…] Statystyka jest najkoszmarniejszym egzaminem. Więc pojęcie Mediana, będące tu symbolem statystyki,
jest przekornym rozliczeniem z naukową karierą muzyków i jej (niewątpliwie negatywnym) wpływem na
działalność zespołu28.
Memories Garden
Z ang. ‘ogród wspomnień’. Rabiański, prezentując zespół, pisze:
Jego muzyka wprowadza słuchacza w „ogród wspomnień”, będący metaforą stanu refleksji i zamyślenia,
któremu może najbliższe są doznania, jakie wywołuje opatrzona obrazem muzyka filmowa (Rabiański 2006:
148).
Wokalista Dominik Burzym uzupełnia, że nazwa, podobnie jak muzyka, miała też roztaczać aurę
tajemniczości (rozmowa).
Methanoia
Prawdopodobnie należy kojarzyć tę nazwę z greckim metánoia (w języku tym, a także w popularnej wśród
rockmanów angielszczyźnie nie występuje pisownia przez h); wariant spolszczony to metanoja ‘zmiana sposobu
myślenia i postępowania; odrodzenie, nawrócenie’ (Bańko (red.) 2011: 814). Michał Wilczyński pisze o jedynym
albumie grupy: „Wydana pod egidą chrześcijańskiego OTD płyta to ciekawy mariaż religijnej zadumy i
psychodelii lat 60.” (Wilczyński 2008: 142). Wybór studia nagraniowego i wydawcy, a także tematyka
twórczości sugerują, że nazwa ma się kojarzyć z ‘nawróceniem’.
Millenium
„Zespół Millenium powstał na początku 1999 r. W latach 1996–1999 swoją działalność prowadził pod nazwą
Framauro […]” (Rabiański 2006: 150). Ryszard Kramarski tłumaczy, że zmienił nazwę
ponieważ Framauro był amatorskim zespołem, służącym tylko zabawie. Millenium juz takie nie miało być.
Chciałem definitywnie zakończyć rozdział Framauro.
Wybór padł na Millenium, co miało związek z nadchodzącym przełomem tysiącleci. Kramarski podkreśla:
„Wówczas nazwa Millenium nie była tak rozpowszechniona, ale zaraz potem powstał serial, bank i inne zespoły
o tej nazwie (disco polo itp.)”. Dziś lider krakowskiej formacji podkreśla, że najchętniej powróciłby do
działalności pod szyldem Framauro („tej nazwy szkoda mi do dziś”), co jednak uważa za niemożliwe.
Dodajmy też, że w polszczyźnie popularniejsze są warianty pisowni: millennium i milenium (z łac. ‘tysiąc lat,
tysięczna rocznica’). Zespół wybrał formę z jedną geminatą – cieszy się ona nieco mniejszą frekwencją,
a według niektórych opracowań, w połączeniu z wielką literą na początku oznacza ‘tysięczną rocznicę
państwowości polskiej’ (zob. np. Janik-Płocińska, Sas, Turczyn 2001: 600).
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Mind Gate
Z ang. ‘wrota/brama umysłu’. Nazwę można traktować jako sygnał o intelektualnym pierwiastku w twórczości
zespołu.
Moonlight
Z ang. ‘światło/blask księżyca’. Kopaliński w Słowniku symboli podaje: „Światło Księżyca – myślenie
dyskursywne, racjonalne, pośrednia forma poznania” (Kopaliński 1990: 416). Na temat pochodzenia nazwy
można przeczytać: „Po różnego rodzaju zawirowaniach personalnych ustalił się pierwszy skład występujący już
jako Moonlight, chociaż nie jest do końca wiadome, dlaczego właśnie pod taką nazwą. Sami muzycy zespołu,
pytani o jej genezę, mają problem z jednoznaczną odpowiedzią” 29.
More Experience
More Experience to tytuł pośmiertnego albumu koncertowego Jimiego Hendrixa. Potwierdza to Piotr
Dudzikowski (ps. Jimi), który precyzuje:
Brane było pod uwagę także dosłowne znaczenie tych słów ‘więcej doświadczenia’. W zamierzeniu jest to
odniesienie do „filozofii”, wedle której rzeczywistość jest sumą doświadczeń składających się na względną
(bo uwarunkowaną) prawdę. Każde doświadczenie ukazuje kolejne, alternatywne oblicza tej „prawdy”.
Zatem prawdę o rzeczywistości ogranicza tylko suma doświadczeń – im więcej doświadczeń, tym bardziej
niezwykły obraz rzeczywistości jawi się przed oczami „widza” (tu nie należy zapominać o hippisowskich
i psychodelicznych „skłonnościach” grupy). Ostatecznie wszystko wyczerpuje się w sumie swoich części
składowych i nie stanowi niczego więcej niż one – i to także jest doświadczenie. Zatem doświadczeniem
ostatecznym jest pustka. Jak napisał Stanisław Lem, „nie takie sobie zwyczajne nic […], lecz czynna
i aktywna Nicość, to jest doskonały, jedyny, wszechobecny i najwyższy Niebyt we własnej nieobecnej
osobie!” (Lem 2009:9). I tu można odnaleźć kolejne, buddyjskie znaczenie „more experience”. Tytuły
kolejnych albumów również mają związek z nazwą grupy: From Acid Dreams oraz jeszcze nie wydany
Electric Laboratory Of High Space Experience. Czy potencjalny odbiorca jest w stanie odczytać wszystkie te
znaczenia? Mam nadzieję, że tak! Koncerty grupy to rodzaj parateatralnego spektaklu muzycznego, sama
muzyka to dość eklektyczny, psychodeliczno-hippisowski eksperyment, a w tekstach jest historia
opowiedziana dość dosłownie. Zatem moim zdaniem faktyczne przesłanie zakodowane w nazwie jest jak
najbardziej do odkrycia dla poszukujących (e-mail).
Mr Gil
Nie ulega wątpliwości, że centralna postacią jest tu znany z Collage gitarzysta Mirek Gil. Nazwa sugeruje
wręcz, że mamy do czynienia z projektem solowym, choć mówi się raczej o zespole Mr Gil (por.: „Mirek Gil
zaznacza, że Mr Gil, choć z jego nazwiskiem w nazwie, to raczej pełnoprawny zespół, a nie solowy projekt” 30).
Museion
Źródłem artifonimu jest nazwa starożytnej placówki o charakterze oświatowym, jaką było Muzeum
Aleksandryjskie; jego istotną część stanowiła imponująca Biblioteka Aleksandryjska (zob. Kopaliński 2000a:
98–99, 721). Gitarzysta Piotr Bzyk Sokołowski wyjaśnia, że ponieważ jest z wykształcenia bibliotekoznawcą,
przyjęcie nawiązującej do tego nazwy wydawało mu się niejako czymś naturalnym. Odwołanie się do owego
bogatego zbioru wiedzy ma też przywodzić skojarzenia z różnorodnym charakterem muzyki zespołu. Istotne dla
muzyków okazały się także walory estetyczne nazwy (rozmowa).
Music Atelier Project
Basista i jeden z założycieli zespołu Mariusz Ledwoch wspomina, że nawiązanie do architektury (Atelier)
pojawia się w nazwie w związku z profesją współzałożyciela Romualda Maliny, z kolei wyraz Projekt oznaczał
poboczny charakter przedsięwzięcia, które gromadziło muzyków grających w innych zespołach (rozmowa).

29
30

http://www.darkplanet.pl/Moonlight-643.html (13.02.2013) .
Zob. http://www.terazrock.pl/albumy/czytaj/I-Want-You-To-Get-Back-Home.html
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Myslovitz
Mamy tu do czynienia z niemieckojęzycznym ekwiwalentem nazwy miasta, z którego pochodzi grupa,
w której wypadku możemy mówić jedynie o artrockowym epizodzie. „Myslovitz powstał w 1992 roku
w Mysłowicach. A właściwie wtedy powstał zespół The Freshman. […] Nazwę [muzycy] zmienili […]
w listopadzie 1994 roku. Nie oznaczało to jednak żadnych przewartościowań stylistycznych. Po prostu nowa
nazwa bardziej im odpowiadała. Bardziej się podobała…” („Tylko Rock 1995/9: 56)
Naamah
Pochodzenie nazwy wyjaśnia gitarzysta Adam Kaliszewski:
Naamah to słowo pochodzące z mitologii Środkowego Wschodu. Według wierzeń asyryjskich, a później
również hebrajskich, była to kobieta demon, uwodzicielka. Myślę, że taka nazwa dobrze pasuje do klimatu,
który kreujemy przez swoją muzykę. A dlaczego się tak ochrzciliśmy? Jakoś trzeba było nazwać zespół,
prawda? […] Ja interesuję się dość mocno mitami i wierzeniami różnych ludów świata, żyjących
i wymarłych. Jednak nazwa naszego zespołu nie ma specjalnie metafizycznego charakteru. Spodobała nam
się postać Naamah, uznaliśmy, że pasuje do klimatu, który chcemy tworzyć. […] fakt, że na wokalu mamy
dziewczynę, dodaje tej nazwie swoistego smaczku 31.
Por. też uwagi o postaciach biblijnych noszących imię Naama: „[…] hebr. na‘ama, «miła»; a) córka Lameka,
typ uwodzicielki (Rdz 4,22); b) matka króla Roboama (1 Krl 14,21.31 // 2 Krn 12,13)” (Tronina, Walewski
2009: 198).
Nemezis
Nazwa od postaci z mitologii greckiej, o której Kopaliński pisze:
[…] jedna z najbardziej zagadkowych postaci panteonu gr[eckiego] zwł[aszcza] z uwagi na rozbieżność
między mitem bogini a jej pozycją w kulcie. […] Dba o właściwy podział szczęścia i sprawiedliwości między
ludzi, aby każdy dostał to, co mu się należy (gr. némein ‘przydzielać’), karze zaś wszystkich, którzy łamią
naturalny porządek rzeczy – gwałcą prawo moralne bądź korzystają z nadmiernych bogactw lub mają zbyt
wiele szczęścia. Ale w większości wypadków była ona uosobieniem oburzenia i kary bogów za bluźnierstwo
i pychę […] ludzi przekraczających zakreślone im granice; przen. nieubłagana sprawiedliwość, karząca
butnych i zuchwałych (Kopaliński 2000a: 740–741).
Neuma
Muz. neuma ‘znak notacji muzycznej używany w średniowieczu do zapisywania śpiewów chorału
gregoriańskiego; także podobny znak w muzyce Kościołów wschodnich’ (Bańko (red.) 2011: 872). Por. też
„(p)neuma ‘głos; nuta końcowa śpiewana aż do utraty tchu’, z gr[eckiego]” (Kopaliński 2000a: 743).
New Machine
Jak podaje wokalista Dominik Burzym, nazwa zespołu, w którego składzie występowali między innymi
muzycy Memories Garden, ale odznaczającego się cięższym brzmieniem, powinna wywoływać skojarzenia
przede wszystkim u fanów trashmetalu, nawiązuje bowiem do tytułu utworu New Machine grupy Overkill
(rozmowa). Co ciekawe, wielu wielbicieli art rocka kojarzy artifonim raczej z utworami z repertuaru Pink Floyd
– A New Machine (Part 1) i A New Machine (Part 2).
Ogrodowe Aleje 11
„Nazwa pochodzi od jednej z pierwszych piosenek skomponowanych przez wokalistkę” (Rabiański 2006:
152).
Osada Vida
W jednym z wywiadów klawiszowiec Rafał Paluszek wyjaśnia: „Osada Vida to taka osada w środkowej
Afryce [obecnie na terenie Beninu – R.M.]. Znana była z wielowiekowej symbiozy, w której żyli ludzie i węże.
Wydało nam się to na tyle intrygujące, że tak zostało”32.
31
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Zob. http://www.metalcentre.pl/webzine.php?p=interviews&nr=17&.
Zob. http://musicserwis.com.pl/wywiady/rozmowa-z-rafaem-paluszkiem-osada-vida.html.
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Paweł Ziobrowski & Friends
Nazwa wskazująca głównego wykonawcę oraz – na zasadzie uogólnienia – „przyjaciół”, czyli gości
zaproszonych do udziału w nagraniu.
Percival Schuttenbach
Nazwa od gnoma, bohatera książek Andrzeja Sapkowskiego, poświęconych Wiedźminowi Geraltowi.
Schuttenbach dał się poznać m.in. jako znakomity zwiadowca, metalurg, technik i jubiler, a wśród zainteresowań
wymienia się grę w karty oraz muzykę 33.
Pogodno
Zespół o tej nazwie powstał w Szczecinie. „Pogodno to nazwa chyba najładniejszej dzielnicy Szczecina, ale
muzycy grupy Pogodno nie pochodzą z tego miasta, są z Choszczna […] i Gryfina […]” („Tylko Rock 2005/5:
10).
Pustki
Na stronie internetowej zespołu można przeczytać: „Jako że próby formacji odbywały się w komórce zwanej
kolokwialnie «pustkami», muzycy postanowili nazwać swój zespół – Pustki”34.
Quidam
Jedna z wizytówek zespołu przynosi informację: „Nazwa Quidam pochodzi od łacińskiego słowa,
oznaczającego kogoś, bliżej nieokreślonego człowieka i nawiązuje do osoby poszukującej dobra, prawdy
i swojego miejsca w życiu, bohatera poematu C.K. Norwida” 35.
Revolver
Rabiański wyjaśnia: „Nazwa zespołu pochodzi od tytułu przełomowej płyty grupy The Beatles (1966)”
(Rabiański 2006: 157). Por. też: „Nazwę tego krakowskiego zespołu, Revolver, i tytuł jego debiutanckiej płyty,
Dze Doorsz, można odebrać jako takie puszczenie oka do zwolenników dobrego, starego rocka” („Tylko Rock
2000/6: 12); „[…] [Andrzej] Potoczek powołał do życia pierwsze wcielenie swego zespołu, pod nazwą Dze
Doorsz […]. […] Do zmiany nazwy namówiła ich wytwórnia Warner Music Poland, która wstępnie
zainteresowała się zespołem: «Warner chciał nazwy mniej kabaretowej. Do podpisania umowy z tą firmą nigdy
jednak nie doszło»” („Tylko Rock 2004/3: 14).
Riverside
Gitarzysta Piotr Grudziński wyjaśnia:
W nazwie zespołu nie ma ideologicznego drugiego dna. Może to banał, ale nazwę wymyśliliśmy podczas gry
słówek „River... coś tam, coś tam… River”. W sumie nie wiem, skąd ta rzeka się wzięła. Faktem jest, że
Riverside brzmi dobrze, płynnie, nawet tajemniczo. Tak zostało (e-mail).
Robotobibok
Ta żartobliwa nazwa jest zrostem, prostym połączeniem dwóch wyrazów. W Internecie można natknąć się na
opinie, że jest ona adekwatna do pewnych cech twórczości, w której mocno eksponowana jest sekcja rytmiczna
(np. „[…] jest w tej muzyce coś automatycznego, nawiązującego do bebopu w stylu Milesa Davisa z jego
ostatnich występów”36).
Sabracadabra
Najprawdopodobniej należy kojarzyć tę nazwę z utworem Sabbra Cadabra z repertuaru Black Sabbath.

33

Zob. http://wiedzmin.wikia.com/wiki/Percival_Schuttenbach.
Zob. http://pustki.pl/bio.
35
Zob. CD Polish Art-Rock, vol. 1, Lynx Music 2000, LM 04CD.
36
Zob. http://www.poland-israel. Robotobibok%20-%20HaBama.pdf.org/files/File/recenzje/
34
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Satellite
Z ang. ‘satelita’. Wojtek Szadkowski mówi: „Nie wiedziałem, co z tego będzie, na początku był to mój
projekt solowy, ale kiedy zaczęła wychodzić z tego rzecz wartościowa, postanowiłem nazwać to zespołem i
wymyśliłem nazwę Satellite” („Tylko Rock 2001/9: 16). Wspomina też: „Nazwa Satellite jest o wiele bardziej
przystępna [niż Wojtek Szadkowski], tajemnicza i pięknie brzmi. Oddaje nastrój muzyki” „Metal Hammer
2003/2: 55).
Możliwe, że muzykowi, który do czasu powołania Satellite kojarzony był z Collage, chodziło o nawiązanie
do działalności w tej grupie i jednocześnie pokazanie stosunku nowego projektu względem niej.
Shadows Land
Ang. ‘kraina cieni’. Nazwa grupy proponującej ekstremalny repertuar metalowy.
Signal To Noise Ratio
Gitarzysta Przemysław Piłaciński szczegółowo wyjaśnia:
Przede wszystkim od początku chcieliśmy, żeby nazwa mówiła coś o zespole, odzwierciedlała w jakimś
stopniu naszą postawę twórczą. Signal to noise ratio (stosunek sygnału do szumu) to termin stosowany
między innymi w teorii informacji, określający jakość transmisji. W rzeczywistych sytuacjach nigdy nie
mamy do czynienia z czystym sygnałem, zawsze towarzyszą mu jakieś zakłócenia. Tę prawidłowość
przenieśliśmy na grunt estetyczny i – nieco przewrotnie – uczyniliśmy mottem zespołu. „Sygnałem” są tu
w naszym mniemaniu estetyczne ideały, a „szumem” – odstępstwa od nich. Przez estetyczny ideał rozumiem
osiągnięcie maksymalnej jakości w jakimś pojedynczym kryterium wartościowania – na przykład muzykę
najczyściej albo najrówniej zagraną, najcięższą albo najpiękniejszą. W praktyce okazuje się, że w dążeniu do
takiego ideału, od pewnego punktu sztuka staje się mechaniczna albo kiczowata. Kryteria wartościowania są
ze sobą powiązane, a co więcej, dopiero w kontekście swoich przeciwieństw stereotypowo pozytywne cechy
nabierają znaczenia. Nie ma muzycznego napięcia bez rozluźnienia, nie ma muzyki „mocnej” bez różnic
dynamiki, harmonii bez dysharmonii, itd. „Szum” to też wieloznaczność, „brud”, niedoskonałość, cechy,
które utożsamiamy z „ludzkim” charakterem muzyki i które zawsze były dla rocka istotne. Wszystko to
fascynuje nas od początku działania zespołu i sprawia, że poszukiwanie umiejętnego kompromisu między
„sygnałem” i „szumem” jest dla nas zawsze punktem odniesienia (e-mail).
Space Avenue
Ang. ‘kosmiczna aleja’. Być może należy kojarzyć tę nazwę z identycznym tytułem albumu słynącej
z mieszania różnych gatunków muzycznych grupy Waltari.
Starless
Ang. ‘bezgwiezdny’; nawiązanie do słynnej kompozycji z repertuaru King Crimson (informacja fana).
Suchi Pion
Lider grupy Rados Kopos wspomina:
[…] spojrzałem na klatkę schodową akademika „Fama” w Kielcach i przeczytałem napis: Saczaj Pajon.
W głowie błąkały mi się jeszcze angielskie idiomy, które męczyłem tłumacząc dla kogoś opowiadania.
Siedziałem i nic mi nie przychodziło na myśl. Dopiero parę dni potem spytałem hydraulika – co to znaczy?
Uśmiechnął się i odrzekł: „Tam, gdzie jest woda, jest i Suchy Pion” 37.
Suchymi pionami nazywane są „przeciwpożarowe urządzenia wodne, przeznaczone do szybkiego podania
wody na wyższe kondygnacje budynku sprzętem straży pożarnej” 38.
Svann
Anja Orthodox podaje:

37
38

CD Polish art-rock, vol. 3, Lynx Music 2003, LM 08CD.
Zob. http://www.definicja.org/Szkolenia-BHP/suchy-pion.php.
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Nagraliśmy płytę, no i wiadomo – trzeba się teraz jakoś nazwać. Ja byłam tam właściwie taką doklejoną
osobą do większej części zespołu Abraxas, z którego wywodzili się pozostali muzycy. A tu nagle
dowiedziałam sie, że oni jako nazwę wybrali Ann. Dostałam szału, że nie chcę, bo nie zasługuję na to, aby
moje imię firmowało płytę i w ogóle zespół. Na co oni się zdziwili, bo nie o to im chodziło i w ogóle nie
zauważyli, że Ann to jest moje imię po angielsku. Nie pamiętam więc, niestety, co ta nazwa miała znaczyć.
Ponieważ oni silnie nalegali, uprosiłam tylko, aby coś do tego Ann dodać. Wymyśliłam żeby było Swann, co
wszystkim korzystnie kojarzyło się z łabędziem, a tym, którzy czytali Marcela Prousta – także z jednym
z głównych bohaterów jego dzieła. Okazało się jednak, że istnieje już zespół o takiej nazwie, więc
zmieniliśmy w na v i… to jeszcze fajniej wyglądało.
Talathdirnen / Talath Dirnen
Choć na kasecie Panorama Prog Rocka vol 1. figuruje nazwa jednowyrazowa, zespół przeważnie określany
jest jako Talath Dirnen. Jest to transonim wywodzący się od oryginalnej formy nazwy Strzeżonej Równiny
z Tolkienowskiego dzieła Silmarillion (Tolkien 2001: 278).
Tenebris
Z łac. ‘ciemność’. Początki działalności grupy wiążą się z death metalem (por. Królikowski 1998: 270),
z którym nazwa, de facto zainspirowana wyrażeniem in tenebris ‘w ciemności’39, doskonale koresponduje.
Transylwania
Chociaż jest to nazwa odtoponimiczna (Transylwania, czyli Siedmiogród to kraina w centralnej Rumunii),
wydaje się, że może mieć związek z „transowym” charakterem muzyki; por. opinię o debiutanckim albumie
zespołu „Muzyka jest dość monotonna. […] Un peu de surrèalisme to czterdzieści minut transowej, dość
wciągającej muzyki” („Tylko Rock 2001:8:55).
Turquoise
Ang. ‘turkus’. Marcin Zwonarz tłumaczy: „przede wszystkim nazwa jako napis wygląda ciekawie. To słowo
wywodzi się z języka francuskiego i w identyczny sposób pisane jest w języku angielskim, różnią się one
wymową, a my sami proponujemy wymowę polską, turkus. Turkus to kamień szlachetny i kolor. Rzeczywisty
kolor nieba, a docierający do nas błękit, jest złudzeniem optycznym, dlatego też kamień nazywany jest często
kamieniem niebios”40. Jak podaje Kopaliński, turkus symbolizuje „powodzenie, radość życia” (Kopaliński 1990:
139).
Undertow
Ang. ‘odpływ zwrotny’. Nazwa jest wyrazem fascynacji twórczością Genesis; por. tytuły utworów:
Undertow z repertuaru tej grupy oraz From The Undertow, nagranego przez jej klawiszowca Tony’ego Banksa
(informacja fana).
Varius Manx
Nazwę zespołu, którego dwa pierwsze albumy są bliskie art rockowi, wymyślił jego lider Robert Janson:
„Varius to jak różny, zwariowany. A manx to taki kot bez ogona. Zwariowany kot” („Tylko Rock 1995/7: 23).
Vena
Krzysztof Jagiełka podaje: „Wybór nazwy zespołu, z tego, co pamiętam, był raczej przypadkowy. Pod uwagę
było brane znaczenie, a inspiracją był tekst zespołu Oddział Zamknięty («Bo na to nie ma ceny, nie kupisz
weny»)” (e-mail). Wena (v w miejscu w to prawdopodobnie efekt chęci uczynienia nazwy bardziej „światową”)
rozumiana jako ‘zapał twórczy, natchnienie’ wydaje się bardzo oczywistą nazwą dla zespołu artrockowego.

39
40

Zob. Tenebris, 5 CD Set Diib, Blackfieldmedia 2010, BFM 4.
Zob. http://www.solfa.pl/servis/page.do?menu=main&pid=84708.
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Willy The Fox
Nazwa od tytułu kompozycji grupy Nosferatu (informacja fana). Należy uściślić, że tytuł ten ma postać Willie
The Fox.
Xenn
Łukasz Święch, lider wyjaśnia:
Projekt Xenn Offworld, był moją podróżą w głąb inspiracji filmowych. Materiał zebrany i zrealizowany jest
układanką rzeczy, które robiłem od początku lat 90. Pod koniec lat 90. pojawiła się domowa możliwość
tworzenia muzyki z zaczerpniętych próbek (sampli). Bardzo inspirował mnie wówczas […] film Ridleya
Scotta Blade Runner (pol. Łowca androidów) – stąd też nazwa płyty. Inną inspiracją dźwiękową była jedna
z moich ulubionych gier komputerowych Half-Life. Tam też pod koniec wędrówki głównego bohatera
pojawia się kraina Xen. Pojawiające się w nazwie drugie n stało się kluczem w tworzeniu nowych nazw
tworów post-Abraxasowych (e-mail).
Żandarm
„Zespół Żandarm powstał w 1997 r. z inicjatywy Łukasza Galla, jako Jean d’Arme (do stycznia 2002 r.)”
(Rabiański 2006: 168). O ile pierwotna nazwa wydaje się ciekawą grą słowną, o tyle nowsza jest po prostu jej
spolszczeniem.
Żywioły
Gitarzysta i wokalista Trycjator (właśc. Sebastian Łanik) mówi: „Z nazwą Żywioły wiąże się wiele skojarzeń.
Najważniejsze – moim zdaniem – są nieobliczalność i zaskoczenie. Muzyka jest nieobliczalna, istnieje poza
świadomym umysłem. Chcemy, żeby to ona nami kierowała” („Teraz Rock” 2006/12: 13).

*
Przyjrzyjmy się pokrótce zasadniczym tendencjom panującym w nazewnictwie artystów
z kręgu art rocka lat 1990–2003. Należy podkreślić, że dość liczne z blisko 100 wymienionych
wyżej nazw podlegają więcej niż jednemu spośród owych trendów, często wręcz są
powoływane ze względu na wieloznaczność i możliwość różnorodnego interpretowania (np.
Centuria, Chimera, Colt); mnogość odniesień zwiększa się przeważnie w wypadku nazw
wielowyrazowych.
O ile przed rokiem 1990, nadając nazwy zespołom artrockowym bądź zbliżonym do tego
nurtu, polscy artyści najchętniej posługiwali się językiem ojczystym, w okresie 1990–2003
uwidocznił się nowy trend nazewniczy, przejawiający się wyraźną przewagą liczebną onimów
anglojęzycznych. Z cała mocą ujawniły się efekty przemian politycznych, zapanowała bowiem
realna swoboda w wyborze nazw, jednak nie mniej ważnym bodźcem do powszechnego
sięgania po język angielski była zmiana w sposobie myślenia o adresacie twórczości – od tej
pory znacznie łatwiej mógł się nim stać meloman spoza Polski. Innym sposobem na trafienie
do zagranicznego fana jest sięganie po nazwy, które można traktować jako internacjonalizmy
(np. Abraxas, Albion, Alkatraz), czy tworzone w takich językach, jak łaciński (np. Ad Libitum,
Alter Ego), francuski (Collage) czy niemiecki (Myslovitz). Niewielką grupę, gdyż nieprzekraczającą
10 nazw, stanowią onimy polskojęzyczne. Zdarzają się też nazwy, na które składają się
wyrazy pochodzące z różnych języków (Atrophia Red Sun, Music Atelier Project, Paweł
Ziobrowski & Friends, Percival Schuttenbach), a także takie, które należy traktować jako
neologizmy i których przynależność językową trudno określić (Anamor, Indukti, Kontraburger),
wreszcie – utworzone w językach wymyślonych na potrzeby dzieł literackich (Talathdirnen).
Jak pokazuje powyższy przegląd, trudno wskazać jakąś dominującą metodę obierania nazw
(jednowyrazowe stanowią blisko 60% ogółu). W dużej mierze jest to zapewne wynikiem
niepowiązania rocka progresywnego z jakąś konkretną ideologią, która w wypadku wielu
innych odmian rocka często staje się dla ich reprezentantów wyznacznikiem kierunku
tematycznego.
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Daje to artystom, zwłaszcza tym typowo progrockowym, niczym nieskrępowaną dowolność
w wyborze nazwy. Można w związku z tym zaobserwować duże zróżnicowanie w podejściu
poszczególnych grup do tej kwestii. Na jednym biegunie sytuują się wykonawcy, którzy nie
przypisują do nazwy większej wagi (np. Albion), ewentualnie kierujący się przy wyborze jej
względną atrakcyjnością formalną (np. Annalist, Cave, Riverside), na drugim zaś — tacy,
którzy traktują nazwę jako istotny element kompleksowo pojmowanego przekazu artystycznego,
realizowanego za pomocą różnych kodów, gdzie płaszczyzna nazewnicza jest jednym z kilku
istotnych elementów przekazu artystycznego (dotyczy to na przykład More Experience,
Signal To Noise Ratio; szczególnie interesującym przykładem jest tu grupa Lizard, która
wzięła pod uwagę różne aspekty funkcjonowania nazwy, nawet taki, jak jej poręczność jako
punktu wyjścia do zaplanowania logo). Niektóre nazwy pojawiają się jednorazowo, jako
elementy na swój sposób komplementarne wobec tytułów concept albumów (projekty
Łukasza Święcha: Anyway, Chambers).
Wybór nazwy nie zawsze zresztą jest wynikiem głębszej refleksji, zdarza się więc, że
zespoły obierają swe miana zupełnie przypadkowo, pod wpływem impulsu czy nieporozumienia,
a nawet w następstwie snu (np. Indukti, Kontraburger, Maestro Trytony).
Szczególnie liczną grupę stanowią nazwy nawiązujące do bliskiej członkom zespołów
tradycji muzycznej (Alligators, Kroner Cirkus) czy dokonań klasyków gatunku, którzy w ten
sposób stają się dla młodszych grup swoistymi „patronami” (Amarok, Angel Of Swing,
Anyway, The Company, Forgotten, Golem, Howling Aliens, Liquid Shadow, Lizard, More
Experience, New Machine, Revolver, Sabracadabra, Starless, Undertow, Willy The Fox;
prawdopodobnie też April Ethereal, Lavender, Space Avenue). Wyróżniają się tu inspiracje
dokonaniami Marillion oraz Fisha (Anyway, The Company, Forgotten, Lavender), być może
w związku z przystępniejszym charakterem ich twórczości. Jedynie nazwa Golem odwołuje
się do polskiego art rocka. Wymienione tu artifonimy wchodzą w skład pokaźnej grupy nazw
o charakterze eponimicznym (stanowiących nieco ponad połowę całości).
Niektóre onimy wskazują na związek z wcześniejszą lub pozazespołową działalnością
muzyczną członków zespołów (After…, Alkatraz, Alter Ego, Apteka, Draft, Music Atelier
Project; być może też Satellite). Szczególnie interesujący jest tu formalny sposób wyróżnienia
– za pomocą podwojonego n na końcu – tworzących małą serię nazw projektów z udziałem
byłych muzyków Abraxas (Svann, Xenn; pomysł ten doczekał się kontynuacji także po roku
2003).
Część nazw podkreśla związek z miejscami pochodzenia i/lub działalności grup (Alkatraz,
Bronx, Myslovitz, Pogodno, Pustki) bądź zawodem wyuczonym członków zespołu (Museion,
Mediana, Music Atelier Project). Pojawiają się też takie, które eksponują wybranych
muzyków, zwłaszcza liderów (Kolenda, Mr Gil, Paweł Ziobrowski & Friends; być może też
Anamor, Egon Spasm Band); wydaje się, że kolektywonimy tego typu musiałyby ulec
zmianie wraz z opuszczeniem grup przez wyróżnionych w nazwach artystów. Niektóre
artifonimy nawiązują do szczególnego czasu przełomu tysiącleci, w jakim przyszło żyć
i działać muzykom (Beltaine, Millenium; być może też Centuria).
Dosyć pokaźny jest wykaz nazw stanowiących pochodną światopoglądu muzyków, nawiązujących
do bliskich im wartości lub będących efektem fascynacji pozamuzycznym dorobkiem
kulturowym (Abraxas, Ankh, Beltaine, Bibisi, Bordo, Framauro, Gargantua, Howling Aliens,
Kobong, MacLeod, Museion, Naamah, Nemezis, Percival Schuttenbach, Quidam, Svann,
Talathdirnen, Xenn).
Niektóre onimy określają pewne cechy muzyki proponowanej przez dany zespół (Drum
Freaks, H.D.R.M., Robotobibok; być może też: Egon Spasm Band, Transylwania), inne
wskazują na eklektyczny charakter twórczości (Abraxas, Ankh, Apteka, Chimera, Collage,
Museion, Żywioły) i aspiracje artystyczne (Mind Gate, Vena; być może też: Atrophia Red Sun
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jako ARS). Zdarzają się też takie, które odwołują się do terminologii muzycznej (Ad Libitum,
Egon Spasm Band, Neuma).
Twórcom sytuującym się stylistycznie w miejscach, gdzie rock graniczy z awangardą,
yassem czy jazzem, bliskie jest obieranie nazw odzwierciedlających dystans do siebie, podejście
z przymrużeniem oka, pewien rodzaj przewrotności (Band Of Endless Noise, Kury,
Robotobibok). Z kolei w wypadku zespołów reprezentujących ekstremalne odmiany metalu
(w tym wypadku bardziej wyszukanego muzycznie lub w miarę trwania kariery ewoluującego
w kierunku prog metalu) można wskazać charakterystyczne nazwy, reprezentujące niektóre
spośród tendencji semantycznych wyróżnionych przez Mariusza Rutkowskiego (zob.
Rutkowski 2010); tu skupiają się one najczęściej wokół kategorii „ciemności” (Atrophia Red
Sun, Shadows Land, Tenebris).
Warto na koniec wspomnieć o postępowaniu bardzo rzadkim, jakim jest nieumieszczenie
w eksponowanym miejscu albumu fonograficznego żadnej nazwy wykonawcy. Postąpili
w ten sposób Robert Srzednicki i Artur Szolc, muzycy kojarzeni z grupą Annalist, którzy
wydali wspólnie albumy Music Inspired by Tarot i Music Inspired by Zodiac. Dopiero
z książeczek dołączonych do płyt CD można dowiedzieć się, kto odpowiada za muzykę, przy
czym w wypadku pierwszego z albumów Srzednicki posłużył się pseudonimem Nadhir.
Muzyk ten wyjaśnia:
Projekty Music Inspired by… celowo nie były sygnowane nazwą wykonawcy. Uznaliśmy, że tak jest lepiej
i ciekawiej. W niektórych opracowaniach pojawia się duet twórców/wykonawców określany jako Szolc/
Srzednicki, ale my nigdy tej nazwy nie używaliśmy. Pseudonimu Nadhir (być może to słowo coś znaczy, ale sam
je kiedyś wymyśliłem) używałem przy płycie zainspirowanej Tarotem. Chciałem żeby słuchacze mieli
świadomość, że jest to coś innego niż Annalist – stąd pomysł ukrycia się za pseudonimem (e-mail).

*
Mimo że w niniejszym artykule, podobnie jak w I części, za szczególnie przydatną
uznałem metodę dającą pierwszeństwo nadawcy jako najpewniejszemu źródłu informacji
o etymologii, warto podkreślić, że nie zawsze można na niej bazować, ponieważ pochodzenie
nazw czasem po prostu zaciera się w pamięci tych, którzy się nimi posługiwali, a jeszcze inni
wolą, by nazwy pozostały zagadką dla fanów i badaczy… W związku z tym należy
podkreślić, że wciąż najłatwiej mówić przede wszystkim o pełnieniu przez artifonimy funkcji
identyfikacyjnej, mającej pomagać w wyróżnieniu ich spośród innych, choć przeważnie
nazwy te niosą ze sobą także wiele informacji dodatkowych. Bez względu bowiem na to, co
sądzą na ten temat muzycy grupy Albion, jej nazwa będzie prowokować wielu fanów
i recenzentów do wyszukiwania angielskich akcentów w twórczości, a wiedza o rodowodzie
artifonimu Cave, opartym głównie na wartości estetycznej, wcale nie musi pozbawiać fana,
nawet jeśli jest twardo stąpającym po ziemi lingwistą, niemal poetyckiej wizji ‘miejsca,
w którym przetrwała muzyka’, ‘miejsca, w którym przetrwało piękno’…41
ABOUT THE NAMES OF POLISH PROGRESSIVE ROCK ARTISTS.
PART II: 1990–2003
Summary
This article is the second in the series of texts devoted to names of Polish progressive rock bands. As it was
before, in the years 1990–2003 there were only few solo artists. They signed their albums with their own names
41

Recenzenci jako główne źródło inspiracji zespołu zgodnie wskazują kanadyjską grupę Rush. Żyjący
w odległej przyszłości protagonista suity 2112, jednego z jej najważniejszych utworów Rush, znajduje ukrytą
w starej jaskini gitarę (która później, jako niechciany i niebezpieczny przeżytek, zostaje zniszczona na polecenie
kapłanów).

O nazwach polskich wykonawców z kręgu art rocka. Część 2: lata 1990–2003

195

and surnames rather than with pseudonyms. In case names of the bands new naming tendencies appeared after
1989. Two of them are the most important. Firstly, the earlier domination of Polish names was substituted with
the tendency to give the bands English names, which was to a large extend caused by political changes.
Secondly, many bands were given names which referred to classics of the genre.
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Zainteresowanie przekładem przysłów, czy frazeologizmów w ogóle, nie jest nowe
i poświecono mu wiele publikacji, zarówno w materiałach o problemach ogólnych translatoryki
(np. Baker 1992), jak i w szczegółowych artykułach na temat tłumaczenia frazeologizmów
(np. Rejakowa 1994, Sułkowska 2009), przysłów (np. Szpila 1999; Sielicki 1975, Ziomek
1973) oraz o strategiach tłumaczenia paremii w poszczególnych językach i gatunkach tekstów
(np. Basaj 1982, Mrazovič 1998, Rechtsiegel 1975, Rejakowa 1982), podkreślając nierzadko
trudności z przenoszeniem przysłów z tekstów źródłowych do docelowych (por. Hejwowski
2004: 110). Badania w tym zakresie obejmują dwa uzupełniające się kierunki, mianowicie,
frazeologiczną (w tym paremiczną) ekwiwalencję interlingwalnę oraz tłumaczenie jednostek
frazeologicznych (w tym przysłów). Z uwagi na fakt, że międzyjęzykowa ekwiwalencja
doczekała się wielu i wzajemnie niewykluczających się teorii, nie zamierzam rozwodzić się
długo na ten temat. W skrócie: idiomatikony poszczególnych języków, nawet tych pokrewnych
traktowane mogą być jako systemy relatywnie izolowane, tj. posiadają w swych zasobach
jednostki frazeologiczne, które nie posiadają żadnych odpowiedników konceptualnych
(kognitywnych) i formalnych (chyba że są to falsiekwiwalenty całkowite) w innych językach.
Takie jednostki można nazwać idiomami (idiomatyzmami) i w konsekwencji idiomatami
w rozumieniu Sułkowskiej (2009). Z drugiej strony można wskazać na wiele płaszczyzn
podobieństw między językami w zakresie frazeologii, i te podobieństwa są stopniowalne, co
wpływa na ustalanie różnych klas ekwiwalencji interfrazeologicznej: od homologów, czyli
całkowitych ekwiwalentów na wszystkich płaszczyznach porównawczych (wynikające ze
wspólnoty konceptualnej lub internacjonalizmów frazeologicznych) przez całą gamę ekwiwalentów
częściowych, których podobieństwa i różnice mogą być dyferencjonowane na poziomie
formalnym, semantycznym, stylistycznym, na płaszczyźnie, między innymi, obrazowania,
polisemii, homonimii, dystrybucji, frekwencji.
Niniejsze uwagi na temat tłumaczenia paremii mają swoje źródło w moich naukowych
zainteresowaniach językiem Salmana Rushdiego, w szczególności jego językiem frazeologicznym
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(Szpila 2003; 2004, 2007, 2008, 2009a, 2009b, 2012). Do tej pory jednakże nie zajmowałem
się tłumaczeniem paremii w jego powieściach na żaden język, co będzie niewątpliwie
wpływać na szkicowość i wybiórczość zagadnień przekładania przysłów z języka angielskiego
na języki obce. Primo, ograniczenie do języków słowiańskich, secundo, wybór jedynie
niektórych zagadnień, które, z góry należy zauważyć, balansują na granicy ekwiwalencji
międzyjęzykowej i strategii tłumaczeniowych. Daleki jestem od stwierdzenia, że te problemy
wyczerpują kwestie translacji paremii Salmana Rushdiego, innymi słowy, jestem świadomy
skomplikowanej natury tego procesu, który uwzględnia dogłębną analizę paremicznych
miejsc, jak nazywam miejsca rozpoznawalności systemowej paremii, czyli ich miejsca
w niezwykle zawiłej strukturze formalnej i semantycznej powieści tego pisarza, którą zajmuje
się paremiostylistyka, (rodzaj badań stylistycznych i paremiologicznych), którą stosuję do
analiz kontekstowych (zwłaszcza literackich) przysłów w ramach szeroko rozumianej
frazeostylistyki.
Powód wyboru prozy Rushdiego jako egzemplifikacji tłumaczenia paremii wynika z moich
obserwacji poczynionych w badaniach nad paremicznością jego języka (np. Szpila 2008).
Rushdie jawi się jako szczególnie frazeologiczny pisarz, zarówno ilościowo, jak i kwalitatywnie
rzecz ujmując. Dla uświadomienia Czytelnikowi ogromu materiału frazeologicznego, z jakim
badacz jego języka literackiego musi się zmierzyć, podam, że w jego 11 powieściach branych
pod uwagę w analizie frazeologicznej, jak i tej paremiologicznej, występuje około 1200
jednostek, które klasyfikuję jako idiomy oraz niemalże 3000 ich aktualizacji. W analizie jego
języka paremicznego (Szpila 2008), nieuwzględniającej ostatniej książki Luka i ogień życia,
wyekscerpowałem z powieści Rushdiego 108 paremii i 195 aktualizacji. Sama więc liczba
prosi się o analizę, także translacyjną. W niniejszych rozważaniach nad prozą Rushdiego
postanowiłem przyjrzeć się relacji miedzy językiem angielskim (językiem powieści pisarza)
i wybranymi językami słowiańskimi, na które książki jego były tłumaczone, czyli polski,
rosyjski, czeski, słowacki, serbski, chorwacki, bułgarski i słoweński. Tutaj należy się
Czytelnikowi wyjaśnienie: dobór języków podyktowany jest dostępnością tłumaczeń, tzn. nie
do wszystkich języków udało mi się dotrzeć, dodatkowo nie korzystałem ze wszystkich
tłumaczeń na wszystkie wymienione wyżej języki, jako że nie posiadam takowych, i obawiam
się, że nie wszystkie powieści Rushdiego zostały przetłumaczone. Świadczy o tym fakt, że
niektóre z jego starszych powieści zostały przetłumaczone dopiero niedawno: np. powieść
Dzieci północy (Midnight’s Children) wydana w 1982 ukazała się w Serbii dopiero w 2008
(Ruždi Salman. Deca ponoći. Beograd: Dereta). Najlepiej, bo wyczerpująco, powieści
Rushdiego reprezentowane są w moim materiale w tłumaczeniu na język polski: wszystkie
ukazały się na polskim rynku (brak jednak tłumaczenia powieści-pamiętnika z podróży pt.
The Jaguar Smile, A Nicaraguan Journey, 1987), która i tak nie jest brana pod uwagę w moim
badaniu nad oryginalnym językiem autora. W sumie analizie poddano 38 pozycji (10 wersji
oryginalnych i 28 przekładów).
Nie jest moim celem ocena tłumaczeń poszczególnych powieści, ocena decyzji translatorskich
poszczególnych tłumaczy, nie jest moim celem także wyczerpująca analiza, która przy
wymienionych ograniczeniach nie jest możliwa. Chciałbym jedynie pokrótce odwołać się do
wybranych przykładów, by zilustrować zauważone przeze mnie ekwiwalencje tłumaczeniowe
ujawniające się w decyzjach tłumaczy.
Zacznijmy od pierwszej grupy relacji pomiędzy paremioleksykonami co najmniej dwóch
języków, czyli od homologów paremicznych, które rozumiane są w paremiologii porównawczej
jako przysłowia mające dokładne odpowiedniki w innych językach. Oto przykłady użycia
homologów w wybranych tłumaczeniach:
1a. „Practice makes perfect” (G 166) vs. 1b. „Praktyka czyni mistrza” (Grimus 240).
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2a. „Fish rot from head” (Shalimar the Clown 268) vs. 2b. “Ryby psują się od głowy
(Śalimar klaun 330); 2c. „Ryba hnít od hlavy” (Klaun Šalimar 258).
3a. „That end justifies the means” (Enchantress of Florence 169) vs. 3b. „Że cel uświęca
środki” (Czarodziejka z Florencji 190).
4a. „What will be, will be.” (Midnight’s Children 83) vs. 4b. „Co ma być, to będzie.”
(Dzieci północy 105); 4c. „Будь что будет” (Дети полуночи 125).
5a. „Like father, like son (…) (Shame 96) vs. 5b. „Jaki ojciec, taki syn …” (Wstyd 116);
5c. „Kakav otac, takav sin …” (Sram 98); 5d. serbski „Kakav otac takav sin …” (Sramota
120).
6a. „Noblesse oblige” (The Moor’s Last Sigh 333) vs. 6b. „Noblesse oblige” (Ostatnie
tchnienie Maura 318); 6c. „Noblesse oblige” (Mavrov poslednij vzdih 406); 5d. „Noblesse
oblige” (Maurom posljednij uzdah 325).
7a. „… no smoke without fire…” (The Satanic Verses 288) vs. 7b. „… nie ma dymu bez
ognia…” (Szatańskie wersety 305); 7c. chorwacki „… nema vatre bez dima…” (Sotonski
Stihovi 372); 7d. „…но няма огьн без дим… (Сaтaнски строфи 298); 7e. słoweński „…ni
dima brez ognja…” (Satanski Stihi 316); 7f. serbski „nema vatre bez dima…” (Satanski
Stihovi 329).
Jeśli chodzi o przykłady 5, w czeskim tłumaczeniu występuje paremiczny odpowiednik
semantyczny: „Jablko nepadá daleko od stromu” (Hanba 94), choć całkowity odpowiednik też
w tym języku występuje: Jaký otec, takový syn.
Zdarzyć się może, że w drugim języku istnieje odpowiednik właściwy, lecz
w porównywanych miejscach paremicznych występują inne ich realizacje, tak się dzieje
w polskim tłumaczeniu przysłowia The pot calls the kettle black oraz You can see a mote in
another’s eye but cannot see a beam in your own realizowane jako:
8a. „Pot and kettle, replied the voice. Mote and beam…” (Grimus 91).
W polskiej wersji czytamy:
8b. „Przyganiał kocioł garnkowi… – odparł głos. – W cudzym oku widzi źdźbło, a we
własnym nie widzi belki” (Grimus 127).
Redukcja paremii angielskich i indywidualizacja ich elementów nie ma odzwierciedlenia
w języku tłumaczenia (tutaj w wersji polskiej). Zakłócona zostaje skrótowość przekazu języka
angielskiego oraz, naturalnie, sfunkcjonalizowanie konstytuentów paremicznych i gra
z czytelnikiem na poziomie odczytania oryginalnych paremii.
Podobnie jest w poniższym przykładzie, w którym polski tłumacz rezygnuje z całej formy
przysłowia, choć wersja angielska taką aktualizuje. Porównajmy tłumaczenie pełnej
angielskiej paremii ze skróconą wersją polskiego przysłowia Łatwiej powiedzieć niż zrobić:
9a. „Easier said than done” (The Enchantress of Florence 198) vs. 9b. „Łatwo powiedzieć”
(Czarodziejka z Florencji 220).
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Gry językowe Rushdiego w obrębie przysłów także znajdują odpowiedniki w tłumaczeniach,
wykorzystujących całkowite odpowiedniki paremii angielskich. Oto przykłady:
10a. „Solanka was troubled; the old problem of ends and means again” (Fury 227) vs. 10b.
„Solanka zmartwił się; znów stary problem środków i celów” (Furia 224); 10c. „Solanka měl
starosti; zase ten starý problém účelů a prostředků” (Zběsilost 210); 10d. „Solanku to
znepokojilo; zase ten večný problem prostriedkov a cieľov” (Bes 216).
nawiązujące do przysłów: The end justifies the means; Cel uświęca środki; Účel světí
prostředky oraz Účel svätí prostriedky.
11a. „You are the straw, Flapping Eagle, he had said, and I am the drowning man” (Grimus
74) vs.
11b. „Ty jesteś brzytwą –, Trzepocący Orle – mówił. – A ja tonącym” (Grimus 101),
który pokazuje ekwiwalencję między A drowning man will catch at a straw i Tonący
brzytwy się chwyta pomimo powierzchniowej transformacji oryginału oraz jej przeniesienia
na język polski.
Poniższy przykład pokazuje natomiast, jak ekwiwalencja na poziomie systemu
wykorzystana jest do transformacji formalnej i semantycznej wyjściowych przysłów: Don’t
throw the baby out with the bathwater; Nie wylewa się dziecka z kapielą; Nevylej vaničku
s dítětem.
12a. „How much bathwater could you lose without losing the baby?” (Fury 248) vs. 12b.
„Ile wody możesz wylać z kąpieli, nie wylewając dziecka?” (Furia 244); 12c. „Kolik vody
bys mohla vylít z vaničky, aniž bys přišla i o dítě” (Zběsilost 228).
Grupa druga, czyli częściowych homologów, obejmuje różne przypadki. Pierwszą
podgrupę stanowią semantyczne odpowiedniki, różniące się powierzchniową – formalną –
realizacją znaczeń, przy zachowaniu tożsamości semantycznej miejsc paremicznych:
13a. „Appearances are deceptive” (Grimus 174) vs. 13b. „Pozory mylą” (Grimus 250).
14a. “Half a bread is not always Better than no bread” (Grimus 191) vs. 14b. „Czasem
lepsze nic niż rydz” (Grimus 275).
Jeszcze inny przykład pokazuje tłumaczenie paremii Seize the day, która przenoszona
jest albo w wersji łacińskiej, lub w postaci odpowiednika w języku docelowym:
15a. „Seize the day” (Fury 144) vs. 15b. „Carpe diem” (Furia 143); 15c. „Carpe diem”
(Zběsilost 134); 15d. „Užite si deň” (Bes 139).
Grupę zerowych paremicznych odpowiedników też można zilustrować kilkoma
przykładami z tłumaczeń:
16a. „… her letters were coming home to roost” (Shalimar the Clown 382) vs. 16b.
„… w końcu sama sobie nawarzyła tego piwa” (Śalimar klaun 466); 16c. „… její dopisy se jí
ted’ vrátily jako bumerang …” (Klaun Šalimar 365–366).
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17a. „Better the pimp you know” (Shalimar the Clown 184) vs. 17b. „Lepszy znany alfons
niż obcy” (Śalimar klaun 230); 17c. „Radši pasáka, kterého znáš … (Klaun Šalimar 179).
18a. “Easy does it” (Grimus 242 ) vs. 18b. “To proste” (Grimus 249).
Dosłowne tłumaczenia nie zakłócają znaczenia pierwowzoru, chociaż prowadzą do utraty
paremiczności:
19a. „A house divided against itself cannot stand” (The Moor’s Last Sigh 99) vs. 19b. „Nie
przetrwa dom wrogo podzielony” (Ostatnie tchnienie Maura 98); 19c. „Podijeljena kuća ne
može opstati” (Maurom posljednij uzdah 99); 19d. „… hiša, razdeljena nasproti sami sebi, ne
more obstati …” (Mavrov poslednij vzdih 124).
20a. „…two wrongs did not make a right ...” (The Moor’s Last Sigh 365) vs. 20b. „…dwa
błędy nie sumują się w rację…” (Ostatnie tchnienie Maura 349); 20c. „… dva zla ne čine
dobro…” (Maurom posljednij uzdah 355); 20d. „… dvakrat krivično ne da pravičnega…”
(Mavrov poslednij vzdih 445).
21a. „No fool like an old fool” (Fury 68) vs. 21b. „Najgorszy głupiec to stary głupiec”
(Furia 72);
21c. „Nejhorší je, když se zblázní starý chlap” (Zběsilost 68); 21d. „Starý somár najväčši
somár” (Bes 69).
22a. „… charity begins at home” (Fury 173) vs. 22b. „ ... dobroczynność należy
zaczynać od siebie” (Furia 171); 22c. „… dobročinnost začíná doma” (Zběsilost 160);
22d. „… z milosrdenstvom začínaj od seba” (Bes 167).
Nawet jeśli zachowane jest znaczenie paremiczne i przysłowie wyjściowe oddane jest za
pomocą przysłowia docelowego, można zauważyć utratę konotacji związanych z przysłowiem
w oryginale. Tak się dzieje w przypadku Children should be seen and not heard (GBHF 70)
oddanej w tłumaczeniu polskim paremią Dzieci i ryby głosu nie mają (ZPJS 81), która nie
oddaje historycznych aluzji paremii angielskiej z całym garniturem konotacji kulturowych.
W zbadanym materiale można dopatrzeć się także błędnych interpretacji wyjściowych
paremii, co ilustruje przykład z Grimusa „If the cap fits, wear it.” (179), która opisuje
właściwe dobranie nazwy lub opisu do referenta, ale wskazuje także na to, że należy pogodzić
się z taką deskrypcją (pogodzić się często z krytyką wyrażoną w opisie, nazwie itp.). Polski
tłumacz ucieka się do kolokacji pasować jak ulał (PG 257), która gubi jednak element krytyki
wyrażonej przysłowiem.
Podobnie rzecz się ma z tłumaczeniem paremii angielskiej Curses like chickens come home
to roost, która nie ma dobrych odpowiedników paremicznych o tej samej formie czy
ekwiwalentów wyrażonych przy pomocy takiego samego lub podobnego obrazowania.
Tłumaczenie tego przysłowia dosłownie prowadzi do – według mnie – konstrukcji
niezrozumiałych:
23a. „ … at which time the chicken came home to roost” (The Moor’s Last Sigh 73)
vs. 23b. „…wtedy ptasie stadko znalazło sobie grzędę” (Ostatnie tchnienie Maura 74);
23c. „… do takrat bo piščanec prišel domov, spat na svojo gredo” (Mavrov poslednij vzdih
92); 23d. „… a dotad će se pile već vratiti u kokošinjac” (Maurom posljednij uzdah 74).
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24a. „Because a cat may look at a queen …” (The Ground beneath Her Feet 385) vs. 24b.
„Bo kotu wolno patrzeć na królową…” (Ziemia pod jej stopami 408); 24c. „Protože kocour
smí hledět na královnu …” (Zem pod jejíma nohama 305).
No i może zdarzyć się też tak, że paremia zostaje całkowicie opuszczona w tłumaczeniu.
Tak dzieje się w tłumaczeniu Haruna na język rosyjski (Гарyн и море историй 64–65),
w którym brak miejsca paremicznego z przysłowiem angielskim There are plenty more fish in
the sea – wyrażonego jako „ … there really are Plentimaw Fish in the Sea” (Haroun and the
Sea of stories 84).
Z zacytowanych przykładów wynika, że tłumaczenia paremii użytych przez Rushdiego
w jego powieściach odzwierciedlają zarówno kompatybilność sytemu paremicznego języka
angielskiego i poszczególnych języków słowiańskich, jak i to, że w przypadku braku takiej
pokrywalności systemowej tłumacze uciekają się do tłumaczeń dosłownych lub frazeologicznych.
Ekwiwalencja więc pomiędzy oryginałem angielskim i słowiańskim jest kategorialnie
rozchwiana, a nawet zakłócona zostaje odpowiedniość na płaszczyźnie semantycznej.
Powierzchowne nawet obserwacje ukazują, że tłumaczenia uzależnione są od dostępności
środków paremicznych w języku docelowym oraz zastosowanych strategii translatorskich,
z których zapewne najgorszą jest eliminacja miejsc paremicznych w przekładzie, co
w przypadku wysoce frazeologicznego i paremicznego pisarza, jakim jest Rushdie, szkodzi
zachowaniu w miarę w pełny sposób jego przysłowiowego języka. Artykuł ten jest szkicowy i
ma na celu zwrócenie kolejny raz uwagi na ważny problem translatorski, z nadzieją, że temat
ten będzie kontynuowany a szczegółowe analizy poszczególnych tłumaczeń przyniosą
pełniejszy obraz form i funkcjonowania przysłów w tłumaczonych tekstach.
ABOUT THE PAREMIC TRANSLATIONS OF S. RUSHDIE’S NOVELS INTO SLAVIC LANGUAGES
Summary
The paper aims to draw the reader’s attention to the phraseological and paremiological character of Rushdie’s
novels by analyzing the translation of his prose work into selected Slavic tongues. The scope of the article is
restricted and therefore the problems that ensue are only sketchily presented: that is, the author shows the three
major groups of paremic interlingual equivalents illustrating them with suitable examples from the translated
books. It transpires that the illustrative material contains both full and partial equivalents. Also the translations
show the translators’ strategies when there are no paremic equivalents available. The author also points out
erroneous translations and paremic omissions.
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Do cyklu rodzinnego Danila Kiša zalicza się zazwyczaj trzy utwory: powieści Ogród,
popiół (Bašta, pepeo, 1965) i Klepsydrę (Peščanik, 1972) oraz tom krótkich form prozatorskich
zatytułowany Wczesne smutki (Rani jadi, 1969)1. Kiš nigdy nie ukrywał, że pierwsza faza
jego twórczości zawiera liczne odniesienia do jego biografii, a teksty zawarte w Cyrku
rodzinnym nazywał swoją „literacko ukształtowaną” autobiografią. Ta trylogia jest swoistym
rodzajem Bildungsroman (Kiš 1999: 27), stanowi również próbę dotarcia do wydarzeń
z dzieciństwa autora, wyjaśnienia ich i zrozumienia. Zdaniem Juliana Kornhausera literackie
dzieło Kiša można by streścić w kilku słowach: „przeszłość jako ocalenie, dom zamieniony
w popiół, upiększanie wspomnień” (Kornhauser 2003). Powieść Klepsydra, najbardziej
złożona gatunkowo i formalnie2, wzorowana na francuskim nouveau roman i Ulissesie
Joyce’a (Kornhauser 2001A: 209), jest próbą zmierzenia się z tragedią Holokaustu. Stanowi
swoiste requiem dla żydowskiego środowiska Wojwodiny – i to w dwóch wymiarach:
jednostkowym (osobista tragedia głównego bohatera3, E.S.-a, którego utożsamiamy z Edwardem
Samem, ojcem narratora cyklu) i zbiorowym (los Sama jest metaforą i uśrednieniem losu
licznych środkowoeuropejskich Żydów). Dwa pozostałe utwory, mimo że również dotyczą lat
drugiej wojny światowej i opowiadają losy tej samej rodziny, nie skupiają się na przeżyciach
Edwarda Sama (choć jest on – często ze względu na swoją dotkliwą nieobecność – centralną

1

Wszystkie cytaty z cyklu rodzinnego Kiša podaję za wydaniem: D. Kiš, Cyrk rodzinny, przeł. D. Cirlić-Straszyńska, Wołowiec 2006. Stosuję paginację bezpośrednio w tekście, wykorzystując umowne skróty
stworzone na podstawie tytułów: WS – Wczesne smutki; OP – Ogród, popiół.
2
Klepsydra nie posiada spójnej akcji, jest raczej zbiorem sekwencji, w dodatku przedstawiających kilka
wariantów tych samych wydarzeń widzianych z różnych, wzajemnie uzupełniających się perspektyw.
3
A właściwie głównego „podejrzanego”. Powieść ta bowiem odwołuje się swoją strukturą do policyjnego
śledztwa.
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postacią całego cyklu), a na jego synku Andreasie, zdrobniale nazywanym Andim4. Wczesne
smutki i Ogród, popiół stanowią zatem opowieść o dzieciństwie – są próbą powrotu
i zrozumienia wydarzeń sprzed lat. Próbą – dodajmy – nie wolną od nostalgii i melancholii.
W potocznym rozumieniu nostalgia jest tęsknotą za ojczyzną (czy też domem), ale
również za przeszłością – czymś utrwalonym w pamięci lub zachowanym w wyobrażeniach
i w marzeniach. „Nostalgia umieszcza ideał w przeszłości i jest to jedyna rzecz pewna, jaką
możemy o niej powiedzieć” – pisze Marek Zaleski (Zaleski 2004: 11), i w innym miejscu
dodaje: „Estetyka nostalgii jest zmącona: to piękno, które rodzi melancholię, przyjemność,
która sprawia ból” (Zaleski 2004: 12). Nostalgiczne spojrzenie niekoniecznie musi wypływać
z rzeczywistej przeszłości – często stanowi swego rodzaju „projekcję” na jej temat. Wśród
wspominających istnieje przekonanie, że przeszłość jest stała i nie można jej zmienić,
odwołać, jest zastygła w swej doskonałości. Nie jest to prawdą – przeszłość jest nieuchwytna,
bo pamięć zawsze będzie uboższa od wydarzeń, które próbuje ogarnąć (Zaleski 2004: 12–13).
Wynika z tego, że piękno, które postrzegamy jako nostalgiczne, może być zwyczajną iluzją.
W ujęciu Zaleskiego, w nostalgii ważna jest nie tyle przeszłość, co wyobrażenia z nią
związane: nostalgik nie tęskni więc za miejscem swojej młodości, a za samą młodością
(Zaleski 2004: 14). Uogólniając – przedmiotem nostalgii nie jest miejsce z przeszłości,
a sama przeszłość (Czapliński 2001: 25).
Patos [...], bliski rozczulenia nad własną znikomością, działa na korzyść czasu minionego, bo tylko on daje
się zatrzymać we wspomnieniu. Przywołanie pamięcią tworzy iluzję czasu znieruchomiałego, który można –
niczym zbiór fotografii bądź taśmę filmową – wielokrotnie odtwarzać. Albo daje złudzenie czasu nieheraklitejskiego,
zawsze dostępnej, stojącej w miejscu rzeki, która będąc przemijaniem, sama jakby nie przemija. W takim
złudzeniu przeszłość staje się czasem przyjaznym, własnym, a im częściej odwiedzanym, tym lepiej
zagospodarowanym i hojniejszym. Dlatego nostalgia potrafi idealizować każde doświadczenie i każdą
przeszłość, przedstawiając nie to, co było, lecz wyizolowaną i nienaruszoną wartość (Czapliński 2001: 26).

Przypominanie to akt wyobraźni i proces twórczy. To, jak patrzymy na przeszłość, ma
swoje źródła w historii, ale bierze się przede wszystkim z wyobraźni (Zaleski 2004: 23).
Nostalgia zaś to świadomość niemożności odzyskania tego, co minione (Czapliński 2001:
16). „W czasie przywołania przeszłości nostalgik przekonuje się bowiem, że przywrócenie
minionego czasu jest niemożliwe zarówno ontologicznie, jak i literacko” (Czapliński 2001:
17). Przeszłość nie wróci, a czasu nie da się zatrzymać, można jednak spróbować go przywołać:
O ile dla historyka decydujące znaczenie mają przyjęte reguły postępowania krytycznej rewizji przeszłości
i wyjaśniania faktów, tworzących continuum procesu historycznego, a tyle dla pisarza – a jego właśnie
perspektywa mnie zajmuje – decydujące znaczenie ma „powtórzenie” przeszłości. Powtórzenie – dodajmy od
razu – zdolne ocalić intymny, poetycki, a nawet metafizyczny wymiar przeszłości, a więc ten jej aspekt, który
historyka zanadto nie interesuje (Zaleski 2004: 27).

Powtórzenie, o którym pisze Zaleski, jest w przypadku prozy Kiša o tyle istotne, że
narrator-bohater rekonstruuje swoje wkraczanie w świat dorosłych, zapisuje pierwsze lęki
i pierwsze erotyczne olśnienia. Senna i nudna, po trosze prowincjonalna sceneria za dotknięciem
wyobraźni przemieniona zostaje w miejsce magiczne. To, co rzeczywiste, miesza się z zobaczonym
w sennym majaku lub wymyślonym. Jednakże – odmiennie niż u Schulza – jak zauważa
Aleksander Fiut, najważniejszym wtajemniczeniem w naturę świata jest u Kiša poznanie
śmierci (Fiut 1999: 282). Owo pragnienie, aby w śnie dać się złapać Tanatosowi, lęk o matkę,
bardzo szybko staje się uzasadniony – w Nowym Sadzie mają miejsce „zimne dni”, rozpoczyna
się wojna, masowe mordy Żydów. „Czas, jako tryb istnienia najdrobniejszej rzeczy” (Fiut

4

Narratorem Ogrodu, popiołu i Wczesnych smutków jest Andreas Sam – najczęściej narracja prowadzona jest
z perspektywy małego dziecka, rzadziej „głos” otrzymuje dorosły Andreas, który za sprawą pamięci usiłuje
powrócić do czasów swojego dzieciństwa.
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1999: 283–284) jest jednym z głównych bohaterów tej prozy – Kiš kształtuje przestrzeń
w taki sposób, że czas miniony ożywa, wraz a z nim to, czego już nie ma.
„I brzydkie wspomnienia z biegiem czasu stają się piękne” – pisze Mihajlo Pantić (Pantić
2004:17). Można tu przywołać symptomatyczne słowa Kiša z Wycieczki do Paryża, na które
zwraca uwagę Julian Kornhauser: „W przetłumaczonym przez niego wierszu Picarda, poety-kloszarda, bohatera Wycieczki do Paryża znalazły się znamienne słowa: «niektóre podróże są
jak skok w nieznane». Podróż Kiša do czasów dzieciństwa jest takim skokiem w nieznane.
Towarzyszą jej: nostalgia i miłość do najbliższych, chęć poznania prawdy i zatrzymania
czasu, «ciężkie, dziedziczne brzemię» i «wiara w uszlachetniającą siłę cierpienia»” (Kornhauser
2003).
Wrażliwość nostalgiczna odwołuje się do empatii, do języka uczuć, do tego, co umyka racjonalizacji. Jest
więc rodzajem wrażliwości dostępnej każdemu. Nostalgiczność nie jest cechą przedmiotu. Jest rodzajem oglądu
świata. Stąd powinniśmy mówić raczej o nostalgicznym uczuciu, aniżeli o poczuciu nostalgiczności. Mówiąc
o nostalgii, mówimy o stosunku do przeszłości i zanurzonych w niej przedmiotów, więc o czyjejś percepcji
(Zaleski 2004: 11–12).

Nie bez powodu Wczesne smutki opatrzone są – nieobecnym w polskim przekładzie –
podtytułem Za decu i osetljive. Nostalgia to uczucie wzniosłe, pełne patosu, „[…] żywi się
pamięcią, z której usunięto ból” (Zaleski 2004: 21), zatem odnosi się do spraw, które już nie
dotyczą nas bezpośrednio. Jesteśmy oddzieleni od niej odpowiednim buforem czasu, mamy
jednak nad nią swoistą władzę – największą przyjemność czerpiemy ze wspomnień wydarzeń
najbardziej odległych w czasie, takich, których dobrze pamiętać nie możemy. Ile zapamiętać
mógł kilkuletni chłopiec? Jednak jakiś obraz w jego głowie na pewno powstał. Nostalgia, która
blokuje dostęp do teraźniejszości, służy jednak samopoznaniu. Wspominanie daje nam
możliwość lepszego zrozumienia przeszłości – a co za tym idzie, samego siebie – ponieważ
częściowa prawda o każdym z nas kryje się właśnie w przeszłości. Z kolei nostalgik uważa,
że owa zakodowana w naszej przeszłości informacja o nas samych nie jest to tylko cząstką,
a całością tej prawdy (Czapliński 2001: 39) – żyjąc przeszłością, żyje zatem w świecie własnych
wyobrażeń.
Nostalgik […] nie tęskni jedynie za przeszłością, lecz za wzniosłością, która rodzi się z poczucia
niewyrażalności utraconego czasu. A także – niech mi będzie wybaczony nadmiar komplikacji – doznaje
wzniosłości z powodu stopniowej utraty samej tęsknoty, jakby nieustannego wyciekania uczuć. Przeszłość – jako
to, co minione – jest zatem tylko figurą nostalgicznej wzniosłości, bo pierwotnym siedliskiem patosu wydaje się
raczej doświadczenie ubywania. Czas miniony to najwyrazistszy, każdemu dostępny przejaw owego znikania:
przeszłość nawet najbardziej błaha, staje się źródłem wzniosłości, ponieważ minęła i ponieważ jest
niepowtarzalna – daje się więc doświadczać jako matecznik rzeczy nieporównywalnych i niewyrażalnych
(Czapliński 2001: 21).

Słowa Przemysława Czaplińskiego można odnieść również do Kiša. Trudno bowiem mówić
o tęsknocie za dzieciństwem, które przypadało na lata drugiej wojny światowej, a więc za
czasem biedy, głodu i samotności. Jednak nostalgia cyklu rodzinnego nie polega (lub nie
polega przede wszystkim) na tęsknocie za terenami, na których Andi spędził okres wojny.
Co więc mogłoby być obiektem tęsknoty Andiego? Czas miniony. Nostalgia nie dotyczy
„materialnego” czasu dzieciństwa, a jego „zmysłowej” strony, związanej z dorastaniem.
Dzieciństwo jest okresem, kiedy wiele rzeczy przytrafia się człowiekowi po raz pierwszy.
I Andi, podobnie jak jego rówieśnicy, w tym czasie przechodzi przez kilka inicjacji.
Pośród takich doświadczeń przełomowych wymienić można: pierwsze zauroczenia Julią
Szabó, koleżanką ze szkoły, z którą bawił się w chowanego, i z powodu której wyśmiewali się
z niego koledzy. Sukcesy w szkole, wypracowania chwalone przez panią Rigó, rodzinne
wycieczki, spacery z matką pod mury pobudzającego wyobraźnię zamku, kontakty z książkami –
Mała Biblia dla szkół i opus Edwarda Sama, które dla dziecka stanowić będą swoisty rodzaj
Księgi wtajemniczenia (Bukwalt 2002). Gry i zabawy z kolegami. Bliskość i czułość matki,
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opowieści, którymi „zatruwała” syna próbując wybić mu z głowy smutki i rojenia o nieobecnym
ojcu. Sprzątanie kurnika pani Rigó. Serenady, które jakiś zakochany chłopiec wyśpiewuje pod
oknem jego siostry.
Gdy wspominamy, okazuje się, że jesteśmy sumą ludzi, których spotkaliśmy, przedmiotów,
których używaliśmy, wydarzeń, których doświadczyliśmy. Dlatego np. panna Edith, bywalczyni
nowosadzkiego domu Samów, jeszcze z czasów jego względnej świetności, nie jest jedynie
barwnym, anegdotycznym wspomnieniem z dzieciństwa. Porzucona przez węgierskiego
arystokratę kobieta jest obok E.S.-a najbardziej neurotyczną postacią cyklu rodzinnego. Jej
sentymentalna sylwetka – dramatyczna i śmieszna zarazem stanie się symbolem przedwojennego
świata Kiša sprzed jego zagłady i jedną z pierwszych jej ofiar. Piękno i melancholia tej
postaci brały w „dziwną władzę” małego Andreasa, będąc pewnie jednym z najwcześniejszych
jego zauroczeń. Jest pierwszą – po matce – kobietą, która budzi jego zainteresowanie, a jej
wspomnienie zawładnie nim na całe życie, podobnie jak anioł snu, z którym (tak jak ze
śmiercią) każdej nocy będzie toczył walkę, którą – zasypiając – każdej nocy przegra. Podobnie
pierwsza w życiu przyjaźń – z psem Dingo. Zwierzę staje się nieodłącznym towarzyszem
chłopca w jego wędrówkach. Inicjacyjną rolę do spełnienia będą miały również pierwsze
kłótnie, bójki, obowiązki. Dziecięce marzenia o ucieczkach i wielkich przygodach. Jednak nie
tylko doświadczenia „pozytywne” miały wpływ na kształtowanie tej postaci. Mimo że w tych
utworach wojna jest gdzieś daleko, to jednym z głównych stanów, jakich doznaje Andreas,
jest strach, który objawiający się moczeniem łóżka, które z kolei rodzi u chłopca ogromne
uczucie wstydu. W tym czasie mały Andi poznaje również moc śmierci. Od matki dowiaduje
się o śmierci wuja, którego nawet nie poznał. Jednak sam fakt jego śmierci wywiera na
chłopcu ogromne wrażenie. Wszystkie te doznania są jedyne w swoim rodzaju i cenne, bo
bohater doświadcza ich pierwszy raz w życiu.
Literacki powrót Kiša w krainę dzieciństwa zdaje się charakteryzować nadmiarem –
zapachów, smaków, kształtów, kolorów. Świat Andiego to świat pól i łąk, bo akcja omawianych
książek częściowo toczy się na wsi. Co prawda, tym najbardziej mitologizowanym miejscem
z dzieciństwa Andreasa Sama jest miejska przestrzeń Nowego Sadu, z legendarną Aleją
Kasztanów, jednak jego nazwa na kartach powieści nie pojawia się ani razu, a i sam Nowy
Sad we Wczesnych smutkach i w Ogrodzie, popiele sprawia wrażenie miejsca mimo wszystko
jednak pomijanego. Przyroda opisywana przez Kiša to w dużej mierze przyroda obszarów
wiejskich, panońskiej prowincji.
Kwitną więc kwiaty, drzewa, trawy. Kwitną i pachną, a pachnąc oddziałują na zmysły
małego Andiego. We Wczesnych smutkach wszechobecny zdaje się być zapach lipy i rumianku,
które podawane są chorym i już sama ich woń ma lecznicze właściwości. Tego typu bodźce
jednak nie istnieją same dla siebie. Wywołują z pamięci obrazy ludzi i wydarzenia 5: „Na
wiosnę całą ulicę wypełniał ich zapach, nieco mdły i ciężki, chyba że było po deszczu. Wtedy
zapach kwiatów kasztanowca zmieszany z ozonem, roznosił się wszędzie naokoło” (WS: 12).
Mleko i rumianek już zawsze będzie kojarzyć się z troską matki, upajający zapach dojrzałych
gruszek – bliskością rodziny oraz z latem, odór octu z epileptycznymi atakami panny Edtih,
na który miał on być lekarstwem, a woń fiołków ze sprzedającą obrazki dziewczyną, która
miała zwyczaj spryskiwania sobie włosów pachnidłem o takim właśnie aromacie. W nostalgicznej
wizji dzieciństwa, jaką Kiš maluje we Wczesnych smutkach dominują zapachy przyjemne,
choć czasem może zbyt intensywne tak jak woń kwitnącego bzu:
Trzeba by skomponować fugę na orkiestrę i bez. Stawiać na podium w ciemnej sali fiołkowe flakoniki
szlachetnych zapachów.

5

„Na wiosnę całą ulicę wypełniał ich zapach, nieco mdły i ciężki, chyba że było po deszczu. Wtedy zapach
kwiatów kasztanowca zmieszany z ozonem, roznosił się wszędzie naokoło” (WS: 12).
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Tych, którzy by cicho, bez krzyku, tracili przytomność, wynoszono by do sąsiedniej sali, pełnej dziecinnego,
leczniczego zapachu lipy i rumianku (WS: 10).

Jednak Andi zapamiętał nie tylko zapachy przyjemne. Mocz i krowie odchody, a więc
drażniące nos zapachy wsi również unoszą się nad jego dzieciństwem. Zapach stęchlizny
pewnie przypomina o latach, kiedy mały Andreas wraz z matką i siostrą mieszkał u rodziny
ojca Węgrzech, zajmując obskurne, zakurzone pomieszczenia gospodarcze6.
Nie tylko świat natury posiada takie właściwości. Kolorami i kształtami – a więc innymi
czynnikami oddziałującymi na zmysły człowieka (a zwłaszcza dziecka, które dopiero się
rozwija i „chłonie” świat) odznaczają się przedmioty, którymi Andreas Sam i jego rodzina,
byli otoczeni. Wiele miejsca na kartach Ogrodu, popiołu i Wczesnych smutków Kiš poświęca
opisom domowych sprzętów. Poetyckiego portretu doczekała się wiśniowa otomana i maszyna
do szycia, należąca do matki7. „Ogród, popiół otwiera i zamyka apostrofa do rodzinnych
mebli, w której wzruszenie pokrywa cień humoru i ciepłej ironii […]”8. Celem takich
zabiegów może być szczegółowe odtworzenie, wręcz muzealne skatalogowanie9 umeblowania
domu dzieciństwa i opisu funkcji tych rekwizytów. A to z kolei może doprowadzić do
przywołania tego domu i wskrzeszenia go na kartach powieści oraz – przez poetycki opis –
nadania im funkcji mitycznej. Na kartach całego cyklu bardzo często pojawiają się
kilkustronicowe wyliczenia10 – niejednokrotnie przywołanych z nazwy i funkcji (Fiut 1999:
286) – rzeczy, z których korzystał Edward Sam i jego rodzina. Przemysław Czapliński
nostalgiczną podróż w przeszłość nazywa podróżą na drugi brzeg rzeki czasu, a podróżującego
(kimkolwiek by w momencie odbywania podróży on nie był) – chłopcem, przedzierającym
się przez jej nurt skacząc po wystających ponad poziom wody kamieniach.
Te kamienie to przedmioty przechowujące w sobie smak przeszłości. Ale artefakty – zdjęcia, bibeloty, skarby –
to nie tylko pamiątki w kategorii wspomnień, nie tylko punkty oparcia dla pamięci rekonstruującej miniony czas;
każdy z nich jest bowiem jak mała furtka prowadząca w nieskończoność wyliczenia i wzniosłą nieporównywalność.
[…] Owo „wymyślanie”, „czarowanie”, „bycie jak poezja” to imiona nostalgicznych metod zatrzymywania
czasu (Czapliński 2001: 29–30).

Następnie badacz podaje metody „zatrzymywania czasu”, do których zalicza stosowanie
gramatycznego czasu teraźniejszego w odniesieniu do przeszłości, wykorzystywanie
czasownikowych form wielokrotnych, którym przypisuje „doniosłą” rolę w konstrukcji
nostalgicznego tekstu literackiego oraz wyliczanie. Zdaniem Czaplińskiego „dzięki gramatycznej
teraźniejszości wchodzimy do zamkniętego świata, przekraczamy czas, likwidujemy dystans
i stajemy się obserwatorami bądź uczestnikami dziejących się zdarzeń. Rzecz można, że
narracja nostalgiczna, z natury swej bliska mitowi, jest lekcją gramatyki mitu”, to spostrzeżenie
wydaje się celne również w odniesieniu do omawianej prozy Kiša.(Czapliński 31 –32)
Wyliczenie, jako trop pozwalający na odzyskanie przeszłości, w tym typie narracji należy do
6

O tym, jak ważne dla samego Kiša były bodźce zapachowe, opowiadał w jednym z wywiadów zgromadzonych
w tomie Życie, literatura (Kiš 1999:132).
7
Grzegorz Łatuszyński w krótkim tekście poświęconym prozie Kiša pisze, że na okładce serbskiego wydania
Ogrodu, popiołu znajduje się fotografia właśnie tej maszyny do pisania. Autor podkreśla w ten sposób związek
tekstu z przedmiotami, które opisuje (Łatuszyński1997: 79).
8
„Drobiazgowość przedmiotów uderza szczególnie w Klepsydrze, którą w znacznym stopniu wypełniają
wyliczenia poszczególnych rzeczy znajdujących się na przykład w walizce S.W. [sic!]. Można by sądzić, że tym
sposobem Kiš pragnie ocalić pamięć o ojcu, a za jego pośrednictwem o zaginionym świecie, którego był
częścią” (Fiut 1999: 294–295).
9
Interesujące są metafory, jakimi usiłowano tłumaczyć mechanizm pamięci – występują wśród nich między
innymi metafora archiwum, encyklopedii i muzeum. Wszystkie bardzo Kišowi bliskie. Na temat wymienionych
kategorii szerzej pisali Douwe Draaisma (Draaisma 2009: 8–14) i Michał Kaczmarek (Kaczmarek 2008).
10
Wyliczenie może mieć jeszcze inną funkcję. Jedną z metafor pamięci jest skład, spichlerz, magazyn
(Draaisma 2009: 11).
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najczęściej stosowanych środków przedstawienia. Czapliński, chcąc pokazać różnicę między
funkcjami wyliczenia w utworach nostalgicznych i melancholijnych, powołuje się na Marka
Bieńczyka i jego studium o melancholii. Dla melancholika zatem wyliczenie „istnieje zamiast
czegoś”, podczas gdy dla nostalgika „jest ono rzeczą samą, jest tym, co nazwane. Magia
wyliczenia melancholicznego tkwi w mnożeniu nieobecności, magia wyliczenia nostalgicznego
polega na reprezentowaniu tego, co nieobecne” (Czapliński 2001: 30). Enumeracja to wysyłanie
słów w pościg za przeszłością, nostalgik, gdy wylicza, „odnawia życie”. Stąd w Cyrku
rodzinnym taka troska o szczegół. Świat Kiša jest mieszaniną realistycznej szczegółowości
i sentymentalizmu. Jednak nie rozczula się on nad błahostkami, cechuje go dystans do czasu
minionego. To, co żyje tylko w pamięci, przyczynia się do konstrukcji mitu dzieciństwa
Andreasa. Rzeczy ocalałe stanowią z kolei dowód na jego idealne istnienie. Przedmioty te
„[...] poświadczają istnienie odległej rzeczywistości: mogą to być przedmioty, które wyłaniają
się z gęstej otuliny pamięci lub rzeczy bliskie, realnie istniejące dowody przeszłości”
(Bukwalt 2009: 201).
Dla pamięci dwa zmysły są kluczowe: wzrok i słuch11. Kolory, kształty i zapachy utrwalone
na papierze – a więc medium nie do końca do tego odpowiednim (bo jak zapisać zapach?) –
dają wyobrażenie, zapewne wyolbrzymione, o tym, w jaki sposób świat ten zapamiętał
dziecięcy narrator. Są zapisem doznań zmysłowych – a więc silnie zsubiektywizowanych.
Jednak w relacji Andiego ważne są też inne „szpargały”, czyli dokumenty, które chłopcu
udało się zgromadzić, a dotyczące najczęściej jego „zaginionego” w Auschwitz ojca. Pośród
pamiątek upchanych w walizce, z którą podróżował Andreas, znajdują się również fotografie.
W powieści Ogród, popiół pojawia się taka oto fraza:
Wchodzimy do pociągu ze śmiesznym bagażem, wleczemy za sobą cygański namiot naszej tułaczki, żałosny
posag mego dzieciństwa. Nasz historyczny kufer, teraz już odrapany, z zamkami, które ustępują z zardzewiałym
trzaskiem niby w starych skałkówkach, wypłynął z potopu sam, pusty jak trumna. (OP: 78–79)

Następnie Andreas opisuje zawartość kufra, łącznie z „dziwnym archiwum”, które
w tajemnicy przed matką udało mu się tam „przemycić” (OP: 79). Są to fotografie
i dokumenty, przyrównywane przez narratora do zwojów Tory, umowy, rozporządzenia,
orzeczenia lekarskie dotyczące Edwarda Sama oraz dwa rękopisy jego autorstwa, tak
zwany Wielki i Mały Testament. Jak stwierdza narrator:
Była to, niewątpliwie wczesna świadomość, że będzie ono jedynym wianem mojego dzieciństwa, jedynym
dowodem materialnym, że kiedyś istniałem, że istniał mój ojciec [podkreślenie moje – A. K.]. Bez tych
rękopisów i fotografii byłbym dziś niechybnie przekonany, że to wszystko się nie zdarzyło, że jest to tylko
zastępcza, wyśniona opowieść, którą zmyśliłem sobie na pociechę. Postać ojca zatarła by się w pamięci jak tyle
innych, a wyciągnięta ręka uchwyciłaby próżnię. Myślałbym, że śnię (OP: 79).

Ocalałe przedmioty są zatem dowodem na istnieje ojca. „Głęboko osobisty kontakt ze
zdjęciami z rodzinnego albumu to dla pisarza forma terapii urazów z dzieciństwa, sposób na
ustalenie i ostateczne potwierdzenie własnej tożsamości, a także metoda «rozproszenia» żalu
wywołanego utratą najbliższych osób” (Bukwalt 2009: 200) – pisze Miłosz Bukwalt,
a twierdzenie to uzasadnia słowami Susan Sontag:
[…] Fotografia pojawiła się by upamiętnić ciągłość życia rodzinnego. Te mityczne ślady, fotografie
zapewniają symboliczną obecność rozproszonych krewnych. Album zdjęć rodzinnych zazwyczaj dotyczy
rodziny w szerszym znaczeniu – a często jest jej jedynym śladem (Sontag 1986: 20).

11

„Gdy w 600 roku biskup marsylski Serenus w obawie, że jego kongregacja pogrąży się w bałwochwalstwie,
polecił zniszczyć wszystkie obrazy w swoim kościele, Grzegorz Wielki przypomniał mu, że pamięć ma dwie
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Bukwalt (inspirując się rozważaniami Rolanda Barthes'a) dodaje, że osoby utrwalone na
zdjęciach przemawiają do oglądającego – między nim a postacią uchwyconą na fotografii
rodzi się „ezoteryczna więź” (Bukwalt 2009: 199). Wytworzenie takiej relacji jest jednym
z celów powrotu do świata wspomnień – chodzi przecież o przywołanie „ducha” minionego
czasu, a w tym przypadku postaci zmarłego ojca, który dla Andreasa stał się mitycznym
bohaterem dzieciństwa i nierozwikłaną nigdy zagadką. „Ojciec jest […] dla syna lustrem jego
możliwości, w którym syn odczytuje swój los, będący zarazem losem ojca, los wypowiadany
głosem obcym i jednocześnie własnym; melancholia syna polega na zderzeniu z enigmatycznym
słowem ojca, powtórzonym jakby chodziło o niego samego” (Bieńczyk 1998: 116) – twierdzi
Marek Bieńczyk pisząc o jednej z powieści Kirkegaarda. Słowa te wydają się idealnie
pasować do Kišowskiego pościgu za ojcem. Tym bardziej, że – jak pisze Maria Dąbrowska-Partyka – narrator chcąc się dowiedzieć prawdy o swoim ojcu, szuka prawdy o sobie samym
(Dąbrowska-Partyka 2003: 292). Łączy się to jednocześnie z tęsknotą, a może raczej potrzebą
powrotu do dzieciństwa, bowiem to tam ukryta jest tajemnica o tym, kim jest on teraz. Tym
bardziej, że przyglądając się sobie z przeszłości, ma nadzieję, że uda mu się rozwiązać
tajemnicę swojego ojca. I odwrotnie – usiłując odbudować obraz ojca, chce poznać prawdę
o sobie. Przeszłość traktowana jest więc tu jako „fundament najważniejszych samookreśleń”
(Czapliński 2001: 15). Powrót do niej jest zatem nieunikniony. Kontakt z fotografiami, które
okazały się jednymi z nielicznych ocalałych pamiątek dzieciństwa, staje się niezwykle
ważnym przeżyciem.
Sama proza Kiša również wydaje się mieć w sobie coś z fotografii. Nie mam tu na myśli
hiperrealizmu i dokładnego odwzorowania rzeczywistości. Twórczość ta mimo że skierowana
na szczegół, nie ma w sobie nic z tak rozumianej fotograficzności12. Jednak jestem przekonana,
że skojarzenia fotograficzne są uzasadnione. Otóż Ogród, popiół przywodzi na myśl stare,
sepiowe zdjęcia. Jednak również pełne dbałości o szczegół malarstwo należącego do grupy
Mediala, Leonida Šejki z powodzeniem mogłoby stanowić ilustracje do książek Kiša.
Tylko o czasie przeszłym można powiedzieć coś pewnego (Czapliński 2001: 22). Przemysław
Czapliński zwraca uwagę, że im bardziej proza nostalgiczna stara się być realistyczna, im
więcej szczegółów opisuje, tym bardziej się w nich gubi. Całość, którą opis chce odmalować,
paradoksalnie gdzieś umyka. Im dokładniejszy opis, im większe bogactwo szczegółów, tym
mocniejsza świadomość tego, że nad przeszłością nie panujemy (Czapliński 2001: 17). Opis,
nieważne jak bardzo by był szczegółowy, zawsze będzie jedynie cząstką prawdziwego
obrazu. A odmalowane z pedanterią przedmioty pokażą jedynie brak tych, których z jakichś
powodów się nie dało wyrazić się za pomocą słów (zapomnienie, niemożność opisu itp.).
Droga do przeszłości jest zamknięta.
W cyklu rodzinnym Andi i jego krewni żyją jednak „poza czasem i przestrzenią. To nie
historia określa ich zachowanie, ale kasztany, jesień, mglisty poranek” (Kornhauser 2001b:
176). Pamięć o przeszłości ma bowiem to do siebie, że z czasem pięknieje i wcale nie jest do
tego konieczna „maszyna do upiększania wspomnień”. Kiš odtwarza swoje dzieciństwo
upiększając je, „nadając mu inną melodię”. Ogród, popiół jest jednak zakończony refleksją
o nieprawdziwości takiego świata pamięci. Wojna, choć rozgrywa się na oczach Andiego
i jego rodziny, bardzo rzadko ma wstęp do tej prozy. Wyczuwalna jest jednak między wierszami,
zakamuflowana w poetyckim opisie, podobnie jak inne „ciemne znaki dzieciństwa” – głód
i strach – obecna jest w prozie autora.

główne bramy, słuch i wzrok, i że dostać się do pamięci można tylko dwiema drogami: poprzez słowo i obraz.
Kościoły i książki wymagają zatem ozdabiania obrazami świętych” (Draaisma 2009: 56).
12
Co ważne – fotografia często uznawana była za metaforę pamięci (Draaisma 2009: 181).

216

Agata Kocot

THE SMELL OF CHAMOMILE. NOSTALGIC DEPICTION OF CHILDHOOD
IN DANILO KIŠ’S ‘FAMILY CYCLEʼ
Summary
Nostalgy and melancholy are among the key concepts necessary for defining the category of memory in the
family trilogy of Danilo Kiš. The description of the childhood of the main protagonist of the trilogy – Andreas
Sam – is full of both. Despite the fact that the main protagonist grew up during the war, the aforementioned Kiš’
novels are filled with longing for the times past. The nostalgic childhood memories play an important part in the
texts and the substance of the protagonist's reminiscences is memorised or exagerrated sensory experience –
recollection of the smell of flowers, shapes, colours. This the reason why enumerations (among others) lay such
an important role in Kiš’ writings – they somehow allow to store and preserve the past.
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Dobrava Moldanová, Na písčitých půdách. České spisovatelky na přelomu
19. a 20 století, Agentura Pankrác, Praha 2005, 118 s.
Monografia Dobravy Moldanovej powstała w wyniku wieloletniego zainteresowania autorki
pisarkami tworzącymi na przełomie XIX i XX wieku – dokładnie w latach 1862–1873.
Moldanová wykorzystała w swojej pracy wiele informacji, które już wcześniej publikowała,
przeważnie w krótszych tekstach o podobnej problematyce, co świadczy o tym, że do napisania
omawianej monografii nie przystąpiła bez przygotowania. Mimo to, zaskakujące jest, do ilu
wartościowych informacji na temat pierwszych czeskich pisarek udało jej się dotrzeć.
Publikacja skupia w sobie nazwiska całej generacji autorek związanych z przełomem, jaki
nastąpił w czeskiej literaturze w momencie, kiedy wkroczyły do niej kobiety pisarki.
Na ponad stu stronach, w jedenastu rozdziałach zostaje zawarta wiedza dotycząca postaci
i faktów pomijanych w innych opracowaniach. Dodatkowo spojrzenie na problem w duchu
gender pozwala na ukazanie kobiecej twórczości w zupełnie nowej odsłonie.
W pierwszym rozdziale Spisovatelky na přelomu 19. a 20. století autorka Na písčitých
půdách mówi o celach, jakie stawiała sobie przystępując do spisania dziejów literatury
tworzonej przez kobiety w omawianym okresie historycznym. Zarysowuje ówczesną sytuację
społeczną czeskich kobiet, również tych podejmujących trud pisania. Już na początku
nakreśla tematykę i najczęściej rozwijane wątki literackie oraz problematykę, wokół której
oscylowała fabuła utworów. Sugeruje też, że czytanie tych samych treści na nowo, w duchu
gender, może przynieść wiele nowych odczytań. Wielce prawdopodobne jest też, że to, co do
tej pory wydawało się oczywiste w tekstach przełomu wieków, dla współczesnego czytelnika
może być zaskakujące.
Ženské psaní v mužském kánonu, czyli drugi rozdzial monografii udowadnia, że pisarki
tworzące w latach 1862–1873 miały ogromny wpływ na postrzeganie roli kobiety w społeczeństwie.
Same pisarki zaczęły się wyłamywać spod twórczych reguł ukształtowanych przez mężczyzn,
dając początek nowemu pisarstwu. Dbały przy tym, by nie zamknąć się w jego ramach.
Chciały być najzwyczajniej współtwórczyniami tego, co dzieje się w literaturze czeskiego
odrodzenia.
Trzeci rozdział monografii – Kořeny rekapitulace podejmuje próbę nakreślenia historii
pierwszych czeskich pisarek oraz tego, w jaki sposób zaczęły tworzyć i co je do tego
popchnęło. Przywołane zostają nazwiska Magdaleny Dobromily Rettigovej, Boženy VikovejKunětickiej, Karoliny Světlej, Sofii Podlipskiej, Eliški Krásnohorskiej czy Terézy Novákovej
Kobiety stały się nie tylko autorkami, ale i bohaterkami powstających wtedy dzieł, pisanych
początkowo jeszcze w języku niemieckim, a później czeskim, na czym szczególnie zależało
żyjącym na przestrzeni wieków XIX i XX twórcom literatury, którzy ochoczo namawiali
kobiety do zaistnienia w kanonie literatury narodowej. Razem z ponownymi narodzinami
swojego kraju dbali przecież o przywrócenie do życia swojego języka narodowego. Debiutująca
generacja kobiet pisarek podjęła wyzwanie, zrezygnowała jednak z przyczyniania się do
pełnienia przez literaturę służalczej roli. Utwory tworzone przez kobiety stały się nośnikiem
samowyrażenia, a także dobrym gruntem do rozpoczęcia polemiki z ówczesną, tradycyjną
rolą kobiety oraz określenia na nowo jej pozycji i zadań, jakie ma do zrealizowania, jednak
nie tylko jako żona i matka, ale również pisarka.
W rozdziale czwartym zatytułowanym Ženské postavy v realistické tvorbě skonfrontowane
zostają sposoby przedstawiania bohaterek literackich, jak również ich dziejów w utworach
prozatorskich i dramaturgicznych autorów i autorek tworzących na początku dwudziestego
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wieku. Bohaterki wykreowane przez piszące kobiety zostają o wiele bardziej pozytywnie
potraktowane.
Rozdział Literární stylizace a autostylizace spisovatelek na přelomu století opisuje
tendecję epoki, zgodnie z którą pisarze, ale i pisarki przyjmowali pseudonimy i to właśnie
nimi opatrywali swoje utwory. Ci, którzy nie korzystali z tego typu rozwiązań, podejmowali
starania, by pomimo przynależności do przyziemnego, wielkomiejskiego życia, a nawet na
przekór swojej często nie najlepszej sytuacji materialnej, wybić się ponad otoczenie,
podkreślając strojem czy zachowaniem wyjątkowość własnej osoby. Również bohaterki
pisarek nie były odzwierciedleniem ich samych. Piszące kobiety o wiele częściej na główne
postaci swoich opowieści wybierały dziewczęta niedoświadczone, proste i naiwne, dotknięte
romantyczną tęsknotą za prawdziwą miłością.
Przemiana w sposobie przedstawiania postaci w utworach pisarek starszej generacji i tych,
które przyszły po nich, staje się przedmiotem kolejnego rozdziału, zatytułowanego … a jejich
hrdinky. Dobrava Moldanová za przykład podaje twórczość Růženy Svobodovej. Autorka ta
łamie konwencję i w swoich pracach największą uwagę poświęca kobietom nietuzinkowym,
łamiącym stereotypy i wychodzącym z cienia mężczyzn.
Hořkosladké plody emancipace, siódmy rozdział monografii nakreśla problemy, przed
jakimi stanęły kobiety oraz pisarki, które zorientowały się, że emancypacja przynosi tyle
samo dobrego, co złego, ze względu na to, że otoczenie nazbyt często nie akceptuje jeszcze
zmian, jakie zaszły wówczas w życiu kobiet. Jest to jedna z bezpośrednich przeszkód
w twórczym wyrażaniu siebie oraz prowadzeniu życia, które nie koncentruje się tylko na
byciu matką i żoną. Rozterki pisarek związane z tym dylematem zostają przelane na karty ich
książek.
Rozdział Dětští hrdinové Růženy Svobodové a Boženy Benešové zwraca uwagę na częsty
fakt posługiwania się przez obie pisarki postaciami dziecięcymi, które to stawały się głównymi
bohaterami ich opowiadań. Przedstawiona zostaje trudna sytuacja dzieci, w przeważającej
części opisów należących do rodzin wywodzących się z proletariatu. Mali bohaterowie są
biedni, głodni oraz cierpią z powodu dokuczliwych chorób. Nie ma dla nich nadziei, pomimo
tego, że zaledwie kilka lat żyją na świecie, są świadome swojego losu. Ich przeciwwagą są
potomkowie bogaczy, żyjący w komfortowych warunkach, dalekich od prawdziwego świata.
Z treści rozdziału dziewiątego Dcery múz lyrického básnictví wynika, że poezja była
domeną mężczyzn. Piszące kobiety podejmowały próby tworzenia wierszy, jednak o wiele
bardziej przysłużyły się literaturze w tamtych czasach jako prozaiczki.
Konec epochy: Válečné romány A. M. Tilschové a B. Benešové to przedostatni rozdział
publikacji. Moldanová poświęciła go pisarkom, które zadebiutowały przed pierwszą wojną
światową. Najlepsze dzieła Tilschovej i Benešovej powstały w dwudziestoleciu międzywojennym.
Ich powieści są przykładem tego, jak zmieniła się tematyka podejmowana przez literaturę
tworzoną kobiecym piórem. Zniknęły młode bohaterki pełne rozterek, poczucia pustki
i bezradności, na scenę wkroczyły za to pytania, które są na tyle blisko życia, że nie dotyczą
jedynie kobiet. To był wystarczajacy argument, by obie pisarki trafiły do głównego nurtu
literatury i na równi z mężczyznami mogły pisać o świecie. Udało im się to, o co przez
dziesiątki lat walczyły.
Ostatni rozdział zatytułowany Po půl století jest spojrzeniem na czeską literaturę pisaną
przez kobiety po upływie pięćdziesięciu lat od czasów, kiedy tworzyły ostatnie bohaterki
książki Moldanovej. Autorka monografii przywołuje nazwisko Milady Součkovej, reprezentantki
nowego pokolenia pisarek w Czechach, i to jej twórczości poświęca ostatnie strony swojej
pracy.
Moldanová przedstawia najważniejsze informacje tyczące się pierwszych czeskich pisarek,
umiejętnie wyselekcjonowane z ich biografii. Omawia także ich twórczość, a co za tym idzie,
wskazuje na zjawiska, jakie opisywały w swoich utworach. Przytacza też sposoby i przykłady
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konstruowania przez nie bohaterów oraz bohaterek literackich, a ponadto wyjaśnia, jakie
wydarzenia osobiste czy polityczne miały na nie i ich pisarstwo bezpośredni wpływ.
Wiele uwagi poświęca także ich działalności społecznej, która była niejako wyznacznikiem
i nierozerwalną częścią ich twórczości. To właśnie czeskie pisarki zwróciły uwagę na to, jak
ważna w życiu kobiety jest edukacja, a co za tym idzie, zajęły się prowadzeniem pierwszych
żeńskich szkół, w których oprócz zajęć związanych z zarządzaniem gospodarstwem domowym,
uczennice – nowicjuszki poznawały języki obce oraz dowiadywały się, co dzieje się na
świecie. Dzięki takim działaniom czeskie pisarki-emancypantki jako pierwsze krzewiły
przedostające się na ziemie czeskie z Zachodu idee feminizmu, które jednocześnie u wielu
z nich stanowiły główny trzon ich twórczości.
Iwona Świtała
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Jan Vorel, Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské
literatury přelomu 19. a 20. století, Ostravská univerzita, Ostrava 2012, 380 s.
Věda o literatuře se i v současnosti vrací do minulosti, realizuje úkol, resp. nutnost
hlubinných sond, analýz stavu literatury a umění v dobách společenských krizí, v dobách, kdy
spisovatelé hledali nové formy výpovědi o stavu světa, jeho dějinných metamorfózách
i dramatech vlastního nitra. Nové pročtení vývoje umění, zvl. slovesného, vyžaduje i proměnu
myšlení o literatuře, proměnu jeho metodologického paradimatu schopného integrovat
v exegezi jevů množinu poznatků a teorémů, které se zrodily v lůně věd humanitních a přitom
nejednou asimilovaly objevy i věd přírodních, umožňujících poznání fenoménu konvergence
světa forem lidského bytí. K poznání těchto mnohdy složitých metodologických aspektů
a dějinných procesů dozrává v dnešní době mladá badatelská generace, která studuje literaturu
bez ideologické předpojatosti, bez jakékoli zátěže dogmatických interpretačních postulátů či
konformních postojů. S pohledem badatele nezatíženého apriorními interpretačními schématy
vstoupil do rusistického literárněvědného procesu v r. 2007 ostravský slavista Jan Vorel. Jeho
práce Astrální próza Andreje Bělého. Román „Petrohrad“ v zrcadle esteticko-filosofických
koncepcí symbolismu (Ostravská univerzita, str. 301) byla seriózním literárněvědným vkladem
mladého badatele do zkoumání evoluce ruské literatury poč. 20. st., literární tvorby i estetického
myšlení spisovatele A. Bělého, pozoruhodné tvůrčí osobnosti epochy tzv. „stříbrného věku“.
Tematicky a problémově zevrubné, utříděné a myšlenkově komplexní pojednání o Bělého
románu Petrohrad svědčilo o myšlenkových a analytických posunech v české literárněvědné
rusistice posledních desetiletí. Analýzu próz A. Bělého i jeho esteticko-teoretické koncepce
J. Vorel uvedl do souladu s citlivým přístupem hermeneuticky pojatého výkladu, byť sám
takto své pojednání explicitně nevymezoval. Bělého román se nepoddává zjednodušeným
žánrovým označením a zařazením, neboť jde o prózu napsanou básníkem, o prózu představující
výron jeho halucinačních, snových stavů mysli, o prózu vyznačující se tudíž rozpoutanou
imaginací, složitou „mozkovou hrou“, sugestivní metaforickou a obrazovou asociativností.
Román představuje gnostickou vizi, resp. gnostický mýtus v po-době achronní filosofické
reflexe a v narativním či obrazovém hávu snového, „astrálního“ románu (jak ho nazval ruský
filosof N. Berďajev), dotýkajícího se doslova „hvězdných sfér“, což mnohdy komplikovalo
vnímání a pochopení daného díla i ze strany jeho renomovaných posuzovatelů i čtenářů.
J. Vorel hledal ve své analýze uvážlivě klíč k poznání jeho myšlenkových a symbolistních
narativních vrstev, prokázal poučenost o ruském i evropském literárním procesu zkoumaného
období, o stavbě prozaického artefaktu (mj. o žánrovém útvaru „prozaické symfonie“),
o fenoménu apokalyptičnosti, snesl v práci řadu údajů o biografii autora, krizových stavech
jeho duchovního života, jeho esteticko-filosofické koncepci aj. a projevil se jako slavista
s teoretickými a literárněhistorickými aspiracemi.
Úhrn historicko-teoretického vědění nabytého v procesu poznávání stavu, podob a proměn
ruské literatury v přelomovém literárně-historickém údobí její evoluce J. Vorel realizoval
a prezentoval ve své nejnovější monografické práci nazvané Od dekadence k teurgii. Tentokrát
jde o literárně-teoreticky orientovanou práci (potenciálně spis habilitační), věnovanou poznání
esteticko-teoretického kódu, myšlenkových parametrů, analogií a kontinuity ruského,
současně však i českého symbolismu, osobité tvůrčí či transformační fáze ve vývoji evropských
i slovanských literatur přelomu 19. a 20. století.
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Po vstupní části práce, obsahující její koncepční sucus, se badatel vydal nejednoduchou
cestou: aniž si kladl za cíl zcela podrobné zmapování vývoje obou slovanských literatur konce
19. a poč. 20. st., jeho zkoumání symbolismu české provenience vede přes sérii podkapitol
věnovaných poznávání esteticko-teoretického myšlení J. Zeyera, F. X. Šaldy, A. Procházky,
Jiřího Karáska ze Lvovic, M. Martena: dané výkladové partie podávají jejich myšlenkový
„zápas s formou“ o podobu estetického kódu symbolismu, vydávají svědectví o stavu českého
dobového uměnovědného i tvůrčího myšlení, o úporném hledání forem sebevyjádření: autor
postihuje snahu formujícího se moderního umění vymanit se ze zajetí mechanismů tradiční
realistické poetiky a proniknout „jevovým světem“ – prostřednictvím magie sugestivních
obrazů, symbolů, slov a rytmů – k evokaci vnitřní skutečnosti duševního světa samotných
tvůrců básnického artefaktu: projevy „syntetického intuitivismu“, „lyrického impresionismu“,
aspekt „syntetismu“ a „vnitřního zření“ jevů (F. X. Šalda) pronikajícího do světa „fikcí, snů
a vizí“, „za povrch zevní tvářnosti k jádru“ (s. 62), chápání, resp. vnímání díla jako celistvého
„organismu“ utvářeného slovní alchymií, tématy „noci, marnosti, osamění“, snahy přenést
život a jeho pohyb na „vzorec krásy a spirituální pravdivosti“ (s. 91), aj. – to vše, celistvý
komplex kontemplativně tvárných přístupů k poetické tvorbě utvářející se v myšlenkovém
řečišti českého symbolismu svědčí o jeho esteticko-teoretickém přesahu přes dobové vyhraněné
estetické platformy a manifesty. Autorem shromážděné materiály, dokládající šíři myšlenkového
tezauru českých slovesných tvůrců, rozrušují literárněvědnou pojmologickou představu
o „dekadenci“ jako úpadkové fázi myšlenkového směru české literatury přelomu 19. a 20. st.:
fenomén „zduchovnění“ tvůrčího aktu, duchovědný přístup v utváření či reflexi vazeb života
a umění vykazoval v českém uměleckém proudu modernismu intenci k „theurgii“, božskému
umění „tvorby života“ utvářejícího se i v ruské literatuře přelomu 19. a 20. st. jako skrytá
metodologická konstanta.
Poznávání daného fenoménu, resp. odkrývání skryté nosné esteticko-filosofické intence,
rodící se uvnitř ruské školy ruského symbolismu, v spleti jeho „dekadentně-symbolistických“
teorémů a postulátů, intence úporně hledané autorem, vede v druhé části práce („Geneze ruské
dekadentně-symbolistické estetiky“) přes sérii trpělivě realizovaných analytických sond tvůrčí
podoby „dekadentně-symbolistické“ školy v ruské literatuře zkoumaného období. J. Vorel sleduje
krystalizaci její esteticko-kreativní koncepce analogické v mnohém hledání symbolismu
českého: studuje estetické myšlení N. M. Minského, Dm. Merežkovského, V. Brjusova, F. Sologuba,
ukazuje, že jejich vnímání procesu tvoření i světa umění vůbec překonávalo estetický
meonismus (N. M. Minskij), „nezainteresovanost“ koncepce „umění pro umění“ („Искусство
во имя бесцельной Красоты...мертвое искусство“, В. Брюсов: Ключи тайн, esej z r. 1903)
i redukci umění na pouhou bezcílnou „hru“ forem. J. Vorel do-slova vytahuje ze zapomenutí
názory ruských básníků, kteří se na předělu 19. a 20. st. hluboce zamýšleli nad posláním
umění a tajemstvím jeho geneze. V. Brjusov (přes všechnu svou daň dekadenci) měl za to, že
věda jeho doby vnáší pouze řád do chaosu klamných představ o umění a není s to rozkrýt jeho
„tajemství“: měl za to, že jeho poznání se děje jen v okamžicích extáze, v záblescích
jasnozření či prozření, divinace, „nadsmyslové intuice“, umožňující průnik vnější slupkou
impresionistické obrazovosti, „obalem“ jevů světa do jejich existenciálního a duchovního
„středu“. Duchovědný přístup k poznání stadiálních metamorfóz jevů umění v habitu romantismu,
realismu a symbolismu tak modeloval symbolistickou estetiku, směroval její duchovní
a estetickou energii k nábožensko-filosofické kontemplaci a entelechii, k „theurgii“, skrytému
tvůrčímu nervu a úběžníku evoluce umění.
Právě kapitola Theurgická fáze ve vývoji českého a ruského symbolismu je vyústěním
autorovy snahy vysledovat v korelativním záběru uměleckého procesu obou slovanských
literatur přelomu 19. a 20. st. jejich myšlenkovou afinitu, dopátrat se poznání jak charakteru
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duchovědné orientace O. Březiny, V. Solovjova, P. Florenského, Vjačeslava Ivanova, A. Bělého
a A. Bloka, tak i metodologické substance esteticko-filosofického fenoménu „theurgie“,
nosníku, resp. svorníku odlišných podob symbolismu jako ideově stratifikovaného a tvarově
diferencovaného moderního uměleckého směru. Zvýšenou pozornost v úvodní části daného
pojednání autor věnoval poznávání myšlenkově složitě zašifrované, filosoficko-duchovní
koncepce O. Březiny. Metaforický jazyk reflexí pozoruhodného básníka-symbolisty, jejich
duchovní symbolika neskryje genetický zdroj platónsko-aristotelského i novoplatónského
teoretického myšlení: básnicky exponovanou teoretickou mluvou Březiny, řetězcem jeho
sentencí reflektujících záhady aktu tvoření, „tajemné řeči věcí“ zrozené „v ohni umělecké
vize“, probleskuje přístup hermeneutika, zjevujícího tajemstvím opředenou vazbu „vnějšího“
a „vnitřního světa“ v tvůrčím aktu: „v ústrojí jazyka je hlubší moudrost nežli ve většině toho,
co jím hovoříme“, „život země, zvířat a rostlin je nepřetržitou řadou znamení na naší cestě“,
psal básník, který věděl, že „krása světa je skrytá“, že „každá myšlenka, i ta nejchudší“ je
schopna procházet „všemi uměními ze staletí do staletí“ (s. 208–209). Obrazotvornost
O. Březiny, vzdálená „disastrálnímu ratiu“, diskursivní logice a „lineárnosti“ pojmologie
novodobých uměnovědných systematiků, byla myšlením vizionáře, který ví, že „Nebesa jsou
stavem duše“ a nalézá v symbolických šifrách „kosmického mýtu“ nepomíjivou, „věčnou
pravdu“. „Tragické halucinace“ Březinova profetického ducha reflektovaly dunění blížící se
apokalypsy 20. století (podobně jako u Bělého v Petrohradu): „Rodí se nový svět v krvi?,“
tázal se Březina v prvním desetiletí 20. století. „Vzejde z...vichřice bolesti a smrti, zmítající
zemí, jasnější a čistší den budoucím pokolením člověka?... Jakými mukami a hrůzami blíží se
lidstvo k svému cíli! Jak daleko je ještě země, o níž sníme, od této země šílenství a krve! Jak
daleko počátek skutečných dějin od této kamenné doby srdcí!“ (viz s. 194). Březina je básník
nejen světů vysněných, ale i vytušeného světového tragismu.
Teprve po této úvodní partii stěžejní kapitoly práce prezentující esteticko-filosofickou
koncepci O. Březiny dochází k posunu v zkoumání konstituování ruského symbolismu:
J. Vorel sleduje filosoficko-estetický odkaz ruského mladosymbolismu, zvl. nábožensko-filozofické teorémy „duchovního otce ruského symbolismu“, V. Solovjova, ale zamýšlí se
nad myslitelským přínosem religiózních filosofů a spisovatelů jakými byli P. Florenskij, Vjač.
Ivanov, A. Bělyj i A. Blok: ukazuje, že úsilí o syntézu vědy, filosofie a náboženství, o poznání
Sofie, „cíle a smyslu vesmíru“ přivádělo V. Solovjova k myšlence „Všejednoty“, která jak
píše, ukazovala „na počátek nové cesty, jíž by se mělo lidstvo jako celek ubírat“ a na základě
„religiózní zkušenosti“ klást za cíl „postupné formování harmonické společnosti“ (s. 230).
Program komplexního chápání světa, zvl. propojení metafyziky a matematiky, filosofie
a kultury autor práce sleduje u P. Florenského (soustředění pozornosti na jeho řešení problematiky
„symbolu“ ponechalo nicméně stranou fenomén „kardiognósie“, oduševňující sféru umění
i proces poznání duchovního světa), vztah apollónského a dionýského principu v utváření
forem umění sonduje v estetické koncepci Vjač. Ivanova, cestu symbolismu k theurgickému
umění rozšiřujícímu „hranice duchovního života“ lidstva odkrývá v široce založené
uměnovědné estetice A. Bělého (s. 255n.), vymanění symbolismu ze sféry „mysticismu“
u A. Bloka, hledajícího novou obrazovost na cestách oscilace filosofie, estetiky a etiky
prostoupené duchovním principem a mířící k dění světa. Jde o podstatnou exegetickou část
práce, v níž její autor mj. zvýrazňuje vklad zvl. A. Bělého do literárně-teoretického
i esteticko-filosofického myšlení své doby, ať už jde o vědecky nosné úvahy o žánrové
formě „symfonie“, o „glossolalii“, principu „zvukosloví“ a také o „antroposofii“ (R. Steinera)
aj.: svůj výklad uměnovědného myšlení A. Bělého autor sice neumocnil se stejnou vědní
zaujatostí a intenzitou prezentaci duchovědné tradice ruského myšlení přelomu 19. a 20. st., tj.
tradice ruského religiózně-filosofického a estetického myšlení utvářeného mj. Teofanem
Zatvornikem, V. Ernem, J. Trubeckým a zvl. N. Berďajevem [zvl. jeho knihou Smysl
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tvorčestva z r. 1916]), svůj badatelský záměr nicméně realizoval se seriózní heuristickou akribií,
analytickou důkladností i svědomitostí.
Autorův esteticko-teoretický „zápas“ o poznání fenoménu „symbolismu“ v ruské a české
literatuře přelomu 19. a 20. století je v jeho monografické práci uskutečněn s vědní intenzitou,
erudicí, šíří i hloubkou analýzy – ne tak často vídanou v současné literárněvědné slavistice.
Miroslav Mikulášek
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Jiří Muryc, Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference
na českém Těšínsku, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě,
2010, 168 s.
Kniha Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Jiřího Muryce se zabývá jazykovými kontakty na česko-polském pohraničním území České
republiky. Skládá se ze tří kapitol. V první kapitole autor přibližuje samotnou zkoumanou
oblast. Zaměřuje se nejdříve krátce na její historii a poté na složitou jazykovou situaci. Dále
pak, s ohledem na prostředí, z něhož pochází jazykový materiál této knihy, zmiňuje autor stav
polského menšinového školství v české části Těšínského Slezska. Kapitolu uzavírá přehled
badatelské činnosti zkoumané oblasti. Druhá kapitola přináší ucelený výklad nejdůležitějších
pojmů z oblasti teorie jazykových kontaktů. Popsaný je zde nejdříve pojem bilingvismu a jeho
typologická klasifikace, dále pak jevy střídání kódů, diglosie a jazykového transferu a na
konec je zmíněna i interference a její typologie. Třetí kapitolu tvoří rozsáhlá analýza
získaného jazykového materiálu. Na konci knihy autor zařadil obsáhlou bibliografii, krátká
shrnutí v anglickém a polském jazyce a čtyři přílohy.
Cílem monografie je, dle vlastních slov autora, vyhodnocení obecných a specifických rysů
psané a mluvené češtiny na území českého Těšínska a stanovení pravidel, míry a následků
mezijazykové interference (srov. s. 8). Těchto cílů se, podle mého názoru, autorovi podařilo
dosáhnout. Především na základě vyhodnocení jazykového materiálu můžeme určit zmíněné
obecné a specifické rysy a pravidla mezijazykové interference v polsko-českém plánu.
Veškerá zjištění a jednotlivé aspekty kontaktů češtiny a polštiny jsou pak autorem shrnuta
v závěrečných kapitolách recenzované publikace.
Práce Jiřího Muryce je přínosná v několika ohledech. Badatel, zabývající se Těšínským
Slezskem a především jeho jazykovou situací, jistě ocení stručný přehled dosavadní badatelské
činnosti týkající se jazykových kódů a jejich kontaktu na zkoumaném území, zařazený na
konci první kapitoly. Stejně přínosná je také obsáhlá bibliografie na konci knihy. I zde autor
v podstatě zařadil přehled osobností a prací týkajících se českého Těšínska a teorie jazykových
kontaktů. Kromě toho, že zmíněné přehledy jsou shrnutím badatelské činnosti v dané oblasti,
jsou také užitečným zdrojem informací pro mnohé výzkumy a mnohým mladým, začínajícím
badatelům mohou posloužit jako odrazový můstek v jejich činnosti.
Jako mladý badatel zabývající se mimo jiné dvojjazyčností, hodnotím také jako přínosnou
celou druhou kapitolu recenzované knihy. V této kapitole pojednávající o teoretických
aspektech jazykového kontaktu autor přehledně popsal základní pojmy této teorie a zasadil je
do kontextu české části Těšínského Slezska. Navíc u všech pojmů zmínil také jejich anglickou
podobu, což pomáhá především při práci s jinojazyčnou literaturou. Zmíněná kapitola je
jednou z mála česky psaných prací, která takto obsáhle a na jednom místě popisuje teoretická
hlediska kontaktů dvou (a více) jazyků.
Velice přínosné pro mnohé badatele je také vyhodnocení jazykového materiálu, které tvoří
třetí kapitolu knihy. Autor zde vychází ze dvou zdrojů. Za prvé z česky psaných slohových
prací studentů středních škol s polským jazykem vyučovacím na území českého Těšínska
(shromážděno bylo 650 slohových prací). Za druhé z nahrávek dialogu autora s několika
studenty zmíněných středních škol (pořízeno bylo asi 250 minut mluveného projevu). Na
základě těchto materiálů autor rozlišil česko-polské interference fonologicko-fonetické,
morfologické, syntaktické, lexikální a pravopisné chyby vzniklé vzájemným kontaktem
a působením polštiny a češtiny. Jednotlivé skupiny interferencí jsou přehledně členěny
a doplněny o četné příklady a jazykový komentář. Autor se zde navíc nesoustředí pouze na
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vzájemné ovlivňování dvou národních jazyků (českého a polského), ale zdůrazňuje také
význam a vliv lokálního nářečního kódu, což celé práci přidává na důvěryhodnosti.
Kniha Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Jiřího Muryce je podle mého názoru velice přínosnou prací pro mnohé badatele. Je zdrojem
informací pro osoby zabývající se Těšínským Slezskem, teorií dvojjazyčnosti a obecně
jazykových kontaktů a v neposlední řadě srovnáváním českého a polského jazyka. Může také
posloužit jako pomůcka pro učitele na školách s polským jazykem vyučovacím, protože
přehledně ukazuje nejčastější chyby žáků škol. Jako mladý, začínající badatel hodnotím navíc
velmi pozitivně způsob, jakým autor knihu napsal. Jsou v ní obsaženy nejdůležitější
informace k tématu, jež jsou navíc velice přehledně uspořádány a doplněny o mnohé odkazy
na badatelskou činnost na zkoumaném území.
Tereza Ondruszová
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Renée Grenarová, Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou
jako–как v češtině a ruštině, Brno: Masarykova univerzita 2011, 245 s.
Monografia Renée Grenarovej je jednou z mála prác, ktoré sa zameriavajú na konfrontáciu
českej frazeológie s frazeológiou iného slovanského jazyka. Po monografii L. Stěpanovej
(Česká a ruská frazeologie. Diachronní aspekty. Olomouc: Univerzita Palackého 2004) je to
len druhá práca, ktorá sa venuje porovnávaniu českej a ruskej frazeológie. Autorka v nej
zhrnula svoje dlhoročné výskumy českej a ruskej frazeológie, ktoré publikovala v desiatkach
odborných článkov a prezentovala na mnohých odborných konferenciách v Česku, Rusku
a ďalších krajinách.
Z celého súboru českých a ruských frazém sa R. Grenarová sústredila na porovnávací
výskum skupiny frazém vymedzených konštrukčne (jednoduché ustálené komparácie so
spojkou jako–как) a komponentovo (v zložení frazém vystupujú antroponymá). Frazeologický
materiál pre konfrontáciu získala excerpciou z českých a ruských frazeologických, výkladových,
prekladových, etymologických a iných slovníkov, z on-line slovníkov a databázy korpusov
češtiny a ruštiny dostupných na Internete, ako aj z odborných publikácií, monografií, statí
a štúdií.
Monografia sa člení na sedem kapitol. V prvej kapitole Frazeologie jako lingvistická
disciplína (s. 11–21) autorka podáva prehľad názorov na predmet skúmania frazeológie, na
miesto frazeológie medzi ostatnými lingvistickými disciplínami a všíma si aj využitie
frazeológie a frazeodidaktiky pri vyučovaní ruštiny ako cudzieho jazyka. V druhej kapitole
Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a se spojkou jako–как (s. 22–46) sa venuje
problematike prirovnaní všeobecne, následne detailne rozoberá formálnu a sémantickú
stránku skúmaných komparácií.
Z formálnej stránky vymedzuje skúmanú skupinu českých a ruských frazém ako jednoduché
komparácie, t. j. ako slovné ustálené prirovnania (J. V. Bečka), resp. ustálené prirovnania so
stavbou neslovesného spojenia (J. Mlacek) so spojkou jako v češtine a как v ruštine, ktoré
majú nasledujúcu štruktúru: „Verbum (Adjektívum) – jako–как – Substantívum“, pričom
osobitosťou tejto skupiny komparácií je to, že na mieste substantíva vystupuje ako
komparátum antroponymum, napríklad: čekat jako Penelopa – ждать как Пенелопа, krutý
jako Herodes – жестокий как Ирод.
Za jadro skúmaných komparácií pokladá autorka antroponymum. Antroponymá pritom
chápe široko a zaraďuje k nim 1.1. antroponymá označujúce jednotlivca: rodné, krstné mená
na oficiálnej úrovni (koukat jako Babinský, сильный как Илья Муромец), rodné, krstné
mená na neoficiálnej úrovni (být jako malej Jarda, быть как Иванушка-дурачок), priezviská
a prímená osôb (jezdit jako Fittipaldi, играть как Паганини), prezývky a posmešné vlastné
mená osôb (koukat jako svatej Utřinos, быть как Пат и Паташон), pseudonymy (смотреть
как Ленин на буржуазию), v ruštine aj mená po otcovi (хитрый как Лиса Патрикеевна)
a 1.2. skupinové antroponymá: obyvateľské mená (je toho jak pro Šaracký, упрям как
новгородец), etnonymá (pít jako Dán, быть как татарин), ďalej 2. nepravé antroponymá:
vlastné mená mytologických, rozprávkových, alegorických a literárnych postáv (bohatý jako
Krésus, starý jako Abrahám, беден как Иов, ловкий как Хлестаков) a nakoniec 3. teonymá
(blít jako Diana, она прекрасна как Венера). Hoci ide o veľmi podrobné členenie
antroponým, žiadalo by sa ako samostatnú skupinu vyčleniť mená biblických postáv, ktoré
autorka uvádza medzi nepravými antroponymami, pretože v komparatívnej frazeológii sú
pomerne frekventované. Dokazujú to aj ustálené komparácie uvádzané v recenzovanej práci,
porov.: být jako Goliáš, chudý jako Job, být trpělivý jako Job, krutý jako Herodes, být falešný
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jako Jidáš, koukat jako Jidáš, chudý jako Lazar, zapřít někoho jako Petr Krista, být starý jako
Abrahám, být nahá jako Eva, být zvědavá jako Eva, být zarostlý jako Ezau, moudrý jako král
Šalamoun/Šalomoun a i., беден как Иов, терпеливый как Иов, жестокий как Ирод,
продать кого-нибудь как Иуда, поступать как Каин, беден как Лазарь, старый как
Мафусаил, отречься от кого-нибудь как Петр от Христа, мудрый как царь Соломон,
быть как Фома неверующий a i.
Z hľadiska významu chápe autorka uvedené komparácie ako ucelenú logicko-sémantickú
skupinu utvorenú podľa abstraktného logického modelu. Frazémy s rovnakým významom
vytvárajú frazeosémantické pole, ktoré autorka definuje nasledovne: „Frazeosémantické pole
můžeme vymezit jako skupinu frazémů, seskupených na základě shody obecného společného
sému (archisému) a sémů společných. Frazémy daného frazeosémantického pole se navzájem
vymezují v hranicích daného významu svými doplňujícími (tj. ‘rozdílnými, diferenciačními,
diferenčními’) sémy, jež mohou být i sekundární povahy. Různé zastoupení sémů se projevuje
v jemných významových odstínech frazémů anebo v jejich stylové platnosti, případně v obou
těchto složkách současně“ (s. 48). Autorka vyčleňuje v rámci ustálených komparácií päť
takýchto polí: 1. zevnějšek člověka, 2. povahové vlastnosti člověka, 3. rozumové schopnosti
a způsobilost člověka, 4. fyzické možnosti a stav, dovednosti a činnost člověka, 5. majetkové
a sociální poměry člověka, pričom všetky zaraďuje do spoločného frazeosémantického
makropoľa človek. Zaujímavé sú jej zistenia týkajúce sa početnosti jednotlivých
frazeosémantických polí v češtine i ruštine. Z celkového počtu 275 ustálených komparácií
(128 českých a 147 ruských) najpočetnejšie je zastúpené pole povahové vlastnosti člověka
počtom 89 prirovnaní (34 českých a 55 ruských), najmenej početné je pole rozumové
schopnosti a způsobilost člověka, ktoré tvorí iba 16 prirovnaní (5 českých a 11 ruských).
Jadro práce tvoria kapitoly, v ktorých sa podrobne skúmajú frazémy uvedených
frazeosémantických polí: 3. kapitola Frazeosémantické pole zevnějšek človeka v ruských
a českých jednoduchých ustálených komparacích se spojkou jako–как a s antroponymy
(s. 47–72), 4. kapitola Frazeosémantické pole povahové vlastnosti člověka v ruských a českých
jednoduchých ustálených komparacích se spojkou jako–как a s antroponymy (s. 73–125),
5. kapitola Frazeosémantické pole rozumové schopnosti a způsobilost člověka v ruských
a českých jednoduchých ustálených komparacích se spojkou jako–как a s antroponymy
(s. 126–138), 6. kapitola Frazeosémantické pole fyzické možnosti a stav, dovednosti a činnost
člověka v ruských a českých jednoduchých ustálených komparacích se spojkou jako–как
a s antroponymy (s. 139–170) a 7. kapitola Frazeosémantické pole majetkové a sociální poměry
člověka (s. 171–182).
Každé frazeosémantické pole delí autorka na jednotlivé frazeosémantické skupiny, vyčleňované
na základe doplňujúcich sém prítomných v ich sémantickej štruktúre a skupiny ďalej člení na
podskupiny na základe diferenciačných sém. Napríklad v rámci frazeosémantického poľa
zevnějšek člověka vyčleňuje tri frazeosémantické skupiny: 1. zevnějšek člověka celkově,
2. obličej člověka, rysy obličeje a 3. postava člověka. Frazeosémantickú skupinu zevnějšek
člověka člení na podskupiny: 1. barva pleti, 2. čistý/špinavý, 3. nahota těla, 4. fyzická
krása/ošklivost, 5. vysoký věk, frazeosémantickú skupinu obličej člověka, rysy obličeje
na podskupiny: 1. vzhled obličeje, 2. výraz tváře a frazeosémantickú skupinu postava člověka
na podskupiny: 1. vysoký vzrůst, 2. malý vzrůst. Podobne delí autorka aj ostatné frazeosémantické
polia, pričom pri vyčleňovaní jednotlivých súborov ustálených komparácií postupuje od
vyššieho stupňa abstrakcie k nižšiemu (polia, skupiny, podskupiny). Podskupiny sú v rámci
skupín usporiadané často protikladne, vo vzájomných opozíciách, napr. vysoký vzrůst – malý
vzrůst (v skupine postava člověka), ale niekedy ich autorka uvádza v jednej podskupine
(porov. podskupinu čistý/špinavý alebo fyzická krása/ošklivost v skupine zevnějšek člověka
celkově). Domnievame sa, že väčšie opodstatnenie má vyčleňovanie komparácií s protikladným
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významom ako samostatných podskupín, pretože diferenciačné sémy, na základe ktorých sa
jednotlivé podskupiny vyčleňujú, tu nadobúdajú charakter protikladných sém.
Vlastná konfrontačná analýza českých a ruských ustálených komparácií prebieha na úrovni
frazeosémantických skupín a podskupín, niekedy aj na úrovni jednotlivých frazém. Autorka
delí ustálené komparácie na tri skupiny: 1. ustálené komparácie, v ktorých sa antroponymum
(obvykle rovnaké) vyskytuje v ruštine aj češtine, napr.: (být) starý jako Metuzalém – (быть)
старый как Мафусаил, zradit někoho jako Jidáš – продать кого-нибудь как Иуда, 2. ruské
ustálené komparácie s antroponymom, ktorým v češtine zodpovedajú buď ustálené komparácie
bez antroponyma alebo opisné spojenia, napr.: быть хитрый как сто китайцев – být chytrý
jako stádo opic, пропасть как Бекович – zahynout, zemřít, špatně dopadnout a 3. české
ustálené komparácie s antroponymom, ktorým v ruštine zodpovedajú ustálené komparácie bez
antroponyma alebo opisné spojenia, napr.: běhat jako Zátopek – быть быстроногим как
олень, lhát jako baron Prášil – необузданно фантазировать. Takýto prístup ku skúmaniu
ustálených komparácií prináša pre konfrontačnú frazeológiu dôležité zistenia: prvá skupina
svedčí o internacionálnom charaktere takýchto komparácií, o ich prevzatí zo spoločného
prameňa (z antickej mytológie, Biblie, svetovej literatúry, svetových dejín a pod.), komparácie
druhej a tretej skupiny svedčia o ich národnom charaktere a špecifickosti.
Veľkým prínosom pre pochopenie sémantiky jednotlivých ustálených komparácií a výskytu
antroponým v nich je kultúrno-historický komentár, ktorým autorka pri väčšine ustálených
komparácií vysvetľuje ich pôvod a motiváciu ich vzniku. Pôvod ustálenej komparácie podmieňuje
aj jej štylistickú charakteristiku a stupeň expresívnosti, na čo autorka takisto upozorňuje.
R. Grenarová uvádza ku skúmaným ustáleným komparáciám aj synonymné nekomparatívne
frazémy s antroponymom i bez antroponyma, čím dokazuje, že ustálené komparácie nepredstavujú
nejakú izolovanú skupinu frazém, ale tvoria organickú súčasť celkového frazeologického
fondu češtiny a ruštiny.
Súčasťou monografie je okrem záveru (s. 183–186) aj rusky písané resumé (s. 187–190),
bibliografia (s. 191–207) a 10 príloh (s. 208–239), ktoré obsahujú prehľad indexov excerpovanej
literatúry, formálnu klasifikáciu jednoduchých ustálených komparácií so spojkou jako–как
podľa antroponým a prehľady komparácií vymedzených frazeosémantických polí ďalej členených
podľa výskytu antroponým v oboch porovnávaných jazykoch. V prílohách sú zaradené aj
ukážkové zoznamy ruských mužských a ženských rodných mien vystupujúcich vo frazeosémantickej
podskupine hloupost a prehľad skratiek používaných v texte monografie.
Prirovnanie je bežne používaný spôsob označovania a hodnotenia ľudí, predmetov, javov
a situácií na základe podobnosti. Často sa opakujúce prirovnania sa v jazyku ustálili a stali sa
súčasťou jeho frazeologického fondu. Renée Grenarová vo svojej monografii podrobne
preskúmala jednu skupinu takýchto ustálených prirovnaní (v jej terminológii ustálených
komparácií), ktoré sa vyznačujú tým, že vo funkcii komparáta v nich vystupuje antroponymum.
Výsledky jej konfrontačnej analýzy sú nesporným obohatením nielen česko-ruskej konfrontačnej
frazeológie, ale širšie slovanskej frazeológie vôbec.
Milada Jankovičová
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Krystyna Jarząbek, Niewerbalne aspekty komunikacji w kształceniu slawistów,
Katowice, Studio Noa 2010, 180 s.
Studiu a výuce jiných než jazykových komunikačních kompetencí často nebývá v lingvodidaktice
slovanských jazyků věnována potřebná pozornost. Proto je každá publikace, která poznání
v této oblasti doplňuje, velmi přínosná. Jednou z posledních je kniha přední polské odbornice
na neverbální komunikaci, prof. Krystyny Jarząbek ze Slezské univerzity v Katovicích, která
si klade za cíl popularizačním, ale věcným způsobem seznámit studenty slovanských jazyků
se specifiky neverbálního komponentu mezikulturních kontaktů. V publikované práci se
autorka zaměřila na porovnání polských kulturních vzorců (jako výchozích) s ustálenými
vzorci chování dalších kultur slovanského areálu: západoslovanských (české a slovenské),
jihoslovanských (chorvatské, slovinské, srbské, makedonské a bulharské) a východoslovanských
(ruské).
Učebnici tvoří dvě návazné části. První seznamuje s místem neverbální složky v mezikulturní
komunikaci, s jejími specifiky a s jednotlivými komponenty, jimiž je tvořena (paralingvistika,
kinezika, proxemika a chronemika). V druhé části, která vychází z vlastních pozorování
autorky, ze zkušeností představitelů zkoumaných kultur v polském prostředí a z odborných
publikací, seznamuje se specifiky jednotlivých národních vzorců chování. Zvláštní důraz
klade na komparaci s polskou kulturou, přičemž největší pozornost věnuje komunikačně
významným odlišnostem. Popisované praktické příklady často vycházejí z vysokoškolského
prostředí, které je cílovým čtenářům blízké a které také nabízí možnost použití publikace jako
akulturační příručky při výjezdech na zahraniční studijní stáže. Knihu uzavírá obsáhlý seznam
tematické literatury, který vychází především z polských prací, ale nikterak se na ně neomezuje.
Publikace Krystyny Jarząbek je významná jednak tím, že v přístupné podobě vědecky
přesně zprostředkovává studentům a ostatním zájemcům o slovanské kultury problematiku
neverbální komunikace, jednak unikátností svého širokého konfrontačního slovanského zaměření.
Vítězslav Vilímek
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Biloveský, V., Šuša, I., Banskobystrická translatológia. História – osobnosti –
bibliografia (1997–2011), Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied
Univerzity Mateja Bela, 2012, 112 s. ISBN 978-80-557-0422-7.
Nová přehledová publikace mapuje patnáctiletou historii výuky překladatelsko-tlumočnických
oborů a translatologického výzkumu na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici.
Čtenáře rámcově seznamuje se vznikem a vývojem vyučovaných bakalářských a magisterských
oborů, personální a materiální stránkou jejich zajištění a s realizovanými vědeckými projekty.
Informuje o konferencích, sbornících a periodikách vydávaných na UMB, které se zcela nebo
částečně věnují translatologické problematice (za všechny jmenujme hlavně tradiční konference
s mezinárodní účastí: Preklad a tlmočenie, Translatológia a jej súvislosti a Analytické sondy
do textu). V práci jsou uvedeny také jednotlivé banskobystrické osobnosti spjaté s didaktikou
tlumočení a překladu nebo s výzkumem v této oblasti. Vedle bibliografických údajů jsou
aktuální pracovníci univerzity představeni i stručnými životopisnými medailónky.
Nová publikace Vladimíra Biloveského a Ivana Šuši organicky doplňuje existující řadu
nejnovějších přehledových slovenských translatologických prací, kterou tvoří Antologie teorie
odborného překladu E. Gromové, M. Hrdličky a V. Vilímka (2008, 2010), Slovenské myslenie
o preklade 1970–2009 od V. Čejkové a M. Kusé a monotematické číslo časopisu World
Literature Studies 4/2009. Přispívá tím k vytvoření obecné představy o současném slovenském
translatologickém myšlení a je také dobrým zdrojem pro vyhledávání publikací konkrétních
autorů nebo popisujících určitá témata.
Vítězslav Vilímek
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