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W£ADYS£AW LUBAŒ
(1932–2014)

9 stycznia 2014 r. zmar³ Profesor W³adys³aw Lubaœ, jêzykoznawca polonista i slawista, doktor honoris causa Uniwersytetu w Belgradzie, miejscem pracy zwi¹zany kolejno
z Uniwersytetem Jagielloñskim, Uniwersytetem w Lublanie, Uniwersytetem w Belgradzie, Uniwersytetem Œl¹skim w Katowicach, Instytutem Jêzyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Uniwersytetem Opolskim. Uprawia³ onomastykê, stylistykê
i przede wszystkim socjolingwistykê. Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 400
pozycji naukowych i drugie tyle popularnonaukowych1.
Podczas studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagielloñskim (1952–1956)
zwi¹za³ siê z Profesorem Witoldem Taszyckim i pod jego opiek¹ rozpocz¹³ drogê naukow¹ jako onomasta. Doktoryzowa³ siê rozpraw¹ Nazwy miejscowe po³udniowej czêœci dawnego województwa krakowskiego (1966), a podczas lat spêdzonych w Lublanie
i Belgradzie (1962/63 i 1965–1970) przygotowa³ slawistyczn¹ rozprawê habilitacyjn¹
S³owotwórstwo po³udniowos³owiañskich nazw miejscowoœci z sufiksami -ci, -ovci, -inci
itp. (1971). W kolejnych latach onomastyka zesz³a w jego zainteresowaniach na drugi
plan, ustêpuj¹c przede wszystkim socjolingwistyce. Ci¹gle jednak pojawiaj¹ siê nowe
polonistyczne i slawistyczne artyku³y i rozprawy onomastyczne (³¹cznie w dorobku
Profesora jest ich ponad sto), przy czym zdecydowanie zmienia siê perspektywa ogl¹du
materia³u nazewniczego – ze strukturalistycznej na pragmalingwistyczn¹ (przede wszystkim socjolingwistyczn¹, ale te¿ stylistyczn¹). Sporo artyku³ów jest skoncentrowanych
na kwestiach teoretycznych nazw w³asnych (choæ propozycje o charakterze innowacyjnym i teoretyczne uogólnienia wystêpuj¹ tak¿e w pracach o nachyleniu materia³owo-analitycznym), por. Onomastyka w systemie jêzykowym (na przyk³adach s³owiañskich),
1973; Miejsce nazw w³asnych w strukturze jêzyka (na przyk³adach s³owiañskich), 1976;
Typy kontaktu jêzykowego a wariantywnoœæ nazw w³asnych we wspó³czesnej polszczyŸnie, 1978; Wspó³czesne polskie nazwy osobowe w akcie mowy, 1980; Onomastyka
a socjolingwistyka, 1983; Referencjalne i niereferencjalne aspekty transpozycji s³owiañskich nazw osobowych, 1992; O gramatyce onomastycznej, 1998 itd.
1
Zob. Bibliografia prac naukowych Profesora W³adys³awa Lubasia za lata 1957–2001, oprac. E. Kury³o
i H. Jaroszewicz, [w:] Jêzyk w przestrzeni spo³ecznej, red. S. Gajda i in., Opole 2002, s. 21–41; Bibliografia
prac naukowych prof. dra hab. W³adys³awa Lubasia (lata 2000–2001), [w:] W. Lubaœ, Studia socjolingwistyczne, Opole 2013, s. 367–372; Bibliografia publikacji popularno-naukowych i publicystycznych W³adys³awa Lubasia (lata 1960–2006), [w:] W. Lubaœ, dz. cyt., s. 373–386.
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Po powrocie z Jugos³awii Profesor Lubaœ przeniós³ siê do Katowic. Intensywnie zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ naukowo-organizacyjn¹. Pe³ni³ m.in. obowi¹zki organizatora i pierwszego dziekana Wydzia³u Filologicznego, dyrektora Instytutu Jêzyka
Polskiego, prorektora Uniwersytetu Œl¹skiego. Nowe miejsce zamieszkania, nowe œrodowisko i nowe role organizacyjne, a tak¿e przemiany w samej lingwistyce i odchodzenie od paradygmatu strukturalistycznego zainspirowa³y Go do zajêcia siê u¿yciem jêzyka w œrodowisku spo³ecznym, tj. socjolingwistyk¹, któr¹ traktowa³ nie tyle jako
subdyscyplinê lingwistyki, ile jako metodê badawcz¹, sposób podejœcia do jêzyka. Zainicjowa³ zespo³owe badania nad polszczyzn¹ miejsk¹ miast Górnego Œl¹ska i Zag³êbia
(por. Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badañ, 1976 oraz Teksty jêzyka mówionego mieszkañców miast Górnego Œl¹ska i Zag³êbia, t. 1–2, 1978–1980).
Empirycznym badaniom u¿yæ jêzyka towarzyszy³a praca teoretyczna nad tworzeniem podstaw polskiej socjolingwistyki. Dokonywa³a siê ona na ³amach za³o¿onego
i redagowanego przez Profesora a¿ do œmierci rocznika „Socjolingwistyka” oraz w dziesi¹tkach artyku³ów. Chyba nadmiar obowi¹zków organizacyjnych nie pozwoli³ Mu
przedstawiæ w miarê spójnej ca³oœciowej koncepcji. Namiastkê takiej syntezy stanowi³a
ksi¹¿ka Spo³eczne uwarunkowania wspó³czesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne
(1979). Sporo miejsca poœwiêci³ w niej polityce jêzykowej, a w szkicu Spo³eczne typy
kontaktu jêzykowego a wariantywnoœæ przedstawi³ koncepcjê trzech p³aszczyzn kontaktu jêzykowego (ogólnonarodow¹, lokaln¹ i indywidualn¹), z którymi wi¹za³ u¿ycie
okreœlonych odmian polszczyzny oraz dobór œrodków i ich wariantów, w tym nazw
w³asnych.
W 1979 r. Profesor obejmuje po Profesorze Stanis³awie Urbañczyku funkcjê dyrektora Instytutu Jêzyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pe³ni³ j¹ do 1991 r.,
przeprowadzaj¹c kierowan¹ przez siebie placówkê przez trudne pod wzglêdem politycznym i ekonomicznym lata. Obowi¹zki organizacyjne z powodzeniem ³¹czy³ z przedsiêwziêciami œciœle naukowymi. Kontynuowa³ wydawanie „Socjolingwistyki” oraz rozpocz¹³ prace nad S³ownikiem polskich leksemów potocznych (t. I–VI: A–Od, 2001–2011).
Jednak najwiêcej energii w³o¿y³ w przygotowania nowego akademickiego s³ownika
wspó³czesnej polszczyzny. Czêœciowy obraz Jego trudów w tym zakresie daje seria Studia Leksykograficzne. Przedsiêwziêcie nie powiod³o siê z powodu politycznych rozdŸwiêków w œrodowisku jêzykoznawczym. Do idei tego s³ownika powrócono w Instytucie dopiero po dwudziestu latach.
Od 1994 r. Profesor, nie zrywaj¹c ca³kowicie wiêzi z Instytutem Jêzyka Polskiego
PAN, zwi¹za³ siê z Uniwersytetem Opolskim, gdzie obj¹³ funkcjê kierownika Katedry
Slawistyki. Wzmocni³ j¹, rozbudowuj¹c obok bohemistyki serbokroatystykê. Lata opolskie to jednak okres wyciszenia w aktywnoœci organizacyjnej, natomiast czas intensywnej pracy naukowej do ostatnich miesiêcy ¿ycia, jakby na przekór dramatycznym wydarzeniom w ¿yciu prywatnym. Profesora anga¿uje dalej „Socjolingwistyka” i S³ownik
polskich leksemów potocznych. Powstaj¹ wielkie syntezy dotycz¹ce polszczyzny potocznej (Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny,
2003), polityki jêzykowej w krajach s³owiañskich (Komparacja systemów i funkcjonowania wspó³czesnych jêzyków s³owiañskich, t. 4: Polityka jêzykowa, 2009) oraz socjo-
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lingwistyki (Studije i¿ srpske i junoslovenske onomastike i socjolingvistike, 2002; Studia socjolingwistyczne, 2013).
Omawiaj¹c zainteresowania badawcze Profesora, nie sposób nie wspomnieæ o stale
obecnym nurcie stylistycznym. Spoœród kilkudziesiêciu pozycji w Jego bibliografii na
uwagê zas³uguj¹ swoiste s³upy milowe w postaci monografii Rym Jana Kochanowskiego. Próba lingwistycznej charakterystyki i oceny (1975), Osobliwoœci jêzykowe poezji
Ignacego Krasickiego (1992) oraz Polskie gadanie. Profesor by³ te¿ cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego „Stylistyki”.
16 stycznia przy licznym udziale przyjació³, kolegów, uczniów, znajomych z Krakowa, Katowic i Opola oraz z innych oœrodków akademickich dope³ni³a siê na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie ziemska droga Profesora. Pozostanie w pamiêci ludzkiej oraz
w historii jêzykoznawstwa polonistycznego i slawistycznego jako postaæ wybitna z dokonaniami naukowo-organizacyjnymi oraz badawczymi.
Stanis³aw Gajda
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„OBRAZY S¥ JAK KWIATY,
IDEA£EM, ZAMKNIÊTYM W LINIE I KOLORY”.
WIKTORA GOMULICKIEGO WYPOWIEDZI
O SZTUCE IKONICZNEJ*
Wies³aw OLKUSZ

„Paintings are like flowers – ideals encased in lines and colours”. Wiktor Gomulicki’s Views
on Painting
Abstract:
The second half of the XX c. saw an increased activity in art reporting and criticism in which Wiktor
Gomulicki played an important role – yet one hardly recognised by art and literary historians. This paper
focuses on his most representative writings, showing his attitude toward the changes Polish painting was
undergoing at the time and its reception. Gomulicki appears to have favoured the advocates of idealism and
the literary mode of reception of visual arts.
Keywords:
painting, idealism, realism, impressionism, symbolism, proto-expressionist art, art critic, Wiktor Gomulicki
Contact:
Uniwersytet Opolski, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, wolkusz@uni.opole.pl

Literatura i sztuka, a mianowicie te¿ poezja i malarstwo, to dwie siostrzyce, uzupe³niaj¹ce siê wzajemnie.
J. K. Turski, Wystawa obrazów Towarzystwa Zachêty Sztuk
Piêknych w Królestwie Polskim, „K³osy” 1865, nr 18, s. 199.

Choæ dorobek piœmienniczy Wiktora Gomulickiego by³ stosunkowo czêstym przedmiotem zainteresowania literaturoznawców, to jednoczeœnie jeden obszar dzia³alnoœci
autora Wspomnieñ niebieskiego mundurka stale umyka³ optyce badawczej. W po* Tekst – ze wzglêdu na wymogi redakcyjne – ma charakter rekonesansowy; optyce badawczej poddane
zosta³y zatem tylko najbardziej reprezentatywne wypowiedzi Gomulickiego, egzemplifikuj¹ce jego stosunek
do zachodz¹cych w sztuce ikonicznej przemian.
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wszechnej opinii utrwali³o siê bowiem przeœwiadczenie, i¿ Gomulicki to przede
wszystkim „poeta, powieœciopisarz, eseista, badacz przesz³oœci Warszawy, kolekcjoner”
(Taborski 1984: 315), a w jego spuœciŸnie „wyró¿niæ mo¿emy utwory poetyckie, powieœci, nowele, eseje oraz rozprawy z zakresu historii i krytyki literackiej. Jako historyk
i historyk literatury wykazywa³ szczególne zainteresowanie postaciami i sprawami niezauwa¿onymi i zapomnianymi. Wiele utworów poœwiêci³ Warszawie i jej pami¹tkom.
W tej dziedzinie twórczoœci Gomulickiego znajduj¹ siê zarówno utwory literackie, jak
i studia naukowe, odznaczaj¹ce siê rozleg³¹ erudycj¹. Osobny rozdzia³ jego pisarstwa
stanowi¹ przek³ady [...]” (Libera 1965: 282).
Okazjê do pog³êbienia refleksji i oceny obszernego iloœciowo oraz niezwykle ró¿norodnego dorobku stanowiæ mog³a sto piêædziesi¹ta rocznica urodzin Gomulickiego,
daj¹ca pretekst do zorganizowania sesji naukowej. Wbrew jednak oczekiwaniom ani
wydanie w rok póŸniej (1999) materia³ów pokonferencyjnych, ani niedawne opublikowanie szkiców pod wielce obiecuj¹cym tytu³em (Wiktor Gomulicki znany i nieznany,
Toruñ 2012) nie skutkowa³o poszerzeniem obszarów penetracji badawczej czy zmian¹
stereotypowych os¹dów twórczoœci „piewcy uroków Warszawy”. Jak s³usznie tedy konstatuje Barbara Bobrowska, „mimo [...] cennych dopowiedzeñ i przewartoœciowañ,
w odczuciu potocznym Gomulicki funkcjonuje wci¹¿ jako pisarz doœæ œciœle zaklasyfikowany przez wspó³czesn¹ mu krytykê: parnasista w poezji, realista i naturalista w prozie, piewca cywilizacji miejskiej, zw³aszcza mi³oœnik i portrecista «syreniego grodu»”
(Bobrowska 1999: 49).
W rezultacie tego – nadal niestety maj¹cego miejsce – „zaszufladkowania” pisarza
pomijany jest tak niebagatelny obszar jego aktywnoœci publicystycznej, jakim by³o
uwa¿ne œledzenie rozwoju sztuk plastycznych w Polsce i sta³e uczestniczenie w ruchu
sprawozdawczo-krytycznym. Gomulicki, zwiedzaj¹cy w czasie licznych podró¿y galerie sztuki w Berlinie, Monachium, Pary¿u i Wenecji, nader chêtnie zabiera³ g³os na temat malarstwa, bior¹c udzia³ w najwa¿niejszych polemikach epoki, takich jak „spór
o racjê bytu polskiej sztuki narodowej” (szerzej na ten temat zob.: Jakimowicz 1961),
batalia zwolenników idealizmu z propagatorami realizmu i naturalizmu (zob. m.in.: Kabata 1978; Malinowski 1987; Okoñ 2002; Olszaniecka 1984; Porêbska 1961), „epizod
impresjonizmu warszawskiego” (zob. m.in.: Malinowski 1987; Olszaniecka 1984; Osêka 1957) czy dyskusja o wartoœciach sztuki symbolicznej i protoekspresjonistycznej
(zob. m.in.: Juszczak 1977; Malinowski 1987). Wszystkie te wypowiedzi charakteryzuje zarówno ró¿norodnoœæ form (sprawozdania z salonów wystawowych, recenzje, artyku³y polemiczne i interwencyjne, szkice monograficzne), determinuj¹cych opalizacjê
funkcji (od postulatywnej poprzez operacyjn¹ do poznawczo-oceniaj¹cej), jak i tendencja do grupowania w cykle oraz styl odbioru, który za Mari¹ Poprzêck¹ okreœliæ mo¿na
jako literacki (Poprzêcka 1986: 111), polegaj¹cy na „czytaniu” obrazu na wzór lektury
powieœci, traktowaniu go „z punktu widzenia funkcji informacyjnej, semantycznej, literackiej” (Olszaniecka 1984: 76; zob. te¿: Okoñ 1994: 530: „[...] niemal do koñca XIX
w. [zachowany zosta³] «przyliteracki» model odniesienia [stosowany] w dziedzinie wartoœciowania dzie³ przez czêœæ krytyki, uznaj¹c¹ i odczytuj¹c¹ w obrazach pewn¹ mo¿liw¹ do zwerbalizowania fabu³ê, anegdotê, historiê”).
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Warto w tym miejscu zasygnalizowaæ, ¿e przejawiana przez Gomulickiego fascynacja malarstwem (nb. podobnie jak w przypadku wiêkszoœci pisarzy doby pozytywizmu,
np. Micha³a Ba³uckiego, Adama Be³cikowskiego, Felicjana Faleñskiego, Mariana Gawalewicza, Czes³awa Jankowskiego, Marii Konopnickiej, Boles³awa Prusa, Józefa Rogosza, Zygmunta Sarneckiego, Henryka Sienkiewicza, Stanis³awa Witkiewicza czy Gabrieli Zapolskiej) znajdowa³a nadto ujœcie w twórczoœci literackiej, konkretyzuj¹c siê
ju¿ to w postaci spetryfikowanych epitetów i porównañ (np.: „rubensowskie kszta³ty”,
„rafaelowskie/rubensowskie anio³ki”, „rembrandtowski œwiat³ocieñ”, „tycjanowskie
w³osy”, „bródka van-dejkowska”), ju¿ to aluzji czy ekfraz, a wreszcie i spo¿ytkowywania motywów i poetyki obrazów (np. opowiadanie Oracz inspirowane drzeworytem
Rolnik Hansa Holbeina M³odszego). Wielorakie zwi¹zki autora Cudnej mieszczki z malarstwem wpisuj¹ siê zatem w ogólne zjawiska i tendencje epoki, dla której – jak trafnie
dowodzi Zofia Mocarska-Tycowa – „g³ówn¹ podstaw¹ wspólnoty obu sztuk: s³owa
i palety – by³a dziewiêtnastowieczna teoria sztuki (najczêœciej praktycznie wyra¿aj¹ca
siê w krytyce estetycznej), nastêpnie przyjêta powszechnie przez twórców zasada s³u¿ebnoœci sztuk (wobec spo³eczeñstwa, narodu...), wreszcie oczekiwanie spo³eczne i spo³eczny odbiór. Wytwarza³o to, zdaniem dzisiejszych historyków sztuki [...], szczególne
uwarunkowania, sprzyjaj¹ce zwi¹zkom miêdzy literatur¹ i sztuk¹, a nawet determinuj¹ce je” (Mocarska-Tycowa 1996: 115) i w której „Coraz czêœciej «rz¹d dusz» zaczyna przejmowaæ malarstwo” (Okoñ 1994: 530; zob. te¿: Okoñ 1992a: 26–27: „[...] mamy
do czynienia z tak podkreœlan¹ w epoce chwil¹ prze³omu, kiedy to sztuka dzia³aj¹ca
bardziej bezpoœrednio i «momentalnie» wypiera panuj¹c¹ przez wieki «galaktykê Gutenberga» w bardziej odleg³e rejony artystycznego wszechœwiata”).
Aktywnoœæ sprawozdawczo-krytyczn¹, zainicjowan¹ w 1872 r. cyklem artyku³ów
Wra¿enia z Wystawy Sztuk Piêknych, publikowanych na ³amach „Wieñca”, przejawia³
Gomulicki niemal do koñca ¿ycia, zamieszczaj¹c swe wypowiedzi w tak popularnych
wówczas periodykach, jak „Bluszcz”, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”,
petersburski „Kraj”, „Kurier Codzienny”, „Kurier Warszawski”, „Prawda”, „Przegl¹d
Tygodniowy”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Tygodnik Powszechny” czy „Wêdrowiec”,
gwarantuj¹cych s¹dom ferowanym przez krytyka szeroki odbiór spo³eczny. Apogeum
tej dzia³alnoœci przypada na lata 1884–1892, co w znacznym stopniu determinowane
by³o tocz¹c¹ siê przez pó³torej dekady (1875–1890) batali¹ miêdzy zwolennikami idealizmu i realizmu, stopniowo przekszta³caj¹c¹ siê w „uk³ad naturalizm – symbolizm”
(Malinowski 1987: 207), przy czym pisarz by³ jednym z najbardziej aktywnych uczestników sporu i adherentów Henryka Struvego, czo³owego propagatora malarstwa
akademicko-idealistycznego.
Debiutancki cykl artyku³ów jest interesuj¹cy przede wszystkim dlatego, i¿ skonstruowan¹ na u¿ytek funkcji operacyjnej, postulatywnej i poznawczo-oceniaj¹cej siatk¹ pojêciow¹ (z nieznacznymi tylko modyfikacjami) posi³kowaæ siê bêdzie Gomulicki konsekwentnie we wszystkich wypowiedziach poœwiêconych sztuce ikonicznej. Lektura
Wra¿eñ z Wystawy Sztuk Piêknych zaœwiadcza te¿, ¿e krytyk od pocz¹tku sytuowa³ siê
po stronie zwolenników „estetyki ekspresji”, sakralizuj¹cych akt twórczy i finalny produkt, którego kontemplacja stanowiæ ma antidotum na szarzyznê dnia codziennego:
„[kiedy] dr¿¹c¹ od wzruszenia rêk¹ przewracasz kartki S z e c h e r e z a d y, lub s³uchasz
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z entuzjazmem czarów opery i dramatu. [To] w t a k i c h [te¿] chwilach idziesz ogl¹daæ
idea³ ucieleœniony rysunkiem lub farb¹, albo zaklêty w kamieniu. W takich chwilach
wabi ciê do siebie – Sztuka” (gom. 1872a: 498). Jako poszukiwacz „idea³u” w sztuce
przeœwiadczony, i¿ „pomys³, myœl przewodnia, treœæ, przedmiot” stanowi¹ rudymentarne komponenty obrazu, najwiêksze znaczenie przypisywa³ Gomulicki tym dzie³om,
w których emocje prezentowane s¹ za poœrednictwem „istot posiadaj¹cych ¿ycie psychiczne” (Tatarkiewicz 1972: 118). Jedynie one bowiem s¹ w³adne unaoczniæ manifestacje idealnego, rozumnego bytu, jakim jest Bóg, w jego zmys³owej, materialnej postaci: „Pan Szermentowski nale¿y do idealnej szko³y pejza¿ystów. Natura ma u niego
zawsze znamiê piêknoœci nieœmiertelnej i jest o³tarzem, w którym kryje siê – bóstwo”
(gom. 1872d: 868) – a w innym miejscu – „Obrazy s¹ jak kwiaty, idea³em, zamkniêtym
w linie i kolory. S¹ kszta³tami ludzkiej m y œ l i tak samo jak i kwiaty b o ¿ e j” (gom.
1872c: 858).
Przytoczone tytu³em egzemplifikacji sformu³owania bliskie s¹ eklektycznej w swym
za³o¿eniu koncepcji „idealnego realizmu” autorstwa Struvego. Podobnie tedy jak
czo³owy reprezentant obozu „idealistów”, Gomulicki nie dostrzega³ „sprzecznoœci miêdzy tym, co idealne i realne, duchowe i materialne, zwi¹zane z wiar¹ i rozumem, sercem i umys³em” (Okoñ 2002: 15), w rezultacie optuj¹c za „ideorealn¹” syntez¹:
„S³ychaæ wprawdzie, ¿e o kierunek walka siê toczy. Mówi¹, ¿e idealizm œciera siê z realizmem. ¯e realizm zwyciê¿a... Œwiat wszak¿e czyta tylko buletyny [sic!], a boju, ani
jego nastêpstw nie ogl¹da. Idealizm i realizm! To has³a walki jak œwiat starej i jak œwiat
zagadkowej. To treœæ i forma, istota rzeczy i jej symbol, abstrakcje i zmys³y, Adonai
i Baal: Bóg-idea i Bóg-cia³o” (gom. 1872b: 699). Dalsz¹ konsekwencj¹ przyjêcia takiej
perspektywy interpretacyjnej sta³a siê te¿ – podobnie jak ujawniaj¹ to wypowiedzi Karola Libelta czy Struvego – akceptacja Platoñskiej triady wartoœci, ³¹cz¹cej w nierozerwaln¹ ca³oœæ Piêkno, Prawdê i Dobro.
Idea³owi piêkna, nb. odnajdywanemu w sztuce w³oskiego renesansu, krytyk wyznacza³ rolê rewelatora „g³êbszej treœci”, wp³ywaj¹cej na pobudzenie sfery intelektualnej
i moralnej, co oznacza³o te¿, ¿e praca artysty polegaæ mia³a nie na kopiowaniu rzeczywistoœci, lecz jej uwznioœlaj¹cym odtwarzaniu. Taka metafizyczna wyk³adnia obecna
jest szczególnie wyraŸnie w tekstach, w których przedmiotem oceny czyni³ Gomulicki
twórczoœæ Aleksandra Gierymskiego, Józefa Che³moñskiego i Jana Matejki. Tak np.
w opozycji do Stanis³awa Witkiewicza wyrokuj¹cego, i¿ dzie³a Gierymskiego „Nie
przedstawiaj¹ [...] jego wzruszeñ, jego pogl¹dów subiektywnych na kwestie ¿ycia, nie
maj¹ na celu wywo³ania w widzu tych lub owych uczuæ, uzasadnienia takich czy innych
pojêæ – s¹ one po prostu przedstawieniem pewnych zjawisk ¿ycia z tej strony, z której
siê ono przedstawia oczom” (Witkiewicz 1961: 358), autor Pogadanek artystycznych
w³aœnie subiektywizm artysty, „upoetycznienie” czy sakralizacjê odtwarzanego wycinka rzeczywistoœci uzna³ za najwy¿sz¹ wartoœæ Œwiêta Tr¹bek: „[zadaniem twórcy jest]
utrwaliæ w formach plastycznych wra¿enie otrzymane od przedmiotu oraz uwydatniæ
ow¹ sympatiê. [...] nie staraj¹c siê o to, czêstokroæ nawet o tym pow¹tpiewaj¹c, odtwarza on rzeczywistoœæ liniami, jakie mu dyktuje nie jakaœ nieistniej¹ca, absolutna prawda, lecz góruj¹ce w nim w danej chwili uczucie i wra¿enie. Takie w³aœnie piêtno indywidualnoœci [...] nosi na sobie ostatnia praca Gierymskiego i przez to dzia³a tak silnie na
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widza, który nie zachwyca siê pospolitym, nadwiœlañskim k¹tem, lecz uduchowieniem
tego k¹ta przez talent prawdziwego artysty” (Gomulicki 1884: 2 – podkr. W. O.; zob.
te¿: Gomulicki, 1888c).
Podobnie empatyczny tryb recypowania obrazów, przesi¹kniêty emocjonalizmem,
dokumentuj¹cy sensualistyczne prze¿ycie „uduchowionej” czy „upoetycznionej” materii wizualnej oraz determinuj¹cy tym samym pe³n¹ akceptacjê dzia³añ malarza, cechuje
wypowiedzi na temat twórczoœci Che³moñskiego. Ich kwintesencjê stanowi publikowany w trzech kolejnych numerach „Bluszczu” (24–26) szkic pt. Józef Che³moñski. Profil
krytyczny, w którym Gomulicki dowodzi³, ¿e czynnikiem organicznie spajaj¹cym obraz
jest nastrój, mistyczny wrêcz kult przyrody, bliski panteistycznemu doœwiadczaniu
œwiata i bêd¹cy refleksem religijnej interpretacji niemieckiego romantyzmu: „Wszystkie
one [obrazy powsta³e po 1887 r.] s¹ pokrewne sobie, wszystkie staraj¹ siê jak najmniejsz¹ iloœci¹ œrodków umieœciæ na p³ótnie jak najwiêcej tego pierwiastku niepochwytnego, który stanowi duszê przyrody. Oczom, zepsutym nadu¿ywaniem wszelkiego rodzaju efektów, wydaj¹ siê one w pierwszej chwili niedomalowane, beztreœciwe;
niechêæ ta jednak, po g³êbszym wnikniêciu w now¹ formê, ustêpuje miejsca szczeremu
zachwytowi” (Gomulicki 1890b: 205). Jak dalej wyrokuje krytyk, owo „idealistyczno-realistyczne” uniwersum skonkretyzowane zosta³o przez artystê, który „schodzi³ na
plan dalszy; by³ nie twórc¹, lecz tylko poœrednikiem, nie autorem, lecz t³umaczem – by³,
rzec mo¿na, aparatem jedynie, odbieraj¹cym i wysy³aj¹cym wyprawion¹ sk¹din¹d depeszê” (Gomulicki 1890a: 199).
Wyra¿ony expressis verbis zachwyt nad now¹ formu³¹ pleneryzmu („odbicia natury
na p³ótnie przepuszczonego przez pryzmat duszy myœl¹cej i czuj¹cej”), bêd¹cy wynikiem nak³adania siê idealistycznej interpretacji na realistyczno-naturalistyczne przedstawienia („naturalizm uduchowiony”), implikuje postromantyczn¹ koncepcjê artysty jako
rewelatora prawd ukrytych, co przek³ada³o siê te¿ na charakterystyczne dla zwolenników „idei” w sztuce rozumienie roli krytyka. Mia³ siê on koncentrowaæ nie tyle na walorach estetycznych dzie³a, jego stronie formalnej i plastycznej autonomii, co na „g³êbokich treœciach” dopowiadanych za pomoc¹ obszernych, o egzegetycznym charakterze,
komentarzach. Owo stosowanie ideologicznych kryteriów w wartoœciowaniu dzie³a ikonicznego, nb. czêsto prowadz¹ce w sprawozdaniach z wystaw do hierarchizowania obrazów wed³ug ich tematyki (malarstwo religijne, czyli tzw. „wielka historia”, malarstwo
stricte historyczne, portretowe, pejza¿owe i rodzajowe) najwyraziœciej uobecnia siê
w przypadku szkiców poœwiêconych twórczoœci Matejki. Malarzowi przyznawane s¹
wówczas „jurysdykcyjne” prawa, konkretyzuj¹ce siê nie tylko w postaci przedstawiania
minionych wydarzeñ, ale przede wszystkim w ich ocenie politycznej i moralnej. Taka
optyka przek³ada³a siê na autorytatywne wskazywanie czytelnikom tzw. wielkich idei,
uprawniaj¹c do nazwania obrazów krakowskiego mistrza „ekstatyczn¹ wizj¹ przyodzian¹ w realistyczne kszta³ty” (Gomulicki 1886: 599–600), co zast¹piæ mia³o ich ocenê estetyczn¹, a jednoczeœnie wywo³aæ stosown¹ ewokacjê uczuæ u odbiorcy.
Akcentowana tu zasada „wspó³odczuwania” treœci poznawczo-etycznych, obecnych
w warstwie przedstawieniowej p³ótna, moralizatorsko-empatyczny styl odbioru preferowany przez Gomulickiego i przejawiaj¹cy siê tak¿e na obszarze literatury piêknej (Gomulicki 1896c: 287–288: „Patrzysz na farbê i patrzysz na p³ótno, / Ale nie widzisz ni
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p³ótna, ni farby – / Myœl tylko wielka, czasem w szatê smutn¹, / A czasem, w dawne
przystrojona skarby – / Myœl, któr¹ widzisz duchem, nie oczyma – / W oczarowaniu serce twoje trzyma”) uwik³a³y krytyka w konflikt ze zwolennikami realistyczno-naturalistycznej „logiki œwiat³ocienia”, „prawdy kolorytu”, wreszcie zasady autonomii sztuki
ikonicznej. W tocz¹cym siê od po³owy lat 80. XIX w. sporze z Boles³awem Prusem,
Antonim Sygietyñskim i Witkiewiczem Gomulicki konsekwentnie i do koñca swojej
dzia³alnoœci recenzenckiej opowiada³ siê za prymatem treœci nad form¹ i prawem krytyka do emocjonalnego odbioru dzie³a plastycznego. W czêstych filipikach, bardziej lub
mniej zakamuflowanych personalnych wycieczkach przeciwko zwolennikom estetyki
mimetycznej oraz autonomii sztuk plastycznych (zob. np.: Gomulicki 1888a: 1: „Mog¹
panowie: Witkiewicz i Sygietyñski najwymowniej i najnamiêtniej opamiêtywaæ zb³¹kanych, ch³ostaæ pysza³ków i wskazywaæ wszystkim drogê prost¹, jedyn¹, jaka wiedzie do
celu: nie stworz¹ oni ani jednego dobrego artysty i ani jednego z³ego nie naprawi¹”;
Gomulicki 1888b: 2: „Nie umie on [Kazimierz Alchimowicz] do duszy widza
przemawiaæ wprost przez oczy, a magiczn¹ gr¹ barw wywo³ywaæ tê rozkosz estetyczn¹,
któr¹ pewni formaliœci za pierwszy warunek dzie³a sztuki poczytuj¹”; Gomulicki 1892a:
14–15: „Witkiewicz nale¿y do nieprzejednanych wrogów treœci literackiej w malarstwie. Chce on, aby malarstwo by³o tylko malarstwem (?). [...] Jaka jest jednak idea Witkiewicza? Kto widzia³ ideê Witkiewicza? komu b³ys³o œwiat³o z idei Witkiewicza? – na
wszystkie te pytania nie ma dot¹d odpowiedzi”) sojusznika krytyk szuka³ te¿ w publicznoœci, jej reakcjê uznaj¹c za koronny argument w rozprawie z ideowymi adwersarzami:
„[...] jeœli nie argumenta estetyczne, to niech te ³zy mimowolne, si³¹ estetycznego natchnienia z serc ludzkich wyrwane, stan¹ na œwiadectwo prawdzie: ¿e bawienie oka nie
jest i byæ nie mo¿e jedynym sztuki zadaniem... [...] Dopóki prawdziwymi bêd¹: œmieræ,
mi³oœæ macierzyñska, têsknota za zmar³ymi i obcowanie z nimi myœl¹, w obrazach takich jak Z tamtego œwiata [Witolda Pruszkowskiego] wiêcej bêdzie prawdy, ni¿ we
wszystkich bezmyœlnych kopiowaniach zewnêtrznej ³upiny rzeczy, które siê nazywaj¹ –
naturalizmem”.
Niechêtny stosunek do sztuki mimetycznej determinowa³ te¿ negatywne s¹dy ferowane przez Gomulickiego na temat impresjonizmu, który krytyk – podobnie jak Struve (Struve 1888: 22: „Lubowanie siê w szpetnem dla samej si³y wywo³anego przez nie
wra¿enia, bez wzglêdu na charakter i jakoœæ tego wra¿enia, co jest zasad¹ impresjonizmu, jest zawsze chorobliwym, œwiadcz¹cym ju¿ nie tylko o zepsuciu smaku, lecz po
prostu o rozstroju nerwów, szukaj¹cych rozdra¿nieñ nienaturalnych przy pomocy sztucznych narkotyków, aby w ogóle wymusiæ z siebie jak¹kolwiek czynnoœæ”), Cezary
Jellenta (Jellenta 1890: 536: „Co do wiêkszoœci tych p³ócien dziwnego nabo¿eñstwa, to
daremnie by kto mozoli³ siê nad zrozumieniem ich. [...] mamy przed sob¹ ciekawy
przypadek chorobliwy [...]. Nie w¹tpiê, ¿e doszed³szy do ostatnich granic absurdu, pp.
Pankiewicz i Podkowiñski zatr¹bi¹ do odwrotu i ¿e rych³o ze swego ob³êdu wylecz¹
siê”), Czes³aw Jankowski (Jankowski 1891: 117: „Pytaliœmy ca³kiem powa¿nie, azali
do okulisty pos³aæ mamy samych siebie, czy te¿ twórców niezapomnianych fantazji
impresjonistycznych?”) czy Wojciech Gerson (Gerson 1891: 103: „Có¿ jeszcze dodaæ
mo¿na o tym ma³ym zboczeniu, o tej ga³¹zce impresjonizmu rakiem dotkniêtej, która
w Pary¿u nosi nazwê wibrizmu [...]? Naszym m³odym artystom [...] podoba³a siê ta no-
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woœæ. [...] uprawiaj¹ tê eksperymentacjê doprowadzaj¹c¹ ich do absurdów plastycznych”) – interpretowa³ b¹dŸ to jako kolejny etap rozwoju tendencji realistycznych
i naturalistycznych, b¹dŸ jako objaw choroby. Pretekstem do ostrej filipiki przeciwko
nowemu kierunkowi w malarstwie polskim sta³o siê wystawienie w 1890 r. przez Józefa
Pankiewicza i W³adys³awa Podkowiñskiego prac bliskich za³o¿eniom impresjonizmu
francuskiego. Wypowiedzi Gomulickiego wpisuj¹ siê w poetykê inwektyw, jakie formu³owano we Francji podczas prezentacji dzie³ w Salonie Odrzuconych i powtarzano
z luboœci¹ æwieræ wieku póŸniej w prasie polskiej (Pawlas 1979: 17: „Reakcja zarówno
krytyki, jak i publicznoœci by³a podobna do tej, jak¹ w Pary¿u wywo³a³a pierwsza wystawa impresjonistów w roku 1874. Nasi krytycy – w najlepszym razie – radzili malarzom udaæ siê do... okulisty. Opinie zwiedzaj¹cych by³y bardziej skrajne”). Okreœlenia
w rodzaju: „ob³¹kany pêdzel artysty”, „banda krzykaczy bez zdolnoœci”, „szarlatani
usi³uj¹cy za jak¹ b¹dŸ cenê zyskaæ trochê rozg³osu”, „³amañce paryskich akrobatów
i ¿onglerów malarstwa” czy „niedorzeczne i po arlekiñsku wygl¹daj¹ce pstrokacizny
impresjonistyczne” niewiele ró¿ni¹ siê zw³aszcza od obelg zamieszczanych w „Le Figaro” przez najbardziej nieprzejednanego przeciwnika impresjonizmu – Alberta Wolffa
(zob.: Juszczak 1985: 29) – i byæ mo¿e, ¿e taka jest te¿ ich proweniencja. Niezale¿nie
jednak od nieskrywanej wrogoœci, jak¹ Gomulicki okazywa³ doktrynie (bo nie malarzom przecie¿, którzy niejednokrotnie ilustrowali jego utwory) przeszczepionej na grunt
polski („bacillusa niebezpiecznego”), jego wypowiedzi zaœwiadczaj¹ spore rozeznanie
w rudymentach nowej sztuki i umiejêtnoœæ posi³kowania siê w³aœciwym aparatem pojêciowym.
W przeciwieñstwie do krytyka francuskiego publicysta „Bluszczu” skoncentrowa³ siê
na stronie warsztatowej, a wiêc stosowanych œrodkach malarskich, na uboczu pozostawiaj¹c kwestie tematyki. Ów brak jakichkolwiek uwag dotycz¹cych sfery przedstawionej dzie³a wi¹zaæ nale¿y z faktem, i¿ realizowane wówczas przez „impresjonistów warszawskich” obrazy tematycznie by³y „obojêtne”, nie prezentowa³y tak szokuj¹cych
mieszczucha francuskiego przejawów ¿ycia codziennego (np. scen w kawiarniach i kabaretach, kulisach teatralnych, kolejowych dworcach, nieidealizowanych, mizoginicznych aktów w stylu Degasowskim, przypadkowych ujêæ ulicznego t³umu itp.).
Kwesti¹ dla Gomulickiego bodaj najistotniejsz¹ by³a odmienna od dotychczasowej
wiedza o stosunkach kolorystycznych na p³ótnie. Nowy imperatyw estetyczny i epistemologiczny, jakim by³ nakaz u¿ywania wy³¹cznie barw czystych, jedynie istniej¹cych w naturze, krytyk trafnie wprawdzie wyprowadza³ z doœwiadczeñ czynionych
w zakresie optyki (badania Michela Eugène’a Chevreula, Hermanna von Helmholtza
i Ogdena Nicholasa Rooda), ale nie przek³ada³o siê to na akceptacjê wcielania tej teorii
w praktykê artystyczn¹. Zakwestionowanie rudymentarnego komponentu estetyki dywizjonizmu by³o przede wszystkim wynikiem podbudowanego obserwacj¹ przeœwiadczenia, ¿e czyste barwy widma s³onecznego w naturze w swym elementarnym brzmieniu
pojawiaj¹ siê niezmiernie rzadko (Gomulicki 1890d: 348: „[...] barwa, jak¹ ma zwiêd³y
liœæ kasztana, istnieje w widmie s³onecznym? albo¿ da siê w nim odnaleŸæ barwa, jak¹
przybiera zaró¿owione zachodem œciernisko? albo¿ nale¿y do zasadniczych kolor
chmurki liliowej p³awi¹cej siê w tle z³otym [...]”), a zatem impresjoniœci nie zawierzaj¹
oku, które ma sk³onnoœæ do syntetyzowania, lecz „niedojrza³ym hipotezom fizycznym”,
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skutkiem czego – wbrew temu, co g³osz¹ – zafa³szowuj¹ rzeczywistoœæ. Brak aprobaty
dla takich poczynañ malarzy wynika³ z przyjêcia przez krytyka dychotomicznego podzia³u na sztukê i naukê, a w zwi¹zku z tym i przydzielenia przeciwstawnych funkcji
(emotywnej i poznawczej) obu dziedzinom ludzkiej aktywnoœci. Notabene neguj¹c sensownoœæ wyzyskiwania odkryæ naukowych i technicznych w sztuce ikonicznej, Gomulicki zwróci³ te¿ uwagê czytelników na rewelacje kinetyki adaptowane przez impresjonistów w wyniku fascynacji wynalazkiem fotografii. Przejawiana tedy przez malarzy
sk³onnoœæ do analitycznego recypowania œwiata, podbudowana istnieniem „migawkowego” zdjêcia, konkretyzowa³a siê w postaci nowatorskiego, odleg³ego od ludzkich
przyzwyczajeñ, przedstawiania poszczególnych faz ruchu: „Nauka za pomoc¹ fotografii
b³yskawicznej utrwala na papierze najniepochwytniejsze ruchy ptaków w locie, koni
w biegu itp. M³odzi malarze przenosz¹ owe ruchy wprost z fotogramów na p³ótno. [...]
Zelanci owi zapominaj¹, ¿e oko ludzkie ma sk³onnoœæ do syntezy, i ¿e nie jest mikroskopem, ani lunet¹ astronomiczn¹, ani przyrz¹dem fotograficznym i ¿e dla niego owe
subtelne pó³-ruchy, æwieræ-ruchy itp. zupe³nie nie istniej¹” (Gomulicki 1890d: 348; por.
Kêpiñski 1976: 18–19).
Opisuj¹c kolorystyczn¹ stronê programu impresjonistów, krytyk podkreœli³, ¿e odrzucenie kolorytu lokalnego implikowa³o te¿ przyjêcie zasady barw dope³niaj¹cych. Zdegustowany realizowanym wed³ug regu³y kontrastu równoczesnego, dziœ ju¿ zaginionym
portretem przedstawiaj¹cym „m³odego cz³owieka na tle jaskrawo zielonej draperii”
(Osêka 1957: 104), nie ukrywa³ Gomulicki dezaprobaty wobec poczynañ „zb³¹kanych
na manowcach sztuki” m³odych artystów: „Ten¿e sam artysta, czy te¿ towarzysz jego
[...] zaszed³ dalej jeszcze w dziwactwie i doktrynerstwie. Zachcia³o mu siê przenosiæ
¿ywcem w dziedzinê malarstwa regu³y fizyczne: wychodz¹c wiêc z zasady, ¿e ka¿da
z barw zasadniczych koloruje przedmioty s¹siednie barw¹ dope³niaj¹c¹ (czerwona zielon¹, b³êkitna ¿ó³t¹ itp.), wymalowa³ cz³owieka, który w oœwietleniu lampy zielonej
mia³ na wszystkich wypuk³oœciach twarzy plamy szkar³atne! Czyni³o to wra¿enie wstrêtnej, chorobliwej wysypki...” (Gomulicki 1890d: 348). Podobnie zreszt¹, choæ ju¿ bez
podbudowy teoretycznej, a z wiêksz¹ doz¹ sarkazmu, nowa harmonika barw zaprezentowana zosta³a we wczeœniejszej wypowiedzi recenzenta, pisanej bezpoœrednio po obejrzeniu wystawionych obrazów: „Jeden maluje fioletowe drzewa na ró¿owej trawie pod
¿ó³tym niebem; drugi przedstawia ludzi z zielonymi twarzami, cêtkowanymi pomarañczow¹ wysypk¹...” (cyt. za: Taborski 1961: 160–161).
Podobnie negatywna ocena dotyczy³a preferowanej przez „artystycznych odszczepieñców” techniki alla prima, któr¹ stosowali bezpoœrednio na zagruntowanym p³ótnie.
Zast¹pienie tradycyjnego laserunku technik¹ fa presto t³umaczy³ autor Przegl¹dów malarskich faktem zanegowania przez impresjonistów istnienia po³yskliwoœci otaczaj¹cego
nas œwiata. Z tego te¿ powodu przezieraj¹ce przez farbê zabarwienie zaprawy wykorzystane jako element kolorystyczny w obrazie Pankiewicza (Targ na kwiaty przed koœcio³em œw. Magdaleny w Pary¿u) uzna Gomulicki za efekt ca³kowicie chybiony, a co
wiêcej, epatuj¹cy – miast sensualizmem – aur¹ œmierci: „Nieszczêsny gips, którym zagruntowano p³ótno, wydobywa siê sam co chwila na wierzch, czyni¹c gipsowymi twarze ludzi, p³atki kwiatów, chmurki na niebie i kamienie uliczne. Zdaje siê, ¿e szkieletowa d³oñ œmierci star³a ze wszystkiego barwy ¿ycia i ¿ywotnoœci, k³ad¹c w zamian
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piêtno zniszczenia, rozk³adu i martwoty” (Gomulicki 1890d: 348). Z podobn¹ dezaprobat¹ wyrokowa³ te¿ krytyk zarówno o chropowatej fakturze obrazów, w których farba
„na pó³ cala jest k³adzion¹”, jak i o rozjaœnianiu palety oraz – wynikaj¹cym z chêci
utrwalenia przelotnych, chwilowych wra¿eñ – rozbiciu materialnoœci bry³y i zast¹pieniu
jej œwietlno-kolorystyczn¹ miazg¹ (Gomulicki 1890c: 398: „Zarzucano pejza¿om
[Fa³ata], ¿e s¹ «szklane» – to jest, ¿e brak im mi¹¿szoœci. Jednak¿e zwyciêsko ten zarzut
zbijaj¹ choæby widoki Helgolandu, na którym osadziste i ciê¿kie ska³y posiadaj¹
wygl¹d i trwa³oœæ prawdziwego granitu! I jak¿e niesmacznie, niedorzecznie i po arlekiñsku wygl¹daj¹ przy tych œwietnych kartonach pstrokacizny impresjonistyczne panów: Podkowiñskiego i Pankiewicza...”).
W druzgoc¹cej rozprawie z adeptami nowego kierunku w malarstwie Gomulicki
zwróci³ tak¿e uwagê na pozaeuropejskie Ÿród³a inspiracji. Adaptacyjny model wykorzystywania sk³adników sztuki japoñskiej polega³ – zdaniem krytyka – na zaanektowaniu
perspektywy wra¿eniowej (subiektywnej) oraz odmiennego sposobu kadrowania obrazu. To zignorowanie tradycyjnej, europejskiej zasady kompozycyjnej, regu³y uk³adów
zamkniêtych i zast¹pienie ich egzotyczn¹ form¹ otwart¹, dostrzegane z niepokojem
przez Gomulickiego równie¿ w pejza¿ach wielbionego przezeñ Józefa Che³moñskiego
(Gomulicki 1890c: 301: „Przeciwne to jest umys³owi ludzkiemu, aby poprzestawa³ na
ogl¹daniu wszechœwiata w u³amkach, na cale czy ³okcie kwadratowe odmierzonych;
d¹¿y on zawsze do ogarniêcia choæby wzglêdnej ca³oœci. Ramy takich fragmentarycznych pejza¿y zdaj¹ siê zakrywaæ widzowi dalszy ci¹g i dokoñczenie; szuka on instynktownie reszty tego poematu natury, którego pierwszy rozdzia³ mu pokazano, nie znalaz³szy zaœ, czuje siê podra¿nionym, a nie nasyconym”), w realizacjach impresjonistów
prowadziæ mia³o do pog³êbienia enigmatycznoœci obrazu, a w efekcie i odwrócenia siê
publicznoœci od nowej sztuki: „[Obrazy] przedstawiaj¹ w niedba³ym, przypadkowym
zmieszaniu kszta³ty pierwsze lepsze spotykane w naturze, bez wyboru i umiejêtnego
ustosunkowania. W niektórych pejza¿ach pana Podkowiñskiego jeszcze jako tako
«po³apaæ siê» mo¿na; malowid³a za to jego towarzysza s¹ istnymi rebusami. A rebusy te
tym trudniejsze do rozwi¹zania, ¿e u³o¿one z samych nieprawdopodobieñstw” (Gomulicki 1890d: 348; zob. te¿: Gomulicki 1892c: 540: „[...] p. Podkowiñski bawi siê w sfinksa, zadaj¹c t³umowi i krytyce kolorystyczno-bezideowe zagadki”).
Tak trafne i wieloaspektowe wyrokowanie na temat homologii miêdzy obrazami
Pankiewicza i Podkowiñskiego a dzie³ami „doktrynerów” impresjonizmu we Francji,
³¹cz¹ce siê z negatywn¹ ocen¹ tego kierunku, znamionowa³o te¿ póŸniejsze, publikowane po 1895 r. wypowiedzi Gomulickiego (zob. np. Gomulicki 1896b). Co wiêcej, echa
tych przebrzmia³ych dyskusji pojawiaj¹ siê i w twórczoœci beletrystycznej. Znamienn¹
egzemplifikacjê stanowi fragment jednego z Obrazków weneckich, w którym impresjonizmowi „niedo³ê¿nie przedrzeŸniaj¹cemu naturê” przeciwstawione jest malarstwo
idealistyczne, a zanegowaniu pleneryzmu jako b³êdnej metody twórczej towarzyszy
konstatacja bliska epistemologii Kantowskiej, i¿ sztuka „Po wszystkie wieki nie by³a
[...] i po wszystkie te¿ wieki nie bêdzie niczym innym, jak tylko s y m b o l e m – symbolem zarówno myœli i uczuæ, jak form materialnych, widomych. Nie odtworzy nigdy
¿adnej rzeczy samej w sobie, takiej, jaka jest w rzeczywistoœci – lecz przedstawi jedynie
odbicie jej w naszym mózgu lub w naszym sercu, usymbolizuje pojêcie nasze o niej –
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pojêcie dla jednych zrozumia³e, dla innych – nieprzygotowanych – ciemne i beztreœciwe” (Gomulicki 1896a: 143).
Rok 1892, kiedy to Gomulicki wci¹¿ jeszcze z dezaprobat¹ wypowiada³ siê na temat
impresjonizmu, przez wiêkszoœæ historyków sztuki uznawany jest za datê graniczn¹,
moment wygaszania dyskusji o malarstwie iluzjonistycznym, a zarazem ekspansywnoœci prasowej recepcji symbolizmu francuskiego. Wœród publicystów informuj¹cych
wówczas o dokonuj¹cym siê we Francji zwrocie antyiluzjonistycznym nie zabrak³o
i autora Obrazków weneckich, który – podobnie jak Wojciech Gerson, Kazimierz Kleczkowski i redakcja „Przegl¹du Tygodniowego” – w przybli¿aniu twórczoœci „najm³odszych artystów” korzysta³ z g³oœnego artyku³u Alberta Auriera (Les Symbolisme en
peinture), rok wczeœniej zamieszczonego na ³amach „Mercur de France”. W opublikowanym w 26. numerze „Wêdrowca” obszernym szkicu, bogato ilustrowanym reprodukcjami plafonu Kera Xaviera Roussela, rysunku Cnoty Maurice’a Denisa czy obrazów
Louisa Anquetina (Studium kobiety), Charlesa Filligera (Œwiêta modl¹ca siê), Odilona
Redona (Podró¿ny ze œwiata podksiê¿ycowego), Paula Sérusiera (W lesie) i Edouarda
Vuillarda (Szycie), krytyk z wyraŸn¹ satysfakcj¹ skonstatowa³ odrodzenie siê tendencji
artystycznej, w której odchodzi siê od „przedmiotowoœci” ku „podmiotowoœci” oraz stawia sobie za cel penetracjê stanów psychicznych i nastrojów irrealnoœci: „Powstanie tej
szko³y by³o nastêpstwem koniecznego i od doœæ dawna ju¿ przewidywanego zwrotu w
pojêciach estetycznych. Ka¿dy fa³szywy Koœció³ ginie przez w³asnych kap³anów; ka¿da
fa³szywa teoria w samej sobie zaród œmierci kryje. Naturalizm malarski i literacki, fotografowanie ¿ycia na p³ótnie i na papierze, w³asn¹ si³¹ dosz³y, bo dojœæ musia³y, ad absurdum” (Gomulicki 1892b: 409).
Deklarowana na wstêpie aprobata dla poczynañ syntetystów ulega jednak wyraŸnemu och³odzeniu w momencie analizy i oceny programu estetycznego grupy „Les Nabis”.
Tak np. trafnie dostrzegaj¹c inspiracje sztuk¹ ludow¹ i œredniowieczn¹, konkretyzuj¹ce
siê w postaci zachwiania proporcji, braku perspektywy linearnej czy œwiat³ocieniowego
modelunku, Gomulicki homologie te interpretowa³ jako nieszczer¹ wypowiedŸ artystyczn¹, kokietowanie odbiorcy anachroniczn¹ prostot¹, wyraz manifestacyjnego, acz
chybionego, opowiedzenia siê za prymatem treœci w obrazie: „[...] daj¹ oni œwiatu same
tylko przypomnienia. Prace ich przypominaj¹ kolejno to malarzów bizantyjskich, to Holbeina, to Dürera, to zmanierowanego Rembrandta, to wreszcie tych mistrzów bezimiennych, którzy dzie³ami swymi korytarze klasztoru czêstochowskiego tak suto upstrzyli.
[...] Gdy ogl¹damy rysunki z XVI-go wieku [...], przedstawiaj¹ce wiele podobieñstwa
z tymi, które do dzisiejszego artyku³u jako próbê symbolizmu do³¹czono, prostota ich
ani nas œmieszy, ani dziwi: owszem, podoba siê nam ona jako wierny i szczery obraz
ówczesnych pojêæ religijnych, spo³ecznych i estetycznych. [...] Jaka¿ jednak przepaœæ
dzieli ow¹ szczer¹ naiwnoœæ œredniowieczn¹ od dzisiejszego, wymyœlnego i sztucznego
silenia siê na prostotê! To ostatnie czy¿ nie wygl¹da tak w³aœnie, jakby ktoœ dobrze obeznany z zasadami ortografii pisa³ nieortograficznie dlatego jedynie, ¿e pisowni podobnej u¿ywa³ ongi Rej i wspó³czeœni Rejowi?” (Gomulicki 1892b: 410).
Podobny brak zrozumienia celów œwiadomej prymitywizacji formy, sk³onnoœci do
uproszczeñ i syntetyzowania wp³ywa na zakwestionowanie zasadnoœci czerpania wzorców stylowych ze sztuki Dalekiego Wschodu. Z wyraŸn¹ przeto dezaprobat¹ skonstato-
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wa³ Gomulicki fakt czerpania bodŸców stylizacyjnych z drzeworytów japoñskich takich
twórców, jak Katsushiko Hokusai, Ando Hiroshige czy Kitagawa Utamaro, co nadawa³o malarstwu nabistów zdecydowanie linearny, dekoracyjny charakter.
Doœæ pobie¿n¹ prezentacjê programu ideowo-estetycznego nabistów dope³niaj¹ w artykule charakterystyki twórczoœci Paula Gauguina oraz Redona, maj¹ce w zamyœle autorskim najpe³niej egzemplifikowaæ Ÿród³a sztuki symbolicznej i now¹ postawê poznawcz¹, charakteryzuj¹c¹ siê interpretowaniem œwiata materialnego przez pryzmat
subiektywnych prze¿yæ i wra¿eñ. W odniesieniu do Gauguina publicysta podkreœli³
antycywilizacyjny gest protestu, jaki stanowi³a podró¿ na Haiti, a w konsekwencji
wp³yw dzikiej przyrody i wierzeñ wyspiarzy na treœæ i formê obrazów (intensywny,
waloryzowany emocjonalnie koloryt, prostota kompozycji, wreszcie dekoracyjna harmonia). Powstanie nowej formu³y uzasadnia³ zarówno multilateraln¹ dzia³alnoœci¹ Gauguina, „pó³-malarza, pó³-snycerza, trochê zduna, a trochê ornamencisty” (Gomulicki
1892b: 411), jak i siêganiem – w poszukiwaniu œrodków ekspresji – do doœwiadczeñ
mistrzów gotyku: „[...] rzeza w drzewie sceny w stylu... Wita Stwosza”.
Z kolei twórczoœæ Redona publicysta trafnie (choæ w tekœcie nie pojawia siê informacja, ¿e malarz jest twórc¹ cyklu litografii zatytu³owanych Edgarowi Poe) okreœla³ jako
„ucieleœniony wizj¹ Edgara Poe’a”, definiuj¹c tym samym charakter zwi¹zków z symbolizmem literackim, co zreszt¹ – zdaniem Gomulickiego – „stanowi [...] jedn¹ ze stron
dziwacznych i chorobliwych nowego kierunku, które równie¿ szkodz¹ mu niema³o. Jak
w poezji dekadentów, tak i w malarstwie symbolicznym du¿o jest mgie³, heroglifów
[sic!], niedomowieñ, które w gruncie rzeczy nic nie symbolizuj¹ i s³u¿¹ jedynie do maskowania pustki myœlowej” (Gomulicki 1892b: 411). Tajemnicze wizje, mroczne halucynacje, nastrój niepewnoœci i grozy definiuj¹cy niepoznawalnoœæ bytu to okreœlenia, jakimi Aurier opisywa³ grafiki Redona przytaczane przez Gomulickiego w celach
polemicznych, jako ¿e publicysta „Wêdrowca” kategorycznie zanegowa³ mo¿liwoœæ
przekazywania za pomoc¹ form plastycznych metafizycznych zagadek: „Nie myœlê zaprzeczaæ malarstwu praw do wkraczania w dziedzinê fantazji. Wszystko, co umys³ ludzki mo¿e sobie wyobraziæ, mo¿e te¿ i plastycznie odtworzyæ. Ale istnieje sfera pojêæ
niewyobra¿alnych, a metafizyka z takimi w³aœnie pojêciami ma do czynienia. Wiêc
gdy mi ktoœ mówi o malowaniu czy rysowaniu metafizyki, zdaje mi siê, ¿e s³yszê o zapachu barw lub kolorze zapachów, o ciê¿koœci œwiat³a lub o œwietle ciê¿aru gatunkowego...” (Gomulicki 1892b: 411).
Formu³owane s¹dy zaœwiadczaj¹ ambiwalentny stosunek Gomulickiego do nowej
sztuki. Akceptuj¹c „ducha” poczynañ syntetystów, interpretowanego jako przeciwstawienie malarstwu iluzjonistycznemu programu estetycznego, który nazywa neotradycjonalizmem czy neoidealizmem, krytyk nie wyrazi³ zgody na wybran¹ przez nich
formê, opart¹ na reminiscencjach stylowych sztuki prymitywnej, prerafaelickiej i egzotycznej. W rezultacie – sceptycznie odnosz¹c siê do entuzjastycznych opinii Auriera –
Gomulicki opowiedzia³ siê za sztuk¹ nabistów tylko jako form¹ przejœciow¹, rodzajem
forpoczty czy zapowiedzi rych³ego ju¿ zwyciêstwa malarstwa idealistycznego, zaplecze
swe maj¹cego w romantyzmie: „Szkicowy ten przegl¹d symbolistów francuskich i ich
programu da siê skreœliæ w s³owach: «Wielkie i piêkne has³a, drobni i chorowici szer-
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mierze». Byæ mo¿e, i¿ za t¹ lilipuci¹ awangard¹ nadci¹gnie korpus olbrzymów” (Gomulicki 1892b: 411).
S³usznoœæ takiej diagnozy mia³a potwierdzaæ siê w odniesieniu do fantasmagorycznych wizji Podkowiñskiego, bli¿szych rodzimej, romantycznej ilustracji fantastycznej
ni¿ ikonografii spod znaku Redona. Ju¿ w opublikowanym w 1891 r. studium o pracach
graficznych przysz³ego autora Sza³u publicysta podkreœla³ klarownoœæ semantyczn¹
dzie³ Podkowiñskiego, osi¹gan¹ dziêki podporz¹dkowaniu t³a g³ównemu motywowi
oraz stosowaniu symbolu w jego wczesnoekspresjonistycznej postaci, a wiêc œwiadomie
jednoznacznego i spersonifikowanego, co w rok póŸniej przeciwstawi wieloznacznoœci
treœci i synkretycznoœci formy nabistów. Niew¹tpliwym te¿ powodem szczególnie entuzjastycznej oceny Nocy na cmentarzu (tytu³ oboczny Zaduszki) sta³ siê fakt poszerzenia
obszarów artystycznej penetracji o sferê podœwiadomoœci oraz pojmowania sztuki jako
medium indywidualnych prze¿yæ. Traktuj¹c tedy omawiane dzie³o jako egzemplifikacjê
s³usznego zwrotu „do romantyzmu czy nawet spirytyzmu” oraz optuj¹c za zdominowaniem malarstwa polskiego przez ekspresjonistyczny wariant symbolizmu, krytyk zaleca³
Podkowiñskiemu (równolegle przecie¿ tworz¹cemu obrazy impresjonistyczne) „Uwierzyæ w to, ¿e ta forma jest najlepsza, w której mieœci siê najwiêcej ducha. Studia, zwracane dot¹d wy³¹cznie do badania zewnêtrznej strony rzeczy, czyli ich ³upiny, skierowaæ
ku temu, co stanowi ich istotê, czyli j¹dro. Mniej rysowaæ z modelu i z fotografii,
a wiêcej z natury ¿ywej, ogl¹danej nie przez szk³a aparatu b³yskawicznego, lecz «oczami duszy». Mniej mozoliæ siê nad anatomi¹, a wiêcej myœleæ i czuæ” (Gomulicki
1891: 105).
Ten sam w¹tek myœlowy i identyczna siatka pojêciowa pojawiaj¹ siê w póŸniejszych
wypowiedziach Gomulickiego poœwiêconych Podkowiñskiemu (Gomulicki 1894: 9;
F-y [Gomulicki] 1895: 34): sztuka ikoniczna ma byæ przekazem „monologu dusz” oraz
– w œlad za piœmiennictwem romantycznym – winna sublimowaæ sferê podœwiadomoœci
i duchowe napiêcia. Jednoczeœnie postawieniu w trakcie omówieñ Bajki, Ironii i Marsza
¿a³obnego Chopina tezy, ¿e dzie³a te stanowi¹ prezentacjê prze¿yæ wewnêtrznych
i indywidualnego temperamentu artysty, towarzyszy sugestia kieruj¹ca uwagê czytelników na rolê œrodków malarskich, maj¹cych ewokowaæ „g³êbokie treœci” ka¿dej kompozycji. Mówienie o emotywnym charakterze kolorystycznych dysonansów w Ironii (F-y
[Gomulicki] 1895: 34: „Zasuniêta w k¹t czerwieni siê i ¿ó³ci symboliczna kompozycja
Ironia. Ogl¹dana z bliska razi dotkliwiej jeszcze kolorytem niepokoj¹cym [...]”) czy
zintensyfikowaniu (poprzez sugestywny gest i mimikê postaci) wizji œwiata jako o przejawach egzystencjalnego buntu (którego kulminacji krytyk doszukiwa³ siê w dramatycznym geœcie okaleczenia Sza³u) jest w gruncie rzeczy prób¹ w³aœciwego opisania tych
zjawisk w malarstwie, które historycy sztuki nazywaj¹ wczesnym ekspresjonizmem czy
symbolizmem ekspresjonistycznym.
Po roku 1895 zainteresowanie Gomulickiego najnowszymi trendami w sztuce wyraŸnie os³ab³o, a w zamieszczanych regularnie w „Tygodniku Ilustrowanym” kronikach
(Z tygodnia na tydzieñ) publicysta rejestrowa³ ju¿ tylko aktualne wydarzenia „oko³oartystyczne”, takie jak jubileusze malarzy, wyniki konkursów czy polemika w sprawie budowy pomnika Mickiewicza. W tym samym te¿ czasie publikowa³ liczne eseje, wspomnienia, szkice i rozprawy o zmar³ych malarzach, których w pewnym okresie ¿ycia
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zna³ i ceni³. Te obszerne artyku³y (m.in. Wspomnienie o Andriollim, 1893; Henryk Pilatii, 1894; Artysta-odtwórca. W³adys³aw Walkiewicz, 1900; Trzeci, 1902; Franciszek
Kostrzewski, 1911; Smutny jubileusz, 1913), pe³ni¹ce przede wszystkim funkcjê operacyjn¹, dokumentuj¹ przeœwiadczenie o s³aboœci odbioru sztuki w polskim spo³eczeñstwie i pe³ne s¹ ubolewañ nad socjalnym stanem artystów, zw³aszcza minorum gentium
(obok wymienionych jeszcze W³adys³aw Aleksander Malecki, Franciszek Sypniewski,
Wandalin Strza³ecki), czêsto umieraj¹cych w nêdzy i zapomnieniu.
Pod koniec wieku XIX, obok tekstów wspomnieniowych, Gomulicki og³asza³ jeszcze drukiem artyku³y o charakterze retrospektywnym, w których krytyk przeobrazi³ siê
w historyka sztuki, próbuj¹cego wykryæ prawid³owoœci w rozwoju malarstwa polskiego.
Do najwa¿niejszych wypowiedzi z tego czasu wydaje siê nale¿eæ obszerny szkic z 1898 r.,
inspirowany wystaw¹ retrospektywn¹ rodzimej plastyki. Inicjatywê tê Gomulicki
przyj¹³ z aplauzem, potrzebê przegl¹du malarstwa polskiego uzasadniaj¹c w typowy dla
œwiatopogl¹du pozytywistycznego sposób: „Dla sztuki naszej ma ona [tj. wystawa] znaczenie pierwszorzêdne, zaznajamiaj¹c pokolenie dzisiejsze z prac¹ pokoleñ dawnych,
nawi¹zuj¹c pomiêdzy nimi ³¹cznoœæ duchow¹, która istnieæ powinna w ka¿dym o prawid³owy rozwój dbaj¹cym narodzie” (Gomulicki 1898: 466). Sformu³owany expressis
verbis neokantowski imperatyw ³¹cznoœci i odpowiedzialnoœci miêdzypokoleniowej
³¹czy³ siê te¿ z tez¹ o ewolucyjnym charakterze malarstwa polskiego, determinuj¹c kompozycjê szkicu. Sk³ada siê on z chronologicznie uporz¹dkowanych lapidarnych charakterystyk twórczoœci i wystawianych malarzom cenzurek, maj¹cych przekonaæ czytelnika o harmonijnym rozwoju rodzimej sztuki, a zarazem dowieœæ istnienia szko³y
narodowej, której g³ównym wyró¿nikiem by³ patriotyzm, najwybitniejszym zaœ przedstawicielem – Matejko. To permanentne doszukiwanie siê w dzie³ach ikonicznych cech
narodowych stanowi³o œwiadome nawi¹zanie do zainicjowanego przez Lucjana Siemieñskiego (Czy mo¿emy mieæ szko³ê malarstwa polskiego?, 1849) i Juliana Klaczkê
(Sztuka polska, 1857) „sporu o racjê bytu polskiej sztuki narodowej” i wskazanie, i¿ –
z perspektywy czasu – historia przyzna³a racjê ich adwersarzom: Ludwikowi Buszardowi, Wojciechowi Gersonowi, Kazimierzowi Kaszewskiemu, Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu czy Aleksandrowi Oleszczyñskiemu.
* * *
Przeœledzenie aktywnoœci sprawozdawczo-krytycznej Gomulickiego prowadzi do
wniosku, ¿e sztuka ikoniczna stanowi³a dlañ niezwykle wa¿n¹ i autonomiczn¹ dziedzinê
zainteresowañ. Publicysta przez prawie 40 lat wnikliwie obserwowa³ i definiowa³
g³ówne nurty rozwojowe malarstwa, koncentruj¹c siê przede wszystkim na sztuce polskiej. Stosuj¹c ideologiczne kryteria w ocenie, przyznaj¹c prymat wartoœciom poznawczo-emocjonalnym, pojmowanym jako intencjonalnie wyra¿ona „wielka idea”, „g³êboka treœæ”, konsekwentnie preferowa³ sztukê antyiluzjonistyczn¹, której admiratorem
w ró¿nych jej odmianach pozosta³ do koñca ¿ycia. O ile zatem niechêæ do realizmu, naturalizmu i impresjonizmu, warunkowana literacko-empatycznym stylem odbioru, jak
równie¿ deprecjonowanie formalnych jakoœci dzie³a plastycznego decydowa³y w opinii
Prusa, Sygietyñskiego czy Witkiewicza o pozycji outsidera wœród krytyków, o tyle
uwagi na temat symbolizmu pozwalaj¹ widzieæ w Gomulickim krytyka toruj¹cego dro-
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gê nowym kierunkom w sztuce, afirmowanym przez kolejn¹, modernistyczn¹ ju¿ generacjê.
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„PAINTINGS ARE LIKE FLOWERS – IDEALS ENCASED IN LINES AND COLOURS”.
WIKTOR GOMULICKI’S VIEWS ON PAINTING
Summary
This article deals with the essayist and critical work by Wiktor Gomulicki who is best known for his
literary fiction and poetry, as well as literary criticism, essays on history, and a rich collection of varsaviana. It
is, however, less known that he was a keen observer of the changes Polish painting was undergoing at the
time. He took part in the four most important debates of the day: “on the identity of national art”, “advocates
of idealism versus advocates of realism”, “the episode of Warsaw impressionism”, “dispute about the values
of symbolic and proto-expressionist art.” In each of them, Gomulicki unwaveringly expressed his favour for
the superior role of “the idea” in painting, which translated into his adverse view of realist-naturalist
tendencies and impressionism, while at the same time he supported academic idealist painting and, later,
symbolism – whose traces he found in W³adys³aw Podkowiñski’s work. Gomulicki’s views on art are
expressed in a number of literary forms (such as reports from exhibitions, reviews, polemics, whistle-blowing
features) and characterised by the opalescence of function (from postulation to operation to cognition and
assessment), cycle grouping, and the so-called literary style of reception, consisting in “reading” a painting as
if it were a novel, with the “story” taking precedence over the “form.”
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1. Lektura jako analityczny obowi¹zek
Czytanie literatury w szkole jest obowi¹zkiem. Co nie znaczy, ¿e przez uczniów respektowanym, a przez system edukacji odpowiednio egzekwowanym. Z czasem szkolne
czytanie zamienia siê w zwyk³e i codzienne uczestnictwo w kulturze, staje siê koniecznoœci¹ lub nawykiem, by wkrótce obj¹æ ca³oœæ praktyk czytania, w których trudno odró¿niæ lekturê instytucjonaln¹ od prywatnej. W tym aspekcie szczególnie wa¿ny jest
jednak model czytania, w który szko³a wdra¿a, aby uczyniæ z niego swoisty warsztat
i kapita³ interpretacyjny, zestaw narzêdzi do rozumienia, odbioru tekstów kultury i indywidualnej, dojrza³ej ju¿ rozmowy ze œwiatem.
Zauwa¿my jednak, ¿e w szkolnej polonistyce z moc¹ ustawy s¹ podtrzymywane
w podstawie programowej takie formu³y, jak opis, analiza, interpretacja, wartoœciowanie utworu literackiego i wskazywanie jego cech wed³ug przynale¿noœci do danej epoki
historycznoliterackiej (Podstawa programowa – jêzyk polski... 2008). To typowy warsztat analizy strukturalnej po³¹czonej z przywi¹zaniem do porz¹dkowania wiedzy
wed³ug epok historycznoliterackich. Zestaw tych narzêdzi, jakkolwiek niegdyœ w aka-
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demickiej nauce o literaturze podstawowy, dziœ, zdaniem wspó³czesnych badaczy literatury, nie nadaje siê do wytwarzania rudymentarnych lub quasi-profesjonalnych postaw
lekturowych w pokoleniach dorastaj¹cych uczniów1.
Metodycy stoj¹cy po stronie podmiotowoœci ucznia, nie zaœ eksponowania treœci
przedmiotowych, od lat postuluj¹ uruchamianie w szkole lektury sprofilowanej etycznie
i antropologicznie. Niew¹tpliwie argumentów dostarcza tutaj zestawienie przedawniaj¹cych siê modernistycznych idei humanistycznych z naporem lansowanych przez
socjologów i medioznawców konceptów cz³owieka transkulturowego, z ujêciami globalnego kszta³tu to¿samoœci, cyberkultury i podmiotu wirtualnego, p³ynnonowoczesnego,
deiktycznego, s³owem – nienarracyjnego. Tradycyjne i pozornie oczywiste pojêcia:
podmiot, literatura, dialog, ocena szkolna, w œwietle nowej socjologii wiedzy i wyrastaj¹cych z niej praktyk kulturowych oraz w kontekœcie nowych instytucjonalnych regulacji, jak np. planowana zmiana modelu matury w 2015 r. (Za³o¿enia zmian w maturze...
2012), wydaj¹ siê terminami wymagaj¹cymi w obrêbie edukacji ponownego zdefiniowania.
Wspó³czesny dydaktyk literatury, ucz¹cy w szkole czy na uniwersytecie, œwiadom
kolejnych zwrotów metodologicznych, w tym etycznego i performatywnego, szybko
orientuje siê, ¿e mniej dziœ potrzebujemy narzêdzi do interpretacji tekstów, a bardziej
narzêdzi do rozumienia rozmaitych sposobów uczestnictwa w kulturze. Obserwuj¹c bowiem kulturê w jej nowych formach i medialnych przejawach, jak równie¿ sposoby jej
czytania przez m³ode pokolenia, ³atwo dochodzi do wniosku, ¿e nast¹pi³a zmiana
w u¿ytkowaniu kultury. Najsilniej uwidacznia siê zmiana sposobu czytania – czytanie
nie jest ju¿ obcowaniem z tekstem, który traktujemy jako wyodrêbniony obiekt, czy to
estetyczny, czy zadrukowany w formie kartki lub artyku³u na papierze. Kultura zatraca
jakoœci tekstowe, a staje siê performatywna, wielodyskursywna, przestrzenna i zdelokalizowana. W zwi¹zku z tym tekstolodzy usilnie szukaj¹ nowych koncepcji tekstu, albowiem dostrzegaj¹ radykalne modyfikacje wczesnosemiotycznego pojêcia przez hipertekstowe praktyki odbioru (Witosz 2009: 25). Dziœ nie tyle czytamy, ile u¿ytkujemy
teksty. Bycie w takiej kulturze otwiera przed nami dos³owne przestrzenie do dzia³ania,
zw³aszcza m³odzi ludzie pod wp³ywem powszechnej mediatyzacji intuicyjnie mog¹
postrzegaæ siebie jako swobodne wcielenia postbiologicznych dyskursów, jako ¿ywe,
„chodz¹ce i czytaj¹ce” siebie teksty, efekty „maszyny tekstowej” i cyberkulturowej
(Kubiñski 2008: 218).
Indywidualne czytanie ksi¹¿ek oraz odbiór filmów, spektakli, muzyki, przebiegaj¹ce
w domu lub w toku codziennych interakcji spo³ecznych, jest dalece nieto¿same z proponowanym dziœ uczniom stylem odbioru w szkole. Pamiêtajmy jednak, ¿e ró¿nica miêdzy lektur¹ instytucjonaln¹ a prywatn¹ zawsze by³a w szkole widoczna i celowo utrzymywana. Dysponujemy znaczn¹ liczb¹ prac naukowych na ten temat2. Wszystkie te
1
Wspó³czesna niefunkcjonalnoœæ formalno-strukturalnego warsztatu literaturoznawczego by³a wielokrotnie ju¿ opisywana, czy to od strony podmiotowoœci ucznia (Z. A. K³akówna), etycznych aspektów lektury
(K. Kozio³ek, A. Janus-Sitarz), jêzykowego (K. Baku³a) i ogólnokulturowego wyposa¿enia (W. Bobiñski,
B. Skowronek), czy wreszcie w zakresie niewydolnoœci interpretacyjnej (R. Nycz).
2

Podejmowali ten problem zarówno teoretycy literatury, np. J. S³awiñski, jak i metodycy nauczania jêzyka polskiego: B. Chrz¹stowska, J. Polakowski, Z. Uryga, Z. A. K³akówna.
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prace, bez wzglêdu na to, czy preferuj¹ model dydaktyki strukturalnej, czy antropocentrycznej, wskazuj¹ jednog³oœnie: z ca³¹ pewnoœci¹ w szkole czytanie lektur nie jest i nie
powinno byæ swobodnym odbiorem, podobnym do czytania prywatnego. Albowiem
w czytaniu szkolnym uruchamiamy procedury poznawcze, niedostêpne m³odemu odbiorcy lub po prostu wymagaj¹ce wysi³ku, czêsto d³ugotrwa³ego i zaplanowanego na lata.
Zatem ju¿ na wstêpie tych rozwa¿añ mo¿na wyró¿niæ lekturê prywatn¹ i instytucjonaln¹. Ta druga nie pozwala na introwertyczny odbiór b¹dŸ na luŸne komentowanie doznañ z lektury, poniewa¿ dokumenty oœwiatowe wymuszaj¹ okreœlony model odbioru
tekstu w szkole. Nie by³oby tutaj ¿adnych kontrowersji, gdyby ministerialny projekt odbioru uwzglêdnia³ wspó³czesne wymiary podmiotowoœci ucznia oraz gdyby nie szczególnie silny przymus dydaktyczny wywierany przez mocno zdehumanizowany model
egzaminów (np. maturalnych). Model tzw. nowej matury nie pozostawia nauczycielom
swobody w organizowaniu dyskusji i lekcji literackich, dyktuje natomiast szereg warunków i obostrzeñ, jak z tekstem artystycznym obchodziæ siê powinni, by uczniowie sprawnie zdobywali egzaminacyjne punkty. I tutaj najwa¿niejszym wskaŸnikiem czytania
jest podstawa programowa, która od szko³y podstawowej po liceum daje wyraŸne wskazówki, jak nale¿y opracowaæ etapy szkolnego odbioru lektur. Wynika z nich, ¿e w szkole ma dominowaæ czytelniczy dystans analityczny (w projekcie podstawy programowej
w wielu miejscach niespójny, analizowa³em problem w kilku artyku³ach: zob. Pieni¹¿ek
2009, 2011), w toku analizy i interpretacji uczeñ ma poznawaæ tekst w typowo strukturalnym schemacie odbioru i historycznoliterackim modelu osadzania dzie³ na osi czasu
(zob. Kaniewski 2007). Wa¿ne jest, by zauwa¿yæ, i¿ w podstawie programowej pominiêto ca³y warsztat poznawczy ponowoczesnych humanistów i ca³y zasób wiedzy
o kulturze najnowszej: zmediatyzowanej, p³ynnej, perspektywicznej, rozpiêtej miêdzy
dzia³aniami zinstytucjonalizowanymi a zindywidualizowanymi. W podstawie programowej brak wskazañ na potrzebê oswajania i rozumienia podmiotowoœci p³ynnonowoczesnej, nabywanej i praktykowanej tak¿e poprzez np. sieciowe k³usownictwo (Certeau
2008) w cyberkulturowym, ju¿ przecie¿ dla m³odzie¿y naturalnym, otoczeniu.
Z uwagi na formê obowi¹zuj¹cych egzaminów i brak elementów humanistyki ponowoczesnej w szkole dominuj¹ obecnie cele poznawcze, wymuszone do realizacji instytucjonalnie. Te, ogólnie mówi¹c, modernistyczne sposoby porz¹dkowania wiedzy m³odzie¿ musi przyj¹æ jako uniwersalne, choæby dla umo¿liwienia kontynuowania swych
biograficznych projektów – to przecie¿ jedyna droga do zdania matury. Tak okupiona
transmisja starego porz¹dku jest czêsto okrutnym – i przebiegaj¹cym w szkole doœæ
wulgarnie – wymiarem przemocy symbolicznej starego porz¹dku, który zaszczepia siê
na pragnieniach m³odych, nie daj¹c im funkcjonalnych narzêdzi i wiedzy, lecz tylko systemowy balast, œci¹gaj¹cy ich pogl¹dy i œwiatoodczucie na dno nurtów p³ynnej nowoczesnoœci. Mo¿na zobaczyæ w tym próbê przed³u¿ania starego systemu administracyjnego, daj¹cego spo³eczny awans tym, którzy bêd¹ kodowaæ przekazy kulturowe i dyskurs
edukacyjny zgodnie z za³o¿eniami usilnie konserwowanych modernistycznych poetyk
i paradygmatów wiedzy. Edukacja polonistyczna, jak ka¿da edukacja, co podkreœla³
Michel Foucault, nie jest zatem wolna od spo³ecznych i ideologicznych uwik³añ – a za
spraw¹ specyficznego w Polsce humanistycznego odrabiania kilkudziesiêcioletnich zaleg³oœci (Walas 2004) przyjmuje perspektywê poznawcz¹ modernistów, czyli jest tylko
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jednym z mo¿liwych kana³ów mediatyzacji œwiata, coraz mniej atrakcyjnym i odleg³ym
od wspó³czesnych praktyk spo³ecznych. Literatura w tym ujêciu nie tyle ma rezonowaæ
z projektami to¿samoœciowymi i biograficznymi uczniów, ile uczyæ ich analizy stylu jêzyka w zakresie uhistorycznionych poetyk. Za³o¿eñ tych jednak od lat siê w praktyce
nie udaje zrealizowaæ, ponadto zupe³nie zniechêci³y uczniów do czytania lektur. Albowiem w szkole literatura nie jest czytana, lecz jest zaledwie poznawanym mechanicznie
zestawem teoretycznych idei i pojêæ, które systemowi z pewnych wzglêdów (tak¿e standaryzuj¹cych kszta³cenie, por. Kaniewski 2007) s¹ potrzebne.
Mo¿na to nazwaæ granicznym stanem literatury, który w szkole jest osi¹gany za wysok¹ cenê instytucjonalnego stabilizowania go przez ustawowy model czytania lektur.

2. Awans lektury kompensacyjnej
Na drugim biegunie plasuje siê lektura indywidualna, nachylona to¿samoœciowo,
kompensacyjnie i przyjemnoœciowo (Polakowski 1980: 209). Kilkadziesi¹t lat temu
by³a to np. lektura zakazanego Gombrowicza i Mi³osza, a tak¿e krymina³ów, romansów,
powieœci podró¿niczych. Dziœ jej najlepszym przyk³adem jest masowe œci¹ganie
ksi¹¿ek, artyku³ów, poezji, filmów z Internetu i ogl¹danie ich w kiepskich technicznie
wersjach, czytanie na ekranach, telefonach, w trudniejszych warunkach ni¿ klasyczne,
ale u siebie w domu, bez nadzoru i obecnoœci kogokolwiek. To czytanie ksi¹¿ek na noœnikach elektronicznych, w rozmaicie publikowanych w sieci pdf-ach, buszowanie w sieci kulturowej w poszukiwaniu wœród „wszystkiego” czegoœ, co akurat nam siê do czegoœ albo przyda, albo po prostu sprawi nam przyjemnoœæ. Na temat obecnego sposobu
korzystania przez m³odzie¿ z popkultury mamy ju¿ wiele opracowañ (zob. Bernasiewicz 2009). Jednak tê najszersz¹ sferê nabywania to¿samoœci wci¹¿ w szkole publicznej
traktuje siê jako opozycyjn¹ wobec (coraz trudniejszej do okreœlenia i oddzielenia od
kultury popularnej) kultury wysokiej.
W wykonaniu m³odych ludzi swobodne buszowanie w cyberœwiecie to namiastka
samodzielnego ¿ycia, które w przypadku doros³ych ludzi tak¿e coraz czêœciej przypomina wirtualne kontakty w sieci zdepersonalizowanych obowi¹zków, dryfowanie od instytucji do instytucji, od biura do sekretariatu, od adresu do adresu, z nadziej¹ na odnalezienie czegoœ istotnego w tej pl¹taninie dyskursów w³adzy, nat³oku spo³ecznych
spektakli i nakazów. M³odzie¿ oswaja tê now¹ formê doœwiadczania nowoczesnoœci
g³ównie przez Internet, komunikatory, media i komórkow¹ komunikacjê. Uczy siê,
a nierzadko w swoich dzia³aniach wyprzedza diagnozy kulturowe ponowoczesnoœci,
szeroko opisywane przez socjologów i kulturoznawców, m.in. Michela de Certeau
i Kennetha Gergena, Zygmunta Baumana i Antony’ego Giddensa. Próby polskiego
spotkania siê z tym zjawiskiem omawiaj¹ tomy pod red. Ryszarda Nycza i Anny
Zeidler-Janiszewskiej (zob. Kulturowa teoria literatury... 2012).
Odkrywanie œwiata jest dziœ czytaniem tekstów kultury w rozmaitych formatach i na
wielu ró¿nych noœnikach. Czytanie i ogl¹danie (tzw. medialny voyeuryzm, zob. Ogonowska 2005) bywa równoznaczne z doœwiadczeniem œwiata, pisanie (tak¿e w komunikatorach i portalach spo³ecznoœciowych) jest istotnym zaœwiadczaniem swojego cz³owieczeñstwa i pozycji w œwiecie. W tak rozproszonych, a zarazem podmiotowych dzia³aniach
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jednostki odnajduj¹ dziœ cz¹stki siebie, które w koncepcjach zachodnich humanistów
sk³adaj¹ siê na wizjê podmiotu posthumanistycznego, cyborga, podmiotu s³abego, wirtualnego, deiktycznego (Kubiñski 2008). Jak wskazuje Grzegorz Kubiñski, po-etyka
cia³a jest tutaj wa¿nym aspektem dzia³ania, dzia³ania i rozumienia ponadnarracyjnego,
przynosz¹cego natychmiastowe spe³nienia i bezmetafizyczne uniesienia w miejscu
wyst¹pienia zdarzenia i podmiotowego wydarzenia siebie.
Odkrywaj¹c przyjemnoœci i to¿samoœciowe po¿ytki p³yn¹ce z ponowoczesnych poetyk czytania, trudno wróciæ do czytania lektur i rzeczywistoœci metod¹ analityczn¹, œciœle sformalizowan¹, dopasowan¹ do stabilnego i pozornie objaœnionego œwiata, z estetycznym i podmiotowym filtrem z pierwszej po³owy ubieg³ego wieku. Wejœcie
w abstrakcyjne koncepty modernistów jest tym trudniejsze dla kilkunastoletniego ucznia, w wielu wymiarach podmiotu posthumanistycznego: jest on przecie¿ tak silnie
przenikniêty biologiczn¹ tkank¹ namiêtnoœci i pragnieñ, jest tak mocno wtopiony w intensywnie mediatyzowan¹ ikonosferê i infosferê swego otoczenia, ¿e z trudem odró¿nia
siebie od tych przekazów i tkanki sieciowych relacji.
Zamiast utrwalaæ w szkole dawne modele odbioru, warto wiêc zejœæ na poziom praktyki i zobaczyæ, jakie sposoby czytania i pisania dziœ dominuj¹ w kulturze i w jakie modele warto wdra¿aæ m³odzie¿, by mog³a wkomponowywaæ siebie w jêzykach narodowych w cyber- i wielokulturowy œwiat. W tym celu nale¿y próbowaæ z m³odzie¿¹
oswajaæ graniczne formy estetyczne, obserwowaæ, jak m³odzie¿ siê tymi formami dzieli, jak istnieje w nich we wzajemnoœci lub bez uznania ze strony rówieœników.
Obrysowuj¹c pole badañ, mo¿na wiêc wskazaæ na dwa graniczne stany literatury
w odbiorze szkolnym: skrajny lekturowo-medialny „odlot” w krainê przyjemnoœci,
w lacanowskie prawo zasady przyjemnoœci, a po drugiej stronie – szkoln¹ metodê
(uproszczonego na potrzeby ogólnopolskiego egzaminu maturalnego) strukturalizmu.
Miêdzy nimi mieœci siê wariabilnoœæ odbioru szkolnego, choæ mo¿na te¿ mówiæ o braku
odbioru, o nieczytaniu czy o biernym uczestnictwie w uniwersum symbolicznym. Taka
biernoœæ, osi¹gana na zasadzie odmowy uczestnictwa, te¿ mo¿e byæ jakimœ czytaniem
siebie i plasowaniem w³asnej podmiotowoœci w nurcie tego, co jest3.
Wielu humanistów pyta w tym miejscu: a co zrobiæ z dystynktywnymi cechami
tekstu artystycznego? Czy w ogóle interesujemy siê jeszcze t¹ kluczow¹ dla estetyki jakoœci¹? Wydaje siê, ¿e troska o to, czy na zajêciach interpretujemy tekst (jak w znanej
anegdocie Stanleya Fisha, zob. Fish 2000: 199), czy raczej przyzwalamy na asocjacyjne
komentarze do tekstu i performatywne gry lekturowe, pochodzi z naszej œwiadomoœci
teoretycznej, nie jest natomiast dostêpna uczniom. I na poziomie edukacji szkolnej,
w³¹cznie z matur¹, w projektowanym tu ujêciu dostêpna byæ nie musi. Jeœli wyobrazimy sobie lekcje literatury, na których nie bêdziemy w ogóle substancjalizowaæ jej kategorii, a wci¹¿ bêdziemy rozmawiaæ o efektach czytania, performatywnych lekturowych
dzia³aniach, to wówczas pytanie o teoriê tekstu literackiego samoczynnie dla ucznia
straci wartoœæ, a przynajmniej pojawi siê jako drugorzêdne, jako kwestia do osobnego
rozwa¿ania, np. dopiero na specjalistycznych studiach humanistycznych.
3
Dystans wobec obu skrajnoœci, wyra¿aj¹cy siê brakiem podmiotowej aktywnoœci i lokowaniem siebie
w gotowych formach, w których œwiat „mnie nazwie” i przyjmie oraz „zagospodaruje” wed³ug danych wymagañ, jest postaw¹ czêsto przyjmowan¹ przez uczniów.
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Aby wiêc wykroczyæ poza granice myœlenia twardymi kategoriami, substancjalizuj¹cymi literaturê, albo – jak pisze Andrzej Szahaj – okreœlaj¹cymi jej status z perspektywy œwiatopogl¹dowej4 (Szahaj 2012: 88–89), warto pomyœleæ o czytaniu tekstu jako
przestrzeni gry z wieloma doœwiadczeniami, gry wewnêtrznie podzielonego i wieloimiennego podmiotu z wieloma niespójnymi przestrzeniami kulturowymi, których
wokó³ nas w ponowoczesnoœci pe³no. Seweryna Wys³ouch w takim w³aœnie kulturowym sposobie ujêcia tekstu literackiego dostrzega szansê na rezygnacjê z analiz ahistorycznej esencji literackoœci i przejœcie do obserwacji sposobów funkcjonowania tekstu
w otoczeniu kulturowym (Wys³ouch 2009: 25).
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y postawiæ pytanie: czy warto podejmowaæ wysi³ki
stabilizowania i schematyzowania szkolnej koncepcji odbioru literatury, skoro wspó³czeœni literaturoznawcy i humaniœci wskazuj¹, i¿ taka góruj¹ca koncepcja nie jest mo¿liwa, a nawet potrzebna? Wiele wskazuje na to, ¿e odwo³anie siê do skutecznych, popularnych (tak¿e wœród humanistycznych specjalistów), naturalnych i powszechnych dziœ
procesów czytania mo¿e siê tutaj okazaæ rozwi¹zaniem najkorzystniejszym. Pozwoli
ono na swobodne przekraczanie granic pojedynczych teorii w osi¹ganiu po¿¹danego
stanu lektury oraz na ogl¹d tego odbioru w stanie rzeczywistym.
W tym celu warto wykorzystaæ kognitywn¹ teoriê narracji i poetykê intersubiektywnoœci. Funkcjonalne narzêdzia do tego zadania oferuje poetyka intersubiektywnoœci,
przedstawiana przez Magdalenê Rembowsk¹-P³uciennik (2012). Stanowi propozycjê
po³¹czenia badañ nad narracj¹ z empirycznymi naukami o ucieleœnionym umyœle. Kluczow¹ kategori¹ jest tutaj intersubiektywnoœæ, czyli zdolnoœæ do przyjêcia perspektywy
innego podmiotu. Ta zdolnoœæ do mentalnego „wejœcia w cudz¹ skórê” jest omawiana
w kontekœcie morfologii narracji, komunikacji narracyjnej i w obszarze czytelniczego
odbioru. Rozpatrywana z tej perspektywy np. powieœæ jawi siê jako wyspecjalizowane
kulturowe narzêdzie s³u¿¹ce do czytania cudzego umys³u i przewidywania scenariuszy
interakcji miêdzyludzkich. Autorka wskazuje, ¿e intersubiektywnoœæ nadaje lekturze
doœwiadczeniowy, psychocielesny charakter. Narracja anga¿uje bowiem procesy poznawcze czytelnika, uruchamia wielozmys³owe obrazowanie mentalne, stymuluje emocje
i reakcje cielesne odbiorcy. To doœwiadczenie w swej intensywnoœci mo¿e tak¿e konkurowaæ z ró¿nymi wspó³czesnymi wariantami rzeczywistoœci medialno-wirtualnych5.
W œwietle analiz Rembowskiej-P³uciennik widaæ wyraŸnie, ¿e czytanie wywo³uje
w mózgu te same reakcje, co bycie w opisywanej przestrzeni. Wykorzystanie w edukacji wyników tych badañ mo¿e mieæ szerokie perspektywy, poniewa¿ bez straty dla
czynnoœci poznawczych (okazuje siê bowiem, ¿e studenci filologii czytaj¹ teksty, przestrzeñ i œwiat tak samo jak odbiorcy niewyspecjalizowani) mo¿na dostarczyæ dodatkowej energii wyobraŸni narracyjnej, przekszta³caj¹c czytanie w praktyczn¹ kompetencjê
spo³eczn¹, pozwalaj¹c¹ lepiej rozumieæ ludzi, których nie znamy. St¹d ju¿ blisko do na4
A. Szahaj wskazuje na problem pozornego obiektywizmu znaczeñ w tekœcie, wydobywanych przez hermeneutów; z jego analiz mo¿na wywnioskowaæ, i¿ jedyne, co w toku odbioru tekstu jest pewne, to interpretacje i ich efekty, a pozosta³e kwestie wchodz¹ w zakres sporów ideologicznych i œwiatopogl¹dowych.
5

Autorka w ten sposób mówi³a o swojej ksi¹¿ce w audycji II Programu Polskiego Radia. Zob.
http://www.polskieradio.pl/8/650/Artykul/662891,Wejsc-w-skore-literackiego-bohatera [dostêp: 22.08.2012].
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uki czytania jako ci¹g³ego dialogu o ludzkich sprawach, dialogu prowadzonego ponad
granicami geograficznymi i politycznymi, wiod¹cego ku wiedzy o formach ¿ycia wœród
p³ynnych granic spo³eczeñstwa ponowoczesnego. Czytanie jako sposób poznawania innoœci, m.in. wzmacniaj¹ce kooperacjê spo³eczn¹, to czynnoœæ we wspó³czesnej edukacji
kluczowa. Dziêki doœwiadczeniu lektury mo¿liwe jest poznawanie wielu ludzi w wielu
okolicznoœciach, a poniewa¿, co zosta³o przez Rembowsk¹-P³uciennik dowiedzione, te
same partie mózgu uaktywniaj¹ siê zarówno w lekturze, jak i w realnym doœwiadczeniu
– literatura mo¿e byæ traktowana jako osobisty interfejs, w³¹czaj¹cy nas przez zestaw
bodŸców (jak z realnych doœwiadczeñ) w doœwiadczenia mentalne postaci literackiej
(np. wolê, rozumowanie, oczekiwanie, po¿¹danie), czy to wziête z innych kultur, czy
te¿ ze sfer ludzi nam najbli¿szych (Rembowska-P³uciennik 2012: 115–117).

3. Samplowanie lektury – mentalne gry w cudzych œwiatach
Jako przyk³ad swobodnego przekraczania rozmaitych koncepcji interpretowania literatury chcia³bym zaproponowaæ przeniesienie kategorii samplowania muzyki na samplowanie odbioru literatury6. Uruchamianie w toku odbioru praktyki cz¹stkowego próbkowania i performatywnego odgrywania tekstu wymaga oczywiœcie poznania ca³oœci
lektury. To¿samoœciowo nachylone odczytanie bliskie bêdzie wówczas technice remiksu, ale tak¿e samodzielnie okreœlanych i realizowanych indywidualnie celów czytelniczych. W szkole takiemu odbiorowi warto nadaæ walor wspomnianej wy¿ej poetyki
intersubiektywnoœci.
Inspiracj¹ dla czytelniczego samplowania tekstów s¹ wspó³czesne diagnozy spo³eczno-socjologiczne, wskazuj¹ce na kres i niemo¿liwoœæ posiadania oraz tworzenia
w obecnej kulturze zarówno jednorodnego obrazu œwiata, jak i to¿samoœci narracyjnej
(Kubiñski 2008: 99–100). Niedaleko od takiego stwierdzenia do – zupe³nie innego ni¿
promowany przez modernizm – nowego projektu modelu czytania i modelu podmiotowoœci. Albowiem jeœli wytworzony w XX w. model (ogólnie mówi¹c, modernistyczny)
dowartoœciowywa³ formê, ca³oœæ, strukturê, podmiotowoœæ, ci¹g³oœæ, narracyjnoœæ, sens
i kompletnoœæ, to wspó³czesne praktyki kulturowe wskazuj¹ na inny sposób istnienia
jednostki w kulturze. I ten w³aœnie sposób nie pozwala na czytanie w sposób ci¹g³y i linearny, wskazuje natomiast na model hipertekstowy, przestrzenny, wieloperspektywiczny. Zarazem wynika z tego model odbioru lektur, który pozwala podmiotowi na
samplowanie lektury w toku „samplowania siebie”, na kojarzenie wielu czynników
i elementów z kultury – w tym z lektur – i zgrywanie ich z w³asn¹ konstrukcj¹ to¿samoœciow¹: albowiem czytanie mo¿e mieæ tak¿e cel sprawdzalny, dotykalny, pragmatyczny. Wspó³czesny uczeñ szuka w tekstach kultury g³ównie odpowiedzi na pytania, kim
jest, jaki ma byæ, jak ¿yæ dziœ, w to popo³udnie, w ten czas, dziœ, po egzaminie, po maturze, po studiach. O podobnym modelu czytania pisze Piotr Dobrowolski (2009:
276–277), mówi¹c o estetycznym prze¿yciu jako nawigatorze, w którym ¿yciowe doœwiadczenie czytelnika decyduje o procesie performatywnej interpretacji. Blisko tutaj
6

Samplowanie (ang. sampling) – polega na u¿yciu fragmentu wczeœniej dokonanego nagrania muzycznego, sample to tak¿e celowo wyciête urywki innych utworów.
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do metodologicznych ustaleñ Rembowskiej-P³uciennik (2012: 122), która za angielskimi badaczami twierdzi, i¿ wytwarzanie szczególnego rezonansu poznawczego i empatycznego z postaci¹ literack¹ wymaga wiêzi przedjêzykowej, zawi¹zywanej na poziomie „my-centrycznej przestrzeni konceptualnej”. Rezygnacja z pytania o strukturê
i jêzyk szybko uruchamia w takim odbiorze czytanie totalne, przez cia³o, znak, emocje,
pragnienia i marzenia.
W takim odbiorze lektury dominuj¹cy jest stan otwarcia w³asnej prywatnoœci na udostêpniaj¹ce siê czytelnikowi cudze doœwiadczenie. Nie jest to odbiór regulowany z góry
za³o¿onymi normami, pozwala natomiast jednostce na wyznaczanie lekturowych punktów zainteresowañ, co w kontekœcie opisywanej przez Richarda Sennetta (2009) postêpuj¹cej redukcji wspólnej sfery spo³ecznej jest szczególnie cenne. W klasowej grupie
rówieœniczej odbiór zindywidualizowany bêdzie bowiem generowa³ nowe (bardzo dziœ
rzadkie) miejsca dialogu i wymiany symbolicznej. Taka wra¿liwoœæ czytelnicza przypomina wchodzenie w rozmaite wiry kulturowo-estetycznych zachowañ i oddzia³ywañ,
w tzw. vortexes of behaviour (Duda 2011: 57). Wynikaj¹ce z lekturowych wra¿eñ oœrodki
refleksji, wiry zagêszczaj¹ce przestrzeñ kulturow¹, mog¹ w klasowej dyskusji legitymizowaæ i ujawniaæ nowe formy zachowañ oraz nowe dla uczniów sposoby racjonalizowania doœwiadczeñ. Uczestnicy lekcji poczuj¹ siê wiêc wspó³autorami „technologii”
czytania i zaciekawionymi obserwatorami samodzielnie wybranych z lektury zachowañ.
Lekcja literatury, wci¹gaj¹ca uczniów jak kulturowy wir zachowañ, po 45 minutach bêdzie ich bezpiecznie wysadzaæ na brzegu codziennoœci, ale z baga¿em nowych rozpoznañ i poczuciem poszerzonej to¿samoœci.
Podkreœlmy jednak, ¿e p o w i e œ æ, w i e r s z, p o e m a t c z y o p o w i a d a n i e,
n a w e t w c e l u j e g o s a m p l o w a n e g o o d b i o r u, p r z e c z y t a æ t r z e b a.
Samplowanie nie polega przecie¿ na przypadkowym wyborze, ale u¿yciu (i ponownym
zu¿yciu we w³asnej wypowiedzi) najbardziej atrakcyjnych, z pewnych wzglêdów potrzebnych sk³adników, które wybieramy œwiadomie, wyszukuj¹c je z wielogodzinnym
wysi³kiem w znanej nam ca³oœci dzie³a.
Aktywizowanie uczniowskiego czytania i wyra¿ania siebie w samplowanym kontakcie z lektur¹ wymaga wielu eksperymentów dydaktycznych, ale jest konieczne, by
uczniowie mogli wyruszaæ wraz z najnowszymi zdobyczami pedagogiki i humanistyki
ku niedoktrynalnym formu³om to¿samoœciowym, ku rozpoznawaniu form wolnoœci lub
zniewolenia jednostki w p³ynnonowoczesnym spo³eczeñstwie. Lektury szkolne i ich odbiór mog¹ przecie¿ stanowiæ g³êboki budulec œwiadomoœci kulturowej, a czytanie
i samplowanie kanonu w sposób indywidualny i niezideologizowany mo¿e siê wkrótce
okazaæ jedynym skutecznym psychodynamicznym narzêdziem do uruchamiania czytania i interpretacji w szkole.
Otwarcie przed uczniami codziennej dynamiki przyjemnoœci bycia sob¹ i „po swojemu” mo¿e mieæ tak¿e inne, spo³eczne i polityczno-systemowe cele. Przede wszystkim
takim celem mo¿e byæ wzmacnianie jêzyków narodowych w funkcji jêzyków bêd¹cych
noœnikiem praktyk to¿samoœciowych. W sytuacji, gdy centralna Europa coraz czêœciej
mówi po angielsku i w sferze kultury jêzyka angielskiego oraz produktów tej kultury
widzi szanse swojego rozwoju i bycia, ¿ycie nazywane i praktykowane np. po polsku
czy po chorwacku, w lokalnym jêzyku artyku³uj¹ce sposób prze¿ywania œwiata, bêdzie
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mia³o wymiar wytwarzania i wzmacniania wspólnoty. Wspólnoty daj¹cej poczucie
(wiêkszego ni¿ oferowane przez ulotne wiêzi globalne) ontologicznego bezpieczeñstwa.
Czytanie intersubiektywne mo¿e byæ tak¿e celowym lokowaniem jednostkowej transgresji w rodzimym jêzyku, czyli otwieraniem na nowe mo¿liwoœci bycia i ¿ycia bez koniecznoœci rozpraszania energii wyobraŸni poza jêzykiem lokalnych wspólnot. To zatem œcie¿ka dla wprowadzenia elementów komparatystyki kulturowej w szkole.
Kolejna granica czytania tekstu by³aby zatem granic¹ p³ynn¹, granic¹ przemieszczaj¹c¹ siê w wyobraŸni podmiotu, który rozrywany sprzecznymi wp³ywami a to lokalnej, a to tzw. narodowej lub te¿ medialno-globalnej kultury, próbowa³by zlokalizowaæ
swoj¹ to¿samoœæ. Uczeñ, zaproszony do takiego procesu edukacyjnego, szybko by siê
przekona³, ¿e w œwiecie transkulturowych oddzia³ywañ, w którym zacieraj¹ siê wyraŸne
granice i podzia³y, gdzie dominuj¹ p³ynne procesy, jakim trudno postawiæ barierê, uzyskanie i utrzymanie to¿samoœci jest nie lada zadaniem. Z tego te¿ powodu w szkole powinno siê uczyæ bezpiecznego przekraczania granic zarówno miêdzy literatur¹ a doœwiadczeniem, jak i miêdzy podmiotowo postrzegan¹ lokalnoœci¹ a globalnoœci¹. Na
bardziej zaawansowanym etapie jest to nauka dostrzegania wielu umownych kulturowo-politycznych granic, natomiast przed matur¹ mo¿e ona polegaæ na wskazywaniu
miejsc negocjacji sensu dla siebie i w³asnych projektów biograficznych.
Przekraczanie granic fikcji poprzez uobecnianie znaczeñ lektury w performatywnym
samplowaniu tekstu powinno stanowiæ punkt wyjœcia do dyskusji z utrwalon¹ w szkolnym czytaniu teori¹ literatury. Moment uczniowskiego uobecnienia literackiego œwiata
to przes³anka do sformu³owania tezy o specjalnym, wieloimiennym statusie literatury
w szkole, wymagaj¹cej teorii granicznej, hybrydalnej, p³ynnie poruszaj¹cej siê w nieci¹g³ym konglomeracie fragmentów wielu teorii. Nie jest to zadanie ³atwe, dlatego –
aby uczeñ móg³ podj¹æ choæ czêœæ takich dzia³añ – trzeba do ich realizacji najpierw
przygotowaæ nauczyciela.
Pierwszym, doœæ radykalnym krokiem musia³oby byæ zmodyfikowanie obecnego
w polonistyce szkolnej systemu odbioru tekstu zaprogramowanego w ramach komunikacji literackiej; nale¿a³oby tak¿e wyprowadziæ dydaktyczne cele poza model historycznoliteracki. Nauczycielom nale¿a³oby wiêc zaproponowaæ w podstawie programowej tak sformu³owane wskazówki, by mogli wyjœæ poza styl estetyzuj¹cy (G³owiñski
1977: 127–132), postrzegaj¹c go jako tylko jeden z mo¿liwych, choæ tak mocno utrwalony w praktyce szkolnej. Dzia³ania interpretacyjne mog¹ przecie¿ uk³adaæ siê w continuum stylów odbioru, pozwalaj¹c kierowaæ uwagê ku kolejnym konwencjom wymienionym m.in. przez Jonathana Cullera (dystans, jednoœæ, spo³eczna donios³oœæ, opór),
ku identyfikacyjnemu modelowi Hansa R. Jaussa (asocjacja, admiracja, sympatia,
katharsis, ironia) i np. badaniom Petry Hoffstaedter, która wskaza³a na parafrazê oraz
pozatekstowe umocowanie znaczeñ wiersza. Koncepcji jest wiele, pomiêdzy stylem
ograniczonym a wypracowanym istnieje wiele mo¿liwoœci. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e do
zagospodarowania lekcyjnego jest rozleg³y obszar miêdzy gotowymi schematami, które
dominuj¹ w odbiorze starszych czytelników, a powierzchniowym czytaniem tekstu
przez ludzi m³odych (Maryl 2007: 163).
Zatem podstawowe dziœ pytanie dla humanistycznej dydaktyki szkolnej brzmi: jak
pomóc uczniom i nauczycielom w przekszta³caniu szko³y w lokalne, ale obserwuj¹ce
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œwiat globalnie, mikrospo³ecznoœciowe laboratoria wci¹¿ nabywanej i redefiniowanej
to¿samoœci? Wstêpna odpowiedŸ zawiera warunek: przede wszystkim nauczyciel musi
znaæ rozmaite style odbioru tekstów artystycznych, sprawnie poruszaæ siê w ich wieloœci i umiejêtnie wydobywaæ z nich te jakoœci, które s³u¿¹ otwieraniu rozmaitych form
poznania b¹dŸ zaanga¿owania w spo³eczne dzia³ania i praktyki kulturowe. Czytanie
w szkole mo¿e byæ tak¿e wynajdywaniem i opisywaniem, tak potrzebnej dziœ, bo wci¹¿
relatywizuj¹cej siê, realnoœci (Certeau 2008; por. Markowski 2012: 131–140). Poruszanie siê po granicach form estetycznych mo¿e wszak poprowadziæ czytelnika do „wynajdywania siebie” w rytm mentalnego odgrywania znaczenia dzie³ i ich performatywnego
ujawniania. W takim szkolnym czytaniu wolno wiêc zobaczyæ maksymalizm etyczny,
czyli graniczne wykorzystanie literatury w celu formowania wolnego i œwiadomego siebie cz³owieka. Dla w¹tpi¹cych w naukowe umocowanie takiego projektu dodam, ¿e
sygnalizowany model wpisuje siê w teoriê dehabituacji (dostrajania i przemodelowywania emocjonalnych i kognitywnych schematów) D. Mialla i D. Kuikena, a tak¿e podobny jest do wizji Jerry’ego Hobbsa, mówi¹cego o czytaniu jako indywidualnym odnoszeniu tekstu do podmiotowo postrzeganego œrodowiska kulturowego (Maryl 2007:
166–167).

4. Wnioski: widzieæ literaturê, przekraczaæ granicê s³owa
Jeœli wspó³czesny podmiot skazany jest na ci¹g³e istnienie fragmentaryczne, na próbowanie siebie i rozpoznawanie siebie w kolejnych rolach, maskach, porcjach informacji, symulacjach sieciowych, to na nic mu koncepcja g³êbokiej, obiektywnej i niezale¿nej od czasu prawdy dzie³a oraz jego mocnej struktury. £¹cznoœæ procesu czytania
i pisania, bycia sob¹ i u¿ywania jêzyka, odbioru œwiata i tego œwiata konstruowania wymaga skupienia uwagi na dzia³aniu, performatywnoœci, istnieniu w procesie, w toku,
podczas. Obecnoœæ w tym procesie – oraz jego œwiadome kreowanie i komentowanie –
to punkt dojœcia do pewnej granicy, granicy wiedzy o sobie i zarazem wiedzy o nieistnieniu jednorodnej, nadrzêdnej ca³oœci œwiata.
Stan graniczny literatury, opisywany tutaj jako po¿¹dany, by³by bliski codziennemu
stanowi przep³ywu energii symbolicznej w jednostkowe istnienie, w decyzyjnoœæ podmiotu, w jego koncepcje samookreœlania. Wówczas lektura testuj¹ca znaczenia w potencjalnej grze w przestrzeni kulturowej by³aby bliska i codziennoœci spo³ecznej, i sytuacjom odœwiêtnym, plasuj¹cym siê w rejonach kultury wysokiej.
Kreowanie sytuacji lekcyjnej, w której uczeñ bêdzie „widzia³” literaturê wokó³ siebie, tak jak widzi œwiat, realnoœæ i codziennoœæ, wydaje siê wiêc bliskie. „Patrzeæ znaczy tyle, co czytaæ” – podkreœla w swoich wywiadach Orhan Pamuk i rozwija tê myœl
w wielu swoich esejach o literaturze (Pamuk 2012). Tak¿e Tadeusz Ró¿ewicz w ostatnich latach powtarza³, ¿e coraz czêœciej pozwala, by poezja go mija³a, nie zapisuje jej.
Podobnie czytelnik mo¿e „widzieæ” cz¹stki literatury wokó³ siebie, jako fragmenty swojego lub czyjegoœ doœwiadczenia. Badanie tekstowych œwiadectw, a nastêpnie wychodzenie poza granice tych doœwiadczeñ, traktowanie ich jako jednej z mo¿liwoœci, jako
jednego ze sposobów prze¿ycia danej chwili, momentu historycznego, cz³owieczeñstwa
lub okolicznoœci, powinno staæ siê nowym polem interpretacyjnym. Wówczas stany
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graniczne literatury bêd¹ stanami granicznymi egzystencji, co spowoduje, ¿e jêzyk
i wers, kilka stron narracji bêd¹ prost¹ drog¹ do uwa¿nej podmiotowej gry w polu kulturowych wzorów i na ich odkrywanych pograniczach.
Zatem granice literatury i naszej rzeczywistoœci stan¹ siê nieostre, pe³ne furtek,
przejœæ i portali, w których bêdzie dochodziæ do nieoczekiwanego ³¹czenia realnoœci
z tekstem, wizji z rzeczywistoœci¹, emocji ze s³owem. Takie procesualne, obustronne
przekraczanie granic miêdzy tekstem a rzeczywistoœci¹ mo¿e staæ siê obecnie jedn¹
z kluczowych metod szkolnej dydaktyki czytania lektur i œwiata.
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LIMIT STATES OF LITERATURE. THE CASE OF SCHOOL INTERPRETATION
Summary
The article discusses the problem of obsolete modernist educational project, requiring the student to
conform to the system and programmed way of reading literature. As a counterbalance to the non-functional
today methods of interpretation the author proposes to draw attention to the benefits of restitution in the
school reading of the so called compensative model. He presents the idea of sampling literature and the thesis
of the need to free crossing of theoretical models to run the game with the world of literature. This process
allows students to perceive textuality of the world in the course of everyday language and mental social
interaction.
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Przedmiotem artyku³u jest utwór Carstvo sjenki Jasny Šamiæ, pisarki œredniego pokolenia, reprezentuj¹cej boœniack¹ literaturê kobiec¹ (ûensko pismo). Podstawowym
za³o¿eniem jest przekonanie o istnieniu kobiecego dyskursu (écriture féminine) i – dalej
– o tym, ¿e ma ono na gruncie boœniackim swoje literackie reprezentacje. Ksi¹¿ka Jasny
Šamiæ jest jedn¹ z nich. Jej analiza z perspektywy metodologii écriture féminine bêdzie
tematem pracy.

1. Jasna Šamiæ – reprezentantka boœniackiego ûenskog pisma
Wed³ug Envera Kazaza, wybitnego boœniackiego historyka literatury i krytyka literackiego, ûensko pismo w Boœni jest zjawiskiem skromnym. Podobn¹ opiniê wyra¿a
Nirman Moranjak-Bamburaæ: „U zamršenim i antagonistièkim odnosima «knjiûevnosti
naroda»” Bosne i Hercegovine, problem ûenskog pisma i ûenskog subjekta ili je marginalan, ili jednostvno ne postoji za knjiûevnu kritiku” [W zawi³ych i pe³nych antagoniz-
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mów relacjach „literatur narodów” Boœni i Hercegowiny problem ûenskog pisma
i kobiecego podmiotu w refleksji historycznoliterackiej albo ma charakter marginalny,
albo po prostu nie istnieje – t³um. A.M.-K.] (Moranjak-Bamburaæ 2003: 114). Wiele
spoœród pisz¹cych kobiet wci¹¿ przyjmuje mêskocentryczny punkt widzenia, w zwi¹zku
z czym mo¿na je wpisaæ w kategoriê ûenska knjiûevnost, nie zaœ ûensko pismo. Termin
ûensko pismo ma charakter niejednoznaczny, dyskusyjny. Bywa on u¿ywany w sposób
dowolny na oznaczenie literatury pisanej przez kobiety (ûenska knjiûevnost, ûensko
stvaralaštvo), wyodrêbnionej wy³¹cznie na podstawie kryterium p³ciowego, co jest zasadniczym b³êdem, bo terminy te odnosz¹ siê do innych zjawisk literackich; nie s¹ synonimami (zob. Kostiæ 2005: 176–177; Lukiæ 2003). Ewa Kraskowska w przekonuj¹cy
sposób pisa³a o tym, ¿e typowa dla dyskursu feministycznego jest tematyka nie tylko
zwi¹zana z kobiet¹, kobiecoœci¹, dyskryminacj¹ i równouprawnieniem kobiet, ale i dotycz¹ca zagadnieñ p³ci w ogóle (Kraskowska 2005: 11). Niejasnoœci czy te¿ nieporozumienia terminologiczne rozwiewa Barbara Czapik-Lityñska, pisz¹c, ¿e „ûensko pismo
inspirowane przez pewien czas écriture féminine wyró¿nia siê du¿¹ wra¿liwoœci¹ na
wszelkie uwik³ania psychologiczne i spo³eczne kobiety, jej pozycjê/funkcjê w spo³eczeñstwie i kulturze. Penetruj¹c szerokie spektrum spraw (nie tylko) kobiecych, autorki zbli¿y³y siê do krytyki feministycznej, dekonstrukcji etycznej, antropologii kulturowej
czy nowoczesnej socjologii zorientowanej na relacje miêdzy cz³owiekiem, kultur¹
a w³adz¹” (Czapik-Lityñska 2009: 166–167).
Propozycja nowego pisania/czytania écriture féminine sformu³owana zosta³a we
Francji w latach 70. ubieg³ego wieku przez takie autorki, jak Luce Irigaray (Speculum
de l’antre femme, 1974), Julia Kristeva (La révolution du langage poétique, 1974),
Hélène Cixous (Œmiech Meduzy, 1975). Wed³ug Krystyny K³osiñskiej „wspólnotê tworzy kilka w¹tków, jak: rewindykacja swoistoœci wypowiedzi pisania kobiecego; waloryzacja cia³a i nieœwiadomoœci; odrzucenie mitów wypracowanych przez literaturê mêsk¹
i poszukiwanie bardziej prawdziwego, literackiego obrazu kobiety, odkrycie preedypalnego zwi¹zku dziecka z cia³em matki” (K³osiñska 2010: 407–408), jednak generalnie
écriture féminine wymyka siê próbom sprecyzowania i dookreœlenia. Luce Irigaray definiuje styl kobiecy jako „nielinearny, zdecentralizowany, rozchwiany, oparty nie na logice spojrzenia, lecz dotyku, g³êboko poetycki, gdzieœ z pogranicza szamañskiej inkantacji i profetycznej wizji innego œwiata czy mo¿e œwiata Innego” (Smoleñ 2001: 669).
Hélène Cixous, nie odrzucaj¹c w zupe³noœci jasnego, ustrukturowanego jêzyka, postulowa³a mieszanie jêzyków i stylów, np. ³¹czenie wyznania lirycznego z wypowiedzi¹ teoretyczn¹, co mia³oby konotowaæ kobiec¹ „wie¿ê Babel” (K³osiñska 2010: 425). Francuska autorka wprowadzi³a koncepcjê biseksualnoœci podmiotu pisz¹cego, rozumian¹ jako
otwarcie na innego w sobie samym i umo¿liwienie przenikania siê ró¿nych g³osów:
podmiotu kobiecego, dla którego tradycyjnie dominuj¹ca jest tematyka emocjonalna,
i podmiotu mêskiego, podejmuj¹cego w wiêkszym zakresie tematy intelektualne. „Biseksualnoœæ to odkrycie w sobie, w ka¿dym z osobna, w ka¿dym podmiocie, dwóch p³ci.
Tak rozumiana biseksualnoœæ nie znosi ró¿nic, ale wprawia je w ruch, pod¹¿a za nimi
i je pomna¿a” (K³osiñska 2010: 418).
W literaturze Boœni i Hercegowiny ûensko pismo w œcis³ym znaczeniu tego terminu
reprezentuj¹ – wed³ug Envera Kazaza – trzy autorki, które do patriarchalnej boœniackiej
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kultury wprowadzi³y odmienn¹ kobiec¹ perspektywê: Alma Lazarevska, Ferida Durakoviæ oraz Jasna Šamiæ (Kazaz 2004: 108–109).
Jasna Šamiæ (ur. 1949) z wykszta³cenia jest orientalistk¹, w 1984 r. obroni³a na paryskiej Sorbonie doktorat na temat sufizmu i historii Boœni. Do 1992 r. by³a zwi¹zana
z Uniwersytetem w Sarajewie, potem pracowa³a na uczelniach w Pary¿u i Strasburgu,
a tak¿e w innych europejskich oœrodkach akademickich. Pisze po boœniacku i francusku.
Od 1977 r. dzieli swoje ¿ycie pomiêdzy Pary¿ i Sarajewo. Jej twórczoœæ artystyczna jest
bardzo bogata i zró¿nicowana: pisze wiersze, eseje, powieœci, opowiadania, sztuki teatralne, re¿yseruje filmy, zajmuje siê tak¿e dzia³alnoœci¹ przek³adow¹. Nale¿y do stowarzyszeñ literackich w Boœni i we Francji, wspó³pracuje z rozlicznymi czasopismami
europejskimi i amerykañskimi. Jest autork¹ m.in. zbiorów poezji: Isjeèeni trenuci
[Uciête chwile] (1973), U hladu druge koûe [W cieniu innej skóry] (1980), tomu esejów
o tematyce wojennej: Pariški ratni dnevnik [Paryski dziennik wojenny] (1994), dramatu
Sjeæanje na ûivot [Wspomnienie o ¿yciu], powieœci: Mraz i pepeo [Mróz i popió³]
(1997), Bosanski paviljon [Boœniacki pawilon] (2000), Portret Balthazara Castiglionea
[Portret Baltazara Castiglione] (2002), Carstvo sjenki [Królestwo cieni] (2007) i innych.
Czêœæ spoœród nich ukaza³a siê tak¿e w jêzyku francuskim.
Carstvo sjenki (Šamiæ 2007) to utwór autobiograficzny1, wyrastaj¹cy z osobistego
doœwiadczenia pisarki, jakim jest jej relacja z matk¹. Jest to temat typowy dla ûenskog
pisma. Konwencja autobiograficzna wspó³gra z zastosowan¹ strategi¹ narracyjn¹, jak¹
stanowi narracja pierwszoosobowa. Zabieg ten sprawia, ¿e kobieca to¿samoœæ zostaje
bezpoœrednio wpisana w tekst. W ten sposób dochodzi do realizacji postulatu francuskiej feministki Luce Irigaray: parler – femme – „mówiæ jako kobieta”. Bohaterka
bêd¹ca jednoczeœnie narratork¹ kreuje œwiat przedstawiony i ukazuje go z w³asnej perspektywy (choæ podejmuje czasem próby obiektywizacji opowieœci). Odejœcie od realizmu na rzecz autobiografizmu sprawia, ¿e w centrum uwagi znajduje siê nie fabu³a, ale –
sposób ukazywania przedstawionych wydarzeñ, to, jak s¹ doœwiadczane i prze¿ywane
przez podmiot mówi¹cy.
Za pomoc¹ retrospekcji dokonana zostaje rekonstrukcja œwiata, którego ju¿ nie ma,
co znacz¹co podkreœla tytu³: Carstvo sjenki. Narratorka deklaruje anonimowoœæ: „Moje
ime je... Ali ûelja mi nije da pišem o sebi – ukoliko ne pišemo uvijek o sebi? – nego da
naèinim portret moje majke. A time i svoje smrti” [Mam na imiê... Jednak nie chcê pisaæ o sobie – o ile nie jest tak, ¿e zawsze piszemy o sobie? – lecz pragnê nakreœliæ portret mojej matki. A tym samym i swojej œmierci] (Šamiæ 2007: 10), ale próby ucieczki
od w³asnego „ja” nie mog¹ siê powieœæ. Wbrew zapowiedziom sporo pisze o w³asnej
pracy, o swoich sprawach, tak¿e tych niebezpoœrednio zwi¹zanych z matk¹, jak choæby
relacje z mê¿czyznami. Anonimowoœæ pozostaje zatem w sferze deklaracji. Narratorka
bezustannie zmienia optykê i tematykê: raz dominuje aspekt emocjonalny, zwi¹zany
z matk¹, jej chorob¹ i cierpieniem, innym razem na plan pierwszy wysuwaj¹ siê kwestie
intelektualne i duchowe. Oba poziomy zreszt¹ œciœle siê ze sob¹ wi¹¿¹. Skutkuje to tworzeniem typowej dla ûenskog pisma formy, jak¹ jest patchwork, ³¹cz¹cej w ca³oœæ ró¿ne
1
Utwór ten stanowi swego rodzaju uzupe³nienie wczeœniejszej powieœci pt. Mraz i pepeo, opublikowanej
w 1997 r. i poœwiêconej ojcu pisarki – http://www.dnevnikulturni.info/vijesti/knjizevnost/1770/jasna_%
C5%A0amic_predstavila_carstvo_sjenki [dostêp: 26.11.2012].

42

Anna Modelska-Kwaœniowska

obszary kobiecego doœwiadczenia: „Kao feministièki koncept, patchwork je heterotopijski ûenski prostor za spajanje rastrošene imaginacije i štedljive brûljivosti, prošlosti
i sadašnjosti, «korisnog», «potrebnog» i «još uvijek upotrebljivog», estetskog, politièkog, povijesnog i ekonomskog, kreativne energije, umijeæa i kuæne ekonomije” [Jako
koncepcja feministyczna patchwork jest zró¿nicowan¹ kobiec¹ przestrzeni¹ ³¹cz¹c¹ rozrzutn¹ wyobraŸniê i oszczêdn¹ troskliwoœæ, przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ, to, co „korzystne”, „potrzebne” i „wci¹¿ nadaj¹ce siê do u¿ytku”, z tym, co estetyczne, polityczne,
historyczne, ekonomiczne, energiê twórcz¹, sztukê oraz domow¹ ekonomiê] (Moranjak-Bamburaæ 2005: 13–14).
Utwór ³¹czy w sobie elementy autobiografii oraz wspomnienia, które bezustannie siê
przeplataj¹. Punktem wyjœcia do rozpoczêcia opowieœci s¹ odnalezione po œmierci matki listy, które rodzice pisali do siebie przed kilkudziesiêciu laty: „Ljudi èija pisma èitam
sad su sjenke. Opæenje sa sablastima ne mo¿e da ne izazove studen u duši” [Ludzie, których listy czytam, s¹ teraz cieniami. Obcowanie z duchami nie mo¿e nie wywo³aæ dreszczy w mojej duszy] (Šamiæ 2007: 13). Dokumenty te stanowi¹ bezpoœredni impuls do
zainicjowania opowiadania retrospektywnego, którym pos³uguje siê narratorka. Tok
opowiadania nie jest uwarunkowany wy³¹cznie chronologi¹, ale tak¿e skojarzeniami,
które wywo³uj¹ w pamiêci podmiotu konkretne wspomnienia. Narratorka bêd¹ca jednoczeœnie bohaterk¹ opowieœci stale znajduje siê w centrum œwiata przedstawionego.
Portretuj¹c matkê, stara siê – przynajmniej chwilami – usuwaæ w cieñ (co, jak wy¿ej
wspomnia³am, bezpoœrednio deklaruje), jednak subiektywizm tej opowieœci jest niepodwa¿alny.
Nie mo¿na pomin¹æ milczeniem informacji genologicznej, jak¹ autorka zamieœci³a
w podtytule ksi¹¿ki: Carstvo sjenki. Roman. Jest to powieœæ niejednorodna, mocno zliryzowana, w której wa¿n¹ rolê odgrywa sfera odniesieñ do innych tekstów, czyli warstwa intertekstualna.
Opowieœæ osadzona jest w szerokim kontekœcie historycznym (od czasów po II wojnie œwiatowej po oblê¿enie Sarajewa w latach 1992–1995 i okres istnienia niezale¿nej
Boœni). Tak poszerzona perspektywa przydaje utworowi charakteru powieœciowego,
wzbogaca przedstawion¹ historiê, choæ nie pozbawia go intymnego, osobistego charakteru. Wprowadzenie w opowieœæ jest dosyæ przewrotne, opowieœæ o mamie okazuje siê
bowiem opowieœci¹ „o mnie”, a nawet „o mojej œmierci”. Mo¿na w tej deklaracji dostrzec g³êbokie uto¿samienie córki z matk¹, a utwór ten odczytywaæ jako formê po¿egnania z ukochan¹ osob¹, ale te¿ po¿egnania z t¹ czêœci¹ samej siebie, która umar³a wraz
z ni¹. Portret matki konstruowany po jej œmierci przez córkê ma pomóc zrozumieæ najbli¿sz¹ osobê, która – paradoksalnie – przez ca³e lata wydawa³a siê odleg³a, na swój
sposób obca. Pisanie staje siê zatem odzyskiwaniem matki, skutkuje dope³nieniem
w³asnej to¿samoœci. Jasna Šamiæ realizuje postulat francuskich feministek, akcentuj¹cych kluczowe znaczenie zwi¹zku matka–córka w ¿yciu kobiety. O ile jednak dla
Hélène Cixous ¿a³oba po matce mo¿e zostaæ przezwyciê¿ona, o tyle Julia Kristeva
(któr¹ – mimo deklaracji myœlicielki, jednak uwzglêdniaj¹c jej pogl¹dy – w³¹czam
w szeregi feministek) uwa¿a, ¿e ¿a³oba po matce nigdy nie zostaje przezwyciê¿ona,
w zwi¹zku z czym mówi o kobiecej melancholii nie tylko wynikaj¹cej z ¿alu z powodu
utraty matki, ale te¿ bêd¹cej rodzajem identyfikacji z ni¹ (matka natomiast trwa w me-
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lancholii z powodu utraty w³asnej matki) (K³osiñska 2010: 447–455). Taki sposób rozumienia kobiecej kondycji wydaje siê bli¿szy boœniackiej autorce.

2. Relacja matka–córka w œwietle refleksji feministek drugiej fali
Z³o¿one i wieloaspektowe zagadnienie macierzyñstwa zosta³o poddane gruntownym
badaniom i rewizji przez feministki drugiej fali2. Szczególna rola przypad³a amerykañskiej poetce i eseistce Adrienne Rich (1929–2012) jako autorce ksi¹¿ki Zrodzone z kobiety. Macierzyñstwo jako doœwiadczenie i instytucja (Rich 2000) (Of Woman Born.
Motherhood as Experience and Institution, 1976), która zdemitologizowa³a macierzyñstwo i odzyska³a je dla wspó³czesnego feminizmu (Araszkiewicz 2001: 672–673). Amerykañska badaczka wprowadzi³a wyraŸne rozgraniczenie pomiêdzy macierzyñstwem
maj¹cym formê instytucjonaln¹, kontrolowan¹ przez patriarchat i w istocie opresyjn¹
oraz macierzyñstwem stanowi¹cym g³êbokie doœwiadczenie, Ÿród³o kobiecej mocy,
maj¹cym szansê zaistnienia pod warunkiem zdobycia przez matkê kontroli zarówno nad
rodzeniem, jak i nad wychowywaniem dzieci (Putnam Tong 2002: 102–113).
Szczególne miejsce w refleksji Adrienne Rich zajmuje relacja matka–córka. Amerykanka wprowadza na jej oznaczenie pojêcie córkostwo (daughterhood). Fakt, ¿e nie
by³o w jêzyku s³owa oznaczaj¹cego ten rodzaj relacji i konieczne okaza³o siê zastosowanie neologizmu, zarówno w angielszczyŸnie w 1976 r., jak i w polszczyŸnie
w 2000 r., potwierdza, jak bardzo nierozpoznany jest to grunt. Relacjê tê autorka okreœla mianem „[...] wielkiej, nie napisanej historii” (Rich 2000: 311). Zwi¹zek matki
z córk¹ wraz ze wszystkimi jego niuansami i trudnoœciami zosta³ zepchniêty w naszej
kulturze na margines, co jest niezrozumia³e, b³êdne i nies³uszne. Wed³ug Rich „utrata
córki przez matkê i matki przez córkê jest podstawow¹ kobiec¹ tragedi¹” (Rich 2000:
326), przemilczan¹ jednak, nie opowiedzian¹. Podobne opinie formu³uje Luce Irigaray,
która w powrocie kobiety do matki, w nawi¹zaniu przez ni¹ bliskiej, choæ czêsto wskutek ró¿nych doœwiadczeñ ¿yciowych poluzowanej wiêzi, bêdzie upatrywa³a szans i mo¿liwoœci nawi¹zania bliskich relacji tak¿e z innymi kobietami, niespokrewnionymi. „Irigaray w Et l’une ne bouge pas sans l’antre [I jedna nie ruszy bez drugiej] wykazuje, ¿e
zwi¹zek córki z matk¹, uznawany dot¹d za zgubny wzór symbiotycznej jednoœci dwóch
kobiet, ma w istocie prymarne znaczenie dla konstytuowania siê to¿samoœci kobiety.
Irigaray wydobywa zarazem dwoistoœæ tej relacji, tkwi¹cej w niej aporii, destrukcji, ale
tak¿e mi³oœci bêd¹cej Ÿród³em tworzenia” (Araszkiewicz 2001: 673); twierdzi, ¿e
„zwi¹zek z matk¹ jest pragnieniem szalonym, gdy¿ tworzy w najdos³owniejszym sensie
«czarny l¹d». Pozostaje w cieniu naszej kultury, jest jej noc¹ i piek³em” (Irigaray
2000a: 8). Tekst I jedna nie ruszy bez drugiej autorka zakoñczy³a swoistym apelem do
matki: „I jedna nie ruszy bez drugiej. Ale tylko razem siê poruszamy. Gdy jedna przychodzi na œwiat, druga zapada siê pod ziemiê. Kiedy jedna niesie ¿ycie, druga umiera.
Ale oczekiwa³abym od ciebie tego, abyœ, pozwalaj¹c mi siê narodziæ, tak¿e ¿y³a dalej”
(Irigaray 2000b: 113). Zarówno Rich, jak i Irigaray postulowa³y zatem dowartoœciowa2

Za pocz¹tek drugiej fali feminizmu, przypadaj¹cej na lata 60. i 70. XX w., zwykle uznaje siê wydanie
Mistyki kobiecoœci (The Feminine Mystique) Betty Friedan w 1963 r.
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nie tej zmarginalizowanej w naszej kulturze relacji, maj¹cej kluczowe znaczenie nie tylko dla jednostek, ale te¿ w dalszej perspektywie dla budowania miêdzy kobietami wiêzi
opartych na wzajemnym zaufaniu i solidarnoœci.

3. Portret matki w powieœci Carstvo sjenki
Powieœæ Jasny Šamiæ podzielona jest na dwie czêœci. Podzia³ ten narzuca kryterium
chronologiczne: czêœæ pierwsza, Uspomene teûe od stijenja [Wspomnienia ciê¿sze ni¿
ska³a], zdecydowanie obszerniejsza, obejmuje wiêksz¹ czêœæ ¿ycia mamy narratorki
i ma charakter pamiêtnika, wspomnienia przesz³oœci; czêœæ druga, Sjenke na svjetlosti
dana. Dnevnik najavljene smrti [Cienie w œwietle dnia. Dziennik zapowiedzianej œmierci], fragmentaryczna, zbudowana z krótszych, bardziej szkicowych zapisów, odnosi siê
do ostatniego etapu ¿ycia bohaterki: pog³êbiaj¹cej siê choroby i ostatecznie jej odejœcia.
Jednoczeœnie cechuje siê on wiêksz¹ szczegó³owoœci¹, która mo¿e mieæ swoje Ÿród³a
ju¿ to w mniejszym dystansie czasowym, jaki dzieli moment powstawania narracji od
opisywanych zdarzeñ, ju¿ to w ich bolesnym charakterze. Zmieniaj¹c¹ siê aurê emocjonaln¹ opowieœci ilustruje zmiennoœæ formy (od pe³niejszej, bardziej rzeczowej relacji na
temat przesz³oœci do chaotycznego, nerwowego notowania doœwiadczeñ, prze¿yæ
i uczuæ towarzysz¹cych postêpuj¹cemu procesowi choroby matki) oraz jêzyka i stylu.
Jêzyk dope³nia charakterystyki postaci, st¹d np. jêzyk matki wyró¿nia siê specyficzn¹
leksyk¹. Ponadto wkracza on niejako w jêzyk córki wplataj¹cej w narracjê s³owa / wyra¿enia / ca³e zdania, które dawniej nale¿a³y do jêzyka matki, by³y przez ni¹ wypowiadane. W druku te fragmenty s¹ zaznaczone kursyw¹. Dwa jêzyki dwóch kobiet zwykle
spotykaj¹ siê w obrêbie jednego zdania. Narratorka ró¿nicuje stylistycznie swoj¹ wypowiedŸ, która w coraz wiêkszym stopniu zyskuje walor poetycki, pierwiastek liryczny
odgrywa w niej coraz wa¿niejsz¹ rolê. Poszczególne fragmenty opatrzone s¹ cytatami
z utworów Charles’a Baudelaire’a i D¿emaludina Rumiego.
Baudelaire by³ jednym z ulubionych poetów zarówno narratorki, jak i jej matki, jego
Kwiaty z³a towarzyszy³y obu kobietom w ostatnim okresie ¿ycia mamy, gdy – ka¿da na
swój sposób – próbowa³y ³agodziæ ból zwi¹zany z tym, co nieuchronne, za pomoc¹
sztuki. Szczególn¹ rolê odgrywa wiersz Baudelaire’a pt. Zegar, którego wersy stanowi¹
rodzaj przerywnika rozdzielaj¹cego kolejne fragmenty pierwszej czêœci utworu. Odmierzaj¹cy nieub³aganie mijaj¹cy czas „Zegar! Bóstwo z³owró¿bne, okropne, szydercze”
(Baudelaire 1999: 40–41) to dla narratorki i jej pogr¹¿aj¹cej siê w mrokach choroby
matki swoiste memento mori. Poezja staje siê poœrednikiem miêdzy kobietami, w znacznym stopniu to dziêki niej nawi¹zuj¹ porozumienie, o które na wczeœniejszych etapach
¿ycia by³o im trudno. Jêzyk poezji jest w stanie sprostaæ trudnym wymogom nazywania
stanów g³êbokiego cierpienia, dojmuj¹cego osamotnienia i poczucia bezsilnoœci.
D¿emaludin Rumi, ¿yj¹cy w XIII w. najwybitniejszy poeta suficki, mistyk perski,
twórca zakonu wiruj¹cych derwiszy, towarzyszy pisarce w pracy twórczej, ale równoczeœnie i jego poezja pe³ni funkcjê terapeutyczn¹. Pog³êbia te¿ obecn¹ w tekœcie atmosferê melancholijnej zadumy, bezradnoœci wobec ludzkiego losu. Odniesienia intertekstualne w utworze Šamiæ wzbogacaj¹ portret intelektualny bohaterki, pozwalaj¹
zaprezentowaæ j¹ jako osobê oczytan¹, œwiat³¹, ciekaw¹ œwiata, ale te¿ wra¿liw¹, szu-
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kaj¹c¹ w przestrzeni sztuki ukojenia bólu egzystencjalnego, bêd¹cego konstytutywn¹
cech¹ ludzkiej kondycji. Silna obecnoœæ poezji w opowieœci Šamiæ sprawia, ¿e uwypukleniu podlega znaczenie pierwiastka duchowego oraz problematyki metafizycznej.
Narratorka w pocz¹tkowych fragmentach wspomnieñ zwraca uwagê na to, ¿e w pewnej mierze o ich charakterze decyduje to, ¿e mama ju¿ nie ¿yje. Fakt jej œmierci sprawia, ¿e jest widziana nieco inaczej, byæ mo¿e pewne jej cechy, np. uzdolnienia artystyczne, s¹ – nie do koñca œwiadomie – wyolbrzymiane. Dystans czasowy i przede
wszystkim ostatecznoœæ odejœcia bliskiej osoby mo¿e powodowaæ pewien rodzaj deformacji wspomnieñ. W tego rodzaju refleksjach widaæ próby obiektywizacji opowieœci,
które – naturalnie – musz¹ pozostaæ daremne. W opowieœci córki o matce króluje ¿ywio³ subiektywizmu.
Matka narratorki pochodzi³a z niegdyœ zamo¿nej boœniackiej rodziny, która utraci³a
maj¹tek po II wojnie œwiatowej. Bardzo du¿o czyta³a, zna³a jêzyk francuski, studiowa³a
germanistykê, rusycystykê, filozofiê i romanistykê, jednak ¿adnych studiów nie ukoñczy³a. By³a nieprzeciêtnie wra¿liwa, mia³a bogat¹ wyobraŸniê, najwa¿niejsz¹ wartoœci¹
by³a dla niej sztuka. Poniewa¿ by³a pozbawiona osobistych ambicji, przela³a je na dzieci: córkê i syna. Jej uduchowienie sz³o w parze z delikatn¹ urod¹, znakomitym gustem
i przywi¹zywaniem wagi do w³asnego wygl¹du, a ¿e s³ynê³a z elegancji, czêsto brano j¹
za Francuzkê.
Zami³owanie do sztuki, wra¿liwoœæ, bogate ¿ycie intelektualne zwróci³y na ni¹ uwagê przysz³ego mê¿a, ale z czasem okaza³o siê, ¿e ta bliskoœæ zainteresowañ w ¿yciu codziennym nie wystarcza. Z opowieœci wy³ania siê obraz kobiety dalekiej od archetypowego obrazu ¿ony i matki, roztaczaj¹cej nad rodzin¹ opiekuñcze skrzyd³a. „Mama
nikad nije imala mnogo veze s onim što normalan svijet zove realnošæu. Sa takozvanim
praktièim stvarima” [Mama nigdy nie mia³a wiele wspólnego z tym, co normalny œwiat
nazywa rzeczywistoœci¹. Z tak zwanymi sprawami praktycznymi] (Šamiæ 2007: 15).
Nie lubi³a i nie potrafi³a za³atwiaæ spraw urzêdowych, ale umia³a np. naprawiæ zepsute
¿elazko. Matka w opowieœci Šamiæ jest osob¹ niezale¿n¹ intelektualnie, realizuj¹c¹
swoje potrzeby i zainteresowania. Choæ nie pracowa³a zawodowo, nie poœwiêca³a
szczególnie du¿o czasu na wykonywanie obowi¹zków domowych. Zawsze jednak du¿o
czyta³a, a szacunek do s³owa pisanego przekazywa³a dzieciom. Rozleg³e zainteresowania, erudycja, pasja poznawcza narratorki bez w¹tpienia zosta³y jej zaszczepione przez
oboje rodziców. Uwa¿a³a, ¿e sztuka jest w ¿yciu cz³owieka najwa¿niejsz¹ wartoœci¹
i Ÿród³em szczêœcia. Niemniej, jak z gorycz¹ zauwa¿a narratorka, nawet sztuka utraci³a
w koñcu swe znaczenie w obliczu nieuleczalnej choroby, jak¹ jest staroœæ. Adrienne
Rich pisa³a o tym, ¿e „wiele kobiet znalaz³o siê w pu³apce rozdarcia pomiêdzy dwiema
matkami: jedn¹ zwykle biologiczn¹, która reprezentuje kulturê domatorstwa, zeœrodkowania na mê¿czyznach, konwencjonalnych oczekiwañ, i drug¹, byæ mo¿e artystk¹ lub
nauczycielk¹, która staje siê postaci¹ kompensuj¹c¹” (Rich 2000: 338–339). Interesuj¹ce i nietypowe jest to, ¿e z opowieœci Šamiæ wy³ania siê zupe³nie odmienny obraz
sytuacji: mama w istocie jest „kobiet¹ domow¹”, niepracuj¹c¹ zawodowo. Niemo¿noœæ
podjêcia pracy zarobkowej jest Ÿród³em pewnego rodzaju frustracji (zw³aszcza ¿e mia³a
propozycje pracy, np. na stanowisku kustosza muzeum miejskiego), jednak podporz¹dkowa³a siê woli mê¿a, który ¿yczy³ sobie, by zajê³a siê prowadzeniem domu
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i wychowywaniem dzieci. Jest zatem odpowiedzialna za ich rozwój intelektualny i duchowy, dba o zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych i jednoczeœnie zupe³nie nie zna siê
na sprawach zwi¹zanych z opiek¹ nad niemowlêtami i ma³ymi dzieæmi (pielêgnacja, ¿ywienie), jak gdyby nie urodzi³a i nie wychowa³a w³asnych. Narratorka konstatuje to nie
bez zdziwienia. Chodzi³a z nimi do kina, teatru, opery, ale na spacery do parku by³y zabierane przez obce kobiety, z regu³y te, które przychodzi³y do ich domu sprz¹taæ.
W póŸniejszym czasie, gdy narratorka zaczê³a podejmowaæ samodzielne próby literackie, mama by³a ich surowym krytykiem.
Narratorka wspomina matkê jako osobê roztargnion¹ i niefrasobliw¹, jeœli chodzi
o jej stosunek do spraw ¿ycia codziennego. Wci¹¿ coœ gubi³a, by³a wyj¹tkowo niegospodarna, w zwi¹zku z czym ojciec musia³ jej wydzielaæ drobne kwoty na codzienne
sprawunki, bo nie by³a w stanie rozs¹dnie zarz¹dzaæ wiêksz¹ sum¹ pieniêdzy. Z portretu rodziny wy³ania siê obraz doœæ ekscentrycznej matki, która do bladego œwitu czyta
ksi¹¿ki, a potem œpi do pory obiadowej. Przez pewien czas ojciec narratorki pracowa³
w Pary¿u, gdzie pisa³ doktorat. Matka czu³a siê ponad miarê obci¹¿ona obowi¹zkami
w Sarajewie, jednak nie chcia³a wyjechaæ do Pary¿a. Mia³a inne pogl¹dy polityczne ni¿
m¹¿, a tak¿e inne podejœcie do ¿ycia (ojciec by³ cz³owiekiem uporz¹dkowanym, wrêcz
formalist¹, mama mia³a zdecydowanie wiêcej fantazji). By³a osob¹ neurotyczn¹, wci¹¿
domagaj¹c¹ siê zainteresowania ze strony innych. Lubi³a podkreœlaæ w³asn¹ troskê
o bliskich; czasem lêk o dzieci, nawet doros³e, kaza³ jej uprzykrzaæ im ¿ycie np.
ci¹g³ymi telefonami. Niemniej jednak gdy ojciec zachorowa³ i wymaga³ du¿o uwagi
i opieki, w jej zachowaniu zasz³a zdecydowana zmiana. Odda³a siê czu³ej opiece nad
mê¿em, co wiêcej – usunê³a siê w cieñ, wyciszy³a siê, doœwiadczy³a rodzaju wewnêtrznej przemiany i skupi³a siê na opiece nad nim.
Szczególnie trudnym okresem w ¿yciu mamy narratorki by³ czas oblê¿enia Sarajewa,
który spêdzi³a czêœciowo w piwnicy (1,5 roku), czêœciowo zamkniêta we w³asnym mieszkaniu, po tym, jak z³ama³a biodro (2 lata). Doœwiadczenie ¿ycia w izolacji i ci¹g³ym
strachu zmieni³o j¹ z osoby neurotycznej, jak¹ zawsze by³a, w psychotyczn¹.
Po tym, gdy w czasie wojny narratorce odebrano z przyczyn politycznych mieszkanie, podczas wizyt w Sarajewie musia³a mieszkaæ u mamy. By³ to dla niej niejako trudny powrót do czasów dzieciñstwa, przede wszystkim ze wzglêdu na ograniczanie jej
wolnoœci przez matkê (np. w zakresie wieczornych powrotów do domu – mama zawsze
na ni¹ czeka³a, jak w dawnych czasach wieczorem przygotowywa³a œniadanie na kolejny poranek). Nastêpuje zatem swoista regresja, doros³a kobieta znów traktowana jest
i czuje siê jak nastolatka.
Narratorka dopiero z perspektywy czasu i w œwietle póŸniejszych wydarzeñ rozpozna³a w rozmaitych zachowaniach matki symptomy choroby Alzheimera, która ostatecznie zdiagnozowana zosta³a dopiero pod koniec jej ¿ycia. Mama zaczê³a zawieraæ „dziwne” znajomoœci, przyprowadzaæ do domu nieznane osoby, przestawa³a dbaæ o higienê,
co poskutkowa³o np. wyst¹pieniem wszawicy. Nasili³y siê jej histeryczne zachowania
(p³aka³a przez kilka godzin, grozi³a, ¿e wyskoczy przez okno), ale ¿e zawsze by³a osob¹
ze sk³onnoœci¹ do chorób, które okreœlano mianem psychosomatycznych, i to szczególnie nie zaniepokoi³o bliskich. Charakterystyczn¹ cech¹ choroby matki narratorki by³o
œcis³e powi¹zanie dolegliwoœci cielesnych z psychicznymi. Córka stopniowo zaczyna
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wchodziæ w rolê opiekunki swojej matki, kobiety niejako wymieniaj¹ siê swoimi dotychczasowymi rolami.
Dopiero podczas wspólnego wyjazdu do Dubrownika narratorka dojrza³a w mamie,
w jej zachowaniu pewne zmiany, które wzbudzi³y w niej g³êboki niepokój. Odsuwana
dot¹d myœl o nieuchronnym starzeniu siê matki dosz³a w niej do g³osu. Jeszcze nie
uœwiadamia³a sobie w pe³ni, z jak powa¿n¹ chorob¹ przyjdzie im siê zmierzyæ, ale sytuacja stawa³a siê coraz bardziej uci¹¿liwa, bo mama wymaga³a ci¹g³ego towarzystwa
i nieustannej uwagi. Warto dodaæ, ¿e choæ od zawsze by³a osob¹ domagaj¹c¹ siê troski
i opieki ze strony otoczenia, to jednak wraz z postêpem choroby ta jej potrzeba, by
wszyscy wokó³ zmieniali siê w pielêgniarki, by³a coraz wyraŸniejsza. Gdy trafi³a do
szpitala na obserwacjê, czu³a siê szczêœliwa.
Narratorka dzieli³a swe ¿ycie pomiêdzy pracê w Strasburgu lub Pary¿u i opiekê nad
mam¹ w Sarajewie. Ta jednak stale skar¿y³a siê na osamotnienie, nie chcia³a sama wychodziæ z domu nawet na spacer. Stopniowo narasta³y jej problemy z pamiêci¹, co coraz
bardziej uprzykrza³o ¿ycie ca³ej rodzinie. Choroba odciska³a swoje piêtno na wszystkich, którzy siê ni¹ opiekowali. Syn narratorki stawa³ siê coraz bardziej nerwowy, co
te¿ by³o Ÿród³em jej wyrzutów sumienia: opiekuj¹c siê mam¹, robi³a to niejako kosztem
w³asnego dziecka. Podwójnoœæ roli, w jakiej wystêpuje narratorka – jest córk¹ i matk¹ –
skazuje j¹ na koniecznoœæ dokonywania trudnych wyborów, co jest szczególnie niekomfortowe. Okres pog³êbiaj¹cej siê choroby mamy jest czasem nieustannej próby. Córka
czuje siê rozdarta pomiêdzy obowi¹zkami wobec matki i wobec swojego syna, a tak¿e
zobowi¹zaniami zawodowymi, których dope³nianie nie tylko zaspokaja potrzeby materialne, ale i daje mo¿liwoœæ zajêcia myœli innymi sprawami ni¿ tylko choroba. Opieka
nad mam¹ staje siê coraz bardziej wyczerpuj¹ca zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie.
Narratorka wspomina o tym, jak wypracowa³a rodzaj reakcji obronnej w postaci zobojêtnienia i ch³odu emocjonalnego wobec tego, co siê wokó³ niej dzia³o. Bezustanne poszukiwania opiekunki, która odci¹¿y³aby bliskich w opiece nad chor¹, okazywa³y siê
daremne, poniewa¿ niezmiernie trudno by³o znaleŸæ osobê nie tylko odpowiedzialn¹
i godn¹ zaufana, ale równie¿ odpowiadaj¹c¹ mamie pod wzglêdem intelektualnym.
Mimo narastaj¹cych problemów z pamiêci¹, postêpuj¹cego zdziecinnienia, z powodzeniem bra³a udzia³ w dyskusjach ze znajomymi córki, wci¹¿ ¿ywo interesowa³a siê
sztuk¹ i polityk¹, na bie¿¹co czyta³a prasê i zdecydowanie protestowa³a, gdy us³ysza³a,
¿e rodzina mówi, i¿ cierpi ona z powodu demencji. Stan mamy pogarsza³ siê, a ona
sama w du¿ym stopniu – w przeb³yskach œwiadomoœci – zdawa³a sobie sprawê z powagi sytuacji. Pobyt w szpitalu, gdzie mia³a zostaæ poddana kompleksowym badaniom, ju¿
jej nie cieszy³. Okaza³a siê uci¹¿liw¹ pacjentk¹ zarówno dla innych chorych, jak i dla
personelu szpitala, w zwi¹zku z czym, uznawszy, ¿e nie mo¿na jej pomóc, wypisano j¹.
Wczeœniej postawiono diagnozê o du¿ym stopniu prawdopodobieñstwa: „choroba
Alzheimera”. Rozpoznanie to by³o dla narratorki i jej brata wielkim zaskoczeniem, bo
wielu lekarzy dot¹d zdecydowanie odrzuca³o tak¹ mo¿liwoœæ, zarazem jednak diagnoza
ta pozbawia³a wszelkich z³udzeñ i odbiera³a resztki tl¹cej siê dot¹d nadziei na poprawê
sytuacji. Nieuleczalna choroba trawi³a cia³o i m¹ci³a umys³, bohaterka stopniowo przestawa³a panowaæ nad fizjologi¹, zagra¿a³a w³asnemu bezpieczeñstwu i w zwi¹zku z tym
wymaga³a ca³odobowej opieki. Podstêpnoœæ choroby polega³a na tym, ¿e w ró¿nych
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momentach stan mamy diametralnie siê zmienia³, co w chwilach lepszego samopoczucia dawa³o nadziejê na poprawê, niestety – nadziejê z³udn¹.
Gra¿yna Borkowska, poddaj¹c analizie teksty tematycznie zwi¹zane z umieraniem
rodziców, zauwa¿a, ¿e procesowi opieki nad odchodz¹cym rodzicem nieodmiennie towarzyszy zmiana ról: dziecko zajmuje siê matk¹ w taki sposób, w jaki dawniej by³o
przez ni¹ pielêgnowane (Borkowska 2004: 44–45). U Jasny Šamiæ tak¿e nastêpuje stopniowa zamiana dotychczasowych funkcji w rodzinie i ostatecznie wejœcie córki w rolê
w³asnej matki: „Za to vrijeme, bila sam majka moje mame, njena njegovateljica,
vaspitaèica, socijalna radnica” [W tym czasie by³am matk¹ swojej mamy, jej pielêgniark¹, opiekunk¹, piastunk¹, kuratork¹] (Šamiæ 2007: 112).
Narratorka, borykaj¹c siê z chorob¹ matki, odbywa niejednokrotnie podró¿e w czasie, siêga pamiêci¹ do wspomnieñ nie tylko dotycz¹cych ¿ycia rodzinnego, ale i w³asnych zwi¹zków z przesz³oœci. Zwraca siê w stronê mistycyzmu: „Pridruûujem se onima
kojima se iracionalnost mistika èini sasvim logiènom. Ovaj svijet samo je priviðenje.
Sjenka. Ili zbir sjenki, svejedno. Jedino je stvarna ona, tajna, Smrt” [Do³¹czam do tych,
którym irracjonalizm mistyków wydaje siê zupe³nie logiczny. Ten œwiat jest jedynie
przywidzeniem. Cieniem. Albo zbiorem cieni, wszystko jedno. Tylko ona jest prawdziwa, tajemnicza – Œmieræ] (Šamiæ 2007: 108). Tego rodzaju refleksje nad nietrwa³oœci¹
ludzkiego ¿ycia koresponduj¹ z tytu³em utworu: Carstvo sjenki.
Ostatnia faza choroby to stan przejœciowy pomiêdzy ¿yciem a œmierci¹, matka jest jeszcze ¿ywa, ale te¿ – w pewnym sensie – ju¿ martwa. W tym okresie swego ¿ycia
mama trafi³a do centrum opieki nad osobami starszymi, gdzie jednak nie czu³a siê dobrze, a i córka nie by³a zadowolona ze sposobów sprawowania opieki nad pacjentami.
Niestety z braku alternatywy dla pobytu w tym oœrodku chora musia³a w nim pozostaæ.
Rozpacz córki, która nie potrafi pogodziæ siê z sytuacj¹, jest ogromna. Mama coraz bardziej zag³êbia siê w przesz³oœæ, pragnie udaæ siê do rodzinnego domu, do przyjació³ek
z dzieciñstwa. W krótkich chwilach przytomnoœci umys³u w znacznym stopniu zdaje
sobie sprawê z dramatyzmu w³asnego po³o¿enia i z rozpaczliw¹ bezsilnoœci¹ pyta: „Ima
li mi spasa? Ima li kraja? Kraja ovoj patnji?” [Czy jest dla mnie wybawienie? Czy istnieje koniec? Koniec tego cierpienia?] (Šamiæ 2007: 144). Intensywne pragnienie ¿ycia
splata siê z pragnieniem uwolnienia siê od cierpienia, bohaterka chce ¿yæ i chce umrzeæ.
Pragnie ¿yæ i boi siê œmierci. „Wszystko okazuje siê zawodne wobec tego cierpienia:
kultura europejska, wyobra¿enia religijne, sztuka, cz³owiek. Bo cz³owiek, tak¿e kochaj¹cy, okazuje siê zbyt s³aby, by towarzyszyæ umieraniu w ca³ej fizjologicznej
wznios³oœci i grozie” – pisze Gra¿yna Borkowska (Borkowska 2004: 42). Narratorka
odchodzi od ³ó¿ka mamy mimo jej próœb, co jest potem Ÿród³em jej wyrzutów sumienia.
Jej cierpienie, postêpuj¹ca destrukcja cia³a i umys³u wywo³uj¹ w zrozpaczonej córce
dramatyczne myœli o eutanazji – gdyby by³a dopuszczalna, wyrazi³aby na ni¹ zgodê,
byle tylko ul¿yæ mamie w bólu, który zdaje siê nie mieæ koñca. Pragnienie niemo¿liwego, czyli powrotu do zdrowia, doprowadza j¹ do szaleñstwa. Zdobywa siê na heroiczne
¿yczenie mamie jak najszybszej œmierci, pragn¹c zaœ jej œmierci, nade wszystko chce
jednoczeœnie, by ¿y³a, choæ wie, ¿e to niemo¿liwe. Ambiwalentne uczucia towarzysz¹
jej nieustannie: „U meni se sukobljavaju dvije ûelje: da ûivi i da što prije umre” [Mam
dwa wykluczaj¹ce siê pragnienia: ¿eby ¿y³a i ¿eby jak najprêdzej umar³a] (Šamiæ 2007:
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158); „¦elim biti s njom, i pobjeæi od nje” [Pragnê byæ z ni¹ i od niej uciec] (Šamiæ
2007: 159). Atmosferê rozpaczy i bezsilnoœci oddaje urywana sk³adnia, powtarzanie
pewnych myœli, stosowanie pytañ retorycznych i wykrzyknieñ, a tak¿e pos³ugiwanie siê
paradoksem. Narratorka zag³êbia siê we wspomnienia i dotkliwie odczuwa pustkê, która
– jak przewiduje – pojawi siê po odejœciu mamy. Jej œmieræ przynosi smutek i spokój
albo – spokojny smutek, ale i – œciszony bunt przeciw niesprawiedliwoœci ¿ycia.
Odejœcie matki jest momentem, w którym narratorka uœwiadamia sobie z³o¿onoœæ
i niejednoznacznoœæ swojej z ni¹ relacji, a tak¿e – w³asne do niej podobieñstwo: w zachowaniu, gestach, w sposobie mówienia i poruszania siê, ale i w przenikliwoœci,
w umiejêtnoœci rozpoznawania rzeczywistych ludzkich intencji. Doœwiadczenie „stawania siê w³asn¹ matk¹” by³o jej udzia³em ju¿ wczeœniej, podczas choroby. Przywo³ywana
przeze mnie ju¿ kilkakrotnie Adrienne Rich pisa³a o zjawisku „matkofobii”, które okreœla³a jako lêk przed „staniem siê w³asn¹ matk¹”, przy czym chodzi³o tutaj o nieco inn¹
sytuacjê. Otó¿ wed³ug Rich matka tradycyjnie uchodzi za ofiarê i mêczennicê, za tê,
która jako pierwsza pokazuje dziewczynce, jak poni¿aj¹cy i pe³en ograniczeñ jest kobiecy los (Rich 2000: 323). Obawa przed powtórzeniem losu matki budzi opór i bunt
ju¿ u m³odych dziewcz¹t i ka¿e wyznaczaæ im w³asn¹ drogê wytyczon¹ przez jeden zasadniczy cel: „Ja bêdê inna ni¿ moja matka”. W przypadku Jasny Šamiæ obawa wi¹¿e
siê z chorob¹, która powoduje stopniowe pogr¹¿anie siê w mroku i niepamiêci. Lêkowi
przed zapadniêciem na tê sam¹ co matka chorobê towarzyszy jednak silne, naznaczone
fatalizmem przekonanie, ¿e to nieuniknione.
Spisuj¹c wspomnienia o matce, narratorka w znacznym stopniu siê z ni¹ uto¿samia,
dostrzega w sobie liczne do niej podobieñstwa, co s³u¿y jej zrozumieniu, zbli¿eniu siê
do niej, czyli pomaga w realizacji za³o¿onego celu. Pokonuje jakby drogê, któr¹ opisa³a
Luce Irigaray w tekœcie I jedna nie ruszy bez drugiej (Irigaray 2000b: 107–113). Francuska autorka wykorzystuje metaforê lustra, która pomaga jej zilustrowaæ specyficzn¹
sytuacjê kobiety: „Ogl¹dasz siê w lustrze. A twoja matka ju¿ siê w nim znajduje.
A wkrótce twoja córka matka. Pomiêdzy dwiema, kim jesteœ? Gdzie znaleŸæ – odnaleŸæ
twoje miejsce? W jakiej ramie powinnaœ siê zmieœciæ? I jak pozwoliæ przebijaæ siê
przez to twojej twarzy, bez ¿adnej maski?” (Irigaray 2000b: 110). Uœwiadamia sobie
swój silny, nierozerwalny zwi¹zek z matk¹, ale te¿ w³asn¹ odrêbnoœæ.
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THE PORTRAIT OF MOTHER IN JASNA ŠAMIÆ’S NOVEL CARSTVO SJENKI
Summary
Jasna Šamiæ belongs to the most interesting writers and represents women’s writing in Bosnia. From 1977
she has been living in Paris and Sarajevo, publishing various types of texts (poetry, novels, essays, short
stories, plays) in French and Bosnian. The text is focused on the novel Carstvo sjenki and its vital topic: the
relationship of mother and daughter. An important point of reference are the views of feminists of the second
wave (Adrienne Rich, Luce Irigaray), because the subject of motherhood was particularly close for them.
Jasna Šamiæ portrays the mother in retrospect, after her death. Particular attention is given to the last period of
her life, when she was struggling with an incurable disease – Alzheimer’s disease, which eventually mastered
her body and the soul, and had a real influence on the relations between mother and daughter, who gradually
approach each other and eventually switch roles.

Portret majke u romanu Jasne Šamiæ CARSTVO SJENKI
Rezime
Jasna Šamiæ spada u najzanimljivije autorice ûenskog pisma na podruèju današnje Bosne. Od 1977 ûivi
i radi u Parizu i Sarajevu, objavljuje razlièite vrste tekstova (pesme, romani, eseji, kratke prièe, drame) na
francuskom i bosanskom. Ovaj tekst predstavlja Šamiæev roman Carstvo sjenki i njegovu vaûnu temu: odnos
majke i kæerke. Znaèajna referentna taèka su stavovi feministkinje drugog talasa (Adrien Riè, Lis Irigaraj), za
koje je predmet materinstva bio posebno blisko. Jasna Šamiæ portretira majku u retrospektivi, posle njene
smrti. Posebna paûnja posveæena je poslednjem periodu njenog ûivota, kada se borila sa neizleèivom bolešæu.
Alchajmerova bolest je na kraju zauzela telo i dušu majke. To je imalo ulogu na odnose majke i kæerke.
Postepeno one prilaze jedna drugoj i na kraju menjaju uloge (kæerka èini se kao majka).
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Abstract:
In this article we show inner connections in genesis of Czech and Russian symbolism at the beginning of the
20th century. Work of art and essayistic work of O. Bøezina and A. Belyj is connected by the idea of theurgy,
idea of art which possesses mystic power, the idea of “all-human“ art together with a cognitive act. Art is
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Na samotný pojem krásy v umìleckém díle je v historii estetiky pohlíûeno prizmatem
dvou protikladných pøístupù, tzv. kantovské a hegelovské estetiky, jak ve své monografii Literární estetika poznamenává rakouský literární vìdec Petr V. Zima (Zima 1995).
První pohlíûí na kategorii krásy jako na „úèelnost bez úèelu“, „nezainteresované
zalíbení“, která je absolutní a nemùûe vyhovovat praktickému èi etickému úèelu. Tento
pøístup podtrhuje myšlenku autonomního estetizmu a stal se krédem evropské literární
dekadence. Druhý smìøuje k poznání vyšší jednoty, díky níû umìní prostøednictvím
syntézy dospívá k identitì vnìjškovosti a niternosti, obsahu a formy, skuteènosti a poznání, myšlení a bytí, subjektu a objektu. Tím je dosaûeno poznání podstaty krásy jako
zjevování absolutní ideje v umìní. Ideálním umìním se pak stává umìní symbolické
hledající formu, která by beze zbytku vyjádøila tuto jednotu. Tímto smìrem se pak
v evropských literaturách ubíral symbolizmus ve své vrcholné, tzv. teurgické fázi.
Poèátek 20. století pøinesl zmìny v estetice literárního symbolizmu, který se snaûil
pøekonávat individualistickou uzavøenost a estetický subjektivizmus rané – symbolisticko-dekadentní etapy. Z esteticko-filozofického hlediska došlo k posunu od subjek-
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tivnì-individualistického chápání svìta k objektivisticko-idealistickým koncepcím.
Pøedmìty jevového svìta se pro symbolistické umìlce staly „obrazy idejí“. V kaûdém
jedineèném reálném jevu byl hledán „vyšší smysl“, umìlec si kladl za cíl poznat
abstraktní v individuálním jevu, jehoû jedineènost tím nakonec nejenûe uchoval, ale
svým uvedením do vazeb s vyšším celkem ještì více posílil.
K základním prvkùm nového chápání symbolizmu patøily pøedstavy o umìleckém
hnutí, jehoû podstatou je symbolizace jako proces napomáhající poznání sakrálního
v profánním. Symbolický obraz se stal „obrazem-znakem“ ukrývajícím v sobì mystickou ideu a byl chápán jako jednota duchovní podstaty a materiální existence. Proces
symbolizace tedy probíhal v øetìzci, na jehoû poèátku stojí symbol jako obraz
konkrétního, který se poté transformuje do alegorické podoby abstrahující vše individuální, aû nakonec dospìje k symbolu jako znaku „vyššího svìta“.
V umìlecké literatuøe se zrodily koncepce syntézy a teurgie. Jejich spoleèným jmenovatelem bylo chápání slova-symbolu, které ve všednodennì uûívaných pojmech a slovech dokázalo objevit jejich skrytý smysl a energii, uèinilo z nich prostøedek komunikace mezi profánním a sakrálním a obdaøilo je „vyšší tvoøivou silou“.
Filozof a spisovatel V. Solovjov, který mìl pøímý vliv na esteticko-filozofické postoje mladší generace ruských symbolistù (A. Bìlyj, A. Blok, V. Ivanov) a jehoû tvorba
byla dobøe známá i O. Bøezinovi, definuje myšlenku syntézy prostøednictvím vztahu
mezi ideálním a profánním bytím. Plnohodnotná krása je vymezena jako svoboda
dílèích èástí v dokonalé jednotì celku.
Teurgie („svobodná teurgie“, „celostná tvorba“) je chápána jako substanciální jednota tvorby ovlivnìné mystikou a náboûenstvím. Její podstata tkví v komunikaci mezi
materiálním svìtem a svìtem idejí prostøednictvím „zniternìné tvùrèí èinnosti“ zaloûené
na organické jednotì mezi ideální a materiální stránkou tvorby. Tím se do popøedí dostalo pøesvìdèení, ûe umìní musí vstoupit do svobodného spojení s náboûenstvím
a následnì se zaèalo hovoøit o religiózním smyslu umìní, nalezení tvoøivé energie
v ûivotì èlovìka a kultury: „O tom, ûe takový význam umìní není výmysl, svìdèí
nìkdejší nerozdìlitelné spojení mezi umìním a náboûenstvím... Souèasné odcizení
umìní a náboûenství povaûuji za pøechodné období, kdy byl zrušen jejich ne vûdy
svobodný svazek, aby obì tyto tolik dùleûité stránky lidského bytí vykroèily k budoucí
syntéze. Dokonalý ûivot, jehoû pøedbìûnost spatøujeme v pravém umìní, bude pøece
také zaloûen na vzájemném svobodném pùsobení lidského a boûského elementu a ne na
otrocké závislosti na boûství“ (Solovjev 1997: 124–125).
Z tohoto pohledu byla soudobá kultura chápána jako tragická etapa vývoje, a tak
úkolem teurgické koncepce bylo tento stav pøekonat a vytvoøit organickou metakulturu
jako vrcholnou fázi ve vývoji lidské civilizace.
Podstatou teurgického umìní je poûadavek, aby krásno pozitivnì pùsobilo na realitu
a aby bylo schopno realitu kvalitativnì prohloubit. Proto je k realizaci krásna potøeba
vzájemného prolínání dvou tvùrèích elementù: materializace duchovní podstaty a úplného zduchovnìní materiálního svìta.
Smyslem teurgického umìní je naplnìní jeho trojí úlohy: „1) pøímá objektivace
nejhlubších vnitøních urèení a vlastností ûivoucí ideje, které pøíroda nedokázala vyjádøit,
2) zduchovnìní pøírodní krásy a skrze to – 3) zvìènìní jejich individuálních jevù“
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(Solovjev 1997: 124). Tím je dosaûeno duchovní plnosti, promìnìní ûivota na
absolutní krásu a vytvoøení kosmického duchovního organizmu. V tomto smyslu se
stoupenci teurgického umìní staví proti antitradicionalizmu a estetickému separatizmu
symbolisticko-dekadentní generace. Krásno je chápáno jako ûivotní plnost utváøející
realitu. Umìní se pro nì stalo cestou realizace celosvìtové jednoty a ideje organického
ûivota, kdy duchovnì sjednocené lidstvo smìøuje do jediného duchovního centra a komplexního bytí (viz napø. symboly spojení civilizací Západu a Východu, symboly zrání
a rùstu, stavitelství chrámu, jak je lze nalézt napø. v tvorbì O. Bøeziny a A. Bìlého).
Váûné zmìny nastaly i v oblasti symbolistické poetiky, kde došlo k fatálnímu
prohloubení propasti mezi básnickým jazykem a principy logického myšlení. Pøíèinou
toho bylo pøesvìdèení, ûe poznání vyšší reality mùûe být zprostøedkováno pouze intuicí
a prostøednictvím symbolických obrazù. Umìlecká díla se tak záhy promìnila v mystéria, kde významnou roli hrála symbolika a kompozièní postupy spojené s jinými druhy umìní, jimû je racionalita zcela cizí. Zrodily se geniální tvùrèí experimenty
syntetizující umìlecké postupy, které jsou vlastní hudbì, literatuøe a výtvarnému umìní.
Výsledkem tìchto tvùrèích experimentù jsou básnické eseje Otokara Bøeziny a Andreje
Bìlého, jejich výklad duchovní podstaty barev a zvukù, tvorba zaloûená na aplikaci
kompozièních principù hudební symfonie ve spojení s antroposofickými pøedstavami
toku svìtových energií.
V èeské literatuøe si v tomto ohledu pozornost zaslouûí myslitel, básník a esejista
Otokar Bøezina. V ruské filozofii a literatuøe tento vývojový stupeò symbolizmu reprezentuje více tvùrèích osobností: filozof a spisovatel Vladimír Solovjov, básníci
a esejisté – Alexandr Blok, Vjaèeslav Ivanov a pøedevším pak Andrej Bìlyj, jehoû pohled na fenomén teurgie lze srovnat právì s esteticko-filozofickými postoji O. Bøeziny.
Umìní je podle Otokara Bøeziny vládou ûivota nad chaosem, tají se v nìm tvùrèí
èinnost, k níû smìøuje veškerý ûivot na zemi. Jeho obraznost vytváøí most mezi
viditelným a neviditelným: „Z té pøíèiny umìní, to jest schopnost nejjemnìjší øeèí,
pøístupné v tomto vtìlení, èím dál více poutá èlovìka poznávajícího a hledajícího ûivota. Kdo studoval dnešní okultism a zjevy vyššího psychického ûivota, pozná brzy, ûe
doposud na zemi dosaûené vidìní obou svìtù dálo se od géniù umìleckých, kteøí byli
a jsou jedinými syntetickými duchy na zemi a pøetrvávají odborné uèence, zakladatele
vìr, pøesné myslitele, tvùrce systémù...“ (Bøezina 1996: 193).
Umìní promìòuje ûivot zemì, tvoøí nové ûivotní vztahy, pøetváøí lidské smysly, formuje a organizuje èlovìka a zasahuje mimo viditelný svìt. Bøezina tento harmonizující
moment povaûuje za moment „oslnìní svobody“ jako nejvyššího duchovního stavu
èlovìka. Umìní a umìleckou tvorbu opodstatòuje vírou ve vyšší duchovní centrum,
kterému je podroben svìt. Tvùrèí umìlec je Bøezinou definován jako ten, kdo odhaluje
neviditelné a všudypøítomné vztahy mezi dušemi a kdo dovede ukázat „nové linie
a netušené perspektivy z krásy svìta“.
V umìní vidí Bøezina jedineènou cestu k duchovní syntéze a obrodì kultury. Podle
Bøeziny dojde prostøednictvím umìlecké tvorby k usouvztaûnìní pozemských dimenzí
s nesmírností kosmických prostorù: „...všechny formy lidského úsilí, vìda, politika,
hmotná práce, náboûenství, veškeré dílo vášnì i snu, duchovní káznì a vzdoru, dílo
jasného, po ostré disociaci pojmù touûícího intelektu i podvìdomých, èlovìkem dosud
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nezvládnutých sil, všechno, co vytvoøilo minulost a pøipravuje budoucnost, souvisí
vzájemnì tisíci vztahy a v hloubce, kam myšlenka se blíûí s chvìním, vyjadøuje jedno
duchové gesto...“ (Bøezina 1996: 84).
Básník je tvùrèí ve všech rovinách své existence, zjevuje skrytou krásu svìta a veden
krásou a obrazností – hlubokou intuicí duchovní podstaty svìta, osvobozuje a sjednocuje vše kolem sebe: „V dílech velkých milujících, jasnovidcù a mistrù nabývá slovo
národa magické moci: láme zakletí oddìlující duchy, v jednotu rozechvívá srdce
zjevením krásy, v oslnìní vìènosti dává vidìti pozemské vìci“ (Bøezina 1996: 127).
Bøezinovým „tvùrèím snem“ je pøíroda prostoupená duší, dávající vše nejkrásnìjší
v koncentrované podobì, vše, co smìøuje k pøemìnì našeho vztahu k hmotnému svìtu.
Tvorba je duchovním úsilím, bojem o krásu, které vede k nazírání tohoto svìta jako
jediné a harmonické jednoty: „Právì proto, ûe umìní tryská ze zdrojù, do nichû odráûejí
se hvìzdy druhého nebe, je výslední sugescí kaûdého velkého umìní zesílení ûivota
paprsky druhého slunce, rozšíøení a prohloubení jeho obrazù novými koøistmi svìtla
a touhy a obohacení dorozumívacích prostøedkù mezi dušemi. V nìm jeden hluboký
zrak potápí se do sta zrakù a v dlouhém, rozkošném zajiskøení opíjejí se všechny
tušením jediné Všudypøítomnosti“ (Bøezina 1989: 13).
Konstanty Bøezinova esteticko-filozofického systému ve smyslu syntézy a teurgie pojmenoval literární kritik, esejista, básník a pøekladatel Miloš Dvoøák ve své stati z r. 1967
Mír Otokara Bøeziny (Komentáø k básnickému odkazu Bøezinovu). Podle Dvoøáka je
právì Bøezina existenciálním myslitelem, který dokáûe vidìt ve svìtì projevy tvoøivého
ûivota a tlumoèit víru ve vytváøení hodnotnìjších vztahù mezi jednotlivostmi. Bøezina je
zde vidìn jako kosmický typ básníka obdaøený syntetickým pohledem, v jehoû umìlecké koncepci je jednotlivý jev nahlíûen jako gesto duchovního rùstu, trvání a vyššího
ûivota, na nìmû se nutnì musí podílet kaûdý jedinec, jako èasový prùseèík své vìèné
existence (Dvoøák 1993: 130, 131). Tím ve svém díle pøedjímá myšlenku duchovnì
sjednoceného lidstva a svìtové sounáleûitosti a vidí lidstvo jako celostný organizmus.
V návaznosti na F.X. Šaldu i M. Dvoøák pohlíûí na Bøezinovu tvorbu prizmatem
myšlenky duchovnì rostoucího a novì utváøeného ûivota a oznaèuje celé Bøezinovo dílo
za „beethovenovskou symfonickou skladbu“, kterou je moûné rozdìlit na tøi vzájemnì
se prostupující vrstvy èi èásti. První – vstupní èást je opodstatnìna myšlenkou potøeby
sjednotitelského úsilí vycházejícího z Bøezinovy pøímé reflexe na svìtové dìní. K ní
pøimyká v kontradikci vrstva druhá, která prezentuje veškeré dìjinné události jako
defilé destruktivních sil vystupujících proti syntéze. Ve vrstvì tøetí se objevují naopak
všechny pozitivní síly smìøující k duchovnímu sebepøerùstání, osvobození lidstva ve
znamení syntézy a integrity a nosnou se zde stává myšlenka moûností vyššího ûivota
rodící se v hlubinách poznávajícího ducha. Tak se podle Dvoøáka v Bøezinovì díle
zhmotòuje „chrámový prostor“ a jeho tvorbu dává do souvislosti s vývojem evropské
chrámové architektury, jejíû cílem bylo dát veškeré lidské èinnosti jednotný smysl: „Bylo-li cílem chrámové architektury dát veškeré èinnosti èlovìka jednotný smysl, pak je
v básnickém úsilí Bøezinovì tento cíl plnì zachován a naprosto není náhodou, ûe jedna
z jeho sbírek nese název STAVITELÉ CHRÁMU“ (Dvoøák 1993: 150).
Tvùrèí a myšlenkové smìøování Otokara Bøeziny od dekadence k teurgii ve své monografii Od estetismu k eschatonu (Vojvodík 2004), i kdyû nepøímo, pojmenovává
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i souèasný literární badatel Josef Vojvodík. V Bøezinovì tvorbì tak vidí s pøihlédnutím
k šaldovskému modelu syntetizmu cestu od dekadentního symbolizmu k symbolizmu
eschatologickému, který je vymezen jako úsilí o vytvoøení jednotného smyslu a cíle, tj.
kosmické jednoty a všesjednocujícího erotu. Celá øada poznatkù Josefa Vojvodíka
nabízí srovnání Bøezinova esteticko-filozofického modelu s modely, které na ruské pùdì
ve stejné dobì vytváøeli V. Solovjov a generace symbolistických básníkù oznaèených
pozdìji jako mladosymbolisté, mezi nimiû svými tvùrèími koncepcemi vynikal pøedevším básník, prozaik a originální myslitel Andrej Bìlyj. Na Solovjova a jiné
významné ruské myslitele (Tolstoj, Uspenskij, Losev) autor monografie v textu místy
upomíná, nicménì uvedení hlubších souvislostí zejména mezi Bøezinou a Solovjovem
zde chybí, coû je pochopitelné, nebo to nebylo ani cílem této, v èeském literárnìvìdném kontextu jinak výjimeèné, bøezinovské monografii.
Dominantou Bøezinovy tvùrèí koncepce se stejnì jako u jeho jiû zmínìných ruských
protìjškù stává pøedstava umìní jako obøadu, svátosti, mystéria, kdy je básník-teurg
chápán jako tvùrce jediného ûivota, krásna a hodnotovì plnìjšího svìta. Tím se umìní
tak stává mostem k nadèasovosti. Plnì v souladu se Solovjovovými koncepcemi je
Bøezinova pøedstava umìní, kterou ve svém vymezení Bøezinova eschatologického
symbolizmu podtrhuje i J. Vojvodík, jako „tvorbu umìní a ûivota, vedoucích ke
znovuobnovení kosmické jednoty“, jako „ferment duchovního ûivota“ (Vojvodík 2004:
223, 228), pøedstava lásky jako spojnice a vztahu mezi lidským bytím a bytím
„Nejvyššího“ (Vojvodík 2004: 211)1 a chápání umìlecké tvorby jako prostøedku
zduchovnìní kosmu, cesty k jedinému svìtu a vzestupu k absolutnu.
Podobné esteticko-filozofické postuláty nalézáme i v básnických esejích A. Bìlého.
Umìní pro nìho pøedstavuje „geniální poznání“, vedoucí k rozšíøení hranic vidìní
a poznání svìta. Symbolizmus se vyznaèuje usilovnou snahou propojit aspekty svìta
platónských idejí s èasoprostorovými aspekty bytí a transformovat vše do umìleckých
obrazù. Od Solovjova pøejímá Bìlyj myšlenku synergie estetické a religiózní sféry
v novém umìní a víru v bezprostøední schopnosti umìlecké tvorby podílet se na
pøetváøení svìta. Bìlyj je pøesvìdèen, ûe prostøednictvím estetických forem se pøed
èlovìkem otevírá absolutno a ûe prohloubení estetických principù vede k promìnì
umìní v tvùrèí odkrytí a pøetvoøení základních forem ûivota a kultury.
V èasopise „Íîâûé ïóòü“ zveøejnil v roce 1903 sta Î òåóðãèè, která je
povaûována za manifest ruského symbolizmu. Zde prohlašuje, ûe v dìjinách lidské kultury pøichází epocha, kdy je lidstvo obdaøeno schopností „rozšíøit hranice svého
duchovního ûivota“. Zde je ovšem nutné napomáhat znovuzrození a kultivaci „teurgického elementu slova“, jeho vnitøní reality jako boûsky èinorodé podstaty schopné
vyjádøit spojení mezi lidským a kosmickým vìdomím. Celková promìna èlovìka
„vnìjšího“ v èlovìka „vnitøního“ je vázána na pochopení tìchto skrytých vazeb.
Z tvoøícího umìlce-teurga se stává „nositel vnitøního slova“ dosahující nejvyššího cíle
umìní, jímû je nalézání podstaty bytí ukryté pod povrchem všech vìcí.
1

Podrobnì se touto problematikou zabývá L. Naldoniová ve své monografii Erós a jeho metamorfózy
(Naldoniová 2010).
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Kaûdé umìní je podle Bìlého symbolické, nebo pøedstavuje organickou jednotu
vnìjšího a vnitøního svìta. Jeho smysl je moûné odkrýt v metafyzice a mystice jako
ukazatelích cesty komplexního pøetváøení lidské bytosti a objevování nových forem
bytí. V dùsledku toho chápe symbol jako interakci tøí sloûek: 1) symbol jako obraz
viditelné reality vzbuzující v našem vìdomí urèité emoce, 2) jako alegorií vyjadøující
náboûenský, filozofický a spoleèenský smysl obrazu a 3) jako výzvu k tvorbì
skuteèného ûivota. Za jejich spolupùsobení vzniká ve vìdomí koneèný symbolický obraz jako ûivoucí celek. Z hlediska religiózní terminologie potom Bìlyj tuto trojèlennou
strukturu vysvìtluje následujícím zpùsobem: „Òðåõ÷ëåííîå ñèìâîëè÷åñêîå ïîñòðîåíèå: 1) îáðàç (ïëîòü), 2) èäåÿ (ñëîâî), 3) æèâàÿ ñâÿçü, ïðåîïðåäåëÿþùàÿ è èäåþ,
è îáðàç (ñëîâî, ñòàâøåå ïëîòüþ)“ (Áåëûé 1994: 124).
V symbolizmu se podle Bìlého skrývá jedineèná poznávací hodnota. Prostøednictvím
uceleného a organicky propojeného obrazného poznání dochází k tvoøení myšlenkovì
koncentrovaných forem pulsujících ûivotem.
Pojem teurgie tedy sehrál v esteticko-filozofických koncepcích Bøeziny a Bìlého
významnou roli. V obecném slova smyslu jde o celostnou tvorbu zaloûenou na
substanciální jednotì umìní, mystiky a náboûenství. Úkolem teurgické koncepce je
uchopit religiózní ideu a vzápìtí nalézt její vtìlení v materiálním svìtì, objevit tvùrèí
energii v ûivotì èlovìka a kultury a vytvoøit organickou metakulturu („kosmický
duchovní organizmus“): „...â èñêóññòâå åñòü æèâîé îãîíü ðåëèãèîçíîãî òâîð÷åñòâà;
...òî, ÷òî íà÷èíàåòñÿ â èñêóññòâå, çàêàí÷èâàåòñÿ â ðåëèãèè. Èñêóññòâî, îáðàçóÿ
ñ ðåëèãèåé è ýòèêîé îäíîðîäíóþ ãðóïïó öåííîñòåé, âñå æå áëèæå ê ðåëèãèè, ÷åì
ê ýòèêå, ïîýòîìó â ãëóáèíå öåëåé, âûäâèãàåìûõ èñêóññòâîì, òàÿòñÿ ðåëèãèîçíûå
öåëè: ýòè öåëè – ïðåîáðàæåíèå ÷åëîâå÷åñòâà, ñîçäàíèå íîâûõ ôîðì“ (Áåëûé 1994:
125, 115). Tím se prostøednictvím umìní realizuje promìna tìlesného ûivota ve
svobodný duchovní ûivot a absolutní krásu.
Teurgické umìní se stává tvorbou ztìlesòující prostøednictvím fantazie a zduchovnìní reálného ûivota nejvyšší ideály lidstva. Krása uû není chápána jako separátní element, ale jako ûivotní plnost pùsobící na všechny sféry lidského ûivota. Umìní se stává
snahou o realizaci celosvìtové jednoty, ideje organického a komplexního bytí.
Závìrem je tedy nutné poznamenat, ûe v souladu s takto vymezeným pojmem teurgie
je umìní s to promìòovat ûivot, vytváøet nové ûivotní vztahy, pøetváøet lidské smysly,
formovat a organizovat èlovìka smìrem k duchovní plnosti. Umìlecká tvorba jako
tvoøivá a uzdravující síla je ukotvena v pøesvìdèení o existenci vyššího duchovního centra. Tak se básník-teurg promìòuje v umìlce-myslitele, který pøivádí ûivot a kulturu ke
koneènému sjednocení s jejich duchovní podstatou. Tvùrèí umìlec se úèastní evoluce
svìta, odhaluje vztahy mezi èástmi jediného kulturního organizmu. Stejnì jako Solovjov uvaûují stoupenci teurgického principu v umìní o pøírodì ovládané duchem, kdy
z tohoto svobodného svazku vychází idea krásy. Umìní je tak chápáno jako nikdy
neukonèený boj o krásno, duchovní úsilí mìnící vztah èlovìka ke svìtu a pøedstavující
jej jako harmonickou jednotu.
Teurgie se tedy stala cestou k organicky chápané kultuøe, pøesvìdèením, ûe
prostøednictvím umìleckých forem a prohloubením estetických principù lze dospìt
k promìnì umìní v èinnost nazíranou jako tvùrèí odkrytí a pøetvoøení samotných
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základních forem ûivota. Podstatou teurgie se stává myšlenka duchovního, psychického
a fyziologického rùstu èlovìka. Tvoøící umìlec-teurg se nakonec dotýkal problému
spojení cílù moderního umìní s evolucí lidského poznání, kdy prostøednictvím tohoto
svazku dojde k objevení nových zpùsobù vnímání a vyjadøování reality. To by mìlo
pøedevším v umìní iniciovat stav, kdy umìlecké obrazy budou spolu s evokací pocitu
krásna nabývat i gnozeologické dimenze.
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THEURGY IN CZECH AND RUSSIAN SYMBOLISM
Summary
In this article we show inner connections in the genesis of Czech and Russian literature at the end of the
19th and the beginning of the 20th century. Our interest was focused mainly on metamorphoses of aestheticphilosophical approaches of O. Bøezina and A. Belyj, whose work presents gradual heading for Czech and
Russian modern art. The interest was fixed on metamorphoses of modern art, from decadent-symbolist one to
evolutionary and at the same time high phase of symbolism, which can be called theurgic, using the words of
the Russian philosopher Vladimir Solovjov. The theurgy was introduced into the world of art – i.e. synergy of
aesthetic and religious spheres as the conviction that an artistic creation can take part in re-forming of the
world. Bøezina and Belyj reached the conclusions speaking about the metamorphosis of art into an activity
understood as creative unveiling and re-shaping of basic life forms, by means of aesthetic forms and deepened
aesthetic principals. Thus the idea of spiritual, psychical, physiological and physical re-forming of
contemporary human who would become the first step on the way to the “Solovjovian godmanhood“ became
the aim and essence of theurgy. Then the art could head for correlation of earthly dimensions with the cosmic
ones. The poets as the artists of life would reveal the hidden beauty of the world, they were led by the beauty
and imagination that could set free and unite everything around in the deep intuition of spiritual essence.
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Temat artyku³u obejmuje dwa wielkie krêgi problemowe powi¹zane z literatur¹ Górnych Serbo³u¿yczan (dalej Górno³u¿yczanie, literatura górno³u¿ycka)1. Na jednej stro1

Na kolejnych stronach szkicu rozpatrujê przypadki jedynie tych pisarzy pochodzenia górno³u¿yckiego,
którzy w swej karierze powieœciopisarskiej napisali chocia¿ jedn¹ powieœæ w jêzyku górno³u¿yckim. Oznacza

60

Tomasz Derlatka

nie lokuje siê zagadnienie powieœci – Roman, w odró¿nieniu choæby od opowiadania
i bajki, stanowi dla tej literatury gatunek nieimmanentny (Micha³ Bachtin), dodajmy, ¿e
jest to gatunek genetycznie obcy wszystkim literaturom „ma³ym” (por. przyk³adowo sytuacjê powieœci kaszubskiej). Na stronie drugiej – okolicznoœæ tworzenia literatury
przez autorów górno³u¿yckiej mniejszoœci narodowej, obok jêzyka rodzimego, równie¿
w jêzyku majoritas, w tym przypadku w jêzyku niemieckim. Obu fenomenom nie poœwiêcono jak dot¹d w badaniach sorabistycznych nale¿nej im porcji uwagi; nie oznacza
to jednak, ¿e – zw³aszcza o niemieckojêzycznej twórczoœci literackiej Górno³u¿yczan2 –
nie pisano o nich w ogóle. Sygnalizowanej luki w przestrzeni sorabistycznych badañ
literaturoznawczych nie wype³ni równie¿ przed³o¿ony szkic, bêd¹cy w istocie jedynie
wziernikiem w sferê stykania siê obu zjawisk.
Specyficzny system gatunkowy prozy Górno³u¿yczan, w którym przez wiêksz¹ czêœæ
jej rozwoju dominowa³y krótkie formy prozatorskie, a jako gatunek g³ówny ustali³o siê
opowiadanie (powìdanèko, powìdka), z uwarunkowañ wynika zarówno immanentnych,
jak i egzegenetycznych. Do tych pierwszych zaliczyæ nale¿y w szczególnoœci bezpoœredni wp³yw, zw³aszcza w okresie do 1945 r., literatury ludowej, której w³aœciwe s¹
krótkie formy gatunkowe, nastêpnie oddzia³ywanie, przez ca³y wiek XIX, niemieckojêzycznej prozy trywialnej (najczêœciej w postaci religijnej i mirakularnej sensacji), do
drugich – fakt, i¿ do 1945 r. praktycznie jedynych mo¿liwoœci publikowania tekstów
literackich w krêgu górno³u¿yckim dostarcza³y czasopisma, preferuj¹ce krótkie formy
literackie. Te i szereg innych, tu niewymienionych (por. na ten temat rozwa¿ania w:
Derlatka 2003; 2007; 2009), przyczyn, w powi¹zaniu ze swoist¹ niezdolnoœci¹ pisarzy-Górno³u¿yczan ze starszego etapu rozwoju piœmiennictwa górno³u¿yckiego do stworzenia powieœci3, spowodowa³y, i¿ gatunek ten, pomimo kilku prób przedwojennych4,
to, ¿e w rozwa¿aniach nie uwzglêdniam chocia¿by Kerstin M³ynkec, autorki ciep³o przyjêtej przez krytykê
niemieck¹ powieœci Drachentochter (2004), której proza w jêzyku górno³u¿yckim, sk¹din¹d uboga, zaistnia³a
jedynie w postaci przek³adów z prymarnych wersji niemieckojêzycznych. Kwestiê, czy autorka i jej powieœæ
faktycznie nale¿¹ do w³aœciwego obszaru literatury górno³u¿yckiej, za czym optuje niemiecka slawistyka i sorabistyka (Koschmal 2008), pozostawiam w tej chwili nierozstrzygniêt¹.
2

M.in. Schicker 1987, 1988, Piniekowa 1999a, 1999b, Hauschke 1991, 1992, Koschmal 1993,
Scholze-Šo³ta 2013.
3
¯aden z ogólnej liczby oko³o dwudziestu piêciu powieœciopisarzy górno³u¿yckich nie zadebiutowa³ powieœci¹. Do w³¹czenia tego gatunku do swego literackiego portefeuille dochodzili w swej twórczoœci sukcesywnie, zaczynaj¹c od krótszych i d³u¿szych opowiadañ, nastêpnie nowel, by spróbowaæ si³ w formie przejœciowej miêdzy opowiadaniem a powieœci¹, tj. mikropowieœci lub opowieœci. Przyk³adem ilustruj¹cym taki
w³aœnie proces – powiedzieæ nale¿y: swoisty – bêdzie chocia¿by droga tworz¹cych po 1945 r. Jurijów:
Brìzana, Kocha i Krawûy. Wprowadzone zastrze¿enie odnosz¹ce siê do liczby górno³u¿yckich powieœciopisarzy wyp³ywa z faktu, i¿ precyzyjne jej ustalenie nie jest mo¿liwe. Zale¿y to w wielkiej mierze od subiektywnych pogl¹dów badaczy, chocia¿by na to, co jest, a co nie jest powieœci¹ (sprawa ta ju¿ od czasu Bachtina nale¿y do podstawowych i nierozwi¹zanych problemów teorii literatury).
4

By³y to: Jakuba Barta-Èišinskiego Narodowc a wotrodŸenc. Roman z nowišich èasow (1879/1890,
ksi¹¿kowo 1937); Jurija Wingera Hronow (1893, próba powieœci historycznej, w rzeczywistoœci nieco obszerniejsze opowiadanie); Jana Wa³tara Timotheus. Wobraz z prìnjeho køesæanstwa (1899); dwa anonimowe
teksty z etykiet¹ powieœæ: Heræine potajnstwo. Roman (1921) oraz Marica a Hanica. Roman (1928); trzy „romany” autorstwa Romualda Domaški: Chodojty (1927), Napoleon a serbski wojak (1931), Kasandra
(1931/1932); Jakuba Lorenca-Zalìskiego Kupa zabytych (ksi¹¿kowo 1931) i fragment nieukoñczonej powieœci realistycznej W putach wosuda (1936).
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by³ w nim a¿ do 1945 r. zasadniczo nieobecny. W³aœciwy rozwój powieœci Górno³u¿yczan lokuje siê w przedziale lat 1949–1991; natomiast po przewrocie polityczno-spo³ecznym system prozy narracyjnej mniejszoœci zdaje siê powracaæ do modelu przedwojennego, jako ¿e w przeci¹gu ponad dwu dekad ukaza³y siê jedynie cztery powieœci, z
czego trzy autorstwa najwiêkszego powieœciopisarza Górnych £u¿yc – Jurija Brìzana.
Górno³u¿yczanie, s³owiañska mniejszoœæ narodowa w Niemczech, znajduj¹ siê – jak
ka¿da inna minoritas – w specyficznej sytuacji jêzykowej. Funkcjonuj¹ bowiem w dwu
– niesymetrycznych – sferach jêzykowych: jêzyka rodzimego (górno³u¿yckiego) oraz
jêzyka niemieckiego. Zaistnia³e ju¿ w wiekach œrednich ustalenie mowy Goethego
i braci Grimm jako jêzyka dominuj¹cego w komunikacji oficjalnej na £u¿ycach Górnych, nie spowodowa³o jednak uprawomocnienia niemczyzny jako jêzyka literackiego
mniejszoœci. Fakt ten traktowaæ nale¿y w kategoriach zjawisk niezwyk³ych, przede
wszystkim ze wzglêdu na to, i¿ jêzyk macierzysty Górno³u¿yczan by³ wy³¹cznie jêzykiem sfery prywatnej: rodziny, koœcio³a, kontaktów miêdzys¹siedzkich. Do zakoñczenia
II wojny œwiatowej tworzyli oni niemal bezwyj¹tkowo w jêzyku w³asnym, sporadycznie
pisuj¹c i w innych jêzykach zachodnios³owiañskich (zw³aszcza po czesku); oficjalnie
pierwszym niemieckojêzycznym utworem literackim autora-Górno³u¿yczanina sta³ siê
zbiór opowiadañ i wierszy Brìzana Auf dem Rain wächst Korn z 1951 r. Z powy¿szych
informacji wynika, i¿ pocz¹tki w³aœciwego rozwoju powieœci (okres powojenny) oraz
bilingwalnej twórczoœci literackiej (Górno³u¿yczanie ju¿ nigdy do monojêzycznoœci nie
powrócili) przypadaj¹ na ten sam okres5. Niemal idealna czasowa konstytucja obu zjawisk stanowi fundamentaln¹ – jak dot¹d niedostrze¿on¹, a przecie¿ elementarn¹ zarówno dla sposobu funkcjonowania literatury górno³u¿yckiej jako ca³oœci, jak i dla jej specyfiki – spoœród niezwykle interesuj¹cych zale¿noœci, jakie daj¹ siê wykazaæ miêdzy
obydwoma fenomenami. (Hipoteza, i¿ s¹ one ze sob¹ poniek¹d organicznie z³¹czone,
nie bêdzie niew³aœciwa).
Rozwa¿ania nad wybranymi aspektami ontologii powieœci Górno³u¿yczan ze szczególnym uwzglêdnieniem utworów w jêzyku niemieckim (ich sposobu istnienia, rozmiaru, znaczenia i recepcji) rozpocz¹æ nale¿y od zagadnienia najprostszego. Mimo ¿e wydawaæ siê ono mo¿e banalne, to jednak stanowi istotne utrudnienie dla badaczy
nieorientuj¹cych siê wystarczaj¹co w niuansach literatury górno³u¿yckiej. Chodzi o stosowanie przez niektórych autorów trzech form nazwisk: górno³u¿yckiej (przyk³adowo
Šewc), niemieckiej (Schuster) i compositum (Schuster-Šewc); podobnie rzecz siê ma
z imionami (Køesæan/Christian). Dla badaczy niesorabistów okolicznoœæ ta generuje powa¿ne niebezpieczeñstwo, czêsto siê bowiem zdarza, i¿ nie s¹ oni w stanie skojarzyæ ze
sob¹ wariantów jêzykowych – górno³u¿yckiego i niemieckiego – konkretnej powieœci
napisanej przez autora-Górno³u¿yczanina, które to zjawisko charakterystyczne jest dla
historii powieœci górno³u¿yckiej po 1945 r. Lub innymi s³owy: odmiennoœæ jêzykowa
form nazwiska i imienia autora danej powieœci mo¿e u osób takich wywo³aæ przeœwiadczenie, ¿e twórc¹ jej niemieckojêzycznego wariantu jest osoba inna ani¿eli podmiot
5
Do 1951 r. ukaza³a siê drukiem w dzienniku „Nowa doba” jedynie próba powieœciowa Brìzana w jêzyku
górno³u¿yckim Moja ûona Madelena. Dwa i pó³ rozdzia³u przygotowywanej w tym samym czasie przez tego¿
autora powieœci socrealistycznej pt. MAS (skrót od niemieckiego z³o¿enia Maschinenausleihstation) opublikowano dopiero w drugim tomie Wubranych spisow pisarza z 1958 r.
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sprawczy wersji górno³u¿yckiej (sferê problemow¹, czy mamy w tym przypadku do
czynienia z jednym lub dwoma oddzielnymi utworami, pozostawiam na jakiœ czas niewyjaœnion¹). Køesæan Krawc to autor powieœci w jêzyku górno³u¿yckim Woèakñmy
nalìæo z 1989 r., a Christian Schneider – powieœci w jêzyku niemieckim Meine Braut,
deine Braut? wydanej w 1990 r. W rzeczywistoœci chodzi o tego samego autora i ten
sam utwór, zaistnia³y jednak w literackiej przestrzeni górno³u¿ycko-wschodnioniemieckiej w dwu wariantach jêzykowych. Osobê nierozeznan¹ zmyliæ mog¹ w tym przypadku, obok odmiennoœci imion i nazwisk autora, równie¿ nieto¿samoœæ tytu³ów tudzie¿
niepokrywanie siê roku wydania obu powieœci (o dwu ostatnich sprawach bêdzie jeszcze mowa); dodam, i¿ ukaza³y siê one tak¿e w ró¿nych wydawnictwach (wersja
górno³u¿ycka – w budziszyñskim Ludowym nak³adnistwje Domowina, niemiecka –
w berliñskim Verlag Neues Leben) i w ró¿nej wysokoœci nak³adu. Na potrzeby podsumowania pierwszego z problemów nale¿y jeszcze wprowadziæ kilka uwag o charakterze
systematyzuj¹cym. W aspekcie zró¿nicowania imion i nazwisk autorów górno³u¿yckich
i niemieckich wariantów powieœæ górno³u¿ycka, rozpatrywana jako ca³oœæ (tj. przedi powojenna, po roku 1989, w jêzyku górno³u¿yckim i niemieckim), wykazuje dwie zasadnicze kombinacje. Niektórzy z literatów – przyk³adem najlepszym z najlepszych bêdzie tutaj Brìzan – ¿adnego ze swych niemieckojêzycznych utworów powieœciowych
nie wydali pod niemieck¹ form¹ nazwiska (w tym przypadku by³aby to forma [Georg]
Bresan)6. Drug¹ konfiguracjê przedstawia przypadek, kiedy w górno³u¿yckiej wersji danego utworu wystêpuje górno³u¿ycki wariant (imienia i) nazwiska danego autora,
a w niemieckojêzycznej – niemiecki. Obok wymienionego powy¿ej K. Krawca (alias
Ch. Schneidera) casus taki poœwiadcza chocia¿by przypadek Bena Šo³ty, który edycjê
górno³u¿yck¹ swej debiutanckiej i jedynej powieœci (Statok bjez hospodarja) sygnowa³
form¹ górno³u¿yck¹, a wariant niemieckojêzyczny (Das verlassene Erbe; obie 1963) –
niemieck¹ (Benno Scholze). Nale¿y zaznaczyæ, i¿ powieœciopisarze górno³u¿yccy konsekwentnie przestrzegali swego wyboru. W historii powieœci górno³u¿yckiej nie zaistnia³a bowiem sytuacja, by któryœ z nich wyda³ jedn¹ ze swych niemieckojêzycznych powieœci pod górno³u¿yck¹ form¹ imienia i nazwiska, inn¹ – pod niemieck¹; podobnie ma
siê rzecz w zakresie powieœci napisanej i wydanej w jêzyku górno³u¿yckim.
Przejœcie do drugiego – w perspektywie ogólnoliterackiej (w szczególnoœci zaœ slawistycznej i germanistycznej) byæ mo¿e najwa¿niejszego – z problemów powi¹zanych
z ontologi¹ powieœci Górno³u¿yczan zaznaczê zdaniem pytajnym: Jak uk³adaj¹ siê relacje kwantytatywne pomiêdzy powieœciami w jêzykach niemieckim i górno³u¿yckim
w obrêbie ca³oœci powieœci z £u¿yc Górnych, licz¹cej w zale¿noœci od przyjêtych kryteriów genologicznych wiêcej ni¿ czterdzieœci, a mniej ni¿ piêædziesi¹t pozycji (w wyliczeniu nie uwzglêdniam problemu cykli powieœciowych, dylogii i trylogii)? Zanim
przejdê do odpowiedzi, nale¿y zwróciæ uwagê na sposób istnienia powieœci w jêzyku
niemieckim w obrêbie literatury i powieœci górno³u¿yckiej. Oto w perspektywie wymie6
Podobny casus sta³ siê udzia³em drugiego z najwiêkszych powieœciopisarzy górno³u¿yckich, tj. Jurija
Kocha, z t¹ jednak¿e ró¿nic¹, ¿e forma górno³u¿ycka jego nazwiska jest identyczna z niemieck¹ (Koch-Koch); jako autor w obu wariantach jêzykowych powieœci m³odzie¿owej Bajka so kónèi / Das Ende des
Märchens (oba 1975) pojawia siê kolejny Jurij, tym razem Krawûa – w obu wariantach tej powieœci podpisywa³ siê autor górno³u¿yck¹ form¹ nazwiska.
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nionych powy¿ej trzech dyscyplin filologicznych, dla problemów literatury tej mniejszoœci najistotniejszych, niemieckojêzyczna powieœæ autorów górno³u¿yckich rozpatrywana byæ winna przede wszystkim w odniesieniu do powieœci w jêzyku górno³u¿yckim.
Aczkolwiek oba zjawiska mo¿na równie¿ badaæ oddzielnie, próba taka przynios³aby
zreszt¹ ciekawe i wymierne efekty, jestem jednak przekonany, i¿ dopiero konfrontatywne przedstawienie (niechby tylko w postaci wstêpnego rozpoznania, jak w przed³o¿onym artykule) obu komponentów niehomogenicznej pod wzglêdem tworzywa (tj. jêzyka) ca³oœci, jak¹ stanowi „powieœæ górno³u¿ycka/Górno³u¿yczan”, wydobêdzie cechy
znamienne nie tylko niemieckojêzycznej produkcji powieœciowej autorów z okolic Budziszyna, lecz równie¿ tej w jêzyku macierzystym.
Powieœci autorów górno³u¿yckich w jêzyku niemieckim wchodz¹ – w planie jednostkowym i ca³oœciowym – w trzy zasadnicze relacje z powieœciami w ich jêzyku ojczystym: utwór taki (1) istnieje samodzielnie, tj. bez górno³u¿yckiego wariantu; (2) funkcjonuje jako jeden, prymarny b¹dŸ wtórny, o ró¿nym stopniu ekwiwalencji, wariant
jêzykowy; (3) nie istnieje, co oznacza, ¿e dana powieœæ zaistnia³a jedynie w jêzyku górno³u¿yckim. Udzia³ powieœci napisanych przez autorów górno³u¿yckich jedynie w jêzyku niemieckim, tj. bez górno³u¿yckiego odpowiednika, nie jest znacz¹cy. Ujmuj¹c rzecz
ca³¹ statystycznie, oka¿e siê, ¿e mówimy o trzech takich przyk³adach, na dodatek autorstwa tego samego literata – Jurija Brìzana: 52 Wochen sind ein Jahr: Roman (1953),
stanowi¹cej pierwsz¹ ukoñczon¹ i wydan¹ powieœæ niemieckojêzyczn¹ pióra Górno³u¿yczanina, Mein Stück Zeit (powieœæ autobiograficzna, 1989) oraz Die grüne Eidechse: Roman (2001)7. Sytuacja powieœci niemieckojêzycznej rozpatrywana w kontekœcie
jej udzia³u w ogólnej produkcji powieœciowej autorów górno³u¿yckich zmienia siê jednak znacz¹co, jeœli uzwglêdniæ przypadki utworów istniej¹cych w obu wariantach jêzykowych: górno³u¿yckim i niemieckim. Takich przypadków zarejestrujemy ju¿ znacznie
wiêcej, bo dwadzieœcia (zarówno to, jak i poni¿sze wyliczenie bazuje na mej subiektywnej ocenie „powieœciowoœci” konkretnych utworów uznawanych przez rodzime literaturoznawstwo za powieœci). Okazuje siê zatem, i¿ z najwa¿niejszego dla historii powieœci
górno³u¿yckiej podokresu, tj. przedzia³u lat 1945–1989, pozostaj¹ dwadzieœcia trzy
utwory, które istniej¹ wy³¹cznie w jêzyku górno³u¿yckim (przy czym trylogia historyczna Marji Kubašec Bosæij Serbin [1963, 1964, 1965] zosta³a tu policzona jako trzy pojedyncze utwory). Niemieckojêzyczna powieœæ Górno³u¿yczan, ju¿ to jako utwór samodzielny, ju¿ to jako jeden z wariantów jêzykowych, stanowi po³owê ogólnego ich
dorobku powieœciowego. I wy³¹cznie z tego wzglêdu generuje zjawisko, którego nie tylko w literaturoznawczych, lecz równie¿ w kulturoznawczych oraz socjologicznych badaniach sorabistycznych, jako ¿e proces odchodzenia od monolingwizmu do bilingwizmu ma wartoœæ semiotyczn¹, pomijaæ nie wolno.
Trzecim donios³ym aspektem istnienia niemieckojêzycznej powieœci Górno³u¿yczan
bêdzie jej funkcjonowanie jako czynnika delimituj¹cego ca³oœciow¹ (w aspekcie chro7
Nie jest to bynajmniej sytuacja przypadkowa. Co interesuj¹ce, powieœci wy³¹cznie niemieckojêzyczne
Brìzana powstawa³y w pocz¹tkowym i schy³kowym okresie jego powieœciopisarstwa. Okres œrodkowy jego
twórczoœci to bezwyj¹tkowo powieœciopisarstwo w dwu jêzykach. O Brìzana tekstach niepowieœciowych
w jêzyku niemieckim i ogólnie o „nachwilnej a druûinospecifiskej literarnej rìènej zmìnje” u tego autora por.
Piniekowa 1999a.
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nologicznym) historiê powieœci górno³u¿yckiej. Powsta³e jeszcze przed wybuchem
II wojny œwiatowej pierwsze próby powieœciowe, zarówno autorów górno³u¿yckich, jak
i za takowych uwa¿anych (przypadek Niemca z urodzenia, Jana Wa³tara, autora próby
powieœciowej Timotheus. Wobraz z prìnjeho køesæanstwa), pisane by³y wy³¹cznie w jêzyku górno³u¿yckim i nie mia³y swojego niemieckojêzycznego wariantu, która to okolicznoœæ generuje sytuacjê znamienn¹ dla „nowej”, tj. powojennej, powieœci Górno³u¿yczan8. Równie¿ wszystkie, z wyj¹tkiem rozpoczêtej w czasie II wojny œwiatowej próby
powieœciowej Brìzana pt. Zwei Brüder, „antypowieœci” górno³u¿yckie (tj. utwory deklarowane, w ró¿nym stopniu gotowe, jednak nigdy nie wydane drukiem), zarówno te
sprzed 1945 r., jak i te powojenne, napisano jedynie po górno³u¿ycku. Stadium przejœciowe w tym zakresie reprezentuj¹ „romany” wydane miêdzy 1945 a 1989 r. Czêœæ
z napisanych i opublikowanych w tym okresie powieœci ma dwie wersje: górno³u¿yck¹
oraz niemieck¹9, wstêpuj¹ce w szereg ró¿norakich relacji formalnych i semantycznych.
Wybór drogi pisarskiej, tj. tworzenie jedynie w jêzyku ojczystym, w jêzyku ojczystym
i jednoczeœnie po niemiecku, wy³¹cznie po niemiecku, determinowany by³, przede
wszystkim przed 1989 r.10, w wielkiej mierze ideologicznie – niektórzy z pisarzy,
w pierwszej kolejnoœci Brìzan, jêli pisaæ jedynie po niemiecku, z kolei inni, przede
wszystkim ci przynale¿¹cy do starszej generacji (Jurij Wjela, Maria Kubašec, Anton
Nawka), tworzyli nadal wy³¹cznie po górno³u¿ycku (por. Derlatka, w druku). Okres od
1989 r. do dzisiaj to z kolei czas, w którym wszystkie powieœci Górno³u¿yczan (wyj¹tek
stanowi tutaj wydana jedynie po niemiecku powieœæ Brìzana Die grüne Eidechse) maj¹
ju¿ zawsze dwie wersje jêzykowe. Powieœæ niemieckojêzyczna autorów górno³u¿yckich, jej pocz¹tki i dalszy proces rozwojowy, oddaje zatem wiernie obraz fundamentalnych zmian ideologiczno-kulturowych, jakie zaistnia³y w spo³eczeñstwie s³owiañskich
mieszkañców Górnych £u¿yc po 1945 r. W obrêbie literatury by³ to proces stopniowego, fundowanego ideologicznie (casus Brìzana) lub pragmatycznego (zanikanie znajomoœci jêzyka macierzystego, przypadek m³odszych generacji) odchodzenia autorów
górno³u¿yckich od monolingwizmu i ustanowienia bilingwizmu jako podstawowego
sposobu wypowiedzi literackiej.
Przechodzê do czwartego zagadnienia, które uwa¿am za najciekawsze w aspekcie
teoretycznoliterackim. Miêdzy górno³u¿yckimi a niemieckimi wariantami powieœci wy8
Wskutek najsilniejszego na terenie literatur s³owiañskich oddzia³ywania dyrektyw realizmu socjalistycznego na literaturê, trwaj¹cego aktywnie w prozie i dramacie górno³u¿yckim a¿ po rok 1989, po 1945
roku dosz³o w obrêbie powieœci do niemal ca³kowitego – nie tylko deklaratywnego, lecz – co gorsza – równie¿ immanentnego, zerwania z tradycj¹ tego, nawet jeœli nieukonstytuowanego, gatunku.
9
Wyjaœniam, i¿ mówiê tu o sytuacji, kiedy obie wersje powstawa³y paralelnie. Nierównoczesnoœæ wydañ
górno³u¿yckiego i niemieckojêzycznego, zasadniczo ograniczaj¹ca siê najczêœciej do jednego roku, wynika³a
z uwarunkowañ procesu redakcyjnego i technicznego. Jest to zatem odmienna sytuacja od tej, kiedy to dana
powieœæ sta³a siê przedmiotem znacznie póŸniejszej translacji. Przyk³adowo utwór ze starszego okresu etnogenezy powieœci górno³u¿yckiej, Lorenca-Zalìskiego Kupa zabytych, powstaj¹cy w latach 1918–1924, wydany
ksi¹¿kowo po raz pierwszy w 1931 r., przet³umaczono na jêzyk niemiecki dopiero w 2000 r. (Die Insel der
Vergessenen: Roman einer suchenden Seele). Znakomita powieœæ Marji M³ynkowej Dny w dalinje, wydana po
górno³u¿ycku w 1967 r., doczeka³a siê t³umaczenia na jêzyk niemiecki dopiero w 2003 r. (Tage in der Ferne).
10
Zastrze¿enie to nale¿y wprowadziæ bezwzglêdnie, poniewa¿ po 1989 r. debiutuj¹ w literaturze górno³u¿yckiej m³odzi autorzy, dla których znajomoœæ jêzyka górno³u¿yckiego nie jest oczywistoœci¹ lub jest
wrêcz ewenementem.
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stêpuje szereg zjawiskowych i niespotykanych nigdzie indziej konstelacji, z których –
problematyka ta wymaga bowiem znacznie obszerniejszego studium – ograniczê siê jedynie do przedstawienia dwu najciekawszych. Pierwsz¹ stanowi sytuacja, w której konkretna powieœæ autora górno³u¿yckiego ma dwie identyczne wersje, przy czym istotn¹
kwestiê implikuje aspekt pierwszeñstwa: w niektórych przypadkach wariantem prymarnym by³a bowiem wersja w jêzyku macierzystym (literatura górno³u¿ycka?), w innych
– wersja w jêzyku niemieckim (literatura niemiecka?). Konfiguracja druga zasadza siê
na fakcie, i¿ konkretna powieœæ autora górno³u¿yckiego zaistnia³a w dwu ró¿ni¹cych siê
miêdzy sob¹ w ró¿nym stopniu wersjach jêzykowych; równie¿ w tym przypadku kwestiê podstawow¹ funduje problem, który z wariantów by³ pierwszy.
Zagadnienie pierwszeñstwa danego wariantu jêzykowego (uwaga ta nie dotyczy jedynie utworów powieœciowych Górno- i Dolno³u¿yczan, lecz tak¿e innych gatunków,
a nawet rodzajów literackich) stanowi dla badacza literatur serbo³u¿yckich jedn¹ z najbardziej skomplikowanych kwestii. Najistotniejszym czynnikiem jest przy tym to, ¿e
trudnoœci te nie wynikaj¹ bynajmniej jedynie z problemów natury „technicznej”, z którymi badacz literatury, zw³aszcza historyk i teoretyk, jest zawsze konfrontowany.
Przyk³adowo okolicznoœæ, i¿ jako pierwsza – chronologicznie – ukaza³a siê wydana
w niemieckim wydawnictwie wersja niemieckojêzyczna danej powieœci Górno³u¿yczanina, nie przes¹dza w ¿aden sposób o tym, ¿e by³ to zarazem jej wariant prymarny; proces redakcyjny nad z³o¿onym maszynopisem utworu w jedynym w okresie 1958–1989
wydawnictwie serbo³u¿yckim (wspomniane Ludowe nak³adnistwo Domowina), ograniczonym w wymiarze osobowym, technicznym i materialnym, musia³ z natury rzeczy
trwaæ znacznie d³u¿ej. G³ówn¹ przyczyn¹ w zakresie czêstej niemo¿noœci ustalenia
pierwszeñstwa danego wariantu jêzykowego konkretnej powieœci w sposób jednoznaczny – a okolicznoœæ taka jest ze wszech miar po¿¹dana, jako ¿e pozwala na dalsze, niesporne ustalenia w obrêbie kilku kolejnych podproblemów – staje siê brak otwartoœci
autorów serbo³u¿yckich (i górno-, i dolno³u¿yckich) do mówienia jasnym tekstem, który z jêzyków stanowi(³) dla nich w pracy nad utworem literackim jêzyk wyjœciowy11.
Badacz ma wprawdzie do dyspozycji rozmaite instrumenty i przes³anki (np. opis bibliograficzny), jednakowo¿ nie zawsze – b¹dŸ w tym przypadku: rzadko kiedy – pozwalaj¹
mu one na formu³owanie w tym zakresie s¹dów niepodwa¿alnych. Niekiedy sytuacjê
klaruje rzetelnoœæ wydawcy, zamieszczaj¹cego w nocie redakcyjnej utworu/powieœci informacjê o tym, i¿ w przypadku konkretnego wydania, z regu³y – fakt znacz¹cy – górno³u¿yckiego, mamy do czynienia z przek³adem z prymarnej wersji niemieckojêzycznej. St¹d te¿ nie ma w¹tpliwoœci co do tego, ¿e pierwotnymi wariantami kilku utworów
powieœciowych Brìzana z wczesnej fazy jego powieœciopisarstwa, tzn. minipowieœci
Christa: Die Geschichte eines jungen Mädchens / Christa: stawizna m³odeje holcy, Das
Mädchen Trix und der Ochse Esau / Trix a wo³ Jonas oraz dwu pierwszych tomów trylogii o Feliksie Hanušu (Der Gymnasiast / Šuler, Semester der verlorenen Zeit / Wuèbne
lìta) by³a wersja niemieckojêzyczna. Przy próbach ustalenia prymarnoœci danego wa11

Sytuacja ta mo¿e oczywiœcie wynikaæ z potrzeby obrony przez nich swej „serbo³u¿yckoœci”, której wyznacznikiem od dawien dawna by³a znajomoœæ (i kompetencja!) jêzyka ojczystego. Przyznanie, i¿ prymarn¹
wersjê powieœci stanowi wariant niemieckojêzyczny, automatycznie generowaæ mo¿e zarzut nieznajomoœci
mowy ojców.
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riantu jêzykowego konkretnej powieœci jako wskazówka funkcjonowaæ mo¿e wspomniana powy¿ej okolicznoœæ pierwszeñstwa ukazania siê drukiem okreœlonego wariantu
jêzykowego. Je¿eli, pomimo sformu³owanych powy¿ej zastrze¿eñ, uznamy j¹ za
wi¹¿¹c¹, wówczas otrzymamy nastêpuj¹cy obraz: wariant niemieckojêzyczny by³by
prymarny w przypadku powieœci Jurija Kocha Landung der Träume / Nawrót sonow
(1982/1983), Augenoperation / Wšitko, štoû ja widŸu (1988/1989); wariant górno³u¿ycki
– dla powieœci Brìzana Robert a Sabina / Eine Liebesgeschichte (1961/1962) i Krabat.
Druha kniha / Krabat oder Die Bewahrung der Welt (1994/1995), Køesæana Krawca
Woèakñmy nalìæo / Meine Braut, deine Braut? (1989/1990) i Paradiz. Roman serbskeje
swójby / Das Ende vom Paradies (2009/2013) oraz Jurija Krawûy Wa³porny woheñ /
Die verlorenen Söhne (1990/1991). Pozosta³e z maj¹cych oba warianty jêzykowe powieœci autorów górno³u¿yckich wydane zosta³y w tym samym roku, najczêœciej w jednym z wydawnictw (wschodnio-)niemieckich i nak³adnistwje Domowina (niekiedy
tylko w Domowinie), st¹d te¿ ustalenie faktycznego stanu rzeczy jest w takich przypadkach najczêœciej niemo¿liwe. Przy dociekaniach, który z wariantów jêzykowych danej
powieœci by³ prymarny, nie mo¿e siê literaturoznawca sorabista zdawaæ na Ÿród³a naukowe i bibliograficzne. Te z nielicznych, w których odnajdziemy informacje o powieœciach górno³u¿yckich, problem pierwszeñstwa danego wariantu jêzykowego z regu³y
pomijaj¹12, z kolei jeszcze inne podaj¹ informacje b³êdne13.
Powracaj¹c do problemu ekwiwalencji jednostkowych powieœci Górno³u¿yczan istniej¹cych w jêzyku górno³u¿yckim i niemieckim, uœciœliæ nale¿y, i¿ ich izomorfia realizuje siê poprzez kilka elementów. Do rozstrzygaj¹cych nale¿¹ w tym zakresie: identycznoœæ architektoniczna, tj. ta sama liczba rozdzia³ów, wspó³brzmienie tytu³ów itp.,
dalej to¿samoœæ semantyczna tytulatury oraz, nie na koñcu, wspomniana identycznoœæ/nieidentycznoœæ formy imienia i nazwiska autora. Kwesti¹ ciekaw¹ i symptomatyczn¹ nie tylko dla równowa¿noœci jêzykowych wariantów danej powieœci, ale wrêcz
dla rozwa¿añ nad jej statusem (ten sam utwór? dwa niezale¿ne utwory?) oraz faktyczn¹
przynale¿noœci¹ jej danej wersji jêzykowej do danego, nieto¿samego krêgu literackiego
(literatura górno³u¿ycka? literatura [wschodnio-]niemiecka?) bêdzie to, ¿e w obrêbie
powojennej powieœci górno³u¿yckiej doliczyæ siê mo¿na jedynie czterech w pe³ni iden12
W haœle Trylogia o Feliksie Hanuszu (Leszczyñski 1994) nie odnajdziemy ¿adnej wzmianki odnosz¹cej
siê do faktu, i¿ – przynajmniej – dwa pierwsze tomy sporz¹dzi³ Brìzan prymarnie w jêzyku niemieckim.
13
Przyk³adowo Jacek S. Buras w swym opracowaniu podaje, ¿e wszystkie prze³o¿one na jêzyk polski
utwory Brìzana mia³y orygina³ w jêzyku „³u¿yckim” (Buras 1996: 84). Nie wdaj¹c siê w takie szczegó³y jak
ten, i¿ nie ma jêzyka „³u¿yckiego”, s¹ natomiast jêzyki górno³u¿ycki i dolno³u¿ycki, nale¿y stwierdziæ, ¿e informacja ta jest mylna przynajmniej w stosunku do trzech pierwszych podawanych przez bibliografa
przek³adów. Uszczypliwie dodaæ równie¿ mo¿na, ¿e jak¹ wartoœæ mieæ mog¹ podane przez badacza informacje, kiedy nazwisko autora górno³u¿yckiego podano w nich jako Breûan? Autora opracowania nie usprawiedliwia fakt, i¿ najoczywiœciej korzysta³ przy zestawieniu bibliografii ze Ÿróde³ niemieckich, które, jak chocia¿by czasopismo „Neue deutsche Literatur”, przez d³u¿szy czas po 1949 r. podawa³o przy prezentacji
fragmentów prozy Brìzana tak¹ w³aœnie niew³aœciw¹ formê nazwiska górno³u¿yckiego pisarza. Boles³aw Lubosz, autor has³a odnosz¹cego siê do pierwszej czêœci Krabata (Lubosz 1994), pisze o powieœci pt. Krabat,
czyli o przemianach œwiata, czyli de facto o niemieckim wariancie utworu. Wersja górno³u¿ycka zatytu³owana jest po prostu Krabat i pod takim te¿ tytu³em ukaza³a siê w jêzyku polskim nak³adem katowickiego
„Œl¹ska” (1984).
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tycznych pod wymienionymi wzglêdami edycji14. Izomorfia wariantów jêzykowych powieœci Górno³u¿yczan stanowi zatem zjawisko znacznie rzadsze ani¿eli ich odmiennoœæ, co samo w sobie przedstawia pasjonuj¹cy materia³ do rozwa¿añ tekstologicznych
oraz teoretycznoliterackich. Wspólny mianownik, wyró¿niaj¹cy drug¹ z wymienionych
konstelacji zale¿noœci pomiêdzy górno³u¿yckim a niemieckojêzycznym wariantem konkretnej powieœci, opiera siê na ich dywergencji – w ró¿nych postaciach i zakresach.
Ró¿nice te daj¹ siê wykazaæ m.in. w aspekcie ju¿ wspomnianym, zatem w odmiennoœci
nazwisk (Krawc-Schneider), kolejnym czêstym elementem dywerguj¹cym bêdzie rozbie¿noœæ tytu³ów obu wariantów jêzykowych15. Szczególny przypadek odmiennoœci, nie
tylko tytulatury, przedstawia druga czêœæ powieœci Brìzana o Krabacie. Obie publikacje
ró¿ni¹ siê bowiem znacz¹co w obrêbie architektoniki wersji górno³u¿yckiej i niemieckiej. Wydanie górno³u¿yckie (Krabat: druha kniha, 1994) ma trzydzieœci siedem rozdzia³ów, podczas gdy wariant niemiecki (Krabat oder die Bewahrung der Welt: Roman,
1995) – tylko piêtnaœcie, wersja niemieckojêzyczna ma z kolei rodzaj prologu (w funkcji Vorgeschichte), którego nie odnajdziemy w edycji górno³u¿yckiej.
Dla problemu relacji zachodz¹cych pomiêdzy górno³u¿yckim i niemieckim wariantem jêzykowym danej powieœci istotnym zagadnieniem – mo¿na je zreszt¹ uznaæ za
pi¹te pole problemowe – staje siê tak¿e kwestia podmiotowoœci. Oto spraw¹ przysparzaj¹c¹ niema³ych trudnoœci staje siê odpowiedŸ na pytanie, kto by³ autorem wtórnej
wersji konkretnej powieœci, odpowiednio w jêzyku górno³u¿yckim lub niemieckim.
W przypadku literatury, w wielkim udziale równie¿ powieœci, Górno³u¿yczan sprawa ta
nie jest wcale tak oczywista, nawet pomimo pryncypialnego bilingwizmu pisarzy mniejszoœci (wszyscy pisarze górno³u¿yccy tworz¹cy po 1945 r. pos³uguj¹ siê jêzykiem niemieckim, niektórzy znacznie lepiej ni¿ macierzystym). Myli siê ten, kto s¹dzi, i¿ autorem wersji górno³u¿yckiej i niemieckiej danej powieœci jest zawsze ten sam pisarz.
Przeciwnie: w aspekcie autorstwa sekundarnej wersji jêzykowej spotykamy w obrêbie
powieœci Górno³u¿yczan kilka kombinacji. Pierwsz¹ z nich stanowi ta najbardziej oczekiwana: przyk³adowo Koch jest autorem wersji niemieckiej oraz górno³u¿yckiej swego
utworu Landung der Träume / Nawrót sonow16. Rezultaty wczesnego okresu powieœcio14
Przyk³adami izomorfii obu wersji jêzykowych danej powieœci s¹ kolejne utwory Brìzana – Christa: Die
Geschichte eines jungen Mädchens (1957) vs Christa: Stawizna m³odeje holcy (1958); Èorny m³yn vs Die
schwarze Mühle (obie 1968); Salowèenjo vs Die Leute von Salow (obie 1997). Równie¿ krótka powieœæ – zdaniem innych: d³u¿sze opowiadanie – Krawûy Bajka so kónèi vs Das Ende des Märchens (obie 1975) stanowi
dobry przyk³ad ilustruj¹cy (drobna semantyczna ró¿nica pomiêdzy tytu³ami obu wariantów wynika z w³aœciwoœci morfologicznych jêzyka niemieckiego).
15
Przyk³ady: Der Gymnasiast vs Feliks Hanuš. Šuler (obie 1958); Semester der verlorenen Zeit (1960) vs
Feliks Hanuš. Wuèbne lìta (1961); Feliks Hanuš. Zra³e lìta vs Mannesjahre (obie 1964); Robert a Sabina
(1961) vs Eine Liebesgeschichte (1962); Statok bjez hospodarja vs Das verlassene Erbe (obie 1963); Krabat
vs Krabat oder Die Verwandlung der Welt (obie 1976); Stary nan vs Bild des Vaters (obie 1982); Landung
der Träume (podwójne wydanie 1982) vs Nawrót sonow (1983); Augenoperation (1988; w póŸniejszej edycji
licencyjnej innego wydawnictwa równie¿ jako Schattenrisse, 1990) vs Wšitko, štoû ja widŸu (1989);
Woèakñmy nalìæo (1989) vs Meine Braut, deine Braut (1990); Wa³porny woheñ (1990) vs Die verlorenen
Söhne (1991); Krabat: druha kniha (1994) vs Krabat oder die Bewahrung der Welt (1995).
16
Ów model jest najliczniejszy, z podanych w przypisie nr 15 przyk³adów konstelacji tej nie potwierdzaj¹
jedynie dwa pierwsze tomy Feliksa Hanuša Der Gymnasiast / Šuler i Semester der verlorenen Zeit / Wuèbne
lìta, dodatkowo kolejne, tj. nieuwzglêdnione w zestawieniu, powieœci jego autorstwa, tj. Christa: Die Ge-
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pisarstwa Brìzana konstytuuj¹ drug¹ z mo¿liwoœci. W latach 1958–1964 pracowa³ on
nad najwa¿niejsz¹ powieœci¹ tego okresu nie tylko prozy (i literatury) Górno³u¿yczan,
lecz równie¿ prozy wschodnioniemieckiej17, tj. trylogi¹ o Feliksie Hanušu. Jako prymarn¹ wersjê dwu pierwszych tomów (Der Gymnasiast; Semester der verlorenen Zeit)
traktowaæ nale¿y wariant niemieckojêzyczny. Naturalnie, oba ukaza³y siê równie¿ w jêzyku górno³u¿yckim (Šuler; Wuèbne lìta), z tym ¿e podmiotem sprawczym nie by³
w tym przypadku sam Brìzan, ale – jak zaœwiadczaj¹ stopki obu wydañ – inny pisarz,
Cyril Kola. (On te¿ prze³o¿y³ na górno³u¿ycki i dwie kolejne niemieckojêzyczne powieœci Brìzana z tego okresu – Christa: Die Geschichte eines jungen Mädchens i Das
Mädchen Trix und der Ochse Esau18). Niejasna jest za to kwestia prymarnoœci i podmiotowoœci górno³u¿yckiego wariantu trzeciego tomu cyklu (Feliks Hanuš. Zra³e lìta /
Mannesjahre, obie 1964); bezsprzeczny jest jedynie fakt znacznie d³u¿szego okresu,
który autor poœwiêci³ na jego sporz¹dzenie. Stopka wydawnicza cytowanego wydania
nie podaje ¿adnej informacji o tym, czy mamy do czynienia z translacj¹ (np. Cyrila
Koli), czy te¿ jest to ju¿ dzie³o samego Brìzana (twórc¹ wariantu niemieckojêzycznego
powieœci by³ naturalnie sam autor). Nie uda³o mi siê odnaleŸæ równie¿ ¿adnych informacji, które by pozwoli³y na ustalenie, która z wersji jêzykowych tego utworu by³a prymarna. Wskazówki odnosz¹ce siê do ogólnego problemu bilingwizmu Brìzana, zawarte
chocia¿by w artyku³ach Frida Micha³ka i Dietricha Scholzego-Šo³ty, w myœl których
„serbska wersija jeho [Brìzana] dŸì³a je zwjetša druhotna” (Micha³k 1977: 272) lub
„vìtšinou psal nejprve nìmecký” (Scholze-Šo³ta 2013: 118), s¹ jedynie spekulacjami
bez wiêkszej wartoœci dowodowej19. Niemniej sytuacja, w której powieœciopisarz górschichte eines jungen Mädchens / Christa: Stawizna m³odeje holcy (1957/1958) oraz Das Mädchen Trix und
der Ochse Esau / Trix a wo³ Jonas (obie 1959). W przypadku tej powieœci Brìzan twierdzi³, ¿e „tuta – hewak
nic nadmìru waûna – kniûka, je mój prìni pospyt woprawdŸiteje literarneje dwurìènosæe” (Brìzan 1998: 80).
WypowiedŸ ta pozostaje w jawnej sprzecznoœci z informacj¹ w stopce ksi¹¿ki, i¿ chodzi³o o „awtorizowany
pøe³oûk”, autorem przek³adu by³ Cyril Kola. Kolejne stwierdzenie padaj¹ce w cytowanym artykule Brìzana,
jakoby „Wšitko, štoû pozdŸišo pisach, myslach – jeli je pisanje mysliæ – abo zaèuwach – jeli je pisanje
zaèuwaæ – serbsce a pøe³oûowach do nìmèiny” (Brìzan 1998: 80), jest w dniu dzisiejszym praktycznie niesprawdzalne. Prymarnoœæ wydañ niemieckojêzycznych kolejnych utworów autora nie musi podwa¿aæ cytowanych jego s³ów, wiele jednak wskazuje na to, ¿e wypowiedŸ ta stanowi jeden z elementów w³aœciwej dlañ
konfabulacyjnej autostylizacji. Najtrafniej przedstawi³a ten problem czeska literaturoznawczyni Helena
Ulbrechtová, pisz¹c, i¿ w swych autowypowiedziach Brìzan „s oblibou pouûívá element hry se ètenáøem.
V této høe však chce mít jednoznaènì navrch a velmi úspìšnì toho dosahuje sebekritikou a zdánlivou
upøímností èi sebebièováním. Jeho vzpomínky a poznámky k vlastnímu dílu je nutno èíst jako doprovodný
text, který však mùûeme dešifrovat aû poté, co mu pøestaneme jednoznaènì vìøit a pøestaneme jeho výpovìdní
platnost povaûovat za autoritativní” (Ulbrechtová 2009: 210).
17

Cykl, obok takich utworów jak Abschied Johannesa R. Bechera, Die Abenteuer des Werner Holt Dietera
Nolla, Franziska Linkerhand Brigitte Reimann, Der Aufenthalt Hermanna Kanta, sta³ siê jednym z najlepszych przyk³adów socjalistycznej powieœci rozwojowej (der sozialistische Bildungsroman) NRD (Mayer
1992).
18
Teoretycznoliterackie komplikacje zwi¹zane z kwesti¹ autorstwa wariantu sekundarnego danej powieœci
rozszerzyæ nale¿y równie¿ na zagadnienie autoryzacji przek³adu. Obie wymienione translacje powieœci
Brìzana przez Kolê by³y bowiem przek³adami autoryzowanymi przez autora, co jednoczeœnie implikuje fakt
zaistnienia kolejnej mo¿liwoœci w zakresie t³umaczeñ wariantów sekundarnych (niemieckojêzycznych lub górno³u¿yckich), tj. translacji nieautoryzowanych.
19

Czas powstania obu artyku³ów, z których ¿aden nie daje jasnej odpowiedzi na interesuj¹ce nas pytanie,
dzieli ponad trzydzieœci lat. Œwiadczy to dowodnie o tym, jakich komplikacji nastrêcza badaczom, nawet spe-
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no³u¿ycki korzysta³ z pomocy innego autora przy sporz¹dzeniu sekundarnego wariantu
jêzykowego swej powieœci (mówiê tu o ca³oœciowym wydaniu ksi¹¿kowym20), jest
wyj¹tkowa i odnosi siê – wedle mej wiedzy – wy³¹cznie do przypadku Brìzana.
Szósty z wybranych problemów ontologii powieœci Górno³u¿yczan sprzêga siê
z ogólnym zagadnieniem recepcji tego gatunku w literaturach spoza krêgu macierzystego, tj. górno³u¿ycko-niemieckiego. Oto w literaturach obcych powieœæ mniejszoœci
znacz¹co intensywniej przyjmowana by³a przez wersje niemieckie ani¿eli przez wersje
górno³u¿yckie. Z jednej strony zjawisko to jest w pe³ni zrozumia³e, walna czêœæ z powojennych powieœci Górno³u¿yczan powsta³a przecie¿ prymarnie w jêzyku niemieckim,
co stawia ich przynale¿noœæ do piœmiennictwa górno³u¿yckiego pod mniejszym lub
wiêkszym znakiem zapytania. Z drugiej jednak strony w zakresie przek³adów powieœci
górno³u¿yckiej zaistnia³a – przedstawiona poni¿ej – sytuacja, która napawa niepokojem.
Wpierw jednak szczypta systematyki. Na potrzeby t³umaczenia danej powieœci autora
górno³u¿yckiego na jêzyk obcy translatorzy wyzyskiwali trzy strategie: (1) t³umaczyli
z wersji prymarnej: niemieckiej b¹dŸ górno³u¿yckiej (co bardziej zrozumia³e); (2) przek³adali z wariantu nieprymarnego: niemieckiego lub górno³u¿yckiego (co znacznie
mniej zrozumia³e); (3) stosowali swoiste translatorskie hybrydy (co ju¿ w ogóle trudno
poj¹æ). Pierwszy z wymienionych powy¿ej sposobów recepcji powieœci Górno³u¿yczan
nie wymaga obszernych wyjaœnieñ. W przypadku translacji prymarnych wariantów niemieckojêzycznych przoduje twórczoœæ nap³odniejszego, a przez to najchêtniej i najczêœciej recypowanego „romansiera” górno³u¿yckiego, czyli Brìzana. Najwczeœniejsze
z t³umaczonych na jêzyk polski jego utworów, nie tylko powieœciowych (Urodziny Krestana Serbina, 1954), bo równie¿ zbiorów opowiadañ Na miedzy rosìnie zbo¿e (1953)
i Opowiadania ³u¿yckie (1953), przek³adane by³y z jêzyka orygina³u, niemieckiego, co
– w szczególnoœci w przypadku drugiego z wymienionych zbiorów opowiadañ – prowadzi³o w prostej linii do nieœcis³oœci i przeinaczeñ tycz¹cych siê oddania realiów serbo³u¿yckich. Dodam, i¿ za owe niedoci¹gniêcia, które irytowa³y mi³oœników s³owiañskich £u¿yc, wydawca tomu („Czytelnik”) pisemnie przeprosi³ (Szewczyk 1955: 20).
Przek³ady prymarnie niemieckojêzycznych minipowieœci tego autora Trix i Christa na
wszystkie jêzyki obce, w tym górno³u¿ycki, to t³umaczenia z wariantu niemieckiego21.
cjalistom, ustalenie faktycznego stanu rzeczy w zakresie prymarnoœci i wtórnoœci danego wariantu jêzykowego konkretnego, istniej¹cego w obu jêzykach, utworu pisarza górno³u¿yckiego.
20

Zastrze¿enie to wprowadzam ze wzglêdu na fakt, i¿ spotykamy siê z sytuacj¹, kiedy fragmenty powieœci
w jêzyku górno³u¿yckim zosta³y przet³umaczone na jêzyk niemiecki przez inn¹ osobê (Górno³u¿yczanina).
Pierwszy i drugi rozdzia³ powieœci Kocha Mjez sydom mostami, do dnia dzisiejszego dostêpnej w ca³oœci jedynie w wersji górno³u¿yckiej, przet³umaczy³ na jêzyk niemiecki Albert Wawrik. On te¿ by³ autorem translacji fragmentu powieœci Marji M³ynkowej Dny w dalinje, do 2003 r. obecnej w przestrzeni literackiej jedynie
w postaci wersji górno³u¿yckiej. Oba ustêpy, zatytu³owane odpowiednio Zwischen sieben Brücken oraz Der
Tod des Schneiders, ukaza³y siê w tym samym, „serbo³u¿yckim” numerze czasopisma „Neue deutsche Literatur” z marca 1967 r. Zamieszczone w tym zeszycie niemieckojêzyczne fragmenty dwu kolejnych powieœci autorów górno³u¿yckich, Die schwarze Mühle Brìzana (dostêpna w dwu wariantach jêzykowych) i ...und eure
Kinder werden Waisen sein Pawo³a Völkla (jedynie wersja górno³u¿ycka) pochodzi³y od ich autorów.
21
T³umacz wersji bia³oruskiej Christy (1966) Aliaksy Zarycki by³ znawc¹ literatury niemieckiej i z tego
te¿ jêzyka utwór ten przet³umaczy³. Odwrotnie post¹pi³ Aleœ Trajanowski, zorientowany zdecydowanie slawistyczne, dziêki któremu Bia³orusini zapoznali siê z Èornym m³ynem (1984). Motywacjê t³umacza opisywa³
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Jak powiedziano, wykorzystywanie do przek³adu wersji prymarnej, w tym przypadku
niemieckojêzycznej, stanowi sytuacjê typow¹ i zrozumia³¹; jest to podstawowa praktyka translacji z literatur monojêzykowych (literatury niemieckiej zazwyczaj nie t³umaczy
siê na jêzyk polski za poœrednictwem np. przek³adów francuskich). Odmiennie oceniæ
przyjdzie jednak – dla sposobu, a nade wszystko dla sensu istnienia „ma³ej” literatury
mniejszoœci narodowej – konfiguracjê odwrotn¹, kiedy to powieœci autorów górno³u¿yckich t³umaczono z wariantu wtórnego (dotyczy to zw³aszcza sytuacji, kiedy t³umaczono z sekundarnego wariantu niemieckojêzycznego). Semantyka owego modelu suponuje stan symetrii w planie ponadjednostkowym, zatem wyzyskiwanie do przek³adu
ró¿nych powieœci ró¿nych autorów raz jednego wtórnego wariantu jêzykowego (np. niemieckiego), a raz drugiego (np. górno³u¿yckiego). W przypadku przyjmowania powieœci górno³u¿yckiej w literaturach obcych bêdzie to jednak stan czysto teoretyczny. Jedyn¹ realizacj¹ sytuacji wykorzystywania do translacji wariantu wtórnego konkretnej
powieœci by³a bowiem ta, kiedy t³umaczono z sekundarnego wariantu niemieckiego; nie
zaistnia³a – wedle mej wiedzy – sytuacja, kiedy to dan¹ powieœæ prze³o¿ono na jêzyk
obcy z nieprymarnego wariantu górno³u¿yckiego. Najlepsz¹ ilustracjê tej – jak napisa³em: niepokoj¹cej – realizacji przedstawia casus kolejnej z Brìzanowskich minipowieœci Robert a Sabina / Eine Liebesgeschichte. Pomimo ¿e odnoœnie do powieœci tej
przyj¹æ mo¿na za pewnik prymarnoœæ wariantu w jêzyku górno³u¿yckim (M³ynkowa
1973: 54), to jednak wszystkie przek³ady tego utworu na jêzyki obce, w tym na jêzyki
s³owiañskie, dokonane zosta³y z wersji niemieckiej. Kolejna z minipowieœci Brìzana
Wycieczka do Krakowa, mimo ¿e – wedle wszelkich ustaleñ – wariantem oryginalnym
by³a wersja górno³u¿ycka, prze³o¿ona zosta³a przez Leszka Rejniewicza z wariantu niemieckiego, co notabene znacz¹co zmieni³o wydŸwiêk tego utworu22. Przek³ady s³owacki Ladislava Šimona (Cesta do Krakova, 1978) oraz estoñski Oskara Kuningasa
(Reis Krakovisse, 1970) to równie¿ translacje sekundarnego niemieckiego, a nie prymarnego górno³u¿yckiego wariantu tego utworu.
Wzmiankowany niepokój, jaki wzbudza wykorzystywanie do translacji na jêzyki
obce sekundarnych wersji niemieckojêzycznych powieœci Górno³u¿yczan, wynika
z dwu okolicznoœci. Pierwsz¹ z nich determinuje sygnalizowana ju¿ kwestia mo¿liwych
(lub lepiej: nieuniknionych) przeinaczeñ ca³oœci przekazu b¹dŸ mniejszej lub wiêkszej
jego czêœci. Odkszta³cenia te wyp³ywaj¹ z odmiennoœci gramatycznej, leksykalnej –
Mìræin Völkel nastêpuj¹co: „[Trajanowski] k³adŸeše waûnosæ na original”, wyjaœniaj¹c jednoczeœnie, ¿e
t³umacz „serbšæinje jara derje rozumješe” (Völkel 2000: 142).
22
Tytu³ prymarnej wersji górno³u¿yckiej brzmi Nawrót do Krakowa, sekundarnej wersji niemieckiej –
Reise nach Krakau. Górno³u¿ycki nawrót nale¿y t³umaczyæ na jêzyk polski jako „powrót”, niemieck¹ Reise –
jako „wycieczkê, podró¿”, pomiêdzy obydwoma tytu³ami istnieje zatem, wcale niedrobna, ró¿nica semantyczna. Abstrahuj¹c od faktu, ¿e „powrót” oznacza coœ innego ni¿ „podró¿”, oba rzeczowniki nios¹ w sobie tak¿e
inny, niezwykle istotny dla wymowy powieœci, potencja³ znaczeniowy. Podkreœliæ nale¿y z ca³¹ stanowczoœci¹, ¿e w warstwie fabularno-tematyczno-ideologicznej utworu mowa jest o powrocie, a nie o wycieczce bohatera. Wbrew pocz¹tkowemu za³o¿eniu Stefan Gonda, kosmopolita polskiego pochodzenia i uciekinier przed
socjalizmem, goszcz¹c w Europie z okazji kongresu architektów, nie pojecha³ do Krakowa/Polski na okazjonaln¹ wycieczkê, on do tego miasta/Polski – jako ideologiczny syn marnotrawny – po niemal dwudziestu latach nieobecnoœci powróci³ i, na co wskazuje gest harmonizacyjny w finalnej scenie, ju¿ swej dawnej ojczyzny nie opuœci.
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a przez to i niekiedy semantycznej – obu jêzyków23. Druga polega na tym, i¿ przek³ady
na jêzyki obce z niemieckojêzycznych wariantów powieœci autorów górno³u¿yckich implikowaæ mog¹ negacjê potrzeby pisania przez nich utworów literackich w jêzyku rodzimym. Skoro jako podstawy t³umaczeñ powieœci, napisanych w jêzyku ojczystym, nawet na najbli¿sze pod wzglêdem morfologii jêzyki zachodnios³owiañskie, s³u¿¹
sekundarne wersje niemieckie (przeznaczone dla czytelnika niemieckiego), czemu
mia³bym siê trudziæ pisaniem kolejnych utworów w jêzyku macierzystym? – zapytaæ
mo¿e przeciêtny pisarz-Górno³u¿yczanin. A od nadw¹tlenia przekonania o potrzebie
twórczoœci literackiej w jêzyku mniej popularnym, nawet jeœli jest to jêzyk ojczysty, do
przejœcia do tworzenia jedynie w jêzyku wiêkszym, s¹siedzkim, daj¹cym nieporównywalnie wiêksz¹ szansê na literacki sukces i uznanie (vide Brìzan), droga jest krótka,
prosta i bynajmniej nie wyboista... O skutkach takiego kroku nie ma potrzeby siê rozpisywaæ. Jak siê zdaje, z konsekwencji tych zdawali sobie sprawê równie¿ niektórzy
z t³umaczy (byæ mo¿e odgrywa³y tu jak¹œ rolê ich swoiste „wyrzuty sumienia”).
W t³umaczeniach tych powieœci autorów górno³u¿yckich, które funkcjonuj¹ w obu wersjach jêzykowych, posuwali siê niekiedy do nader karko³omnych rozwi¹zañ, okreœlonych powy¿ej jako hybrydowe. Jeden z takich przypadków przedstawiaj¹ polskie translacje utworów Brìzana autorstwa Ireny T. S³awiñskiej: trylogii o Feliksie Hanušu i opus
magnum prozy tego autora i zarazem prozy górno³u¿yckiej, czyli Krabata ksiêgi pierwszej (Krabat / Krabat oder Die Verwandlung der Welt). Wedle s³ów recenzenta trylogii (Widera 1972) oraz stopki redakcyjnej Krabata powieœci te S³awiñska przet³umaczy³a z wariantu niemieckiego i „porówna³a” lub „zestawi³a” z wersj¹ górno³u¿yck¹.
Nie by³ to bynajmniej przypadek odosobniony. Podobnie post¹pili i inni. Czeski
t³umacz jednej z najpiêkniejszych powieœci górno³u¿yckich, Brìzanowskiego Starego
nana / Bild des Vaters, Vaìclav Maidl (Obraz otce, 1987) dokona³ przek³adu, jak zdradza nota redakcyjna ksi¹¿ki, „z autorova nìm[eckého] pøek[ladu] s pøihlédnutím
k luûickosrbskému orig[inálu]”24. Dok³adna analiza wyników tych „porównañ”, „zestawieñ” itp. nadal czeka na realizacjê. Zaznaczyæ mogê jedynie, ¿e odmiennie post¹pili
t³umacze wzglêdem tytu³ów utworów: S³awiñska wyzyska³a tytulaturê wariantu górno³u¿yckiego, Maidl – niemieckojêzycznego; polska t³umaczka w translacji trylogii
wprowadzi³a równie¿ górno³u¿yckie nazwy miejscowe. Jak pisa³em, mo¿liwe, i¿ w ten
sposób t³umacze zrekompensowaæ chcieli fakt t³umaczenia powieœci Górno³u¿yczanina
z wersji sporz¹dzonej przezeñ w jêzyku nieojczystym. Wydaje siê jednak, ¿e zasadnicza
przyczyna takiego stanu rzeczy jest znacznie bardziej prozaiczna – niewystarczaj¹ca
znajomoœæ jêzyka górno³u¿yckiego poza terenem £u¿yc, nawet w s¹siedzkich krajach
s³owiañskich. Koñcz¹c rozwa¿ania nad tym problemem, zwrócê uwagê, i¿ translacja
23
Por. wywody Frido Micha³ka, filologa jêzykoznawcy i rodowitego Górno³u¿yczanina, odnosz¹ce siê do
jego subiektywnej oceny górno³u¿yckiego i niemieckojêzycznego wariantu Brìzanowskiego Krabata (Micha³k 1977: 273). Wynika z nich, i¿ bardziej zrozumia³a dlañ by³a wersja niemiecka.
24
Trzy lata po premierze powieœæ Krawûy Bajka so kónèi przet³umaczy³a „z nemeckého prekl[adu]
s prihliadnutím na luûickosrbský orig[inál]” na jêzyk s³owacki Jela Raimanová (Koniec rozprávky, 1978). Podobnie post¹pi³a t³umaczka drugiej ksiêgi Brìzanowskiego Krabata Perla Bûochová (Krabat alebo Premena
sveta, 1988), która niemiecki prototekst przek³adu „miestami overila” z edycj¹ górno³u¿yck¹. Odwrotnie zaœ –
Kvìta Hálová, przek³adaj¹c Èorny m³yn Brìzana na jêzyk czeski „z luûicko-srbského orig[inálu] s pøihlédnutím k nìm[eckému] orig[inálu]”.
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hybrydowa nie zawsze bêdzie mo¿liwa. W jaki bowiem sposób rozwi¹¿e t³umacz dylemat, który stawia przed nim dywergencja architektoniczna obu wariantów jêzykowych
drugiej ksiêgi Brìzanowskiej historii o Krabacie, które – jak wspomina³em – ró¿ni¹ siê
od siebie nie tylko liczb¹ rozdzia³ów, ale tak¿e prologiem obecnym w wersji niemieckojêzycznej? W tym przypadku „zestawienie” obu wersji jêzykowych na potrzeby
translacji nie tylko nie wyrówna strat wynikaj¹cych z odmiennych regu³ leksykalno-gramatycznych jêzyków górno³u¿yckiego i niemieckiego, lecz tak¿e uka¿e ró¿nice, g³ównie formalne, zachodz¹ce miêdzy wariantami powieœci w sposób bezpoœredni. Jeœli którykolwiek z t³umaczy pokusi siê o przedstawienie czytelnikowi z w³asnego krêgu
jêzykowego tej w³aœnie powieœci, ¿adne rozwi¹zania kompromisowe (= hybrydowe) nie
bêd¹ mo¿liwe: bêdzie siê on musia³ zdecydowaæ na przek³ad wersji albo górno³u¿yckiej, albo niemieckiej. Byæ mo¿e to w³aœnie odmiennoœæ obu wariantów przyczynia siê
do niezrozumia³ego dla mnie stanu rzeczy (ta czêœæ dylogii jest byæ mo¿e nieco s³absza
od tomu pierwszego w zakresie rozwi¹zañ formalnych, jednakowo¿ g³êbsza, jeœli chodzi o przes³anie w niej zawarte), ¿e druga ksiêga Krabata do dnia dzisiejszego nie doczeka³a siê ¿adnego przek³adu na jêzyk obcy.
Przechodz¹c do zagadnienia siódmego, jakie determinuje iloœæ wydañ górno³u¿yckich i niemieckich wariantów powieœci Serbo³u¿yczan wraz z wysokoœci¹ nak³adu,
wskazujê, i¿ w tym w³aœnie zakresie uwidacznia siê najwiêksza ró¿nica pomiêdzy poszczególnymi krêgami: macierzystym25, (wschodnio-)niemieckim oraz s³owiañskim
(wydania w innych krêgach jêzykowych z uwagi na ich marginalnoœæ mo¿na pomin¹æ).
Napiszê krótko, i¿ w tym aspekcie ¿adne porównania, o które móg³by siê pokusiæ
mi³oœnik literatury górno³u¿yckiej, zw³aszcza z krajów s³owiañskich, nie maj¹ racji
bytu. Wymieniona we wczeœniejszych rozwa¿aniach prymarnie niemieckojêzyczna minipowieœæ Brìzana Das Mädchen Trix und der Ochse Esau publikowana by³a w Niemczech Wschodnich piêciokrotnie, na £u¿ycach dwukrotnie, a w krêgu s³owiañskim
ukaza³a siê jedynie w jêzyku rosyjskim (1960). Minipowieœæ Robert a Sabina, wersja
prymarna w jêzyku górno³u¿yckim, wysz³a drukiem na £u¿ycach trzykrotnie (1961;
jako powieœæ w odcinkach w dzienniku „Nowa doba” w 1964 r.; jako czêœæ Pism wybranych autora w 1966 r.), w krêgu s³owiañskim po razie w Czechach (1964), Zwi¹zku
Radzieckim (1969) i S³owenii (1976), natomiast w NRD razy (przynajmniej) osiemnaœcie, w tym trzykrotnie w roku pierwszego wydania. Najbardziej jednak spektakularny
przypadek poœwiadcza Christa. Na £u¿ycach powieœæ ta ukaza³a siê trzykrotnie (1958,
1966, 1984), w krêgu s³owiañskim ukaza³a siê w dwu wydaniach w jêzyku serbochorwackim (Zagrzeb 1960, Belgrad 1978), po jednym – w bia³oruskim (1966) i czeskim
(1982). Tymczasem w Niemczech Wschodnich w okresie 1957–1989 doczeka³a siê
trzydziestu edycji! W okresie 1957–1989 ukazywa³a siê (z przerwami w latach 1968,
1974, 1981, 1984, 1986) corocznie, w latach 1964 i 1965 nawet w podwójnym wyda25

Nie nale¿y zapominaæ o problemie natury technicznej, tj. gdzie wydawano obie wersje jêzykowe. Powiedzieæ bowiem przychodzi, ¿e miêdzy jedynym (w okresie 1958–1991) serbo³u¿yckim wydawnictwem Domowina a wydawnictwami niemieckimi toczy³a siê swoista asymetryczna rywalizacja, z której – rzecz jasna –
oficyny niemieckie wychodzi³y zwyciêsko: publikowa³y i znacznie wiêcej, i zasadniczo wczeœniej. St¹d te¿
ka¿de wydanie powieœci w jêzyku górno³u¿yckim w wydawnictwie Domowina przed wersj¹ niemieck¹, jak
w przypadku Roberta a Sabiny, podkreœlano na £u¿ycach z nieukrywan¹ satysfakcj¹ (M³ynk 1962).
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niu. W ten sposób ta niepozorna i w sumie nie najlepsza powieœæ Brìzana dla dziewcz¹t
(byæ mo¿e st¹d wynika³o jej powodzenie) sta³a siê jego najbardziej znan¹ pozycj¹, nie
doœæ tego: najbardziej popularn¹ powieœci¹ pisarza górno³u¿yckiego w ogóle, zostawiaj¹c w tyle utwory znacznie ambitniejsze, chocia¿by jego trylogiê o Feliksie Hanušu
i dylogiê o Krabacie. Podobnie jak nieporównywalna jest iloœæ wydañ wariantów niemieckojêzycznych i górno³u¿yckich, równie nieadekwatny obraz uwidacznia siê wskutek ustalenia wysokoœci ich nak³adu. Nie wdaj¹c siê w szczegó³owe wyliczenia, napiszê, ¿e zobrazowana w trzech tomach i na przestrzeni niemal tysi¹ca stron historia
dojrzewania ideologicznego Feliksa Hanuša do socjalizmu w jêzyku niemieckim wydana zosta³a (dziewiêtnaœcie wydañ tomu pierwszego, [co najmniej] szesnaœcie drugiego
oraz siedemnaœcie czêœci trzeciej) w ³¹cznym nak³adzie przekraczaj¹cym milion egzemplarzy. O takiej skali odbioru ich powieœci w krajach s³owiañskich autorzy górno³u¿yccy mogli tylko marzyæ. Polskie przek³ady powieœci Brìzana – Urodziny Krestana Serbina, Wycieczka do Krakowa oraz Krabat – opublikowane zosta³y w iloœci po dziesiêæ
tysiêcy egzemplarzy ka¿da, trylogia o Feliksie Hanušu – w nak³adzie o po³owê
mniejszym.
Jak wynika z przedstawionych, krótkich z powodu wymogów redakcyjnych, rozwa¿añ nad wybranymi problemami ontologii powieœci górno³u¿yckiej, nie mo¿na przejœæ
obok zjawiska powieœci niemieckojêzycznej obojêtnie. Mo¿na powiedzieæ i wiêcej:
opracowanie i przedstawienie samodzielnej historii powieœci (równie¿ literatury) Górno³u¿yczan powstaj¹cej w jêzyku niemieckim, stanowi¹cej swoisty obieg alternatywny
wzglêdem powieœciopisarstwa (twórczoœci) w jêzyku rodzimym, nie stanowi powa¿nego wyzwania. Uwa¿am, ¿e potrzeba przygotowania takich opracowañ jest nagl¹ca,
zw³aszcza jeœli weŸmiemy pod uwagê, i¿ dwujêzyczna, a nawet polilingwalna literatura
staje siê znakiem rozpoznawczym literatury Górno³u¿yczan (vide twórczoœæ poetycka
Róûy Domašcyny). Co wiêcej, by³aby to lektura ze wszech miar pasjonuj¹ca, gdy¿ twórczoœæ w jêzyku majoritas nie tylko wiernie odzwierciedla paradygmatyczne zmiany,
jakie w kulturze, literaturze, wreszcie to¿samoœci Górno³u¿yczan zaistnia³y po 1945 r.,
ale wrêcz je – przynajmniej w czêœci – konstytuuje.
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THE ONTOLOGY OF THE UPPER SORBS’ NOVEL
(SELECTED ISSUES WITH PARTICULAR EMPHASIS ON THE NOVEL IN GERMAN)
Summary
Considerations constituting the basis for the article deal with two important problem circles in the
literature of Upper Sorbs: the novel and the works in the German language. In the genological system of this
“small” literature, the novel constitutes a non-immanent genre; the Upper Sorbian authors for a long time also
resisted literature in the German language. The beginning of both phenomena dates from the same period,
after 1945, which naturally links them together. The most important point of reference for reflections on the
Upper Sorbs’ German-language novel should be a novel in the Upper Sorbian language. Only by analysing
mutual relationships, the importance of not only a German-language novel, but also a novel in the Upper
Sorbian language, begins to be fully unveiled (both artefacts can also be considered as independent
phenomena). Of the total number of no more than 50 novels of the Upper Sorbs, just three of them were
written in German only, twenty-three in Upper Sorbian only, while the rest were written in two language
variants (German and Upper Sorbian). Already on the basis of this calculation it turns out that the
German-language novel of the Upper Sorbs constitutes a major proportion of their total novel production.
Novels in German chronologically delimit the Upper Sorbs’ novel: all published attempts of novels until 1945
were written in Upper Sorbian only, all written after 1989 – obligatorily have both language variants, whereas
the time between 1945 to 1989 is in this respect a transitional phase. The Upper Sorbs’ German-language
novel variants by far gained larger reception – in the mother area (Upper Sorbian-German) and foreign, which
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is settled by two aspects. Firstly, some novels, even if they had an Upper Sorbian variant, sometimes
a primary one, have been translated into foreign languages from a (secondary) German-language variant (the
case of the novel by J. Brìzan Robert a Sabina). This indeed sometimes resulted in evident problems, not just
technical ones, but above all related to an inadequate presentation of the Upper Sorbian element. Secondly, in
terms of the circulation of the novel in the German language, the Upper Sorbian editions are simply
overwhelming. The mini-novel, Christa by J. Brìzan, had three Upper Sorbian editions and as many as thirty
in German, whereas the trilogy by this author about Feliks Hanuš reached German-speaking public in over
a million copies. The most interesting phenomenon in the theory of literature concerning the Upper Sorbian
(German-language) novel are the relationships between the German and Upper Sorbian variants of the novel.
Their first aspect is the primacy of a particular variant. The starting version for some of the novels was the
Upper Sorbian variant, for others – the German one, which resulted in the fact that for example the first two
parts of J. Brìzan’s trilogy, prepared by him in German, were translated into Upper Sorbian by another writer
(sic). Some of the novels that have two language variants are homogeneous in every respect: as far as the
structure, title, and the name and surname of the author are concerned. It should be emphasized, however, that
this phenomenon is less significant, because we are talking of four such cases only. A much more common,
and thus more important phenomenon is the dissimilarity of the language variants. Køesæan Krawc is the
author of the novel in Upper Sorbian entitled Woèakñmy nalìæo (1989), and a man named Christian Schneider
– the author of the novel in German Meine Braut, deine Braut?, published in 1990. In fact it is the same
author and the same novel. The Upper Sorbian and German variants of the second part of J. Brìzan’s dilogy
about Krabat (1994) differs significantly within its structure. The Upper Sorbian edition has thirty-seven
chapters, while the German variant only fifteen. On the other hand, the German version has a kind of
a prologue (as a Vorgeschichte function), which is not found in the Upper Sorbian version. The existence of
the Upper Sorbs’ German-language novel is a major challenge for Sorbian literary studies. On the one hand,
sometime significant difference of a German-language variant of the novel puts into question its affinity to the
area of the Upper Sorbian literature. On the other hand, the history and poetics of the Upper Sorbs’
German-language novel truly reflects the paradigmatic changes that occurred after 1945 in their culture,
literature, and finally, their identity.
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Thematization of the Avant-Garde in Karel Teige’s Late Works
Abstract:
In the 1940s and the early 1950s, Karel Teige focused on the problem of the avant-garde and modern art in
three contexts. Firstly, he dealt with theoretical aspects of avant-garde model of art and formulated the
concept of “internal model“ in monographs and essays about Jan Zrzavý, Toyen or Bohumil Kubišta.
Secondly, Teige evaluated the avant-garde and modern art in a retrospective analysis. Thirdly, Teige reflected
on the avant-garde in a historiologic perspective and worked on a project of phenomenology of art.
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Kdyû Vratislav Effenberger sleduje chronologii teoretického díla Karla Teiga, rozliší
– s jistou dávkou pøiznané poznávací skepse – aû hegelovsky symetrickou trojici
jednotlivých vývojových období: a) poetisticko-konstruktivistického (1920–1931), vyznaèujícího se zápasem o programovou tváø avantgardy1; b) surrealistického (30. léta),
„poznamenané[ho] v Teigovì díle ideovým zápasem o revoluèní smysl dialekticko
materialistického poznání rekonstrukèních funkcí nového umìní ve transformaèním
výkladu èlovìka a svìta“ (Effenberger 1994: 601); c) období zkoumání fenomeno* Text vychází z disertaèní práce autora.
1
Pro toto období formování avantgardní ideologie jsou pøíznaèné formulace zamìøené proti profesionálním umìlcùm, tradièním institucím (muzeím, galeriím) a proti romantismu, které rozhodnými tahy
vymezují prostor avantgardního projektu: „Nová krása se zrodila z konstruktivní práce, jeû je základnou
moderního ûivota. Triumf konstruktivní metody (zánik manufaktury, potlaèení dekorativního umìní, produkce
v sériích, typizace a standardizace) je umoûnìn jen hegemonií ostrého intelektualismu, jenû se projevuje
v soudobém technickém materialismu. Marxismus. Konstruktivní princip je tedy principem podmiòujícím samotnou existenci moderního svìta. Purismus je estetická kontrola konstruktivní práce, nic více, nic ménì“
(Teige 1924/1971: 555–556).
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logické báze moderního umìní v historiologické perspektivì. V pøítomné studii, vyjdeme-li z Effenbergerova chronologického modelu, si všimneme právì této teoretikovy
závìreèné tvùrèí etapy.
Úvodem ještì poznamenejme (a tím se dostáváme k výše zaznívajícímu motivu
poznávací skepse), ûe nastínìné striktnì chronologické rozdìlení Teigova vývoje sice aû
didakticky pøehlednì roztøiïuje teoretikovo myšlení do tøí samostatnì definovaných
èasových vrstev, zároveò ale potlaèuje návaznosti a tematické konstanty procházející
napøíè jeho dílem. Ústøedním problémem Teigova uvaûování je, øeèeno s Effenbergerem, „myšlenka osvobozování ûivota a poezie“ (Effenberger 1994: 601). Formulace,
která se tu nabízí, o radikálnì emancipaèním rázu Teigova pojetí avantgardy a moderního umìní nepøedstavuje pouhou vnìjškovì popisnou, retrospektivnì shrnující charakteristiku. Je to formulace postihující revoluèní étos tohoto pojetí, který neslábne ani
tváøí v tváø kulturnì politické praxi nastupujícího stalinismu. Svìdèí o tom jedno
z posledních Teigových vystoupení, anketní odpovìï na stránkách ineditního sborníku
Blíûenci z kvìtna 1951: „Úlohou moderního umìní je dát citovému ûivotu èlovìka nové
dimenze, obohatit jeho niterný svìt. Umìní jako svrchované sebevyjádøení autorovy
psýchy poskytuje nové a oûivující elementy duchovnímu ûivotu vnímatelné. Moderní
umìní se chce zbavit konvenèních a tradièních eto-estetických zábran, aby projev
básnické myšlenky byl co nejsvobodnìjší“ (Teige 1951/1994: 403–404).
Ve ètyøicátých letech, zvláštì v jejich druhé polovinì, a na poèátku let padesátých se
Teige soustøeïuje na problematiku avantgardního a šíøe moderního umìní ze tøí zorných úhlù a v trojím myšlenkovém i ûánrovém kontextu. V monograficky zamìøených
studiích o Janu Zrzavém, Toyen èi Bohumilu Kubištovi se zabývá teoretickými aspekty
avantgardního modelu umìní v souvislosti s dùsledným promýšlením konceptu vnitøního modelu. Zadruhé, ve statích jako napøíklad „Entartete Kunst“ (Teige 1945/1994),
„Osud umìlecké avantgardy v obou svìtových válkách“ (Teige 1946b/1994) èi
„Mezinárodní surrealismus“ (Teige 1947/1994) Teige usiluje o zhodnocení moderního
a avantgardního umìní v bilancující poloze, která namnoze bývá zarámována analýzou
aktuální situace kulturnì spoleèenské, tedy i kulturnì politické, s výhledem do blízké
budoucnosti. A koneènì tøetí zpùsob reflexe moderny a avantgardy, který lze v Teigových pozdních textech registrovat, bychom mohli nepøesnì oznaèit jako „syntetizující“
(èi lépe – effenbergerovsky – historiologický); souvisí pøedevším s Teigovým nedokonèeným projektem fenomenologie umìní, který mìl v sociologicko-historickém rozhledu promyslet principy evoluèní dynamiky moderního umìní od výbuchu Francouzské revoluce aû po nástup evropských avantgardních smìrù 20. století.

I
V roce 1912 namaloval Bohumil Kubišta jedno ze svých vrcholných dìl, Svatého
Šebestiána. Obraz zùstává na první pohled vìren estetice kubismu: jeho abstraktnì
geometrizující tvary odpovídají kubistickému zámìru rozkladu forem a eukleidovské
perspektivy. Je tu však neobvyklost náboûenského námìtu a pøedevším expresivita,
která obraz pøece jen vzdaluje racionalitì kubistické analýzy. Ve studii o Janu Zrzavém
Teige píše, ûe zatímco se výtvarná abstrakce a do znaèné míry i kubismus vyèerpávaly
experimentováním s formou, Kubištovo dílo smìøuje k obnovení syûetu. Prostøed-
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nictvím témat, „jejichû stereometrická výstavba a sirý, nenaturalistický kolorit je zbavuje moûnosti dovolávat se nìjakých faktù ze ûivota nebo z dìjepravy, [Kubišta] vyjádøil
bolestné konflikty nitra, aby dal výraz muèivým pøedstavám soucítìní i krutosti, aby
tvaroslovím raného kubismu vyslovil duševní dìj, symbolizoval psychický stav“ (Teige
1941/1994: 5). Ve studii o Kubištovi pak Teige popisuje zmìnu zevního modelu za model vnitøní jako komplikovaný proces, který probíhal v nìkolika fázích, pøièemû na
základì jejich urèení by bylo moûno navrhnout periodizaci moderního umìní (Teige
1949/1994: 381).
Celé moderní umìní poèínaje impresionismem – a urèením tohoto mezníku se Teige
shoduje s Janem Mukaøovským (srov. Mukaøovský 1935/1966) – charakterizuje odvrat
od vnìjší skuteènosti, od zevního modelu, ukotveného mimo umìlecké dílo. Dùsledkem
øeèeného odvratu od realisticko-naturalistického mimetismu byla mimo jiné i promìna
v námìtové a motivické oblasti: „zbyla jen forma, barva a linie, které, zbaveny
pøedmìtu, staly se samy o sobì pøedmìtem“ (Teige 1941/1994: 4). Z obrazù vymizely
tradièní námìty náboûenské, ale i detailní deskripce opírající se o empirickou skuteènost. Vývojovì paradoxní postavení abstraktního umìní2 pøispìlo k definitivnímu
suspendování vnìjšího syûetu a otevøelo moûnost k novému vymezení pojmu malíøství,
nikoli uû jako umìní zobrazujícího, které co do technické dokonalosti nemùûe soutìûit
s fotografií, nýbrû jako odrazu „vnitøní pøedstavy“ (v Teigovì chápání poezie). Dùraz na
expresivitu a niterné zaloûení konceptu vnitøního modelu pøivádí Teiga jednak ke kritice
kubismu (jehoû formální radikalismus údajnì nebyl dostateèný, protoûe setrvával v pùli
cesty nastoupeného odvratu od mimetismu), jednak k pøehodnocení expresionismu
jakoûto klíèového smìru moderního umìní a k vyzdviûení prùkopnického významu
Edvarda Muncha. V úvodu vzpomínané studie o Bohumilu Kubištovi pøirovnává Teige Munchovo dílo k zápalné jiskøe, která vyvolala „pøevratné exploze“ (Teige
1949/1994: 345)3.
Návrat syûetu, jehoû potøeba se vyjevila po vyèerpání formálních výbojù kubismu
jako naléhavá, nemohl být vývojovým regresem spoèívajícím v obnovení zevního modelu, nemìlo-li jít o konzervativní zvrat: „Otázka po moûnosti syûetu v moderním
umìní zodpovídá se v tom smyslu, ûe námìt mùûe být dán jen intuicí a imaginací, ûe je
to tedy vnitøní syûet“ (Teige 1941/1994: 8, zvýraznil K. T.). V tom se moderní básnictví
pøibliûuje poezii, stává se poezií, a Jan Zrzavý je proto explicitnì nazván básníkem (Teige 1941/1994: 9)4.
2
Abstraktní èi absolutní umìní podle Teiga nedospìlo do podoby „chemické èistoty“ (Teige 1941/1994: 5).
Po opuštìní zevního modelu si jednotlivé druhy umìní zaèaly vymìòovat pøedmìty: „Nastala mediace hudby
malíøstvím, infiltrace obrazové kompozice hudebními harmoniemi a rytmy. Nebo z plochy obrazu vystoupily
geometrické barevné tvary do prostoru, aby jej organizovaly, a malíøství tím pøešlo v architekturu. Anebo obraz, z nìjû byly vylouèeny tvary vnìjších pøedmìtù, stal se zrcadlem vnitøní pøedstavy a malíøství bylo uvedeno na cestu poezie“ (Teige 1941/1994: 5, zvýraznil K. T.).
3
Vztah K. Teiga k expresionismu si ûádá samostatnou studii. Na poèátku 20. let Teige, v polemice
s F. Götzem, neuznává valnì význam èeského literárního expresionismu (ve výtvarném umìní definuje jako
expresionistickou pouze Osmu). Naznaèuje i vývojové limity expresionismu výtvarného, a to v kontrastu
s vitálním a umìlecky aktuálním kubismem (viz Teige 1922/1971: 203–204).
4

Teige otázku vnitøního syûetu postihuje také v historických souvislostech. Moderní malíøství traktuje
jako modifikaci fantastického umìní (G. Arcimboldo, G. B. Bracelli, H. Bosch, P. Ucello, èásteènì i A. Dürer,
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Je nutno zdùraznit, ûe Teigovy úvahy o vnitøním modelu respektive vnitøním syûetu se
vzpínají aû k rovinì ontologické a epistemologické, jak je patrné zejména ze vstupních vìt
studie Støelnice, vìnované stejnojmennému dílu Toyen (Teige 1946a/1994: 87–98): „Otázka, co kresba, malba nebo socha znamená, vychází z pøedpokladu identity bytí a vìdomí, skuteèna a pøedstavy, objektu a subjektu. O tento pøedpoklad se opírá poûadavek,
aby obraz pøedstavoval skuteènost a aby všechna skuteènost byla pøedstavena obrazem,
a to tak, ûe zobrazení bude ve shodì se zprávou, kterou nám o vnìjším svìtì poskytují
smyslové vjemy. Vzájemný pomìr bytí a vìdomí, percepce a pøedstavy, pøedmìtu a
znaku není mechanickou shodou èi obdobou, v níû by reálný fakt pøímo urèoval svou
mentální stopu, pøíroda se zdvojila odrazem v zrcadle a nazíraný objekt zanechával jako
negativní štoèek v nazírajícím subjektu pozitivní otisk“ (Teige 1946a/1994: 87).
Náraz na nereflektovaný pøedpoklad totoûnosti vìdomí a bytí, abychom parafrázovali
Teigovo zdùvodnìní, èiní z dìl moderního umìní (a ze surrealistického malíøství
pøedevším) komplikovaný a svým zpùsobem záhadný útvar, jenû houûevnatì vzdoruje
síle rùzných „racionalizaèních opatøení“ – napøíklad ve formì logicky soudrûného
interpretaèního diskurzu. Pøíznaènou pro rétorickou i argumentaèní výstavbu Teigova
textu se stává metafora zrcadla a jeho odrazu. Zrcadlení vnitøního modelu nelze chápat
jako zachycení odrazu vnìjšího svìta, nebo „zrcadlo zachycující vnitøní model, je jiné
neû to, v nìmû se zhlíûí zevnìjší svìt. Je to symbolické a magické zrcadlo metamorfóz“
(Teige 1946a/1994: 89–90). O symboliènosti surrealistického výtvarnictví hovoøí
rovnìû Jan Mukaøovský, kdyû interpretuje váleènou tvorbu Toyen. Výtvarné projevy
Toyen nejsou podle Mukaøovského alegoriemi, které by odkazovaly ke konkrétní
skuteènosti, nýbrû jde o symboly, v nichû je sice moûno zahlédnout stopy váleèné reality, jeû se však budou vnímateli významovì otevírat nezávisle na historickém kontextu.
Jejich sémantická energie nepohasíná, pøesahuje své pùvodní programové východisko
(Mukaøovský 1946/1966: 314).
Pojem vnitøního modelu, jehoû genealogie sahá aû k dílu manýristy Federika Zuccariho5,
umoèòuje Teigovi reflektovat problematiku moderního a avantgardního umìní v hlubokém teoreticko-estetickém zábìru. Zároveò však mùûeme zaznamenat výraznou programatickou dikci – umìním, které takøíkajíc nejlépe dokáûe naplnit koncept vnitøního
modelu estetickým smyslem, je podle Teiga umìní surrealistické, pøekonávající analyticko-deskriptivní estetiku kubismu a vzdorující logocentrismu alegorických interpretací.
Dosso Dossi, W. Blake, pozdní F. Goya atd.), které ovšem nemùûeme vnímat jako svébytný ûánr. Fantastické
umìní pøedstavuje obtíûnì vymezitelný region umìlecké imaginace. „Jeho místo je na krajním køídle
antiklasických slohù, v krajnostech flamboyantní gotiky v epoše rozvratu støedovìkého øádu, v extremitách
baroku, na rubu romantismu a symbolismu a dnes posléze v umìní malíøské básnì, kterou pøed ètvrtstoletím
zvìstovala raná díla Zrzavého a Chirica“ (Teige 1941/1994: 7–8). Moderní umìní se od staršího fantastického
umìní odlišuje tím, ûe produkty fantastického umìní byly pøece jen víceménì motivovány spekulativnì;
chtìly být vyobrazením církevního, mystického èi hermetického uèení. Tedy i ve fantastickém umìní, na
rozdíl od umìní moderního, podle Teiga existovala vazba k vnìjšímu apriornímu rámci (Teige 1941/1994: 9).
5
Federico Zuccari (cca 1540/1541–1609), italský výtvarný umìlec, architekt, ale rovnìû historik a kritik
umìní, rozlišoval dva druhy kresby (v renesanèním a manýristickém umìní byla kresba povaûována za základ
výtvarného umìní): kresbu vnitøní (disegno interno), jiû vymezoval jakoûto ideu, a kresbu vnìjší (disegno
esterno) coby její „praktické naplnìní“. Dùraz na prioritu „vnitøního vidìní“, tj. na prvotnost ideje, souvisí
s vlivem novoplatonismu, jenû výraznì ovlivnil myšlenkové paradigma renesanèní kultury (Hendrix 2010).
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II
V roce 1946 se Teige zamýšlí nad situací umìlecké avantgardy bìhem obou
svìtových válek a v prvních letech pováleèných. V dvoudílné stati „Osud umìlecké
avantgardy v obou svìtových válkách“ (Teige 1946b/1994) konstruuje pozoruhodnou
paralelu mezi postavením kubismu po roce 1918 a soudobým stavem surrealismu po
skonèení druhé svìtové války. Do popøedí vystupují rozdíly, ale i podobnosti, kterých je
ostatnì více. Rozdílný byl pøedevším osud umìlcù a povaha jejich jednání bìhem obou
válek. Zatímco v první svìtové válce nemálo umìlcù rezignovalo na svá pùvodní
umìlecká (zaèasto avantgardní) východiska a dalo se do sluûeb váleèné propagandy
(T. Mann, R. Dehmel, G. Hauptmann, P. Claudel a dokonce i G. Apollinaire), v letech
1939–1945 byli hlavnì avantgardní umìlci pronásledováni a zcela vylouèeni z umìní
(respektive ze sféry, kterou nacistická ideologie za umìní ještì povaûovala).
Avšak jsou tu rovnìû analogie. Jak kubismus na pøelomu desátých a dvacátých let,
tak surrealismus v polovinì let ètyøicátých se nacházejí v krizi a je jim prorokován
blízký zánik. Teige pøipomíná, ûe øada umìlcù, kubistických malíøù, se ve Francii kolem roku 1919 pøiklání k akademismu. Dokonce i Picasso podléhá tomu, co Jean Cocteau pozdìji (v r. 1926) nazve návratem k øádu (le rappel à l’ordre), nesoucím se ve Francii ve znamení pøipomenutí neoklasicistních dìl Jeana Augusta Dominiqua Ingrese
a v Nìmecku ve znamení nové vìcnosti. Kritika internacionální avantgardy se odvíjela
z pozic konzervativní nacionální ideologie, která vyzývala k návratu k tradici.
Situaci surrealismu po druhé svìtové válce vystihuje Teige antropomorfizující metaforou troseèníka, jenû pøeûil bouøi. Chce se, by oslabeným hlasem, znovu pøihlásit
o slovo, ale hned se proti nìmu s halasem formuje hráz v podobì makabrózní rétoriky
o smrti surrealismu. Kdo jsou však ti, kdo se proti surrealismu takto staví? Teige není
zcela konkrétní, nicménì jeho expresivní charakteristika není navzdory své obecnosti
mlhavá: „O zániku surrealismu (a pøed ètvrt stoletím o zániku kubismu) mluvili
nejhorlivìji ti, kdoû v dobách, kdy ûivelné a dravé proudy myšlenkové a umìlecké evoluce nesly, v podmínkách pomìrnì svobodného kulturního dìní, duchovní tvorbu
k novým a novým objevùm, cizopasili jen v šeru tìch vývojových zátok, stok a splašek,
kde stagnuje a hnije a kde se kalnì sráûí plytká smìsice a špína konvenèních,
obnošených a vypelichaných manýr“ (Teige 1946b/1994: 115).
Jak vidno, Teige neopouští militantní rétoriku avantgardistù a nadále setrvává
v pøesvìdèení, ûe skuteèný („ûivelný“ a „dravý“) vývoj ztìlesòuje právì surrealismus,
podobnì jako jej pøed pìtadvaceti lety pøedstavoval kubismus. Obraz dýmu stoupajícího
z bojištì Evropy není banální metaforou, obvyklým rétorickým tropem, nýbrû je také
pøímým vyjádøením nejasnosti, „zamlûenosti“ situace, v níû se pováleèný surrealismus
ocitá (Teige 1946b/1996: 95). Víra v zásadì nezvratnou sílu vývoje, pøesvìdèení o znalosti jeho pevných zákonitostí a pøedstava jeho nepøetrûitosti pøivádí Teiga k závìru, ûe
pováleèná krize kubismu, jakoû i svého druhu krize surrealismu ve skuteènosti krizemi
nebyly. Pøesnìji øeèeno, nebyly krizemi v negativním slova smyslu, krizemi, jeû by vedly k fundamentálnímu zpochybnìní, èi dokonce ke kolapsu avantgardního (kubistického, surrealistického) modelu. V prvním pováleèném roce není pro Teiga avantgarda –
ani kubismus, natoû surrealismus – uzavøenou kapitolou dìjin moderního umìní. Nadále
si zachovávala svùj umìlecký tvùrèí potenciál, inspirativnost i otevøenost vùèi horizontu
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budoucího. Kubismus a surrealismus pøedstavují dva komplementární vývojové stupnì
avantgardního umìní, pøièemû surrealismus je Teigem charakterizován opakující se tezí
o hegemonii poezie. V závìru citované studie dospívá k pregnantní formulaci daného
problému, vèlenìné do filozoficko-epistemologického kontextu: „Je-li kubismus podstatným poznáním a poznanou podstatou výtvarnosti, je surrealismus podstatným
poznáním a poznanou podstatou poezie, a podstatnou odpovìdí na problém básnì, který
byl nadhozen romantismem — tak jako je dialektický materialismus poznáním podstaty
dynamismu svìta i ducha a Freudova nauka podstatným poznáním dialektiky duše a touhy“ (Teige 1946b/1996: 123–124, zvýraznil K. T.).
V Teigovì schématu organické vývojové kontinuity je vûdy pøítomen revoluènì umìlecký pøedvoj, jehoû konkrétní historické projevy a realizace se v pøelomovém
okamûiku transformují ve vývojovì další, vyšší stupeò: kubismus a poetismus v surrealismus. Ovšem surrealismus sám je neuzavøen pøed pøíštími vývojovými metamorfózami smìrem k hnutí ještì osvobodivìjšímu, abychom parafrázovali Teigùv citát Paula
Eluarda.

III
Problematika estetických revolucí tvoøí jeden z fundamentù tøetího typu tematizace
avantgardy v pozdním Teigovì díle, který jsme nazvali – pøiznejme, ûe ponìkud vágnì
– „syntetizujícím“. Pojem „syntézy“ zde nepouûíváme ve smyslu filozofickém, nýbrû
metaforicky: syntéza jako završující integraèní pohyb. Návrh fenomenologie umìní,
jímû se Teige v posledních letech zabýval, nemá navzdory svému názvu nic spoleèného
s Husserlovým projektem filozofickým. Josef Vojvodík se domnívá, ûe titul a nìkteré
ideové motivy Teigova nedokonèeného rukopisu odkazují spíše na Hegelovu Fenomenologii ducha (Vojvodík 2008b: 674). Pro Teiga bylo nepochybnì inspirativní Hegelovo vyzdvihování poezie (viz výše), jiû nìmecký filozof chápal jako obraz vyšší
skuteènosti a bránu do sféry ducha (Vojvodík 2008a: 230). Fenomenologie umìní však
vzniká na podloûí marxistické metody, coû mimo jiné naznaèuje jiû prostá evidence
faktu, ûe poznámkový aparát je zaplnìn souhlasnými citacemi Marxe a Engelse
a rozšiøujícími odkazy na jejich díla.
Uû v úvodních formulacích (Teige 1950–1951/1994: 420) se objevuje teze, kterou je
nutno povaûovat za klíèovou. Je to myšlenka namíøená proti vulgárnì sociologizujícím
koncepcím, jeû umìní jednostrannì podøazují mechanismu ekonomických a sociálních
procesù, a jeû z dobového hlediska smìøuje téû proti zpovrchòujícím exploatacím teorie
odrazu. Je to myšlenka, ûe vývojové promìny v umìní nejsou takøíkajíc ontologicky
ménìcenné. Proto ani následná periodizace moderního umìní, které podle Teiga zaèíná
postimpresionistickým odvratem od renesanèního mimetismu, nemùûe být jednovajeèným dvojèetem periodizace dìjin politických. Mezníky v dìjinách umìní jsou jiné
a jinde neû mezníky v dìjinách diplomacie, ekonomie a podobnì6. Sympatie k re6

Za dramatický obrat, za skuteèný poèátek moderního umìní povaûuje Teige rok 1889, rok paøíûské expozice pont-avenské školy v Café Volpini. Léta 1890–1910 se souèasníkùm jevila jako období smìny impresionismu a antiimpresionistického syntetismu, avšak ve skuteènosti se jednalo o poèátek nové éry umìní. Impresionismus pøedstavoval završení cyklu zapoèatého renesancí, který se opíral o princip vìrného zobrazení
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volucím, jejich vášnivá apologie na jedné stranì a na stranì druhé snaha reflektovat
umìní jako samostatnì rytmizovanou sféru vývojových pohybù pøivádí Teiga k tvrzení
o existenci autentických umìleckých revolucí, jeû nepøedstavují pøímoèarý dùsledek
nebo derivát revolucí socioekonomických (Teige 1950–1951/1994: 465).
A pøesto má sociologická periodizace dìjin umìní podle Teiga své oprávnìní. V tom
se ohlašuje dialektická povaha jeho myšlení. Jsou to totiû právì spoleèensko-hospodáøské struktury èi formace a jejich historické promìny, které vývoj umìní podmiòují.
Tím se rovnìû ozøejmuje, proè Teige zaèíná svùj výklad událostí Francouzské revoluce,
èímû postupnì vytváøí sloûitý kauzální øetìzec: „Po revolucích, které zajistily nadvládu
kapitalismu, navodil vývoj burûoazní spoleènosti takovou zmìnu situace umìlecké tvorby v sociálním, hospodáøském a ideologickém plánu, která zjednala nezbytné pøedpoklady a vytvoøila platformu pro prazákladní pøerod umìní, pro onu metamorfózu, jeû
aû do koøání pøepodstatòuje tvorbu a pojem umìní a ruší historickou identitu struktury
umìní: pøevrat tak obrovský, jako je rozdíl mezi lidoopem a èlovìkem“ (Teige
1950–1951/1994: 424–425, zvýraznil K. T.).
Permanentní, teoreticky reflektovanou oscilací mezi sférou esteticko-umìleckou
a socioekonomickou, sociologicko-historickým osvìtlováním umìlecké problematiky,
se Karel Teige pøibliûuje Walteru Benjaminovi. Benjaminovy Pasáûe, shodou okolností
taktéû – stejnì jako Teigova Fenomenologie umìní – nedokonèený projekt, sledují
paøíûskou modernu v širokých øezech, vedených napøíè souvztaûnostmi mezi umìleckou
sférou a mimoumìleckými fenomény. Uveïme jeden pøíklad za všechny. Benjamin interpretuje Furierovy pasáûe z nìkolika vzájemnì provázaných úhlù: zaprvé jako centrum nákupu luxusního zboûí, tj. jako prostor rozšíøení kapitalistických trûních vztahù;
zadruhé jako dùsledek technologické inovace architektury, která spoèívala v zavádìní
a rostoucím vyuûívání ûelezných konstrukcí; a koneènì zatøetí jako historické zpochybnìní umìleckého postavení architektury, èili jako moment moderní redefinice
jejího pojmu (Benjamin 1979: 67–69).
Obdobnì postupuje Karel Teige, kdyû zkoumá spoleèenskou i kulturnì umìleckou
funkci salonù v Paøíûi 19. století. Salony byly zpoèátku navštìvovány úzkými spoleèenskými vrstvami, poté se poèet návštìvníkù zaèal zvyšovat (Teige podává i zbìûnou
sociologickou charakteristiku tohoto obecenstva, které bylo „ve své kompaktní vìtšinì
vûdy reakèní a retrográdní v umìleckých názorech a zálibách a alespoò navenek úzkoprse moralistické“ [Teige 1950–1951/1994: 429]). Zdá se, ûe bylo jen otázkou èasu, kdy se
salony, právì s ohledem na vìtšinové názorové orientace publika, stanou místem støetu
mezi konzervativním akademismem a umìleckou avantgardou. Vrcholem tohoto støetu,
do nìhoû, jak Teige pøipomíná, zasáhl i císaø Napoleon III., byl známý Salon odmítnutých7. Teige doslova píše, ûe Courbet nebo Manet byli v dùsledku neúspìchù v salonech
nakonec donuceni uspoøádat své vlastní výstavy (viz Teige 1950–1951/1994: 433).
(nápodoby) ontologicky pøedchùdné vnìjší reality. Postimpresionismus zahajuje protikladnou éru – „hlubokou
antitezu celých dvou dìjinných cyklù“ (Teige 1950–1951/1994: 463, zvýraznil K. T.). Milníkem pro èeské
moderní umìní je Teigovi první výstava Osmy v Praze roku 1907.
7
Teige rovnìû uvádí jeden dùleûitý ekonomický aspekt: umìlec, jehoû dílo bylo salonem odmítnuto, musel rázem èelit materiálním tìûkostem – o jeho dílo nejevili zájem kupci ani vystavovatelé èi sbìratelé (Teige
1950–1951/1994: 430).

84

Roman Kanda

Na pøíkladech Fourierových pasáûí a paøíûských salonù vidíme, jak Benjamina a Teiga spojuje úsilí co nejkomplexnìji popsat a interpretovat umìlecké jevy jako souèást
univerza spoleèenských (hospodáøských, politických aj.) procesù, aniû by hrozil redukcionismus mechanistických jednostranností. Jsou to dva svébytné a dùleûité pøíspìvky
marxistického uvaûování své doby (o Teigovì „autentickém marxismu“ obrysovì viz
Kalivoda 1965a). Margaret Cohenová vystihuje Benjaminovu metodu interpretace 19.
století jako sérii „dialektických obrazù“ (pojem Benjaminùv), jeû pøedstavují „pojmovou montáû spojující marxistickou metodu demystifikace s freudovskou slabostí pro oblast rozporù a polosvìtla“ (Cohen 2004: 206). V pøípadì Teigovy Fenomenologie umìní
máme pøed sebou ojedinìlý teoretický poèin, který by byl podobné charakteristiky
nepochybnì hoden, který však na své adekvátní zhodnocení a detailní rozbor bohuûel
stále èeká8.
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THEMATIZATION OF THE AVANT-GARDE IN KAREL TEIGE’S LATE WORKS
Summary
The study focuses on the late period of Karel Teige’s theoretical development. In the introduction, which
is based on Effenberger’s chronological model, the issue of the chronology of Teige’s works is discussed. In
the first part, the author focuses on the theoretical aspects of the concept of “internal model“. This concept
forms the conceptual base of Teige’s theory of the avant-garde art, especially Cubism and Surrealism.
Genealogy of the concept goes from Breton to Mannerists Federico Zuccari (c. 1540/1541–1609), who
distinguished disegno interno (the neoplatonic “idea”) and disegno esterno (its “practical implementation”).
The “internal model” defines – ontologically and epistemologically – the avant-garde as non-mimetic and
radically experimental art. In the second part, the author analyzes Teige’s essays “Entartete Kunst” (1945),
“The fate of the artistic avant-garde in both World Wars” (Osud umìlecké avantgardy v obou svìtových
válkách, 1946) and “International Surrealism” (Mezinárodní surrealismus, 1947) as a second way of
thematization of the avant-garde. Even in the years after World War II, Teige did not abandon the militant
rhetoric of avant-garde manifestos or model of organic development of art. In the third part, the author deals
with the unfinished project Phenomenology of Art (Fenomenologie umìní, 1950–1951), i.e. the part of Teige’s
work, which Effenberger called “historiologic”. Teige was an original Marxist thinker, who interpreted
aesthetic and artistic issues in the historical context of socioeconomic changes. The author suggests
comparing Teige’s Phenomenology of Art and Walter Benjamin’s The Arcades-Projekt (Das Passagen-Werk,
1940).

STUDIA SLAVICA XVIII, z. 2
UNIWERSYTET OPOLSKI

OPOLE 2014

(KOLEKTIVNÍ) PAMÌ¸
V EXILOVÉ POEZII ANTONÍNA BROUSKA*
Lucie ANTOŠÍKOVÁ

(Collective) Memory in Exile Poetry from Antonín Brousek
Abstract:
Focusing on the relation of Antonín Brousek’s poetry to Czech collective memory, this paper aims at
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Zkušenost odchodu do emigrace pøedstavuje jednu z nejvýraznìjších zkušeností
zpochybnìní pohledu na sebe sama, pocitu identity, jakou mùûe dospìlý subjekt
podstoupit. Sebeobraz, který si v prùbìhu dospívání léta budoval, se bìhem nìkolika
dní/týdnù zhroutí. Emigrací jedinec ztrácí veškeré dosavadní jistoty, a to nejen na
hmotné úrovni (rodinu, pøátele, zemi, domov, èasto vìtšinu majetku), ale také – a snad
pøedevším – na úrovni abstraktních pojmù. Mezi to nejpodstatnìjší, od èeho se èlovìk
odchodem z vlasti vzdaluje, je kolektivní pamìï spoleèenství, které opouští. Ta
pøedstavuje pozadí, na nìmû je nepøetrûitì dekódováno vnímání aktuální skuteènosti;
pøedchozí procesy uèení v širokém pojetí se skrze ni v kaûdou chvíli úèastní
porozumìní svìtu, aèkoliv si toho dotyèný nemusí být vìdom (Nießler, 2005: 352–354).
Zatímco objektivní suma dílèích odborných poznatkù minulosti – historie – postrádá pro
svoji nedostateènou plasticitu výpovìdní hodnotu, vytváøí kolektivní pamìï z historických dat soubor zjednodušených obrazù, závisející na hodnotách/potøebách skupiny,
které pomáhají èlenùm spoleèenství orientovat se ve svìtì. Teprve pøisvojením si
* Text vychází z disertaèní práce autorky.
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jednotlivých historických faktù skupinou s konkrétní perspektivou (Halbwachs 2009:
110), interpretací, nabývají tato fakta ve spoleènosti smysl. „Pokud by [...] kolektivní
pamìï sestávala z pouhých dat [...] a definic [...], zùstávala by pro nás nìèím vnìjším“
(Halbwachs 2009: 96). Historie tím zpùsobem vytváøí rámec, který pamìï skupin
(kolektivní pamìï) naplòuje – kolektivnì sdílená/tradovaná pamìï spoleèenství je v tom
smyslu nedílnou souèástí sebeobrazu spoleèenství i jedince a v kaûdou chvíli tvoøí
pozadí lidské existence. Odchodem ze spoleèenství, opuštìním této pamìti se jedinec
vystavuje znejistìní døíve samozøejmého interpretaèního rámce, jeho dosavadní chápání
svìta i jeho moûnost rozumìt mu jsou podlomeny, subjekt se (v doslovném i pøeneseném významu) ocitá v neznámém prostoru. Jak dalece mùûe takovýto zlom lidskou
existenci ohrozit, dokládají nejlépe odborné studie vìnované psychickým chorobám
emigrace (viz Diamant 1995).
V následujícím textu se na pøíkladu exilové poezie Antonína Brouska pokusíme
ukázat, jak úzce souvisí zkušenost emigrace s individuální i kolektivní identitou a jakým
zpùsobem prostupuje kolektivní pamìï kaûdodenní existenci básníka. Domníváme se
totiû, ûe svìdectví o zkušenosti exilu dostupné prostøednictvím lyrické výpovìdi není
jen dokumentem o historické zkušenosti emigrace, ale nabízí univerzální výpovìï
o pobývání èlovìka ve svìtì a jeho hledání místa v nìm.

Jazykem definované bytí
Antonín Brousek patøil k emigraèní vlnì, jiû v Èeskoslovensku v srpnu roku 1968
spustil vstup vojsk Varšavského paktu. Na popud své ûeny, germanistky, se po odchodu
z vlasti usadil v západním Nìmecku, dostudoval, pozdìji nastoupil na univerzitu v Hamburku jako docent èeské literatury; coby rusista pøispíval do „Neue Rundschau“ a pro
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ psal pravidelné literárnìkritické pøíspìvky o východoslovanských literaturách, podílel se na edièní pøípravì knih pro èeská exilová
nakladatelství a nepøestal sledovat ani literaturu publikovanou na území Èeskoslovenska, kdy svùj trvalý zájem o ni zúroèil napø. pøi spolupráci s Josefem Škvoreckým
v knize Na brigádì. Zároveò si pokoušel uchovat status èesky píšícího básníka, bìhem
let v emigraci mu v exilových nakladatelstvích vyšly celkem tøi básnické sbírky – Kontraband (v Èeskoslovensku v roce 1991 vydaný pod titulem Zapomnìtlivost spoleènì
s následující sbírkou), Zimní spánek a Vteøinové smrti. Antonín Brousek v novém
prostøedí ovládl nìmèinu natolik, ûe byl bez problémù schopen všednodenní komunikace, pøesto však øeèí jeho poezie zùstala po celou dobu emigrace výluènì èeština, stejnì
jako cílovým ètenáøem zùstali pøíslušníci jeho výchozího spoleèenství – k nim se obrací,
s nimi se léta pokouší v emigraci komunikovat. Pøed novým okolím se však neuzavírá,
nìmèina (a Nìmecko) vstupuje do jeho lyrické tvorby prostøednictvím intertextuálních
naráûek i jazykových výpùjèek, stojících vìtšinou na konci básnì jakoûto gradaèní
vrchol. Spolu s nìmeckými verši proniká do díla nìmecká kultura a její zvyky; tak napø.
v básni Procitnutí v listopadu dokumentuje autor dìtský martinský prùvod: „Jak dým se
táhnou dìti, / co dnes ještì nemusí domù, / a ûmoulají rukojeti / svých blikavých
lampionù, // a zpívají bez otázky, / nur für das Hier und Heute / zimomøivými hlásky:
«Ach, leuchte, mein Stern, leuchte!»“ (Brousek 1987: 16). Nìmecká kulturní pamìï se
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odráûí i v reflexi míst, jimiû básník prochází, aï jiû se jedná o Hölderlinùv archiv, ulici
v Tübingen nesoucí Hölderlinovo jméno, severonìmecké hrázdìné domy, Alexanderplatz v Berlínì a mnohé další. Podobnì jako z vnìliterární skuteènosti, jeû ho obklopuje,
èerpá básník inspiraci ze své práce pøekladatelské a z práce literárního kritika. Vedle
zájmu o dílo Hölderlina, díky nìmuû se vùbec do Nìmecka dostal, zúroèuje autor v lyrice díla východoslovanských literatur, pøièemû se primárnì jedná o ruské klasiky a emigranty, s nimiû sdílí ûivotní zkušenost. Bezprostøednì po emigraci se tak v Brouskovì
poezii objevují inspirace Puškinem, Jeseninem nebo Lermontovem, pøíleûitostnì jinými
svìtovými autory. Všechny tyto momenty ûitého i literárního svìta obohacují básníkovu
poetiku. Za zmínku stojí, ûe ruština na rozdíl od nìmèiny se v Brouskových verších
neobjevuje, na základì teoretických poznatkù o pøijetí nového komunikaèního jazyka
v dospìlosti mùeme vyvozovat, e zde svou roli sehrál autorùv postoj vùèi jazyku okupantù1.
Aèkoliv se Brousek ovlivnìní novým nìmeckým prostøedím nebrání, jazyk hostitelské zemì za vlastní v nejuším smyslu slova nepøijal. Toto zdánlivì nevýhodné
podrení mateøštiny pro oblast niterné lyrické komunikace však logicky doplòuje charakter Brouskova díla.
Leitmotivem Brouskovy exilové poezie je pocit osamìní, zmarnìní vlastní existence
v závislosti na ztrátì identifikaèní skupiny – èasto citované verše ze sbírky Kontraband
nejsou jediným vyjádøením izolace v cizím prostøedí. Stýská-li si básník nad prázdnotou
pobývání a nemoností sdílet ivotní zkušenost: „Øeèi, v ní vzpomínám, / tu nikdo
nerozumí. / V øeèi, jí hovoøím, / není naè vzpomínat. // V zásuvce pøebírám / pár
starých známých / hloupostí, a aby øeè nestála, / dennì se ptám: tak co je nového“ (Brousek 1975: 58), vyjadøuje nejen pocit vydìdìní, odlouèení, ale také vlastní nejistotu
smyslu všeho. (Ta pozdìji graduje ve sbírce Vteøinové smrti.) „Naše pamìï zjevnì
uspokojuje lidskou potøebu dávat ivotu jednotlivce a spoleènosti smysl, který lze a má
cenu vyprávìt“ (Nünning 2006: 579–580). Jene bez partnera, který porozumí, v øeèi,
jí autor hovoøí, vyprávìt/vzpomínat nelze; marnost takového vyprávìní dokládá sama
nemonost okolí porozumìt. Vzpomínka pøitom jako aktivní èin pøedstavuje základ
sebevnímání, sebejistoty jedince a závisí na vazbách se skupinou, s ní jsou vzpomínky
spjaty; èím komplexnìjší vazby se skupinou, tím individuálnìjší se vzpomínky zdají
být. „Zapomenout urèitou èást svého ivota znamená ztratit kontakt s lidmi, kteøí nás
v té dobì obklopovali“ (Halbwachs 2009: 59). Emigrant kontakt nutnì ztrácí a izolace
v novém prostøedí, byï doèasná, tuto ztrátu obnauje a èiní patrnou. Básník své
znejistìní a potøebu partnera vzpomínání vyjadøuje i explicitnìji: „Co však je to všechno
platné, / kdy mi teï nemá kdo dosvìdèit, / e nìco z toho co bylo, / snad opravdu bylo,
// tøeba alespoò ona zemì / a ono mìsto, / [...]“ (Brousek 1975: 62). Pozice za hradbou
jazyka je mu zøejmá i v kadodenní existenci, reflektuje ji: „Obezdìn kùí knih / je
mlèí zdejší øeè / šelestíš papírem, / jak bys byl pouhý vzduch. // Ze všech stran po mnì
štìkají / titulky novin. / Asi e jsem tu cizí“ (Brousek 1975: 54). Vyuití štìkotu titulkù
v ukázce, evokujících psí smeèku zahánìjící cizí kolemjdoucí od vesnice, ještì posiluje
1

Tzv. tøísloûkový model postojù individua zpracovaný autory Miltonem J. Rosenbergerem a Carlem I.
Hovlandem (viz Utsch 2007: 30–32).
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pocit vyèlenìní nevítaného hosta – souèasnì vtahuje do konotaèního pole zkušenost
(ilegálního) pøechodu hranic. Básník sice svoji mateøštinu nazývá n e p o u  i t e l n o u
(Brousek 1975: 50), pøesto si ji s sebou nese, neodkládá ji, nezatracuje; dokonce ve
vypjatých chvílích sebezpochybnìní v nemonosti tvoøit volí radìji mlèení ne konverzi
k nìmèinì: „Únor. Dát inkoust do zásuvky. / Navdycky zapomenout psát. / [...]“ (Brousek 1980: 79). Urèuje tak mateøštinì výsadní pozici, je pro nìj nìèím cenným,
nezpochybnitelným, neodloûitelným.
Výsadní pozici mateøského jazyka dokládají i poznatky teorie: „Øeè je základem kultury, je sémanticko-syntaktickým specifikem mentality a emocionality jedince jako èást
historicky definovaného spoleèenství; má historii a povìdomí dané kultury, je vyuûívaná jako médium kulturnìhistorického podání vlastní a cizí tradice“ (Ritter 2001: 145).
Øeè stojí v samém støedu kultury a procesu sociálního uèení jedince, je nedílnou
souèástí jeho identity i identity skupiny, do níû pøísluší. H i s t o r i i a p o v ì d o m í
d a n é k u l t u r y lze pak ponìkud zjednodušenì oznaèit pojmem Jana Assmanna
k o l e k t i v n í p a m ì ï nebo termínem Umberta Eca k u l t u r n í e n c y k l o p e d i e.
Identita, íû je uûívaný jazyk souèástí, se buduje bìhem dospívání a spoluurèuje/je
spoluurèována pocitem pøináleûitosti k celku, skupinovou identitou. Mateøský jazyk
a chápání vlastní identity tak fungují na principu reciprocity. Ve chvíli odchodu do emigrace jsou zasaûeny obì èásti této rovnováhy – emigrant je pøipraven o sobì vlastní
komunikaèní prostøedek a zároveò pøichází o svoji identifikaèní skupinu, je problematizován jeho vztah pøíslušnosti k celku.
Ve srovnání s ostatními umìlci se spisovatel v prostøedí jiné kultury/jazyka ocitá ve
sloûitìjší situaci právì proto, ûe postrádá svùj nejvlastnìjší výrazový prostøedek, projev
jedineèného pøístupu ke svìtu. Tím spíše básník, jehoû obrazná vyjádøení, poetika, jsou
tím hlavním, co urèuje charakter jeho díla. Básník Brousek vstoupil do literatury ve
znamení své generace a kontextu 60. let, od poèátku vlastní tvorby ho zajímají moûnosti, které mu øeè jako jeho nástroj nabízí; zkoumá jazyk po stránce formální i obsahové,
zkouší nosnost spojení zvuku s významem, plasticitu myšlenkových konstruktù skrývajících se pod konkrétním oznaèením. Nevymýšlí novotvary a nedeformuje stávající slova – pracuje s inovací jejich spojení a napìtím vznikajícím neobvyklou blízkostí slov
nebo jejich významovou nedoøeèeností. V šedesátých letech se Brousek – básník proslavil poezií, na které upoutávala – vedle neotøelých metafor a hlubokého kriticko-intelektuálního pozadí – èistá forma vyjádøení. Støed jeho výrazu spoèíval v široké škále
jazykových høíèek a peèlivém ohledávání moûností jazyka, vyvolávajících pøekvapivá
spojení v sémantickém poli, ve kterém leûela váha sdìlení. „Jeho jazyková tvoøivost je
jenom zdánlivì lehká a hravá, hra se zvukovou a hláskovou podobností slova
a s disparátností jejich významù smìøuje vûdy k pojmenování“ (Karfík 1969: 256). Brousek se tím zpùsobem snaûí skrze skuliny vyjádøení proniknout k hlubší úrovni smyslu,
nahlédnout a ukázat vìc z jiné strany. Je lhostejné, pracuje-li proto s obrazem2 nebo
zvukem3. Generaèní víra ve všemocné slovo transformovala na konci dekády pod vli2
„[...] / Tak nejspíš bude pøi posledním soudu: / aû andìlové odtroubí / skály se na útìk dají“ (Brousek
1963: 29). Pøíp. „Dotìrná bílá vùni“ (Brousek 1963: 47).
3

„[...] / do stìn poplašnì bije jak okov / kovový krápot ke dnu“ (Brousek 1963: 101). Pøíp. „Zelené zvony
zvoní / mìdìnka jedovatá / jak mech jak mech jak mech“ (Brousek 1963: 56).
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vem rozèarování ze srpnových událostí v Brouskovì tvorbì do vyjádøení beznadìje,
zmarnìní slov i nevíry v moûnost se domluvit. V básních ve sbírce Nouzový východ ze
srpna 1968 se objevuje motiv absence smysluplných slov mocných zmìny; knihy, døíve
zásadní partner ke komunikaci „[...] / obracejí se v prach, / výtrusy slov / v útrobách, piliny, / ûoky pilin, knihy / [...]“ (Brousek 1980: 55). Vstup okupaèních armád relativizuje
všechno, èemu básník vìøil, vèetnì moûnosti komunikace, slova se mu promìòují v dým
plynoucí z úst a ztrácejí svou váhu, ztrácejí dùvod být vyøèena. Slova, která byla døíve
schopna zastavit golema, teï nepøivolají záchranu. Básník se ztotoûòuje s aktem øeèi
a ilustruje tak svoji bezradnost: „A tak jsem tady / kaûdým dnem holejší, / jak vìta, kterou øíkám, / jeû rozvila se, / aby opadala, / [...]“ (Brousek 1980: 58), aby si vzápìtí vykreslil obraz vlastní zkázy: „[...] / a vytrhnou tì / zprostøed knihy, / nad kterou bdíš, /
a vhodí do ohništì. // Slova se zkroutí bolestí / naposled vzepøou se / v záøi, / a lehnou,
popelem / souloûit s plameny. // Prolétneš komínem, / a budeš dým, / dým, / závit, / na
který se uzavíráš“ (Brousek 1980: 60). V následující básni Solné sloupy, kde je
tematizován biblický obraz útìku z hoøící Sodomy, uû motiv pøebírá identifikaèní roli,
øeè, kterou ovládá „[...] / slovem i písmem, / i jazykem, / [...]“ (Brousek 1980: 62), stojí
v tìûké chvíli v pozici partnera, kterého básník nedokáûe opustit.
Historická zkušenost i sdílená východiska generace zùstala nesmazatelnì otištìna
v poetice básníka – ve svém ohledávání jazyka pokraèoval Brousek i v emigraci, snaha
nalézt slova, kterými je moûné vyjádøit to podstatné v ûivotì, stejnì jako slova,
prostøednictvím kterých je moûné bezpeènì sdílet, komunikovat a porozumìt si, tvoøí
spojnici celé jeho tvorby a zároveò udrûují v èase patrnou generaèní souvislost.
V emigraci však do sebe èeština v Brouskovì lyrice vstøebala vlivem okolností další
funkce: funkce identifikace zbytnìla ve smyslu demonstrace jistoty pøináleûitosti ke
zvolenému spoleèenství, aèkoliv do detailu neodpovídalo ûádné kategoricky vymezené
skupinì (národ, exilová komunita). Význam uûívání mateøštiny v prvních letech z velké
èásti ovládl také tematický plán Brouskovy tvorby, motiv øeèi doprovází svìdectví o
pøivykání v nové zemi, øeè je znakem odlišnosti básníka od okolí, je nedílnou souèástí
sebevnímání autorského subjektu. Mateøština stojí v blízkosti ostatních motivù spojujících básníka se vzdáleným domovem; je prostøedkem i tématem vzpomínání.

Vzpomínám, tedy jsem
Zatímco vztah ke kolektivní pamìti existuje nevìdomì, vìdomé, aktivní vztahování
se k minulému zastupuje proces vzpomínání. Èlovìk vzpomíná, aby potvrdil svoje
sebe-pojetí, buduje osobní mýtus, udrûuje kontinuitu; z toho dùvodu tvoøí vzpomínání
nedílnou souèást lidské existence. Potøeba vzpomínat narùstá v okamûiku krize,
ve chvíli ohroûení vzpomínek a moûnosti jejich vybavení. Takovým okamûikem krize je
právì emigrace, kdy èlovìk ztrácí vazbu s tìmi, s nimiû sdílí minulost, èímû je ohroûeno
nejen vybavování, ale i samotné uchování pamìti. V procesu vzpomínání se pøitom
nejedná o rekonstrukci minulého, pravdivou ve smyslu objektivnì nezpochybnitelných
dat, vzpomínání je subjektivní, výbìrový, identitotvorný proces. „Vzpomínka nezávisí
na minulosti, naopak minulost získává svou identitu teprve díky modalitám vzpomínání:
vzpomínání utváøí minulost [...] Vzpomínání jako aktuální utváøení smyslu je zásadním
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zpùsobem ovlivnìno tvoøivým vyprávìním“ (Nünning 2006: 579–580). Pro autora,
jemuû v bezprostøední blízkosti náhle chybí partner vzpomínání, je logickým dùsledkem
uplatnìní vzpomínek v prostøedí textu, vytvoøení partnerského vztahu s modelovým
ètenáøem. „Vypráví“ vzpomínky, jeû se v prostoru textu nedemonstrují pouze v rovinì
témat a motivù, ale zasahují i do vnitøní struktury díla – prostupují v rovinì jazyka,
objevují se jako kompozièní prvky, v širším pojetí spoluurèují recepci díla. Vytváøejí
široká pole konotací a intertextuálních vztahù, otevírají vrstevnaté moûnosti interpretací,
èasto na hony vzdálené pùvodním biografickým východiskùm.
Antonín Brousek patøil ke generaci, jeû vstoupila do literatury pod heslem pamìti,
v dobì novì uvolnìného pøehodnocování minulosti, pluralizace pohledù na uplynulá
léta. Z hlubin zapomnìní vystupovaly na svìtlo oficiálního ûivota literární (a jiné) autority, potøeba a odhodlání vzpomínat a najít ztracenou kontinuitu spoluurèovaly historickou epochu – stejnì jako snaha oèistit jazyk, aby bylo moûné jej znova spolehlivì
pouûívat. Téma pamìti a odvolávání se ke sdílené kolektivní pamìti spoleèenství tak
pøedstavuje výrazný rys Brouskovy lyriky jiû v šedesátých letech, podobnì jako ostatní
debutanti ohledává prostor svého dìtství, individuálních vzpomínek, vyrovnává se
s dìdictvím poetismu i dílem klasikù patøících do prostoru kolektivní pamìti. Pamìï
v jeho díle v emigraci však – podobnì jako jazyk – nabývá nových funkcí. Brousek ve
vzpomínkách konstruuje ztracený svìt, vytváøí místo, kde je moûné potvrdit pravdivost
vzpomínek a nalézt tak oporu pro vlastní pamìï bránící zapomnìní. Je-li akt vyprávìní
vzpomínek vyjádøením lidské potøeby sebepotvrzení, je jejich udrûení a moûnost
vybavení si holou nutností k zachování integrity osobnosti. Èím intenzivnìjší je pocit
izolace a s ním související potøeba podílet se na literární komunikaci, tím vìtší mìrou se
básník dovolává èeské kolektivní pamìti, tím vìtší prostor zaujímají v jeho díle
vzpomínky. Jejich podoba však odpovídá kontinuu Brouskovy poetiky – básník zùstává
i ve chvíli vzpomínání intelektuálnì pozorný, senzitivní a udrûuje si kritický odstup od
pøedmìtu vzpomínání i od sebe sama.
Rozpor mezi podobou vzpomínaného svìta, jak ji modeluje básník, a podobou, která
se ve stejné dobì oficiálnì tradovala, dokládá nejlépe kritický odstup básníka od èeské
spoleènosti. Dìtství, na stránkách debutu harmonické a výsostnì individualizované, se
jako velké téma bìhem emigrace vrací, autor však tentokrát nastavuje vzpomínáním na
své dìtství v Èeskoslovensku v padesátých letech zrcadlo dobì mnohem zøetelnìji,
uplynulý èas problematizuje. Dìtství poøád pøedstavuje bezpeèný prostor sebejistoty,
prostøedí pøirozených vztahù, bohaté na pozitivní emoce a zabydlené blízkými lidmi;
odráûejí se v nìm však také prvky vnìjší reality, jako je motiv autority reûimem
pronásledovaného knínského knìze Aloise Boreckého (v Brouskovì exilovém díle se
objevuje nìkolikrát), propagandy v divadle, popøení ideálù demokratického Èeskoslovenska kaûdodenní skuteèností. Dìtství je pomyslnì uzavøeno odchodem ze zemì
a smrtí otce, kdy se vzpomínaný svìt stává definitivnì nedostupným. Funkcí fixace
vzpomínek v textu je zabránit jejich popøení v souèasnosti, jelikoû tak jako se dále
promìòovala spoleènost v Èeskoslovensku po neúspìchu praûského jara, promìòovala
se spolu s ní i její kolektivní pamìï, jeû „[...] pøedkládá skupinì obraz sebe samé, který
se bezesporu v èase vyvíjí, protoûe se týká její minulosti, ale tak, aby se v tìchto
prùbìûných obrazech vûdycky rozpoznala“ (Halbwachs 2009: 133). Neûádoucí obrazy
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jsou proto z pamìti odstranìny, potlaèeny do zapomnìní – v normalizaèním Èeskoslovensku to byly právì obrazy, tak dùleûité v 60. letech. V té dobì dala do pohybu polovinu Evropy z nejrùznìjších dùvodù opoûdìná reflexe váleèného a pováleèného
vývoje, všednodenní a osobní zkušenosti války, nástupu komunistické totality, zloèinù
padesátých let a pøedevším jejich (mnohdy potlaèované) rezonance v øadách obyvatel.
Vzpomínky jednotlivých lidí a jejich reflexe umoûnily, aby do kolektivní pamìti vstoupila témata do té doby neûádoucí: køivdy kolektivizace, deformace kulturního svìta,
pronásledování a útlak ideologicky motivovaný, nejen kriminální, ale také v úrovni
bìûného ûivota. Tzv. hnutím šedesátých let se na úrovni spoleèenské pamìti mj.
podaøilo v rùzných podobách otevøít diskusi o morálce èeské spoleènosti; dodejme, ûe
právì umìlci na tom nesli významný podíl. Obrazy ilustrující srpnové události,
rozlišující hrdiny a zrádce, dokládající bolestný zápas o skuteènost, výhody i nevýhody
autentického chování a vìrnosti sobì v prostøedí totality však byly po roce 1969
postupnì z èeské kolektivní pamìti vytlaèovány, rozmýváním pùvodních významù v
sedmdesátých a osmdesátých letech se tak do protikladu se svým pùvodním významem
dostával i samotný dùvod a fakt emigrace. Básník proto na sebe svou tvorbou bere úkol
zapomnìtlivosti bránit (èásteènì jako sebezáchovný akt) a ironickou dikcí, jeû je mu
prostøedkem jeho vyjádøení, kriticky komentuje ochotu spoleèenství zapomínat.
Snaha bránit zapomnìtlivosti vlastní i kolektivní spojuje celé Brouskovo exilové
dílo, napøíè jazyky i rovinami. Jako pokraèuje v kritické reflexi èeské oficiální literatury, vyuèuje na nìmeckých univerzitách èeské literární dìjiny, tak se zaobírá prvky
kolektivní pamìti v mnoha smìrech v prostøedí své lyriky. Za nejzøetelnìjší pøíklad této
snahy lze pokládat parodickou èást Domovský list ve sbírce Zimní spánek, která byla pøi
novém vydání v Èeskoslovensku v roce 1991 ze sbírky vypuštìna, pravdìpodobnì proto, ûe pro svoji intenzivní vazbu na dobovou èeskou kolektivní pamìï se u mnoha veršù
v èase ztrácela srozumitelnost4; vznik tìchto veršù byl však ve své dobì adekvátní
odpovìdí na potøebu jejich tvùrce podílet se na literární komunikaci. Stejnì výrazné je
odvolávání ke kolektivní pamìti ve verších tematizujících sebeupálení Jana Palacha a
Jana Zajíce ve sbírce Kontraband (Brousek 1975: 34–37), jelikoû je však odkaz tragické
smrti ve spoleènosti dosud ûivý, neztrácejí ani tyto básnì svùj komunikaèní potenciál.
Kritizuje-li básník èeskou spoleènost, dovolává-li se spoleèné kolektivní pamìti, èiní
tak z palèivé potøeby potvrdit svoji pøináleûitost k ní – bez ohledu na to, jak v duchu své
poetiky sarkastický výraz pøitom volí. Doklady proto lze nalézt na stránkách sbírky
Vteøinové smrti. V blízkosti odkazù ke kulturní pamìti se objevují niterné zpovìdi
lyrického subjektu: „Neshoøeli jsme jako fakule / jako náš bratr, u nìhoû se všichni
pøihøívají. / Slézáme svoji horu Øíp, tu dìsnou kupu let, / která jsou nenávratnì nìkde
v háji. // Co si jen poèít s touto samotou, / s propadlým krovem v zpustlém pohranièí, /
bratøíèku v polobotkách? A tak jdem ûebrotou / my, vnuci Klémy, co mìl pod èepicí“
(Brousek 1987: 40). Tíûivá samota nalézá ve sbírce výraz na mnoha místech. V básni
Grafologický rozbor s podtitulem Autoportrét vidíme subjekt, jenû „Vleèe køíû samoty,
// [...] // A drûí rozum v hrsti. / A tiše naøíká“ (Brousek 1987: 21), stejnì tak v básni
4

Podobnì je tomu v básni Støepy ze sbírky Vteøinové smrti (Brousek 1987: 57–64).
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dedikované Památce Antonína Brouska oznaèuje básník dobu v emigraci jako „Sedmnáct hubených let“ [...] (Brousek 1987: 76).
Vztah k pamìti je však ambivalentní, vedle povzdechu, ûe nepøichází „[...] èas, který
umí léèit“ (Brousek 1980: 102), reflektuje básník smíølivý èas zahlazující minulé bìsy.
Tak v osobním svìdectví o uplynulém ûivotì na pozadí historie Èeskoslovenska konèí
výèet událostí – v situaci vymezené dùvìrným setkáním – posledními verši: „Zahradou
vanul bolehlav. Bylina zapomnìní“ (Brousek 1987: 64).

Návraty a jiné ztráty
Antonín Brousek se do Èeskoslovenska vrátil aû nìkolik let po listopadových
událostech. Mùûeme pøedpokládat, ûe podobnì jako mnoho ostatních navrátilcù narazil
na rozpor mezi podobou spoleènosti/a kolektivní pamìti, kterou si v roce 1969 odnášel,
a která bìhem let v emigraci zùstala v jeho vidìní fixována i se promìòovala vlastními
zkušenostmi básníka; a verzí kolektivní pamìti, která se mezitím vyvinula v Èeskoslovensku. Jisté je, ûe po návratu uû ûádnou další sbírku nevydal – jeho nové verše,
roztroušené v periodickém tisku, však v tom smyslu svým charakterem odpovídají
celoûivotnímu dílu básníka, reflektují aktuální dìní a odvolávají se ke sdílené pamìti.
Snad se nám podaøilo dokázat, ûe kolektivní pamìï výchozího spoleèenství pøedstavuje pro Antonína Brouska alfu a omegu exilové tvorby – na jejím pozadí se
odehrávají básníkova ûivotní dramata a její existence je nutná pro interpretaci a sdílení
tìchto zkušeností. Mateøský jazyk pøitom pøedstavuje nedílnou souèást této kolektivní
pamìti a jako takový doprovází básníka celých dvacet tøi let emigrace.
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(COLLECTIVE) MEMORY IN EXILE POETRY FROM ANTONÍN BROUSEK
Summary
Collective memory of a community is the background of the individual perception of reality and it shapes
the capacity of the individual to understand the world around. This relation which is fundamentally connected
to the mother tongue as the medium of communication gets disputable in the situation of emigration. An
exiled writer has to face a decision whether to adhere to the mother tongue or to accept the language of the
new community. Nevertheless, the loss of the original community is likely to cause certain damage to his
hitherto existing self-concept, and further positioning inside the previous (or the new) community, as well as
their collective memories, have major impact on the new “migrant” identity of the writer.
Antonín Brousek decided to adhere to the mother tongue in his poetry, he drew inspiration from Czech
collective memory and referred to it in most of his exile writing. I demonstrate, in the present paper, to what
degree were his self-concept and the related leitmotiv of solitude in foreign environment shaped by this
decision.

STUDIA SLAVICA XVIII, z. 2
UNIWERSYTET OPOLSKI

OPOLE 2014

ADOLF DOSTAL – BÁSNÍK NESPLNÌNÝCH NADÌJÍ
Libor MARTINEK

Adolf Dostal – A Poet of Unfulfilled Hopes
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The author deals with the personality of Adolf Dostal (1941–1963) and his poetry. Dostal was a prematuraly
dead yet talented young poet, who was a member of a Polish minority in the region of Tìšín, the Czech
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Osud básníka Adolfa Dostala se podobá ûivotu nìkolika mladých pøedváleèných
výtvarníkù z èeského Tìšínska. Odešli, neû se jim podaøilo více rozvinout svùj talent a
staèili pøekonat poèáteèní obtíûe tvùrèí èinnosti a zvyknout si na materiál, s nímû pracovali1.
Adolf Dostal se narodil 15. 4. 1941 v hornické rodinì v Karviné. V pìti letech ztratil
otce, matka se pak s ním a se ètyømi jeho bratry pøestìhovala do Horní Suché. Adolf se
uèil truhláøem, dálkovì studoval jedenáctileté gymnázium v Èeském Tìšínì, v r. 1959
odešel ilegálnì do Polska, kde studoval na Pedagogickém gymnáziu v Tìšínì, ale
vedení školy po roce zjistilo, ûe je v Polsku nelegálnì, a tak musel gymnázium opustit.
Poté pracoval jako èíšník v kavárnì proslulého tìšínského hotelu Pod Brunatnym Jele1

W. Sikora v této souvislosti pøipomíná Wilhelma Galgonka z Pudlova, studenta krakovské Akademie
krásných umìní, jen tragicky zemøel v Tatrách v zimì r. 1932. Velmi mladí umøeli také Alfons Bajorek a Karol Polok. Tìmto výtvarníkùm vìnoval K. Piegza broûuru Malarze œl¹scy. Garœæ wspomieñ poœmiertnych
o tych, którzy umi³owali sztukê (1937). Srov. Sikora 1982: 48.

98

Libor Martinek

niem (U Hnìdého jelena) a snaûil se získat výuèní list v Tìšínské tiskárnì. Na propustku
se vracel do Èeskoslovenska a zúèastòoval se aktivnìji neû døíve literárního ûivota
polské menšiny.
Debutoval jako šestnáctiletý v r. 1957 básní na stránkách kulturnì-spoleèenského
mìsíèníku pro polskou menšinu v ÈR „Zwrot“, jenû vychází dodnes v Èeském Tìšínì.
Kritika zjišovala v jeho poezii vlivy Tadeusze Ró¿ewicze, patrnì více z tematicko-typologických pøíèin, nebo se v Dostalovì poezii podobnì èasto objevuje motiv
matky èi pocitu generaèního neklidu, neû z hlediska Dostalovy poetiky; ta se utváøela
pøedevším pod vlivem jeho úèasti na kurzech pro mladé autory v Tìšínì a snad
i v Krakovì, kde se potkával s mladými i staršími polskými autory, jako byli W³adys³aw
Broniewski (1897–1962), Joanna Kulmowa (*1928), Stanis³aw Piêtak (1909–1964), Jerzy Ficowski (1924–2006) a W³odzimierz Boruñski (1906–1988). Své básnì zasílal do
polských èasopisù „Kierunki“, „Kamena“ a „Nowa Kultura“, jejichû redakce – jak to
døíve bývalo bìûným zvykem – na zaslané ukázky tvorby také autorùm kriticky
odpovídaly. Adolf Dostal záhy našel vlastní básnický výraz, mìl pozorovatelský talent,
onen pro básníka potøebný „jitøní zrak“, který mu umoûòoval vidìt vìci novì a neotøele.
Kromì toho nebyl zatíûen rùznými slezsko-tìšínskými komplexy (jejichû podrobnou
specifikaci zde z hlediska zamìøení èlánku jistì není nutné podávat), atmosférou
pøíhranièních strastí, jeho pøístup ke skuteènosti byl daleko bezprostøednìjší neû
u starších autorù i ve srovnání se svými generaèními vrstevníky. Tìch nìkolik básní,
které po sobì zanechal, nepøedstavuje potøebný základ k úvaze, jak by se jeho poezie
dále vyvíjela. V dobì, kdy Dostalova lyrika vznikala, pøekvapovala vlastním a neotøelým jazykem, novostí chápání reality (Sikora 1982: 50–53).
Adolf Dostal, vnímavý a nadaný básník, se rozhodl pro školu ûivota. Nedostudoval,
ale velmi dobøe se orientoval v polské kultuøe a pøinášel do polského „menšinového“
literárního støediska nové podnìty, jak o tom svìdèí napøíklad korespondence s Wilhelmem Przeczkem2, a tvùrèí neklid; v podstatì pomáhal zahájit novou etapu ve vývoji
polské literatury èeského Tìšínska. Polonista Edmud Rosner také pøipomínal to, ûe
v dobì komunistického teroru se na Dostalovu rodinu snesl stín, kdyû se Adolfùv starší
bratr stal katolickým knìzem. (Je namístì pøipomenout i Rosnerovo zjištìní, ûe Dostal
pøispíval mj. do èasopisu „Przegl¹d Katolicki“.) Básnì, které Dostal uveøejòoval
v polském tisku, získávaly uznání, a kdyû pøijel do Tìšína na setkání s mládeûí Jalu Kurek (1904–1983), zahájil besedu tím, ûe zná jednoho tìšínského básníka – Adolfa Dostala (Rosner 1995: 124)3.
V den kdy kolegové Adolfa Dostala z Pedagogického gymnázia maturovali (9. 6.
1963), rozhodl se pøi návštìvì své maminky, ûe si zaplave v Tìrlické pøehradì. Došly
mu síly, chtìl se vrátit, ale nedoplaval na bøeh, utonul.
Pøátelé na Adolfa Dostala vzpomínali ve „Zwrotu“ (Jasiczek 1963: 15), v „G³osu
Ludu“, posmrtnì byly Dostalovy básnì sebrány W³adys³awem Sikorou a vydány ve
2
Dopis W. Przeczkovi z 22. 3. 1958 odeslaný z Horní Suché (viz Sikora 1982: 53; Korzenny, Sikora
1992: 10).
3
Edmund Rosner uvádí nepøesný údaj o prvních pøekladech Dostalovy poezie do èeštiny, které
se neukázaly aû v r. 1963 (Dostal 1963: 77), ale dokonce ještì døíve, v r. 1959 v Èerveném kvìtu (Dostal
1959: 288).
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sbírce Struny powietrza (1970) v redakci Wilhelma Przeczka, jenû napsal ke sbírce
i struèný doslov. Celou sbírku pøeloûil do èeštiny Oldøich Rafaj (1934–2010) a byla
zpøístupnìna èeskému ètenáøi na stránkách „Literárního mìsíèníku“ v r. 1977. Z novìjších pøekladù do èeštiny pøipomeòme ukázku v èasopise „Tvar“ (Dostal 1992: 5).
Ukázky z tvorby pøedèasnì zesnulého Adolfa Dostala se objevily i v rùzných
antologiích vydaných na èeském Tìšínsku nebo v Polsku: Pierwszy lot (1959), Podanie
rêki (1969), S³owa i krajobrazy (1980), Z biegiem Olzy (1990), Odnajdywanie siebie
(2003). O básníkovi napsal E. Rosner nejprve nekrolog do „G³osu Ziemi Cieszyñskiej“
(Rosner 1963: 5), poté sta do katovického èasopisu „Pogl¹dy“ (Rosner 1966: 10),
pozdìji se k nìmu vrátil ještì jednou na stránkách „G³osu Ziemi Cieszyñskiej“ (Rosner
1971: 5). V r. 1967 byl Dostalovi vìnován literární veèer v rámci SLA (Stowarzyszenia
Literacko-Artystycznego PZKO) za úèasti hercù polské scény Tìšínského divadla.
Ukázku z Dostalových próz uveøejnil W³adys³aw Sikora v „Kalendáøi Zwrotu“ (Dostal
1966: 159–160), vìnoval mu vzpomínku v „Biuletynu“ SLA (Sikora 1978: 32–33) a ve
svém souboru statí Wielokropki (Sikora 1982: 48–53).
Rovnìû básník a tøinecký lékaø Janusz Gaudyn (1935–1984) pøipsal památce Adolfa
Dostala báseò Nierozkwit³e stokrocie: „Nierozkwit³e stokrocie / by³y nasz¹ tajemnic¹ //
Zapatrzeni w g³êbiê tulipanów / chcieliœmy ich piêkno / przes¹czyæ przez pryzmat s³ów
// Nienapisane strofy / nios³y nadziejê / odszukania siebie // Dziœ nie znajdziemy ju¿ /
rozkwit³ej stokroci // G³êbinna czerñ / przep³yne³a przez nasz¹ œcie¿kê / A ty zosta³eœ /
po drugiej stronie“ (Gaudyn: 1963: 15).
Básnì Adolfa Dostala obsahují soubor základních, èasto se opakujících motivù. Patøí
k nim zemì, matka, otec, rodný dùm, první láska: „Co wieczór / ciep³e rêce / staruszki
lampy / dotykaj¹ troskliwie / mych w³osów / i cieñkich palców // czujê ciep³o / na powiekach / chcia³bym je przymkn¹æ / jak nejmocniej / wtedy / wszystko staje siê prawdziwe/ i realne / i ty / i garnek dymi¹cego mleka / rozkrojony chleb na stole / ma zapach twych r¹k“ (Matce; Dostal 1970: 18); „Kaûdý veèer / teplé ruce / staøenky lampy /
dotýkají se starostlivì / mých vlasù / i hubených prstù // cítím teplo / na víèkách / chtìl
bych je semknout / co nejpevnìji / tehdy / je všechno tak pravdivé / tak skuteèné / i ty /
ûe hrnek kouøícího mléka / ukrojený chleba na stole / voní po tvých rukou“ (Matce; Dostal 1977: 152). Pøibývají hudební motivy a motivy spojené s výtvarným umìním, dokonce motivy zvíøecí (básnì Pies, Krecia matka) a køesanská symbolika: „Matka / samotna / w przeddzieñ / swego narodzenia / bardziej kochaj¹ca / bardziej samotna /
matka / i / syn / krzyk / p³acz¹cych ramion / ch³ód / bosych stóp / i palców / wystrojonych konaniem / moc / wygas³ych s³ów / jak chwila / ciê¿sza od / rodzenia / l¿ejsza od /
konania / – – – / matka / i / syn“ (Pieta; Dostal 1970: 22; Matka / osamìlá / v pøedveèer
/ svého zrození / tak milující / tak osamìlá / matka / a / syn / køik / plaèících ramen /
chlad / bosých chodidel / a prstù / srovnaných umíráním / planost / vyhaslých slov / jak
chvíle / tìûší neû / zrození / lehèí neû / umírání / – – – / matka / a / syn; Pieta; Dostal
1977: 154).
V Dostalovì poezii se nejèastìji objevují obrazy bliûšího a vzdálenìjšího okolí,
napøíklad Beskyd a Tater, ale i výlet do Osvìtimi nebo zamyšlení nad následky
atomového výbuchu v Hirošimì.
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Pøestoûe se Adolf Dostal od svého protektora, básníka Henryka Jasiczka distancoval,
jeho poezie je podobnì smutná, melancholická, obèas rozhoøèená, coû mùûeme pøièíst
spíše podobnostem v jejich biografii – obtíûnému dìtství sirotka – neû vìdomému
následování poetiky staršího autora. Jasiczkovì poezii z doby sbírky Jaœminowe noce
(1959) se pøesto jeví blízká tøeba tato Dostalova báseò (bez titulu): „Jesteœmy tylko odbiciem / w Ÿrenicach obcych / i bliskich // samotni / wtajemniczeni / w k³amstwo s³ów /
stoimy bezradni / z d³oñmi pustymi / od dobroci“ (Dostal 1970: 39; báseò datována r.
1962; Jsme jenom odrazem / ve zøítelnicích / cizích a blízkých // osamìlí / zasvìcení /
do lûí slov / stojíme bezradní / s dlanìmi opuštìnými / dobrotou; Dostal 1977: 156).
Rovnìû mladistvý neklid, projevující se v Dostalových verších, nemusel být nutnì
ovlivnìn atmosférou básní Ró¿ewiczovy debutantské sbírky Niepokój (1947). Dostalùv
neklid není metafyzickým neklidem generace, která proûila okupaci a hledá své místo
v pováleèném svìtì, ale je dán touhou prorazit do velkého svìta polské literatury a kultury, tedy autorovými osobními a tvùrèími ambicemi. W. Sikora k tomu výstiûnì
podotýká: „Z perspektywy ju¿ ³atwiej zorientowaæ siê, ¿e Dostal mia³ wiele do powiedzenia i pierwszy prze³ama³ dos³ownie zaklête krêgi cieszyñskie. Mo¿e on w³aœnie najmocniej d¹¿y³ do «wyjœcia poza», któr¹ to tendencjê odczuwa³o siê wówczas wœród
m³odych. Niecierpliwili siê i pragnêli zdobyæ Polskê, pisaæ do warszawskiej prasy literackiej, przy czym nie znali w³asnych wartoœci a najwy¿ej ambicje. Dla Dostala by³a to
konsenkwencja. Sam idzie do Polski, zaledwie do Cieszyna, gdzie tworzy z kilku cieszyniaków niesta³¹ grupê twórcz¹“ (Sikora 1982: 49; Z odstupu je snadnìjší pochopit,
ûe Dostal mìl hodnì co øíct a jako první prolomil doslova zaèarované tìšínské okruhy.
Snad právì on se nejvíce snaûil je „pøekroèit“, coû se pociovalo tenkrát jako úsilí
mladých autorù vùbec. Byli netrpìliví, chtìli dobýt Polsko, psát do varšavského
literárního tisku, pøièemû neznali vlastní hodnotu, nanejvýš ambice. Dostal byl
dùsledný. Sám jde do Polska, aspoò do Tìšína, kde utvoøí s nìkolika Tìšíòany volné
tvùrèí uskupení. – Není-li uvedeno jinak, pøeklady z polštiny do èeštiny provedl autor
pøíspìvku. Pozn. L. M.)
S Jasiczkovou lyrikou spojuje Dostalovy verše i fascinace svìtem hudby (Martinek
2004: 48–111), projevující se jednak dedikacemi nìkterých jeho básní hudebním osobnostem Tìšínska, napøíklad skladateli Paw³u Rdaczovi (vl. jm. Myrdacz) je vìnována
báseò Muzyk (Dostal 1970: 30), Irenì Myrdaczové báseò Koncert warszawski (Dostal
2003: 15), jednak – a hlavnì – pomìrnì èetnými hudebními motivy i citem pro melodii
verše, coû se funkènì spolupodílelo na estetické hodnotì básnického textu4. Povšimnìme si ještì hudebních motivù v Dostalovì lyrice a jejich funkce; naši pozornost
vìnujeme pøedevším stylistickým figurám a básnickým obrazùm5. (Z potøeby poukázat
na hudební kvality verše, dáváme v další èásti pøíspìvku pøednost citacím veršù
v polském originále, ale za nimi uvádíme náš pøeklad.)
4
Touto problematikou jsme se èásteènì zabývali v polsky psaném pøíspìvku Zwi¹zki literatury i muzyki
w utworach pisarzy cieszyñskich Henryka Jasiczka, Adolfa Dostala i Jana Pyszki (Martinek 2012: 180–199),
nyní jsme naši analýzu Dostalovy poezie podstatnì prohloubili a znaènì rozšíøili.
5
Za konzultaci problematiky vztahu básnického slova a hudby dìkuji dr. Jerzymu Wiœniewskému (Wydzia³ Filologiczny Uniwersytetu £ódzkiego), který se daným interdisciplinárním vztahùm dlouhodobì vìnuje.
Díky tomu naše úvahy vycházejí z východisek známých rovnìû z polské literární tradice.
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Hudební terminologie v básni Spotkanie z miastem (Setkání s mìstem) je souèástí
metaforického popisu mìsta. Nìkteré akustické jevy, které jsou charakteristické pro
vìtší a hluènìjší mìsto, byly pojaty v hudebním diskursu: „œpiewny g³os syren“ (zpìvný
hlas sirén), „most / gra³ melodiê / tysi¹ca kroków“ (most / hrál melodie / tisíce krokù;
Dostal 1970: 32). Vylouèit nemùûeme ani vliv civilizaèní poezie Juliana Przyboœe na
Dostalovu autorskou poetiku, popøípadì jiných básníkù polského civilismu (napøíklad
Józefa Czechowicze, jenû výraznì ovlivnil rovnìû tìšínského básníka Paw³a Kubisze;
máme na mysli èasto tematizovaný vztah k matce a jiným blízkým osobám v Dostalovì
poezii, podobnì jako tomu bylo v Czechowiczovì tvorbì), k tøem slavným avantgardním „m“ – mìsto – masa – mašina („miasto – masa – maszyna“) tady nebylo daleko. Dostal studoval na gymnáziu v polském Tìšínì, kde Przyboœ uèil v létech
1927–1939 na Státním gymnáziu A. Osuchowského (Pañstwowe Gimnazjum im.
A. Osuchowskiego) a pozdìji na Státním matematicko-pøírodovìdném gymnáziu (Pañstwowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze), takûe se musel setkat se jménem
a patrnì i s tvorbou významného polského avantgardního básníka minimálnì na základì
doporuèené èetby z polské literatury. Monologická struktura básnì odkazuje na èlovìka,
který proûívá „pierwszy dzieñ“ (první den) v novém prostøedí. Hudební metaforika èiní
vznešeným bìûné, všední akustické jevy, coû vede k zvelebení a idealizaci obrazu
mìsta; zdá se nám pravdìpodobné, ûe autor navazuje na básnické postupy Krakovské
avantgardy.
Pokud jde o básnì Wieczór w Zakopanem (Veèer v Zakopaném) a Koncert warszawski (Varšavský koncert), v obou vystupuje hudební pojetí smyslových poèitkù
(sluchových èi zrakových). Vzájemná zámìna poèitkù neboli synestézie je znaènì
typická pro mladopolskou lyriku, v níû jsou krajinomalby podobnì konstruovány jako
obrazy nálad a „stavù duše“. Ve Wieczóru w Zakopanem, kde „bas opada ciê¿ko ze
spróchnia³ych drzew / tlej¹cych ¿ywic¹ w przestrzeni gwiazd“ (bas tìûce padá ze
ztrouchnivìlých stromù / tlejících pryskyøicí v prostoru hvìzd; Dostal 1970: 31), slouûí
hudební pojmy ve verších „w dolinie kapela dudli mizdrzy i gra / taniec p³on¹cego“
(v údolí kapela hudlá lísá a hraje / tanec hoøícího; Dostal 1970: 31) k dojmovému, témìø
impresionistickému popisu horské krajiny. Hudební motivy jsou zaloûeny na ohlasech
horalské podtatranské hudby, jejíû charakter je dán skupinou lidových hudebníkù (horalskou kapelou) a typickým partem kontrabasu i s jeho melodikou a rytmikou. Není ani
tøeba dodávat, ûe v hospodách v Zakopaném odedávna hrají horalské lidové soubory.
V prvních strofách básnì Koncert warszawski se hudební motivika spolupodílí na
básnickém zobrazení Wilanowa. Verše „przecieka allegro“ (vytéká allegro) a „opadaj¹ce pó³tony“ (padající pùltóny) jsou zøejmì hudebním pojetím padajícího deštì, jeho
šumu a pleskotu v zahradì (parku) paláce ve Wilanowì u Varšavy. „Okna [...] odpoczywaj¹ pianisimem wieczoru“ (okna [...] odpoèívají pianissimem veèera) signalizují denní
dobu (soumraku, podveèera) a její specifickou atmosféru. Nejdùleûitìjším prvkem je
zde ticho, odtud se vzal hudební pokyn „pianissimo“. V obou citovaných verších má
hudební pojmosloví dodávat básni pocit, ûe jde o básníkem bezprostøednì vnímané jevy
a skuteènosti. V závìru básnì byla zobrazena èísi emocionální (vzrušená, s pláèem
spojená) reakce na klavírní hru (eventuálnì na hru jiného klávesového nástroje, coû je
však málo pravdìpodobné). Pozornost na sebe obracejí motivy souznìní pláèe, který se
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zakládá na klavírní høe, a „pláèe“ deštì, který je uveden na poèátku básnì; pozadí
lyrické situace (pojaté hudebnì) a lyrická událost (opìt spojena s hudbou) vytváøejí
vzájemnì se doplòující celek. Titul básnì lze tedy chápat jako na jedné stranì „hru“
(i ve zvukovém aspektu) spojenou s deštìm v zámeckém parku ve Wilanowì, na druhé
stranì jako skuteènou nástrojovou hru, která je výsledkem i formou výrazu emocionálního pohnutí urèité osoby (z hlediska motta k básni snad právì klavíristky Ireny
Myrdaczówny).
V básni Dancing w klubie (Dancing v klubu) je jazz charakterizován nebo
„definován“ ve tøech po sobì následujících èástech, pokaûdé otevøených slovem „jazz“:
1) první úryvek se týká smyslovosti jazzu a obsahuje aluzi na swing, který byl v letech své nejvìtší popularity (30. a 40. léta 20. století v USA) konzervativními kruhy
vnímán jako jev naplnìný dekadencí a erotickými naráûkami; tyto asociace se ve
swingovém tanci objevily napøíklad s ohledem na ûivelnost, spontánnost, odváûnost
krokù a figur (ve verši se snad proto objevují ûenské boky a ve druhé èásti poprsí):
„Jazz / ma w sobie coœ / z dojrza³ych bioder / kobiecych / jazz / jak pe³ny biust / w objêciu / w³ochatych r¹k“ (jazz / má v sobì nìco / z dozrálých bokù / ûen / jazz / jako plné
poprsí / v objetí / chlupatých rukou; Dostal 1980: 49);
2) v druhém úryvku se kromì pokraèování myšlenky obsaûené v první èásti objevuje
existencialismus jako filozofický kontext jazzu; tento filozofický smìr byl zejména
populární v umìleckých kruzích i u jejich publika v pováleèných letech; také se stal
souèástí specifického zpùsobu èi modelu ûivota (pocit nesmyslnosti svìta, hédonismus
jako lék na „existenciální bol“) a stylu bytí (ve smyslu emploi, tedy pouûití: èerný svetr,
cigareta, zahloubanost; místa setkávání: kavárny, bary a jazz); jazz byl tak hudbou
v pozadí existencialistického postoje, jenû se tehdy projevoval v mezilidských relacích
– u stolkù v klubech a kavárnách: „aba¿urów / plugawy / egzystencjalizm“ (stínítek /
bídný / existencialismus; Dostal 1980: 49);
3) tøetí úryvek obsahuje zamyšlení nad specifikou jazzového rytmu; synkopový charakter pùsobí – podle básníkova názoru – dráûdivì na psychiku èlovìka („przetr¹ca ka¿dy nerw“ – prošívá kaûdý nerv); navíc se ve spojení „konaj¹ca tr¹bka“ (umírající trubka) objevuje popis specifických prostøedkù výrazu uûívaných pøi høe jazzových
trumpetistù – sólistù (napø. hladké, glissandové uzavírání fráze nebo celých èástí);
„stop“ a pauza v textu poukazují na náhlou pauzu, coû to je také v jazzu èasto
pouûívaný prvek nazývaný stop-time, který také pøedstavuje pøípravu na základní
výrazový prostøedek jazzu – improvizaci: jazz / przetr¹ca ka¿dy nerw / synkop¹ / konaj¹cej tr¹bki / stop // miejsce na podtekst“ (jazz / prošívá kaûdý nerv / synkopou /
umírající trubky / stop // místo na podtext; Dostal 1980: 49).
Hudební výraz „œpiew“ (zpìv) v básni S³yszê (Slyším) pùsobí jak v jednoduchém popisu akustických jevù („œpiewa s³owik“, „œpiewa dziewczyna“, „œpiewa matka“), tak
v metaforických významech („œpiewa echo i las“) a dokonce vytváøí opozici èi kontrast
k šepotu – „szeptu“ („szepc¹ kroki“) a „chrz¹kaniu“, tedy chroptìní („pióro [...]
chrz¹ka“); to, co zpívá, je básníkem vnímáno pozitivnì a ideálnì; zatímco kroky „gniot¹
ciszê“ (drtí ticho) a pero „orze bia³¹ pustyniê“ (oøe bílou pouš), coû poukazuje na
skuteènost, ûe tyto èinnosti v sobì obsahují námahu a neklid: „S³ucham, jak œpiewa
s³owik, / œpiewa echo i las / i woda p³yn¹ca / i noc sw¹ cisz¹ gwiazd. // Jak œpiewa dzie-
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wczyna, / gdy zbiera kwiaty, / wianuszek z wod¹ p³ynie... // Jak œpiewa matka, / karmi¹ca dzieciê, / ciep³ym mlekiem i s³owami... // Jak szepc¹ kroki / gniot¹ce ciszê, /
i pióro jak chrz¹ka / orz¹c bia³¹ pustyniê“ (Poslouchám, jak zpívá slavík, / zpívá ozvìna
i les / i voda tekoucí / i noc svým tichem hvìzd. // Jak zpívá dívka, / kdyû sbírá kvìtiny /
vìneèek pluje po vodì... // jak zpívá matka / krmící dítì / teplým mlékem a slovy... //
jak šeptají kroky / drtící ticho / a jak chroptí pero / kdyû orá bílou pouš; Dostal
1980: 57).
Svým zpùsobem zaujme také báseò Pomnij (Vzpomeò si), která sice pøímo neobsahuje hudební motivy, ale mùûeme zde nalézt aluzivní návaznosti na dramatické váleèné
události (vyhlazení ûidù), z nìhoû se témìø zázrakem zachránit známý polský klavírista
a skladatel W³adys³aw Szpilman (1911–2000), autor vzpomínkové knihy Pianista
(1946), jejíû nìkteré èásti mohou vytváøet historicko-spoleèenský kontext textu6. Báseò
je ostatnì tomuto umìlci vìnována. Ze Szpilmanovy rodiny se jiû nikdo nezachránil
pøed holocaustem a návaznost na jeho osobní situaci je pøítomna v tìchto verších: „Gdy
ros¹ ¿alu / b³yszcza³y twe oczy / i rysy sine / przeora³y g³êboko twarz, / czyta³eœ z ostatnich / gor¹cych promieni s³oñca / imiona najdro¿szych, / którzy ju¿ nie wróc¹, / chocia¿
powrotu ich czekasz / dr¿¹cy przed ka¿dym œwitem“ (Kdyû rosou ûalu / blýskaly se tvé
oèi / a rysy sivé / hluboce rozoraly tváø, / èetl jsi z posledních / horkých paprskù slunce /
jména nejdraûších, / kteøí se jiû nevrátí/ i kdyû èekáš na jejich návrat / chvìje se pøed
kaûdým svítáním; Dostal 1980: 61).
Koneènì báseò Muzyk (Hudebník) je básnickým zobrazením hry na nìkterém
hudebním nástroji, jenû není konkrétnì pojmenován. Z toho, ûe hudebník po høe „prostuje kolana“ (narovnává kolena) mùûeme usoudit, ûe vstává a odkládá nástroj –
pravdìpodobnì strunný nástroj (napøíklad violoncello, kytaru, loutnu). Hudba, která
plynula ze strun, je v básni chápána metonymicky, chvìjící se struny (zvuky)
„rozp³ywaj¹ siê w cztery strony facjaty“ (rozpouští se ve ètyøech rozích vikýøù; Dostal
1970: 30); zvuky se šíøí koncentricky, vûdy jsou akustickou vlnou, vyplòují místnost, v
níû hudebník hraje, a zpùsobují chvìní okenních tabulí. Hudebník hraje pravdìpodobnì
v podkroví, nebo moûná na støeše, v noci aû do pøíchodu svítání. Hra a východ slunce
jsou v básni symbolickými událostmi. Hudebník hraje dlouho, aû do svítání, jako by
svou hrou touûil uspíšit východ slunce. V okamûiku, kdy se objeví sluneèní svìtlo, coû
je vyjádøeno synestézií („okna / podnios¹ krzyk / wschodz¹cego s³oñca / i sklepienie /
przejrzy bia³oœci¹“; okna / zesilují køik / vycházejícího slunce / a klenba / prùhlední
bìlostí; ibidem: 30), jeho hra vstupuje do nové tajemné fáze; jako by sluneèní svit byl
zároveò iluminací. Hudebník, který „ucieka / z zamkniêtymi powiekami“ (bìûí / se
zavøenýma oèima; ibidem: 30), „podnosi [...] jakiœ ciê¿ar“ (zdvihá [...] nìjaký náklad;
ibidem: 30) a „rêce wyci¹ga do strun powietrza“ (ruce natahuje za strunami vzduchu;
ibidem: 30), je silnì rozrušený, prochází jakousi extází. Jeho døívìjší hra byla tedy jen
urèitou pøípravou k daleko tajemnìjším (snad tvùrèím) èinùm, které se odehrávají mimo
doèasnost. Gesto nataûených rukou, jimiû chce hudebník hrát na „strunach powietrza“
(strunách vzduchu), mùûe vyjadøovat touhu vytvoøit èi uskuteènit cosi, co pøekraèuje
6

Na tomto místì se sluší pøipomenout, ûe Szpilmanovy osudy pøipomenul filmem Pianista (2002) svìtovì
proslulý reûisér Roman Polañski, jemuû kniha poslouûila za východisko k filmovému scénáøi.
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hranice umìní. Hudba dovoluje lyrickému subjektu za urèitých okolností vykroèit za
reálný, doèasný svìt, sama pak symbolizuje moûnosti (hudební) umìlecké tvorby a (fyzickou i metafyzickou) povahu umìní.
Z logiky vìci a snad i z naší interpretace hudebních motivù vyplývá, ûe báseò Muzyk
tvoøí jakýsi významový vrchol jediné sbírky veršù Adolfa Dostala. Je zásluhou
zkušeného a citlivého editora sbírky Struny powietrza W³adys³awa Sikory, ûe kniha dostala název vycházející z hudebního kontextu Dostalovy poezie.
Básník jediné, posmrtnì vydané sbírky hledal univerzální hodnoty, ûivotní ideály,
zdùrazòoval víru v èlovìka, pøírodu a svìt. Nešel úzkou cestou vymìøenou regionální
poezii Tìšínského Slezska, nepropadl nástrahám èíhajícím na místní autory spoleèensky
i politicky angaûované lyriky. Jak hoøce musela znít jeho nejbliûším slova z básnì Powrót (Návrat), dedikovaná autorovì mamince: „mo¿e jesteœ daleko / mo¿e / czekasz
wieczorem / na syna / który nie wraca“ (moûná jsi daleko / moûná / èekáš veèer / na
syna / který se nevrací; Dostal 1970: 16; báseò je datována rokem 1960).
Adolf Dostal by nemìl být zapomenut, pøestoûe po sobì nezanechal tzv. velké
dílo a tragický osud mu nedovolil, aby pøekonal skromné básnické poèátky. Ocenit
mùûeme jeho pokus o pøekroèení úzkých hranic regionalismu a nacházení modernìjšího
zpùsobu umìleckého výrazu slovem, obrazem, hudbou, èili jeho úsilí o umìleckou
transgresi.
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ADOLF DOSTAL – A POET OF UNFULFILLED HOPES
Summary
The author’s contribution deals with the poetry of Adolf Dostal (1941–1963) and focuses mainly upon the
relations between literature and music in Dostal’s poetry written in the Polish language. At the same time the
reception of literary criticism of Dostal’s poetry not only in the region of Tìšín, but also in Czechoslovakia, in
the Czech Republic after 1992 and in Poland is mentioned. Translations forming a further dimension of
Dostal’s poetry perception are presented in this contribution.
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reflects the complexity of the frontier spirit. An important role in creating a distinctive, Tìšín “genius loci” in
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Powy¿szy tytu³ nie jest pytaniem poszukuj¹cym ambiwalentnego odniesienia do twórczoœci czy biografii wspomnianego poety. Jest raczej reakcj¹ czy nawet zdziwieniem
z powodu zaistnia³ego w literaturze Zaolzia stosunku do twórczoœci jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych poetów czeskich, a tak¿e polskich i zaolziañskich. W³aœnie
owa trojakoœæ (symbolicznie obecna ju¿ w nazwisku) jest czymœ fascynuj¹cym w jego
twórczoœci. Wprowadzaj¹c specyficzny genius loci Œl¹ska Cieszyñskiego do swoich
wierszy, zaintrygowa³ nim czeskie i morawskie œrodowisko literackie, co trafnie zauwa¿a Ivan Motýl: „[...] ètyøiadvacetiletý tøinecký básník B. Trojak okouzlil publikum
velkomìst cílenì zdùraznìnou svébytností Tìšínska jakoûto regionu, který nemá v republice obdobu” (Sikora 2002: 139). Paradoksalnie to, co frapowa³o w czeskim œrodowisku, na Zaolziu nie wywo³ywa³o wiêkszego poruszenia, a powodem jest prosty fakt, i¿
Bogdan Trojak1, poza pierwocinami gimnazjalnymi, pisze w jêzyku czeskim, co samo
1

Publicysta, poeta i prozaik, t³umacz z jêzyka polskiego, winiarz – producent tzw. win autentycznych.
Obecnie wiêkszoœæ czasu zabiera poecie praca na trzech winnicach, których jest w³aœcicielem. Jest chyba
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przez siê nie dyskwalifikuje go w oczach zaolziañskiego czytelnika, lecz wp³ywa na
jego i tak nik³e zainteresowanie poezj¹, co potwierdza w jednej z recenzji Kazimierz Jaworski: „W naszej spo³ecznoœci czytaj¹cych poezjê jest niewielu. Je¿eli nie czytamy poezji po polsku pisanej, to z jeszcze wiêkszym prawdopodobieñstwem nie siêgniemy po
czeskie tomiki naszego rodaka. Nasza szkoda” (Jaworski 2002: 52). Dla niektórych
wybór przez polskiego autora z Zaolzia jêzyka czeskiego na jêzyk przekazu poetyckiego równa siê automatycznie sprzeniewierzeniu siê dorobkowi przodków, poddaniu siê
procesom asymilacji – co w przypadku Trojaka jest zupe³nie niedorzeczne, poeta bowiem nigdy nie wyrzeka³ siê swojej polskoœci: „Jestem Polakiem i zawsze to wszêdzie
podkreœlam...” (Trojak 2010: 7), wrêcz odwrotnie, a twórczoœæ poety przesycona jest
motywami cieszyñskimi (wêdryñskimi), nastrojowoœci¹ miejscowego krajobrazu, dziêki
czemu poecie udaje siê w dobie literatury czeskiej tworzyæ nowy obraz œl¹skiej mitologii. Równoczeœnie poetyka Trojaka wychodzi z tradycji literatury polskiej, jest wyraŸnie zainspirowana poezj¹ okresu romantyzmu, co zaznacza autor w wywiadzie dla czasopisma „Tvar”: „Byl jsem posedlý S³owackým a polským romantismem vùbec. Snaûil
jsem se je napodobovat, kopíroval jsem jejich básnì a poemy, poèítal slabiky a hledal
cézury. Myslím si, ûe je to dodnes hlavní nosný pilíø celé mé poezie. Takový sloup,
jehoû døík je spleten z Mickiewiczù, S³owackých a Krasiñských. Z kaûdé mé básnì
vyènívají rùûky jejich obrovských bílých límcù” (Trojak 1998a: 8). Twórczoœæ Trojaka
i sama jego postawa zwracaj¹ uwagê czeskiego œrodowiska na polsk¹ twórczoœæ nad
Olz¹ (a tak¿e na samo istnienie polskiej mniejszoœci), która w ogólnonarodowym czeskim kontekœcie jest s³abo rozpoznawalna. Zgadzaj¹c siê z opini¹ Renaty Putzlacher, ¿e
Trojak jest „dobrym zaolziañskim towarem eksportowym” (Putzlacher 2009: 20), nale¿y stwierdziæ, i¿ twórczoœæ poety jest integraln¹ czêœci¹ literatury Œl¹ska Cieszyñskiego, a samego autora z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na rozpatrywaæ w kategorii – „polski autor
zaolziañski” („zaolziañski” w kontekœcie umiejscowienia, nie recepcji twórczoœci).
Przedmiotem niniejszego artyku³u nie jest szczegó³owa analiza twórczoœci Trojaka, którego talent dostrzeg³a i nale¿ycie oceni³a czeska krytyka – wiersze wêdryñskiego poety
sta³y siê tak¿e przedmiotem licznych recenzji, esejów literackich oraz kilku prac magisterskich – ale uwagê poœwiêcimy tym aspektom, które odnosz¹ siê do refleksji dotycz¹cej przestrzeni (regionu), które odbijaj¹ w sposób obrazowy i spirytualny specyfikê Œl¹ska Cieszyñskiego. W ten sposób rzetelnie potwierdzimy powy¿sz¹ opiniê
Putzlacher, zaprzeczaj¹c równoczeœnie prowokacyjnemu tytu³owi niniejszego artyku³u.
Pocz¹tki poetyckie Bogdana Trojaka rozwijaj¹ siê w czasach gimnazjalnych (uczêszcza³ do Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie), gdzie wraz z kolegami za³o¿y³
grupê literack¹ „PaRaNoJa”. W ich pierwszym zbiorowym debiucie w postaci almanachu £aski bez uwagê zwróci³y beztroskie rymowane manifesty Trojaka, opublikowane
pod pseudonimem Gizbern; np. w utworze pt. Wiersz wyndryñski w taki oto sposób widzi poprzednie generacje twórców zaolziañskich (Putzlacher 2009: 18):
pierwszym Œl¹zakiem (a na pewno literatem) zajmuj¹cym siê winiarstwem. Razem z ¿on¹ Lenk¹ i dwojgiem
dzieci (synem Kajetanem, córk¹ Justyn¹) mieszka w morawskich Boøeticach, gdzie ma w³asn¹ piwniczkê,
w której urz¹dza dla przyjació³ i znajomych degustacje, dope³nione czêsto muzyczno-literackim akcentem.
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W tym czasie przebiega na rynku w gospodzie
SpóŸnione spotkanie poetów cum m³odzie¿,
Skupczyzna miejscowych dojrza³ych pisarzy
Poleca m³odzie¿y, by pisaæ jak starzy:
Poeto, masz zeszyt g³êbokich swych myœli?
To wyœlij do gazet, do radia te¿ wyœlij!
Choæ moda na Bosha, Mi³osza, jarosza,
Nie wrzucaj swych myœli g³êboko do kosza.

Nastêpn¹ pozycj¹ „PaRaNoi” by³ pierwszy na Zaolziu czesko-polski almanach Budka psa Burka, po czym grupa rozpada siê, a „przy piórze” pozostaj¹ tylko jej liderzy –
Bogdan Trojak, jego siostra Jolanta i trzyniecki poeta Vojtìch Kuèera – wydaj¹c wspólnie w 1995 r. czeski tomik Utrûená mince. Razem z Kuèer¹ zak³adaj¹ w 1996 r. „Weles”, bêd¹cy kontynuatorem czasopisma „Modrý kvìt”. W tym samym roku poeta debiutuje tomikiem Kuním štìtcem, w którym daje siê poznaæ siê jako oryginalny twórca,
bez epigoñskiego obci¹¿enia czesk¹ tradycj¹ literack¹, albowiem – jak zauwa¿a Günter
Motýl – „poeta czerpa³ z innych Ÿróde³” (Sikora 2002: 139) – polskich, cieszyñskich,
galicyjskich. Charakterystyczny dla Trojaka ju¿ od pierwszego tomu staje siê motyw
wsi, przyrody oraz regionu, który stanowi Ÿród³o doznañ zarówno realnych, jak i metafizycznych. WypowiedŸ poetyck¹ Trojaka od pocz¹tku cechuje dba³oœæ o elegancjê
s³owa – pos³uguje siê ró¿nymi neologizmami, archaizmami, wyrazami gwarowymi,
które dodaj¹ wierszom „egzotycznej” pikanterii (zw³aszcza dla czeskiego czytelnika).
Wiersze poety cechuje subtelne wyczucie rytmu i melodyjnoœæ (Martinek 2005: 53).
W tomiku Kuním štetcem liryczna przestrzeñ odnosi siê do dwóch obszarów – Œl¹ska
Cieszyñskiego oraz po³udniowych Moraw, niektóre wiersze nawi¹zuj¹ do konkretnej
przestrzeni, œcis³ego miejsca, np.: Záøí pod Èantoryjí, Láska, Pastorála pro tesaøe lub
wiersz Dìtství, w którym poeta wyznaje:
[...]
a ve snu potkat za Gutami
tøi staré Vlámy s paletami. (Trojak 2001)

Dalej w utworze Bohu-mín bawi siê nazw¹ miasta – rozdzielaj¹c j¹ ³¹cznikiem,
wskazuje na miejsce, gdzie zapewne jest mniej Boga, a podmiot liryczny odczuwa ubytek wiary i zaczyna mieæ wahania:
[...]
zatímco v tobì bublají
siøièité spodní vody pochyb
A jako by tì ten s kopýtkem píchal do srdce
køivým štìpaøským noûem. (Trojak 2001)

Wa¿nym elementem tych wierszy jest tak¿e nastrojowoœæ przestrzeni, na któr¹ poeta
nawarstwia konkretne emocje podmiotu lirycznego – wieœ odbija w sobie harmonijne
zespolenie tradycji i przysz³oœci, jest swoist¹ konstant¹ pospolitych wartoœci, jest
miejscem nape³nienia ludzkiej egzystencji, w przeciwieñstwie do miasta, które stanowi
miejsce chaotyczne, bezbo¿ne i wyobcowane. Drugi tomik poety, zatytu³owany Pan
Twardowski, zainspirowany zostaje znanym faustowskim tematem polskiego czarno-
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ksiê¿nika Twardowskiego oraz mitologicznym motywem Dedala (Gutský Daidalos),
osadzonego w przestrzeni podgórskiej wsi Guty. Obie symboliczne postacie s¹ wyrazem ludzkiego pragnienia czegoœ tajemniczego, dostêpnego tylko dla zaanga¿owanych
osobników. Forma ca³ego tomiku jest bardzo ró¿norodna, obejmuje zarówno krótkie rymowane wiersze, jak i d³u¿sze, bardziej sprozaizowane teksty poetyckie, przechodz¹ce
w mikroopowiadania. Podobnie jak w pierwszym tomie, poeta stara siê uj¹æ genius loci
poszczególnych przestrzeni, mamy tutaj wiêc Lwów, Brno i Wêdryniê, w której poeta
spotyka Twardowskiego: „v bukovém lese pod Babí horou”. W ka¿dym z tych miejsc
poeta poszukuje przestrzeni spokoju i samotnoœci, albowiem Trojak nie jest poet¹ miejskiego ¿ywio³u, ale twórc¹ sk³aniaj¹cym siê do osobliwych wiejskich œwiatów (tak¿e
w mieœcie), w których odnajduje poszukiwan¹ harmoniê, zespolon¹ w jeden naturalny
uk³ad „cz³owiek – przyroda – sacrum” (Ráno na verandì) (Trojak 1998):
Sluneèní paprsky:
hoblíøi dlouhých latí,
jen v bílých košilích,
jen štíhlí a rozevlátí.

Drugi tomik zosta³ wydany w 1998 r. przez wydawnictwo „Host”, z którym autor
wspó³pracowa³ przez kolejnych kilka lat (w brneñskiej oficynie ukazuje siê jeszcze jeden tomik poety oraz antologia polskiej poezji wspó³czesnej Bílé propasti – wspó³redagowana przez Renatê Putzlacher). W tym samym roku zostaje równie¿ laureatem presti¿owej nagrody literackiej Jiøího Ortena, udzielanej m³odym autorom w wieku do 30 lat.
W tamtym okresie œl¹ski fenomen coraz bardziej interesowa³ czeskich i morawskich
twórców. Popularny i szeroko komentowany sta³ siê esej Trojaka Genius loci Œl¹ska,
wyg³oszony z okazji IV Spotkania Poetów na zamku Bítov. Zdaniem Putzlacher „autor
w piêkny poetycki sposób przedstawi³ w nim swoj¹ ziemiê rodzinn¹ i jej twórców oraz
z m³odzieñcz¹ przekor¹ polemizowa³ z gettem, w jakim starsze pokolenie chcia³oby
zamkn¹æ m³odsz¹ generacjê, ciekaw¹ œwiata i ludzi innych narodowoœci” (Putzlacher
2009: 19). Na podstawie eseju, przy wspó³pracy w³aœnie z Renat¹ Putzlacher, powstaje
w 2001 r. spektakl o nieco zabawnej i tajemniczej nazwie Genius loci (Geniusz loce?)
Slezska. Wystawiony w Pradze, Brnie i Czeskim Cieszynie, nie tylko sta³ siê wyrazem
poszukiwañ w³asnego samookreœlenia autorów, ale przede wszystkim przyczyni³ do
uœwiadomienia i propagowania œl¹skiej specyfiki i odrêbnoœci w czeskiej kulturze.
Motywami cieszyñskimi najsilniej nasycony jest trzeci tomik poety Jezernice, wydany w 2001 r. w Brnie. Wyznanie poetyckie Trojaka w tym tomiku jest bardziej intymne
ni¿ w poprzednich, poeta powraca do dzieciñstwa, przywo³uje wspomnienia o dziadku
z jego bajkowo-fantazyjnymi historyjkami. Poeta mówi o swych w³asnych uczuciach,
przewija siê tu tak¿e postaæ kobiety – nazwa tomiku podsuwa nam wyobra¿enie jakiejœ
wodnej nimfy, która zdaje siê wybrank¹ podmiotu lirycznego (autora); w wierszu Jezernice otwarcie wyznaje:
Chci pouze jednu: Ji.
Pane, kdy bude po mém?
V ní lomem lomcuji
V sobì lomcuji lomem. (Trojak 2001)
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¯ywio³ wody przesyca tak¿e inne wiersze, np.: Potoèní, Jezernice, Odra, Koupel,
Potok, Verše. Jest to kolejna przestrzeñ poety, jednak nie w sensie konkretnego miejsca
(jak Wêdrynia), ale w rozumieniu metafizycznym – woda jest tutaj symbolem p³yniêcia
czasu, w duchu Heraklitowego panta rhei. Jest tak¿e osobnym œwiatem w dziecinnej
wyobraŸni (Verše) oraz ³¹cznikiem w opisie krajobrazu (Poledne), który najsilniej, razem ze wspomnieniami, uwydatnia siê w drugiej czêœci tomiku Modré hory (cykl czterech utworów, z których dwa przechodz¹ w formê mikroopowiadania poetyckiego),
gdzie Trojak przywo³uje postaæ dziadka – jego wspomnienia i historie z lat m³odoœci,
które s¹ dla poety czymœ niewiarygodnym i mitycznym, jakby z innej epoki:
Z mých pøedstav mì vytrhl dìda,
který dál rozprávìl o svém pradávném
karbonském mládí,
kdy za hospodou bylo ještì moøe
a máj stavìli dívkám z mohutného kmene kopru
[...] (Trojak 2001)

Opowiadania dziadka wywo³uj¹ w poecie w³asne wspomnienia i uczucia, potwierdzaj¹ce jakoby jego s³owa. Ca³y tomik przesycony jest lokalnym (wêdryñskim) kolorytem, nie brak tak¿e akcentów bezpoœrednio naprowadzaj¹cych na polski kontekst danego regionu:
[...]
Mezi obnošenými vìcmi by³a èerná suknì,
tìûká èerná suknì
[...]
A v kapsièce té suknì jsem našel
zeûloutlý polský barvotisk,
obrázek stvoøení ûeny s nápisem:
I zbudowa³ Pan Bóg z ¿ebra onego,
które wyj¹³ z Adama, niewiastê,
i przywiód³ j¹ do Adama. (Trojak 2001)

Postaæ dziadka staje siê motywem wi¹¿¹cym tak¿e w wierszach z czwartego tomiku
Strýc Kaich se ûení (2004), gdzie poeta tu i ówdzie zatrzymuje siê (przestrzeñ zarówno
zaolziañska, jak i po³udniowych Moraw), wch³aniaj¹c chwilê, snuje rozwa¿ania egzystencjalne i kosmogoniczne, na podstawie w³asnych doœwiadczeñ, uczuæ i wspomnieñ.
Podobnie jak poprzedni tomik, ten tak¿e jest lirycznie niejednolity, dwie czêœci wierszowane oddziela prozaiczne intermezzo – Karpatská poema, w którym poeta zaznacza
(ju¿ podtytu³em „kosmogonia”) tok w³asnych przemyœleñ religijnych. Trojak przenosi
siê do okresu dzieciñstwa, gdy by³ jeszcze wyrostkiem, ponownie przypomina sobie
rozmowê z dziadkiem Kajetanem, który przedstawia jedenastoletniemu ch³opcu w³asne
wyobra¿enie o powstaniu œwiata: „Na poèátku byla prý jenom dvì vejce. Mìkká
a lesklá vejce krouûící v temném prostoru..., Jednou se vejce srazila a praskla – z jednoho se vyklubala Zemì a z druhého Nebe, její manûel. Z jejich svazku se narodily
veškeré rostliny a pozdìji vlk a èlovìk” (Trojak 2004: 30), jednak ch³opiec nie ufa bajkowej wersji i oponuje: „A staøeèku, já jsem slyšel, ûe svìt je Boûí dílo” (Trojak 2004:
31), ten jednak kategorycznie zaprzecza: „Ne ne, nebyl a není ûádný Bùh, chlapèe. Je
jenom Nebe a Zemì” (Trojak 2004: 31), a ch³opiec, za¿arcie broni¹c swej prawdy

112

Micha³ Przywara

i w¹tpi¹c w ni¹ zarazem, przytacza w³asne wyobra¿enie Boga w postaci pustego, wypuk³ego garnka, gdzie rezonuj¹ce s³owo „Bóg, Bóg, Bóg...” rozbudza w m³odym
ch³opcu (w poecie) szereg skojarzeñ dotycz¹cych istoty wiary: „Nic víc, jenom ozvìna
a prázdná temná hlubina. Co se skrývá v té èerné útrobì? Moûná nic, dìsivá prázdnota.
Co kdyû má nakonec Kajetán pravdu?” (Trojak 2004:33). Wspomnienie rozmowy
wywo³uje w poecie uczucie rozkojarzenia, nasuwa siê wiele pytañ, z czego to podstawowe, nurtuj¹ce cz³owieka od wieków – „Proè se èlovìk po staletí pokouší popsat
svého Boha?” (Trojak 2004: 33) – poeta podejmuje stale na nowo, w pokorze uœwiadamiaj¹c sobie swoj¹ ma³oœæ i bezradnoœæ, która nie jest ujmowana negatywnie, lecz jako
naturalny czynnik ludzkiego bytu (Verše) razem ze œmierci¹, do której poeta podchodzi
z uni¿eniem, a tak¿e z codzienn¹ lekkomyœlnoœci¹ (Báseò):
Tak vzdušný den,
ûe škvírou v meziûebøí
lze vydechnout a tiše zemøít
[...] (Trojak 2004: 23)

Oprócz wy¿ej wspomnianych akcentów zaolziañskich, wywodz¹cych siê z osobistych prze¿yæ poety, w tomiku mo¿na zauwa¿yæ tak¿e odniesienia do literatury polskiej,
np. wiersz Nìco, utrzymany w duchu napiêcia i grozy (zreszt¹ jak ca³y tomik, czego zapowiedzi¹ jest podtytu³ Memorabilie a komorní horory), jest parafraz¹ ballady Juliusza
S³owackiego. Tomik spotka³ siê z przyjazn¹ opini¹ czeskiej krytyki, a w 2005 r. otrzyma³ znacz¹c¹ nagrodê „Magnesia Litera”.
Ostatni¹ z dotychczas opublikowanych ksi¹¿ek Trojaka jest cykl opowiadañ Brnìnské metro. Nazwa wskazywa³aby na jakiœ rodzaj fantastyki, albowiem w Brnie nigdy
nie by³o metra, chodzi jednak bardziej o satyryczne podejœcie autora do przedstawianych w ksi¹¿ce opowiadañ, których akcja toczy siê wokó³ œrodowiska brneñskiej bohemy poetyckiej lat 90. G³ówny bohater – poeta Kojál (alter ego autora) – prze¿ywa przeró¿ne przygody z kumplami z knajpy, z brneñskiego podziemia, a tak¿e ze œrodowiska
miejscowej œmietanki artystycznej. Nie brak równie¿ konkretnych akcentów zaolziañskich – wspomnienie dziadka poety i wspólnej „wycieczki” do Trzyñca, obraz cieszyñskiego bufetu „Tempo”, sylwetki autentycznych postaci (razem z oryginalnymi nazwiskami): poeci Vojtìch Kuèera i Vít Slíva, trener szkolny Bogus³aw Raszka. Ksi¹¿ka
porywa swym oryginalnym tokiem narracji zahaczaj¹cym o granicê absurdu. Soczysty
intelektualno-ironiczny jêzyk opowiadañ opisuje rzeczy na wskroœ banalne, które jednak w relacji Trojaka staj¹ siê wa¿nym sk³adnikiem istnienia. Ksi¹¿ka – wed³ug Kazimierza Kaszpera – „to znakomita, finezyjna proza. Jest w niej wszystko, do czego przyzwyczaili nas najznakomitsi czescy narratorzy, na czele z Hrabalem...” (Kaszper 2007: 35).
Na podstawie przytoczonych fragmentów mo¿na zauwa¿yæ, i¿ zaolziañskoœæ Trojaka
jest mocno zakorzeniona w jego twórczoœci, tworzy podstawê jego stylu poetyckiego,
jego odrêbnoœci i oryginalnoœci w literaturze czeskiej. Wybór jêzyka czeskiego w wierszach Trojaka nie jest œwiadectwem odejœcia od polskiej to¿samoœci, ale tylko konsekwencj¹ przebywania w kulturowym œrodowisku otaczaj¹cym poetê – wychowa³ siê
w ma³¿eñstwie mieszanym, od ukoñczenia szko³y œredniej porusza siê i ¿yje przede
wszystkim w œrodowisku czeskim (studia w Brnie i O³omuñcu, wspó³praca z „Hostem”
i magazynem „Neon”), dlatego jêzyk czeski sta³ siê jego jêzykiem poetyckim, w którym
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lepiej siê czuje, jednak z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na twierdziæ, ¿e zmiana
œrodowiska u dwujêzycznego autora rzutowa³aby na zmianê jêzyka poetyckiego,
o czym przekonany jest tak¿e sam poeta: „[...] uwa¿am, ¿e gdybym mieszka³ w Polsce
albo na Zaolziu, pisa³bym po polsku. Niedawno by³em w Drohobyczu na festiwalu Brunona Schulza, gdzie spotka³em siê z Januszem Klimsz¹. I tam to stwierdzi³em” (Trojak
2010: 7).
Pokolenie Renaty Putzlacher i Bogdana Trojaka cechuje w twórczoœci zarówno lokalny patriotyzm, jak i kosmopolityzm. Jest to postawa otwarcie polemizuj¹ca z tonem starszej generacji, o czym przypomina Putzlacher w zwi¹zku z wydaniem swego ostatniego tomiku: „Nasza generacja jest t¹, która próbuje zatrzeæ te wszystkie ostrza, nieprzyjemne zrêby. Ca³y ten balast, którym obarczy³a nas historia” (Putzlacher 2006: 4).
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BOGDAN TROJAK – “A RENEGADE OF »ZAOLZIE« LITERATURE”?
Summary
After years of the strict division of Cieszyn/Tìšín Silesia, there has been a slow recovery of the regional
unity even if on different cultural and sociological foundations than in the prewar period. The integration
process is certainly not without tension and historical “hiccups”, which reflects the old wrongs. Contemporary
works by authors associated with Tìšín Silesia play a vital role in this process – a factor that creates a space
for mutual knowledge and understanding. A beautiful example of a various culture of border region is the
poetry of Bogdan Trojak, because he is a Pole, but he writes usually in Czech and sometimes between poetry
dialogue he writes in the Lachian dialect. In the context of the national literature (Polish and Czech) he
created a “Silesian genius loci” (together with the poetess R. Putzlacher). In this article, the author analyzes
the motives of Œl¹sk Cieszyñski in verse of Bogdan Trojak and tries to point at bearings of the native country.
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CESTA DO PEKEL VÁCLAVA VOKOLKA
– GROTESKOWA OPOWIEŒÆ
O KOÑCU PEWNEGO ŒWIATA
Aleksandra PAJ¥K

Václav Vokolek’s Cesta do pekel – a Grotesque Story about the End of a Certain World
Abstract:
The article, which describes Václav Vokolek’s book published in 1999, aims to illustrate Siegfrid Kracauer’s
thesis, which assumes that “a journey is one of the best means to keep a society in a permanent state of
distraction, preventing it from coming to terms with its problems.” The Czech prosaist made a judgment of his
“journey to hells” from the middle of 19th century. On the one hand, the period brought the development of
railway, and on the other, a clash of romanticism and realism. Lubomír Doleûel suggested two categories: the
world historically possible (the development of railway joining Prague with Dresden) and the world
historically impossible (presence and ingeration of develish world). Contamination of these categories brings,
as a result, a grotesque reinterpretation of the steam and electricity century stereotype as the age of progress.
Keywords:
railway, journey, devil, romantic painting, the 19th century, Václav Vokolek
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Podró¿ jest jednym z najlepszych œrodków do utrzymania spo³eczeñstwa w permanentnym stanie dystrakcji, który chroni je przed dojœciem do ³adu ze swoimi problemami. Zamiast tego pod¹¿a ono za
fantazj¹, krocz¹c mylnymi œcie¿kami, ch³on¹c zaciemniaj¹ce wzrok
wra¿enia; fantazja dodaje œwiatu cudownoœci, tak by jego brzydota
przesz³a niezauwa¿ona.

Tak pisa³ o podró¿y w 1927 r. Siegfried Kracauer (1889–1966) – niemiecki filozof
i krytyk kultury. Jego uwaga, powsta³a co prawda na marginesie rozwa¿añ odnosz¹cych
siê do filmu, jest dobrym komentarzem do podjêtej przez Václava Vokolka kwestii negatywnych konsekwencji wynikaj¹cych z przybieraj¹cego na sile w po³owie XIX w. postêpu, zw³aszcza w dziedzinie przemierzania przestrzeni. Podró¿e od zawsze by³y jednym z popularniejszych motywów, których obecnoœæ w literaturze czy – szerzej –
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kulturze widoczna jest niemal od jej zarania. ¯ywotnoœæ toposu homo viator, by przypomnieæ choæby Odyseusza, jest tego najlepszym dowodem. Widaæ jednak, ¿e wraz
z up³ywem stuleci coraz czêœciej zaczêto zastanawiaæ siê tak¿e nad negatywnymi aspektami towarzysz¹cymi tej dziedzinie dzia³alnoœci ludzkiej, zw³aszcza w zwi¹zku z dynamizacj¹ tego procesu. W takim œwietle stawia podró¿ przytoczony jako motto fragment
rozwa¿añ teoretyka filmu. Konstatacja ta mo¿e staæ siê punktem wyjœcia do refleksji na
temat wydanej na progu nowego millenium (1999) ksi¹¿ki czeskiego prozaika, poety,
malarza, ilustratora Václava Vokolka (1947) o znacz¹cym tytule Cesta do pekel (Podró¿ do piekie³)1. W polskim obiegu czytelniczym nazwisko Vokolek pojawi³o siê
w przygotowanej i wydanej przez Andrzeja Babuchowskiego antologii czeskiej poezji
metafizycznej Na ostrzu p³omienia2 (Babuchowski 1998), gdzie zreszt¹ znalaz³y siê
równie¿ teksty Vladimíra Vokolka – ojca. Na marginesie mo¿na wspomnieæ, i¿ przed
kilkoma laty rozwa¿ana by³a tak¿e kwestia t³umaczenia na jêzyk polski ksi¹¿ki Krajiny
vzpomínek (Vokolek 2000), która z pewnoœci¹ by³aby interesuj¹ca ze wzglêdu na zawarte w niej polskie w¹tki. Niestety do realizacji zamierzenia nie dosz³o z przyczyn
pozaliterackich.
Ju¿ sama kompozycja Podró¿y do piekie³ podpowiada, ¿e nie jest to tekst ³atwo poddaj¹cy siê klasyfikacji3. Sk³ada siê z 13 „obrazów”, 4 „rozmów”, 2 „za³¹czników”,
„szkicu”, swoistego intermezzo zatytu³owanego Mieszanie napoju mi³oœci Widoczna
jest dominacja obrazowej perspektywy, co podkreœlone jest dodatkowo licznymi
odsy³aczami do XIX-wiecznego malarstwa nie tylko w podtytu³ach rozdzia³ów, wydrukowanych czcionk¹ stylizowan¹ na szwabachê4. Vokolek wykorzystuje kontekst malarski jako konsekwentn¹ strategiê do charakteryzowania bohaterów, przestrzeni lub te¿ by
przywo³aæ nastrój podobny do panuj¹cego na malowid³ach, a potem go np. sparodiowaæ. Niektóre z rozdzia³ów rozpoczynaj¹ siê wrêcz od ekfraz, po których nastêpuje dopiero w³aœciwa treœæ5. Znajdziemy tu wiêc np. portret Mê¿czyzny czytaj¹cego przy lampie (1814) Georga Friedricha Kerstinga (1785–1847), podkreœlaj¹cy maniê czytania
1
Proza ta mo¿e byæ postrzegana jako konsekwencja przybieraj¹cego na sile zainteresowania autora ezoteryk¹, czego wyrazem jest wydawany w pierwszej dekadzie wieku XXI cykl Ezoteryczne Czechy. Np. V. Vokolek, J. Kuchaø, 2004, Esoterické Èechy, Morava a Slezsko: prùvodce skrytými dìjinami zemì. Svazek
druhý, Støední Èechy. I., Praha jihozápad, Zbraslavsko, Karlštejnsko, Berounsko, Berounský magický kruh,
Praha. Vokolek do³¹czy³ do zespo³u w³aœnie od drugiego tomu, pierwszy – przygotowany samodzielnie jeszcze przez Jiøego Kucháøa – dotyczy³ praskich tajemnic.
2
Autor wyboru podstaw¹ publikacji uczyni³ kryterium roku urodzenia twórcy, st¹d siedem wierszy
Vladimíra Vokolka znalaz³o siê w rozdziale III, a cztery teksty Václava Vokolka – w czêœci pi¹tej. Ojciec autora Podró¿y do piekie³ zosta³ dodatkowo wyró¿niony tak, ¿e tytu³ antologii pochodzi w³aœnie z jego wiersza.
3

Vladimír Novotný proponuje okreœlenie tragigroteskní mumraj (Novotný 2002: 141).

4

Poza wymienionymi poni¿ej artystami Vokolek przywo³uje tak¿e malarstwo czy te¿ konkretne obrazy
Ferdinanda von Rayskiego (1806–1890), Philippa Ottona Rungego (1777–1810), Franza Ludvika Catela
(1778–1856), Carla Spitzwega (1808–1885), Ernsta Ferdinanda Oehma (1797–1855), Friedricha von Amerlinga (1803–1887) i jedynego Anglika w tym gronie Williama Blake’a (1757–1827).
5

Erik Gilk zwraca uwagê np. na rozdzia³ trzeci, w którym opisywany obraz zawiera nawet dane techniczne, a Eleonora siedz¹ca przy oknie jest niemal identyczna z dziewczyn¹ siedz¹c¹ na obrazie Georga Friedricha Kerstinga Die Sticherin. Motyw obrazu jest podkreœlany szczególnie czêsto, podobnie jak ci¹gle powracaj¹ca uwaga na temat kulis, w jakich rozgrywa siê historia, co odsy³a z kolei do konsekwentnie
przypominanej fikcyjnoœci opowieœci (Gilk 2008: 527).
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m³odego romantycznego bohatera – Hansa Knolla. Obraz przyjaciela Kerstinga – Caspara Davida Friedricha (1784–1840) Dwaj mê¿czyŸni obserwuj¹cy ksiê¿yc (1819) antycypuje motyw spisku przewijaj¹cy siê na kartach utworu. Malarstwo austriackiego
pejza¿ysty Moritza von Schwinda (1804–1871) pozwala bli¿ej scharakteryzowaæ miasteczko, w którym rozgrywa siê akcja utworu, a jego grafiki przewijaj¹ siê jako sta³y motyw tak¿e w samym tekœcie jako element ilustracyjny.
Pisarz w paratekstowej uwadze zamieszczonej na koñcu tekstu przestrzega przed klasyfikowaniem Cesty do pekel jako prozy historycznej w utartym tego s³owa znaczeniu6.
Abstrahuj¹c od metodologicznych w¹tpliwoœci, jakie – w zwi¹zku z licznymi postmodernistycznymi eksperymentami podejmowanymi nie tylko przez czeskich twórców –
gatunek ten wspó³czeœnie nasuwa7, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mo¿na by utwór Vokolka definiowaæ jako kontaminacjê historycznego œwiata fizycznie mo¿liwego i niemo¿liwego.
Punktem odniesienia dla tej klasyfikacji by³aby nieco zmodyfikowana teoria, zaproponowana przez Lubomíra Doleûela, który pisze:
Tvùrce fikce má svobodu povolat do fikèní existence jakýkoli pøedstavitelný svìt. To platí zvláštì pro
základní typy. Fyzicky nemoûné svìty zvané nadpøirozené nebo fantastické jsou ve fikci všech období zastoupeny stejnì dobøe jako svìty fyzicky moûné, nazývané pøirozené nebo realistické. Kaûdé období
literárních dìjin má svou fantastickou a svou realistickou fikci. Naproti tomu svìty historické jsou omezeny na svìty fyzicky moûné. Hranice mezi historií a mytologií leûí právì zde. V mytologii jsou
nadpøirozené bytosti (boûstva, ïáblové, duchové atd.) souèástí konstelace konatelù a svými akcemi
pøispívají k rozvoji pøíbìhu. V historických svìtech nemohou být události pøipsány boûskému èiniteli (dokonce i kdyû je historik vìøící). Lidské dìjiny jsou dìjinami pøirozených èinitelù (Doleûel 2008: 42).

Autor w Podró¿y do piekie³ tworzy fikcyjny œwiat o dwudzielnej strukturze, ³¹cz¹c
dwie mo¿liwoœci wyodrêbnione przez czeskiego badacza. Akcja utworu jest osadzona
w konkretnej historycznej przestrzeni, któr¹ stanowi¹ przede wszystkim Téèín i okolice,
a jego rzeczywistym odpowiednikiem jest pó³nocnoczeski Dìèín8 (notabene rodzinne
miasto autora). W rozdziale Obraz druhý. Mìsto jako ze škatulky malíøe Moritze von
Schwind znajdzie czytelnik deskrypcjê, pe³n¹ malarskich konotacji:
Tak to mìsto dìlalo, s celkem malými obmìnami, od svého zaloûení, tj. od roku 1098. Tak dlouho se
rozprostíralo kolem hradu na skále, tak dlouho se krèilo na samém dnì hluboké kotliny. Odevšad
chránìné, na bøehu øeky, uprostøed svìta. [...] Nad mìstem se na strmé skále vypínal (tento ponìkud
pøehnaný výraz obyvatelé rádi pouûívali) zámek. [...] Pøi popisu této znaènì romantické kulisy nesmíme
zapomenout na to hlavní, ûe vše bylo umístìno podél dvou bøehù. Na jednom mìsto se zámkem, na
druhém Pastýøská stìna s vesnièkou Vajher, jejíû domy byly pøilepené k pískovci jako ptaèí hnízda. [...]
V našem pøíbìhu bude hrát roli místa tajemného, prokletého a neèistého. Je více neû symbolické, ûe
v Nové dobì, tak se tehdy budoucí èas nazýval, se chystají oba bøehy spojit a dosáhnout nedosaûitelného:
pøejít do Vajheru suchou nohou, porvat se kvùli holkám v Hussovì krèmì a suchou nohou se vrátit do
6
„Cesta do pekel není historickou prózou v zabìhlém smyslu slova, práce s historickými reáliemi je tu nahrazena libovolným zacházením s kulisami rozestavìnými podél jedné cesty a neèiní si nárok na jakoukoli autenticitu” (Vokolek 1999: 317).
7
Próby uporz¹dkowania zmagañ z histori¹ na materiale literatury s³owackiej podj¹³ siê niedawno René
Bílik (Bílik 2008).
8
Z Dìèína pochodzi tak¿e Jindøich Strašnov, „czujny stra¿nik romantyzmu”, jak go okreœla autor w dedykacji Cesty do pekel. Ten publicysta, poeta i ilustrator jest autorem czesko-niemieckiej historycznej publikacji
Pan doktor Dìèín / Doktor Tetschen (Strašnov 2013), a wraz z Vokolkiem wyda³ tom Nejsme jako My
(Strašnov, Vokolek 2001).
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poèestného Téènu. To by byla vìc neslýchána. Na obou bøezích jiû stojí mohutné pilíøe, které spojí oba
bøehy ocelovou konstrukcí øetìzového mostu. Návrh byl ve Vídni schválen i s vdìèností zavánìjícím
názvem Die Kaiserin Elisabeth Kettenbrücke (Vokolek 1999: 32).

Stalowy most ³añcuchowy to jedna z metonimii Nowej Epoki, jak j¹ konsekwentnie
nazywa Vokolek, która sta³a pod znakiem wszechobecnego postêpu. Prozaik nieprzypadkowo wybra³ czas gwa³townych zmian, zwi¹zanych z coraz szybsz¹ industrializacj¹.
Jest on sprecyzowany stosunkowo dok³adnie, co wiêcej – pojawiaj¹ siê kilkakrotnie
daty dzienne, jak choæby 1 grudnia 1850 r. – jazda próbna9, a zarazem kluczowy moment poczêcia Nastêpcy, 4 kwietnia 1851 r. – na kiedy to przypad³a uroczystoœæ otwarcia brakuj¹cego fragmentu trasy kolejowej Praga–Drezno, ³¹cz¹cej pruski Berlin z austriackim Wiedniem. Bohater pierwszej czêœci utworu Arnold von Mück „geboren
1.1.1802 ve Vídni” (Vokolek 1999: 9)10, agent austriackich tajnych s³u¿b, który ma za
zadanie wytropiæ, a nastêpnie udaremniæ dzia³ania spiskowców, dzia³aj¹cych na szkodê
postêpu, równie¿ nale¿y do œwiata historycznie mo¿liwego. Ale karty ksi¹¿ki zape³niaj¹
tak¿e byty nadprzyrodzone w postaci sporego t³umu diab³ów11, co powoduje, i¿ ów fikcyjny œwiat staje siê zarazem œwiatem historycznie niemo¿liwym. Dziêki strategii postmodernistycznej zabawy z czytelnikiem prozaik ³¹czy œwiat rzeczywisty z utartym co
najmniej od czasów Josepha de Maistre’a (1753–1821) obrazem diab³a jako rzecznika
rewolucji, nieporz¹dku, a tak¿e degeneracji moralnej (Muchembled 2009: 236).
Warto zatem przyjrzeæ siê propozycji Vokolka, bior¹c pod uwagê jedynie te dwa
aspekty skomplikowanej powieœciowej struktury. Zacznijmy od elementów irracjonalnych, które od zawsze bardziej przykuwa³y uwagê odbiorców. Œledz¹c rozwa¿ania badaczy dotycz¹ce wspó³czesnoœci, mo¿na stwierdziæ, ¿e s¹ one popularne równie¿ dzisiaj12. W charakterystyce bytów piekielnych jest przez autora wrêcz obsesyjnie, ale
z du¿¹ doz¹ ironii, podkreœlana zdolnoœæ ich wp³ywania na rozwój wydarzeñ (czynnik
wyró¿niony tak¿e przez Doleûela w cytowanym fragmencie). Ostatecznym celem wszystkich dzia³añ ma byæ doprowadzenie do poczêcia Nastêpcy zwierzchnika piekielnego –
Luca. Dokonaæ siê to ma podczas pierwszej jazdy próbnej, a wybrank¹ w³adcy demonów jest Eleonora – niezbyt inteligentna, ale urodziwa córka miejscowego urzêdnika
9
Poci¹g sta³ siê równie¿ bohaterem sympozjum „Osudový vlak” zorganizowanego przez Instytut Literatury Czeskiej (Macura, Pohl 1995).
10
Notabene autor „kaza³ siê” urodziæ swemu bohaterowi w dniu, w którym sam obchodzi urodziny. To
jedna z wielu zabaw z czytelnikiem; podobny zabieg stosuje, kiedy „umieszcza” w treœci swoich literackich
przyjació³, jak czyni to np. w odniesieniu do Petra Borkovca, którego nazwisko w zniemczonej wersji (Peter
Paul Borkowetz) znajdzie siê wœród kolejnych uczestników wszechspisku. Podobny zabieg stosowa³ zreszt¹
równie¿ Vladimír Macura w tetralogii Ten, který bude, „umieszczaj¹c” na barykadach swoich przyjació³.
11

W obszernej pracy Dzieje diab³a Robert Muchembled, w rozdziale VI Wewnêtrzny demon (XIX–XX
wiek), powo³uje siê na badania Maksa Milnera, wyró¿niaj¹cego „cztery stopnie obecnoœci diab³a: jako zwyczajny motyw, czêsto wynikaj¹cy z mody; znak wyra¿aj¹cy tendencjê, ideê lub wystêpek; mit, «zbiorow¹
przygodê myœlenia, kieruj¹c¹ siê w³asn¹ dynamik¹, rz¹dz¹c¹ siê w³asnymi prawami», charakterystyczn¹ dla
kondycji ludzkiej; wreszcie symbol, który niesie na sobie jeszcze bardziej osobist¹ ingerencjê autora, ka¿dy
bowiem poeta wynajduje w tej dziedzinie swoje w³asne formy” (Muchembled 2009: 234). Milner doszed³ do
tej klasyfikacji na podstawie literatury francuskiej XVIII i XIX w. Gdyby pod tym k¹tem przyjrzeæ siê prozie
Vokolka, mo¿na by mówiæ o czêœciowej obecnoœci wszystkich czterech stopni.
12

Tematyka ta powraca u wspomnianego Muchembleda. Pisze o tym tak¿e Alfonso M. di Mola (Mola
2013).
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Brocha, przypominaj¹ca dziewczêta z XIX-wiecznych obrazów. Motywuj¹c dzia³ania
piekielników, jeden z nich – Belial – odwo³uje siê do burzliwego w po³owie XIX w.
dyskursu dotycz¹cego historii naturalnej i ewolucji i stwierdza:
[...] pro tento Lucùv špás muselo ustoupit køídové moøe, øeka musela pár milionù let hloubit své koryto,
musela ustat vulkanická èinnost? Jaké promìny musel dostoupit èlovìk? Od opice k myslícímu tvoru, od
praèlovìka k líbezné sleènì z období biedermeieru. To vše byla vývojem naplánována pøíprava zítøejší
akce. Akce Následník. Nevìøíte-li, tak si to ovìøte v nejnovìjších Naturgeschichte (Vokolek 1999: 285).

Historia œwiata pokazana groteskowo jako przygotowanie do przejêcia w³adzy nad
uniwersum w konkretnych okolicznoœciach towarzysz¹cych pierwszemu przejazdowi na
nowo wybudowanej trasie kolejowej wspó³czesnego czytelnika z jednej strony bawi,
a z drugiej zmusza do refleksji nad wzglêdnoœci¹ dokonañ i odkryæ naukowych. Wiek
XIX, w którym prozaik osadzi³ akcjê swej fantastycznej opowieœci, by³ okresem, kiedy
cz³owiek ci¹gle musia³ dokonywaæ przewartoœciowañ. Zatem rewitalizacja wiary w egzystencjê i ingerencjê œwiata diabelskiego pozwala³a zmierzyæ siê z wszechobecnoœci¹
nowych dokonañ. Co wiêcej, by³a „typowa” dla warstw ludowych, które jednoznacznie
i dos³ownie ³¹czy³y rozpad znanego im œwiata z ingerencj¹ si³ nieczystych, co obrazowaæ mo¿e fragment wypowiedzi jednego z jej przedstawicieli, charakteryzuj¹cy in¿yniera Titorellego13, prowadz¹cego budowê:
Ten taljanskej inûenýr je prej èert, spaktoval se se samotným Lucipérem. Jinaè to není moûný. Nic
pøed ním neobstojí, nic ho nezastaví, Skrz Pastýøskou stìnu provrtali tunel, jak tý díøe øíkají (Vokolek
1999: 18).

Ale powo³ane do ¿ycia przez Vokolka diab³y, oprócz tego, ¿e s¹ niejako si³¹
sprawcz¹, s¹ tak¿e wyposa¿one w tradycyjnie przypisywane im w kulturze atrybuty, takie jak zdolnoœæ wcielania siê w ró¿ne postacie ludzkie i zwierzêce (zw³aszcza gawrona, kota, ale te¿ myszy czy koguta), specyficzny wygl¹d, umiejêtnoœæ latania itp. Nosz¹
imiona, które pojawia³y siê na kartach traktatów demonologicznych czy w tradycji ludowej: Belial, Asmodeusz, Magot, Astarot, Lucifugé, Nebiros czy tajemniczy i szefuj¹cy im wszystkim Luc14, pojawiaj¹cy siê osobiœcie dopiero w koñcowej czêœci tekstu. Jak pisze historyk religii i antropolog kultury Alfonso M. di Mola, wspó³czeœnie
„nieomal z nostalgi¹ spogl¹damy ku epokom, w których diabe³ wystêpowa³ jako postaæ
13

Z tym samym nazwiskiem spotka siê czytelnik Procesu Kafki, gdzie nosi je epizodyczna postaæ s¹dowego malarza.
14

Wiêkszoœæ postaci tego diabelskiego imaginarium znajdziemy w S³owniku mitów i tradycji kultury
W³adys³awa Kopaliñskiego: Belial – jest charakteryzowany jako wcielenie nieprzydatnoœci albo bezprawia,
z³a, szatan, ksi¹¿ê piekie³, wódz z³ych duchów, uosobienie ducha z³a (Kopaliñski 1996: 87); Asmodeusz –
w legendach i apokryfach Talmudu król szatanów, w Biblii w Ksiêdze Tobiasza – z³y demon, rozdzielaj¹cy
nowo zaœlubionych (Kopaliñski 1996: 58); Astarotte – szatan, teolog i filozof w heroikomicznym poemacie
Morgante Luigi Pulciego (Kopaliñski 1996: 58); wreszcie Lucyfer – „nosiciel œwiat³a, gwiazda zaranna,
Wenus-Jutrzenka”, imiê to nadane zosta³o upad³emu anio³owi, ksiêciu ciemnoœci, szatanowi, str¹conemu do
piekie³ ze swego miejsca po lewicy Boga przez archanio³a Micha³a za to, ¿e sprzeciwi³ siê stworzeniu kobiety
Ewy przez nieporozumienie; w Piekle Dantego jest w³adc¹ piek³a (Kopaliñski 1996: 613); Magot – mo¿e odnosiæ siê z kolei do Apokalipsy œwiêtego Jana (20, 7–9), gdzie Gog i Magog to narody zwiedzione przez szatana, które maj¹ uderzyæ z pó³nocy na odnowion¹ Jerozolimê (Kopaliñski 1996: 329); Nebiros – znany tak¿e
pod imionami Naberius, Cerberus, pe³ni funkcjê inspektora wojsk piekielnych (Plancy 1993: 125).
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o jasno okreœlonej to¿samoœci i wyrazistych rysach z hagiografii i ludowej ikonografii”
(Mola 2013: 7). Proza Vokolka mog³aby po czêœci byæ spe³nieniem tego postulatu i stanowiæ próbê opanowania czy te¿ „oswojenia” tego, co dzisiejszego cz³owieka przera¿a,
a co tak¿e trafnie opisuje wspomniany badacz, podkreœlaj¹c, ¿e
[...] w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat diabe³ wydosta³ siê z zamkniêcia, w jakim trzyma³a go teologia zajmuj¹ca siê demonami, i opuœci³ labirynt archaicznych rozwi¹zañ doktrynalnych, aby niepokoj¹co zadomowiæ siê w naszej codziennoœci. Tym sposobem dosz³o poniek¹d do niespodziewanego wtargniêcia w mass
media pierwiastka tajemnego i irracjonalnego, wyobra¿eñ ca³kowicie sprzecznych z mentalnoœci¹ logiczn¹
i naukow¹. Upodobanie do demonicznoœci oraz sugerowanie istnienia nieuchwytnych energii czyhaj¹cych
w zakolach podœwiadomoœci i w niezg³êbionych otch³aniach natury tudzie¿ organizmu spo³ecznego sta³y
siê czymœ modnym i moda ta narasta (Mola 2013: 7).

Pomijaj¹c rozwa¿ania na temat tego, czy œwiat przedstawiony utworu Vokolka to
„tylko” siêgniêcie po modny temat, warto zauwa¿yæ, i¿ pisarz idzie na przekór konstatacji dotycz¹cej mentalnoœci naukowej i logicznej. Œwiadoma ekspozycja groteskowo
przerysowanych postaci diabelskich jest jednym z kroków podjêtej przezeñ zabawy
z czytelnikiem.
Z atrybutów tradycyjnie przypisywanych si³om nieczystym najczêœciej wykorzystywanym zabiegiem jest mo¿liwoœæ wcielania siê w mieszkañców dotychczas raczej spokojnego miasteczka, która realizowana jest w zwi¹zku z nadejœciem Nowej Epoki. Piekielny pose³ – Lewiatan – w Rozmowie pierwszej g³osi:
Nastává Nová doba. Vstupte do lidí, obléknìte si jejich tìla. V tom vám pomohou gnómové, vulcanelové,
penáti a salamandøi. Zahnízdìte se v lidských srdcích. Dobré sluûby vám prokáûí milé undiny a nymfy.
Vkroète do jejich snù. Pomocníky vám budou gnómové, meluzíny a sirény. Pøibliûte se aû k jejich duším,
ale opatrnì. Poradí vám sylfové, pidimuûíci a skøítci. Ovládnìte Novou dobu. Tak si to pøeje Luc (Vokolek
1999: 52).

Podobnie jak nomenklatura z przytoczonego cytatu odsy³aj¹ca czytelnika do ca³ej armii istot nadprzyrodzonych ma groteskowe zabarwienie, tak samo rzecz siê ma z prezentacj¹ samych diab³ów. S¹ one przedstawiane jako zespó³ pracuj¹cy w firmie SAT
a n. (SAT a následovníci / nastêpcy), która ma swego prezesa, zarz¹d itp. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e piekielni pracownicy s¹ dziêki tym personifikacyjnym zabiegom bli¿si odbiorcy ¿yj¹cemu w czasach „p³ynnej nowoczesnoœci” z jej naczelnym
atrybutem, jakim jest „wszechogarniaj¹cy lêk” (Bauman 2000: 44). Ka¿dy z nich jest
odpowiedzialny za œciœle okreœlon¹ czêœæ misji, spisku, której celem jest stworzenie
sprzyjaj¹cych okolicznoœci przyjœcia na œwiat Nastêpcy.
Ma siê to dokonaæ w prze³omowej epoce po³owy XIX w., gdy kulminuje starcie odchodz¹cego ze sceny romantyzmu z maj¹cym ju¿ wkrótce zatriumfowaæ realizmem.
Poci¹g, czyli œrodek transportu, który docelowo mia³ s³u¿yæ komfortowej podró¿y, jest
w utworze wykorzystywany jako metonimia postêpu. Kolej czêsto by³a prezentowana
w ten w³aœnie sposób, o czym œwiadczy cytowane przez autorów monografii Z dìjin
èeské kaûdodennosti zdanie ze s³ownika Brockhausa z roku 1848: „[...] sjednocení
všeho lidstva v nové bratrské pospolitosti se uskuteèní na dunících kolejích ûeleznièní
dopravy” (cyt. za: Lenderová, Jiránek, Macková 2013: 11). Owo s³owo-klucz pojawia³o
siê w myœleniu oœwieceniowych myœlicieli XVIII w., ale dopiero stulecie XIX przynios³o jego identyfikacjê niemal wy³¹cznie z rozwojem nauki i techniki. Tej „wierze”
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w jedynie pozytywne efekty zastosowania nowych odkryæ towarzyszy³ brak refleksji
nad negatywnymi konsekwencjami, jakie by³y tak¿e z nimi nieod³¹cznie zwi¹zane
(Lenderová i in. 2009: 11). St¹d te¿ powracaj¹cy u Vokolka kilkakrotnie motyw ofiary,
jak¹ trzeba ponieœæ w imiê tego nadu¿ywanego pojêcia. Narrator podkreœla to ju¿
w ekspozycji, kiedy czytelnik poznaje Arnolda von Mücka, przybywaj¹cego incognito,
by wyœledziæ spisek maj¹cy na celu zniweczenie inwestycji. Przebrany za romantycznego malarza
[...] procházel neznámým krajem, kterým se táhl èerstvý šrám stavby, jeû mìla v brzké dobì spojit
královské mìsto v srdci Èech se sídelním mìstem saských vládcù, s proslavenou Florencií severu. Bylo
tøeba navršit miliony tùn násypù, vystavìt desítky mostù, odstøelit a srovnat høbety skal, provrtat nìkolik
tunelù. Pro moderní dobu vcelku malièkost! (Vokolek 1999: 10).

W propozycji Vokolka oba fikcyjne œwiaty – historycznie niemo¿liwy i mo¿liwy – s¹
ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane, a co wiêcej – autor wrêcz ten zwi¹zek œwiadomie
i z premedytacj¹ zacieœnia, akcentuj¹c dominacjê tego pierwszego. Wielokrotnie podkreœlane jest podobieñstwo metod i dzia³añ centralnego biura w Wiedniu i firmy
SAT a n. Obie instytucje nawet „wspó³pracuj¹” ze sob¹, by dokonaæ dzie³a zniewolenia
krajobrazu, co najbardziej widoczne jest przy charakterystyce g³ównego budowniczego
tego fragmentu trasy in¿yniera Titorellego:
Kilometry z Aussig do Téènu, to byla rukavice vhozena do tváøe svìtoznámého inûenýra. ¦elezná dráha tu
surovì proøízla plátno romantického landšaftu, chvílemi visela nad hladinou øeky, jindy se musela zavrtat
do skal, na nìkolika místech kamenné viadukty vyzvedly koleje k obloze. Dráze tu v cestì stálo vše. Krajina z poèátku kladla tuhý odpor, ale nakonec, tak jako kaûdá ûena, se vzdala s útrpnou rozkoší (Vokolek
1999: 165).

Wydaje siê, ¿e o ile Vokolek do pewnego stopnia upersonifikowa³ byty diabelskie,
o tyle pos³u¿y³ siê odwrotnym zabiegiem w odniesieniu do kolei, która jest przezeñ
konsekwentnie demonizowana. Jego diagnoza jest przede wszystkim jednoznaczna –
cz³owiek, dokonuj¹c kolejnych przewrotów technicznych, skazuje sam siebie na podró¿
do otch³ani. Tym bardziej, ¿e u³atwiaj¹c sobie pokonywanie przestrzeni, dokonuje morderstwa na ¿ywym organizmie ziemskim, co oddaje fragment oceniaj¹cy za pomoc¹
medycznych metafor koniec budowy: „[...] práce na trati byla skonèena, èerstvá rána
ûelezné dráhy se zajizvila a splynula s krajinou” (Vokolek 1999: 262). Zakoñczenie pracy, mo¿liwe tak¿e przy „pomocy” si³ piekielnych, jest pierwszym krokiem do otwarcia
nowego rozdzia³u w dziejach wszechœwiata. Dziêki temu mo¿e dojœæ do sp³odzenia Nastêpcy. Jeœli nie œmieræ, to co najmniej mocne okaleczenie krainy zwi¹zane jest z nowym bytem. Thanatos i Eros, dwa popêdy, w myœl rodz¹cej siê pó³ wieku póŸniej psychoanalizy, kieruj¹ce ludzkim losem, podaj¹ tu sobie d³onie. Ale rozbudzona ciekawoœæ
niecierpliwego czytelnika nie zostaje zaspokojona. Wiêcej miejsca zajmuje bowiem
opis ekstatycznych prze¿yæ wynikaj¹cych z pierwszej jazdy poci¹giem ni¿ deskrypcja
realizacji celu. Odbiorca nie stanie siê voyerystycznym podgl¹daczem aktu stoj¹cego na
pocz¹tku Nowej Epoki, który rozegra³ siê w tunelu prowadz¹cym przez ska³ê:
V planoucím nitru Pastyøské stìny se odehrávalo to, naè mnozí marnì èekali, v co doufali a co se
nenaplòovalo, to, co jen nemnozí prorokovali. Èeho se dìsili v hrùzných pøedstavách. Podrobný popis
následujících okamûikù, které se pro ty dva staly zaslouûenou vìèností, by se mohl stát samostatným dílem
[...] Ale nebylo nikoho, kdo by ten vzácný okamûik, jenû rozhodl o dalším osudu svìta, popsal, nebo
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v hlubinách pekla jsme vûdy sami. Také v ûádném hlášení o tom nepadla ûádná zmínka. A vymýšlet si?
Jak by to bylo zbyteèné a marné...! (Vokolek 1999: 295).

Autor nie wykorzysta³ tu zatem czêstego we wczeœniejszych realizacjach motywu
aktu seksualnego miêdzy diab³em a cz³owiekiem, wycofuj¹c siê niejako w ostatniej
chwili15. Wa¿niejsze pozosta³o przes³anie, ¿e cz³owiek, pokonuj¹c kolejne przeszkody,
zak³ócaj¹c naturalny stan rzeczy, pozostaje ogarniêty mani¹ przekonywania, ¿e czyni to
w imiê postêpu. W jego imiê dokonuje siê tak¿e przewartoœciowanie samej idei piek³a,
o czym przekonuj¹ kleryka Šábela g³ówni zainteresowani, zabiegaj¹c o jego podpis:
Nepøedpokládáme, ûe vìøíte pomluvám o pekelném ohni, mukách zatraceni a jiným báchorkám nepøíliš
nadanými agenty konkurenèních firem. Vìnujte dál své síly šíøení pokrokù, kaûdé ruky bude zapotøebí.
Budete tak svou snadno dosaûitelnou jistotou boøit nejistoty celého vesmíru (Vokolek 1999: 160).

Paradoksalnie postêp, pozostaj¹cy jednym z narzêdzi s³u¿¹cych do przejêcia w³adzy
nad œwiatem, jest przez zapatrzon¹ weñ ludzkoœæ stawiany na piedestale, wrêcz sakralizowany, co oddaje choæby ironiczna deskrypcja tunelu wydr¹¿onego w skale:
Za chvíli se pøiblíûili k vysokému náspu ûeleznice navršenému u paty goticky zalomeného portálu, jenû
nevedl do šera støedovìké katedrály, ale do nitra skály. Vchod do tunelu, pøipomínající vìû s cimbuøím,
byl ke skále pøilepen jako špatný vtip øeèený v nepravou chvíli. Otevíral se vstup do neznáma. Do temnot.
Do pekel. Pod peèlivì zubatou øímsou cimbuøí byl zavìšen náspi zhotovený z èerstvého chvojí: viribus
unitis (Vokolek 1999: 290).

Obsesyjna obecnoœæ i powtarzalnoœæ cesarskiego has³a podkreœla tu u³omn¹ czêœæ natury ludzkiej, która niemal od zarania dziejów w imiê ró¿nych pobudek jest w stanie
po³¹czyæ swe d¹¿enia nawet z si³ami ciemnymi. Niemniej jednak od samego pocz¹tku
towarzyszy temu pragnienie uœwiêcenia, wyra¿aj¹ce siê poprzez patos i przesadê towarzysz¹c¹ kolejowej architekturze16.
Prezentowany pokrótce utwór Vokolka to alegoryczna, ale i groteskowa opowieœæ
o bezpowrotnym koñcu pewnego œwiata, który nasta³ wraz z naruszeniem jego naturalnego krajobrazu. Jest on w ujêciu pisarza ograniczony do doliny £aby w pó³nocnych
Czechach. Rzeka zreszt¹ odgrywa niebagateln¹ rolê w tym swoistym mikrokosmosie,
dzieli Téèín na prawy brzeg, na którym leniwie toczy siê ¿ycie ma³ego miasteczka, oraz
15

R. Muchembled, œledz¹c rozwój wyobra¿eñ na temat diab³a, zauwa¿a, ¿e jeszcze w XVI w. „anonimowy autor zastanawia³ siê na przyk³ad, czy z kopulacji z demonem mo¿e siê narodziæ potomek. Odrzucaj¹c
z pogard¹ wierzenia «mot³ochu» w dzieci Szatana, w Merlina i inne bóstwa jasnowidz¹ce, twierdzi³, ¿e «diabe³ nie jest zdolny do ¿adnych witalnych dzia³añ, chocia¿ maj¹ one (demony) cia³o ukszta³towane»” (Muchembled 2009: 120). Dopiero wydany w roku 1772 Le Diable amoureux Jacques’a Cazotte’a, uwa¿any za
pierwsz¹ w literaturze francuskiej opowieœæ fantastyczn¹, przeniesie ciê¿ar ze sfery wierzeñ do sfery wyobraŸni i autor wreszcie „pozwoli” diab³u siê zakochaæ (Muchembled 2009: 229).
16
U Vokolka motyw ten tak¿e jest akcentowany. Taána Petrasová w tekœcie Vlaky a katedrály cytuje
dwóch autorów, którzy zjawisko to dostrzegali ju¿ w momencie jego narodzin. Gilbert Keith Chesterton pisa³:
„[...] nádraûí je plno klidu a útìchy jako katedrály. Má mnoho rysù pøíznaèných pro velkou církevní budovu;
má rozlehlé klenby, prázdná prostranství, barevná svìtla a hlavnì má pravidelnì se opakující výjevy, èili
obøady. Je zasvìceno oslavì vody a ohnì, prvotních to ûivlù všech lidských obøadù”. W podobnym tonie wypowiada³ siê Teofil Gauthier: „Kaûdá víra se dokáûe vtìlit do chrámu. Sledujeme-li pozornì kostely
nejmladšího data, není nejmenších pochyb o tom, ûe náboûenství našeho století je náboûenstvím ûeleznic”
(Petrasová 1995: 35).
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lewobrze¿ne Vajhery, têtni¹ce nocnym ¿yciem, gdzie budowie tunelu pod Pastersk¹
Œcian¹ towarzysz¹ wzmo¿one dzia³ania si³ nadprzyrodzonych. Granica w postaci rzeki
przypomina zreszt¹ bardzo wyraŸnie mitologiczny Styks, oddzielaj¹cy œwiat ¿ywych od
œwiata umar³ych (Gilk 2008: 528), tak jakby autor nie chcia³ pozostawiæ czytelnikowi
¿adnych w¹tpliwoœci co do dualnej struktury œwiata. Wybór takiej lokalizacji dla snucia
opowieœci o zerwaniu wiêzi miêdzy ludŸmi a przyrod¹ uwidacznia zarazem siln¹ inspiracjê regionem, krajobrazem, bêd¹c¹ jednym z najwyraŸniejszych leitmotivów zarówno
literackiej, jak i plastycznej twórczoœci artysty (Novotný, Jireš). W Podró¿y do piekie³
przybra³a ona formê krytycznej oceny postêpowania cz³owieka, który w swojej pasji
przemierzania przestrzeni nie zawaha³ siê zburzyæ dotychczas tam panuj¹cej harmonii17.
Wed³ug autora brutalna ingerencja w œwiat przyrody, jej Baumanowskie zanieczyszczenie18, to jeden z elementów destrukcyjnej dzia³alnoœci ludzi. To, co w zamyœle cz³owieka (ale przy nieustannej asystencji si³ piekielnych) stanowiæ mia³o jego zwyciêstwo nad
przestrzeni¹, mo¿e byæ przyk³adem permanentnej dystrakcji, by pos³u¿yæ siê przywo³anym w motcie okreœleniem Kracauera. Zmniejszaj¹cy siê w b³yskawicznym tempie
dystans nie pozwala na jak¹kolwiek refleksjê w ci¹gle zmieniaj¹cym siê za oknami
krajobrazie. Jak zauwa¿y³ Vladimír Macura, ruch, który jest nieod³¹cznie zwi¹zany
z kolej¹, o wiele czêœciej od momentu jej narodzin oznacza rozwój, od przesz³oœci do
przysz³oœci, po prostu ruch „do przodu” (Macura 1995: 60), co œwietnie diagnozuje Cesta do pekel. Czy zatem ¿ycie zmieni³o siê na lepsze od tego momentu, który skróci³
czas podró¿owania? Vokolek poprzedzi³ swój tekst fragmentem z wydanej w 1868 r.
Kroniki pracy Jiljí Vratislava Jahna:
Není-li pohled vznešený, uchvacující na velkolepý ruch naší doby? ¦eleznice vznášejí se ve vzduchu,
pohybují se po zemi a zarývají se do hlubin, vzduch letem pøenáší listy i zboûí, elektrické dráhy bleskem
rozesílají myšlenky po vší zemi, nýbrû i pøes propast moøskou klene se peru párníkùv, a èlovìèenstvo
vûdy víc a dokonaleji srùstá v jeden celek dle obrazu Boûího, kde jako v pøírodì všecky rozdíly a protivy
rozvádìjí se v lad a soumìr a kde všeliké ty pøerozmanité hlasy nenáhle splývají vûdy lahodnìji
v nesmírný slávozpìv vznešeného povolání èlovìèenstva (Vokolek 1999: 7)19.

OdpowiedŸ wynikaj¹ca z kart ksi¹¿ki ma zgo³a inny charakter ni¿ radosne zach³yœniêcie siê wizj¹ cz³owieka panuj¹cego nad przyrod¹. Droga wiod¹ca po torach postêpu
prowadzi jedynie do piekie³. Vokolek historiê budowy kolei po³¹czy³ z groteskow¹
wizj¹ ingerencji si³ nadprzyrodzonych, umacniaj¹cych w ten sposób w³adzê nad
cz³owiekiem, któremu paradoksalnie jednak wci¹¿ siê wydaje, ¿e dziêki swoim dokonaniom góruje nad œwiatem. Rozpoczêty w po³owie XIX w. proces skracania dystansu,
szybszego przemierzania przestrzeni, podró¿owania – wed³ug autora – wzmacnia jedy17
Jednoczeœnie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e cechuj¹ca Vokolka fascynacja krajobrazem jest innej proweniencji
ni¿ zaanga¿owana „ekoliteratura”, mimo i¿ stworzony przezeñ Netvor wykazuje pewne podobieñstwo do
Hastrmana z Zielonej powieœci Miloša Urbana, której akcja „historycznej” czêœci notabene tak¿e rozgrywa siê
w po³owie stulecia XIX.
18

Zygmunt Bauman pisze, i¿ „trzeba ludzkiej interwencji, by zanieczyœciæ przyrodê, uczyniæ j¹ brudn¹;
ale trzeba tej interwencji ju¿ po to, by wprowadziæ do przyrody samo rozró¿nienie miêdzy czystoœci¹ a zaœmieceniem; to tylko ludzka fantazja i przez ludzi stawiane cele stwarzaj¹ rzeczom mo¿liwoœæ bycia «czystymi» b¹dŸ «brudnymi»” (Bauman 2000: 13).
19

Ca³y tytu³ to Kronika práce, osvìty, prùmyslu a nálezùv, a Jahn jest jednym ze wspó³autorów.
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nie poczucie zagubienia, chaosu i wyalienowania jednostki, która ostatecznie tworzy
piek³o czy te¿ piek³a, jak podkreœla u¿yta w tytule liczba mnoga, sobie sama.
Wspó³brzmi to z konstatacj¹ Alfonsa M. di Moli, który „akt metrykalny” demona rozpoczyna nastêpuj¹co:
Pod wzglêdem zawartoœci rzeczywistego bytu demony s¹ nicoœci¹, s¹ obrazami wyprojektowanymi w formach widzialnych i fantastycznych, wyra¿aj¹cych sk³ócenie cz³owieka z okolicznoœciami historycznymi
b¹dŸ przyrodniczymi. Cz³owiek postrzega naturê i historiê jako sfery wrogie i niebezpieczne, mo¿e wiêc
to zagro¿enie i wrogoœæ przyoblec w kszta³ty postaci wyimaginowanych i diabolicznych (Mola 2013: 11).

I tak w³aœnie uczyni³ czeski pisarz, proponuj¹c fantastyczny kola¿ œwiata historycznie mo¿liwego i niemo¿liwego. Robert Muchembled w cytowanej ju¿ monografii Dzieje
diab³a od XII do XX wieku podkreœla niejednokrotnie, i¿ „diabe³ jest zawsze synem
swoich czasów” (Muchembled 2009: 283). Konstatacja ta œwietnie siê sprawdza, kiedy
tekst Vokolka zestawimy na koniec z propozycj¹ Aleksandra Wata, jak¹ przynosi jego
nowela Bezrobotny Lucyfer (1927)20. Vokolek zape³nia œwiat po³owy XIX w. istotami
piekielnymi i „zatrudnia” je przy spisku towarzysz¹cym budowie kolei, choæ jest to jedynie pretekst do przejêcia w³adzy nad œwiatem. Wat w pierwszej po³owie XX w. poszukuje (pocz¹tkowo bezskutecznie) „zatrudnienia” dla w³adcy piekie³. Jest on bezrobotny nie dlatego, ¿e z³o przesta³o istnieæ, ale dlatego, ¿e jego powszechnoœæ implikuje
jego niewidzialnoœæ (Bolecki 1993: 10). W obu propozycjach pozostaje on faktycznie
„synem swoich czasów”.
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VÁCLAV VOKOLEK’S CESTA DO PEKEL – A GROTESQUE STORY
ABOUT THE END OF A CERTAIN WORLD
Summary
Václav Vokolek’s fictional collage (the work contains 13 paintings, four conversations, a sketch, two
appendixes and a romantic painting as an essential comment) is placed around the period of railway
development and conspiracies that accompanied it. The author invites the reader to a journey to the world,
where, on equal terms, coexist residents of a small city with representatives of hell. Their superior – Luc,
who runs the company called SAT a. n., is supposed to take control over it and, during the test drive on
a newly-built railroad, father a successor. Although it is possible to find clues that help to identify fictional
Téèín as Dìèín in the north of the Czech Republic, the work inclines towards a grotesque story about the
irretrievable end of a certain world, which terminated the maintenance its natural landscape.
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Recepcja memory studies w Polsce – g³ówne tendencje i problemy
Streszczenie:
Artyku³ ma na celu refleksjê nad wspó³czesn¹ recepcj¹ memory studies w literaturoznawstwie polskim. Na
przyk³adzie tak zwanych studiów postzale¿nioœciowych autorka analizuje performatywny wymiar pamiêci
(wprowadzaj¹c pojêcie memory events) i humanistycznych nad ni¹ rozwa¿añ.
Abstract:
The article aims to reflect on the main trends and problems with the reception of memory studies in Polish
contemporary literary studies. A relatively new phenomenon (though representative of the literary studies on
memory) labelled with the name of post-dependency may serve as the starting point for the analysis of the
ontology of memory events within the frame of performative memory and performative dimension of
humanistic considerations over it.
Keywords:
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Alexander Etkind, a co-director of a transnational project of the characteristic name
Memory at War. Cultural Dynamics in Poland, Russia, and Ukraine, bases his
methodology on an intriguing, though controversial, marriage between Pierre Nora’s
concept of sites of memory and the idea of event in view of Alain Badiou, promoting
the idea of a memory event (see 2010)1 formed from this union. The specificity of this
* Publikacja powsta³a przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
1
To learn more on the project visit http://www.memoryatwar.org. One may read there, “‘Memory at War’
is an international collaborative project investigating the cultural dynamics of the ‘memory wars’ currently
raging in Poland, Russia and Ukraine. Employing a collaborative methodology grounded in the analytical and
critical practices of the humanities, the project seeks to explore how public memory of twentieth-century
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discursive and theoretical-historiographical construct lies in its derivative nature in
regard to a historical event, interpreting it in time perspective. It is, though, not the only
difference between these two categories, since a historical event pertains to the future
and a memory event is fixed in the past. While the former is isolated, memory events
return in cultural practices of memorialising the days gone by. The rich variety of forms
in the contemporary memorial culture contributes to the creation of more and more new
memory events or to a modification of the existing ones, which seem a very general
proposition of meta-terminology in such a broad view. According to this approach,
a memory event may be an opening of a museum, unveiling of a statue, as well as a film
version of a historical novel or a reception of texts containing propositions of
interpreting the past. Notwithstanding the matter of quite simple and risky adaptation of
Badiou’s terminology and the close relationship between the concept of the Cambridge
researchers and numerous (including Polish) studies on historical politics and forms of
constructing and disseminating knowledge of the past, the memory events project may
become a starting point for considering the reception and development of memory
studies on the Polish ground.
Having highlighted both the breadth of the issue suggested by the title of this
presentation and the inability to fulfil this synthetic formula pertaining to the
multi-faceted phenomenon of reception, at this very moment I shall limit here to the
literary studies level of the last decade only. In this perspective they appear to be
memory events of some kind, that is, units of a historiographical discourse of literary
studies. And though Etkind locates on the same line material events, such as erected
monuments and textual entities, according priority to the former ones, hierarchizing
seems a difficult task when acknowledging the intertextuality or the intersemiotic aspect
the fundamental principle of memory events. Lastly, memory studies pertain mainly to
studies on collective memory. Therefore, when analysing in this context only works
representing an academic discourse, one ought to emphasise their intermedia conditioning and analogies which shape what we may call in a given moment a historical
culture, and what remains exposed to the interplay of expert discussions and other
extra-academic messages. Literary studies would have been then, most of all, studies
focused on cultural memory, which is – as Magdalena Saryusz-Wolska states –
a phenomenon of the “metaphorical or, as some say, discursive character. [...] The
metaphorical nature of cultural memory does not result though exclusively from the
fact, that ascribing the human value of memory to the culture is solely a metaphor. For
studies on culture memory are based largely on the analysis of various culture texts,
beginning with classic literature and ending with modern media messages. Therefore,
using the term ‘metaphor’ results also from the interpretational nature of research
practices. Probably, talking about the discursiveness of cultural memory has more
sense, since exploring its secrets is sometimes closer to a discourse analysis [...]”
traumas mediates the variety of ways in which East European nations develop in post-socialist space. The
University of Cambridge is leading this project, which will be accomplished in association with the
Universities of Bergen, Helsinki, Tartu and Groningen. The project was launched in 2010 and will run for
three years.” In further discussion on the specificity of memory events I refer to Etkind’s findings.
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(Saryusz-Wolska 2009: 18–19). Here a wide field starts for literary research characterised by their interpretative nature and focused on all kinds of discursive practices.
Literary studies make use of this possibility to such a degree that, within its framework, a memory boom may be noticeable, a memorial turn, and above all – a rich
representation of scientific texts on issues concerning memory in professional periodicals and monographs. This phenomenon is accompanied by the multifaceted reception
of studies conducted in the frame of broadly defined memory studies in Englishspeaking countries and France. It manifests itself not only in the form of numerous
translations, but, moreover, in that of classic historiographical texts and, above all,
in adaptation of terms developed in different political and cultural conditions to native
studies on the representation of the past. Professional interpretations that accumulate
around historical events, especially those of the 20th century, depicted in modern Polish
literature, are a second-degree discourse, which makes writings concerning literary
studies close to historiography in the traditional sense. Suggestions formed within the
frame of theoretical-literary studies on memory as a meta-narration interpret a historiographical fact and the method of its representation in a piece of literature. What is more,
they become memory units in the discursive meaning of memory and constitute memory
events of yet another degree by joining the intertextual dimension of historic culture.2
There are many examples of the mechanism of discursive memory depicted in such
a way present in Polish literary studies, which results from the above-mentioned popularity of memory studies also among philologists. A relatively new phenomenon (though
representative of the literary studies on memory) labelled with the name of post-dependency may serve as the starting point an the analysis of the ontology of memory events
within the frame of discursive memory. These studies, signed by the Post-dependency
Discourse Research Centre founded in 2009 as an international network of representatives of humanities, above all, philologists, focus on the analysis of the phenomenon of
post-dependency as a set of processes related to the emancipation of subordinate groups
with an exceptionally wide definition of dependency. The need for developing a new
language for describing social and cultural phenomena resulting from historic-political
changes in the 20th century (including occupation, war, Communism, forms of
censorship of cultural and social movements) turns out to be the object of studies
carried out by the Centre. A review of subjects discussed in symposia organised by the
Centre and related publications (see Nycz 2011, Gosk 2012, Gosk, Kraskowska 2013)3
2
“A historical fact is understood in literary studies in a two-fold way. The first (ontological) understanding indicates a historical fact as an ‘object of historical research’ existing objectively, that is, independently of
the cognitive subject, ‘the event itself’, ‘what actually happened’, etc. In this approach the object of historical
cognition – the history – is a defined set of facts, reconstructed by a historian by means of ‘reflecting’ these
facts in the historian’s consciousness. The other (epistemological and methodological) understanding pertains
to this very process of reconstruction, i.e., defines a historical fact as a ‘scientific construct’ being ‘an event
approached by a historian’. In contrast to a fact-object, its reconstruction conducted by a historian [...] has
grown to be known as a historiographical fact” – Topolski 1984: 184. A memory event would be then an
interpretation on the next level, which accumulated over historiographical facts in the second approach.
3
Subsequent volumes, being fruits of the conference, reflect its subject. The following meeting shall be held
under the banner “Histories, societies, spaces for dialogue. A comparative perspective on post-dependency
studies”. For more information on the activity of the Centre, see http://www.cbdp.polon.uw.edu.pl.
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allows us to specify methodological key words characterising the direction of research
on the post-dependency affect in regard to Polish cultural practices. The first group is
composed of terms transposed from other insurrection discourse interpreted with regard
to memory studies, such as gender studies, queer studies, studies on ethnic minorities, or
even the immense issue of representation of the Holocaust. Another plane of
post-dependency studies is defined by identical projects that emerge from the
experience of the 20th-century displacements, the setting in new spaces, emigration, that
is analyses of displacement narration frequent in the latest literary studies, that attest not
only to the so-called topographical turn in humanities, but also the attempt to
reconstruct the map of Poland in the spirit of geopoetics and new meaning of the region
category. Finally, post-dependency, in its shortest form, is sometimes understood as
a Polish answer to post-colonialism. It might be accepted that these three groups of
problems delineate directions of interpretation of literary texts representing the
experience of the 20th-century violence in this part of Europe – next units of memory
studies related to gender, topography and post-colonialism (the fourth designating
studies on Holocaust, which are a separate and interdisciplinary matter of complex
nature, rich in interpretations). Despite the fact that Polish memory studies focus on the
local conditioning of a historical experience and though both supporters of the notion of
post-dependency (e.g., the author of the idea of the Centre, Hanna Gosk) and
researchers (and critics) studying the local post-colonial context (works of, among
others, Gra¿yna Borkowska, Maria Janion, Dorota Ko³odziejczyk, Dariusz Skórczewski
and Ewa Thompson should be mentioned; see, for instance, Borkowska 2007,
Borkowska 2010, Cavanagh 2003, Gosk 2008, Janion 2007, Ko³odziejczyk 2010,
Skórczewski 2009, Thompson 2000) are aware of the difficulty even regarding adapting
concepts developed in different historical conditions to Polish reality and the need
for creating new categories in the local situation, it is hard not to think that
post-dependency studies remain under a strong influence of the academic reading
canon. When examining the methodological key words basing on conference presentations one may notice a prevailing postcolonial-psychoanalytical approach, expressing itself in numerous categories of mimicry, hegemonic discourse, symbolic violence,
relation reproduction, guilt, shame, sacrifice, affect or identity politics, metamorphosed
by various authors. The very shortened list of literary tools for analysing memorial
discourses certainly draws attention with its heterogeneousness, showing post- dependency as a methodological cocktail made from imported ingredients and local efforts to
deal with the so-far unnamed (or mislabelled from a present-day perspective) phenomena of literary culture and more.
In a reading of post-dependency methodology in the spirit of hermeneutics of
suspicion Katarzyna Chmielewska notices, that “post-dependency was meant to be
a remedy for the maladies of post-colonialism, yet it sometimes intensifies, even
significantly, its defects. Still, both the colonial and the postcolonial situations have
relatively clear shapes and characteristics, pertaining to probably long-lasting, yet
noticeable historical processes. Orientalism is a vivid concept, too, referring to clear
criteria, whereas post-dependency cannot be described as such. If post-colonialism is
blamed, more or less justly, for being vague and abstract, it is hard not to think of
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post-dependency as of a category that homogenises even more effectively various
historical experiences – after partitions, after the war, after the communist era – which
may result in decontextualisation of processes and events, and a particular deterritorialisation of history [...]. It means, as a consequence, a vulnerability to great myths
and myth-creating narrations, and thus, an unfaithfulness not only to the main intention
of the original postcolonial discourse, but also to the aforementioned component
discourses” (Chmielewska 2013: 573).4 Because of the lack of space I shall name here
neither other defects of the methodology related to post-dependency studies, mentioned
by Chmielewska nor the entire discussion over the usefulness of postcolonial devices
for reading Polish literature that has been conducted in the Polish literary studies for
some time now. The methodological and terminological confusion characteristic of the
post-dependency project remains symptomatic, just like the status post-colonialism
holds in Poland, that is a repeatedly re-constructed, not yet commissioned for
interpretative use. The project of the Cambridge researchers mentioned at the beginning,
dedicated to the memory in the countries of Central-Eastern Europe, has been given a
particularly apt name Memory at War. On the ground of literary studies it is a war for
categories and the description language, as well as for continuously crystallising subject
matter.
The idea of Polish research on the presented post-dependency discourses involuntarily becomes a lens that focuses problematic areas of interest of modern literary
studies, strongly marked by the memorial turn and the need for re-interpreting history
and forms of imprints and transmission. I am using here the term ‘post- dependency
studies’ also in the broader meaning and the initiative of the Centre in Warsaw serves
me as a part representing a wider interpretative movement that encompasses also
researchers that do not sign their names under emancipation, as well as texts created in
various institutions and different methodologies over the last decade, a strongly oriented
on the historical and traumatic aspect of cultural practices. Finally, the presented project
shows implicite the way academic memory events function.
(1) First of all, it uncovers the scarcity of theoretical nature, characteristic of the
memory in times of (an interpretative) war – difficulties with application of imported
terminology, transmitted from English-speaking and French institutions, often written
by immigrants referring to an even more different cultural-biographical experience;
the problem of developing a coherent methodology, that enables deciphering literary
representations of complicated phenomena of forms of dependence and emancipation
in various areas of social and private life – which may be exemplified by a comparison
of two highly different phenomena, such as post-communism (as a political doctrine)
and, e.g., queer studies. Lastly, the deterioration of historical events, mentioned
by Chmielewska, is the main threat; the separation from the region understood as
a historic location and aiming at abstract terms and de-contextualisation of historiography.
4
As a side note, I would like to add that objections to the methodology of memory studies analogous in
terms of the general idea are raised by Susannah Radstone in the article titled Memory studies: For and
against – Radstone 2008.
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(2) As a side note, it ought to be emphasised that there is another important problem,
whose significance stems also from the fact that it often remains unseen, namely, the
spatial location of a researcher within the historical culture – the frame, within which
the researcher interprets historiographical facts. Thus, in the case of a project that is
being analysed, the one who interprets remains in a post-dependent situation, and thus –
an emancipatory situation. As a consequence, an important question arises about the
writer’s historical imagination models, discourse styles and the very relationship to the
depicted object. Within the frame of native culture practices memory studies inevitably
lead to a paradox where a person who exorcises historical traumas is the very
representation of a victim’s condition. In this inevitable mental shortcut it would be the
LaCapra’s question pertaining to Writing History, Writing Trauma, the choice between
the discursive “working through” of trauma (working through) and the continuous
“acting out” of trauma concealed with erudition. As Katarzyna Bojarska writes, “For
LaCapra melancholy is a form of ‘acting out’ the past, whereas the memory is an
element of ‘working through’ the past. Though he openly raises the value of working
through as a process in which the recanted content is acknowledged and one frees
himself from the forcible repetition, he does not reject acting out understood as
a process in which the recanted memories return. LaCapra stresses after Laplanche
and Pontalis that working through in a holistic sense requires a realisation that a stain,
an impurity or a remnant of the past will always remain in one’s mind and social life.
The very past cannot be completely erased, nor turned into something positive. Such
belief is dangerous, suspiciously utopian, and even destructive. In his writing on
annihilation, LaCapra emphasises that he aims to redirect psychoanalysis into the field
of ethics and politics. Working through does not mean – and cannot mean in this
context – avoiding, assuaging, forgetting the past or dissolving it in the present.
Working through is supposed to be facing the trauma and confronting it” (Bojarska
2008: 92, see: LaCapra 2001).
(3) When suggesting a typology of memory events, English researchers distinguish
the so-called ghostware,5 that is areas of study on (non)memory, which translates into
a blank spots of the current state of cultural text interpretations in Polish literary studies
(here an entire group of problems emerge, e.g., mimesis as a strategy in homosexual
discourses or patriarchalism in the traditional historic texts). Yet, it is also a wider
matter of the history trauma and the resulting amnesia of cultural practices. “A similar
situation occurs – according to [Nicolas] Abraham – in the case of the phenomenon of
confiscation of memory, that is an exclusion of a certain area of collective memory
characteristic of a given community or a given place” (D¹browski 2011: 433, see:
Abraham, Torok 1994). Modern literary studies attempt to re-implant in the discourse
what was unvoiced until now due to the lack of language, regaining in this way
locations that were taken away from memory (which, as a matter of fact, is reflected in
5

As defined by Etkind himself, “But there is also a third component of memory events, which I call the
ghostware. In order to render horrifying pasts that resist representation, memory takes non-representational
forms. The silence that Jay Winter spoke of at this workshop is one type of non-representational memory;
ghosts, monsters and similar fantasies, is another” (Etkind 2010: 5).
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the researchers’ areas of interest, such as minority discourses, micro-narrations, new
regionalism or area studies).
(4) The specificity of memory events lies within their distinctness from an event as
a historical fact. They are interpretation units that lead to a modification of historical
events, sometimes even to a production of historical events in the sense of introducing
the term ‘dominance’ into a dictionary of literary terms that ‘give life’ to texts that are
carriers of this specific term (‘dominance’). It is a strongly constructivist approach,
although this tendency is clearly noticeable, for instance, in philological interpretations
of the literature of Kresy and that written after the displacement. A change of research
instruments results each time in a modification of the object of study. Kresy becomes
then a collection of conceptions, a discursive entity that is consecutively constructed
and deconstructed.6
(5) “While sites of memory simulate eternity, memory events produce volatile effects
that generate secondary waves and aftershocks, and eventually crystallise in common
cultural symbols. In Badiou’s philosophy, events are juxtaposed with situations. Arising
sporadically from situations, events are explosive; they transform situations and shape
new ones. We state in this project that cultural memory evolves in a series of explosive
events and is in turn shaped by these events” – writes Etkind (Etkind 2010: 4–5). It is
hard not to notice a similarity between this phenomenon and the model of memory
studies reception in Polish literary studies. Memory events, as is seeking and suggesting
new languages for describing past and related discourses, often resulting from an
adaptation to native conditions of an imported methodology, are of explosive and
processual character. By modifying canonical interpretations of cultural texts they cause
a methodological phase of shocks that eventually comprises what we call a cultural
memory – or what seems more appropriate in this context – the discursive memory. The
meaning of the latter, and thus, the meaning of memory studies, especially regarding
events of the 20th century (so often recalled), shall grow, as “[...] the communicative
memory begins to die out. In one word, as witnesses of [the 20th century – Author’s
note] history depart from this world, commemorating the past is moved to an external,
ritual and material [and above all, discursive-cultural – Author’s note] sphere”
(Saryusz-Wolska 2009: 31).
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MAIN TRENDS AND PROBLEMS CONCERNING THE POLISH RECEPTION
OF MEMORY STUDIES
Summary
The article aims to reflect on the main trends and problems with the reception of memory studies in Polish
contemporary literary studies. A relatively new phenomenon (though representative of the literary studies on
memory) labelled with the name of post-dependency may serve as the starting point for the analysis of the
ontology of memory events within the frame of performative memory and performative dimension of
humanistic considerations over it.

Jêzykoznawstwo
Jazykovìda

STUDIA SLAVICA XVIII, z. 2
UNIWERSYTET OPOLSKI

OPOLE 2014

NAZEWNICTWO DRUGIEJ OSOBY TRÓJCY ŒWIÊTEJ
W XVII- I XVIII-WIECZNYCH
RÊKOPISACH KARMELITAÑSKICH
Agata HAAS

Naming the Second Person of the Trinity in the 17th- and 18th-Century Carmelites’ Manuscripts
Abstract:
The article deals with the issue of addressing the second person of the Holy Trinity in the 17th- and
18th-century Carmelites’ manuscripts in reference to the religious discourse. In the analyzed manuscripts, the
names and attributes associated with Jesus Christ appear frequently. These descriptions referring to his
person are built around such components as: Jesus, Christ, Bridegroom, Son, King, Savior, or are connected
with his infancy. The descriptions mainly constitute addressing phrases as they initiate canticles, songs and
prayers. The most frequently used descriptions are binary as they comprise a noun and an adjective.

Keywords:
description, manuscripts, religious language

Contact:
Uniwersytet Opolski, agata.haas@gazeta.pl

W Bibliotece Karmelitanek Bosych w Krakowie oraz w Bibliotece Jagielloñskiej,
w dziale starodruków i rêkopisów, znajduj¹ siê zbiory XVII- i XVIII-wiecznych tekstów. S¹ to zapisy modlitw, kantyczek i ró¿nego rodzaju utworów poetyckich, zebrane
w formie œpiewników czy te¿ modlitewników. Teksty te s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem gatunkowym i formalnym, powsta³y w œrodowiskach koœcielnych i klasztornych.
Ponadto znajduj¹ siê tu utwory anonimowe oraz parafrazy i adaptacje wczeœniejszych
tekstów literackich.
Badania nad jêzykiem religijnym mia³y swój pocz¹tek w latach 60. ubieg³ego wieku.
Obejmuj¹ one przede wszystkim semantykê, retorykê, akty mowy oraz problemy translatologiczne. Powsta³a terminologia, która ma stanowiæ podstawê badañ nad leksyk¹ re-
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ligijn¹. Bardzo czêsto zamiennie z okreœleniem jêzyk religijny u¿ywane s¹ takie pojêcia,
jak: dyskurs religijny, jêzyk sacrum, styl religijny, jêzyk Koœcio³a i Biblii czy jêzyk teologiczny. Marzena Makuchowska zauwa¿a, ¿e twórczoœæ religijna ma bogat¹ i d³ug¹ tradycjê w naszym kraju, jednak stosunkowo niedawno rozpoczêto prace jêzykoznawcze,
maj¹ce daæ ostateczn¹ odpowiedŸ na pytanie, czy istnieje styl religijny i czym siê charakteryzuje. Jednoznacznej odpowiedzi nie ma: „[...] g³ówn¹ przeszkodê stanowi – jak siê
wydaje – niezwyk³a z³o¿onoœæ samej religii i ró¿norodnoœæ czynników, które okreœlaj¹
charakter jêzyka s³u¿¹cego w tej sferze komunikacji” (Makuchowska 1999: 176). Zatem
które teksty bêd¹ uwa¿ane za religijne, a które nie? OdpowiedŸ nigdy nie bêdzie ³atwa
i jednoznaczna. Makuchowska pisze: „O «religijnoœci» tekstu nie musi wiêc œwiadczyæ
jakaœ specjalna jego forma. Nawet taka wypowiedŸ, która nie ma ¿adnych elementów
strukturalnych zwi¹zanych z religi¹, staje siê religijna, gdy zostanie u¿yta jako œrodek
komunikacji z sacrum” (Makuchowska 1999: 177). Zatem to, co œwiête (sacrum), staje
siê wyznacznikiem „religijnoœci” danego tekstu. Alicja Sakaguchi (2011) tak¿e dostrzega istotn¹ rolê owego boskiego pierwiastka w tworzeniu dyskursu religijnego. Badaczka
zauwa¿a, ¿e ów specyficzny jêzyk ukazuje nam nietypowy i niezwyk³y porz¹dek rzeczy
– rzeczywistoœæ transcendentn¹. Wyodrêbnia trzy obszary, których dotyczy jêzyk religijny: 1. wypowiedzi o Bogu (zarówno teksty biblijne, jak i pieœni czy artyku³y prasowe); 2. wypowiedzi kierowane bezpoœrednio do Boga (nale¿¹ do nich modlitwy);
3. „odczytywanie” znaków w relacjach miêdzy Bogiem a cz³owiekiem (swoisty akt niewerbalny) (Sakaguchi 2011: 102). Badaczka wyró¿nia tak¿e dwa decyduj¹ce kryteria,
które mog¹ przyczyniæ siê do wyodrêbnienia jêzyka religijnego. Jest to „specyficzny akt
komunikacji przenikniêty œwiadomoœci¹ dzia³ania Boga” oraz „akt komunikacji, w którym siê zak³ada istnienie Boga” (Sakaguchi 2011: 103).
Podobnie o jêzyku sacrum pisze Jadwiga Puzynina. Uwa¿a ów jêzyk za charakterystyczny dla wypowiedzi, w których odnajdujemy zapis kontaktu danych osób z sacrum,
gdzie anga¿uj¹ oni swoje uczucia, rozum, intuicjê oraz wolê (Puzynina 1998: 25). Irena
Bajerowa natomiast uwa¿a, ¿e jêzyk religijny stanowi odmianê jêzyka ogólnego i nale¿y rozpatrywaæ go ze wzglêdu na funkcjê, jak¹ pe³ni w ¿yciu spo³ecznym, a dok³adniej
– w ¿yciu religijnym (Bajerowa 1988: 11).
Sakaguchi idzie dalej i okreœla cel jêzyka religijnego. Jako kluczow¹ rolê badaczka
podaje jak najwierniejsze odzwierciedlenie i sygnalizowanie rzeczywistoœci transcendentnej – odnosz¹cej siê do Boga. Kolejne cele to próba ukazania sensu istnienia rzeczywistoœci transcendentnej i nakierowanie cz³owieka na ow¹ sferê poza rzeczywistoœci¹ ziemsk¹ (Sakaguchi 2011: 103).
Jêzyk religijny przede wszystkim wyró¿nia siê na tle innych odmian specyficzn¹
warstw¹ leksykaln¹. Spotykamy w nim liczne archaizmy, synonimy, metafory oraz czêste stosowanie stylu podnios³ego, gdzie dominuje peryfraza i s³ownictwo dalekie od
prozaizmów (Makuchowska 1999: 185). Inni badacze jako cechy jêzyka religijnego podaj¹ formulicznoœæ, czyli pos³ugiwanie siê okreœlonymi formu³ami, u¿ywanie licznych
symboli oraz paradoksów i negacji (szczególnie w jêzyku mistyki)1.
1

Zob. tak¿e prace o podobnej tematyce: K³oczowski 1995; K³adoczny 2004; Makuchowska 2011.
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Historyk jêzyka Stanis³aw Rospond zauwa¿a, ¿e w epoce polskiego baroku, w której
powstawa³y analizowane teksty, wytworzy³a siê specyficzna „innoœæ literacka i jêzykowa”, która wyros³a na gruncie ró¿norakich stosunków zarówno rodzimych, jak i europejskich (Rospond 1985: 183). Pocz¹tek baroku w literaturze cechuje siê wyszukanym
s³ownictwem i kunsztem poetyckim. W liryce barokowej odnajdujemy „niezwyk³oœæ,
kunsztownoœæ, przeró¿ne tropy stylistyczne, kwiecistoœæ s³ów, kontrastowoœæ, wyszukane obrazy poetyckie, nawet powrót do alegorii œredniowiecznej” (Rospond 1985: 184).
Jednak u schy³ku epoki artyzm jêzykowy przybiera formê karykaturaln¹. Liczne wtrêty
³aciñskie, francuskie i napuszony styl przyczyni³y siê do „wynaturzenia jêzyka i stylu”
(Rospond 1985: 215). O piœmiennictwie religijnym okresu baroku Rospond pisze:
„[...] niektórzy pisarze tego okresu wznieœli siê ponad przeciêtn¹ normê literacko-jêzykow¹, tak¿e ze swoj¹ twórczoœci¹ religijn¹, nawet bardzo pobo¿n¹ i mistyczn¹, byli to
jednak pisarze z krêgu œwieckiego” (Rospond 1985: 187).
Rêkopisy karmelitañskie charakteryzuje specyficzny jêzyk, który nawi¹zuje do sfery
sacrum. Analiza tych tekstów pozwoli³a na wyodrêbnienie licznych okreœleñ, które s¹ zamiennie stosowane jako nazwy Trójcy Œwiêtej, szczególnie zaœ Jej drugiej osoby, czyli
Jezusa. W tekœcie zjawisko nominalizacji tworz¹ jednostki nazywane deskrypcjami.
Trudno jednoznacznie sformu³owaæ definicjê deskrypcji okreœlonej, albowiem od lat
wœród onomastów tocz¹ siê spory na ten temat. Jednak faktem jest, ¿e z przywo³anym
pojêciem œciœle wi¹¿e siê tak¿e pojêcie nazwy w³asnej (nomen proprium) oraz nazwy
pospolitej (nomen appellativum).
Definicjê deskrypcji podaje Zofia Kaleta w Encyklopedii polskich nazw w³asnych.
Pisze ona: „[...] deskrypcje okreœlone to opisowe wyra¿enia identyfikuj¹ce, czyli wyra¿enia, które maj¹ zdolnoœæ wskazywania, wyznaczania obiektów indywidualnych, dla
odró¿nienia ich od innych, poprzez przypisywanie im pewnych w³aœciwoœci [...]. Pod
wzglêdem jêzykowym s¹ to bardziej lub mniej rozbudowane grupy, w których wystêpuj¹ najczêœciej wyrazy pospolite (rzeczowniki i przymiotniki, zaimki) oraz nazwy
w³asne” (Kaleta 2005: 33).
Rozwa¿ania na temat deskrypcji jednostkowych podejmuje Eugeniusz Grodziñski
w artykule Imiona w³asne, imiona pospolite a deskrypcje jednostkowe. Zauwa¿a, ¿e
imiona w³asne granicz¹ z jednej strony z imionami pospolitymi (czasami bardzo trudno
wyznaczyæ miêdzy nimi granicê), a z drugiej strony – z deskrypcjami jednostkowymi.
Definiuje „deskrypcje jednostkowe (opis jednostkowy) jako takie wymienianie cech pojedynczego przedmiotu, które pozwala odró¿niæ go od wszystkich innych przedmiotów
w œwiecie” (Grodziñski 1979: 22). Badacz podkreœla, ¿e zarówno deskrypcje jednostkowe, jak i imiona w³asne pe³ni¹ praktycznie tak¹ sam¹ funkcjê, zatem bardzo trudno wyznaczyæ dok³adn¹ granicê miêdzy tymi jednostkami. Grodziñski podaje dwa kryteria,
które maj¹ u³atwiæ ewentualne rozró¿nienie:
1. Imiê w³asne mo¿e byæ zast¹pione innym imieniem w³asnym, np. Syjam zostaje
zast¹pione imieniem Thailand. Natomiast deskrypcja jednostkowa nigdy nie mo¿e zostaæ zast¹piona inn¹, dowoln¹ deskrypcj¹, owa druga deskrypcja mo¿e bowiem oznaczaæ zupe³nie inny przedmiot b¹dŸ nie oznaczaæ ¿adnego (pusta deskrypcja).
2. Imiê w³asne nazywa dany przedmiot od momentu, kiedy zosta³o mu ono nadane,
bez wzglêdu na zmiany, jakim ów przedmiot ulega. Natomiast deskrypcja jednostkowa
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oznacza dany przedmiot tak d³ugo, jak d³ugo posiada on wszystkie cechy w niej wymienione. Kiedy traci on chocia¿by jedn¹ cechê, o której mowa w deskrypcji, przestaje ona
go oznaczaæ.
Bywa i tak, ¿e deskrypcje jednostkowe wymagaj¹ od nas znajomoœci kontekstu,
w którym dana nazwa siê pojawia lub nie pojawia. Na ten problem zwraca uwagê Grodziñski. Wyró¿nia on deskrypcje kontekstowe – mo¿emy wyró¿niæ desygnat jedynie
wtedy, gdy wystêpuje on w jakimœ kontekœcie: œliczna per³a, kwiat drogi, orze³, feniks –
oraz deskrypcje bezkontekstowe, które nie wymagaj¹ znajomoœci kontekstu, np.: Baranek Bo¿y, Mesjasz, Syn umi³owany, Oblubieniec.
Po co zatem deskrypcje w tekstach literackich? Na to pytanie stara siê odpowiedzieæ
£ucja Maria Szewczyk (1996: 83–87). Badaczka pisze, ¿e deskrypcje jednostkowe
wzbogacaj¹ œrodki stylistyczne tekstu, a tak¿e wzbogacaj¹ i ró¿nicuj¹ onomastykê
dzie³a literackiego. Podaje równie¿ ró¿nice i cechy wspólne dla nazw w³asnych i deskrypcji jednostkowych. Oba zjawiska jêzykowe nazywaj¹ jednostkowe denotaty
i pe³ni¹ te same funkcje stylistyczne w tekœcie literackim. Ró¿nice, jakie wskazuje
Szewczyk, to:
1. Literackie jednostkowe deskrypcje okreœlone s¹ strukturami odautorskimi, nomina
propria zaœ maj¹ te¿ Ÿród³o w onomastyce uzualnej lub w onomastyce literackiej innych
dzie³.
2. Jednostkowe deskrypcje okreœlone opisuj¹ denotat, nazwa w³asna zaœ nazywa denotat, ale go nie opisuje.
3. Deskrypcje jednostkowe mog¹ byæ zbudowane z wyrazów pospolitych albo z wyrazów pospolitych i nazw w³asnych. Nomina propria nigdy nie bêdzie sk³adaæ siê z apelatywów.
W³aœciwoœci¹ deskrypcji jednostkowych jest synonimicznoœæ, niekiedy przyjmuj¹
one postaæ figur stylistycznych (zwykle s¹ to peryfrazy) oraz wp³ywaj¹ na wyobraŸniê
czytelnika.
O deskrypcjach jednostkowych, które wystêpuj¹ w konkretnym tekœcie literackim,
pisze tak¿e Karolina Ruta. Opisuje ona i klasyfikuje ró¿norakie deskrypcje w Jezusie
z Nazaretu Romana Brandstaettera (Ruta 2007: 523–533). Ruta wyró¿nia piêæ kryteriów
podzia³u deskrypcji okreœlonych. Jako podstawowy przyjmuje podzia³ formalny:
1. Deskrypcje bêd¹ce jednowyrazowymi okreœleniami rzeczowników.
2. Deskrypcje jednowyrazowe wystêpuj¹ce pierwotnie w funkcji przymiotników.
3. Deskrypcje dwuwyrazowe (rzeczownik + przymiotnik lub imies³ów).
4. Deskrypcje dwuwyrazowe (rzeczownik + rzeczownik).
5. Deskrypcje wielowyrazowe, maj¹ce charakter opisowy, metaforyczny, peryfrastyczny.
Ruta zwraca tak¿e uwagê na funkcjê semantyczn¹, któr¹ deskrypcje jednostkowe
pe³ni¹; mog¹ one byæ nacechowane pozytywnie lub negatywnie.
Deskrypcje jednostkowe wystêpuj¹ tak¿e w tekstach póŸnego baroku. Postaram siê
wyodrêbniæ i pogrupowaæ w wiêksze ca³oœci deskrypcje okreœlone, jakie figuruj¹ we
wspomnianych tekstach rêkopisów karmelitañskich. Materia³, na którym zosta³y przeprowadzone badania, pochodzi ze zbiorów Biblioteki Jagielloñskiej (BJ) i nosi tytu³:
Kantyczki, czyli zbiór pieœni na Bo¿e Narodzenie i inne uroczystoœci koœcielne (rêkopis
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BJ, sygn. 3643). Kolejny z rêkopisów to: Zbiór pieœni i modlitw dla zakonnic (rêkopis
BJ, sygn. 3650). Pozosta³e analizowane rêkopisy pochodz¹ ze zbiorów Biblioteki Karmelitanek Bosych (BKB) w Krakowie i s¹ to: Zabawa weso³o-nabo¿na, przy której
wzbijaj¹ siê wzgórê serca przysz³ych obywatelów nieba (rêkopis BKB, sygn. 156). Inny
rêkopis to: Zbiór pieœni (rêkopis BKB, sygn. 159), nastêpny to: Wolne g³osy pod betlejemskiemi szopami (rêkopis BKB, sygn. 114).
W rêkopisach karmelitañskich deskrypcji okreœlonych jest wiele, zarówno jednostkowych, jak i wielosk³adnikowych, metaforycznych. Aby choæ po czêœci ukazaæ ich ró¿norodnoœæ i mnogoœæ, wzorem Ruty (2007: 525) podzielê je na piêæ kategorii:
1. Jednowyrazowe okreœlenia rzeczownikowe: Baranek, Chrystus, Feniks, Harfista,
Królewicz, Kunktator, Lutnista, Mesjasz, Oblubieniec, Orze³, Pasterz, Salwator, Zbawca.
2. Dwuwyrazowe deskrypcje okreœlone (rzeczownik + zaimek): Stwórca mój, moje
kochanie, Jezu mój, Oblubieniec mój.
3. Dwuwyrazowe deskrypcje okreœlone (rzeczownik + rzeczownik): Hetman niebios,
Syn Maryi (Panny).
4. Dwuwyrazowe deskrypcje okreœlone (rzeczownik + przymiotnik): Baranek œliczny, Boski Ablegat, Dobro jedyne, Dobry Pasterz, Jedyne kochanie, Jezu kochany, Jezu
rumiany, Jezu strwo¿ony, Jezu œwiêty, Jezu ukochany, Jezu zbola³y, Król bolesny, Król
mi³y, Królewicz niebieski, Królewicz wielki, Kwiat drogi, liliowy ogródeczek, niebieskie
Pacholê, niebieski Dziedzic, Oblubieniec krwawy, Oblubieniec niebieski, Odkupiciel
prawdziwy, Oblubieniec ukochany, Per³a droga, rajski kwiateczek, Sêdzia sprawiedliwy, S³owo przedwieczne, Syn bo¿y, Syn przedwieczny, œliczna Per³a, œliczny Jezu.
5. Deskrypcje wielowyrazowe maj¹ce charakter metaforyczny: Dzieci¹tko Rodu Królewskiego, Jasnoœæ niebieskich w³oœci, Jedyne duszy kochanie, korona rycerstwa œwiêtego, Król niebieski w Betlejem narodzony, Sprawca zbawienia ludzkiego, Syn Panieñskich piersi, Pan Jezus Syn Maryi Panny.

1. Deskrypcje zawieraj¹ce imiê Jezus
Liczne w przywo³anych rêkopisach s¹ nazwy w³asne, w szczególnoœci czêsto spotykamy tu imiê Jezus. Jezus jako druga osoba Trójcy Œwiêtej w dos³ownym t³umaczeniu
z jêzyka hebrajskiego oznacza ‘zbawienie’, ‘dobro’, ‘zwyciêstwo’ oraz ‘szczêœcie’. Imiê
to pojawia siê ju¿ w Starym Testamencie, nosi³ je nastêpca Moj¿esza – Jozue oraz autor
Ksiêgi M¹droœci. Nosi je tak¿e Syn Bo¿y, Zbawiciel, oczekiwany Mesjasz. Imiê Jezus
staje siê punktem wyjœcia do tworzenia innych deskrypcji, a te, które pojawiaj¹ siê
w tekstach karmelitañskich, stanowi¹ œwiadectwo boskoœci Jezusa oraz rysuj¹ Jego
swoisty obraz, pocz¹wszy od narodzin a¿ po œmieræ i zbawienie ludzkoœci.
W analizowanych tekstach, które w wiêkszoœci przyjmuj¹ formê modlitwy, imiê to
najczêœciej wystêpuje w formie wo³acza – Jezu! (zosta³o u¿yte 120 razy w analizowanych tekstach). Imiê to pojawia siê zwykle, kiedy mamy do czynienia z proœb¹, b³aganiem czy dziêkczynieniem za otrzymane ³aski. Makuchowska zauwa¿a, ¿e bardzo
charakterystyczne dla modlitwy jest u¿ywanie formy wo³acza (Makuchowska 1998:
46). Oto przyk³ad u¿ycia wo³acza na pocz¹tku strofy: „O Jezu! Imiê najgodniejsze! Na
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które padaj¹ kolana wszelkie,/ O Jezu, imiê najdro¿sze! Daj mi to, o co przez Ciê proszê” (Pieœñ na nowe lato, BKB ,nr 156); „O Jezu mój ukochany, jak twe twarde ³o¿e,/
Wiêc zdejmê Ciê z tego krzy¿a i w sercu po³o¿ê [...]/ Ju¿ dobranoc œliczny Jezu, me
wdziêczne kochanie,/ Na dobranoc przyjmij proszê ³zy i me wzdychanie” (Piosneczka
o Panu Jezusie, BKB, nr 156).
Przywo³ane fragmenty to wzdychania skierowane do Jezusa. Prawdopodobnie s¹ one
wzorowane na wewnêtrznych, osobistych rozmowach z Bogiem b¹dŸ s¹ autentycznym
ich zapisem. Emocjonalnie nacechowane s³ownictwo wskazuje na wielk¹ ¿a³oœæ
i wspó³czucie oraz chêæ niesienia pomocy: „Wiêc zdejmê Ciê z tego krzy¿a i w sercu
po³o¿ê”.
W rêkopisach karmelitañskich znajduje siê tak¿e do dziœ znana wielkopostna Pieœñ o
mêce Pañskiej. Po ka¿dej zwrotce nastêpuje zwrot do Jezusa, charakteryzuj¹cy siê
po³¹czeniem Jego imienia z przymiotnikiem, co ma dodatkowo podkreœliæ i spotêgowaæ
cierpienie i poœwiêcenie Jezusa. Ka¿dorazowo zwrócenie siê do Jezusa poprzedzone jest
wykrzyknikiem Ach! (pojawia siê 92 razy). O podobnym zabiegu wspomina Ewa Zmuda, przytaczaj¹c przyk³ad poprzedzenia wo³acza Jezu! wykrzyknikiem O!. „[...] wykrzyknik O! s³u¿y zwróceniu uwagi na wypowiedŸ po nim nastêpuj¹c¹, jak równie¿ poprzedza nazwê w wo³aczu i s³u¿y tym wyra¿eniu ekspresji, wzmacniaj¹c o ów dodatkowy
komponent emocjonalny zwrot do istoty duchowej, w tym przypadku do Jezusa” (Zmuda 2012: 142). „Ach Jezu mdlej¹cy [...]”, „Ach Jezu strwo¿ony [...]”, „Ach Jezu pojmany [...]”, „Ach Jezu zhañbiony[...]” (Pieœñ o mêce Pañskiej, BJ, nr 3650) – takie powtórzenia na zakoñczenie ka¿dej strofy mog¹ przypominaæ litaniê. Pozosta³e okreœlenia
Jezusa, które niekiedy tworz¹ wielosk³adnikowe deskrypcje okreœlone, tak¿e poprzedzone wykrzyknikiem Ach!, to: Jezu wzgardzony, mój Jezu drogi, Jezu strapiony, Jezu
ukochany.
Gdzie indziej wykrzyknik O! rozpoczyna b³agalne wyznanie podmiotu mówi¹cego
skierowane do Jezusa. Zwrot O Jezu pojawia siê w tekœcie 22 razy: „O Jezu nadziejo
dusz ludzkich i pociecho nieodmienna strapionych [...]” (Camiodolorosa erga Deum,
BJ, nr 3650). W innej kantyczce Jezus staje siê obiektem po¿¹dania duchowego i uwielbienia: „[...]o jak ciê Jezu po¿¹dam [...]” (Kantyka, BJ, nr 3650). Pojawia siê tutaj proœba charakterystyczna dla mistyków. Po doœwiadczeniu dzia³ania Boga i zatopieniu siê
w Jego bezgranicznej mi³oœci nie chc¹ oni przebywaæ d³u¿ej na tym œwiecie, ale pragn¹
jak najszybszego po³¹czenia z Bogiem, które mo¿e daæ tylko œmieræ. St¹d bardzo czêsto
w analizowanych zapiskach pojawiaj¹ siê proœby i b³agania o rych³¹ œmieræ, a niekiedy
rozpaczliwe lamenty po³¹czone ze skarg¹ – przyjmuj¹ce formê swoistego szanta¿u.
Wielokrotnie pojawia siê deskrypcja okreœlona zawieraj¹ca imiê Jezus oraz zaimek
dzier¿awczy mój, poprzedzony wykrzyknikiem Ach! – Ach mój Jezu: „Ach mój Jezu rumiany,/ W³asn¹ krwi¹ sfarbowany [...]”. (Kantyka, BJ, nr 3650). Interesuj¹ce po³¹czenie
stanowi tak¿e deskrypcja, która pojawia siê tylko raz, w przywo³anym utworze, i nie
wystêpuje w ¿adnym innym – Ach mój Jezu rumiany. Nie chodzi tu o zaczerwienienie
na twarzy spowodowane okreœlon¹ emocj¹, ale – jak wyjaœniaj¹ dalsze s³owa tekstu –
Jezus jest w³asn¹ krwi¹ sfarbowany. Jezus rumiany znaczy tu zatem czerwony od w³asnej krwi, która wyp³ywa³a z licznych ran. S³ownik jêzyka polskiego XVII i 1 po³owy
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XVIII wieku podaje znaczenie wyrazu rumiany jako „maj¹cy barwê czerwon¹, czerwonaw¹ lub ró¿ow¹ lub odcieñ takiej barwy”.

2. Deskrypcje ze sk³adnikiem Chrystus
Wielokrotnie w karmelitañskich zapiskach pojawia siê okreœlenie Jezusa za pomoc¹
imienia Chrystus. Zmuda zwraca uwagê, ¿e przez niektórych badaczy (Migda³ 2004:
302; Kuca³a 1999: 205) imiê to zaliczane jest nie do deskrypcji okreœlonych, ale do
nazw w³asnych. Nie tylko samo imiê Chrystus, ale tak¿e ca³e zestawienia typu: Jezus
Chrystus, Jezus Krystus s¹ przez niektórych badaczy postrzegane jako imiona w³asne
(Winiarska 2000: 634). Przyjmujê tutaj stanowisko Zmudy, która uznaje takie zestawienia za deskrypcjê okreœlon¹ – „poniewa¿ niesie ono z sob¹ okreœlone znaczenie leksykalne wskazuj¹ce na mesjañsk¹ godnoœæ Jezusa” (Zmuda 2012: 164).
W rêkopisach imiê Chrystus pojawia siê w zwrotach b³agalnych lub dziêkczynnych
(24 razy zosta³a u¿yta deskrypcja Chrystus – w ró¿nych przypadkach, 6 razy – deskrypcja Chryste). Oto przyk³ady: „Wszystkim Chryste czcz¹cym Ciebie daj kolêdê tu
i w niebie” (inc. Narodzenia dzieñ Bo¿ego..., BKB, nr 114); „Kto w mi³oœci sid³a wpadnie, nie dozna niewoli./ Kogo Chrystus dŸwignie snadnie, nie czuje, choæ boli [...]”
(Pieœñ o mi³oœci bo¿ej, BKB, nr 114).
W wypowiedziach mistycznych b¹dŸ stylizowanych na mistyczne Chrystus jawi siê
czêsto jako adresat uczucia lub staje siê centralnym punktem rozwa¿añ na temat ludzkiego ¿ycia, znienawidzonego i bêd¹cego pu³apk¹ dla tych, którzy zostali zranieni
„strza³¹ boskiej mi³oœci”. ¯ycie ziemskie to tylko moment zawieszenia w drodze do ¿ycia w zjednoczeniu z Bogiem po œmierci. Czêsto pojawiaj¹ siê w rêkopisach s³owa:
„¯yjê ja, ju¿ nie ja, we mnie/ Chrystus, on wzi¹³ ¿ywot ze mnie./ A ¿e ¿yjê, umieram./
Umieram, mrzeæ gdy przestawam,/ ¯yæ szczêœliwiej oczekawam./ Dok¹d siê ju¿ wybieram” (Pieœñ Œwiêtej Matki naszej, któr¹ serce swoje przez gor¹ce pragnienia Oblubieñca swego zupe³nie wylewa³a, BKB, nr 156). Pocz¹tkowe s³owa przywo³anego fragmentu to odwo³anie siê do Listu œw. Paw³a do Galatów (2, 20): „Teraz zaœ ju¿ nie ja ¿yjê,
lecz ¿yje we mnie Chrystus”.
Pojawiaj¹ siê tak¿e deskrypcje okreœlone znacznie rozbudowane, z³o¿one z wielu
sk³adników, np.: „Chryste Królu onej chwa³y nieskoñczonej,/ Tyœ Ojca Onego wieczny
syn wiecznego” (Koncert z³o¿ony przez X. Or³owskiego œw. pamiêci, BKB, nr 156).

3. Deskrypcje ze sk³adnikami Oblubieniec i Król
Kluczow¹ dla opisu mistycznych wizji deskrypcj¹ okreœlon¹, jaka pojawia siê w analizowanych tekstach, jest Oblubieniec (deskrypcja u¿yta 10 razy). S³ownik jêzyka polskiego pod redakcj¹ Witolda Doroszewskiego podaje nastêpuj¹c¹ definicjê tego s³owa:
‘narzeczony, pan m³ody; nowo¿eniec’. Oblubieniec mo¿e tak¿e oznaczaæ ‘tego, kogo
siê szczególnie wyró¿nia; ulubieñca’ (S³ownik jêzyka polskiego, 1963, t. V: 481). Takie
okreœlenie Jezusa staje siê symbolem wskazuj¹cym na zjednoczenie z Bogiem, duchowe
z Nim zaœlubiny – niczym Oblubieñca z oblubienic¹ (Sakaguchi 2011: 274).
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Nazywanie Chrystusa Oblubieñcem nawi¹zuje do starotestamentowej Pieœni nad
Pieœniami. Ksiêga ta sk³ada siê z szeœciu pieœni, opisuj¹cych mi³oœæ Oblubieñca i Oblubienicy, którzy nazywaj¹ siê nawzajem Salomonem i Szulamitk¹. Skryptorka – zakonnica, która zapisywa³a swoje w³asne doœwiadczenia i rozmowy z Bogiem b¹dŸ kopiowa³a teksty powsta³e wczeœniej – nazywa siebie lub inne autorki oblubienic¹.
Zakonnica, która sk³ada œluby zakonne, wchodzi w swoisty zwi¹zek (na wzór zwi¹zku
ma³¿eñskiego) z Chrystusem. Niejednokrotnie w analizowanych pieœniach oblubienica
mówi o Jezusie kochanie moje czy jedyne kochanie.
Oblubieniec staje siê najwa¿niejsz¹ istot¹, najbardziej kochan¹ i jedynym celem
w ¿yciu tej, która spisa³a swoje wewnêtrzne odczucia. Gdzie indziej czytamy: „Król jest
naszym Oblubieñcem [...]” (Wiersz odwagi na wolê Bo¿¹, BKB – fragment rêkopisu
bez sygnatury). Deskrypcja Oblubieniec ³¹czy siê z inn¹, jednosk³adnikow¹ deskrypcj¹
okreœlon¹ – Król (deskrypcja u¿yta 63 razy, w ró¿nych przypadkach). S³ownik jêzyka
polskiego pod redakcj¹ Doroszewskiego podaje tak¹ definicjê s³owa król: ‘osoba
maj¹ca najwy¿sz¹ w³adzê w pañstwie o ustroju monarchicznym; w³adca koronowany’
(S³ownik jêzyka polskiego, 1963, t. III: 1164). Tak¿e w Piœmie Œwiêtym Chrystus opisywany jest jako Król: „A na szacie i na biodrze ma wypisane imiê: Król królów i Pan
panów” (Ap 19, 16). Takie okreœlenie Jezusa stanowi symbol rzeczywistoœci transcendentnej: „Zmierz okiem cnego Króla mi³ego/ W krzeœle na snopku, w tronie, we ¿³obku
[...]” (inc. Niezmiernej dobrotliwoœci..., BKB, nr 114). Tu Król mi³y to nowo narodzone
Dzieciê, z³o¿one w ¿³obie. W pieœniach okresu bo¿onarodzeniowego, które stanowi¹
pokaŸn¹ czêœæ analizowanych rêkopisów, pojawiaj¹ siê tak¿e inne deskrypcje okreœlone, powsta³e od s³owa król. Jezus bywa nazywany: Królewiczem, Królewiczem niebieskim, wielkim Królewiczem, Dzieci¹tkiem Rodu Królewskiego, Królem nieba, Królem
niebieskim w Betlejem narodzonym. Takie okreœlenia Jezusa podkreœlaj¹ jego boskie pochodzenie, majestatycznoœæ i potwierdzaj¹ jego duchowe zwierzchnictwo nad cz³onkiniami karmelitañskiego zgromadzenia zakonnego. Gdzie indziej Jezus bywa nazywany
Oblubieñcem niebieskim: „Oblubieñcze nasz niebieski,/ Miej w sercu naszym tron boski
[...]” (inc. Ju¿ to z pó³nocy godzina..., BJ, nr 3650). Tutaj deskrypcja okreœlona zosta³a
zbudowana z u¿yciem zaimka dzier¿awczego nasz. Osoba mówi¹ca w utworze staje
siê niejako przedstawicielem ca³ego zgromadzenia, a mo¿e i ca³ej spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej.
W innych tekstach pojawiaj¹ siê wieloelementowe deskrypcje okreœlone, które tak¿e
zawieraj¹ zaimek dzier¿awczy – mój oraz przymiotnik w stopniu najwy¿szym. Takie
deskrypcje s¹ u¿ywane jako bezpoœredni zwrot do adresata – Chrystusa. Zaimek dzier¿awczy mój podkreœla osobisty charakter wypowiedzi, co czêsto jest równoznaczne
z zapisem intymnych, indywidualnych prze¿yæ mistycznych. W jednym z tekstów pojawia siê deskrypcja wielosk³adnikowa Oblubieñcze mój ukochany: „Ach drogi Jezu,
gdzie siê ukrywasz,/ Têskno bez ciebie, ¿e omieszkiwasz./ PrzydŸ oblubieñcze mój ukochany,/ Minê³a zima, czas po¿¹dany [...]” (Piosneczka o wioœnie duszy utrapionej,
BJ, nr 3643).
Opisanie uczuæ ¿ywionych do Chrystusa bywa bardzo trudne, zw³aszcza jeœli chodzi
o doœwiadczenia mistyczne. I chocia¿ wiêkszoœæ przywo³anych rêkopisów to stylizacje,
parafrazy czy kopie utworów wczeœniejszych, to jednak ich charakter, budowa i u¿yte
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s³ownictwo nawi¹zuj¹ do opisu prze¿yæ mistycznych. St¹d powtarzaj¹ce siê pewne motywy i wyra¿enia, które wystêpuj¹ w pismach takich mistyków, jak œw. Teresa z Ávila
czy œw. Jan od Krzy¿a. Deskrypcja okreœlona – Oblubieniec krwawy – jaka pojawia siê
w jednym z utworów, wyraŸnie nawi¹zuje do symboliki mistycznej. Pojawia siê motyw
zranienia serca wybranki bo¿ej – zakonnicy – przez Chrystusa – Oblubieñca. Wbija on
w jej serce p³on¹c¹ strza³ê mi³oœci bo¿ej, która rozpala w niej pragnienie wiecznego
trwania w Bogu i szybkiego z Nim zjednoczenia. Czytamy: „Zrani³ mnie zrani³ oblubieniec krwawy./ Ale to ciê¿sza, ¿e odszed³ zraniwszy,/ A mnie zbola³¹ w ¿alu zostawiwszy./ Ach odszed³, odszed³, nie wiem, w które strony,/ Mój drogi Jezus z dusze ulubiony [...]” (Lament duchowny, BJ, nr 3643).

4. Deskrypcje nawi¹zuj¹ce do dzieciêctwa Jezusa
Wielokrotnie w tekstach rêkopisów pojawia siê postaæ Matki Bo¿ej jako tej, która
porodzi³a Jezusa i jednoczeœnie odgrywa rolê opiekunki i matki ca³ej ludzkoœci. S¹
utwory, które odwo³uj¹ siê do Jej macierzyñstwa i czu³oœci, jak¹ obdarza³a Ona Jezusa,
kiedy by³ dzieckiem. St¹d takie deskrypcje okreœlone, opisuj¹ce Jezusa i jednoczeœnie
podkreœlaj¹ce udzia³ Maryi w zbawczym planie Boga: Syn Panieñskich piersi czy Syn
Maryi Panny: „O Panieñskich piersi Synie [...]!” (inc. Niezmiernej dobrotliwoœci...,
BKB, nr 114); „Nam dany, nam narodzony! Pan Jezus, Syn Maryi Panny [...]” (inc.
Nam dany, nam narodzony..., BKB, nr 114).
Pojawiaj¹ siê tak¿e utwory, gdzie podmiotem mówi¹cym w wierszu jest Matka Bo¿a.
Zwraca siê ona do swego Syna, nazywaj¹c go za pomoc¹ ró¿norakich i oryginalnych
deskrypcji. Dzieje siê tak w utworach okresu Bo¿ego Narodzenia, kiedy to Jezus przedstawiany jest jako ma³a dziecina. Te deskrypcje charakteryzuj¹ siê czêstym u¿yciem deminutywów, szczególnie takich, które s¹ nacechowane emocjonalnie. Jezus bywa przyrównywany do rajskiego kwiateczka czy liliowego ogródeczka. Gdzie indziej pojawiaj¹ siê
takie deskrypcje okreœlone, które podkreœlaj¹ dzieciêctwo i kruchoœæ narodzonego Jezusa.
Jest On witany s³owami: „Witaj Jezu Dzieci¹tko,/ O Chryste, niemowl¹tko” (BKB, nr 114).

5. Deskrypcje ze sk³adnikiem Syn
Doœæ licznie wystêpuj¹ deskrypcje, w sk³ad których wchodzi wyraz Syn. Jak zauwa¿a
Zmuda, taka „deskrypcja okreœlaj¹ca Jezusa ma podwójn¹ funkcjê, z jednej strony okreœla bóstwo Chrystusa (synostwo w stosunku do Boga), z drugiej potwierdza Jego
cz³owieczeñstwo (synostwo w stosunku do Maryi)” (Zmuda 2012: 215). Deskrypcje ze
sk³adnikiem Syn zazwyczaj spe³niaj¹ niejako funkcjê informacyjn¹ – dowiadujemy siê
z nich, czyim synem by³ Jezus. Najczêœciej pojawia siê deskrypcja okreœlona: Syn Bo¿y2,
Boski Syn, Syn Boga Najœwiêtszego czy te¿ Pan Jezus Syn Mariej Panny. Deskrypcja
Syn pojawia siê 87 razy, w ró¿nych przypadkach, w³¹czaj¹c w to tak¿e przymiotniki
2
E. Zmuda cytuje s³owa M. Kuca³y: „Ju¿ w Kazaniach Œwiêtokrzyskich jest parê razy zapisane zestawienie Syn Bo¿y. Zestawienie to jest doœæ czêste w tekstach religijnych we wszystkich okresach historii polszczyzny, tak¿e we wspó³czesnym jêzyku pisanym i mówionym” (Kuca³a 1999: 207; zob. Zmuda 2012: 218).
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utworzone od tego wyrazu. Kluczow¹ rolê w wybranych deskrypcjach odgrywa tak¿e
zaimek, który informuje o tym, czyim synem jest Jezus, jeœli nie jest to napisane wprost,
np. Syn Twój. Pojawia siê równie¿ deskrypcja, która wskazuje i podkreœla nadprzyrodzony wymiar Jezusa: „Wszyscy boscy s³udzy, jak jedni tak drudzy./ W koœcio³ach
œpiewajcie, g³oœno wyznawajcie./ Syna przedwiecznego, wielkiej czci godnego./ Jedno
urodzonego, wszem Ojcu równego [...]” (Koncert z³o¿ony przez X. Or³owskiego œw. pamiêci, BKB, nr 156).
Deskrypcja okreœlona Syn przedwieczny wskazuje na bezczasowe panowanie Boga.
S³ownik jêzyka polskiego t³umaczy wyraz przedwieczny jako: ‘istniej¹cy przed wiekami, odwieczny, istniej¹cy wiecznie, nie maj¹cy pocz¹tku ani koñca’ (S³ownik jêzyka
polskiego, 1965, t. VII: 208).

6. Deskrypcje ze sk³adnikami Zbawiciel, Zbawca, Salwator
Chrystus w rêkopisach karmelitañskich wielokrotnie bywa nazywany Zbawicielem
(deskrypcja u¿yta 13 razy, a ³¹cznie z przymiotnikami i czasownikami utworzonymi od
tego wyrazu pojawia siê ona 40 razy). Ta jednostkowa deskrypcja okreœlona przybiera
tak¿e inne formy: Zbawca, Odkupiciel, Sprawca. S³owo zbawiciel w polszczyŸnie oznacza³o niegdyœ ‘obroñcê, wybawiciela, zbawcê’. „W polszczyŸnie nazywanie Chrystusa
Zbawicielem – tak jak i Zbawc¹, i Odkupicielem – obecne jest od œredniowiecza do
dziœ” (Kuca³a 1999: 207). S³owo zbawiciel pochodzi z greckiego soter – ‘zbawca, wybawca, odkupiciel’. Przydomek soter nie jest charakterystyczny jedynie dla religii
chrzeœcijañskiej. Pojawia siê on tak¿e w judaizmie, gdzie wi¹¿e siê z wybawieniem
Izraelitów z niewoli egipskiej oraz wyzwoleniem duchowym i wiar¹ w przyjœcie Mesjasza. Okreœlenie soter w czasach staro¿ytnych stanowi³o tak¿e sk³adnik tytularny w³adców i niektórych cesarzy rzymskich lub by³o ich przydomkiem.
W analizowanych tekstach jednostkowa deskrypcja okreœlona Zbawiciel nie nale¿y
do czêsto u¿ywanych. Rzadko pojawia siê w tekœcie jako zwrot adresatywny. Czêœciej
u¿ywana jest deskrypcja okreœlona, której sk³adnikiem s¹ zaimki osobowe mój i nasz:
„Póki Zbawiciel przy brzegu stoi./ GroŸ okropnymi niebo chmurami,/ Pal z góry ogniem i piorunami [...]” (Pieœñ, BJ, nr 3650); „Drogo ciê Panno zbawiciel szacuje,/ Niebo ozdobne tobie obiecuje [...]” (Kantyka o œ. Matce n. Teresie, BJ, nr 3643). Pojawia
siê tak¿e wczeœniejsza forma jednostkowej deskrypcji Zbawiciel – Zbawca: „O tym ci
oni œwiêci Ojcowie i Prorocy opowiadali,/ ¯e niebieskie ob³oki Zbawcê na œwiat szeroki
wypuœciæ mia³y [...]” (inc. Nu¿eœmy Chrzeœcijanie..., BKB, nr 114).
Spotykamy siê tak¿e z deskrypcj¹ okreœlon¹ Salwator, która stanowi ³aciñski odpowiednik deskrypcji Zbawiciel: „Ja Cie kochanego Salwatora mego [...]” (inc. Abrys zakonnego
ubóstwa..., BKB, nr 114); „Trzeba by³o na to kunktatora, nieskoñczonych zas³ug Salwatora,/ By nas zaratowa³, ¿ycie azardowa³ [...]” (inc. Aplauz dziêki Bogu..., BKB, nr 114).

7. Pozosta³e deskrypcje nazywaj¹ce Chrystusa
Do jêzyka poezji mistycznej nawi¹zuje jednostkowa deskrypcja okreœlona – Jezus
jako mityczny ptak – feniks. Co ciekawe, feniks nie pojawia siê w tekœcie Biblii. By³ to

Nazewnictwo drugiej osoby Trójcy Œwiêtej w XVII- i XVIII-wiecznych rêkopisach...

147

mityczny ptak uznawany za symbol S³oñca i wiecznego odradzania siê ¿ycia. Swoje korzenie feniks ma w mitologii greckiej, a z czasem przenikn¹³ tak¿e do tradycji chrzeœcijañskiej. Byæ mo¿e dlatego Chrystusa porównywano do feniksa. Ptak to równie¿ symbol
wolnoœci, bezinteresownoœci, wznoszenia siê ponad ziemskie ograniczenia (Sakaguchi
2011: 274). W rêkopisach odnajdujemy s³owa: „Zgorza³eœ, zgorza³ Pheniksie mi³oœci¹,/
Zgorza³eœ z ciê¿k¹ duszy mej mi³oœci¹ [...]” (Lament duchowny, BJ, nr 3643).
Doœæ licznie wystêpuj¹ deskrypcje okreœlone utworzone za pomoc¹ przymiotnika
niebieski (wyraz u¿yty 35 razy). S³ownik jêzyka polskiego XVII i 1 po³owy XVIII wieku
podaje tak¹ definicjê s³owa niebieski: ‘1. zwi¹zany z niebem; 2. koloru nieba’. W jêzyku polskiego baroku przymiotnik niebieski zwykle nie oznacza³ koloru, pochodzi³ bezpoœrednio od leksemu niebo. Z czasem wyraz niebieski zosta³ zast¹piony przymiotnikiem niebiañski (na wzór ³ac. caelastinus). W tekstach karmelitañskich wystêpuj¹ takie
oto deskrypcje okreœlone ze sk³adnikiem niebieski: „Witaj nasz krasny Paniczku, witaj
niebieski Dziedzicu [...]” (inc. Witaj Jezu ukochany..., BKB, nr 114); „W stajni ubogi,
lubo mróz srogi, Niebieskie Pacholê [...]” (inc. Ktoœ o tej dobie..., BKB, nr 114); „O cna
jasnoœci niebieskich w³oœci,/ Ca³oœci Dawco, Patronie i sprawco [...]” (inc. Niezmiernej
dobrotliwoœci..., BKB, nr 114).
Chrystus bywa opisywany za pomoc¹ deskrypcji w bardzo ró¿noraki sposób. Czêsto
leksemy u¿yte do budowy dwusk³adnikowych deskrypcji wzajemnie siê wykluczaj¹
i pochodz¹ z bardzo odleg³ych pól znaczeniowych. Raz Jezus jest Królem, W³adc¹, Hetmanem („Na go³ym tronie tyœ Bóg w koronie./ Tyœ wszystkich Panem, niebios Hetmanem”; inc. Niezmiernej dobrotliwoœci..., BKB, nr 114), w Jego opisach dominuje hieratycznoœæ, a innym razem jawi siê jako pacholê. Zwi¹zane jest to z poszczególnymi
etapami ¿ycia Chrystusa na ziemi. W tekstach okresu Bo¿ego Narodzenia – pastora³kach i kolêdach – jest On przedstawiany jako nieporadne, wymagaj¹ce matczynej
opieki niemowlê, st¹d takie okreœlenia, jak pacholê3. Z kolei panuj¹cy po prawicy Boga
Jezus staje siê pe³noprawnym Synem Bo¿ym, zasiadaj¹cym na majestatycznym tronie,
okreœlany jest zatem jako: Hetman, Król i W³adca.
Warto tak¿e podkreœliæ rolê poszczególnych sk³adników deskrypcji w cytowanych
utworach. Mo¿emy wyodrêbniæ cztery g³ówne funkcje, jakie one pe³ni¹:
1. Funkcja adresatywna, któr¹ pe³ni¹ zaimki oraz po³¹czenia rzeczowników z przymiotnikami.
2. Funkcja metaforyczna, która polega na tym, ¿e wszystkie deskrypcje wielosk³adnikowe pog³êbiaj¹ i wzbogacaj¹ metaforykê poszczególnych utworów.
3. Funkcja ekspresywna, która jest szczególnie widoczna w utworach o tematyce
wielkopostnej oraz w tych utworach, gdzie podmiot liryczny opisuje swoje uczucia i namiêtnoœci, jakie ¿ywi do Chrystusa – Oblubieñca. Tê funkcjê pe³ni¹ tak¿e deminutiwa,
których najwiêcej pojawia siê w utworach o tematyce bo¿onarodzeniowej.
4. Funkcja estetyczna, która przejawia siê w bogactwie leksykalnym poszczególnych
utworów, tu epitety oraz liczne przymiotniki, które tworz¹ deskrypcje.
3

S³ownik jêzyka polskiego XVII i 1 po³owy XVIII wieku podaje tak¹ definicjê s³owa pacholê: ‘1. s³uga,
giermek, paŸ, pacholê; 2. m³ody ch³opiec, dziecko’.

148

Agata Haas

5. Deskrypcje okreœlone s¹ zbudowane w wiêkszoœci z zaimków. Najczêœciej pojawiaj¹ce siê to: mój, moje, mego, nasz, naszym, twojego. Te zaimki wskazuj¹ na identyfikacjê z nadawc¹. Prawie zawsze deskrypcje tworzone s¹ za pomoc¹ zaimków osobowych. Niekiedy zaimek osobowy mój (który pojawia siê najczêœciej) jest jednoczeœnie
zaimkiem anaforycznym. Zaimek mój zosta³ u¿yty w przebadanych tekstach 110 razy,
zaimek moje – 59 razy, zaimek mego – 27 razy, zaimek nasz – 22 razy, zaimek naszym
– 6 razy, zaimek twojego – 6 razy.
* * *
Omówione deskrypcje okreœlone dotycz¹ drugiej osoby Trójcy Œwiêtej – Chrystusa,
bêd¹cego w analizowanych rêkopisach postaci¹ centraln¹, wokó³ której zbudowane s¹
poszczególne teksty. Deskrypcje okreœlone stanowi¹ w wiêkszoœci zwroty adresatywne.
Rozpoczynaj¹ zarówno kantyczki, jak i teksty zbli¿one do zapisów indywidualnych rozmów z Bogiem. Obok Chrystusa za pomoc¹ deskrypcji opisywani s¹ tak¿e Matka Bo¿a
oraz Bóg i œwiêta Teresa z Ávila. Jednak¿e to Jezus staje siê adresatem próœb, b³agañ
i podziêkowañ oraz odbiorc¹ zapewnieñ o bezgranicznej mi³oœci sióstr ze zgromadzenia
karmelitañskiego i wszystkich wierz¹cych. Anonimowe autorki tekstów najczêœciej
u¿ywaj¹ w swoich zapiskach dwusk³adnikowych deskrypcji okreœlonych – rzeczownik
+ przymiotnik. Stanowi¹ one wiêksz¹ czêœæ przeanalizowanych przyk³adów. Ciekawe
s¹ tak¿e te deskrypcje okreœlone, w sk³ad których wchodzi kilka wyrazów. Ich funkcja
to przede wszystkim wzmocnienie metaforyki i poetycznoœci tekstu. Charakterystyczne
s¹ równie¿ liczne deskrypcje, w których jednym ze sk³adników jest zaimek – w wiêkszoœci przyk³adów s¹ to zaimki osobowe, chocia¿ w niektórych tekstach wystêpuj¹ zaimki anaforyczne, ale jest ich stosunkowo niewiele. Zaimki pe³ni¹ funkcjê ekspresywn¹
i wartoœciuj¹c¹. Podkreœlaj¹ poczucie wyj¹tkowego zjednoczenia z Jezusem oraz indywidualizm i mistycyzm w relacjach ja – Bóg.
Przywo³ane i przeanalizowane deskrypcje to jedynie skromny wycinek tego, co kryj¹
w sobie rêkopisy karmelitañskie. Jednak¿e ju¿ taki fragment badañ pokazuje, jak bogaty
by³ jêzyk XVII-wiecznej polszczyzny, szczególnie jêzyk tekstów mistycznych i stylizowanych na takowe.
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NAMING THE SECOND PERSON OF THE TRINITY
IN THE 17TH- AND 18TH-CENTURY CARMELITES’ MANUSCRIPTS
Summary
The present article is a linguistic analysis of the nominalization of the second person of the Holy Trinity. It
shows the linguistic metamorphoses of addressing Christ by means of description. In the Carmelites’
manuscripts, there are multitude of descriptions, both singular and multicomponent, metaphorical. Therefore,
to reveal their variety and multicipity at least partially, they have been divided into five categories:
single-word nouns, two-word defined descriptions in three patterns: noun + pronoun, noun + noun, noun +
adjective, and multicomponent metaphorical descriptions. The article shows the changeability of addressing
Christ in individual texts from the 17th-century Carmelites’ manuscripts, with the emphasis on the
subject-matter they deal with (from Christmas texts to Lent ones).
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Ostatni¹ czêœæ cyklu artyku³ów poœwiêconych nazwom polskich wykonawców artrockowych nale¿y rozpocz¹æ od uwagi, i¿ w ostatnich latach znacz¹cym zmianom ulegaj¹
relacje zarówno miêdzy artystami a publicznoœci¹, jak i miêdzy artystami a wytwórniami p³ytowymi. Internet – narzêdzie, którego obecnoœæ traktujemy dziœ jako oczywistoœæ
– w du¿ym stopniu wp³yn¹³ tak¿e na kszta³towanie nowych tendencji w zakresie dystrybucji muzyki, znosz¹c w³aœciwie koniecznoœæ podpisania kontraktu p³ytowego, by mo¿na by³o uznaæ artystów za debiutantów fonograficznych. Wykonawcy o ustalonym statusie mog¹ sobie pozwoliæ na wydawanie albumów w kilku wersjach, od znacznie
rozbudowanych (wzbogaconych o dodatkowe p³yty, czasami ró¿nych formatów, czy gad¿ety, zawieraj¹cych rozbudowan¹ poligrafiê itp.) po dostêpne w Internecie podstawowe zestawy do œci¹gniêcia w postaci plików MP3. W wypadku dzie³ niema³ej liczby debiutantów ta ostatnia forma udostêpniania twórczoœci bywa jedyn¹1. Zarejestrowanie
nagrañ dobrej jakoœci nie wi¹¿e siê dziœ z nieodzownoœci¹ wynajmu kosztownego studia
1

Próby wydawania debiutanckiego materia³u jedynie w takiej postaci podejmuj¹ zreszt¹ tak¿e artyœci
maj¹cy za sob¹ wieloletni¹ dzia³alnoœæ i bogaty dorobek fonograficzny.
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nagraniowego, a muzycy chêtniej organizuj¹ sesje nawet w studiach domowych. Dziêki
Internetowi, który umo¿liwia zakup muzyki bez koniecznoœci wychodzenia z domu,
wzrasta w znaczny sposób grono jej potencjalnych adresatów.
Coraz czêstszy brak tradycyjnie pojmowanego opakowania sprawia, ¿e zmienia siê
tak¿e typ kontaktu, jaki ma fan z opisem albumów, tzw. epek czy singli; dotyczy to tak¿e nazw w³asnych. Wydaje siê, ¿e sytuacja odbioru artifonimów2 podlega tu najmniejszym zmianom, gdy¿ nazwy te przewa¿nie jako pierwsze brane s¹ pod uwagê przez
osoby poszukuj¹ce nagrañ. W rocku progresywnym, którego fani – przewa¿nie dociekliwi – nie zadowalaj¹ siê zazwyczaj wiedz¹ o tytule piosenki przypadkowo zas³yszanej
w radiu, znajomoœæ artifonimów (a tak¿e ideonimów albumów) i powi¹zañ miêdzy nimi
jest oczywista3.
Zmiany zachodz¹ce w sposobach funkcjonowania wykonawców sprawiaj¹, ¿e coraz
trudniej mówiæ o sztywnym podziale na artystów solowych i zespo³y, co uwidacznia siê
tak¿e w warstwie nazewniczej. Pewna umownoœæ charakteryzowa³a podejœcie do solowej b¹dŸ kolektywnej natury przedsiêwziêæ wykonawczych w³aœciwie od pocz¹tku.
Bardzo czêsto wykonawcy solowi, podpisuj¹cy siê przewa¿nie aletonimami b¹dŸ pseudonimami, de facto nie dzia³aj¹ solo (zarówno w trakcie koncertów, jak i podczas sesji
nagraniowych wspomagani bywaj¹ przez muzyków towarzysz¹cych). Z kolei zespo³y
mog¹ dokonywaæ radykalnych wrêcz zmian w sk³adach, co przewa¿nie nie ma ¿adnego
wp³ywu na nazwê, pod któr¹ dzia³aj¹. Praktyka ostatnich lat przynosi tak¿e nowe rozwi¹zania, które – dla uproszczenia – zostan¹ tu omówione w czêœci poœwiêconej wykonawcom solowym.

1. Nazwy wykonawców solowych
Podpisuj¹c swoje nagrania, muzycy artrockowi rzadko siêgaj¹ po aletonimy. W latach 2004–2013 zaledwie trzej podpisali w ten sposób swoje solowe debiuty fonograficzne; s¹ to: Marek Napiórkowski, Bartosz Ogrodowicz i Przemys³aw RudŸ. W wypadku dwóch ostatnich, bêd¹cych wykonawcami muzyki elektronicznej, mo¿na mówiæ
o faktycznej karierze solowej, natomiast Napiórkowski, renomowany gitarzysta jazzowy, który znany jest ze wspó³pracy z wieloma znakomitymi artystami, nagrywa swoje
p³yty wraz z zapraszanymi do studia muzykami.
Skrzypek Micha³ Jelonek, inny muzyk kojarzony z dzia³alnoœci¹ w znanych zespo³ach, podpisuje swe p³yty jedynie nazwiskiem, które poza budz¹cym pozytywne
skojarzenia naddatkiem zwi¹zanym z semantyk¹ wyrazu pospolitego jelonek jest te¿
porêczniejsze ni¿ aletonim.
Jeszcze bardziej skrótowo podpisuje siê pod swoimi nagraniami Piotr Gruszka, u¿ywa on bowiem pseudonimu Gru, utworzonego zapewne od nazwiska. Z kolei multiin2

Termin artifonim stosujê za Ann¹ Iwanowsk¹ (2012), jednak¿e jego zakres traktujê nieco szerzej, odnosz¹c go do wszelkich nazw w³asnych, pod którymi prowadzona jest dzia³alnoœæ artystyczna (por. Marcinkiewicz 2013: 174–175).
3

Co ciekawe, Internet sprawia te¿, ¿e znacznie ³atwiejsze sta³o siê dotarcie do muzyki ogromnej liczby
wykonawców, tak¿e za spraw¹ stron oferuj¹cych j¹ nielegalnie.
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strumentalista Tomasz Huczek pos³uguje siê pseudonimem artystycznym Deely, który
w czasach szkolnych by³ jego przezwiskiem (e-mail). Zdarza siê, ¿e Gru czy Deely
dziennikarze okreœlaj¹ jako „nazwy projektów”. Problem z okreœleniem projekt w rocku
polega na tym, ¿e jest ono czêsto stosowane jako skrócona wersja ró¿nych terminów:
projekt poboczny, projekt studyjny i projekt solowy. To ostatnie okreœlenie u³atwia mówienie o wykonawcach maj¹cych status poœredni miêdzy zespo³ami a „solistami”, projekty solowe odznaczaj¹ siê bowiem przewa¿nie otwart¹ formu³¹, w której ewidentny
lider, niepodpisuj¹cy siê aletonimem, mo¿e dowolnie dobieraæ sobie wspó³pracowników. Innym artifonimem tego typu, choæ niezwi¹zanym z antroponimami odnosz¹cymi
siê do lidera, jest Metus (³ac. mÇtôs, ñs ‘trwoga, obawa, troska’; Kumaniecki [oprac.]
1988: 309). To nazwa projektu Marka Juzy, koresponduj¹ca z tematyk¹ tekstów utworów, które s¹ mocno inspirowane Bibli¹ (por.: „Lêk przed œmierci¹, samotnoœci¹ czy
utracon¹ mi³oœci¹ – takie tematy przewijaj¹ siê w utworach na kolejnych albumach Metusa”4). Z kolei jako Egoist (ang. ‘egoista’) dzia³a znany z Newbreed Stanis³aw Wo³onciej, który uzasadnia znaczenie artifonimu intencj¹ wskazania na solowy charakter twórczoœci, a tak¿e chêci¹ wpisania w szereg podobnych nazw znanych wykonawców (por.
kolektywonimy Atheist, Cynic)5. Specyfika onimów nale¿¹cych do tej grupy polega na
tym, ¿e s¹ one traktowane przez wielu u¿ytkowników jako pseudonimy liderów. Nie
dotyczy to innych nazw projektów, kojarzonych z jednym, wyrazistym liderem (np. Lunatic Soul), wobec czego s¹ one omówione w czêœci poœwiêconej kolektywonimom.
Swoistymi przyk³adami s¹ nazwy Ordinary Brainwash i No One Wished To Settle
Here. Ordinary Brainwash (ang. ‘zwyczajne pranie mózgu’) przypomina raczej kolektywonim, a tymczasem odnosi siê do jednoosobowego projektu multiinstrumentalisty
i wokalisty Rafa³a ¯aka, który powody jej obrania wyjaœnia w nastêpuj¹cy sposób:
Myœlê, ¿e nam wszystkim robi siê pranie mózgu i to codziennie. ¯yjemy w œwiecie, w którym media maj¹
ogromn¹ si³ê, polityka jest brudna, a indoktrynacja religijna dzieci, chocia¿ wydaje siê zjawiskiem nie tak
silnym jak za czasów mojego dzieciñstwa, wci¹¿ jest nie do przyjêcia. Jesteœmy bombardowani ogromn¹
iloœci¹ informacji, których nie jesteœmy w stanie przeanalizowaæ i nie zag³êbiamy siê w to – i to jest w³aœnie pranie mózgu. Trzeba o tym wiedzieæ, ¿eby wobec tych informacji stosowaæ jakiœ filtr i du¿¹ dozê krytycyzmu. [...] kiedy powstawa³ ten projekt, mia³em akurat okres zag³êbiania siê w to, w jaki sposób
w³adza, media czy religia steruj¹ masami ludzi. Pierwsza p³yta [...], która by³a zbiorem utworów
z pocz¹tkowego okresu dzia³alnoœci, dotyka³a w³aœnie tych tematów. Jej wydanie pozwoli³o mi od œrodka
poznaæ, jak dzia³a bran¿a muzyczna, jak kreuje siê produkty, które widzimy na ok³adkach kolorowych
pism – o tym stara³em siê opowiedzieæ na drugim albumie [...]. W zasadzie na ka¿dej p³ycie staram siê
dotkn¹æ tego typu tematów („Teraz Rock” 6/2012: 87).

Warto dodaæ, ¿e muzyk ten mocno zainspirowany jest twórczoœci¹ Stevena Wilsona,
który pierwsze p³yty solowe wydawa³ pod szyldem Porcupine Tree, a dopiero z czasem
do³¹czyli doñ inni muzycy, co sprawi³o, ¿e jednoosobowy projekt studyjny sta³ siê prawdziwym zespo³em6, jednym z najwa¿niejszych na wspó³czesnej scenie artrockowej.
4
http://www.mlwz.ceti.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9598&Itemid=26 (w cytatach
zachowano pisowniê oryginaln¹).
5
Zob. http://masterful-magazine.com/wywiad.php?wyw=634
6
Nawiasem mówi¹c, od kilkunastu lat Wilson wydaje te¿ p³yty sygnowane imieniem i nazwiskiem i tak¿e
w tym wypadku pierwsze single nagrywa³ sam, obecnie zaœ towarzyszy mu rozbudowana grupa wybitnych
muzyków.
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Z kolei No One Wished To Settle Here (ang. ‘nikt nie chcia³ siê tu osiedliæ’), nazwa
projektu, którego jedynym realizatorem jest Micha³ Hoppe, to transonim tytu³u utworu
amerykañskiej grupy Mouth Of The Architect. Wybór artifonimu dokonany zosta³ pod
presj¹ czasu i muzyk nie jest nim w pe³ni usatysfakcjonowany (twierdzi, ¿e gdyby mia³
ponownie przemyœleæ tê kwestiê, podpisa³by siê pewnie aletonimem lub jako DJ
Hoppe)7.

2. Nazwy zespo³ów
Przegl¹d onimów sk³adaj¹cych siê na tê czêœæ dokonany zostanie w myœl za³o¿eñ
przyjêtych w poprzednich artyku³ach cyklu (Marcinkiewicz 2012; 2013). Zgodnie
z nimi szczególnie interesuj¹ca jest dla nas perspektywa nadawcy, niejednokrotnie bowiem informacje podawane przez samych muzyków ujawniaj¹ takie cechy nazw, które
nie mog³yby zostaæ dostrze¿one z perspektywy odbiorcy.

Acrimönia
£ac. ªcrÑmÜnÑ², -ae ‘ostroœæ, energia, ciêtoœæ’ (Kumaniecki [oprac.] 1988: 8). Tak
te¿, jako ‘ostroœæ’, t³umaczy nazwê zespó³. Zastosowanie w pisowni niewystêpuj¹cego
w polskim alfabecie ö spowodowane zosta³o chêci¹ odró¿nienia siê od w³oskiego zespo³u Acrimonia, a istotny wp³yw na wybór znaku mia³o to, i¿ Piotr Burkacki (Peter)
wpad³ na pomys³ nazwy podczas pobytu w Niemczech8.

Acute Mind
Ang. ‘wnikliwy/bystry umys³’. Arkadiusz Piskorek zauwa¿a, ¿e acute mo¿e siê kojarzyæ z terminologi¹ medyczn¹, wszak¿e zapewnia: „Nasza nazwa powinna siê jednak
kojarzyæ z umys³em. To tak¿e nasz ho³d dla rocka progresywnego. Wed³ug nas ten gatunek muzyczny jest skierowany do bardziej wymagaj¹cych odbiorców”9.

Alters
Jak wyjaœnia Robert Pludra, artifonim nawi¹zuje do wczeœniejszego Alter Ego. Muzycy podjêli decyzjê o zmianie nazwy w zwi¹zku z istnieniem innych grup dzia³aj¹cych
pod szyldem Alter Ego, a ¿e o zespole potocznie mówiono „Altersi”, wybór pad³ na
quasi-anglojêzyczny ekwiwalent tego okreœlenia (rozmowa, e-mail).
7

Zob. http://www.idioteq.com/no-one-wished-to-settle-hereafter-lights-and-air-series/

8

Zob. http://www.growling.fora.pl/wywiady,55/acrimonia,656.html

9

http://www.metalcentre.pl/webzine.php?p=interviews&nr=440&lang=pol
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Amaryllis
W³adys³aw Kopaliñski podaje, ¿e Amaryllis to „imiê pasterki, m³odej, wiejskiej œlicznotki u Teokryta, Wergiliusza, Owidiusza i póŸniejszych poetów” (Kopaliñski 2000a:
35). To tak¿e nazwa botaniczna. S³usznoœæ obu skojarzeñ potwierdza Marek Domaga³a:
[...] Amaryllis jest muzyk¹ na wskroœ doniczkow¹, maj¹c¹ cieszyæ ucho w czasie duchowego rozkwitania,
a w czasie usychania podnosiæ na duchu. A tak powa¿nie, to kwiat amaryllis jest wyj¹tkowo piêknym
kwiatem. Jest w nim coœ szlachetnego, wznios³ego i oryginalnego. To, co w wiêkszoœci znajduje siê w naszych polskich kwiaciarniach i nosi etykietê: „amaryllis”, nie ma nic wspólnego z prawdziwym amaryllisem. Prawdziwe amaryllisy rosn¹ tylko w Afryce i s¹ wielk¹ gratk¹ dla znawców florystyki. Z drugiej
strony w muzyce dawnej imiê Amaryllis u¿ywano w pieœniach na oznaczenie wyj¹tkowej i piêknej kobiety przepe³nionej nostalgi¹ i cierpieniem z powodu niespe³nionej mi³oœci. Myœlê, ¿e nieprzypadkowo przyjêliœmy tak¹ nazwê. Nasz¹ muzykê mo¿na opisaæ jako rodzaj metafizycznej nostalgii – d¹¿enie do czegoœ
wiêkszego od nas samych. Niezaspokajanie siê czymœ ³atwym i szybkim, komercyjnie atrakcyjnym w czasach sp³yconej popkultury. D¹¿enie do piêkna, które nas przerasta, ale mimo wszystko piêkna pozwalaj¹cego siê dotkn¹æ i uj¹æ w takim, a nie innym kszta³cie i dŸwiêku10.

Ananke
W mitologii greckiej Ananke by³a bogini¹ przeznaczenia; gr. anánkÂ ‘to, co ma byæ,
koniecznoœæ’ (zob. Kopaliñski 2000a: 39). Klawiszowiec Krzysztof Pacholski podkreœla, ¿e muzycy d³ugo poszukiwali nazwy, z któr¹ mogliby siê w pe³ni identyfikowaæ,
ale pojawienie siê propozycji Ananke spotka³o siê z rych³¹ akceptacj¹ ca³ego zespo³u.
Co ciekawe, wczeœniej istnia³ w Polsce inny progrockowy zespó³ Ananke (w jego sk³ad
wchodzili m.in. dwaj muzycy Collage). Zagadniêty o to Pacholski wyjaœnia:
[...] poinformowano nas o tym po kilku miesi¹cach od za³o¿enia zespo³u i akceptacji przez nas nazwy. [...]
jak siê potem okaza³o, zespo³ów o takiej nazwie by³o wiêcej... ale materia³ na p³ytê by³ ju¿ dawno gotowy
i zmiana szyldu nie wchodzi³a w rachubê. Poza tym ¿aden z tych sk³adów nie prowadzi³ dzia³alnoœci fonograficznej. Nasza p³yta jest pierwsz¹ p³yt¹ zrealizowan¹ pod t¹ nazw¹ w Polsce. Nazwa Ananke bardzo
nam odpowiada – i ze wzglêdu na samo brzmienie, i na znaczenie („Teraz Rock” 7/2010: 39).

Warto dodaæ, ¿e zespó³ Ananke, którego liderem by³ Miros³aw Gil, ma na koncie
5 singli promocyjnych wydanych w³asnym sumptem, a tak¿e dwa teledyski, które cieszy³y siê popularnoœci¹ na antenie najwa¿niejszych muzycznych stacji telewizyjnych.

Animations
Ang. animation ‘animacja; ¿ywotnoœæ’. Zespó³ dzia³a³ pierwotnie jako Labyrinth.pl,
jednak¿e zmieni³ miano ze wzglêdu na doœæ du¿¹ liczbê grup firmuj¹cych sw¹ twórczoœæ w podobny sposób. Zanim grupa postanowi³a obraæ nazwê Animations, powsta³a
kompozycja o takim tytule (która zreszt¹ znalaz³a siê na eponimicznym albumie debiutanckim)11.
10

http://muzyka.gery.pl/cms/index.php/354871/Amaryllis

11

Zob. http://limiter.com.pl/index.php/wywiady/464-wywiad-z-zespoem-animations
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Apple Bells
Ang. ‘jab³kowe dzwony’. Artifonim jest swoistym ho³dem z³o¿onym wczesnemu
okresowi dzia³alnoœci grupy, kiedy to muzycy ubierali siê na hippisowsk¹ mod³ê: wtedy
to B³a¿ej Kubica na jednej z prób pojawi³ siê w spodniach nazywanych dzwonami,
maj¹cych na kolanach ³aty w kszta³cie jab³ek. „Reszta to ju¿ gra s³ów plus dzieciêca
fascynacja anglojêzycznymi nazwami”12 – wyjaœniaj¹ muzycy.

Appleseed
Ang. ‘nasiona jab³oni’. Bartosz Bak wyjaœnia, ¿e artifonim zosta³ zainspirowany
identycznym tytu³em filmu anime, jednak¿e nie ma zwi¹zku z jego treœci¹:
[...] zastosowanie nowego silnika graficznego u¿ytego w³aœciwie po raz pierwszy przy tym filmie spowodowa³[o], ¿e jest du¿o takich fajnych... smaczków wizualnych i ciekawych nastrojów. Uznaliœmy, ¿e gdyby nasza muzyka mia³a lecieæ jako podk³ad do takiego filmu, to jest to bardzo zbli¿one. Swoj¹ drog¹ te¿
sama nazwa jest ciekawa, fajnie brzmi¹ca i powoduje jakieœ uczucia. Stwierdziliœmy, ¿e bêdzie to nazwa
dzia³aj¹ca w jakiœ sposób na s³uchaczy, która spowoduje, ¿e jak siê j¹ raz powie, to po prostu gdzieœ coœ
zaskoczy13.

Assal & Zenn
Nazwa wpisuj¹ca siê w seriê artifonimów post-Abraxasowych zakoñczonych na n
(zob. Marcinkiewicz 2013: passim). Eksponuje ona kluczowe postaci zespo³u: Adama
£assê (Lassa czytane od koñca daje pierwszy cz³on nazwy) i muzyków dzia³aj¹cych
wczeœniej w ramach Xenn (w wymowie Zenn i Xenn s¹ w³aœciwie identyczne).

Beam-Light
Ang. ‘wi¹zka œwiat³a’. Zespó³ dzia³a³ najpierw jako duet Aleksandry Dudziak (œpiew,
instrumenty klawiszowe) i Wojciecha Sochaczewskiego (perkusja). Genezê nazwy wyjaœnia wokalistka:
[...] nasza wspó³praca zaczê³a siê od rozmów o Bogu. Oboje jesteœmy charyzmatykami – to ludzie, którzy
œciœle trzymaj¹ siê Biblii i zawartego w niej S³owa. Nasze przekonania chcieliœmy przenieœæ na muzykê –
st¹d nazwa zespo³u. Beam Light, czyli „snop œwiat³a”. Oboje chcemy nasz¹ muzyk¹ nieœæ œwiat³o ludziom, chocia¿ w naszych tekstach nie ma s³owa o Bogu. Nie chcemy nazywaæ niczego wprost14.
12
http://progressive-bolt.pl/component/k2/item/1093-%E2%80%9Edamy-rad%C4%99-doj%C5%9B%C
4%87-w-tym-stanie?% E2%80%9D-rozmowa-z-zespo%C5%82em-apple-bells.html
13

http://cdn2lo.jun.pl/viewtopic.php?t=30&sid= b3293e2488725246a4427dbb52442212

14

http://oswiecim.naszemiasto.pl/archiwum/ 1582898,chca-niesc-ludziom-milosc-oraz-swiatlo,id,t.html
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Believe
Ang. believe ‘wierzyæ’. Pomys³odawc¹ nazwy jest pierwszy wokalista zespo³u Tomasz Ró¿ycki. Mirek Gil w nastêpuj¹cy sposób wyjaœnia³ jej nieprzypadkowy charakter:
Wszyscy ju¿ mamy doœæ pokaŸny baga¿ doœwiadczeñ, wiele przyjemnych i niestety te¿ z³ych. Ta nazwa
mia³a nam pomóc, abyœmy znowu uwierzyli w siebie i grali razem, bo przecie¿ razem zaczynaliœmy graæ
w Collage 17 lat temu15.

Blindead
Kontaminacja wyrazów blinded ‘oœlepiony’ i dead ‘martwy’.

Brain Connect
Zespó³ za³o¿ony zosta³ przez Przemys³awa Ca³usa i Marcina Szlachtê, graj¹cych
wczeœniej w grupie Host. Nazwa powsta³a w okresie, kiedy w dwuosobowym sk³adzie
du¿o improwizowali. Jak podano w profilu zespo³u, ma ona „wiele wspólnego z wczeœniejszym ich doœwiadczeniem i ci¹g³ym odkrywaniem siebie nawzajem oraz nieprzewidywaln¹ improwizacj¹ a wspó³odczuwaniem tych samych klimatów”16.

cashMERE
Na ³amach czasopisma „Teraz Rock” napisano o zespole: „Kiedyœ ktoœ powiedzia³
o ich utworze, ¿e brzmi «miêkko jak kaszmir». I to im siê spodoba³o. Ale ¿e chc¹ te¿
zarabiaæ na muzyce i maj¹ poczucie humoru, grupê nazwali CashMERE” („Teraz
Rock” 3/2007: 18). Nazwa nie tylko pisana jest ma³¹ liter¹, ale wrêcz ca³y jej pierwszy
cz³on zapisuje siê minusku³¹, co zapewnia kontrast z cz³onem drugim, zapisywanym
majusku³¹ i pozwala na ich odrêbne interpretowanie. Pisownia mo¿e sugerowaæ, ¿e
cash (ang. ‘gotówka’) ma tu mniejsze znaczenie ni¿ MERE (ang. ‘zwyk³y’, ale te¿
‘niewielki, nieznaczny’).

Contemporary Noise Sextet/Quintet/Quartet
Ang. contemporary ‘wspó³czesny’. W jaki sposób rozumieæ noise, wyjaœnia Kuba
Kapsa: „Kiedy mieliœmy po 18 lat, uwa¿aliœmy, ¿e to, co gramy, to w³aœnie noise. Dziœ
nie próbujemy ju¿ odwo³ywaæ siê do tego nurtu, choæ na koncertach robimy jeszcze
sporo ha³asu”17. Zespó³ jest postrzegany przede wszystkim jako jazzowy, z czym doskonale koresponduje obecnoœæ charakterystycznego dla artifonimów reprezentantów
tego nurtu wymiennego sk³adnika, okreœlaj¹cego liczbê cz³onków grupy.
15

http://www.metalmundus.pl/articles.php?article_id=266

16

http://progrock.org.pl/rock-progresywny/rock-neoprogresywny/itemlist/category/1653-brain-connect

17

http://rock.megastacja.net/recenzje/contemporary-noise-sextet-unaffected-thought-flow.html

158

Rados³aw Marcinkiewicz

Crystal Lake
Ang. ‘kryszta³owe jezioro’. Perkusista Krzysztof Grzelak wyjaœnia: „[...] nazwa powsta³a doœæ przypadkowo, ale mia³a w sobie coœ «progresywnego» [...], dlatego od razu
przypad³a nam do gustu”18.

Delate
Genezê nazwy grupy, w której znaleŸli siê muzycy zespo³u Annalist, przybli¿a wokalista i gitarzysta Robert Srzednicki:
To klasyczna gra s³ów. Z jednej strony kojarzy siê z delete, czyli skasowaæ – jeœli ci siê muzyka nie podoba, po prostu j¹ wymazujesz z pamiêci. Z drugiej strony jest w niej cz³on late, czyli spóŸniony – bo
mo¿e my siê na coœ spóŸniliœmy, a mo¿e to sugestia, by s³uchacze nie spóŸnili siê na nasz¹ muzykê? Annalist by³ zawsze grup¹ „pod pr¹d”, teraz – mimo ¿e obserwujemy, co siê grywa na œwiecie – chcieliœmy
przede wszystkim nagraæ tak¹ muzykê, jakiej sami chcielibyœmy pos³uchaæ („Teraz Rock” 8/2006: 37).

Dianoya
Robert Filipowski zauwa¿a: „[...] nazwa zespo³u wywodzi siê z filozofii staro¿ytnej
i odnosi siê do intelektu, a i zespó³ twierdzi, ¿e chce tworzyæ muzykê bogat¹ w doznania
intelektualne” („Teraz Rock” 6/2010: 54). Uœciœla to gitarzysta grupy Jan Niedzielski:
Muzyka powinna wywo³ywaæ przede wszystkim emocje. Te jednak s¹ doœæ ulotne, a my chcielibyœmy,
aby nasza twórczoœæ zosta³a ze s³uchaczem na d³u¿ej [...]. Dlatego w³aœnie nazwaliœmy zespó³ od terminu
filozoficznego, oznaczaj¹cego proces myœlowy, stopniowe poznawanie („Teraz Rock” 7/2012: 13).

Disperse
Ang. disperse ‘rozpraszaæ’. Zespó³ wyjaœnia obranie nazwy w sposób nastêpuj¹cy:
Wizjê i koncept nazwy zaproponowa³ Marcin [Kicyk, gitarzysta basowy – R. M.] [...]. Muzyka progresywna jest bardzo szeroko pojêtym kierunkiem, bardzo ciê¿ko by³oby ca³y czas graæ podobn¹ muzykê i powielaæ swoje wczeœniejsze dokonania. W nazwie szukaliœmy takiego odpowiednika, który pozwoli³by nam
wyraziæ siebie, tworzyæ to, co p³ynie z serca w danym okresie czasu, dlatego praktycznie nie jesteœmy
w stanie odpowiedzieæ, jak nasza muzyka bêdzie ewoluowaæ za ileœ tam lat. [...] zdajemy sobie sprawê, ¿e
bêdzie to w pewnym stopniu rozproszenie dla s³uchacza. Je¿eli chodzi o muzyczne granice [...], to uwa¿amy, ¿e nie ma takowych [...]. Nazwa Disperse odnosi siê do czegoœ jeszcze. Mianowicie chodzi o warstwê
tekstow¹, która jest dla nas równie wa¿na jak warstwa muzyczna. Poprzez teksty staramy siê zwróciæ uwagê
przede wszystkim na cz³owieka i niesamowit¹ energiê, któr¹ posiada, wykorzystywan¹ w wiêkszoœci do
okrutnych rzeczy, d¹¿enia do w³adzy i zaspokajania swojego ego, zamiast poznawania swego wewnêtrznego centrum. Równie¿ istotnym aspektem s¹ schorzenia spo³eczne, które dotycz¹ 99% ludzi ¿yj¹cych na
naszej planecie. Mamy tu na myœli m.in. religie, które swoj¹ drog¹ wyrz¹dzi³y ju¿ bardzo wiele z³a19.
18

http://www.rockarea.eu/articles.php?article_id=719

19

http://www.mlwz.ceti.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4788&Itemid=81
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Division By Zero
Ang. ‘dzielenie przez zero’. Na oficjalnej stronie grupy czytamy:
Nazwa ta ma charakter symboliczny – Division by Zero to zdolnoœæ do pokazywania myœli za pomoc¹
dŸwiêków i podzia³ów, które teoretycznie s¹ b³êdne i niemo¿liwe do zrealizowania. Nazwa ta odnosi
siê te¿ bezpoœrednio do gatunku muzycznego, prezentowanego przez grupê, a jest nim progresywny rock-metal20.

Echoes Of Yul
Jak wyjaœnia lider Micha³ Œliwa, nazwa – poprzez sk³adnik Echoes – nawi¹zuje do
artifonimu jego wczeœniejszego zespo³u: Yul, który jest skrócon¹ o ostatni¹ literê nazw¹
pogañskiego œwiêta Yule: „Powodów [obrania nazwy – R. M.] by³o [...] kilka: z jednej
strony «rytualny»/repetytywny charakter muzyki, z drugiej estetyka liter krótkiego
s³owa YUL, a po trzecie by³a to nazwa ³atwa do zapamiêtania i uniwersalna w ka¿dym
jêzyku”. U¿ycie cz³onu Echoes ma jeszcze jedno uzasadnienie, wynika bowiem tak¿e ze
zmiany „realiów promocji zespo³u z powodu Internetu; trzy-, czteroliterowe nazwy zespo³ów straci³y racjê bytu ze wzglêdu na sposób indeksowania wyników wyszukiwania
przez Google” (e-mail).

George Dorn Screams
Ang. ‘George Dorn krzyczy’. Aletonim w nazwie to imiê i nazwisko jednego z bohaterów powieœci Illuminatus, któr¹ napisali Robert Shea i Robert Anton Wilson21.

Grendel
Nazwa pochodzi od nazwy grupy za³o¿onej w 1993 r., w której wczeœniej dzia³ali
niektórzy cz³onkowie obecnego Grendela. Fanom art rocka nazwa mo¿e kojarzyæ siê
z utworem z repertuaru grupy Marillion, ale spektrum przywo³ywanych przez ni¹ skojarzeñ jest znacznie szersze:
Grendel to potwór z anglosaskiego poematu heroicznego Beowulf. „Alternatywn¹” wersjê poematu stanowi s³ynna powieœæ Johna Gardnera Grendel. To w³aœnie ni¹ inspirowali siê muzycy Marillion, tworz¹c
s³ynny, tak samo zatytu³owany utwór. W Holandii i Finlandii te¿ s¹ zespo³y o tej nazwie. Jak zapewnia
Sebastian Kowgier: „Dla mnie najwa¿niejsz¹ tu spraw¹ jest spojrzenie na nas, ludzi, oczami kogoœ odmiennego, kto czêsto automatycznie postrzegany jest jako «z³y». Nazwê zaproponowa³ Wojtek Biliñski –
z tego, co wiem, inspirowa³ siê Gardnerem. Oczywiœcie Marillion mia³ równie¿ jakiœ wp³yw, s³uchaliœmy
czêsto ich muzyki...” („Teraz Rock” 1/2009: 20).
20
21

http://www.divisionbyzero.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=2

Zob. http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4823280,20070221KA-DLO,Muzyka_jak_
serpentyna,.html
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Grimlord
Ang. ‘ponury/surowy w³adca’. Na stronie internetowej charakteryzuje siê zespó³
w sposób nastêpuj¹cy: „[...] Ponury pan o kamiennej twarzy, posypanej popio³em,
w grafitowym garniturze, z ciemn¹ kos¹ i kastetem w zaciœniêtej piêœci”22. Nazwa ma
byæ nawi¹zaniem do postaci z serialu VR Troopers23.

Hipgnosis
W œwiecie rocka Hipgnosis rozpoznaje siê przede wszystkim jako nazwê firmy projektuj¹cej ok³adki (m.in. dla Yes, Emerson, Lake & Palmer, Led Zeppelin czy Black
Sabbath, ale w g³ównej mierze wi¹zanej z Pink Floyd). Cz³onek zespo³u ukrywaj¹cy siê
pod pseudonimem SsaweQ potwierdza czêœciow¹ inspiracjê nazw¹ wspomnianej firmy,
lecz jednoczeœnie uœciœla:
[...] chodzi³o o to, ¿e mnie bardzo odpowiada to s³ówko gnosis, które t³umaczê sobie jako chêæ poznawania. Jak wybuch³a afera z Kodem Leonarda da Vinci, gdzie mówi siê du¿o o gnostykach, gnosis sta³o siê
modne – i dobrze. Pomijaj¹c to, czy ta ksi¹¿ka lub film s¹ dobre – dla mnie s¹ – stawiaj¹ bardzo wa¿ne pytania. Niekoniecznie trzeba znaæ odpowiedzi, czasem warto tylko pytaæ i zmuszaæ ludzi do myœlenia, a to
w kraju nad Wis³¹ coraz wiêkszy luksus („Teraz Rock” 8/2006: 16).

Iluzjon
Iluzjon arch. ‘kino’ – o takie te¿ znaczenie chodzi³o muzykom24. Artifonim mo¿e
przywodziæ na myœl skojarzenia z onimem Cinema (robocza nazwa jednego z wcieleñ
Yes, a tak¿e nagrodzony Grammy utwór tej grupy)25. Co ciekawe, muzycy czêsto pytani s¹ o podobieñstwo nazwy do innej – Illusion, któr¹ pos³uguje siê znany zespó³ Tomasza „Lipy” Lipnickiego (zob. np. „Teraz Rock” 10/2005: 8).

It’s.True.Mentality
Poszczególne sk³adniki nazwy znacz¹ w jêzyku angielskim kolejno: ‘to (jest)’,
‘prawda’, ‘mentalnoœæ’, jednak nie mniej wa¿ne jest brzmieniowe podobieñstwo onimu
do ang. instrumentality ‘jakoœæ lub stan bycia instrumentalnym’, co ma znaczenie w wypadku zespo³u pozbawionego wokalisty. Gitarzysta Andrzej £ebek mówi o powo³aniu
nazwy:
Pomys³ by³ mój, ale jak na to wpad³em, absolutnie nie pamiêtam. True Mentality to ukryty manifest, pewna deklaracja z naszej strony – nasza muzyka p³ynie z wewn¹trz, nie jest sztucznie tworzona metod¹ powierzchniow¹. Nie komponujemy rzeczy, których nie przemyœlimy, których nie obgadamy i których tak
22

http://www.grimlord.eu/index_pl.php?src=formacja&sub=historia

23

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grimlord

24

Zob. http://www.rockarea.eu/articles.php?article_id=166

25

W ten sam ci¹g skojarzeñ wpisuje siê te¿ Kino (nazwa supergrupy, w której sk³ad wchodzili cz³onkowie
kilku znanych zespo³ów: Arena, It Bites, Marillion, Porcupine Tree).
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naprawdê do koñca nie zrozumiemy. Gdybyœmy chcieli, skupilibyœmy siê na robieniu utworów dla „radiuff” i na Opole, ale wtedy zarz¹dzi³bym zmianê na It’s.Plastic.Mentality26.

Joseph Magazine
Ta quasi-anglojêzyczna nazwa ma znaczyæ tyle, co ‘magazyn Józefa’. O tym, co j¹
zainspirowa³o, opowiada gitarzysta Bartosz Socha:
Pracowa³em kiedyœ w miejscu, gdzie by³ wielki magazyn, którego ojcem dyrektorem by³ pan Józef. [...]
Józek mia³ to do siebie, ¿e zna³ prawie ka¿dy kod kreskowy na pamiêæ, wiêc jeœli trzeba by³o coœ za³atwiæ,
zawsze wszyscy mówili: „idŸ na magazyn Józefa”. I st¹d siê to wziê³o. Stwierdzi³em, ¿e to fajna nazwa
dla kapeli, a ¿e magazyn Józefa po angielsku, czyli Joseph’s Warehouse, brzmi to zbyt karko³omnie, zrobi³em to ³opatologicznym sposobem i st¹d nazwa Joseph Magazine. Aha... jeszcze jedno [...] – wiemy, ¿e
powinno byæ Joseph’s Magazine, ale jest jak jest [...]27.

Ketha
W sikhizmie ketha oznacza ‘rytualne zgromadzenie starszych mê¿czyzn, które ma na
celu im daæ oœwiecenie’28. Por. wypowiedŸ muzyków na temat adekwatnoœci nazwy:
„[...] zu¿ycie biologiczne mamy jeszcze ma³e, umys³y pracuj¹ dobrze, wiêc nie jest
z nami Ÿle, ale jeœli chcesz us³yszeæ jak¹œ m¹droœæ, to zapraszamy”29.

Lebowski
Artifonim nawi¹zuje do komedii kryminalnej braci Cohenów Big Lebowski. Gitarzysta Marcin Grzegorczyk wyjaœnia:
Nazwa „Lebowski” jest dla nas wa¿na i z ka¿dym kolejnym rokiem nabiera dodatkowych osobistych znaczeñ. To, ¿e bezpoœrednio nawi¹zuje do kinematografii, nie jest przypadkiem, a jako ¿e wpadliœmy na ni¹
na d³ugo przed wykrystalizowaniem siê wizji „Cinematic” [tj. debiutanckiego albumu – R. M.] – by³a dla
nas prorocza. Postaæ uroczego i prostodusznego Jeffa Lebowskiego, na którego twarzy, po us³yszeniu pytania Are you employed, Mr. Lebowski?, maluje siê wyraz bezgranicznego zdumienia, jest dla nas swego
rodzaju maskotk¹ („Lizard” 2/2011: 22).

Light Coorporation
K³opot z interpretacj¹ nazwy powoduje sam dobór jej sk³adników: light to wyraz
wieloznaczny, który na jêzyk polski mo¿e byæ t³umaczony np. jako: ‘œwiat³o’, ‘lekki’,
‘jasny’, z kolei coorporation to neologizm (byæ mo¿e utworzony jako kontaminacja corporation ‘korporacja’, ‘spó³ka’ i cooperation ‘kooperacja’, ‘wspó³praca’). Potwierdza
to poniek¹d informacja uzyskana od mened¿erki grupy Olgi Paprockiej:
26

http://www.metalmundus.pl/articles.php?article_id=1409

27

https://rockella.wordpress.com/2011/11/10/wywiad-z-bartoszem-socha-joseph-magazine/

28

http://encyklopedia.naukowy.pl/Ketha#

29

http://mpra.pl/shemir/metal/artykul-108-kod-jak-dynastia-bez-alexis-wywiad-z-zespolem-kethaend.xhtml
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Trudno jednoznacznie i wprost wyt³umaczyæ nasz¹ nazwê, z pewnoœci¹ jej autor Mariusz Sobañski, kompozytor i za³o¿yciel grupy, odnosi jej brzmienie bezpoœrednio do muzyki i brzmienia grupy, tak¿e samego
pomys³u na tê grupê. Oscyluje ona od pocz¹tku w okolicach muzyki progresywnej, muzyki filmowej, obrazowej i jazzu.

Szczególnie interesuj¹ce wydaje siê uzasadnienie u¿ycia podwójnego o w drugim
wyrazie:
Oczywiœcie mamy tu do czynienia z pewnym zabiegiem s³owotwórczym, jeœli chodzi o nazwê: u¿ycie
dwóch liter o w s³owie Coorporation nie tylko bardziej identyfikuje zespó³, ale i u³atwia odnalezienie go
w Internecie, jest kluczem do odnalezienia w sieci (e-mail).

Logic Mess
Ang. ‘logiczny ba³agan’. Obrana po roszadach personalnych i pod wp³ywem coraz
wyraŸniejszego ewoluowania stylistyki w kierunku rocka progresywnego, a tak¿e ciê¿szego brzmienia, nazwa zespo³u, który wczeœniej znany by³ jako Crystal Lake. Z oficjalnej strony internetowej wynika, ¿e styl grupy, maj¹cy charakter „logicznego nieuporz¹dkowania”, jest nie tylko zamierzony, ale równie¿ sama nazwa w sposób doskonalszy charakteryzuje twórczoœæ formacji z Torunia30.

Loonypark
Nazwa projektu Krzysztofa Lepiarczyka wi¹¿e siê z pomys³em na pierwsz¹ p³ytê,
w której obrêbie, jak wspomina lider, „miêdzy poszczególnymi utworami przewija³ siê
motyw melodii znanej z lunaparków, cyrków itd. A ¿eby nie by³o zbyt prosto, mamy
«PARKWARIATÓW»” (e-mail).

LFG / Luminous Flesh Giants
Ang. ‘olbrzymy o œwiec¹cych cia³ach’. Nazwa prawdopodobnie utworzona od tytu³u
instrumentalnego utworu Joe Satrianiego, do którego twórczoœci repertuar grupy (równie¿ maj¹cy instrumentalny charakter) jest stylistycznie zbli¿ony.

Lunatic Soul
Mariusz Duda, wokalista Riverside, powo³a³ Lunatic Soul jako swój projekt solowy,
ale w okresie premiery pierwszego albumu podkreœla³, ¿e ogromny wk³ad w jego powstanie mia³ te¿ Maciej Szelenbaum (zob. „Teraz Rock” 12/2008: 32). Duda, zapytany
o to, czy nazwa jest odbiciem jego wnêtrza, odpowiedzia³:
Myœlê, ¿e tak, zw³aszcza ¿e „Lunatic” po angielsku oznacza „ob³¹kany” (œmiech). Poza tym taka ciekawostka – pierwszy cz³on ma tyle samo liter, co moje imiê, a drugi tyle samo, co nazwisko. I najzabawniejsze
jest to, ¿e do niedawna nawet nie zdawa³em sobie z tego sprawy. Do Lunatic Soul nie podchodzi³bym jed30

Zob. http://www.logicmess.com/pl/bio
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nak jak do nazwy zespo³u, a bardziej do tytu³u ksi¹¿ki lub filmu. Mo¿e w przysz³oœci kolejna p³yta nagrana zostanie pod innym tytu³em? Kto wie...31

Merkabah
Kuba, perkusista grupy, wyjaœnia pochodzenie nazwy w sposób nastêpuj¹cy:
Jest to hebrajskie s³owo u¿yte w Starym Testamencie w widzeniu Ezekiela, okreœlaj¹ce Tron/Rydwan
Boga. Jest to te¿ kluczowy termin u¿ywany w Kabale, mistycyzmie czy tzw. Œwiêtej Geometrii, gdzie
Merkabah oznacza rodzaj energii, za pomoc¹ której ludzka dusza mo¿e udawaæ siê w astralne podró¿e.
We wszelkiej symbolice przyjmuje ona formê jakby trójwymiarowej gwiazdy Dawida. Temat jest bardzo
szeroki, a jako ¿e nie jesteœmy ¿ydowskimi mistykami, to pewnie nie wyjaœnimy tego najlepiej (œmiech).
Wyda³o nam siê to bardzo inspiruj¹ce, zarówno muzycznie, jak i wizualnie. Poza tym samo s³owo Merkabah ma niezwyk³¹ si³ê i pewien nastrój tajemniczoœci. Uznaliœmy, ¿e œwietnie bêdzie to korespondowa³o
z nasz¹ muzyk¹32.

Mindfields
Ang. ‘pola umys³u’. Tomasz Paœko, perkusista i lider zespo³u, wspomina:
Nazwa zespo³u przysz³a do nas w trakcie jednego z wyjazdów. Jad¹c samochodem, zobaczy³em ogromne
pole, przestrzeñ, a na horyzoncie drzewo. Nastêpnie zobaczy³em tabliczkê informacyjn¹, ¿e s¹ to „Pola
Grunwaldu”. Taka przestrzeñ kojarzy mi siê z nasz¹ muzyk¹, wiêc najpierw pomyœla³em o nazwie „Battlefields”, ale wyda³a mi siê zbyt agresywna. Potrzebowa³em czegoœ bardziej subtelnego, intryguj¹cego i tak
narodzi³ siê „Mindfields”. Spodoba³o siê ch³opakom i zostawiliœmy t¹ nazwê33.

Moonrise
Ang. ‘wschód ksiê¿yca’. Nazwa studyjnego projektu Kamila Konieczniaka, który
wyjaœnia:
Wpadaj¹c na pomys³ nazwy Moonrise, nie sugerowa³em siê innymi tytu³ami albumów czy zespo³ów. Któregoœ wieczoru zobaczy³em piêkny wschód ksiê¿yca, pracowa³em wtedy nad pewnym utworem na
pierwsz¹ p³ytê [...]. Ksiê¿ycowy klimat nocy towarzyszy³ mi jeszcze przez wiele godzin (niezwykle trudny
do opisania s³owami), który pamiêtam do dziœ. St¹d nazwa Moonrise34.

Naumachia
Naumachia to ‘w staro¿. Rzymie walka gladiatorów zainscenizowana w formie bitwy
morskiej w specjalnie do tego celu zbudowanym basenie a. na zatopionej arenie amfiteatru lub na jeziorze’ (Kopaliñski 2000a: 737). Gitarzysta Andrzej „Armand” Selwon,
zapytany w wywiadzie o to, czy wybór nazwy grupy motywowany jest mo¿e mi³oœci¹
do kultury staro¿ytnego Rzymu, wyjaœnia:
31
http://www.musicarena.pl/wywiady/wywiady-rock/mariusz-duda- lunatic-soul-po-raz-pierwszy-zdanyjestem-tylko-na-siebie/
32

http://www.magazyngitarzysta.pl/ludzie/wywiady/3456-kuba-aleks-gabriel-merkabah.html

33

http://www.rockarea.eu/articles.php?article_id=254

34

http://www.rockmagazyn.pl/wywiad/205,moonrise-kamil-konieczniak-w-zyciu-jestesmy-tylkoprzejazdem.htm
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Mi³oœæ to za du¿e s³owo – ale faktem jest, ¿e interesowa³a i interesuje nas historia staro¿ytnego Rzymu.
Naumachia by³a przedstawieniem, widowiskiem, tym, co robimy i co chcemy robiæ my jako zespó³ na scenie... na szczêœcie nie musimy gin¹æ po ka¿dym naszym wystêpie (œmiech)35.

NeWBReeD/Newbreed
Nazwa zaczerpniêta od tytu³u utworu Fear Factory. Gitarzysta i wokalista Tomasz
Wo³onciej wyjaœnia:
Za³o¿yliœmy zespó³ jeszcze w liceum [...]. I bardzo szybko pojawi³a siê mo¿liwoœæ zagrania koncertu
w szkole – a my nawet nie mieliœmy nazwy. I nasz ówczesny basista, Pawe³, zaproponowa³ Newbreed, co
by³o okreœleniem nowego, industrialnego nurtu w metalu. A ¿e mieliœmy ju¿ wtedy pomys³y na wykorzystanie elektroniki, zgodzi³em siê („Teraz Rock” 8/2011: 92).

Muzyk zaznacza, ¿e dziêki skojarzeniu z tytu³em wspomnianego utworu nazwa jest
lepiej zapamiêtywana36, a wariant pisowni z udzia³em przemieszanych wielkich
i ma³ych liter traktuje jedynie jako charakterystyczny dla starego logo zespo³u37.
New Century Classics
Ang. ‘klasycy nowego stulecia’. Gitarzysta Mateusz Majewski podkreœla, ¿e nazwa
powsta³a w sposób spontaniczny, przyznaj¹c, ¿e uwa¿a j¹ za nie do koñca przemyœlan¹.
Dodaje jednak:
Mamy pewne wyt³umaczenie: New Century, poniewa¿, jakby nie by³o, nowy wiek zacz¹³ siê niedawno,
a Classics, poniewa¿ to, jak tworzymy muzykê, jest trochê podobne do tego, jak komponuje siê muzykê
klasyczn¹”38.

Nyia
Autorem nazwy, zaczerpniêtej od imienia s³owiañskiego bóstwa, jest Wojciech Szymañski. Gitarzysta Szymon Czech wyjaœnia: „Nyia zajmowa³a siê duszami umar³ych,
ale nazwa nie ma wiêkszego znaczenia. Po prostu fajnie brzmi” („Teraz Rock” 2/2008: 16).

Openspace
Ang. open space ‘otwarta przestrzeñ’. Rafa³ Szulkowski wyjaœnia:
Szukaliœmy czegoœ subtelnego, ³atwego do zapamiêtania i mi³ego dla ucha, co w prosty sposób odniesie
siê do naszej muzyki. Nazwê Openspace zaproponowa³ Marcin Zahn i w jednej chwili wiedzieliœmy, ¿e to
jest to. Idealna nazwa tego, co chcieliœmy tworzyæ, bez ograniczeñ, bez uprzedzeñ, bez koñca39.
35

http://www.magazyngitarzysta.pl/ludzie/wywiady/3127-naumachia.html

36

http://www.nbc.art.pl/wywiady.php?id=12

37

http://www.rockarea.eu/articles.php?article_id=50

38

http://www.lastfm.pl/music/New+Century+Classics

39

http://www.rockarea.eu/articles.php?article_id=141
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Oran¿ada
Pytani o nazwê muzycy zespo³u zwracaj¹ uwagê na kojarz¹c¹ im siê nostalgicznie
oran¿adê, która w czasach PRL sprzedawana by³a w charakterystycznych butelkach
z ceramicznym kapslem, a tak¿e na s³ynn¹ kwestiê: „Napijmy siê oran¿ady!” z kultowego filmu Hydrozagadka. Ponadto miejsce, w którym grupa zarejestrowa³a swój drugi album, by³o oddalone o ok. 100 m od lokalu Pod Z³otym Leszczem, w którym krêcono
film Andrzeja Kondratiuka40.

Perihellium
Perihelium/peryhelium ‘punkt przys³oneczny, najbli¿szy S³oñca punkt na orbicie planety a. komety’ (Kopaliñski 2000b: 384). Gitarzysta i klawiszowiec Gerard Wróbel
przywo³uje podobn¹ definicjê, jednak¿e dodaje, ¿e interpretacja nazwy zespo³u jest
spraw¹ subiektywn¹41. Podwójne l mo¿e byæ spowodowane chêci¹ dodatkowego (prowokacyjnego) ukrycia w nazwie wyrazu hell (ang. ‘piek³o’).

Peter Pan
Nazwa inspirowana fikcyjn¹ postaci¹ z utworów Jamesa Matthew Barriego. Jak pisze
W³adys³aw Kopaliñski (2000: 878), „Piotruœ Pan to przedziwne dziecko, które uciek³o z
ojcowskiego domu w tydzieñ po urodzeniu, aby wróciæ do krainy wró¿ek, gdzie pozostanie wiecznie szczêœliwym dzieckiem, wolnym od wszelkich ziemskich wiêzów uczuciowych”. Wojtek Szadkowski, lider zespo³u, zapewnia:
Mój plan odnoœnie Petera Pana ogranicza³ siê do nazwy (œmiech). Ludzie na ca³ym œwiecie j¹ kojarz¹,
symbolizuje pewne rzeczy. A jednoczeœnie teksty, które napisa³em [na potrzeby debiutanckiego albumu –
R. M.], pozostaj¹ w jawnej opozycji do etosu Piotrusia Pana, postaæ na ok³adce równie¿ nie bardzo go
przypomina, a przynajmniej nie takiego, jakiego byœmy sobie wyobra¿ali. Wychodzi z tego bardzo przewrotna ca³oœæ („Teraz Rock” 8/2007: 44).

ÏR2 [Pi-eR-2]
Ka¿dy z cz³onów tej przypominaj¹cej wzór na powierzchniê ko³a nazwy odnosi siê
do jednego z muzyków tria: Ï oznacza Wojciecha Pilichowskiego (od inicjalnej czêœci
nazwiska), R – Marka Radulego (inicja³ nazwiska), dwójka zaœ (któr¹ nale¿y czytaæ
jako kwadrat) odnosi siê do Tomasza £osowskiego, „którego gra na perkusji «podnosi
do kwadratu» (namna¿a) dŸwiêkowy show obu gitarzystów”42.
40

http://www.gim.art.pl/wywiady/ krta-droga-rockowej- psychodelii-w-kierunku-melodyjnego-popu

41

http://forum.muzyka.pl/viewtopic.php?t=13499

42

http://www.raduli.info/kronika/pi_er_kwadrat_albo_dwa.htm
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PiKANTiK
Poniewa¿ zespó³ zafascynowany jest m.in. twórczoœci¹ Franka Zappy, artifonim
nawi¹zuje w³aœnie do niej: Piquantique – Stockholm 1973 to tytu³ albumu koncertowego (pierwotnie wydanego jako bootleg) amerykañskiego artysty.

Pinkroom
Nazwa prawdopodobnie zainspirowana tytu³em utworu The Pink Room (pol. Ró¿owy
pokój) ze œcie¿ki dŸwiêkowej skomponowanej przez Angelo Badalamentiego do filmu
Davida Lyncha (Twin Peaks: Fire Walk With Me)43.

Point Of View
Ang. ‘punkt widzenia’. Gitarzysta Tomek Grabowski wyjaœnia:
Point of View to nasz sposób patrzenia na muzykê. Wydawa³o siê nam, ¿e nazwa determinuje w jakimœ
stopniu muzykê, która nie jest ograniczana przez ¿adne konwencje i standardy, która daje mo¿liwoœæ realizacji nietypowych pomys³ów aran¿acyjnych44.

Proghma-C
Gitarzysta Pawe³ „Smaga” Smakulski objaœnia etymologiê tego nietypowego onimu:
Nasza nazwa to skrót od Progressive Machine C. Wyobraziliœmy sobie halê fabryczn¹, w której stoj¹ wielkie machiny. Ta oznaczona literk¹ C s³u¿y do wyrobu muzyki progresywnej (œmiech). Ten pomys³ to stare
dzieje, jeszcze z pocz¹tków dzia³alnoœci45.

Qube
Ang. cube ‘szeœcian’. Jak wyjaœnia perkusista Pawe³ Gajewski, zmodyfikowany wariant pisowni zosta³ podyktowany obawami o prawdopodobieñstwo niepoprawnej wymowy nazwy (ju¿ inicjalne q sugeruje, ¿e nazwa nie jest polska). Oryginalny jest tak¿e
powód nawi¹zania do szeœcianu: muzycy zauwa¿yli, ¿e piêcioosobowy zespó³ wraz
z szóstym elementem, którym jest publicznoœæ, to optymalne po³¹czenie; warunkiem
udanego koncertu s¹ nie tylko koncepcje muzyczne, ale i wp³yw reakcji odbiorców na
kszta³t wystêpu (rozmowa).
43

http://www.amazon.com/Psychosolstice-Pinkroom/dp/B002VRCOG8

44

http://www.rockarea.eu/articles.php?article_id=112

45

http://progrock.org.pl/wywiady/item/5885-nastpn-pyt-oprzemy-na-blastach-wywiad-z-zespoemproghma-c

O nazwach polskich wykonawców z krêgu art rocka. Czêœæ III...

167

Retrospective
Ang. ‘retrospektywny’. Wokalista Jakub Roszak wspomina: „[...] wydaliœmy minialbum Spectrum Of The Green Morning i wtedy narodzi³a siê nazwa Retrospective. Wymyœli³ j¹ nasz mena¿er Maciej Mendyka, a wziê³a siê od tekstów na minialbumie opowiadaj¹cych o ¿yciu pewnego ch³opaka” („Teraz Rock” 2/2009: 10). Jak zauwa¿a
Robert Filipowski, nazwa mo¿e sugerowaæ inspiracjê rockow¹ klasyk¹ („Teraz Rock”
2/2009: 10).

Sandstone
Ang. ‘piaskowiec’. Nazwa zosta³a przez muzyków znaleziona w s³owniku, a poniewa¿ spodoba³a siê wszystkim, zosta³a zaakceptowana jako artifonim46.

Sinus
£ac. sÑnôs ‘skrzywienie, ³uk, fa³d’ (Kumaniecki [oprac.] 1988: 461). Z wypowiedzi
muzyków wynika, ¿e nazwa pojawi³a siê na d³ugo przed uformowaniem sk³adu zespo³u
i powsta³a spontanicznie. Wokalista Pawe³ Olejniczak stwierdza: „[...] potem ludzie dorobili do niej filozofiê i zwi¹zali j¹ z matematyk¹”47.

Strawberry Fields
Ang. ‘truskawkowe pola’. Artifonim nawi¹zuje do ideonimu s³ynnego utworu The
Beatles Strawberry Fields Forever. Wokalistka Robin wyjaœnia:
Pomys³ na nazwê by³ Wojtka [Szadkowskiego, który bardzo lubi twórczoœæ The Beatles – R. M.]. Po prostu nazwa ta podoba³a mu siê i mia³ do niej sentyment. Staraliœmy siê znaleŸæ inn¹, ale nic nie pasowa³o
do nas i tego, co robimy, tak wiêc „musia³a” zostaæ ta48.

Tale Of Diffusion
Ang. ‘opowieœæ o dyfuzji’. Perkusista Rados³aw Malinowski wyjaœnia, ¿e muzycy
chcieli, by nazwa odnosi³a siê do propozycji muzycznej zespo³u:
Mocne wp³ywy takich zespo³ów, jak Pink Floyd czy – zw³aszcza – King Crimson z okresu Discipline,
Beat i Three Of A Perfect Pair zaowocowa³y u nas kompozycjami, w których wzajemnie przenikaj¹ siê
i zagêszczaj¹ dŸwiêki przeplatanek gitarowych granych równolegle, ale nie identycznie. St¹d dyfuzja – termin zaczerpniêty z nauk przyrodniczych, który pasowa³ do tego, co dzieje siê u nas z poszczególnymi
dŸwiêkami (jak z cz¹steczkami np. w roztworze chemicznym). Tale z kolei to wdziêczny wyraz, kojarz¹cy
siê nam z baœni¹, opowieœci¹ o niemal epickim rozmachu, czêsto spotykany w nazewnictwie zwi¹zanym
z rockiem progresywnym, zw³aszcza klasycznym (którego przedstawiciele chêtnie operowali estetyk¹ za46

http://jasnet.pl/?m=publicystyka&id=401

47

http://muzyka.dlastudenta.pl/artykul/Niematematyczny_Sinus,47550.html

48

http://www.rockarea.eu/articles.php?article_id=822
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czerpniêt¹ z klasycznych baœni). Rozumiemy nazwê zespo³u jako ‘opowieœæ o przenikaniu’, tym bardziej
¿e pracuj¹c nad debiutanckim albumem, staraliœmy siê stworzyæ p³ytê koncepcyjn¹, w której poszczególne
utwory u³o¿one s¹ nieprzypadkowo i uk³adaj¹ siê w pewn¹ narracjê (e-mail).

T.A.O.
Choæ nazwa zespo³u mo¿e kojarzyæ siê z terminem tao, znanym z filozofii chiñskiej
(i oznaczaj¹cym ‘drogê ³¹cz¹c¹ Niebo z Ziemi¹’), jest to przede wszystkim skrót od wyra¿enia, które pos³u¿y³o za tytu³ albumu: The Abnormal Observations ‘nienormalne
obserwacje’. „Tak muzycy zwykli okreœlaæ swój w³asny materia³, który zaczêli tworzyæ
praktycznie od pierwszej próby [...]” („Teraz Rock” 7/07: 12).

Tesserakt/Tesseraktus
Tesserakt oznacza ‘czterowymiarowy hiperszeœcian’, co byæ mo¿e nale¿y wi¹zaæ
z czteroosobowym sk³adem grupy, choæ mo¿e byæ te¿ aluzj¹ do braku ograniczeñ stawianych wyobraŸni. Zmiana nazwy na Tesseraktus wynika³a w du¿ej mierze z faktu istnienia brytyjskiej grupy o nazwie Tesseract.

Three Wishes
Ang. ‘trzy ¿yczenia’. Nazwa zaczerpniêta od tytu³u utworu Rogera Watersa (z albumu Amused To Death) („Teraz Rock” 7/2006: 9).

Tides From Nebula
Ang. ‘fale/p³ywy z mg³awicy’. Gitarzysta i klawiszowiec grupy Maciej Karbowski
ujawnia:
Bardzo interesuje nas tematyka kosmiczna, kosmiczny klimat, a zarazem bardzo naturalne klimaty, morze,
roœlinnoœæ itp. Wed³ug nas nazwa w miarê dobrze oddaje muzykê i klimat kompozycji, przynajmniej jak
do tej pory49.

Travellers
Ang. ‘podró¿nicy’. Wojtek Szadkowski, zapytany, sk¹d wziê³a siê nazwa grupy, odpowiedzia³:
Znienacka. [...] Na pocz¹tku zespó³ mia³ siê nazywaæ Magicians. Potem, w miarê rozwoju muzyki, przesta³o to pasowaæ. Wpad³em na Travellers, a Magicians przerobi³em na tytu³ p³yty – Magic. Tak te¿ nazywa
siê pierwszy utwór. Potem stwierdzi³em, ¿e to zbyt pretensjonalne i... [...] tytu³ p³yty musia³em zmieniæ.
[...] skoro Travellers to podró¿nicy, powsta³ tytu³ A Journey Into The Sun Within. W jakiœ sposób wszyscy
z naszego sk³adu potrzebuj¹ teraz lub w³aœnie doœwiadczaj¹ wielkiej iloœci ciep³a, pozytywnego myœlenia.
Tam w³aœnie razem zmierzamy. Ka¿da podró¿ zaczyna siê od nas samych („Teraz Rock” 7/2001: 43).
49

http://www.kultura.rze.pl/imprezy.php?ide,3239,Tides_From_ Nebula_+_Ketha_/_Obscure_Sphinx.html
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Treetops
Nazwa zakorzeniona jest w twórczoœci Pata Metheny’ego, jednej z muzycznych
fascynacji gitarzysty Piotra Mrózka, i nawi¹zuje do tytu³u utworu Above the Treetops
(rozmowa).

Tune
Ang. ‘melodia’. Gitarzysta basowy Leszek Swoboda t³umaczy:
Nazwa Tune zosta³a wybrana z dwóch powodów. Po pierwsze, znaczy ona ‘melodia’, co oddaje charakter
naszych utworów, w których w³aœnie na melodiê po³o¿yliœmy g³ówny nacisk, po drugie, jest niezobowi¹zuj¹ca, nie niesie ze sob¹ ¿adnego przes³ania lub idei, gdy¿ tego nie chcieliœmy (e-mail).

Twilight
Nazwa niejednoznaczna, ów anglojêzyczny apelatyw mo¿e bowiem znaczyæ ‘zmrok’
czy ‘pó³mrok’, ale ujawnia równie¿ cechy enantiosemiczne jako ‘zmrok’ i ‘zmierzch’.
Wokalista Jan Capiñski t³umaczy:
[...] kiedy nastawiliœmy siê na pisanie muzyki, nagranie p³yty, musieliœmy wyznaczyæ nowy kierunek dla
zespo³u, trochê odci¹æ siê od tego, co by³o do tej pory [tj. wykonywania coverów – R. M.]. Zmieniliœmy
nazwê [z dotychczasowej Xebec – R. M.] na tak¹, która pasuje do naszej muzyki, do pewnego stylu, który
staramy siê wytworzyæ50.

Uistiti
Recenzent jednego z pism traktuj¹cych o rocku podaje: „Pod zagadkow¹ nazw¹ Uistiti
(wed³ug s³ownika: mato³ka, nadrzewna ma³pka ogoniasta z rodziny pazurczatek) kryje
siê doœæ enigmatyczny projekt Krzysztofa Wyrwy [...]” („Teraz Rock” 9/2008: 91).

Van
Nazwa zespo³u odwo³uje siê do nazwiska liderki, któr¹ jest Barbara Zieliñska-Van.

Votum
£ac. vÜtôm ‘przyrzeczona ofiara albo dar’, ‘œlub, obietnica’, ‘¿yczenie, ¿¹danie’ (Kumaniecki [oprac.] 1988: 544). Zbigniew Szatkowski, graj¹cy w zespole na instrumentach klawiszowych, wyjaœnia, ¿e nazwa (której autorami s¹ gitarzyœci: Adam Kaczmarek i Aleksander Salamonik):
Znaczeniowo odnosz¹c siê do tradycji antycznej, mia³a stanowiæ odrêbne zdanie zespo³u, przysiêgê stworzenia czegoœ nowego, interesuj¹cego i intryguj¹cego muzycznie. Podkreœleniem trafnoœci wyboru mia³a
50

http://muzyka.gery.pl/cms/index.php/353361/Twilight

170

Rados³aw Marcinkiewicz

byæ, zdaniem cz³onków zespo³u, zmiana, jakiej tworzona przez nich muzyka doœwiadczy³a przy pierwszym d³ugograj¹cym albumie [...]: ewolucja, jaka dokona³a siê od momentu za³o¿enia grupy, by³a pierwszym krokiem do spe³nienia danego s³owa. Kolejne albumy [...] wêdrowa³y na coraz bardziej nieznane
wody. Dla za³o¿ycieli zespo³u istotny by³ te¿ wybór nazwy, która by³aby uniwersalna jêzykowo. £aciñska
fraza nie stanowi³aby problemu zarówno w kontekœcie rodzimego rynku muzycznego, jak i rynków miêdzynarodowych (e-mail).

Xanadu
Ang. ‘miejsce idyllicznego piêkna’. Wyraz ten jest eponimem od nazwy wyimaginowanej miejscowoœci czy krainy, o której pisze w swym wierszu Kubla Khan Samuel
Taylor Coleridge (zob. Douglas 1990: 235), jednak fani art rocka kojarz¹ j¹ tak¿e
z tytu³em kompozycji s³ynnego kanadyjskiego tria Rush. Perkusista Hubert Murawski
t³umaczy: „Nazwa nie pochodzi od [...] krainy. Zosta³a ona po zespole, w którym kiedyœ
gra³em. Uwielbialiœmy utwór zespo³u Rush Xanadu. Podoba³o nam siê samo brzmienie
s³owa, znaczenia szukaliœmy póŸniej”51.

Yazzbot Mazut
Yazzbot mo¿e byæ kojarzony z Jazz-botem, jednym z robotów nale¿¹cych do fikcyjnej rasy Transformers, który ponoæ zas³yn¹³ zagraniem trwaj¹cej 6 miesiêcy solówki na
tr¹bce52. Z kolei mazut to ‘gêsta ciecz oleista pozostaj¹ca po destylacji ropy naftowej,
stosowana jako paliwo kot³owe, surowiec do produkcji smarów a. (po krakowaniu) benzyny i lekkich olejów napêdowych’ (Kopaliñski 2000b: 320). Motywacji nazwy nie
uda³o siê ustaliæ.

¯ywio³ak
Mianem ¿ywio³aków (elementali) okreœlane s¹ istoty uto¿samiane z ¿ywio³ami, po
raz pierwszy opisane przez Paracelsusa; szczególn¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê wœród
mi³oœników legend, literatury fantasy, gier fabularnych.
* * *
Za g³ówn¹ przyczynê odejœcia od polszczyzny w artifonimach nale¿y uznaæ przede
wszystkim chêæ dotarcia do fanów na ca³ym œwiecie: spoœród ponad 70 nazw jako polskie (poza aletonimami) mog¹ byæ odczuwane przez u¿ytkowników w³aœciwie tylko
Iluzjon, Lebowski, Oran¿ada i ¯ywio³ak. Dominuj¹cym jêzykiem jest w wypadku zebranych nazw angielszczyzna, ale niektórzy wykonawcy wykorzystali te¿ inne jêzyki; s¹
one przewa¿nie reprezentowane przez pojedyncze przyk³ady, a jedynie jêzyk ³aciñski
pojawia siê kilkakrotnie (np. Acrimönia, Naumachia, Sinus, Votum). To poniek¹d zna51
http://www.mmszczecin.pl/228178/2009/8/30/xanadu--progrockowi-goscie-z-bydgoszczy-na-gramy?
category=news
52

http://brainpop.wikia.com/wiki/Jazz-bot
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mienne, ¿e w swoistym powtórzeniu za Budk¹ Suflera sposobu wyboru nazwy drog¹ losow¹ za pomoc¹ s³ownika (zob. Marcinkiewicz 2012: 340–341) grupa Sandstone –
w przeciwieñstwie do legendarnego reprezentanta polskiej sceny rockowej53 – zdecydowa³a siê na przyjêcie wariantu anglojêzycznego przypadkowo wytypowanej jednostki.
W porównaniu z okresem 1990–2003 utrzymuje siê proporcja miêdzy liczebnoœci¹
nazw jednowyrazowych i ponadwyrazowych: te pierwsze nadal stanowi¹ ok. 60%
wszystkich zebranych.
Niektóre onimy s¹ przyk³adami gier graficznych. W nazwach jednowyrazowych próbuje siê wyznaczaæ granice miêdzy poszczególnymi cz³onami, ró¿nicuj¹c wielkoœæ liter
(por. cashMERE) b¹dŸ dodatkowo oddzielaj¹c kolejne elementy kropkami – na wzór
adresu internetowego (por. It’s.True.Mentality). Pojawia siê jeszcze jeden rodzaj gry
z wielkimi literami; pisa³a ju¿ o tym Iwona Burkacka: „Pocz¹tek wieku XXI przynosi
nowe zjawisko – swoisty miszmasz – na pocz¹tku wielka litera, potem ma³e litery (lub
jedna) i znów wielkie” (Burkacka 2007: 77). Wœród zebranych tu artifonimów mamy
dwa przyk³ady tego typu: NeWBReeD (dodajmy, ¿e obecnie coraz czêœciej pojawia siê
pisownia Newbreed) i PiKANTiK. Co ciekawe, w obu wypadkach jako ma³a konsekwentnie zapisywana jest tylko wybrana samog³oska. Byæ mo¿e Ÿród³em tej tendencji
w nazewnictwie artrockowym jest graficzny aspekt tytu³u jednego z albumów wp³ywowej grupy King Crimson: THRaKaTTaK. Zdaniem Burkackiej funkcj¹ takiego zapisu
jest prawdopodobnie przede wszystkim przykucie uwagi nabywcy produktu firmowanego takimi nazwami (por. Burkacka 2007: 77). Niektóre nazwy lub ich czêœci powsta³y
poprzez œwiadome z³amanie regu³ ortograficznych, jednak¿e zabieg ten ma przewa¿nie
istotne uzasadnienie (np. Blindead, Qube, Perihellium).
O ile wp³yw zwyczajów pos³ugiwania siê jêzykiem w Internecie na wspomniane gry
nazewnicze mo¿e byæ w niektórych wypadkach trudny do uzasadnienia, o tyle ju¿ deklaracje niektórych muzyków ewidentnie potwierdzaj¹, ¿e licz¹ siê oni ze znaczeniem
tego medium. Okazuje siê, ¿e dobra nazwa to tak¿e taka, któr¹ mo¿na ³atwo znaleŸæ za
pomoc¹ wyszukiwarek internetowych (por. Echoes Of Yul, Light Coorporation).
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e nazwy zespo³ów s¹ przewa¿nie efektem onimizacji apelatywów, których znaczenie w wielu wypadkach ma podsuwaæ w³aœciwy trop interpretacyjny. Podobnie rzecz ma siê z artifonimami eponimicznymi, gdzie to wartoœæ konotacyjna
wyznacza kierunek skojarzeñ. Wykonawcy, podobnie jak we wczeœniejszych fazach
polskiego art rocka, preferuj¹ obieranie nazw:
– komunikuj¹cych odbiorcom zakorzenienie w tradycji art rocka (Grendel, Hipgnosis, PiKANTiK, Tale Of Diffusion, Three Wishes, Xanadu) b¹dŸ muzyki o innym charakterze (Luminous Flesh Giants, Newbreed, No One Wished To Settle Here, Pinkroom,
Strawberry Fields);
– wywo³uj¹cych skojarzenia z progresywnym i/lub intelektualnym charakterem twórczoœci (Acute Mind, Brain Connect, Dianoya, Logic Mess, Mindfields, Phrogma-C) czy
innych w³aœciwoœci rocka progresywnego, zw³aszcza zwi¹zanych z przekraczaniem ba53

Przypomnijmy, ¿e muzycy Budki Suflera, którzy korzystali ze s³ownika angielsko-polskiego, nie zdecydowali siê w podobnej sytuacji na prompter’s box.
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rier (Disperse, Division By Zero, Point Of View, Tale Of Diffusion), komunikuj¹cych
niepospolitoœæ (T.A.O., Tesseraktus, Uistiti);
– kojarz¹cych siê z muzyk¹ (Tune) b¹dŸ sygnalizuj¹cych wa¿n¹ cechê twórczoœci
(Acrimönia, Animations, It’s.True.Mentality, New Century Classics);
– sugeruj¹cych „pejza¿owoœæ” i/lub powi¹zanie z obrazem, nastrojowoœci¹, delikatnoœci¹, piêknem (Amaryllis, cashMERE, Crystal Lake, Iluzjon, Moonrise, Openspace,
Sandstone, Tides From Nebula, Twilight);
– odnosz¹cych siê do pozamuzycznych zainteresowañ muzyków, przewa¿nie zwi¹zanych z innymi dziedzinami twórczoœci artystycznej (Amaryllis, Appleseed, Grimlord,
Peter Pan, ¯ywio³ak) lub kwestiami natury œwiatopogl¹dowej (Beam-Light, Hipgnosis).
Niektóre nazwy w³aœciwe odczytywane mog¹ byæ dopiero w kontekœcie wiedzy o zespole (jego sk³adzie, historii itp.) lub innej, tak¿e pozamuzycznej dzia³alnoœci jego
cz³onków (Alters, Apple Bells, Assal & Zenn, Believe, Echoes Of Yul, Joseph Magazine,
Oran¿ada, ÏR2, Travellers, Van).
* * *
Materia³owy charakter przegl¹du artifonimów tworzonych w ci¹gu kilkudziesiêciu
lat rozwoju polskiego art rocka s³u¿y³ przede wszystkim wskazaniu ró¿norodnoœci postaw, jakie artyœci przyjmuj¹ wobec tych nazw. Na decyzje nominacyjne wp³ywa wiele
czynników zwi¹zanych z charakterem twórczoœci, lecz tak¿e od niego niezale¿nych.
Szczególnie istotny okaza³ siê tu wp³yw sytuacji politycznej i spo³eczno-gospodarczej:
w okresie PRL nazwy zespo³ów by³y przede wszystkim polskojêzyczne, z kolei po roku
1989 zdecydowanie dominuj¹ artifonimy anglojêzyczne (dokonania polskich twórców
artrockowych coraz czêœciej nie s¹ ju¿ adresowane jedynie do Polaków). W ostatnich
latach wp³yw na nazewnictwo artrockowe coraz wyraŸniej wywiera Internet, który dla
coraz wiêkszej liczby fanów staje siê medium „pierwszego kontaktu” z muzyk¹.
Na jednym z biegunów mo¿na by umieœciæ umownie nazwy przypadkowe, przewa¿nie nieznacznie wykraczaj¹ce poza funkcjê identyfikuj¹co-dyferencjuj¹c¹, na drugim
zaœ – artifonimy bêd¹ce efektem starannie zaplanowanej strategii, w której ramach
wspó³istniej¹ na równych prawach i dope³niaj¹ siê wzajemnie z tymi elementami przekazu rockowego, które s¹ realizowane w ramach jego pozosta³ych subkodów. Szczegó³owe omówienie ró¿norakich funkcji, jakie mog¹ pe³niæ artifonimy, domaga siê odrêbnego opracowania; z kolei same nazwy zas³uguj¹ na opis w formie s³owniczka,
w którym nale¿a³oby umieœciæ ich kompleksowe charakterystyki, zawieraj¹ce informacje o wymowie, odmianie, motywacji, konotacjach itp.
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ABOUT THE NAMES OF POLISH PROGRESSIVE ROCK ARTISTS.
PART III: 2004–2013
Summary
This article is the third in the series of texts devoted to the names of Polish progressive-rock bands and
solo artists. The Internet – a tool, which is treated as something obvious nowadays – significantly influenced
the activity of many artists and methods of music distribution. Its diversified impact on creation of rock
bands’ names slowly begins to be seen, too (unusual spelling, language games with capital letters within
words). The names of bands, which have appeared in the last 10 years, are mainly English. It is connected
with the widening of the group of listeners, which is no longer limited to the Polish audience. Solo artists
seldom sign their albums with their real names and surnames. They tend to use pseudonyms. Names are rarely
created at random: vast majority of them is a result of a well-thought-over artistic strategy. They usually relate
to the music tradition (especially the progressive-rock tradition), refer to the art-rock character of their artistic
activity, lineup or the band’s history, and point to the broad, non-musical interests of the artists.
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1. Komunikacja werbalna najczêœciej jest realizowana za pomoc¹ jednego kodu jêzykowego, wspólnego dla nadawcy i odbiorcy. W takiej komunikacji najdok³adniej
przejawia siê najistotniejsza funkcja, jak¹ pe³ni jêzyk w spo³eczeñstwie, tj. funkcja
porozumiewawcza (komunikacyjna). W przypadku komunikacji miêdzy u¿ytkownikami
ró¿nych jêzyków przekazanie treœci przez nadawcê i jej zrozumienie przez odbiorcê
czêsto przewy¿sza kompetencje jêzykowe interlokutorów. Zdarza siê równie¿, ¿e staraj¹
siê oni zrozumieæ siê wzajemnie przy u¿yciu tylko w³asnego kodu jêzykowego: w jednym kodzie komunikat zostaje przez produktora wys³any, w innym kodzie zostaje on
odebrany i zrozumiany lub nie. Kiedy bowiem jeden z interlokutorów nie zna w zadowalaj¹cym stopniu kodu jêzykowego swego rozmówcy (ojczystego kodu tego drugiego), a tak¿e obaj interlokutorzy nie mog¹ lub nie chc¹ siê porozumiewaæ za poœrednictwem innego, obcego dla nich jêzyka (np. angielskiego), wówczas pozostaje tylko taki,
dwukodowy sposób komunikacji werbalnej. W takim przypadku, aby móg³ zaistnieæ
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dyskurs w dwu ró¿nych jêzykach, oba jêzyki musz¹ byæ zrozumia³e zarówno dla nadawcy, jak i dla odbiorcy, czyli rozmówcy powinni znaæ jêzyk interlokutora przynajmniej biernie. Jednak nawet w przypadku niewystêpowania pasywnego bilingwizmu
u interlokutorów mo¿e pojawiæ siê rozumienie wypowiedzi w tym drugim (zazwyczaj
pokrewnym) jêzyku, choæ jakoœæ takiej komunikacji bywa gorsza i mo¿e przekroczyæ
granicê zrozumia³oœci. W niniejszym artykule spróbujemy wskazaæ na niektóre ograniczenia tej dwukodowej komunikacji i bêdziemy starali siê orzec, jakie zjawiska jêzykowe towarzysz¹ z³emu zrozumieniu komunikatu.
Niepe³na, a tak¿e niepe³nowartoœciowa komunikacja z wykorzystaniem odmiennych,
choæ bliskich kodów jêzykowych pojawia siê w praktyce jêzykowej i bywa przedmiotem opisu. Doœæ czêsto obserwuje siê j¹ u Portugalczyków przy porozumiewaniu siê
z Hiszpanami (Gavilanes Laso 1996), u Holendrów przy porozumiewaniu siê z Niemcami (Beerkens 2010). Najlepiej zbadana jest jêzykowa komunikacja miêdzy u¿ytkownikami trzech jêzyków skandynawskich: Duñczykami, Szwedami i Norwegami (Börestam
Uhlmann 2005; Zeewaert 2007). Badania nad porozumiewaniem siê u¿ytkowników
tych trzech jêzyków doprowadzi³y do utworzenia terminu semikomunikacja (Haugen
1966; 1972). Termin ten obejmuje równie¿ porozumiewanie siê w ojczystych kodach
u¿ytkowników jêzyków zachodnios³owiañskich, które maj¹ status jêzyków pañstwowych, czyli polskiego, czeskiego i s³owackiego. Mo¿na stwierdziæ, ¿e badania nad
semikomunikacj¹ czesko-s³owack¹ zosta³y ju¿ podjête (Budovièová 1987; Horecký
1995; Lipowski 2005; Nábìlková 2008), natomiast komunikacja czesko-polska zosta³a
przebadana z punktu widzenia nieœwiadomego u¿ycia œrodków jednego jêzyka w drugim jêzyku na gruncie negatywnych transferów (jako zdradliwe s³owa) (Lotko 1986;
1992) oraz jako pojêcie wi¹¿¹ce siê ogólnie z polsko-czeskimi interferencjami jêzykowymi (Bogoczová 2001). Zarówno w przypadku jêzyków skandynawskich, jak
i w przypadku jêzyków zachodnios³owiañskich badacze skupiaj¹ siê przede wszystkim
na wspólnych cechach blisko spokrewnionych jêzyków, które to cechy u³atwiaj¹ u¿ytkownikom porozumiewanie siê.
Ró¿nica miêdzy zjawiskiem interferencji miêdzyjêzykowej a zjawiskiem semikomunikacji polega na tym, ¿e interferencja jest zjawiskiem niezamierzonym (nieœwiadomym), tkwi¹cym immanentnie w jêzyku przyjmuj¹cym, semikomunikacja zaœ jest zjawiskiem intencjonalnym (œwiadomym), poszukiwaniem analogii miêdzy jêzykami dla
osi¹gniêcia pewnego celu, czêsto pozajêzykowego.
W niniejszym artykule wska¿emy na pewne cechy i zjawiska, które zak³ócaj¹ tak rozumian¹ semikomunikacjê, powoduj¹c niezrozumienie lub niedok³adne zrozumienie, czyli
w istocie wywo³uj¹ nie-komunikacjê czy nawet nie-semikomunikacjê lub sprzyjaj¹ tym
zjawiskom. Porozumienie siê jêzykowe interlokutorów nie nastêpuje lub jest myl¹ce.
Bliskoœæ jêzyków spokrewnionych przejawia siê w formalnie ekwiwalentnych lub
podobnych cechach jêzyków na poszczególnych ich poziomach. Formalna ekwiwalencja lub podobieñstwo nie zawsze jednak odpowiadaj¹ ekwiwalencji funkcyjnej. Rozbie¿noœci miêdzy formalnym podobieñstwem zjawisk jêzykowych a funkcyjnym (operatywnym) zastosowaniem tych¿e zjawisk w jêzykach bliskich staj¹ siê kusz¹cym materia³em
dla popularnych publikacji, czasem nawet staj¹ siê przedmiotem badañ lingwistycznych
(np. jako badanie „fa³szywych przyjació³ t³umacza”).

O granicach dwukodowej komunikacji jêzykowej
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W niniejszym artykule nie bêdziemy siê ustosunkowywaæ do zasadnoœci publikacji
naukowych tego rodzaju. Postaramy siê raczej dojœæ do pewnych uogólnieñ, które pozwol¹ ustaliæ istotê zjawisk powoduj¹cych nie-komunikacjê. Innymi s³owy, spróbujemy
postawiæ pytanie, które zjawiska jêzykowe i jakie nasilenie tych zjawisk decyduj¹ o niezrozumieniu lub fa³szywym zrozumieniu komunikatu jêzykowego w czesko-polsko-s³owackiej semikomunikacji.
2. Komunikacja najczêœciej grzêŸnie na niezrozumieniu lub z³ym zrozumieniu wyrazu lub wyra¿enia. Podstawa s³owotwórcza jest podobna, istniej¹ te¿ wspólne lub podobne œrodki gramatyczne. Wydaje siê, ¿e wyrazy nale¿¹ do tych samych kategorii
s³owotwórczych, ale znaczenie derywatów jest ca³kowicie inne albo zmodyfikowane.
W konkretnych sytuacjach komunikacyjnych to znaczenie mo¿e byæ wiêc myl¹ce, je¿eli
w³aœciwe zrozumienie nasuwaj¹cego w¹tpliwoœci derywatu nie wynika jednoznacznie
z kontekstu. Zamiar illokucyjny produktora nie osi¹ga wtedy celu. Dzieje siê tak wtedy,
kiedy komunikat zawiera np. takie s³owa:
kwiecieñ – kvìten (po czesku ‘maj’),
czerwiec – èervenec (po czesku ‘lipiec’),
powo³anie (tylko do stanu duchownego) – povolání (po czesku równie¿ ‘zawód’),
chrypka – chøipka (po czesku mo¿e znaczyæ ‘grypa’).
3. Mo¿e zmyliæ znajomoœæ podstawy i formantu w przypadku wyrazów pochodz¹cych z jêzyków innych ni¿ s³owiañskie, np. z ³aciny czy greki. Wiadomo, ¿e
zaadaptowana fonetycznie i morfologicznie forma internacjonalizmu nie zawsze s³u¿y
do oznaczenia tego samego desygnatu w jêzyku zapo¿yczenia, co w jêzyku zapo¿yczaj¹cym. W jêzykach zachodnios³owiañskich znaczenia zapo¿yczeñ te¿ nie zawsze s¹
równowa¿ne. Do takich wyrazów nale¿¹ dawno ju¿ przyjête internacjonalizmy:
ubikacja – ubikace (po czesku ‘miejsce zakwaterowania’),
kopulacja (‘akt p³ciowy’ // ‘zaœlubiny’) – w jêzyku polskim jednoznacznie kojarzy
siê to z pierwszym pojêciem – kopulace; w jêzyku czeskim znaczenie jest bli¿sze
³aciñskiemu pierwowzorowi, zatem nawet u XX-wiecznych pisarzy, np. u Karla
Poláèka, kopulace oznacza ‘ceremoniê zaœlubin’,
frekwencja – frekvence mimo zbli¿onych znaczeñ w jêzyku polskim i czeskim inaczej sytuuje siê w polskim i czeskim zwyczaju jêzykowym, np. w jêzyku polskim
czêsto wystêpuje w znaczeniu ‘obecnoœci na lekcjach’, ‘uczêszczania na lekcje’
(w znaczeniu procentu obecnych w stosunku do ogólnej liczby s³uchaczy), co
w jêzyku czeskim nie jest typowe.
4. Paronimia, czyli podobieñstwo formalne (niekiedy przypadkowe), wystêpuje te¿
miêdzy wyrazami z ró¿nych jêzyków, przy czym mo¿e mieæ postaæ homonimii miêdzyjêzykowej lub homonimii niesystemowej, pozakodowej. Jest ona równie¿ wa¿n¹ przyczyn¹ zak³óceñ semikomunikacji i polega na sugestii wywo³anej zbie¿noœci¹ dŸwiêkow¹ lub graficzn¹ wyrazów czy wyra¿eñ wystêpuj¹cych w obu jêzykach, choæ
niekiedy ta zbie¿noœæ czy podobieñstwo s¹ uproszczone. Niezrozumienie powoduj¹
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(miêdzyjêzykowe) transpozycje s³owotwórcze zachodz¹ce u odbiorcy komunikatu.
Sta³o siê to np. w ustnej wypowiedzi: Králík je zvíøe, které má srst a dupe. Reakcj¹ polskiego odbiorcy komunikatu by³o zdanie: „Przecie¿ ka¿dy królik ma sierœæ i dupê”1.
Œwiadczy³o to o niew³aœciwym zakwalifikowaniu gramatycznym czeskiego czasownika
dupe (po polsku ‘tupie’).
Podajmy odwrotny przyk³ad: czeski odbiorca komunikatu te¿ przyporz¹dkowuje
zas³yszany polski wyraz innej kategorii morfologicznej. Polski klient zwraca siê do czeskiego sprzedawcy: „Proszê mi pokazaæ spodnie w kratkê...” Czeski odbiorca komunikatu (ekspedientka) reaguje: Nejsou krátké.
Zdarza siê, ¿e homonimia miêdzyjêzykowa w sensie dos³ownym nie wystêpuje, ale
jest „rozpoznana” przez u¿ytkownika drugiego jêzyka. Najlepiej to widaæ na przyk³adzie dziwacznego zrozumienia napisu Smìr parkování jako „Œmieræ parkuj¹cym”, co
wykszta³conemu lingwiœcie mo¿e wydaæ siê nieprawdopodobne, ale rzeczywiœcie siê
zdarzy³o. Polak wzi¹³ to za groŸbê uœmiercenia tych, którzy tu parkuj¹, bo smìr wyda³
mu siê podobny do polskiego „œmieræ” i nie wiedzia³, ¿e w czeskim wyrazie smrt litera
„e” wcale nie wystêpuje.
5. Powodem nieporozumieñ miêdzy nadawc¹ komunikatu a jego odbiorc¹ mo¿e byæ
niedoskona³a znajomoœæ w³asnego jêzyka, niektórych jego form, zw³aszcza starszych,
wariantywnych, rzadziej u¿ywanych. Ze wzglêdu na bliskoœæ jêzyków, która zreszt¹ jest
warunkiem semikomunikacji, pomaga tutaj obustronna znajomoœæ znaczenia podstaw
i formantów, które wynikaj¹ ze wspólnego kiedyœ rozwoju obu jêzyków. Dawne wspólne podstawy s³owotwórcze odbiorca mo¿e rozpoznawaæ dziêki znajomoœci archaizmów
i historyzmów we w³asnym jêzyku. Braki w tej wiedzy u odbiorcy istotnie ograniczaj¹
semikomunikacjê, poniewa¿ odbiorca identyfikuje nieznany mu wyraz wy³¹cznie na
podstawie obecnego stanu jêzyka. W konsekwencji nieœwiadomy odbiorca tworzy swojego rodzaju neosemantyzm, jak sta³o siê w przypadku czeskiego wyrazu polévka, mylnie rozpoznanego przez polskiego nastolatka jako ‘polewa do lodów’. Przed pomy³k¹
uchroni³aby go znajomoœæ archaizmu „polewka”, który zosta³ zast¹piony przez stary germanizm „zupa” (niem. die Suppe). Do omawianego tu zjawiska nale¿y równie¿ podawanie pary wyrazów èerstvý//czerstwy jako typowych wyrazów o „przeciwstawnym
znaczeniu” w jêzykach czeskim i polskim. Sk³ania ku temu nieœwiadomoœæ, ¿e w niektórych sta³ych po³¹czeniach w jêzyku polskim znaczenie wyrazu „czerstwy” zbli¿a siê
do czeskiego ‘œwie¿y//nowy’ (np. czerstwy staruszek, wygl¹daæ czerstwo, czyli
‘wygl¹daæ dobrze, zdrowo’).
Podajmy te¿ przyk³ad braku znajomoœci historyzmów u czeskich odbiorców. Polskie
s³owo „dostojnik”, np. dostojnik Koœcio³a, zostaje przez Czecha zrozumiane jako
‘oficer’ (po czesku dùstojník), jeœli ów Czech nie uœwiadomi sobie istnienia czeskiej formy adresatywnej: dùstojný pane!, co odpowiada polskiemu zwrotowi ‘proszê ksiêdza’.
Czeski biznesmen nie rozumie polskiego s³owa komornik (we wspó³czesnej czeszczyŸnie to ‘kamerdyner’), gdy¿ nie kojarzy znaczenia „komorník” z dawnym czeskim okreœleniem urzêdnika zarz¹dzaj¹cego maj¹tkiem (obecnie czeskim odpowiednikiem tego
wyrazu jest exekutor).
1

W przypadku wyrazów srst – „sierœæ” pó³komunikacja siê sprawdzi³a.
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6. Obserwuje siê równie¿ proces odwrotny: otwarcie granic miêdzypañstwowych
spowodowa³o aktualizacjê niektórych historyzmów. Ten proces wystêpuje w obu jêzykach, choæ wydawa³oby siê, ¿e w jêzyku czeskim s³ów archaicznych zachowa³o siê wiêcej. Podamy tutaj dwa przyk³ady aktualizacji historyzmów:
a) pod wp³ywem popularnoœci czeskiego piwa i czeskich restauracji w Polsce okazjonalnie wystêpuje nazywanie piwiarni//pijalni piwa starym okreœleniem „piwnica” (po
czesku pivnice), przynajmniej w jêzyku pisanym; w ten sposób zosta³a zaktualizowana
dawna motywacja tego derywatu, obecna w przymiotniku piwny (< piwo); piwnica wiêc
prócz swojego g³ównego znaczenia w jêzyku polskim (‘podziemne sklepione pomieszczenie’) powraca do swojej dawnej motywacji s³owotwórczej jako nazwa lub czêœæ
nazw restauracji, ogródków piwnych;
b) podobnie sta³o siê w jêzyku czeskim z wyrazem sklep, którego g³ówne znaczenie
‘piwnica’ niektórzy Czesi ³¹cz¹ znaczeniowo równie¿ z miejscem sprzeda¿y (prodejna//obchod); dzieje siê tak za spraw¹ przygranicznych czeskich punktów sprzeda¿y
oznaczanych nazw¹ SKLEP na szyldach i reklamach dla przyci¹gniêcia uwagi polskich
klientów; jeœli nawet to nie jest samoistne zjawisko jêzykowe, to ma szanse w nie siê
przerodziæ ze wzglêdu na to, ¿e zjawiska marginalne czêsto wnikaj¹ do wnêtrza jêzyka
lub umieszczaj¹ siê w jego odmianach stylistycznych (sta³o siê tak np. z neosemantyzmem „laska”).
7. W przypadku wystêpowania w przynajmniej dwóch jêzykach zachodnios³owiañskich wspólnego lub bardzo podobnego Ÿród³os³owu o zrozumieniu w ramach semikomunikacji decyduje czêsto typ formantu s³owotwórczego. Chodzi o to, czy formant
ten w danym jêzyku tworzy wyrazy o podobnym znaczeniu. Niezrozumienie mo¿e
wyst¹piæ w przypadku takich s³ów, jak czeski wyraz zabijaèka lub polski wyraz „pijanica”. Wyraz zabijaèka zostanie przez Polaka zrozumiany raczej jako ‘bójka, mordobicie’
zamiast, zgodnie z jego znaczeniem, jako ‘œwiniobicie’, natomiast polski wyraz „pijanica”, którego znaczenie ze wzglêdu na Ÿród³os³ów jest przez Czecha wyczuwane, zostanie zidentyfikowany jako nominum actionis ‘pitka’ (‘pijatyka’) zamiast jako nominum
agentis ‘opilec, oralec, ochlasta’.
Czeska reklama telewizyjna pod has³em bombastická cena równie¿ spotka siê z niezrozumieniem ze strony Polaka, choæ Ÿród³os³ów wyrazu bombastický wystêpuje w obu
jêzykach, a jego przenoœne znaczenie w obu jêzykach te¿ jest podobne. Jednak formant
-ický brzmieniowo przypomina polski formant -iczny/-yczny, zatem bombastická cena
Polakowi nie kojarzy siê z cen¹ „bombow¹” (bardzo nisk¹), ale z cen¹ „bombastyczn¹”
(zbyt wielk¹).
8. Niekiedy o niew³aœciwym zrozumieniu wyrazu mo¿e zadecydowaæ konsytuacja,
w której dany wyraz wyst¹pi³. Podajmy przyk³ad tej okolicznoœci: odwiedzaj¹ca znajomych Polaków czeska rodzina wyraz „domykaæ” (tabliczka na windzie „Domykaæ
drzwi”) zrozumia³a jako „mieszkaæ”. Czesi mylnie rozpoznali Ÿród³os³ów „dom”,
a umieszczenie tabliczki w domu mieszkalnym umocni³o im to skojarzenie, choæ wyraz
„domykaæ” derywowany jest przedrostkiem do- przed rdzeniem -mkn-//-myk-, który
wystêpuje równie¿ w czeskich wyrazach zamknout//zamykat.
9. Istniej¹ ró¿nice w znaczeniu i zastosowaniu przyimków i przedrostków, które
w jêzykach zachodnios³owiañskich stanowi¹ grupê elementów, zdawa³oby siê, w wiêk-

180

Jaroslav Lipowski

szoœci wspólnych. Jednak te prefiksy i przyimki w po³¹czeniu z wyrazem, który jest nosicielem znaczenia leksykalnego, czêsto znaczenia maj¹ ró¿ne.
W jêzyku polskim wystêpuje obocznoœæ znaczeniowa przedrostków „do” i „od” (np.
szczotka do butów // szczotka od butów), jeœli wskazuj¹ one na przeznaczenie przedmiotu, ale nie jest ona powszechnie uœwiadamiana. Polacy te prefiksy na ogó³ przyjmuj¹ za przeciwstawne znaczeniowo, np. domykaæ – odmykaæ, do³o¿yæ – od³o¿yæ, doprowadziæ (wodê) – odprowadziæ (wodê), donieœæ (coœ na miejsce) – odnieœæ (coœ ze
sob¹). Z tego powodu równowa¿noœæ znaczeñ czeskiego wyrazu doporuèovat (polecaæ//podsuwaæ) i s³owackiego odporúèa (zalecaæ//podsuwaæ) nie jest oczywista
i mo¿e zmyliæ. Podobne zjawisko wystêpuje w parze wyrazów doprovodit (po czesku
‘towarzyszyæ’) i odprevadi (po s³owacku ‘towarzyszyæ’).
Czeskie zdanie Lidé byli pomýleni znaczeniowo odpowiada polskiemu ‘Ludzie byli
zmyleni’, ale przedrostek w wyrazie „pomylony” sugerowa³by znaczenie zupe³nie inne,
a mianowicie ‘szalony’. Niezrozumienie ze strony polskiej mo¿e te¿ wyst¹piæ w odbiorze czeskiego zdania Jdu za panem Novákem (znaczeniowo odpowiada polskiemu ‘Idê
do pana Nowaka’), poniewa¿ u¿ycie przyimka „za” kojarzy siê z pod¹¿aniem z ty³u za
kimœ, kto równie¿ siê przemieszcza2.
10. Wydaje siê, ¿e zrozumia³oœæ w ramach semikomunikacji jest bardziej ograniczona, jeœli w jednym wyrazie (wyra¿eniu) wystêpuje wiêcej ni¿ jedna ró¿nica, choæby nawet to by³y ró¿nice drobne. Z systemowego punktu widzenia oba wyrazy mog¹ byæ podobne, ale jeœli drobnych ró¿nic jest wiêcej ni¿ jedna, to niezrozumienie siê pog³êbia.
Przytoczmy przyk³ady kilku ró¿nic w jednym wyrazie:
Pewien Polak nie rozpozna³ przymiotnika kravský w po³¹czeniu kravský sýr. O nierozpoznaniu zadecydowa³y dwie niedu¿e ró¿nice: pierwsza jest fonetyczna, bo inna samog³oska tworzy sylabê podstawy s³owotwórczej, a druga – s³owotwórcza, gdy¿
wyst¹pi³ sufiks -ský, podczas gdy w polskim odpowiedniku „krowi” sufiksem jest „-i”
po miêkkiej. Do rozmowy wtr¹ci³ siê Zaolzianin, który u¿y³ wyrazu „krowski”, w ten
sposób jedna z ró¿nic znik³a i Polak zrozumia³ ten wyraz.
Polski wyraz „bilet” wymówiony przez Czeszkê (pra¿ankê) nie zosta³ zrozumiany
przez Polaka, bo a¿ trzy pierwsze g³oski wymówione zosta³y twardo: b bez zmiêkczenia, i jak y, l jako twarde (tylnojêzykowe)3. Poniewa¿, œciœle rzecz bior¹c, nie zachodzi
tu semikomunikacja miêdzyjêzykowa, tylko zak³ócenie w fonetycznej realizacji obcego
s³owa, wiêc przyk³ad ten wykracza poza tematykê artyku³u. Zarazem jednak przyk³ad
ten dobrze ilustruje zasadê, ¿e niezrozumia³oœæ potêguje wiêksza liczba pozornie drobnych ró¿nic.
2
Nale¿a³oby tu zwróciæ uwagê na rolê, jak¹ pe³ni¹ przyimki wyra¿aj¹ce ruch i miejsce. Wydaje siê, ¿e
w jêzyku czeskim (podobnie jak w s³owackim) w odró¿nieniu od jêzyka polskiego przyimki te na ogó³ wyra¿aj¹ dok³adn¹ pozycjê subiektu czy obiektu, por. pøijel a k domu ‘podjecha³ pod dom’; jsme u moøe
‘jesteœmy nad morzem’; jedeme k moøi ‘jedziemy nad morze’. Z zastosowaniem tych samych przyimków
czeskich by³yby te zdania rozumiane jako ‘wjecha³ pod budynek’ (do piwnicy); ‘jesteœmy nad powierzchni¹
morza’ (w powietrzu); ‘jedziemy nad powierzchniê morza’ (i tam, w powietrzu grzêŸniemy). Tym samym
mo¿na by sformu³owaæ tezê o wiêkszej eksplicytnoœci jêzyków czeskiego i s³owackiego w porównaniu
z wiêksz¹ implicytnoœci¹ jêzyka polskiego. Teoretycznym punktem wyjœcia do tego typu badañ móg³by byæ
artyku³ Karla Hausenblasa (1972).
3

Wiêcej na temat produkcji i recepcji tych g³osek zob. Lipowski 2011: 34 i n., 56 i n..
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11. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na szczególnie niezrozumia³e (myl¹ce) przyk³ady
po³¹czeñ sk³adniowych, w których oba elementy s¹ inne znaczeniowo ni¿ w drugim,
pokrewnym jêzyku (albo przynajmniej sugeruj¹ inne znaczenie), a jednoczeœnie w tym
„fa³szywym” zrozumieniu po³¹czenie jest ca³kiem logiczne, jeden element bowiem
wspiera z³e zrozumienie drugiego. Te przypadki ograniczeñ zrozumienia semikomunikacji jêzykowej nabieraj¹ czêsto charakteru anegdotycznego. Podajmy przyk³ady:
Czeskie zdanie Vedro nepolevuje zosta³o przez Polaka zrozumiane jako „Wiadro nie
podlewa”, podczas gdy to zdanie znaczy ‘Upa³ siê nie zmniejsza // nie daje ulgi’. Odkrycie w³aœciwego znaczenia mo¿e wywo³aæ efekt humorystyczny i umocniæ „ludowe”
przeœwiadczenie, ¿e jêzyk czeski jest jêzykiem dziwnym, œmiesznym. Podobny efekt
przynios³o czeskie zdanie Bachor zlobí, które w istocie znaczy ‘Brzuch dokucza//boli’,
ale zosta³o zrozumiane przez polskiego uczestnika semikomunikacji jako ‘Niegrzeczne
dziecko denerwuje”. Du¿y udzia³ mia³o wzajemne wspieranie siê elementów po³¹czenia, ekspresywna bowiem wartoœæ polskiego s³owa „bachor” wspar³a zrozumienie czeskiego czasownika zlobit, który w jêzyku polskim nie ma zbyt podobnej podstawy
s³owotwórczej (wyraz „z³oœciæ” ma inn¹ podstawê, a poza tym w jêzyku polskim inaczej ³¹czy siê syntaktycznie).
Nale¿y zastrzec, ¿e wzmiankowana anegdotycznoœæ nie prowadzi do ograniczenia
semikomunikacji miêdzy u¿ytkownikami jêzyków polskiego, czeskiego czy s³owackiego, mo¿e nawet tê semikomunikacjê usprawniæ, poniewa¿ wzmacnia œwiadome pos³ugiwanie siê takim narzêdziem jak jêzyk.
12. W podobny sposób jak w jêzyku mówionym mo¿na poszukiwaæ granic miêdzy
zrozumia³oœci¹ a niezrozumia³oœci¹ w tekstach pisanych, krótkich komunikatach w postaci tablic informacyjnych, prostych pisemnych wskazówek, szyldów reklamowych.
Przeszkod¹ dla uczestnika semikomunikacji jest obcoœæ zapisu (grafii). W przypadku jêzyków zachodnios³owiañskich pierwsz¹ barier¹ s¹ dwuznaki, na których w du¿ym stopniu oparta jest ortografia polska, a drug¹ – litery ze znakami diakrytycznymi, z których
korzysta pisownia czeska, w mniejszym nieco stopniu – równie¿ s³owacka4. Niedostrzeganie znaków diakrytycznych jako czêœci grafemu rodzi myln¹ percepcjê grafemu jako
suplentu fonetycznego: czeski szyld z informacj¹ o artyku³ach dla palaczy Potøeby pro
kuøáky zosta³ zrozumiany przez Polaka jako „artyku³y dla hodowli kur” (Potreby pro
kuraky). Nieznajomoœæ czeskiej diakrytyki spowodowa³a, ¿e s³owo èástka („kwota”)
napisane na fakturze przez polsk¹ ksiêgow¹ zosta³o zrozumiane jako „ciastka”, czyli rodzaj towaru, za który wystawiono fakturê.
Inn¹ barier¹ s¹ nietypowe skróty w zapisie jêzyka. Przyk³adem mo¿e byæ niezrozumienie napisu „przejœcie gr.” przez jad¹ce autobusem czeskie dzieci, które po³¹czenia
„gr.” nie odczyta³y jako skrót od s³ów „graniczne” czy „granica”. Dodajmy, ¿e nawet
w jêzyku polskim skrót ten nie wskazuje jednoznacznie na desygnat. Oddzielnym pro4
Samog³osek nienacechowanych d³ugoœci¹ fonologiczn¹ nie oznacza siê w czeskim i s³owackim jêzyku
pisanym znakiem diakrytycznym (kresk¹ nad liter¹). Wystêpowanie znaków diakrytycznych w jêzyku s³owackim ogranicza zw³aszcza regu³a tzw. rytmicznego skracania, polegaj¹ca na tym, ¿e druga sylaba po sylabie
d³ugiej (lub dyftongu) jest skracana, choæ powinna byæ d³uga (regu³a ta nie obowi¹zuje bezwyj¹tkowo). Frekwencjê znaków diakrytycznych ogranicza te¿ wystêpowanie d³ugiego é, które w jêzyku s³owackim jest stosowane (z pewnymi wyj¹tkami) tylko w koñcówkach fleksyjnych.
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blemem jest niezrozumia³oœæ powodowana przez zastosowanie skrótów przyjêtych
w danym œrodowisku, np. w œrodowisku lekarzy (skróty na receptach, wypisach ze szpitala, protoko³ach oglêdzin lekarskich). Czêsto nawet t³umacz znaj¹cy dobrze drugi jêzyk nie potrafi sobie poradziæ ze zrozumieniem skrótu.
Mo¿na te¿ wspomnieæ o interesuj¹cych przypadkach „wspólnego” zapisu niektórych
s³ów w jêzykach czeskim i s³owackim. Chodzi o d¹¿enia niektórych producentów, ¿eby
na etykietach towarów stworzyæ jak¹œ wspóln¹ formê, nie naruszaj¹c systemu zapisu
tych dwóch jêzyków zachodnios³owiañskich. Zdarzaj¹ siê mianowicie przypadki takiego kreœlenia znaków diakrytycznych, aby w tym drugim jêzyku mog³y byæ uznane za
ozdoby graficzne5. Nie chodzi tu zatem o przypadki niezrozumienia miêdzy u¿ytkownikami tych jêzyków, ale o zniwelowanie graficznych ró¿nic w zapisie tych jêzyków.
13. Zak³ócenie zrozumienia mo¿e nie zostaæ zauwa¿one przez odbiorcê wypowiedzi,
mo¿e zmieœciæ siê w tolerancji odbiorcy, „pasowaæ” do sytuacji, w której nadawca generuje komunikat, a odbiorca go przyswaja. S¹ to przypadki takiego pó³zrozumienia komunikatu, które nie nios¹ wiêkszych ograniczeñ w komunikacji, obie strony nie ponosz¹ ¿adnych strat z powodu niepe³nego zrozumienia. Czêsto Ÿród³em drobnych ró¿nic
jest obcoœæ sk³adniowa (np. w jednym z jêzyków sk³adnia jest kalk¹ z niemieckiego),
czasem s¹ to ró¿nice stylistyczne lub odmiennoœæ zwyczajów jêzykowych.
WeŸmy pod uwagê zdanie Jsou tady kaûdou chvíli (wypowiedŸ dotyczy³a policji,
która na Morawach stara siê ograniczyæ nielegaln¹ sprzeda¿ wina wyprodukowanego na
w³asne potrzeby). Atemporalnoœæ jsou-budou nie jest dla Polaka oczywista, jeœli nawet
jêzyk czeski trochê zna. W takim przypadku Polak u¿y³by konstrukcji z „móc”, np.
Mog¹ tu byæ w ka¿dej chwili. Czeska konstrukcja wydaje mu siê nielogiczna (jsou dla niego nie niesie powtarzalnoœci – wchodzimy tu w kwestie ró¿nic sk³adniowo-stylistycznych,
ró¿nic w sposobie narracji), a wiêc niejasna. Pierwiastek niezrozumienia wypowiedzi
jest jednak tak niewielki, ¿e praktycznie nie stanowi o ograniczeniu semikomunikacji.
Warto tu zauwa¿yæ, ¿e zjawisko semikomunikacji dotyka równie¿ teorii przek³adu,
problemu adekwatnoœci przek³adu fraz, zwrotów i wyra¿eñ, prawdopodobnie te¿ wiêkszych konstrukcji sk³adniowych. Przyk³ady podane w tym punkcie na ogó³ nie stanowi¹
powa¿nych zgrzytów semikomunikacyjnych, jeœli chodzi o codzienne kontakty, ale
w przypadku wypowiedzi oficjalnych, o du¿ej wadze spo³ecznej, lub w przypadku
przek³adu tekstów artystycznych nie powinny wystêpowaæ.
Niezrozumienie lub fa³szywe zrozumienie obustronne (w ramach semikomunikacji)
w jêzykach blisko ze sob¹ spokrewnionych, w tym przypadku w jêzykach zachodnios³owiañskich, wynika z ró¿nic znaczeniowych, z pozornej adekwatnoœci s³ów czy
zwrotów, podstaw derywacyjnych czy afiksów wspó³tworz¹cych znaczenie wyrazu.
Niezrozumienie struktur spowodowane bywa równie¿ nieuœwiadomieniem sobie wspólnoty rdzeni pras³owiañskich lub ró¿nicami w adaptacji obcych wyrazów, a tak¿e ró¿ni5

Przyk³adem mo¿e byæ napis reklamowy na niektórych opakowaniach towarów cukierniczych: Na
potìšení / Na potešenie. Ze wzglêdu na oszczêdnoœæ miejsca z tych dwóch wyra¿eñ przyimkowych wytworzono jeden: w jêzyku s³owackim odbiorca komunikatu znak diakrytyczny nad liter¹ ì oraz í traktuje jako
znak irelewantny (ozdobnik), podczas gdy odbiorca czeski powinien odebraæ koñcowe e (pismem rêcznym,
pisane jakby niedbale) jako dodatek do poprzedniej litery, stosownie do maniery pisz¹cego (wiêcej o tym:
Musilová 2004, Lipowski 2005: 173 i n.).
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cami struktur syntaktycznych. Podobieñstwa w strukturze jêzyków czeskiego, polskiego
i s³owackiego, jak równie¿ znajomoœæ kontekstu, w jakim siê wypowiedzi pojawi³y,
wp³ywaj¹ natomiast na pozytywn¹ stronê pó³komunikacji (na zrozumienie), choæ negatywnej strony w ca³oœci nie eliminuj¹.
Na koniec nale¿y zastrzec, ¿e ten artyku³ nie podaje relewantnych zjawisk jêzykowych, nie analizuje zjawisk systemowych, bo – generalnie rzecz bior¹c – te pojedyncze
(pojedynczo notowane) przypadki nie by³y jeszcze badane, wiêc ewentualna relewantnoœæ czy systemowoœæ jest jeszcze przed nami. Artyku³ zg³asza takie przypadki i proponuje ich wstêpne zakwalifikowanie.
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ON THE LIMITS OF TWO-CODE LANGUAGE-BASED COMMUNICATION
Summary
The article defines some examples of misunderstanding which could arise for linguistic and extralinguistic
reasons. The understanding of a message is related to the knowledge of the recipient about their own
language, its past and vocabulary. The Czech-Polish semi-communication and the Slovak-Polish semi-communiction are not succesful in some cases:
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1. When the word is incomprehensive. The base of vocabulary is close to each other, there existed
common, or close grammar ways, so it seemed that both words are in the same word categories, but the
meaning of them is different (e.g. Polish chrypka Czech chøipka).
2. The basic meaning of a common foreign word is different in the language of interlocutors (e.g. Polish
ubikacja, Czech ubikace).
3. The coincidental identity of phonetic or graphic systems exist; this is a kind of language paronymes
(e.g. the sentence in Polish Proszê mi pokazaæ spodnie w kratkê and the answer in Czech: Nejsou krátké).
4. The recipient does not recognize the common bases between of non confidence of archaisms and
historisms in his own language (e.g. polewka in the old Polish and polévka in the contemporary Czech). The
lack in that knowledge considerably limits the semi-communication because the recipient identifies the word
only on the ground of common language. As a result of it the auditor produces a kind of neosemantism, e.g.
the Czech word polévka was badly interpreted by Polish teenager as ’topping for ice cream’. There is also
observed the opposite process – updating of some old words, e.g. due to the popularity of Czech beer and
Czech restaurants in Poland the old Polish word piwnica was reconstructed as a noun meaning a pub,
a restaurant with beer. The last Polish word was piwiarnia or pijalnia piwa.
5. The meaning of the base is close by the afix which complicates the proper interpretation, e.g. in Czech
bombastická cena (a very low price), in Polish – a rather high price because in Polish bombastyczny means
grandiloquent. The very low (good) price is in Polish: bombowa cena – a very good price.
6. The derivative could be in a different way interpreted in different situations, e.g. the Polish verb
domykaæ (drzwi) was by Czech recipient interpreted as a hypothetical nominal action domykat as a verb ‘live,
have a home’, motivated by the bases dom- (derivatives doma).
7. The interpretation of the word may be complicated by differences in the meaning of prefixes, e.g. in
the Czech doporuèovat, in the Slovak odporúèa, in the Czech Jdu za panem Novákem (I go to Mr. Novák), in
the Polish Idê za panem Nowakiem (I am following Mr. Nowak).
8. The interpretation of the word may be complicated by the phonetic problems: the native speaker in
Czech tries to pronounce the Polish word bilet as bylet (Polish recipient doesn’t understand it).
9. The interpretation of the word may be complicated by the graphic problems, e.g. a Czech information
Potøeby pro kuøáky (Smokers’ articles) is interpreted by a Polish recipient Potreby pro kuraky (Articles for
chickens).
10. The syntax structure may also be complicated for Polish people for the reason of elements of German
structure in the Czech language (e.g. Jsou tady kadou chvíli). The problems in language communication and
bad communicating (in the field of semi-communication) in the West-Slavic languages is caused by
differences of meaning or by apparently adequate words or phrases, derivate bases or afixes involved in the
meaning of the word. The misunderstanding of structures may also be caused by lack of knowledge about
common elements in West-Slavic languages and in Slavic languages at all and differences in syntax
structures. In the opposite way, many analogies in structures of the Czech, Polish and Slovak languages and
a knowledge of context in which speeches take place, have a positive influence on the semicommunication
(on the proper interpretation) but does not remove all the negative results.
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Czeska i czechos³owacka encyklopedystyka liczy sobie prawie 150 lat i podzieliæ
mo¿emy j¹ na trzy etapy ograniczone umownie latami: I – 1860–1909, II – 1918–1943,
III – 1962–2013. Ostatni etap mo¿na podzieliæ na dwa okresy: lata 1962–1989 i lata
1989–2013.
Etap pierwszy (1860–1908) zawiera imponuj¹cy dorobek czeskiego odrodzenia
narodowego, który przyczyni³ siê do metodycznego rozwoju leksykografii encyklopedycznej w Królestwie Czeskim i zainicjowa³ w tych latach powstanie dwóch ponadczasowych s³owników naukowych bêd¹cych w³aœciwie powszechnymi encyklopediami
uniwersalnymi. Dzie³a te to: pierwszy w pe³ni czeski (Riegrùv) slovník nauèný [S³ownik
naukowy (Riegera)] (1860–1874, skrót: RSN) oraz imponuj¹cy, wymieniany wœród najlepszych w dorobku œwiatowym Ottùv slovník nauèný. Illustrovaná encyklopaedie
obecných vìdomostí [S³ownik naukowy Otty. Ilustrowana encyklopedia wiedzy ogólnej] (1888–1909, OSN). Te dwa s³owniki odcisnê³y jako pierwowzory wyraŸne piêtno
na dalszych czeskich projektach encyklopedycznych.
Etap drugi (1918–1943) obejmuje publikacjê kilku interesuj¹cych encyklopedii uniwersalnych w okresie miêdzywojnia, a potem Protektoratu Czech i Moraw, do których zaliczymy: Masarykùv slovník nauèný. Lidová encyklopedie všeobecných vìdomosti [S³ownik naukowy Masaryka. Ludowa/narodowa encyklopedia wiedzy ogólnej]
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(1925–1933, MSN), Malý slovník nauèný [Ma³y s³ownik naukowy] (1925–1929, MSN),
Nový velký ilustrovaný slovník nauèný [Nowy wielki ilustrowany s³ownik naukowy]
(1929–1934, NVISN), Ottùv slovník nauèný nové doby. Dodatky [S³ownik naukowy
Otty nowych czasów] (1930–1943, OSNND) oraz Komenského slovník nauèný [S³ownik naukowy Komeñskiego] (1937–1938, KSN).
Etap trzeci (1962–2013) zawiera projekty leksykograficzne (encyklopedyczne) powsta³e po II wojnie œwiatowej w warunkach socjalistycznej Czechos³owacji, na której
losach swe piêtno odcisnê³y stalinizm, a potem trauma Praskiej Wiosny (1968), jak
równie¿ entuzjazm „aksamitnej rewolucji” (1989) oraz rozpad Czecho-S³owacji (1993)
i powstanie samodzielnej Republiki Czeskiej (1993). Na trzecim etapie historii czeskiej
encyklopedystyki powsta³o kilka leksykonów, które mo¿na nazwaæ wspó³czesnymi
i najnowszymi. Wœród nich do najwa¿niejszych nale¿¹: Pøíruèní slovník nauèný [Podrêczny s³ownik naukowy] (1962–1967, PSN), Malá èeskoslovenská encyklopedie [Ma³a
encyklopedia czechos³owacka] (1984–1987, MÈSE), DIDEROT. Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích [DIDEROT. Encyklopedia powszechna w oœmiu tomach] (1999,
VEDid), Všeobecná encyklopedie UNIVERSUM [Encyklopedia powszechna UNIVERSUM] (2001, VEU) oraz czeska Wikipedia (2002–2013).
Niniejszy artyku³ poœwiêcimy czechos³owackiemu i czeskiemu dorobkowi encyklopedycznemu z lat 1962–2013, analizuj¹c ogólnie dzie³a encyklopedyczne wymienione w tabeli 1.
Tabela 1. Najwa¿niejsze czechos³owackie i czeskie encyklopedie uniwersalne
Tytu³

Wydawca

Rok
wydania

Liczba
tomów

Liczba
hase³

Pøíruèní slovník nauèný

Academia

1962–1967

4

42 472

Malá èeskoslovenská encyklopedie

Academia

1984–1987

6

110 000

Malá ilustrovaná encyklopedie

Encyklopedický dùm

1999

1

30 000

Encyklopedický slovník

Encyklopedický dùm, Odeon

1993

1

35 000

Ilustrovaná encyklopedie

Encyklopedický dùm

1995

3

45 000

Všeobecná encyklopedie DIDEROT

Nakladatelský dùm OP

1998

4

50 000

Všeobecná encyklopedie DIDEROT

DIDEROT

1999

8

100 000

Velký slovník nauèný

DIDEROT

1999

2

100 000

2001

10

150 000

28

180 000
ilustracje:
5 100
za³¹czniki:
500

Všeobecná encyklopedie UNIVERSUM Euromedia Group Odeon
Ottùv slovník nauèný
(fotoreprint s³ownika wydanego
w latach 1888–1908)

Paseka, Argo

1996–2002

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: http://www.universum.cz/10_zaklad.asp.

Opisuj¹c dorobek encyklopedyczny z tego okresu w Czechach i Czechos³owacji,
nale¿y podkreœliæ, ¿e równie¿ „pokojowe” lata – zw³aszcza okres 1948–1989 – nie
sprzyja³y rzetelnym czeskim encyklopediom (z ma³ymi wyj¹tkami), chocia¿ koszmar
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wojenny i ludzkie straty, które przyniós³, wymaga³y uwiecznienia tych faktów. Jednak
nowy ³ad œwiatowy (zw³aszcza europejski), pozytywne i negatywne zmiany polityczne,
spo³eczne i kulturowe, nowe postacie i zjawiska tych czasów prowokowa³y powstanie
nowych leksykonów.

1. Pøíruèní slovník nauèný
Dopiero w 1962 r. do czeskich i s³owackich czytelników trafi³ inicjuj¹cy tom
pierwszej powojennej encyklopedii czeskiej i zarazem czechos³owackiej – 4-tomowy
Pøíruèní slovník nauèný. Jest to publikowana przez Academiê1 (wydawnictwo Czechos³owackiej Akademii Nauk [ÈSAV]) w latach 1962–19672 czeska encyklopedia
ukazuj¹ca siê w nowych warunkach polityczno-spo³ecznych i gospodarczych Czechos³owacji, która w zamyœle partyjnych decydentów z Komunistycznej Partii Czechos³owacji (KPCz) i „zaanga¿owanych” autorów powinna staæ siê pierwsz¹ encyklopedi¹ socjalistyczn¹ i zast¹piæ nieoceniony, ale „nieaktualny” ONS + ONSND. Du¿y
nacisk wœród hase³ s³ownika mia³ byæ po³o¿ony na problematykê œwiatowego ruchu komunistycznego, na europejskie „kraje demokracji ludowej” oraz przywódców i dzia³aczy komunistycznych. Na czele komitetu redakcyjnego stan¹³ akademik Vladimír
Procházka3, do którego nale¿a³a te¿ koordynacja dzia³añ wielu uczestnicz¹cych w projekcie redaktorów4 i ekspertów5, instytutów i placówek naukowych (m.in. Instytut Encyklopedyczny Czechos³owackiej Akademii Nauk [Encyklopedický institut ÈSAV] i Pracownia Encyklopedyczna S³owackiej Akademii Nauk [Encyklopedický kabinet SAV]).
Encyklopedia ta w 4 tomach na 3648 stronach zawiera 42 472 has³a, ka¿dy z tomów –
z wyj¹tkiem trzeciego – posiada na koñcu suplement (dodatky), w jej sk³ad wchodzi
223 kart-za³¹czników, które s¹ bogato ilustrowane6. Mimo swych politycznych ograniczeñ g³ównie dziêki szacie graficznej PSN cieszy³ siê popularnoœci¹ wœród u¿ytkowników i a¿ kolejnych 20 lat czekaæ trzeba by³o na jego nastêpcê.
1

Od roku 1966 pod t¹ nazw¹.

2

Kolejne tomy PSN: I – A–F (1962), II – G–L (1963), III – M–Ø (1966), IV – S–¦ (1967). Nak³ady poszczególnych tomów waha³y siê od 50 000 do 93 000 egz., a cena ksi¹g wynosi³a od 85,- do 90,- Kès, kompletu zaœ – 348,- Kès.
3
Vladimír Procházka (1895–1968) – czeski prawnik i dyplomata, t³umacz i publicysta, polityk KPCz,
pose³ do parlamentu (Ústavodárné Národní shromáûdìní, Národní shromáûdìní ÈSR), nauczyciel akademicki,
profesor UK i cz³onek CzAN [ÈSAV], ekspert w sprawach Rosji i ZSRR (Rychlík 2012: 308).
4

Jego zastêpcami zostali V. Knapp i A. Kolman, a redaktorami odpowiedzialnymi za poszczególne dziedziny byli: J. Fragner (nauki przyrodnicze i technika), B. Franìk (nauki spo³eczne), V. Smetana (geografia),
B. Janda (teksty wprowadzaj¹ce), Š. Pisoò (dyrektor EK SAV, problematyka s³owacka), V. Procházka (sekretarz redakcji), J. Turek (redaktor techniczny), J. Šváb (redaktor graficzny).
5
Z redakcj¹ wspó³pracowa³o wiele wybitnych i znanych naukowców, m.in.: A. M. Brousil (teoretyk, krytyk i re¿yser filmowy), F. Èùta (profesor chemii), K. Horálek (profesor slawistyki), A. Jirásek (lekarz),
A. Pilát (mykolog i botanik), L. Svoboda (profesor filozofii), O. Šík (polityk i ekonomista), F. Vodièka (historyk literatury) i inni.
6

1741 ilustracji czarno-bia³ych i 464 kolorowych oraz 63 barwnych map.
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2. Malá èeskoslovenská encyklopedie
Ta 6-tomowa Malá èeskoslovenská encyklopedie wydana zosta³a w latach 1984–1987
przez wydawnictwo Academia. Redaktorem naukowym projektu by³ Miroslav Štìpánek, dyrektor Instytutu Encyklopedycznego CSAN, w sk³ad redakcji wchodzi³o 60 leksykografów (w tym 25 wyspecjalizowanych redaktorów), z którymi wspó³pracowa³o
ponad tysi¹c autorów i konsultantów zewnêtrznych z ró¿nych dziedzin nauki, zazwyczaj eksperci zwi¹zani z CSAN7. Jej redaktorem graficznym i g³ównym edytorem by³
Ivan Krejzlík. Encyklopedia ta przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców i zawiera ponad 110 000 hase³ dotycz¹cych dziedzin humanistycznych, spo³ecznych, przyrodniczych (technika) oraz kultury (literatura, sztuka) i sportu. Przejrzyœcie zredagowane artyku³y has³owe wzbogacone s¹ przez stanowi¹ce 30% treœci: tabele historyczne
i statystyczne (zawarte bezpoœrednio w tekœcie), system odsy³aczy przedmiotowych,
11 000 czarno-bia³ych rysunków, schematów i grafów pogl¹dowych oraz 2000 barwnych ilustracji. Jej wartoœæ informacyjna i naukowa oraz organizacja formalna znakomicie
sprawdza siê nadal, jednak wyraŸnie zauwa¿alna jest presja polityczna lat „Husakowskiej normalizacji”. Sporo tekstów stanowi¹ biogramy historycznych i wspó³czesnych,
g³ównych i pomniejszych dzia³aczy aparatu KPCz i funkcjonariuszy pañstwowych, pominiêto jednak wiêkszoœæ polityków-reformatorów komunistycznych Praskiej Wiosny
(1968–1970), z wyj¹tkiem g³ównych postaci A. Dubèeka, O. Èerníka i J. Smrkovskiego
(ich biogramy s¹ bardzo okrojone i odpowiednio skomentowane)8. Warto jednak podkreœliæ du¿¹ rzetelnoœæ autorów encyklopedii, gdy¿ w odró¿nieniu od stalinowskich
praktyk ówczesnej encyklopedystyki socjalistycznej w MÈSE zawarto brakuj¹ce wczeœniej biogramy wybitnych postaci z czasów przedwojennej i demokratycznej Czechos³owacji (1918–1939, 1945–1948), sporo uwagi poœwiêcono przedwojennemu systemowi politycznemu (partyjnemu) Czechos³owacji, dzia³alnoœci czechos³owackiego –
ale nie komunistycznego – ruchu oporu oraz czeskim i s³owackim bohaterom
walcz¹cym na zachodnich frontach. W ostatnim tomie suplementowym z 1988 r. dokonano aktualizacji danych z roku poprzedniego.
Czechos³owacka „aksamitna rewolucja” w 1989 r. przynios³a donios³e zmiany w ¿yciu polityczno-spo³ecznym i gospodarczym, jak równie¿ w kulturze Czechów i S³owaków, narodów nadal bratnich, które nieco póŸniej (1992) zdecydowa³y siê na rozdzielenie wspólnego pañstwa. Jednak ostatnie 23 lata zaowocowa³y wieloma godnymi uwagi
encyklopediami (tab. 1). Przyjrzyjmy siê dwóm leksykonom interesuj¹cym pod wzglêdem merytorycznym i edytorskim, tzn. dzie³om DIDEROT. Všeobecná encyklopedie
v osmi svazcích i Všeobecná encyklopedie UNIVERSUM.
7

Na 5. stronie encyklopedii wymienieni s¹ cz³onkowie Redakcji G³ównej MÈSE [Hlavní redakce Malé
èeskoslovenské encyklopedie] (przewodnicz¹cymi byli: tom I i II – B. Kvasil, od tomu III – prezes CSAN,
akademik J. Øíman), brak jednak listy wszystkich autorów i konsultantów, natomiast szczegó³owo wykazani
s¹ cz³onkowie Redakcji Wykonawczej [Výkonna redakce], czyli kierownicy poszczególnych dzia³ów Instytutu Encyklopedycznego, tak¿e kierownik dzia³u gospodarczego i nawet – co dziwne – przewodnicz¹cy organizacji partyjnej (!) w redakcji MÈSE.
8
Podobne praktyki dotyczy³y rosyjskich i radzieckich „postaci kontrowersyjnych i niewygodnych” dla
Zwi¹zku Radzieckiego i ca³ego ruchu komunistycznego (np.: L. Trocki, L. Kameniev, G. Zinoviev, M. Bucharin); mimo ich oficjalnej rehabilitacji nie by³o informacji, czy byli wiêzieni i jak zmarli.
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3. DIDEROT. Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích
Wydawnictwo DIDEROT9 pod koniec ubieg³ego wieku wyda³o dwie znacz¹ce pod
wzglêdem objêtoœci encyklopedie – 8-tomow¹ i (planowan¹) 20-tomow¹, jednak dotychczas tylko pierwszy projekt zakoñczy³ siê sukcesem. DIDEROT. Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, opublikowana w 1999 r. w klasycznej wersji ksi¹¿kowej
i elektronicznej (kilka edycji CD), obok wydawanej jednoczeœnie „konkurencyjnej” encyklopedii UNIVERSUM (wydawca – Bertelsmann)10, by³a pierwszym w pe³ni oryginalnym czeskim leksykonem uwzglêdniaj¹cym zmiany polityczno-spo³eczne i gospodarcze
po „aksamitnej rewolucji”. Wœród wspó³pracowników redacji opracowuj¹cych poszczególne has³a byli specjaliœci z ca³ych Czech, wielu z nich to pracownicy naukowi z du¿ym doœwiadczeniem pedagogicznym. Encyklopedia zawiera prawie 100 000 hase³/
artyku³ów i ponad 8000 ilustracji11, w tym: map, tabel, schematów i grafów. Encyklopedia ta jest naprawdê powszechna (sensu stricto) i przeznaczona dla bardzo szerokiego
grona odbiorców, doskonale sprawdza siê w szkole, jak równie¿ w domu, gdy¿ by³a
planowana jako kompendium dla celów edukacyjnych12. Aby jeszcze bardziej zwiêkszyæ jej dostêpnoœæ wœród u¿ytkowników, wydawnictwo zdecydowa³o siê wydaæ j¹ jako
2-tomowy Velký slovník nauèný [Wielki s³ownik naukowy] (VSNDid), jednak ta wersja
encyklopedii DIDEROT jest bez ilustracji, na cieñszym papierze i formatu A4. W obydwu publikacjach has³a s¹ bardzo rozbudowane i starannie opracowane pod wzglêdem
leksykograficznym; znalaz³y siê tu tak¿e „modne” zagadnienia, których wczeœniej
nie zamieszczano w leksykonach, jak np.: astrologia, ekologia, ezoteryka, politologia, religioznawstwo, science fiction itp. oraz ³atwy dla m³odzie¿y uproszczony zapis
fonetyczny realizowany czeskim alfabetem przy has³ach, które w opinii redaktora
mog³y sprawiæ k³opot13. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e nazwiska wszystkich cudzoziemek
zakoñczone s¹ sufiksem -ová, zgodnie z czesk¹ zasad¹ pøechylování. Równie starannie
opracowane s¹ zagadnienia geograficzne, tabele s¹ przejrzyste, a podane dane staty9
Wydawnictwo DIDEROT, wed³ug opinii publicznej, przeœladuje jakieœ „fatum”; jest ono poniek¹d nastêpc¹ prawnym oficyny wydawniczej Nakladatelský dùm OP, którego dotyczy³a afera finansowa badana
przez policjê, gdy w latach 1995–1997 w wyniku intensywnej kampanii reklamowej nowej najwiêkszej czeskiej encyklopedii „zaginê³o” 40 000 000 Kè, które zebrano wczeœniej w ramach przedp³aty. Równie¿ wydanie
przez DIDEROT 20-tomowego leksykonu w latach 2000–2006 skoñczy³o siê kolejn¹ afer¹, tym razem z prawami autorskimi, co doprowadzi³o firmê do bankructwa (Hartmanová 2001: 585).
10

Poniewa¿ encyklopedie obydwu wydawnictw – DIDEROT i UNIVERSUM – ukazywa³y siê prawie jednoczeœnie, czêsto by³y w mass mediach i prasie specjalistycznej porównywane, jednak pod bardzo
wieloma wzglêdami (merytorycznymi i formalnymi) publikacja DIDEROT jest lepsza, przez co spodoba³a siê
czeskim u¿ytkownikom (zarówno m³odzie¿y, jak i doros³ym), którzy j¹ bardzo ceni¹ do dnia dzisiejszego.
11

Œwietne ilustracje (zw³aszcza zdjêcia) najczêœciej znakomicie uzupe³niaj¹ treœæ has³a, ale niejednokrotnie to ilustracja „dominuje”, a tekst jest „tylko” jej podpisem.
12

Co ciekawe, 8-tomowa DIDEROT by³a wówczas w du¿ej czêœci dotowana w ramach Narodowego programu wspierania wykszta³cenia [Národní program na podporu vzdìlanosti], co prze³o¿y³o siê na jej bardzo
przystêpn¹ cenê – ca³y komplet kosztowa³ 1992,- Kè. Wydawnictwo wyda³o tak¿e jeszcze tañsz¹ wersjê tej
encyklopedii (za 999,- Kè) pod tytu³em Velký slovník nauèný.
13

Chiñskie nazwy geograficzne podawane s¹ w miêdzynarodowej transkrypcji fonetycznej, któr¹ stosuj¹
wspó³czesne atlasy geograficzne.
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styczne, np. liczby mieszkañców pañstw i miast, zawsze opatrzone s¹ dat¹. Ogólnie encyklopedia na pierwszy rzut oka sprawia wra¿enie bardzo rzetelnej, wyczerpuj¹cej
i atrakcyjnej formalnie, a do tego solidnej i niezniszczalnej.
Sukces rynkowy tego dzie³a zachêci³ do wydania w latach 2000–2006 jego rozszerzonej wersji DIDEROT. Velká všeobecná encyklopedie; planowano 20-tomow¹ encyklopediê o objêtoœci 150 000 hase³, o bogatej szacie graficznej (ok. 20 000 barwnych
ilustracji, map, tabel i grafów)14, jednak w 2000 r. ukaza³y siê tylko pierwsze 3 tomy, po
czym publikacjê zawieszono w wyniku przekazania – na niezbyt jasnych zasadach –
praw jednej ze spó³ek projektu, co spowodowa³o bankructwo wydawnictwa i pozosta³ych udzia³owców.

4. Všeobecná encyklopedie UNIVERSUM
W 2001 r. czeskie wydawnictwo Odeon (nale¿¹ce do spó³ki Euromedia Group,
sk³adowej medialnego koncernu Bertelsman) wyda³o 10-tomow¹ encyklopediê uniwersaln¹ Všeobecná encyklopedie UNIVERSUM, bêd¹c¹ praktycznie sporz¹dzonym przez
2 lata czeskim przek³adem niemieckiego orygina³u Das Bertelsman Lexikon, który uzupe³niono o czeskie i œrodkowoeuropejskie informacje i realia. Opracowywa³ j¹ zespó³
prawie 350 czeskich i 500 zagranicznych autorów hase³ i konsultantów naukowych15.
Leksykon ten liczy 7000 stron, na których zawarto 150 000 hase³, 20 000 ilustracji, map
oraz zdjêæ, schematów i grafów, które s¹ optymalnie skorelowane z tekstami artyku³ów
has³owych. Has³a wzbogacone s¹ o prawie 130 000 odsy³aczy przedmiotowych wewnêtrznych oraz 2000 odsy³aczy (adresów) internetowych. Ciekawe i bardzo po¿¹dane
wydaje siê szczegó³owe potraktowanie hase³ prawniczych, politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych odnosz¹cych siê do funkcjonowania Unii Europejskiej, które bardzo
czêsto pojawiaj¹ siê we wspó³czesnych mass mediach oraz ¿yciu osobistym i zawodowym Czechów, jednak opisywanie jedynie niemieckich realiów i praktyk w tej dziedzinie wydaje siê nieco stronnicze. UNIVERSUM stanowi bez w¹tpienia bardzo rozleg³e
Ÿród³o wiedzy, które w miarê wyczerpuj¹co traktuje historiê, kulturê, literaturê, muzykê, teatr i film, staraj¹c siê zaprezentowaæ ró¿ne pr¹dy, kierunki i trendy oraz twórców
i ich dorobek (biografie) – zw³aszcza w wypadku muzyki i filmu (wykonawcy, re¿yserzy i aktorzy), co stanowi o oryginalnoœci tej encyklopedii. Jednak zauwa¿alne s¹ pewne niedoskona³oœci. Jedn¹ z nich stanowi cezura czasowa – dla wielu hase³ doln¹ „granic¹” jest 1945 lub 1948 r., a w wypadku wspó³czesnych hase³ kulturowych lata 60., 70.
i 80. s¹ pomijane lub traktowane bardzo wybiórczo. Do godnych odnotowania plusów
nale¿y rzetelna prezentacja najwa¿niejszych œwiatowych firm i koncernów (w tym
14
Ówczesne materia³y reklamowe proponowa³y wersjê standardow¹ (ok³adka ze sztucznej skóry, cena
tomu 800,- Kè), Classic (skóra i p³ótno, 1600,-) oraz Classic Plus (skóra, 2800,-), zastrzegaj¹c, ¿e po roku
2006 ceny kompletu w wymienionych wersjach zostan¹ podwojone (!).
15
Sk³ad redakcji cyklu encyklopedycznego UNIVERSUM: A. Koèí (kierownik projektu), J. Jùzlová (redaktor naczelny), J. Èermák (kierownik zespo³u autorskiego), J. Chlebounová (redaktor graficzny) i M. Páral
(redaktor wersji elektronicznej).
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wiêkszoœæ niemieckich), z danymi statystycznymi (np. profil i wartoœæ produkcji, obroty, liczba pracowników itp.). Niestety zauwa¿alny jest pewien negatywny trend w zakresie doboru biogramów postaci zagranicznych – dominuj¹ tu osoby z niemieckiego
krêgu kulturowego i reprezentuj¹ce zazwyczaj dziedziny nauk humanistycznych,
a wœród hase³ geograficznych i krajoznawczych gros stanowi¹ teksty dotycz¹ce wielkich i ma³ych miejscowoœci w Niemczech, co wyraŸnie zaburza proporcje w czeskiej –
by³o nie by³o – encyklopedii. Warto wspomnieæ te¿ o bogatej reprezentacji hase³
bêd¹cych ³aciñskimi sentencjami i cytatami t³umaczonymi na jêzyk czeski, co stanowi
novum we wspó³czesnych czeskich encyklopediach, jednak brak tu hase³ w odwrotnym
uk³adzie – czeskie przys³owie czy sentencja i jej „wyjœciowy” ³aciñski ekwiwalent.
Encyklopedia UNIVERSUM jako uniwersalny i popularny leksykon – mimo powy¿szych uwag – jest dzie³em udanym i komplementarnym16.
W latach 2002–2003 wydawnictwo Euromedia Group przygotowa³o na podstawie
wydania 10-tomowego tak¿e mniej obszerne wersje leksykonu UNIVERSUM: encyklopediê 4-tomow¹ (3200 stron, 80 000 hase³ oraz 9000 barwnych ilustracji, map, grafów
i tabelek), wersjê 2-tomow¹ Universum A–¦ (1250 stron, 35 000 hase³, 4270 ilustracji,
tabel i map satelitarnych) oraz 1-tomow¹ Všeobecná encyklopedie Nové Universum
(1300 stron, 4000 hase³, 3500 ilustracji itp.). Co wa¿ne, do ka¿dego rodzaju ksi¹¿kowej
encyklopedii jest bezp³atnie dodana wersja na CD (135 000 hase³, 10 000 barwnych ilustracji wysokiej rozdzielczoœci, 350 nagrañ audio i wideo, odsy³acze internetowe
i wszechstronna wyszukiwarka hase³ i tematów), która co kwarta³ mo¿e byæ aktualizowana przez Internet17.
W roku 2005 w tym samym wydawnictwie wydano leksykon tematyczny pt. Encyklopedie Èesko [Encyklopedia Czechy], nawi¹zuj¹c¹ do tytu³ów Zvíøe, Zemì i Èlovìk
presti¿owego brytyjskiego wydawnictwa Dorling Kindersley oraz znanego ju¿ cyklu
encyklopedycznego Universum. Jest to oryginalna czeska encyklopedia poœwiêcona Republice Czeskiej. Na 512 stronach znajdziemy w niej a¿ 8000 hase³, które zawieraj¹
alfabetycznie uporz¹dkowane biogramy wybitnych czeskich postaci, jak równie¿ kompleksowe has³a dotycz¹ce prawie 2000 miast i gmin z Czech, Moraw i Œl¹ska. Ca³oœæ
zdobi ponad 2500 ilustracji i zdjêæ, map przegl¹dowych. Zawarto w niej równie¿ kalendarium-przegl¹d czeskich dziejów i wydarzeñ spo³ecznych. Ciekawym zabiegiem wydaje siê zamieszczenie 35 rozdzia³ów tematycznych w porz¹dku alfabetycznym,
mówi¹cych o charakterystycznych czeskich realiach i dorobku kulturowo-cywilizacyjnym oraz poszczególnych regionach kraju18.
16
Encyklopedia UNIVERSUM zdoby³a „Nagrodê jury za wybitne dzie³o encyklopedyczne” w konkursie
„Slovník roku 2001” organizowanym przez Stowarzyszenie T³umaczy.
17

Szczegó³y historyczne edycji leksykograficznych i oferta: http://www.universum.cz

18
Czeskie tytu³y kolejnych rozdzia³ów tematycznych: architektura, Èeská republika, dìjiny, divadlo, film,
hrady a zámky, hudba, Jihoèeský kraj, Jihomoravský kraj, Karel IV., Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj,
Liberecký kraj, literatura, malíøství a sochaøství, Morava, Moravskoslezský kraj, noviny a novináøství, ochrana pøírody, Olomoucký, památky UNESCO, Pardubický kraj, pivo a pivovarnictví, Plzeòský kraj, Praha,
pravìk, rostlinstvo, sklo, sport, Støedoèeský kraj, Ústecký kraj, Vysoèina (kraj), Zlínský kraj, zoologické
a botanické zahrady, zvíøena.
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5. Czeska wersja Wikipedii
Nieustanny postêp informatyczny wymusza na nas modyfikacjê dotychczasowych
zachowañ i przyzwyczajeñ, stymuluje do ci¹g³ego uczenia siê i doskonalenia. Dla niektórych osób – zw³aszcza tych bardziej konserwatywnych – technologiczne (komputerowe) nowinki to zbyteczne zabawki i gad¿ety, dla innych zaœ to wirtualni nauczyciele
i nieocenieni pomocnicy, których przydatnoœæ to niezaprzeczalna oczywistoœæ. Jednak
pamiêtaæ trzeba, ¿e wszystko ma swoje dobre i z³e strony…
Czy tego chcemy, czy te¿ nie, musimy stopniowo przyzwyczajaæ siê do tego, ¿e tradycyjne papierowe ksi¹¿ki i gazety ustêpuj¹ miejsca publikacjom dostêpnym na uniwersalnych multimedialnych noœnikach. Oczywistym faktem jest stopniowe zastêpowanie
papierowych wydañ s³owników i encyklopedii przez ich wersje elektroniczne (CD,
DVD) oraz internetowe. Nale¿¹ do nich nie tylko profesjonalne komputerowe publikacje przygotowane „po staremu” przez zespo³y redakcyjne i specjalistów, ale tak¿e oddolne inicjatywy internautów. Wœród nich najbardziej znanym przyk³adem jest s³ynna Wikipedia, a tak¿e ró¿ne fora edukacyjne, tworzone ad hoc, z potrzeby chwili i serca oraz
poczucia misji: pragnienia „dania czegoœ wirtualnej spo³ecznoœci”. Zdarza siê, ¿e taka
internetowa publikacja jest efektem intelektualnego wygodnictwa (czy nawet lenistwa)
i powierzchownych potrzeb informacyjnych i edukacyjnych, co prowadzi do bezkrytycznego powielania raz ju¿ opublikowanych informacji. Chocia¿ nie jest to regu³¹, bo
wiêkszoœæ wirtualnego materia³u jest oryginalna i reprezentuje wysoki poziom merytoryczny (informacyjny), to jednak ryzyko trafienia na nierzeteln¹ informacjê zawsze istnieje. Zajmuj¹c bezstronne stanowisko, w pracy dotycz¹cej czeskiego dorobku encyklopedycznego nale¿y poœwiêciæ nieco miejsca najnowszej encyklopedii uniwersalnej,
dostêpnej 24 godziny na dobê w prawie ka¿dym czeskim domu, instytucji publicznej
i firmie. Wikipedia jest bowiem pisan¹ i redagowan¹ przez internautów globaln¹, wielojêzyczn¹, darmow¹, woln¹ encyklopedi¹ powszechn¹. Przyjrzyjmy siê wiêc dok³adniej
czeskiej wersji Wikipedii oraz porównajmy niektóre jej aspekty z wersj¹ polsk¹19.
Œwiatowa Wikipedia jako globalny, ogólnodostêpny, darmowy, tworzony przez wolontariuszy spo³eczny projekt encyklopedyczny wystartowa³a przed 12 laty (powsta³a
w 2001 r. w USA). Pod koniec 2013 r. mia³a 287 wersji jêzykowych i 43 635 000
aktywnych u¿ytkowników z ca³ego œwiata. Do tej pory osi¹gnê³a liczbê ok. 30 363 000
artyku³ów has³owych (na 109 787 128 stron skojarzonych z globaln¹ Wikipedi¹)20, codziennie wzbogacaj¹c siê o ok. 10 000 nowych hase³. To wspó³czeœnie pi¹ta najpopularniejsza globalna domena WWW, na której g³ówn¹ stronê zagl¹da co dnia ok. 7 000 000
internautów (po³owa z nich to goœcie angielskiej wersji encyklopedii). Spoœród dwóch
omawianych wersji jêzykowych pierwsza powsta³a wersja polska. Tabela 2 prezentuje
19
Na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna, http://cs.wikipedia.org/
wiki/Hlavn%C3%AD_strana, http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka, F. Nachtmann,
http://www.mediafax.cz/domaci/3249192-Ceska-Wikipedie-presahla-hranici-200 -tisic- clanku -prekonala -iOt-tuv-slovnik-naucny [dostêp: 7.07.2011]; ÈTK: http://tech.ihned.cz/c1-25610810-ceska-verze-wikipedie-uz-ma-sto-tisic-clanku [dostêp: 20.02.2011], G. Hanusková, http://zpravy.ihned.cz/c1-49469350-wikipediaslavi-10-let-svuj-potencial-vidi-v-zenach- a-lidech-z-rozvojovych-zemi [dostêp: 20.02.2011].
20

http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias [dostêp: 11.12.2013].
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przegl¹d s³owiañskich wersji Wikipedii na tle innych wersji jêzykowych (w nawiasie
podano miejsce w zestawieniu pod wzglêdem liczby hase³).
Tabela 2. Slowiañskie wersje Wikipedii na tle innych wersji jêzykowych
Liczba
artyku³ów

Wersja jêzykowa

3 900 000(+)

angielska

1 000 000(+)

niderlandzka, niemiecka, szwedzka, francuska, w³oska, rosyjska (7), hiszpañska, polska (9)

250 000(+)

ukraiñska (16), czeska (18)

100 000(+)

serbska (28), s³owacka (33), bu³garska (37), chorwacka (39), s³oweñska (40)

50 000(+)

serbskochorwacka (52), macedoñska (56), bia³oruska (58/67)

10 000(+)

boœniacka (69),

5 000(+)

górno³u¿ycka (132),

1 000(+)

dolno³u¿ycka (206)

500(+)

scs (239)

ród³o: opracowanie wlasne na podstawie: http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias [dostep: 11.12.2013].

Polska Wikipedia (domena: www.pl.wikipedia.org) – polskojêzyczna autonomiczna
edycja Wikipedii jest drug¹ (po rosyjskiej) najwiêksz¹ spoœród wszystkich Wikipedii
w jêzykach s³owiañskich (stan na grudzieñ 2013 r.). Pod wzglêdem liczby artyku³ów
znajduje siê na 9 miejscu w pierwszej dziesi¹tce wœród wszystkich wersji jêzykowych,
osi¹gaj¹c liczbê 1 015 000 artyku³ów has³owych (na 2 000 000 stron tej domeny), ustêpuj¹c tylko wersjom: angielskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej,
w³oskiej, rosyjskiej i hiszpañskiej21. Polska wersja Wikipedii zosta³a za³o¿ona 26 wrzeœnia 2001 r. przez lekarza Krzysztofa Jasiutowicza oraz fizyka Paw³a Jochyma, a pierwszy artyku³ poœwiêcony by³ regule Titiusa–Bodego22.
W tabeli 3 zawarte zosta³y wa¿ne fakty i dane statystyczne dotycz¹ce polskiej i czeskiej wersji „globalnej encyklopedii internetowej”.
Czeska Wikipedia (domena: www.cs.wikipedia.org) powsta³a w maju 2002 r., staj¹c
siê obecnie najwiêksz¹ „czesk¹ encyklopedi¹ narodow¹” – pod koniec 2013 r. przekroczy³a pu³ap 281 100 zamieszczonych tam artyku³ów has³owych (na 726 020 stron wersji jêzykowej)23. W ten sposób czeska Wikipedia przekroczy³a o 100 000 hase³ objêtoœæ
OSN (o 40 000 hase³ licz¹c razem z OSNND), najwiêkszej do tej pory encyklopedii
uniwersalnej w Czechach. Codziennie przybywa œrednio ponad 100 nowych hase³,
a grono sta³ych edytorów, którzy kontroluj¹ i weryfikuj¹ zamieszczone tam has³a, liczy
prawie 1000 osób (rekordzist¹ wœród nich jest A. Vítek z CzAN). Internetowy portal
21

Wed³ug badania Megapanel PBI/Gemius, przeprowadzonego we wrzeœniu 2011 r., Wikipedia mia³a
w Polsce 9 436 027 faktycznych u¿ytkowników i zajê³a pod tym wzglêdem 9 miejsce wœród wszystkich witryn internetowych.
22
Hipoteza, wed³ug której œrednie odleg³oœci planet od gwiazdy centralnej w Uk³adzie S³onecznym mo¿na
wyliczyæ doœæ dok³adnie wed³ug pewnego prostego prawa arytmetycznego.
23

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Speci%C3%A1ln%C3%AD:Statistika&action=raw
[dostêp: 11.12.2013].
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www.cs.wikipedia.org pod wzglêdem liczby artyku³ów zajmuje 18 miejsce na 287 istniej¹cych wersji jêzykowych. Liczba jej zarejestrowanych u¿ytkowników osi¹gnê³a ju¿
prawie 243 000 osób. Pierwszym administratorem czeskiej Wikipedii by³ esperantysta Miroslav Malovec, który przet³umaczy³ z esperanto na jêzyk czeski pierwszy tekst
na stronê g³ówn¹ portalu. Od wrzeœnia 2004 r. pojawi³o siê na sta³e czeskie logo z napisem Wikipedie Otevøená encyklopedie. Portal obs³ugiwany jest przez oprogramowanie
MediaWiki.
Tabela 3. Porównanie polskiej i czeskiej Wikipedii (stan z dnia 11.12.2013)
Fakty i liczby
Adres/domena

Wersja polska

Wersja czeska

www.pl.wikipedia.org

www.cs.wikipedia.org

Data uruchomienia

26.09.2001

14.11.2002

Liczba artyku³ów has³owych

1 014 697

281 076

Liczba dotychczasowych edycji

38 979 261

11 347 451

590 576

242 772

150

31

100 artyku³ów

09.2001

—

1 000 artyku³ów

01.2002

—

10 000 artyku³ów

22.05.2003

06.2005

100 000 artyku³ów

16.09.2005

19.2008

500 000 artyku³ów

14.05.2008

—

1 000 000 artyku³ów

24.09.2013

—

Liczba zarejestrowanych u¿ytkowników
Liczba administratorów
Logo narodowej wersji
„Kamienie milowe”:

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias [dostêp: 11.12.2013].

Po 13 latach istnienia tej internetowej encyklopedii mo¿na siê pokusiæ o pewn¹ obserwacjê lingwistyczn¹ dotycz¹c¹ prezentowanych wersji narodowych. Jêzyk Wikipedii,
z uwagi na twórców hase³ (którymi s¹ wolontariusze, g³ównie studenci, hobbyœci oddani misji tworzenia Ÿróde³ wiedzy dla innych), ró¿ni siê zasadniczo od jêzyka profesjonalnych encyklopedii. Wielu autorów przed przyst¹pieniem do tworzenia i edycji hase³
nie zapoznaje siê z kardynalnymi zasadami Wikipedii, zaleceniami edycji czy poradami
stylistycznymi. Efektem tego s¹ nierzadkie b³êdy jêzykowe, m.in. autorzy czêsto
pos³uguj¹ siê kolokwializmami, u¿ywaj¹ pleonazmów, pos³uguj¹ siê zbyt d³ugimi zdaniami o z³ej konstrukcji gramatycznej lub stylistycznej. Czêsto spotyka siê b³êdy ortograficzne (w tym „literówki”) i niew³aœciw¹ (b¹dŸ niedba³¹) interpunkcjê, pomijane
bywaj¹ polskie i czeskie znaki diakrytyczne. W czeskiej wersji spotykane by³o manieryczne archaizowanie treœci (charakterystyczna koñcówka bezokolicznika -ti). Co równie¿ wa¿ne i bardzo zauwa¿alne, autorzy hase³ polskiej i czeskiej Wikipedii czêsto nie
przestrzegaj¹ jednej z podstawowych jej zasad, wrêcz klasycznej wytycznej encyklopedystów – zachowywania neutralnego punktu widzenia – i zamiast obiektywnej in-
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formacji prezentuj¹ subiektywne pogl¹dy. Czasami zamieszczane s¹ nierzetelnie odwo³ania do bibliografii i Ÿróde³, co rzutuje na wiarygodnoœæ zawartych informacji.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e po apelach administratorów obu Wikipedii i osób weryfikuj¹cych zawarte tam informacje stopniowo poprawia siê jakoœæ merytoryczna i jêzykowa umieszczanych tam tekstów o charakterze s³ownikowym lub encyklopedycznym, co
dobrze wró¿y na przysz³oœæ.
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CZECH AND CZECHOSLOVAK UNIVERSAL ENCYCLOPAEDIAS
FROM 1962–2013
Summary

The Czech and Czechoslovak encyclopaedic studies are almost 150 years old and can be divided into three
conventional stages: Stage One: 1860–1909, Stage Two: 1918–1943, Stage Three: 1962–2013. The third stage
(1962–2010) includes lexicographic (encyclopaedic) projects undertaken after World War II in the reality of
socialist Czechoslovakia (1948–1989), democratic Czechoslovakia (1989–1992) and then the autonomous
Czech Republic (1993). It was then that a few reference books originated. The books, which can be justifiably
called the latest and most contemporary, include among others: A Concise Scientific Dictionary [Pøíruèní
slovník nauèný] (1962–1967, the Czech abbreviation of the title: PSN), A Small Czechoslovak Encyclopaedia
[Mala èeskoslovenská encyclopedie] (1984–1987, MÈSE), DIDEROT. A Popular Encyclopaedia in 8 volumes
[DIDEROT. Všeobecná encyclopedie v osmi svazcích] (1999, VEDid), A UNIVERSUM Popular Encyclopaedia [Všeobecná encyclopedie UNIVERSUM] (2001, VEU) and the Czech Wikipedia (2002–2013). This
article is devoted to the Czech (and Czechoslovak) encyclopaedic achievements, and it generally presents and
analyzes the most important reference books of this period.
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Abstract:
The text represents a mixture of verbal and non-verbal means, both of which influence its interpretation and
understanding by the addressee. One of the most important non-verbal means are paragraphic means
(paragraphems). The term and its content have been changed since the first publication and classification (by
Reformatsky) and the included types of paragraphems and their understanding in linguistics as well. Their
functions can differ according to the style and texts. The authors summarize the approaches, analyze
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Text pøedstavuje ze sémiotického hlediska soubor mnoha sloûek, které se podílejí na
konstituování jeho znakovosti. To, ûe neverbální prostøedky hrají pøi jeho interpretaci
velice významnou úlohu, je všeobecnì známo jiû po staletí, ovšem funkce rùzných typù
neverbálních prostøedkù pøi konstrukci i interpretaci textu je rùzná. Grafémy i paragrafémy plní sémiotické funkce, posilují názornost textu, podílejí se na jeho motivovanosti a pochopitelnosti. Vedle toho ovšem také zuûují jeho interpretovatelnost, svými
vlastnostmi posilují pøedinterpretovanost textu. Proces pochopení textu se zakládá na
* Studie vznikla na základì materiálu monografie vìnované problematice funkce paragrafémù a jejich
vyuûití v psaném odborném textu. Text byl napsán za podpory projektu GA ÈR P407/12/1830 Vztah kognitivních struktur ûáka a struktur jazykového systému v procesu edukace èeského jazyka a pod záštitou Univerzitního výzkumného centra (UNCE) Centrum výzkumu základního vzdìlávání na UK PedF v Praze.
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analýze a následné syntéze percepované informace, tzn. má dva smìry – od pochopení
èástí k pochopení celku a od pochopení celku k pochopení jeho èástí.
Paragrafické prostøedky pøedstavují jistý korelát k paralingválním prostøedkùm
mluvené øeèi. Jako pøedmìt lingvistického zkoumání bývají uchopovány rùznì široce,
v této práci je chápeme v souladu s pøístupem Gorelova (Ãîðåëîâ 1980) a Plotnikova,
který je vymezuje jako „všechny averbální znaky, které mají v psaném textu neslovesnou formu, napø. fotografie, kresby, symboly, schémata, grafika, diagramy, èíslice
atd.“ (Ïëîòíèêîâ 1992: 34–35).
Systém paragrafických prostøedkù mùûeme vidìt jako dvouúrovòovou soustavu
prvkù, z nichû první tvoøí interpunkèní znaky, mezery, èíslice, vzorce, paragrafy, procenta apod., tedy paragrafémy, které jsou pøímo souèástí textu, a druhou tvoøí
neverbální prostøedky pøedstavující rùzné typy zobrazení (kresby, fotografie, schémata
apod.). První skupina je standardizovaná, výskyt paragrafémù bývá podmínìný a mívá
své zákonitosti, perceptor je na tyto znaky zvyklý, proto je vnímá jako prostøedky
pøenosu písemného sdìlení. Zobrazení, jako ilustrace v nejširším slova smyslu, jsou
v textu snáze vydìlitelné, percepují se podmínìnì vzhledem ke své nenormovanosti
a nepravidelnosti.
Tøídy paragrafémù, které se vyuûívají v psaném textu, jsou heterogenní. To je
umoûòuje tøídit a systematizovat z rùzných hledisek, se zohlednìním ûánru textu, jeho
tematiky, zpùsobu vyjádøení paragrafému, stupnì zachycení vnìjší reality a funkce, jiû
paragrafém v textu plní.
Za jednu z prvních klasifikací paragrafických prostøedkù lze povaûovat typologii
v práci A. A. Reformatského (Ðåôîðìàòñêèé 1938: 147), který pracuje se dvìma typy
paragrafémù – vìcnými (äåëîâûå) a ozdobnými (äåêîðàòèâíûå). Mezi sluûební
paragrafémy øadí schémata, náèrtky nebo diagramy, zatímco dekorativní chápe jako ty
paragrafémy, které se objevují ve všech typech textù (od uèebnic s nákresy, které se
blíûí sluûebním paragrafémùm, aû po umìleckou literaturu s ilustracemi). Mezi nimi se
vyskytuje celá øada pøechodných typù. Vydìlit lze podle Reformatského pìt základních
typù ilustrací – geometrické náèrtky, schematické obrázky (plány apod.), kartografie,
fotoilustrace a fotomontáû. Tyto prostøedky pùsobí na ètenáøe rùznì intenzivnì, na èemû
se mohou podílet i zpùsoby jejich zobrazení.
Ve ètyøicátých letech se objevila klasifikace paragrafémù podle typu zobrazení, která
zahrnuje devìt skupin prostøedkù: originální kresby (obrazy, skicy), technické obrazy
a rysy, náèrtky, diagramy, geografické mapy, fotografie, fotopisy a fotomontáûe (Êèñèí
1946), jeû mohly zahrnovat ještì další skupiny a podskupiny. Je vidìt, ûe Kisin nepovaûoval typografické znaèky a znaky za paragrafémy; do paragrafemiky patøí podle jeho
koncepce pouze doprovodné averbální prostøedky. Celá soustava ovšem pùsobí nesourodì, prostøedky, a zejména jejich skupiny, zohledòují rùzná hlediska, napø. fotografie dále Kisin dìlí tematicky na umìlecké, technické a krajinné. Do charakteristiky
paragrafémù se nedostaly naopak jiné prostøedky, které bývají v textu bìûné (tabulky,
ornamenty apod.).
Jedny z nejnovìjších koncepcí paragrafických prostøedkù podávají Volkov (Âîëêîâ
1982) nebo Kostygina (Êîñòûãèíà 1987). Volkov rozpracovává a modifikuje klasifikaci podle typu zobrazení, operuje celkovì se tøinácti skupinami – od Kisinovy typologie
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se liší spíše v pøeskupení jednotlivých typù neû v originálním pøístupu. Volkov pracuje
s obrázky, náèrtky a schématy; mapami a obrysy; tabulkami; matematickými a chemickými vzorci; penìûními znaèkami; ornamenty; prognostickými znaèkami; znaèkami
souvisejícími s pøípravou a provádìním experimentù; èíslicemi a èíselnými znaky; heraldickými znaèkami; náboûenskými a symbolickými texty; kodikologickými a vodními
znaèkami; notami.
Kostygina svoji koncepci zakládá na klasifikaci písemných textù a ûánrù, v nichû se
paragrafémy objevují, a vydìluje vìdecko-poznávací ilustrace (fotografie, technické
obrázky, schémata, náèrtky apod.), tvùrèí ilustrace (humoristické a syûetové obrázky)
a syntetické ilustrace, které v sobì zahrnují prvky pøedcházejících dvou typù. Dokazuje
tedy závislost typu paragrafému na stylu.
Tøetí souèasný pøístup pøedstavuje klasifikace Plotnikova (Ïëîòíèêîâ 1992), zaloûená na zohlednìní typu motivovanosti (vnìjší, vnitøní a strukturní). Mezi vnìjškovì
motivované paragrafémy patøí pøímé ilustrace (fotografie, reprodukce, obrázky), vnitønì
motivované paragrafémy jsou schématické ilustrace (schémata, grafika, diagramy)
a strukturnì motivované paragrafémy pøedstavují dvì skupiny jevù. První jsou averbální
znaky motivující obsah prostøednictvím pøímosti jejich zobrazení (vzorce, èíslice apod.)
a druhé averbální znaky motivující obsah prostøednictvím organizace komponentù (posloupnost a následnost znakù a jejich struktura ve vzorcích, èíselných øadách apod.).
Vizuální motivovanost paragrafémù se sniûuje v následující posloupnosti: fotografie –
obrázky – náèrtky – schémata – grafy – tabulky – vzorce, s jejím sniûováním se ovšem
zvyšuje jejich vnitøní, hloubková motivovanost.
Uvedené paragrafémy se liší svými funkcemi a vztahem k textu. Fotografie plní funkci dokumentaèní a zpøesòující, obrazové ilustrace doprovázejí verbální text, pøípadnì
mohou poslouûit vysvìtlení napsaného èi plnit èistì estetickou funkci – estetizovat
tištìný text. Vyuûití paragrafémù v rùzných typech psaných textù je silnì závislé na funkci, kterou má text plnit. V publicistice slouûí rùzné typy paragrafických prostøedkù
k plnìní persvazivní funkce – k upoutání pozornosti ètenáøe, ke zdùraznìní klíèových
míst v textu, k dokreslení zpracovávaného materiálu apod. Tyto prostøedky v textu charakterizuje velice silná výbìrovost, vysoká míra emotivnosti a expresivnosti, konvenènost, ale také šablonovitost èi reprodukovanost. Tištìná média obecnì vyuûívají
mnoho znakù s vysokou mírou denotativnosti, tj. nabízejí sdìlení, která se zdají být
vìrným obrazem skuteènosti (srov. Jirák, Köpplová 2007). Právì velikost písma, jeho
barva, barva podkladu mohou hrát velice silnou roli pøi percepci a interpretaci
mediovaného obsahu. Vedle toho média pracují s ikonickými paragrafémy – fotografiemi, jeû dokumentují èi zpøesòují dle potøeby mediované sdìlení, ovšem ani jejich
dokumentaèní funkce není èistì objektivní.
Zcela jinou roli ovšem hrají paragrafémy v odborném textu. Jejich zastoupení bude
pochopitelnì silnì závislé na oboru, v nìmû text vzniká – napø. chemický text bude
charakterizován vysokým mnoûstvím chemických vzorcù, tabulek, grafù, ale i fotografií
a nákresù. Jejich typologii a výskyt zkoumáme na základì materiálu rùzných encyklopedických textù, a to z nìkolika dùvodù. Encyklopedický text je realizován
sémioticky dvìma subkódy – verbálním a neverbálním, pøièemû neverbální subkód se
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realizuje pomocí grafických a zobrazovacích kódù. Jejich sjednocující faktor pøedstavuje pøedmìt popisu (zobrazení), ale také zpùsob pøedání materiálu.
T. V. Radzijevskaja (Ðàäçèåâñêàÿ 1996: 266) chápe encyklopedie jako specifický,
informativnì-informaèní text, jehoû základním konstrukèním principem je princip
øetìzení subtextù, z nichû kaûdý pøedstavuje samostatný text, coû umoûòuje hovoøit
o selektivnosti jeho percepce. Jednotlivé subtexty se skládají ze záhlaví stati a jejího
textu, v komunikaci pøedstavují textovou realizaci bloku otázky a odpovìdi, v nìmû je
analogií otázky záhlaví stati a její text pøedstavuje odpovìï. Ètenáø k encyklopedickému textu pøistupuje výbìrovì a hledá pouze potøebnou informaci v subtextech
na základì organizaèní struktury encyklopedie (nejèastìji na základì abecedního
poøádku hesel).
Na rozdíl od výkladových (jazykových) slovníkù, které zachycují jazykovou sémantiku, encyklopedické slovníky zaznamenávají vnìjazykovou sémantiku, tj. oblast
sociálních (nocionálních) znalostí a konkrétních reálií jako prvkù a pøedmìtù urèité
tøídy (Âîðîáüåâ 1994: 112–116), oblast, kterou zachycuje kultura národa. Jazyková
sémantika dá pouze obecnou pøedstavu o skuteènosti, zatímco kaûdé slovo v sobì zahrnuje zobecnìné vlastnosti a prùmìrný obraz skuteènosti.
A. Karpenko (Êàðïåíêî 1994) vymezil šest typù encyklopedických textù: obecnìkulturní (encyklopedie nìkteré zemì, mytologická encyklopedie apod.), specializované
kulturní (hudební, divadelní, výtvarná encyklopedie), vìdecký a vìdecko-technický
(lingvistická, fyzikální, medicínská encyklopedie), vìdecky-popularizaèní (krátká encyklopedie domácí hospodyòky, zahrádkáøe, chovatele apod.), školní a uèební encyklopedie (encyklopedie mladého biologa, fyzika, chemika apod.), vlastivìdné encyklopedie
(texty vìnované nìkterému regionu). Kromì nich mùûeme vydìlit jako speciální typ encyklopedie dìtské, které nepøedstavují uèební encyklopedický text a jsou vìkovì
uzpùsobeny cílovému ètenáøi.
Vyjdeme-li z charakteristik uvedených výše, je jasné, ûe v encyklopedických textech
se široce uplatòují rùzné typy paragrafémù nezávisle na tom, komu jsou encyklopedické
slovníky urèeny, protoûe se u nich pøedpokládá vìkovì heterogenní ètenáø. Výjimku
tvoøí dìtské encyklopedie, kde je nadmìrné mnoûství informací pøedáváno právì
prostøednictvím obrázkù, pøípadnì fotografií. Dùvodem, proè se v encyklopedických
textech objevuje velké mnoûství paragrafémù, je podle autorù to, ûe ilustrace (paragrafém) podává harmonický obraz celku, jenû lze bezprostøednì percepovat, zatímco
obsah vyjádøený verbálnì se utváøí a zároveò je percepován postupnì, znak za znakem.
Navíc mezi slovy (verbálními znaky) se objevují pøeváûnì znaky symbolické, zatímco
paragrafémy patøí primárnì mezi ikóny, pøípadnì mezi indexy (srov. Daneš 1995).
Verbální text pøedstavuje lineární øetìzec znakù vnitønì spojených mezi sebou smyslem
a gramatikou. Tento øetìzec je rozdìlitelný na dílèí komponenty (kapitoly, rubriky, odstavce, vìty, slova, písmena...). Paragrafémy doprovázející encyklopedický text jsou
spojeny s verbální sloûkou tématem a obsahem textu, dokreslují je. Podobnì jako
paragrafémy není ani verbální text encyklopedie homogenní z hlediska své struktury,
v zásadì se na ní podílejí tøi rùzné textové typy. Základní text nese hlavní informaci,
jsou to texty heslových statí. Doplòující text pøedstavuje pøedmluva, doslov, komentáøe,
odkazy, slovníky, které objasòují základní text, dále orientaèní textové odkazy, popisy
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a komentáøe k obrázkùm, které objasòují obrazové sloûky knihy. Tøetí typ textu je
pomocný text zahrnutý v tiráûi, jenû obsahuje informace o vydání, vydavateli, redaktorech apod.
Paragrafémy, které se objevují v encyklopedických textech, jsou vèlenìny do
verbálního textu dvìma zpùsoby. Buï jsou umístìny do zvláštních rámcù èi polí
ohranièených jasnou hranicí, nebo se objevují na listu spoleènì s verbálním textem;
v tom pøípadì je percepce obou textù mnohem propojenìjší, ètenáø je vnímá témìø
souèasnì. Podle Reformatského (Ðåôîðìàòñêèé 1938) hraje svoji roli pøi komunikaci
s encyklopedickým textem rovnìû umístìní paragrafému na stránce. To odpovídá
i tvrzení Beregovské (Áåðåãîâñêàÿ 1997: 129–134), ûe texty, které jsou symbiózou
verbálních a neverbálních prostøedkù, snadno pøecházejí z jednoho kódu na druhý a naopak. Nicménì plnì s názorem Beregovské souhlasit nelze, nebo všechny typy
paragrafémù nejsou pøeveditelné na slova. Lze ovšem hovoøit, protoûe jazyk stejnì jako
jiné sémiotické systémy je vzhledem k vnìjšímu svìtu sekundární, o urèitém izomorfizmu verbálního a neverbálního subkódu.
Abramjan podotýká, ûe znakový model je analogický vûdy pouze ve známých
vztazích, analogie v jednom vztahu je doprovázena rozdílností v jiných vztazích. V modelech je vûdy ostøe vyjádøena jednostrannost (Àáðàìÿí 1965: 222). Dá se tedy øíci, ûe
paragrafémy smìøují naše vnímání pouze na urèitou stránku objektu, jeû obvykle
nebývá vyjádøena ve slovesném textu. Je-li u hesla Mozart uveden portrét hudebníka,
paragrafém dokresluje ètenáøi pøedstavu, jak skladatel vypadal, nicménì ve verbální
sloûce hesla o vzhledu nebudou uvedeny ûádné informace. Zároveò, jak upozoròuje
i Daneš (1995), umìlec nemùûe transformovat celý verbální text do paragrafémù, ale
vystihuje pouze urèité prvky èi okamûiky, vybrané podle své vùle, a tìm dává obrazovou pøedstavu. Nastane-li mezi verbálním a neverbálním znakem úplná synonymie, zesiluje paragrafém porozumìní textu. V ostatních pøípadech jde pouze o doplnìní informace vyjádøené slovy.
Pouûití rùzných typù averbálních prostøedkù je podmínìno cíli, jichû chtìjí vydavatelé dosáhnout. Pokud je nutno podat informace o vnìjším svìtì, vyuûívají se
nejèastìji fotografie, protoûe odráûejí zobrazovanou skuteènost nejpøesnìji. Tím lze
vysvìtlit jejich vysoké zastoupení v encyklopedických textech. Pokud je cílem popis
vnitøní stavby jevu, jeho struktura, vyuûívají se paragrafémy jako plány, schémata,
náèrtky apod. Ilustraci závislostí mezi analyzovanými jevy podávají nejlépe tabulky,
grafy a vzorce. Výrazné paragrafémy jako obrazy, kresby, karikatury apod. mají zase
vysoký úèinek na emocionální stránku adresátovy osobnosti. Ètenáø, který se seznamuje
s textem, si všímá i jeho neverbálních znakù. Tento proces funguje èlunkovitì –
neustále pøechází od verbální sloûky k neverbální a naopak a uvìdomuje si pøitom jejich
vztah. Neverbální sloûka mùûe verbální významnì podporovat, mùûe vystupovat jako
substitut mnohoslovné verbální informace, mùûe doplòovat verbální text nebo mùûe
slouûit estetickým cílùm. Tím je vidìt neoddiskutovatelný tìsný vztah mezi verbálními
a neverbálními sloûkami textu.
Výskyt paragrafických prostøedkù je sledován ve dvou uèebních encyklopediích:
Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü þíîãî ëèòåðàòóðîâåäà (ÝÑÞË), Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé
ñëîâàðü þíîãî ôèçèêà (ÝÑÞÔ), à rovneû ve specializovanì kulturní pìtidílné ency-
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klopedii Ýíöûêëàïåäûÿ ëiòàðàòóðû i ìàñòàöòâà Áåëàðóñi (ÝËiÌÁ). Oba uèební
slovníky patøí do stejné série, proto jsme pøedpokládali, ûe jejich struktura a zpùsob
zprostøedkování informace pro ètenáøe budou srovnatelné. V obou se vyskytuje velké
mnoûství paragrafémù, èímû jsou pro mladé ètenáøe atraktivní a pøístupné.
V analyzovaném materiálu se objevily ètyøi skupiny paragrafémù. Mezi paragrafémy
se výraznì èasto vyskytovaly fotografie, obrazy, obrazové ilustrace (obrázky, náèrtky,
plakáty), schématické ilustrace (plány, schémata). Z ostatních paragrafémù byly zastoupeny noty, tabulky, mapy a erby. Ukázalo se, ûe tyto skupiny vznikly z nìkolika
dùvodù. Fotografie a obrazy pøedstavují speciální skupiny nejen vzhledem k vysoké frekvenci uûití, ale také proto, ûe jsou nejpodobnìjší skuteènosti. Zatímco ve fotografii se
projevuje, jak uû bylo naznaèeno výše, vysoká míra ikoniènosti, protoûe pøesnì odráûí
zobrazovaný pøedmìt, do obrazu se navíc promítá autorova tvùrèí invence. Obrazové
a schematické ilustrace pøedstavují nìkolik typù paragrafémù, které nebývají v textech
pouûívány tak èasto jako fotografie, mají ovšem spoleèné znaky pøi zobrazování
odpovídajících skuteèností. Obrazové ilustrace se blíûí do jisté míry obrazùm, ale na
rozdíl od nich jsou pro nì typické jednodušší syûety, ménì výrazné barvy a ménì
vyvinuté intelektuální úsilí jak pøi kódování, tak pøi dekódování. Schematické ilustrace
jsou charakteristické tím, ûe odráûejí vnitøní strukturu skuteèností. Výskyt ostatních
paragrafémù byl natolik zanedbatelný, ûe nebylo moûné najít spoleèné jednotící hledisko, jímû by bylo moûné jednotlivé výskyty prostøedkù, objevujících se v analyzovaném
materiálu, spojit do strukturované skupiny.
Vymezené skupiny paragrafémù se od sebe liší rovnìû svojí funkcí a rùzným vztahem k verbálnímu textu. Fotografie a obrazy slouûí pøedevším potvrzovací a upøesòovací funkci. Obrazové ilustrace mají kromì informaèní funkce ještì funkci vysvìtlovací
(vysvìtlují to, co je napsáno verbálními znaky) a do znaèné míry estetizují text.
Schematické ilustrace rovnìû plní upøesòovací funkci, kromì toho mohou zobecòovat
verbální obsah, prezentovat ho v organizované kompaktní podobì. Obrazové i schematické ilustrace mají rovnìû limity v uûívání ve vztahu k heslùm, zatímco fotografie
a obrazy mají moûnosti uûití v encyklopedickém textu vìtší.
V souladu s uvedeným pøehledem jsme provedli kvantitativní analýzu paragrafémù
v ÝËiÌÁ. Ziskané výsledky uvádíme v tabulce 1.
Tabulka 1. Paragrafémy vyuûité v ÝËiÌÁ
Mnoûství paragrafémù
Typ paragrafému
poèet

procentuální zastoupení

5 881

82,0

Obrazové ilustrace

680

9,5

Schematické ilustrace

419

5,9

Jiné paragrafémy

169

2,5

Fotografie

Zdroj: vlastní zpracování.

Jak je vidìt z tabulky 1, nejvíce jsou z paragrafických znakù zastoupeny právì
fotografie, pak obrazové ilustrace a nejménì schematické ilustrace, protoûe pøedstavit
literaturu a umìní ve schématech je velice nároèné.
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Paragrafémy se do hesel v ÝËiÌÁ zaøazují buï pøímo vedle slovníkových odstavcù,
nebo na samostatnì vloûených listech. Hesla v ÝËiÌÁ jsou jednak hlavní, jednak
odkazová. V základních odstavcích se podává podrobná informace a heslo je doplnìno
bibliografickými údaji. Nejvìtším heslem je Áåëàðóñêàÿ ëiòàðàòóðà, které zaujímá 23
stran, nejmenší jsou naopak tøíøádkové bibliografické èrty (napø. Áóÿêîâi÷, Êiðûëà,
Ìàòóñîâi÷, Ìóëÿð). Ty se se svým rozsahem i mnoûstvím informací jiû blíûí
odkazovým heslùm. Odkazová hesla obvykle zaujímají 1–3 øádky textu, obsahují pouze
odkaz na informaci podávanou v jiném hesle a nejsou dokreslována ilustraèním
paragrafickým materiálem. Celkem zaujímají hlavní hesla 95,9% a odkazová 4,1%
všech hesel v encyklopedii.
Domnívali jsme se, ûe rozsah hesla mùûe ovlivnit pouûití paragrafémù. Na základì
této domnìnky jsme provedli kvantitativní analýzu 356 slovníkových hesel druhého dílu
encyklopedie. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v tabulce 2.
Tabulka 2. Vyuûití paragrafémù v závislosti na velikosti (objemu) hesla
Kvantitativní údaje
Délka hesla

poèet ilustrovaných hesel
(z celkového poètu hesel)

celkový poèet hesel
(%)

Do 1000 znakù

29,4

44,9

Do 2000 znakù

40,2

35,6

Do 3000 znakù

48,5

9,3

Do 4000 znakù

42,9

3,9

Do 5000 znakù

66,7

1,7

Do 6000 znakù

100,0

1,4

Do 7000 znakù

33,3

0,8

Do 8000 znakù

0,0

0,3

Do 9000 znakù

100,0

0,6

Do 10 000 znakù

0,0

0,6

Do 12 000 znakù

0,0

0,3

Do 14 000 znakù

100,0

0,3

Do 23 000 znakù

100,0

0,3

Zdroj: vlastní zpracování.

Jak je vidìt z tabulky, poèet hesel se sniûuje úmìrnì s jejich rozsahem. Mnoûství
ilustrací vztahujících se k jednomu heslu se pohybovalo mezi jedním aû deseti paragrafémy. Ukazuje se, ûe nejvíc ilustrací se objevovalo u hesel sloûených z 8001–9000
verbálních znakù (osm paragrafémù), dále to byla hesla sloûená z 14001–23000 znakù
(6 paragrafémù) a 12001–14000 znakù (5 paragrafémù) (více viz tabulka 3). Výsledky
ukazují, ûe mnoûství paragrafémù není pøímo závislé na rozsahu hesla.
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Tabulka 3. Mnoûství paragrafémù na jedno heslo podle délky hesla
Délka hesla

Prùmìrné mnoûství ilustrací
na jedno heslo

Do 1000 znakù

0,3

Do 2000 znakù

0,6

Do 3000 znakù

0,9

Do 4000 znakù

0,8

Do 5000 znakù

2,3

Do 6000 znakù

1,6

Do 7000 znakù

1,3

Do 8000 znakù

0,0

Do 9000 znakù

8,0

Do 10 000 znakù

0,0

Do 12 000 znakù

0,0

Do 14 000 znakù

5,0

Do 23 000 znakù

6,0

Zdroj: vlastní zpracování.

V textech ÝÑÞÔ a ÝÑÞË se v závislosti na umístìní v textu objevují dvì velké
skupiny paragrafémù. První se vyskytují bezprostøednì v textu hesla, pøièemû èíslice se
vyskytují pøímo na øádcích verbálního textu, zatímco chemické vzorce se mohou uvádìt
na vlastních øádcích, a to povìtšinou v jejich støedu.
Druhá skupina pøedstavuje paragrafémy, které se objevují mimo vlastní heslo. Tato
skupina paragrafémù je výraznì ménì poèetnì zastoupena. Výsledky analýzy ukázaly,
ûe intertextové paragrafémy tvoøí díky èíslicím a vzorcùm v ÝÑÞË 74% ze 1777
paragrafémù a v ÝÑÞÔ 80% z 2431 paragrafémù. Èíslice v textech pøedstavují dvì
hlavní sémantické oblasti, jak ukazuje tabulka 4.
Tabulka 4. Vyuûití èíslic a vzorcù v ÝÑÞË a ÝÑÞÔ
Zdroj materiálu
Paragrafémy

ÝÑÞË

ÝÑÞÔ
(%)

Èíslice

roky, století

70,7

28,5

velièiny

27,3

52,4

2,0

19,1

Vzorce
Zdroj: vlastní zpracování.

Paragrafémy vyskytující se mimo vlastní text, bez ohledu na pomìrnou niûší frekvenci uûití ve srovnání s intertextovými znaky, mají ve sledovaných encyklopedických textech rovnìû významné postavení. Vìtší mnoûství se jich vyskytuje v ÝÑÞÔ, neboï na
stránku této encyklopedie pøipadá 1,4 vnìtextových paragrafémù, zatímco na stránku
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ÝÑÞË 1,1 paragrafemù. Jde o obrázky, fotografie a obrazy. Je tøeba rovnìû upozornit,
ûe v obou encyklopediích nejsou zastoupeny všechny paragrafémy (viz tabulka 5 a 6).
V tabulce 5 je vidìt, ûe obrázky, na nichû se schematicky zobrazují rùzná zaøízení
a pøístroje (nejèastìji jejich øez) nebo fyzikální jevy, se objevují pouze v ÝÑÞÔ a tvoøí
46% všech obrázkù v knize.
Tabulka 5. Pouûití obrázkù v ÝÑÞË a ÝÑÞÔ
Zdroj materiálu
Paragrafémy

ÝÑÞË

ÝÑÞÔ
(%)

Vydavatelské obrázky

21,1

Karikatury

26,7

12,5

Obrázky odpovídající textu

52,2

29,2

—

45,8

Schematické obrázky

12,5

Zdroj: vlastní zpracování.

Pro celou øadu encyklopedických slovníkù Ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ ñëîâàðåé þíûõ...
jsou charakteristické obrázky, které se objevují souèasnì s pomocnými texty, doplòujícími hlavní heslo, protoûe rovnìû dokumentují fakta, zaznamenaná v hesle. Další
obrázky se objevují na jiných stránkách, vìtšinou nenesou doplòující informace, ale
mají spíše funkci psychofyzickou – slouûí relaxaci ètenáøe pøi ètení nároèného textu.
Vedle základního textu se mohou objevit obrázky, které bezprostøednì souvisí s obsahem textu, doplòují (velice èasto umìlecky) verbální kód.
Tabulka 6. Pouûití fotografií v ÝÑÞË a ÝÑÞÔ
Zdroj materiálu
Paragrafémy

ÝÑÞË

ÝÑÞÔ
(%)

Fotoportréty

49,1

58,8

Fotografie k textu

19,0

41,2

Fotografie titulních stránek, knih, dopisù

31,9

—

Zdroj: vlastní zpracování.

Fotografie jsou jediný typ vnìtextových paragrafémù, které ilustrují biografické èrty.
V ÝÑÞË se rovneû ve velkém mnoûství vyskytují fotografie knih a jejich titulních
stran, protoûe slouûí stejnì jako portréty spisovatelù dokumentaèním úèelùm. Tyto fotografie se na rozdíl od portrétových nevyskytují v ÝÑÞÔ.
Všechny ostatní paragrafémy slouûí v obou encyklopediích jako faktografická ilustrace textu (napø. modely v ÝÑÞÔ), vysvìtlují a doplòují verbální informace (grafy,
diagramy, náèrtky, mapy) nebo systematizují textové informace (tabulky). Tyto para-
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grafémy slouûí jako diferenciaèní ukazatel mezi ÝÑÞÔ a ÝÑÞË, protoûe v ÝÑÞË
jsou zastoupeny pouze minimálnì.

Závìr
Pøi výstavbì encyklopedického textu hrají kromì verbálních prostøedkù dùleûitou
úlohu i averbální, mezi nimiû se vydìlují rùzné typy kódù slouûících pøedevším
optimální percepci a interpretaci textu. Paragrafémy jako typ averbálních prostøedkù se
v encyklopedických textech objevují velice èasto. Verbální pasáûe encyklopedického
textu lze rozdìlit na hlavní, doplòkové a pomocné texty, které vstupují rùzným
zpùsobem do vztahu s paragrafémy – základní text se pomocí nich interpretuje,
doplòkový text paragrafémy objasòují. Pomocné texty prakticky s paragrafémy, kromì
typu písma, nesouvisí (Ïàñòóõîâè÷ 1994a, 1994b). Uûití paragrafémù závisí na tematice textu, napø. odborný text nebývá prakticky doprovázen ilustracemi. Prezentovaný
text pøedstavuje dílèí výsledky výzkumu verbální a neverbální komunikace, realizovaného autory. Další výsledky budou pøedstaveny v pøipravované monografii
(Ïàñòóõîâè÷, ßíîâåö 2012).
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PARAGRAPHIC MEANS OF COMMUNICATION
IN AN ENCYCLOPAEDIC TEXT
Summary
The study proceeds from the formerly acknowledged assumption that various types of non-verbal
(paragraphic) means are used for comprehension of a verbal text. Many scientists (e.g. Refomatskij, Gorelov,
Volkov, Kostygynová, Plotnikov etc.) paid attention to description of these sign units. Their conceptions
appear to be diverse, nevertheless we can trace certain unifying semiotic standpoints among them. In this
work we focus above all on the use of paragraphic means in technical texts. Their use is dependent on
objectives, which should be fulfilled within the text (e.g. photograph has due to its iconicity primarily
documentary character) but also on the type of technical text. Our attention is paid mainly to encyclopaedic
texts. Encyclopaedic texts include also a broad scale of texts with different topics, recipients, level of
specialty, therefore for the analysis we chose only three representatives (one strictly technical cultural
encyclopaedic text, focused on Belorussian literature, and two didactic encyclopaedic texts, the first also
focused on literature, the second focused on physics). As the results of our research show, in the analysed
texts apart from photographs we can find also other paragraphemes, their presence and frequency depends on
the type of the text. Their use emerges also from the length and topic of the entry. Number of occurrences of
paragraphemes of certain type in different texts are further compared and presented in tables.

ÏÀÐÀÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈ
Â ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÅÊÑÒÅ
Ðåçþìå
Èññëåäîâàíèå ïðèíèìàåò çà îñíîâó óæå ðàíåå ïîäòâåðæäåííîå ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî äëÿ ïîíèìàíèÿ
âåðáàëüíîãî òåêñòà ñëóæàò ðàçíûå òèïû íåâåðáàëüíûõ (ïàðàãðàôè÷åñêèõ) ñðåäñòâ. Îïèñàíèþ ýòèõ
çíàêîâûõ åäèíèö áûëî ïîñâÿùåíî âíèìàíèå ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ (íàïð., Ðåôîðìàòñêèé, Ãîðåëîâ,
Âîëêîâ, Êîñòûãèíà, Ïëîòíèêîâ è äðóãèå). Èõ êîíöåïöèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ íàì ðàçëè÷íûìè, òåì íå
ìåíåå ìîæíî ìåæäó íèìè óñòàíîâèòü îïðåäåëåííûå ñåìèîòè÷åñêèå âçãëÿäû, îáúåäèíÿþùèå èõ.
Â äàííîé ðàáîòå ìû ñîñðåäîòî÷èëèñü ïðåæäå âñåãî íà èñïîëüçîâàíèå ïàðàãðàôè÷åñêèõ ñðåäñòâ
â ñïåöèàëüíîì òåêñòå. Èõ ïðèìåíåíèå îáóñëîâëåíî çàäà÷àìè, êîòîðûå îíè äîëæíû âûïîëíÿòü â ðàìêàõ òåêñòà, íàïð., ôîòîãðàôèè èç-çà ñâîåé èêîíè÷íîñòè íîñÿò äîêóìåíòàðíûé õàðàêòåð, íî îäíîâðåìåííî ñîîòâåòñòâóþò ñïåöèàëüíîìó òåêñòó êàê òèïó òåêñòà. Íàøå âíèìàíèå íàïðàâëåíî íà ýíöèêëîïåäè÷åñêèå òåêñòû. Ýíöèêëîïåäè÷åñêèå òåêñòû âêëþ÷àþò â ñåáÿ òàêæå øèðîêóþ øêàëó òåêñòîâ
ñ ðàçëè÷íîé òåìàòèêîé, àäðåñàòîì, ñòåïåíüþ ïîäãîòîâëåííîñòè, ïîýòîìó ìû âûáðàëè äëÿ àíàëèçà
òîëüêî òðè ïðåäñòàâèòåëÿ (îäèí – ýíöèêëîïåäè÷åñêèé òåêñò ïî êóëüòóðå – ÷èñòî ñïåöèàëüíûé,
íàïðàâëåííûé íà áåëîðóññêóþ ëèòåðàòóðó, è äâà ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ òåêñòà – ó÷åáíûå, îäèí èç
êîòîðûé òàêæå ïîñâÿùåí ëèòåðàòóðå, à äðóãîé – ôèçèêå). Êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ, â àíàëèçèðîâàííûõ òåêñòàõ íàðàâíå ñ ôîòîãðàôèÿìè èñïîëüçóþòñÿ äðóãèå ïàðàãðàôåìû, ïðèñóòñòâèå êîòîðûõ è èõ êîëè÷åñòâî çàâèñèò îò òèïà òåêñòà. Èõ èñïîëüçîâàíèå òàêæå
ñâÿçàíî ñ äëèíîé è òåìîé ñòàòüè. Êîëè÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ ïàðàãðàôåì îïðåäåëåííîãî òèïà â òåêñòàõ
ìû çàòåì ñðàâíèâàåì è ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëÿåì â òàáëèöàõ.
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Tematem artyku³u jest zagadnienie atrakcyjnoœci kobiet kreowane przez wybrane
polskie czasopisma kobiece. W polu naszego zainteresowania znajd¹ siê przede wszystkim stereotypy dotycz¹ce wygl¹du zewnêtrznego, czyli atrakcyjnoœci cech fizycznych
i urody kobiet. Zasadniczym celem niniejszego studium jest charakterystyka wygl¹du
zewnêtrznego kobiety przez pryzmat tekstów zawartych w tzw. czasopismach kobiecych.
Na wstêpie nale¿y jednak krótko omówiæ zawartoœæ badanych czasopism ze wzglêdu
na cel, który powinny realizowaæ, i tematykê poszczególnych tekstów wybranych do
analizy.
Czasopisma kobiece najczêœciej z samego za³o¿enia czy te¿ nazwy dotycz¹ kobiet
i pielêgnuj¹ tzw. kult kobiet. Dokonuj¹c analizy pojawiaj¹cych siê tekstów, poszukujemy zatem definicji kobiecoœci. Ta zaœ mo¿e byæ rozumiana w ró¿ny sposób, ale chyba
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najczêœciej kobiecoœæ i pielêgnowany „kult kobiet” odnosiæ siê bêdzie do zag³êbienia
siê w sobie, we w³asnym wizerunku, zafascynowania wygl¹dem fizycznym, karier¹ zawodow¹ czy te¿ spe³nieniem w ¿yciu prywatnym1.
Zgodnie z obserwacjami przeprowadzonymi przez dziennikarzy wspó³czesne kobiety, a w szczególnoœci czytelniczki czasopism kobiecych, s¹ bardziej œwiadome swojej
wartoœci, aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu codziennym, d¹¿¹ do realizacji w³asnych celów,
maj¹ bogaty wachlarz zainteresowañ. Z tym k³óc¹ siê jednak badania przeprowadzone
przez naukowców – zw³aszcza jêzykoznawców i socjologów, którzy twierdz¹, ¿e sytuacja nie uleg³a radykalnej zmianie, ¿e niewiele ró¿ni siê od stanu zanotowanego
w ubieg³ym wieku. Jedynym zgodnym punktem przedstawionym przez obie grupy jest
sfera seksualnoœci czytelniczek (zarówno w czasopismach dla m³odszych, dorastaj¹cych
odbiorców, jak i doros³ych).
Do g³ównych zagadnieñ tematycznych, jakie spotykamy w poszczególnych tekstach,
zaliczyæ mo¿na zatem: atrakcyjnoœæ fizyczn¹ (kosmetyki, fryzury, ubrania, diety,
wygl¹d), po³¹czon¹ z ni¹ karierê zawodow¹, relacje damsko-mêskie i wreszcie spe³nienie jako kobiety bêd¹cej opiekunk¹ ogniska domowego. Czasopisma uwydatniaj¹ wiêc
tematy, które generalnie s¹ uwa¿ane za typowo kobiece. Do tego do³¹czaj¹ horoskopy,
¿ycie prywatne celebrytów, a tak¿e szeroko rozumiana kultura.
Badany przez nas korpus obj¹³ 93 polskie czasopisma dla kobiet. Do analizy wybraliœmy miesiêczniki pt. „Œwiat Kobiety”, „Claudia” i „Olivia”, które maj¹ przeciêtnie
180 stron. Wybór czasopism przeprowadziliœmy na podstawie rankingu Zwi¹zku Kontroli Dystrybucji Prasy w 2005 r.2, gdzie czasopisma te zosta³y umieszczone w pierwszej dziesi¹tce najczêœciej kupowanych czasopism kobiecych. Niestety tak obszernego
materia³u jêzykowego nie mo¿na przedstawiæ w ramach jednego artyku³u, dlatego te¿
zostan¹ tu przywo³ane najbardziej reprezentatywne teksty.
Badania konkretnych tekstów dokonaliœmy na podstawie analizy jakoœciowej. Wybrane zosta³y te fragmenty, które najdok³adniej ilustruj¹ poruszany temat, czyli dotycz¹ce atrakcyjnego wizerunku i postrzegania kobiet w aspekcie wygl¹du zewnêtrznego.
W pierwszej kolejnoœci skupiliœmy siê na tematyce zwi¹zanej z urod¹, wygl¹dem
oraz atrakcyjnoœci¹ fizyczn¹. Do kategorii tej nale¿¹ przede wszystkim teksty dotycz¹ce
kosmetyków i innych œrodków pielêgnacyjnych, a tak¿e ró¿norakich zabiegów upiêkszaj¹cych, np.:
RED LIPS. Przykuwaj¹ spojrzenia, s¹ szalenie sexy. Czerwone usta wymagaj¹ wywa¿onego makija¿u
oczu – m³odsze kobiety mog¹ podkreœliæ je eyelinerem, u starszych lepiej sprawdz¹ siê cienie3. („Claudia”
4/2011: 52)
Mam ochotê na... kawior. Jest nie tylko luksusow¹ przek¹sk¹, ale te¿ sk³adnikiem silnie regeneruj¹cym
skórê, o czym od dawna wiedz¹ gwiazdy Hollywood. Teraz sprawdziæ go mo¿e ka¿da z nas! („Claudia”
12/2013: 20)
Wiêkszoœæ z nas kocha pla¿owanie i s³oñce, bo z³ociste cia³o jest sexy. („Olivia” 7/2012: 50)
Supernawil¿one cia³o – b³yskawicznie i bez uczucia lepkoœci. („Œwiat Kobiety” 11/2012: 27)
1

Wiêcej na ten temat w publikacji: Renzetti, Curran 2003.

2

Dane wed³ug: www.teleskop.org.pl/dane_ogolnodostepne.php

3

Wszystkie wyró¿nienia pogrubionym drukiem w cytatach pochodz¹ od autorki tekstu.
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Nie musisz rezygnowaæ z malowania siê, gdy na dworze jest 30 stopni C. Perfekcyjny wygl¹d zapewni¹
ci supertrwa³e: tusz, flamaster do ust i lekki fluid. („Œwiat Kobiety” 8/2012: 34)

Wiêkszoœæ analizowanych czasopism w swoich tekstach kreuje wizerunek kobiety
atrakcyjnej, seksownej, która przyci¹ga uwagê mê¿czyzn, np.:
Jesteœ wrêcz stworzona do sukienki. W³ó¿ j¹ wiêc na bal czy uroczyst¹ kolacjê. Seksownie i elegancko
bêdziesz te¿ wygl¹daæ w spódnicy i bluzce. Oto fasony, które ciê wysmukl¹! („Œwiat Kobiety”
2/2008: 18)
Minimalistyczne po³¹czenie czerni z biel¹ to szczyt elegancji! W tych kolorach ka¿dej kobiecie jest do
twarzy. Zobacz, jak mo¿na zestawiaæ ze sob¹ ciuchy, by wygl¹daæ oryginalnie i sexy. („Œwiat Kobiety” 4/2008: 12)
Kobieta w czerwieni. – Zdaniem wielu mê¿czyzn nie ma nic bardziej seksownego ni¿ czerwone kobiece usta. Wiêkszoœæ pañ chêtnie wiêc siêga po szminki o takiej barwie. („Claudia” 8/2005: 54)
Dekolt nie za g³êboki. Seksowne wyciêcie w bluzce czy sukience prowokuje pracuj¹cych z tob¹ mê¿czyzn. Nie na miejscu jest te¿ ods³aniaj¹cy ramiona dekolt carmen. Poprawne bêd¹ dekolt ³ódka, karo lub
p³ytkie V. („Olivia” 1/2012: 35)
Skromnoœæ nie wyklucza zmys³owoœci. Tajemnica tkwi w fasonach przychylnych kobiecej sylwetce.
(„Claudia” 9/2011: 29)
Mocny kolor na ustach, kocie oko, gêste brwi i barwny french to propozycje œwiatowych stylistów na
jesieñ. Pokazujemy krok po kroku, jak sama mo¿esz wykonaæ modny makija¿. („Olivia” 10/2012: 46)

Na podstawie dostêpnego materia³u jêzykowego mo¿emy wnioskowaæ, ¿e najwiêcej
miejsca w czasopismach poœwiêca siê atrakcyjnoœci fizycznej kobiet. Uwaga skupia siê
g³ównie na czterech elementach – ustach, twarzy, figurze i biuœcie. Biust w wizerunku
kobiety odgrywa szczególn¹ rolê, poniewa¿ z archetypicznego punktu widzenia jest on
symbolem kobiecoœci, seksualnoœci i atrakcyjnoœci. Archetyp ten zosta³ g³êboko zakorzeniony w kulturze, w szczególnoœci ze wzglêdu na ró¿ne formy sztuki (malarstwo
i rzeŸba), których twórcami byli wy³¹cznie mê¿czyŸni zapatrzeni w kobietê jako Ÿród³o
erotycznych doznañ. Takie podejœcie owocuje zatem sprowadzeniem wizerunku kobiety
do p³aszczyzny czysto fizycznej, co przejawia siê w nagminnym u¿ywaniu okreœleñ
typu seks, seksowna, superseksy (o nadu¿ywaniu takich w³aœnie modnych s³ów w czasopismach kobiecych wspomnimy ni¿ej), np.:
Aby udowodniæ, ¿e naprawdê ka¿da kobieta mo¿e wygl¹daæ seksownie i supermodnie, zaprosiliœmy do
udzia³u w naszej sesji modelki o pe³nych kszta³tach. („Œwiat Kobiety” 10/2005: 28)
Podkreœl swoj¹ kobiecoœæ. – Nie masz idealnej figury? Nie szkodzi. Marilyn Monroe te¿ jej nie mia³a,
a jest ci¹gle uwa¿ana za najseksowniejsz¹ kobietê œwiata. Dlaczego? Bo umia³a strojem podkreœliæ swoje
atuty i ukryæ mankamenty. („Œwiat Kobiety” 5/2007: 16)
Dekolt nie za g³êboki. Seksowne wyciêcie w bluzce czy sukience prowokuje pracuj¹cych z tob¹ mê¿czyzn. Nie na miejscu jest te¿ ods³aniaj¹cy ramiona dekolt carmen. Poprawne bêd¹ dekolt ³ódka, karo lub
p³ytkie V. („Olivia” 1/2012: 35)
Minimalistyczne po³¹czenie czerni z biel¹ to szczyt elegancji! W tych kolorach ka¿dej kobiecie jest do
twarzy. Zobacz, jak mo¿na zestawiaæ ze sob¹ ciuchy, by wygl¹daæ oryginalnie i sexy. („Œwiat Kobiety”
4/2008: 12)
„D³ugo szuka³am swojego stylu. Wi¹za³o siê to pewnie z akceptacj¹ w³asnego cia³a. Kiedyœ potrafi³am
zas³oniæ siê strojem od stóp do g³ów. Przyk³ad? D³uga spódnica plus luŸny golf. Taki duecik robi³
wszystko, co najgorsze, z moj¹ sylwetk¹ – skraca³ nogi i szyjê, maskowa³ taliê i biust – a ja uwa¿a³am, ¿e
jest idealny i seksowny!” („Claudia” 4/2011: 44)
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Seksowna piêknoœæ. Jagoda „rysowana wyrazist¹ kresk¹” wygl¹da zjawiskowo. Zgrabne nogi œwietnie
prezentuj¹ siê w o³ówkowej spódnicy i pantoflach na wysokim obcasie w tonacji nude. Gorset na³o¿ony na
satynow¹ bluzkê podkreœla biust i taliê. Po³yskuj¹ca czerñ o¿ywiona oran¿em wydobywa mleczn¹ œwietlistoœæ cery. („Claudia” 9/2011: 35)
Trendy nie tylko dla modelek. 18 lat, 50 kg, 185 cm wzrostu. To parametry wymarzonego „wieszaka na
ubrania” [...]. („Claudia” 10/2011: 42)

Aby wizerunek kobiety przedstawiaj¹cy jej wygl¹d zewnêtrzny by³ w pe³ni doskona³y i ca³oœciowy, autorzy tekstów w czasopismach, których odbiorc¹ jest kobieta, nie
zapominaj¹ o odpowiedniej formie przekazu dotycz¹cej wszystkich œrodków upiêkszaj¹cych. W szczególnoœci zwracaj¹ oni uwagê na ich wygl¹d zewnêtrzny, tzn. na wykorzystan¹ gamê kolorów i kszta³tów, ich funkcyjnoœæ (najczêœciej opisywane s¹ jako
praktyczne, wdziêczne dodatki lub gad¿ety). Oto przyk³ady:
Buty, tak samo jak brylanty, s¹ najlepszymi przyjació³mi kobiety. („Claudia” 9/2011: 48)
¯ó³ty kolor luksusu. Kojarzy siê z milionerkami ze s³onecznej Kalifornii. Pe³en przepychu i letniej beztroski. Widoczny, ale nie wyzywaj¹cy. Idealny w duecie ze z³otem i brylantami. („Claudia” 5/2013: 16)
9 hitów na zimê. Stylowa torebka, zegarek, a mo¿e szykowny naszyjnik... Dodatki to wymarzony i bezpieczny pomys³ na prezent dla osób, które kochaj¹ modê. Nie wiecie, co wybraæ? Przygotowaliœmy dla
was ma³¹ listê najwiêkszych „must have” tego sezonu. Wszystkie efektowne i ultramodne. („Claudia”
12/2013: 48)
Zostañ gwiazd¹ na naszym party! Jednak nie wystarczy, ¿e zab³yœniesz dowcipem. Musisz olœniæ
wszystkich strojem. Masz do dyspozycji migocz¹cy arsena³: cekiny, d¿ety, nity, satynê, lureks i brokat. Wybierz dobrze! („Olivia” 1/2012: 24)
Czerwony od stóp do g³ów. Ten seksowny kolor króluje w nowych kolekcjach œwiatowych projektantów.
Doda kobiecoœci ka¿dej stylizacji. („Olivia” 1/2013: 6)
Kobiecy trend. Pudrowy ró¿ na œwiêta. Subtelne koronki i romantyczne pastele, przyprawione ostr¹ nutk¹
z³ota i seksownej skóry to najmodniejszy przepis na tegoroczny strój wizytowy. („Olivia” 12/2012: 20)

Autorzy tekstów, d¹¿¹c do uzyskania zamierzonego efektu, tzn. do nak³onienia czytelniczek, by skorzysta³y z ich porad i zbli¿y³y siê do przedstawianego przez nich wizerunku, wykorzystuj¹ perswazyjne nacechowanie trybu rozkazuj¹cego w drugiej osobie
liczby pojedynczej, np.: skorzystaj, wykorzystaj, siêgnij, zaszalej, baw siê, zrób, eksperymentuj, wybierz, spróbuj, odkryj, poczuj, rozejrzyj siê, pozb¹dŸ siê itp., kreuj¹c pozorn¹ wiêŸ przyjaŸni. Dziêki temu czytelniczki czuj¹ siê w pe³ni zrozumiane i docenione, poniewa¿ maj¹ one wra¿enie, ¿e autor tekstu jest ich „najlepsz¹ przyjació³k¹”:
Push-up to nie tylko efekt, jaki daje biustonosz, to te¿ supermodne fryzury z uniesionymi w³osami. Skorzystaj z podpowiedzi fryzjerów i uczesz siê tak sama. („Olivia” 9/2013: 40)
Wykorzystaj to jako bazê, by stworzyæ dwa modne looki na ró¿ne okazje [...]. („Olivia” 9/2013: 48)
Masz ochotê na zmianê uczesania? Siêgnij po odpowiedni produkt do stylizacji. Z jego pomoc¹ bez
k³opotu wyczarujesz now¹, seksown¹ fryzurê. („Claudia” 5/2008: 70)
Szafa z efektem jo-jo. Chudniesz i tyjesz. Tyjesz i chudniesz. Twoja waga waha siê raz w górê, raz w dó³.
Zamiast wymieniaæ na nowo ca³¹ garderobê, siêgnij po ubraniowe pewniaki, które w elastyczny sposób
„rosn¹ i malej¹” z tob¹. („Claudia” 9/2011: 36)
Kurtka d¿insowa. Stylowa, niezale¿nie od wahañ wagi. Znakomicie prze³amuje powagê czerni, lubianej
przez nas szczególnie wtedy, gdy jesteœmy w rozmiarze XL. Zestawiona z prostym topem i o³ówkow¹
spódnic¹, optycznie modeluje taliê i maskuje ramiona. Nie rezygnuj z niej, gdy schudniesz. Kurtka jest
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teraz na tyle luŸna, ¿e staje siê znakomit¹ baz¹ do tworzenia modnych kombinacji „na cebulkê”. Baw siê
wiêc, eksperymentuj, miksuj z ni¹ warstwy grubych dzianin i swetrów. Zaszalej. („Claudia” 9/2011: 38)

W tekstach bardzo umiejêtnie wykorzystywany jest równie¿ element aktywizuj¹cy,
polegaj¹cy na wywo³aniu chêci rywalizacji i niezadowolenia z dotychczas osi¹gniêtych
wyników na polu w³asnej atrakcyjnoœci. Takie teksty w du¿ej mierze uwypuklaj¹ niekorzystne dzia³anie up³ywaj¹cego czasu, którego efektem jest pogarszaj¹cy siê wygl¹d fizyczny kobiety. Dodatkowo zabieg ten jest wzmacniany poprzez zestawienie czytelniczki z wizerunkiem innej kobiety, która ju¿ zastosowa³a siê do porad czasopisma
i obecnie opisuje ich efekty. Oczywiœcie czytelniczki te maj¹ wy³¹cznie pozytywne doœwiadczenia – skorzystanie z porad spe³ni³o ich oczekiwania i dziêki temu ich wygl¹d
siê poprawi³.
Trzydziestolatka sexy i z klas¹. – Kinga jest ³adna i uœmiechniêta. Pewnego dnia, przegl¹daj¹c swoje zdjêcia, pomyœla³a, ¿e wygl¹da jak dziewczynka. Mo¿e wiêc warto zmieniæ swój wizerunek? Wys³a³a do „Olivii” maila i... zosta³a bohaterk¹ sesji. („Olivia” 8/2007: 36)
Pozb¹dŸ siê kompleksów. – Koniec dyktatu szczup³ej sylwetki. Jeœli liczenie kalorii spêdza ci sen z powiek, mamy dla ciebe radê. Rozejrzyj siê! Kanon piêkna o figurze wieszaka przeszed³ metamorfozê. Superszczup³ej kobiety co drugi mê¿czyzna nie nazwie atrakcyjn¹. Nietrudno te¿ dostrzec, ¿e gwiazdy
uznane dziœ za najseksowniejsze maj¹ figury w rozmiarze L! („Œwiat Kobiety” 2/2007: 47)
„Lubi³am styl sportowy: obszerne koszule, wymarzone d¿insy z Peweksu, które zestawia³am z robion¹
przez siebie bi¿uteri¹ i z piêknymi, ale za du¿ymi (tylko taki rozmiar uda³o mi siê zdobyæ) butami w kwiaty. Jeœli jeszcze doda siê do tego kompletny brak makija¿u i ciemne w³osy... Rany! Wygl¹da³am starzej
ni¿ teraz! Dzisiaj nadal lubiê komfort, ale jestem bardziej œwiadoma swojej kobiecoœci [...]”. („Claudia”
4/2011: 42)
Z tamtych czasów zosta³a mi sympatia do naturalnych kolorów – uwielbiam rudoœci, br¹zy, wszelkie odcienie piasku i kamienne szaroœci. Dojrza³am do noszenia seksownych sukienek [...]. („Claudia”
4/2011: 43)
Modny makija¿ dla ka¿dego typu urody. Perfekcyjnie dobrany make-up podkreœli twoj¹ urodê. Oto trendowe propozycje dla brunetki, blondynki i rudow³osej. („Olivia” 12/2012: 50)

Podsumowuj¹c powy¿sze dane i analizuj¹c przytoczone przyk³ady, mo¿emy stwierdziæ, ¿e postrzeganie kobiet w czasopismach kobiecych zawsze odnosiæ siê bêdzie do
atrakcyjnoœci, piêknoœci czy zadbania. Jest to o tyle istotne, ¿e wizerunek taki jest
w spo³eczeñstwie g³êboko zakorzeniony, a pojawiaj¹ce siê artyku³y o takim a nie innym
wydŸwiêku wizerunek ten podtrzymuj¹ i pielêgnuj¹. Dla pe³nego obrazu postrzegania
kobiet wykorzystywane s¹ najczêœciej atrybuty zwi¹zane z kosmetykami, œrodkami i zabiegami upiêkszaj¹cymi, seksualnoœci¹ czy byciem „trendy”.
W tekstach mo¿emy siê zatem spotkaæ z nastêpuj¹cymi okreœleniami: kobieta z doskonale zrobionym makija¿em, kobieta poddaj¹ca siê oryginalnym zabiegom, kobieta
u¿ywaj¹ca najnowszych supernowoczesnych kremów i preparatów, kobieta dobieraj¹ca
najlepsze kosmetyki, kobieta pielêgnuj¹ca swoje cia³o; zmys³owe wargi najwa¿niejszym
atrybutem kobiecoœci, nie ma nic bardziej seksownego ni¿ czerwone kobiece usta; kobieta ze zgrabnym, powabnym i ³adnie wyeksponowanym biustem; sexy kobieta z klas¹,
kobieta z najseksowniejsz¹ figur¹, kobieta z seksown¹ fryzur¹.
Warto jeszcze podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ tekstów ma w swoim przekazie wyrazy sexy
czy seksowna, akcentuj¹ce seksualnoœæ kobiet. Czy seksowna to dok³adnie to samo, co
„bardzo atrakcyjna” albo ewentualnie „pobudzaj¹ca erotyczn¹ wyobraŸniê”? Wydaje
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siê, ¿e przymiotniki „atrakcyjna”, „zmys³owa” czy „upiêkszaj¹ca” nie wywieraj¹ odpowiedniego wra¿enia czy te¿ nie wp³ywaj¹ odpowiednio perswazyjnie na odbiorcê komunikatu. Dlatego te¿ coraz czêœciej u¿ywa siê tzw. modnych wyrazów w ró¿nej formie
i odmianie – sexy, seksowna itp.
Jednak modne dziœ s³owo sexy u¿ywane jest w ka¿dej niemal¿e wypowiedzi bez
wzglêdu na treœæ przekazu i wykorzystywanie takiego wyrazu powoduje, ¿e tak do koñca ju¿ nie potrafimy wyt³umaczyæ, jakie jest jego podstawowe znaczenie. Czy zatem
w przedstawianiu wizerunku kobiety, niezale¿nie od tego, jakich u¿yjemy okreœleñ, bêdziemy postrzegaæ kobietê tak samo? Analizuj¹c poszczególne teksty, musimy siê wiêc
zastanowiæ, czy wszystkie wystêpuj¹ce w nich okreœlenia nie s¹ po prostu mod¹, jaka
pojawi³a siê w jêzyku. Wszystko jest trendy, super, mega, fajne, sexy czy seksowne.
Wyrazy takie staj¹ siê modne, je¿eli czêsto siê ich u¿ywa. Wystêpuj¹ one w ró¿nych
kontekstach i eliminuj¹ bardziej precyzyjne synonimy, np. bardzo, nadzwyczaj, w najwy¿szym stopniu. W analizowanych tekstach atrakcyjnoœæ kobiety jest zazwyczaj
charakteryzowana przez przymiotniki z przedrostkami ekstra- i super- (przedrostki te
dodawane do rzeczowników i przymiotników nasilaj¹ znaczenie danego wyrazu), np.
superkobieca, megakobieca czy superseksowna, tzn. poci¹gaj¹ca, fascynuj¹ca, ponêtna,
efektowna, oryginalna itp. Nadu¿ywanie modnych wyrazów (super, seksy, mega, fajna,
trendy czy seksowna) w badanych czasopismach spowodowane jest bowiem nadmiern¹
gradacj¹ treœci tekstów poszczególnych autorów i narzucaniem mody kulturowej i jêzykowej konsumpcyjnego œwiata Zachodu.
Pozostaje tylko pytanie, czy faktycznie w konkretnych tekstach czasopism nieobecnoœæ innych okreœleñ jest cech¹ dzisiejszych czasów przejawiaj¹cych siê w funkcjonowaniu jêzyka, czy te¿ efektem braku inwencji autorów tekstów. Wystarczy bowiem
przytoczyæ kilka przyk³adów, które pokazuj¹, ¿e niezale¿nie od tego, o czym siê mówi,
zawsze pojawiaj¹ siê te same okreœlenia. A w³aœnie takie wyrazy powtarzane na okr¹g³o
tworz¹ kreowany w czasopismach wizerunek kobiety. Oto przyk³ady:
„Czy ja naprawdê tak siê ubiera³am? Te luŸne spodnie, d³ugie marynarki, kostiumy, bluzki z wielkimi poduchami, stylizacje à la Alexis z «Dynastii». I nie chodzi tylko o zmieniaj¹c¹ siê modê, o to, ¿e ubrania –
kiedyœ wymarzone – dziœ wydaj¹ siê œmieszne. [...] Ubieram siê tak, jak lubiê, w zgodzie ze sob¹. Nadal s¹
to eleganckie marynarki i koszule, ale zestawione z d¿insami. Seksowne sukienki, ale ju¿ niekoniecznie te
najbardziej trendy”. („Claudia” 4/2011: 47)
Seksowna purpura. Koloryt cery wyrównaj podk³adem. Cieniem lub kredk¹ o barwie intensywnego fioletu pomaluj górne i dolne powieki, prowadz¹c liniê od wewnêtrznych k¹cików oczu. Nadaj im
zmys³owy, koci wygl¹d i lekko rozetrzyj kolor poza zewnêtrzne k¹ciki (w stylu smoky eyes). („Claudia”
10/2011: 60)
Fioletowe tony. Najwiêkszym hitem tego sezonu jest seksowne, uwodz¹ce intensywnym kolorem spojrzenie. Paleta modnych barw jest naprawdê imponuj¹ca. £¹czy zmys³owy przepych Bizancjum z klasyk¹ smoky eyes. („Claudia” 10/2011: 60)
Modniej i m³odziej! Nie ma chyba bardziej uniwersalnej fryzury ni¿ bob. Ma nieskoñczon¹ iloœæ twarzowych wariantów i znakomicie wpisuje siê w obecne trendy. Pozwala te¿ szybko odj¹æ lat, i to bez dodatkowych upiêkszaj¹cych zabiegów. („Claudia” 10/2011: 73)
Trendy ze sklepów. Odwa¿ne trendsetterki wybior¹ bardzo kolorowe futerka. („Olivia” 10/2011: 18)
Przezroczyste, zwiewne tkaniny to obok cielistych odcieni najwa¿niejsze filary trendu nude. („Claudia”
4/2011: 26)

„Atrakcyjnoœæ kobiety” w jêzyku. Analiza materia³u jêzykowego...
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Podsumowuj¹c przedstawiony materia³, mo¿emy stwierdziæ, ¿e wizerunek kobiety
w badanych czasopismach kobiecych tworzony jest za pomoc¹ typowych jêzykowych
œrodków leksykalnych, dotycz¹cych jej wygl¹du, atrakcyjnoœci i urody fizycznej, np.:
seksy (sexy), superseksy (supersexy), szalenie sexy, wygl¹daj¹ca sexy, supertrendy, stylowa, kobieca, superkobieca, ultrakobieca, kobieca z charakterem, stawiaj¹ca na kobiecoœæ, niepozbawiona kobiecej s³odyczy, wygl¹daj¹c¹ m³odo, zgrabnie, szalenie atrakcyjna, wyj¹tkowo piêkna, czuj¹ca siê atrakcyjnie, kobieta œwiadoma swojej atrakcyjnoœci,
³adna, lubi¹ca dbaæ o siebie, przyci¹gaj¹ca uwagê; modna, supermodna, elegancka.
Wszystkie leksykalne œrodki u¿yte do kreowania wizerunku kobiety mieszcz¹ siê w krêgu semantycznym urody, m³odoœci, kobiecoœci i mody. Jak wykaza³a analiza, uroda
i atrakcyjnoœæ fizyczna s¹ dla kobiet bardzo wa¿ne i dominuj¹ w tworzeniu medialnego
wizerunku kobiety. Jak widaæ na podstawie powy¿ej omawianych przyk³adów, wygl¹d
zewnêtrzny jest dla kobiety spraw¹ kluczow¹. W du¿ej mierze na wizerunek zewnêtrzny
kobiet sk³ada siê równie¿ modne ubranie. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e w porównaniu z urod¹ i atrakcyjnoœci¹ fizyczn¹ kobiety odgrywa ono dominuj¹c¹ rolê, poniewa¿ jest w stanie ukryæ mankamenty lub inne niedoskona³oœci wspominanego ju¿
wygl¹du fizycznego. Jest ono rodzajem specyficznej „kotary”, któr¹ kobieta uchyla tylko w takich miejscach, jakie mog¹ zostaæ wyeksponowane i jakie wed³ug niej s¹ jej atutem. Ubranie ma wiêc du¿y wp³yw na kreowanie atrakcyjnoœci kobiet, z czego wynika,
¿e znaczna liczba tekstów zawiera wiele porad, jak dokonaæ odpowiedniego wyboru, by
nie tylko staæ siê fascynuj¹c¹ dla mê¿czyzn (co utrwala wy¿ej wymienione stereotypy),
ale równie¿ zaakceptowaæ sam¹ siebie.
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“WOMAN’S ATTRACTION” IN LANGUAGE.
A LANGUAGE ANALYSIS OF SELECTED MAGAZINES FOR WOMEN
Summary
The analysis of the chosen Polish magazines for women makes one reflect on the one of the leading
stereotypes typical of woman – to be attractive, fashionable and beautiful at every time and every age. We
work on the presumption that the stereotypical image of woman has an influence on media creation of woman,
especially in individual articles of the analyzed magazines for women. Most of the authors create and describe
the image of woman with the aid of distinctive words concerning typical characterization of physical
appearance and visual aspects of woman’s look. Authors of particular pieces of writing use language
constructions to show the woman as a beautiful, stylish and trendy person, they frequently use special words
(not typical of the Polish standard), e.g. sexy, seksy, trendy, megakobieca, supertrendy, superkobieca and the
like. In the text we also refer to overusing the above-mentioned expressions. Next we present uncommon
options and kinds of language used to show how we can perceive and describe the fashionable and luscious
woman in media world.
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KOGO NAZYWA SIÊ „PSEM”
NA POLSKOJÊZYCZNYCH STRONACH INTERNETOWYCH?
Urszula KOLBEROVÁ

Who is Called “a Dog” on Polish-Language Websites?
Abstract:
This article aims to present research on linguistic world view, specifically a reflection on what it means to be
“a dog” on Polish-language websites. The article presents the found designations consisting of a verb “to
be” and a component “dog” or a component falling within the scope of the (female dog, puppy, mongrel). The
article briefly presents a dictionary description of the dog, its image in the dictionaries of Linde and of
Doroszewski.
Keywords:
world view, metaphor, dog, female dog, puppy, mongrel, Internet
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Za poœrednictwem jêzyka ludzie nie tylko mog¹ siê komunikowaæ, przekazywaæ sobie nawzajem ró¿ne informacje, ale tak¿e opisywaæ otaczaj¹cy ich œwiat, interpretowaæ
go i analizowaæ. W jêzyku zawarte jest bowiem rozumienie rzeczywistoœci, pewien
zbiór s¹dów o œwiecie, a samo poznanie œwiata dokonuje siê dziêki jêzykowi. Teza ta
ma d³ug¹ tradycjê. Ju¿ Marcin Luter uœwiadamia³ sobie, ¿e jêzyki na ró¿ny sposób
przedstawiaj¹ œwiat, dalej Johann Georg Hamann rozwa¿a³ zale¿noœæ jêzyka i kultury
(za: Anusiewicz 1999: 263), podobnie rozumowali Johann Gottfried Herder, Wilhelm
von Humboldt, Edward Sapir i wielu innych. W Polsce pojêcie „jêzykowego obrazu
œwiata” (JOS) wprowadzi³ Walery Pisarek w 1978 r., definiuj¹c JOS w Encyklopedii
wiedzy o jêzyku polskim, mówi¹c, ¿e „obraz œwiata odbity w danym jêzyku narodowym
nie odpowiada œciœle rzeczywistemu obrazowi œwiata, odkrywanemu przez naukê” (Pisarek 1978: 143). Podobnie o JOS wyra¿aj¹ siê inni jego badacze. Ryszard Tokarski
i Jerzy Bartmiñski okreœlaj¹ JOS w jednej z pierwszych definicji na gruncie polskim
jako „pewien zespó³ s¹dów mniej lub bardziej utrwalonych w jêzyku, zawartych w znaczeniach wyrazów lub przez te znaczenia implikowanych, który orzeka o cechach i spo-
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sobach istnienia obiektów œwiata pozajêzykowego. W tym sensie JOS jest utrwaleniem
zespo³u relacji zawartych w jêzykowym ukszta³towaniu tekstu, a wynikaj¹cych z wiedzy o œwiecie pozajêzykowym” (Bartmiñski, Tokarski 1986: 72).
W niniejszym artykule, w ramach badañ nad wycinkiem jêzykowego obrazu œwiata,
mowa bêdzie o leksemie pies b¹dŸ synonimach wchodz¹cych w ten zakres, czyli np.
kundel, suka, szczeniak, u¿ytych w przenoœnym znaczeniu w odniesieniu do cz³owieka.
S³ownictwo w badaniach nad jêzykowym obrazem œwiata znajduje siê na pozycji uprzywilejowanej, stanowi bowiem klasyfikator spo³ecznych doœwiadczeñ i zawiera inwentarz pojêæ relewantnych egzystencjalnie, spo³ecznie i kulturowo (Bartmiñski 2012: 13).
ród³em podanych przyk³adów s¹ strony internetowe w jêzyku polskim, przede wszystkim blogi, artyku³y, fora internetowe; z badañ zosta³y wy³¹czone strony dotycz¹ce hodowli, weterynarii i mi³oœników psów.
Badania jêzykowego obrazu psa w jêzyku polskim wydaj¹ siê o tyle ciekawe, ¿e pies
w tym jêzyku, bodaj jako jedyne zwierzê, ma niemal wy³¹cznie ujemne konotacje (por.
Szuta 2009: 43–48); Niekrewicz 2012: 133–142). Negatywny stereotyp psa wykszta³ci³
siê ju¿ w przesz³oœci zapewne dziêki negatywnym doœwiadczeniom naszych przodków
dotycz¹cym tego zwierzêcia. Powodów tego stanu rzeczy jest wiêcej. Dawniej cz³owiek
po prostu ba³ siê psa lub siê go brzydzi³. Ogólny stereotyp tego czworonoga dla naszego
przodka wygl¹da³ zapewne nastêpuj¹co: pies by³ kojarzony z niebezpiecznym wilkiem,
czêsto jako bezpañski, swobodnie siê wa³êsaj¹cy, g³odny, szczerz¹cy k³y, pilnuj¹cy domostwa, a wiêc ujadaj¹cy na przechodniów, jedz¹cy resztki rzucane mu na pod³ogê;
ogóln¹ niechêæ mog³o stwarzaæ wzajemne obw¹chiwanie ty³ków wœród tych czworonogów. Potwierdza to równie¿ obraz psa wy³aniaj¹cy siê ze starszych s³owników, np. autorstwa Samuela B. Lindego czy Witolda Doroszewskiego, w których to s³ownikach
pod has³em pies odnajdujemy w zdecydowanej przewadze przyk³ady tekstów opisuj¹cych to zwierzê negatywnie. Przyk³adowo w S³owniku jêzyka polskiego Lindego
(wyd. 3) pod has³em pies znajduj¹ siê cytaty opisuj¹ce charakterystyczne zachowania
psa, który „warczy, szczeka, gdy z³y; skoli, skomli, gdy siê ³asi; skowyczy, gdy go uderzaj¹; wyje, gdy smutny” (Linde 1951: 111). Dalej w s³owniku s¹ przytoczone
przyk³ady przedstawiaj¹ce psa na ³añcuchu, kilkakrotnie wystêpuje cytat lub przys³owie
dotycz¹ce bicia psa (Strze¿ siê lewku, psa bij¹; Nietrudno o kij, kto chce psa uderzyæ).
W podobnym duchu przedstawia has³o pies dostêpny w Internecie s³ownik Doroszewskiego, okreœlaj¹cy go jako „zwierzê domowe z rodziny o tej samej nazwie, czêsto tresowane dla specjalnych celów, np. tropienia zwierzyny, szukania przestêpców, ratowania ton¹cych itp.”1. W S³owniku jêzyka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego
wyliczone s¹ tak¿e przyk³ady urozmaiconych po³¹czeñ wyrazowych z leksemem pies:
„pies ³añcuchowy, owczarski, poci¹gowy, podwórzowy, pokojowy. Z³y pies. Bezdomny, bezpañski pies. Sfora, zgraja psów. Spuœciæ psa z ³añcucha, smyczy. Szczuæ psami”.
Jeszcze dalej w s³owniku przytoczone s¹ cytaty opisuj¹ce zachowania psa, który „skowyczy, wyje, szczerzy zêby, warczy, ujada, wêszy, wietrzy, wystawia zwierzynê”2.
1

http://doroszewski.pwn.pl/haslo/pies/ [dostêp: 15.10.2013].

2

http://doroszewski.pwn.pl/haslo/pies/ [dostêp: 15.10.2013].
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Przytaczane dalej w obu leksykonach frazeologizmy i przys³owia prezentuj¹ ujemny
stereotyp psa.
Z analizy hase³ i dokumentacji w wy¿ej wymienionych s³ownikach wy³ania siê obraz
psa jako istoty niewiele wartej, ni¿szej, do której cz³owiek nie ma szacunku i czêsto j¹
bije; pies jest czêsto bezpañski, niebezpieczny dla cz³owieka, kojarzony z wilkiem.
Kto jest zatem nazywany psem w polskim Internecie i jak o nim mówi¹ Polacy? Chodzi o negatywne nazwanie cz³owieka, jego obrazê. Jednak jaki cz³owiek i w jakich sytuacjach zostanie tak nazwany?
Pierwsz¹ grupê stanowi¹ przyk³ady u¿ycia wyrazu pies w przenoœnym znaczeniu
z czasownikiem byæ w 2. osobie liczby pojedynczej. W Internecie pojawia³y siê one zarówno samodzielnie jako obelga, jak i stanowi³y czêœæ sk³adow¹ d³u¿szego zdania.
Przyk³adowo czêsto odnosi³y siê do policjantów (np. jesteœ psem do bicia Polaków3).
Okreœlanie policjantów jako psów nie jest niczym nowym, funkcjonowa³o ju¿ w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie wiadomo dok³adnie, sk¹d wziê³o siê w³aœnie takie pogardliwe okreœlenie stró¿ów prawa. Istnieje jednak kilka t³umaczeñ tego
faktu. Takim mianem nazywa³y funkcjonariuszy sfery przestêpcze, poniewa¿ szli ich
œladem i tropili niczym psy goñcze, natomiast bardziej ¿artobliwym wyt³umaczeniem
porównania policjantów do psów jest powiedzenie: bo „wyj¹”, kiedy jad¹4. Warto
w tym miejscu wspomnieæ te¿ o frazeologizmie notowanym przez s³ownik Doroszewskiego: ktoœ jest pies na co, na kogo, oznaczaj¹cym ‘ktoœ jest bardzo ostry, wymagaj¹cy w stosunku do czego, do kogo’5.
Psem mo¿e byæ równie¿ nazwany typ pracownika w firmie. I wcale nie chodzi
o cz³owieka, który jest pracowity i na ka¿de zawo³anie szefa wiernie mu pos³uguje.
„Kim jesteœ w swojej firmie? Psem, dojn¹ krow¹, a mo¿e trudnym dzieckiem? Pies to
pracownik, który do firmy nie wnosi wiele. Umie siê przeœlizgiwaæ po zadaniach, ³asiæ
do szefów, przez co nie zostaje zwolniony. Pracuje ma³o efektywnie, czêsto psem mo¿e
byæ pracownik na urlopie zdrowotnym, który niby jest, ale tak naprawdê to nie pracuje.
Psem nazwiemy te¿ pracownika który spêdza 6 godzin dziennie na surfowaniu po internecie, a swoje zadania wykonuje z rzadka i niedok³adnie. Jeœli jesteœ psem, to na awans
czy podwy¿kê szanse masz najmniejsze”6.
Kolejny przyk³ad, zaczerpniêty z portalu dotycz¹cego ksi¹¿ek i czytelnictwa, ukazuje
kojarzenie psa ze s³aboœci¹ i ni¿szoœci¹ cz³owieka, który kocha. Chodzi o has³o
z ksi¹¿ki Verdany Rudan pt. Mi³oœæ od ostatniego wejrzenia, w której autorka stwierdza: „¯adna filozofia, jeœli kogoœ kochasz, jesteœ psem, jeœli nie kochasz, jesteœ panem”7. Przez analogiê do przywi¹zania psa do cz³owieka zostaje przedstawione uczucie
3

http://www.youtube.com/watch?v=oswWXelvi7U [dostêp: 10.01.2014].

4

http://praca.wp.pl/title,Gliniarz-biurwa-kanar-skad-wziely-sie-te-pogardliwe-nazwy,wid,13676814,
wiadomosc.html [dostêp: 10.01. 2014].
5

http://doroszewski.pwn.pl/haslo/pies/ [dostêp: 20.10.2013].

6

http://biurokarier2.uni.lodz.pl/index.php/centrumkariery/artykul,kim_jestes_w_swojej_firmie_psem_
dojna _ krowa_a_moze_trudnym_dzieckiem,58 [dostêp: 10.01.2014]. W powy¿szym przyk³adzie, jak równie¿
we wszystkich nastêpnych zosta³a zachowana pisownia oryginalna.
7

http://lubimyczytac.pl/cytat/1709 [dostêp: 13.01.2014].
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mi³oœci jako u³omnoœæ cz³owieka. Cz³owiek, który kocha, nie jest swoim panem, potrafi
swoje dobro podporz¹dkowaæ innemu cz³owiekowi, co czyni go w pewnym sensie
s³abym, gorszym, uzale¿nionym. WyraŸnie te¿ zosta³a zarysowana opozycja miêdzy panem a psem.
Równie mocno opozycja cz³owiek–pies zosta³a przedstawiona w pytaniu: „Jesteœ patriot¹ czy psem?”8. Artyku³, z którego pochodzi to zdanie, zwraca uwagê na pomys³
pewnej partii politycznej, by ka¿dego dnia w szko³ach by³y powtarzane s³owa hymnu
pañstwowego, i na fakt, ¿e w ten sposób mo¿na „wytresowaæ” cz³owieka do bycia
patriot¹, jak tresuje siê psa. Taki patriota, niczym wytresowany pies, automatycznie recytuje s³owa hymnu, nie zastanawiaj¹c siê nad ich powag¹ i treœci¹.
W podobnym tonie prezentuje siê kolejne okreœlenie „jesteœ psem Paw³owa”9, w którym autor artyku³u informuje, i¿ naukowcy udowodnili, ¿e wiêkszoœæ tego, co ludzie
robi¹ w trakcie ¿ycia, jest przejawem odruchu warunkowego – czyli wyuczon¹ reakcj¹,
a nie œwiadomym dzia³aniem. Pies zatem zostaje przedstawiony jako istota, która nie
kieruje siê rozumem, ale jej automatyczne zachowania wywo³uj¹ wyuczone bodŸce.
Nazwanie kogoœ psem ma na celu jego poni¿enie, obrazê. W Internecie wystêpuj¹
jednak ró¿ne spoty, reklamy spo³eczne, blogi czy artyku³y, które u¿ywaj¹ omawianego
okreœlenia w postaci zaprzeczonej, najczêœciej „nie jesteœ psem”. Zwracaj¹ uwagê na to,
¿e ludzie s¹ istotami rozumnymi i kulturalnymi, wiêc pewne zachowania im nie przystaj¹ lub te¿ ludzie nie zas³uguj¹ na pewne traktowanie. Jedna reklama spo³eczna, ukazuj¹c niew³aœciwe zachowanie dwóch pijanych mê¿czyzn, zwraca uwagê: „Nie jesteœ
psem, ¿eby znaczyæ swoje terytorium”10. Inna z kolei uczula na nierzadko przykre i poni¿aj¹ce zachowanie mê¿czyzn w stosunku do kobiet: „Drodzy panowie, nie jestem
psem, ... ¿eby na mnie gwizdaæ na ulicy”11. Kolejny przyk³ad zosta³ zaczerpniêty z blogu na temat diety i odchudzania, a stanowi pewnego rodzaju doping dla osób chc¹cych
zrzuciæ zbêdne kilogramy: „Nie nagradzaj siê jedzeniem, nie jesteœ psem”12 i w zmodyfikowanej, potocznej formie: „Nie nagradzaj siê ¿arciem – chyba ¿e jesteœ psem”13.
Z kolei internauta, który czuje siê poni¿any przez w³asnych rodziców, pisze: „Nie jestem psem!”14. Powy¿sze przyk³ady maj¹ na celu odró¿nienie cz³owieka i jego zachowañ od psich. Ludzie powinni zachowywaæ siê w kulturalny sposób i z szacunkiem traktowaæ innych, aby ich zachowanie nie przypomina³o zachowania psa, aby poprzez swoje niew³aœciwe postêpowanie nie poni¿ali innych.
Kolejny przyk³ad stanowi zdrobnienie omawianego wyrazu pies – piesek. Pojawi³o
siê ono w wypowiedzi pewnego polityka, który o innym wyrazi³ siê, ¿e „jest [on]
8
http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/669313, pomysl-pis-na-nauke-hymnu-w-szkolach-jestespatriota-czy-psem.html [dostêp: 14.01.2014].
9

http://zenjaskiniowca.pl/jestes-psem-pawlowa/ [dostêp: 14.01.2014].

10

http://joemonster.org/filmy/7009 [dostêp: 10.01.2014].

11

http://demotywatory.pl/2850726/Drodzy-Panowie-nie-jestem-psem [dostêp: 10.01.2014].

12

http://2kilosmalcu.blogspot.cz/2013/05/nie-nagradzaj-sie-jedzeniem-nie-jestes.html [10.01.2014].

13

http://powerworkout.blog.pl/2012/03/01/nie-nagradzaj-siebie-zarciem-%E2%80%93-chyba-ze-jestespsem/ [dostêp: 10.01.2014].
14

http://www.bravo.pl/blog/afraa/nie-jestem-psem---/ids,315003/ida,1153521/ [dostêp: 29.01.2014].

Kogo nazywa siê „psem” na polskojêzycznych stronach internetowych?

221

pieskiem Bielana i Kamiñskiego”15. Takie nazwanie kogoœ sugeruje bycie s³u¿alczym,
podlizuj¹cym siê, a jednoczeœnie – poprzez u¿ycie zdrobnienia – bycie kimœ, kogo siê
nie traktuje powa¿nie.
I w koñcu przyk³ad stanowi¹cy ¿artobliw¹ przeróbkê przys³ów mówi¹cych o tym, ¿e
szczêœcie nie jest niczym sta³ym i w ka¿dej chwili mo¿e nadejœæ zmiana16: „Czasami jesteœ psem, a czasami drzewkiem, które podlewa”17.
Oprócz tego, ¿e po³¹czenie wyrazowe byæ psem stanowi czêsto obelgê i jest najczêœciej u¿ywane w 2. osobie, na polskich stronach internetowych mo¿na spotkaæ, choæ
rzadko, to sformu³owanie równie¿ w 1. osobie liczby pojedynczej. „Z wykszta³cenia jestem psem”18 – mówi o sobie w wywiadzie by³y policjant, który w³aœnie odby³ karê
wiêzienia. Co ciekawe, wed³ug pierwszego w Polsce badania naukowego poœwiêconego
werbalnej agresji wobec policjantów, które przeprowadzili Jadwiga Stawnicka, filolog
z Uniwersytetu Œl¹skiego, oraz nadkomisarz Dawid Kaszuba, naczelnik Wydzia³u Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jednym z najgorszych wyzwisk
i obelg, jakie osoby popadaj¹ce w konflikt z prawem stosuj¹ wobec funkcjonariusza,
jest w³aœnie nazwanie go psem19.
Po podsumowaniu wy¿ej przedstawionych przyk³adów mo¿na stwierdziæ, ¿e bycie
psem funkcjonuje w znaczeniu bycia czymœ pod³ym, fa³szywym, stwarzaj¹cym pozory,
naiwnym, g³upim, œlepo wykonuj¹cym polecenia, u³omnym, s³abym, gorszym, nieumiej¹cym siê zachowywaæ.
Drug¹ grupê stanowi¹ przenoœne u¿ycia wyrazu kundel, który w polskim Internecie,
a zw³aszcza na forach, cieszy siê podobnym powodzeniem co pies. Okreœlenie jesteœ
kundlem u¿ywane jest w podobnych sytuacjach, jak powy¿sze z komponentem pies, ma
obra¿aæ i poni¿aæ adresata wypowiedzi. Kundel kojarzony jest jako pies nieczystej rasy,
gorszy, nic niewarty. Oprócz prostej przenoœni jesteœ kundlem, która pojawia³a siê najczêœciej, w Internecie mo¿na znaleŸæ sformu³owanie byæ kundlem czegoœ: „Izrael jest
kundlem na amerykañskiej smyczy”20; „Lis jesteœ kundlem michnikowszczyzny”21, które w pogardliwy sposób okreœlaj¹ czyjeœ podporz¹dkowanie, œlepe naœladowanie, brak
w³asnego zdania, zale¿noœæ.
Podobnie jak w przyk³adach z komponentem pies, równie¿ tu nie zabrak³o zaprzeczenia. „Nie jestem kundlem”22 – mówi o sobie pewien malarz w wywiadzie dla tygodnika „Wprost”, maj¹c na myœli œwiadomoœæ tego, kim jest i sk¹d pochodzi.
15

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wierzejski-prezentuje-poziom-kreta-na-zulawach,34330.html
[dostêp: 20.01.2013].
16
Chodzi o przys³owia: Fortuna ko³em siê toczy: temu ty³em, a temu zajrzy w oczy; Raz na wozie, raz
pod wozem; Pañska ³aska na pstrym koniu jeŸdzi.
17

http://blog-na-czterech-lapach.blogspot.cz/2013/07/czasami-jestes-psem-czasami-drzewkiem.html
[dostêp: 13.01.2014].
18

http://wiadomosci.onet.pl/prasa/slawomir-opala-z-wyksztalcenia-jestem-psem/7jmtt [dostêp: 28.01.2014].

19

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,12475235,Policjanci_sa_obrzucani_stekiem_wyzwisk__
Najgorsze.html [dostêp: 12.09.2013].
20

http://forum.gazeta.pl/forum/w,50,16163261,16175649,Polakow_dyskusje_.html?wv.x=1 [dostêp: 27.01.2014].

21

http://chinaski.salon24.pl/45833,dziennikarska-zatrata-tomasza-lisa [dostêp: 27.01.2014].

22

http://www.wprost.pl/ar/119385/Nie-jestem-kundlem/?pg=1 [dostêp: 29.01.2014].
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I jak w przypadku wy¿ej wymienionego okreœlenia byæ psem, równie¿ byæ kundlem
wystêpuje w 1. osobie liczby pojedynczej. „Jestem kundlem i wy wszyscy – Polacy –
jesteœcie kundlami”23 – to wielokrotnie w Internecie powtarzane s³owa Andrzeja Stasiuka, pochodz¹ce z jego ksi¹¿ki Dziennik pisany póŸniej, w których pisarz zwraca uwagê
na to¿samoœæ Polaka jako pewnego rodzaju mieszañca, cz³owieka rozdartego pomiêdzy
Zachodem a Wschodem.
Inna polska artystka, re¿yser Agnieszka Holland, wyra¿a siê w podobnym duchu:
„Jestem takim trochê kundlem24 – mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia, t³umacz¹c,
¿e pochodzi z rodziny polsko-¿ydowskiej, studiowa³a w Czechach, mieszka³a w kilku
krajach i to w³aœnie kreowa³o jej spojrzenie na œwiat.
Kolejne czêsto spotykane sformu³owanie to „jestem kundlem (na) rynku pracy”25.
Osoby okreœlaj¹ce siê w ten sposób bezskutecznie szukaj¹ pracy, czuj¹ siê bezwartoœciowe, maj¹ poczucie bycia nikim.
Zatem je¿eli internauci nazywaj¹ kogoœ kundlem, to ich intencj¹ jest zniewaga danej
osoby, podkreœlenie, ¿e jest ona kimœ gorszym. Natomiast osoby nazywaj¹ce w ten sposób siebie podkreœlaj¹ w³asn¹ odmiennoœæ, zagubion¹ to¿samoœæ, niejednolite pochodzenie lub te¿ czuj¹ siê mniej wartoœciowe, zagubione i niechciane.
Do trzeciej grupy nale¿¹ przyk³ady z komponentem suka. ObraŸliwe po³¹czenie
metaforyczne jesteœ suk¹26 w Internecie jest równie popularne, co te zawieraj¹ce element pies czy kundel. Najczêœciej pojawia³o siê ono na ró¿nych blogach, forach
i w dyskusjach internetowych.
W polskich realiach nazwanie kogoœ suk¹ zwykle sugeruje osobê, która obgaduje innych, jest niemi³a, z³oœliwa, czêsto zmienia partnerów, wykorzystuje innych, nie ma
szacunku do innych, jest wyrachowana, bez uczuæ. Nieco szersze znaczenie tego s³owa
przytacza Agnieszka Niekrewicz, która zwraca uwagê na to, ¿e „wyraz ten mo¿e byæ
obel¿ywym okreœleniem kobiety, policjanta, oskar¿yciela, konfidenta, sêdziny, prostytutki, skazanego kradn¹cego rzeczy wspó³towarzyszy w celi, mê¿czyzny uleg³ego seksualnie wobec innego mê¿czyzny, lecz w slangu uczniowskim bywa te¿ stosowany jako
nazwa ³adnej dziewczyny” (Niekrewicz 2012: 138).
Podobnie jak po³¹czenia byæ psem oraz byæ kundlem, równie¿ sformu³owanie byæ
suk¹ mo¿na w Internecie znaleŸæ w 1. osobie liczby pojedynczej („Przepraszam, jestem
suk¹”; „Jestem zbyt szlachetn¹ suk¹ dla takiego kundla jak ty”; „Jestem bezlitosn¹
Suk¹”; „Suk¹ to jestem ja. Ty zwyk³a menda jesteœ”; „Od jutra jestem zimn¹ suk¹. Dziœ
jeszcze potêskniê”27), jednak frekwencja jego wystêpowania jest zdecydowanie wy¿sza
ni¿ w przypadku dwóch poprzednich. Kobiety, które w ten sposób mówi³y o sobie, naj23

http://opcit.pl/teksty/stasiuk-jestem-kundlem-i-wy-wszyscy-polacy-jestesc/ [dostêp: 29.01.2014].

24

http://www.polskieradio.pl/7/187/Artykul/ 515943,Holland-Jestem-takim-troche-kundlem
[dostêp: 1.02.2014].
25
http://forum.gazeta.pl/forum/w,51283,123389662,123390308,Dalsze_ciekawe_linki_dla_Gaaarsza_.html
?wv.x=1 [dostêp: 28.01.2014].
26
http://ask.fm/Wiolettaaaa/answer/65922409812; http://followed.soup.io/post/340520416/ jeste-suk-tak-fa-szyw-suk-i [dostêp: 3.02.2014].
27

http://zapytaj.onet.pl/Category/002,003/2,20912338,Od_jak_dawna_jestes_suka.html [dostêp: 26.01.2014];
https://pl-pl.facebook.com/przepraszamjestemsuka [dostêp: 26.01.2014]; http://jestem-suka.blog.onet.pl/;
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czêœciej by³y z tego faktu dumne, czego przejawem, oprócz kontekstu, by³ czasem zapis
s³owa Suka z du¿ej litery. W sieci, niestety bez bli¿szego komentarza, pojawi³ siê nawet
wpis dotycz¹cy odmian suk: „Jest kilka odmian suk: s¹ udawane suki, suki wredne, suki
uleg³e, suki dziwki i suki wyrafinowane. Na szczêœcie ja nale¿ê do tych ostatnich”28.
Zatem osoby, które nazywa³y suk¹ drug¹ osobê, zawsze mówi³y o niej negatywnie,
mia³y na celu jej obrazê i poni¿enie. Natomiast kobiety, które w ten sposób okreœla³y
siebie, by³y najczêœciej z tego faktu dumne, czu³y siê niezale¿ne, odczuwa³y w³adzê nad
innymi, szczególnie mê¿czyznami. Paradoksalnie nazywaj¹c siebie sukami, czu³y siê
paniami danej sytuacji. Niektóre zna³y te¿ odpowiedŸ na pytanie, dlaczego, zgodnie
z w³asnymi s³owami, s¹ sukami: „Jeœli kobieta jest suk¹ bez serca, oznacza to, ¿e odda³a
swoje serce komuœ, kto zniszczy³ je doszczêtnie”29.
Do popularnoœci wyrazu suka przyczyni³y siê prawdopodobnie ró¿ne anglojêzyczne
produkcje filmowe, teksty piosenek, Internet, w których roi siê od s³owa bitch, t³umaczonego na jêzyk polski najczêœciej w³aœnie jako suka (rzadziej dziwka). Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e kobiety, które w sieci nazywa³y siebie sukami, by³y w znacznej mierze anonimowe, najczêœciej przedstawia³y siê tylko imieniem (byæ mo¿e zmyœlonym)
lub u¿ywa³y pseudonimu. Wra¿enie anonimowoœci w Internecie stwarza poczucie
wzglêdnej pewnoœci faktu, i¿ skoro nikt nie widzi cz³owieka przed komputerem, ten
mo¿e kreowaæ swój wizerunek w dowolny sposób, zmyœlaæ, bardziej odwa¿nie czy lekkomyœlnie u¿ywaæ s³ów. Z poczuciem anonimowoœci w sieci wi¹¿e siê te¿ powiedzenie
wziête z jêzyka angielskiego: „On the Internet, nobody knows you’re a dog”, czyli
„W internecie nikt nie wie, ¿e jesteœ psem”, które zrodzi³o siê z podpisu pod rysunkiem
satyrycznym Petera Steinera opublikowanym 5 czerwca 1993 r. w amerykañskim magazynie „The New Yorker” – rysunek przedstawia siedz¹cego przy komputerze labradora,
który kieruje do kundelka s³owa z podpisu30.
Suka zatem na polskojêzycznych stronach internetowych to kobieta, która przede
wszystkim czêsto zmienia partnerów, bawi siê nimi, wykorzystuje ich, kobieta bez
uczuæ, z³oœliwa, czêsto dumna z faktu bycia suk¹.
Ostatni¹ grupê tworz¹ po³¹czenia z komponentem szczeniak. We wszystkich odnalezionych przyk³adach nazywanie kogoœ szczeniakiem, oprócz obrazy, mia³o na celu
zwrócenie uwagi na niedojrza³oœæ i niepe³noletnoœæ takiej osoby, jej ma³¹ wiedzê na jakiœ temat, nietraktowanie jej powa¿nie, okreœla³o osobê, z któr¹ nie warto w ogóle rozmawiaæ. Ilustruj¹ to nastêpuj¹ce przyk³ady: „Masz niedojrza³y charakter i jesteœ «szczeniakiem»”31; „A tak na prawdê jesteœ niepe³noletnim szczeniakiem bawi¹cym siê
w doros³e ¿ycie”32; „No to w/g mnie jesteœ szczeniakiem obra¿aj¹cym ludzi, nie potrahttp://fun.net.pl/27750; http://demotywatory.pl/2861969/ Od-jutra-jestem-zimna-suka; http://demotywatory.pl/
2191579/ Jestem-zbyt-szlachetna-suka [dostêp: 26.01.2014].
28

http://jestem-suka.blog.onet.pl/ [dostêp: 26.01.2014].

29

http://www.demoty.pl/jesli-kobieta-jest-suka-bez-serca-42618 [dostêp: 6.02.2014].

30

http://pl.wikipedia.org/wiki/W_Internecie_nikt_nie_wie,_%C5%B Ce_jeste%C5%9B_psem
[dostêp: 17.02.2014].
31

http://ask.fm/czekierap/answer/21673301623 [dostêp: 20.02.2014].

32

http://moblo.pl/friends-posts/latin,,page,39 [dostêp: 20.02.2014].
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fi¹cym normalnie dyskutowaæ, wiêc nie dziw siê, ¿e potraktuj¹ ciê z hmm... nale¿ytym
szacunkiem33; „Je¿eli jesteœ szczeniakiem z liceum to siê nie wypowiadaj o ¿yciu bo
jeszcze nic nie wiesz”34; „Twoje wirtualne palenie gumy i jaranie siê infernusem œwiadczy tylko o tym, ¿e jesteœ szczeniakiem, nie masz samochodu, motocykla, prawa jazdy,
ani tym bardziej karty rowerowej”35; „Naœmiewanie siê ze starszych osób niezorientowanych w kolejnych pomys³ach lewackich œmierdz¹cych leni dowodzi, ¿e jest pan albo
zwyczajnym g³upcem albo jeszcze zwyk³ym szczeniakiem”36; „Widaæ ¿e jesteœ szczeniakiem który nie ma tutaj zbyt du¿o do gadania”37; „Prawie ka¿dy na tym forum wie
¿e jesteœ szczeniakiem wiêc po co twe wpisy”38.
Do niedojrza³oœci i w³asnej niewiedzy o œwiecie przyznaje siê równie¿ internauta,
który w swojej wypowiedzi zasugerowa³, ¿e dawniej by³ szczeniakiem: „Kiedyœ wszystko by³o ³atwiejsze, bez zmartwieñ. Ale ju¿ nie jestem szczeniakiem”39.
Obelgi z komponentem pies lub komponentem wchodz¹cym w ten zakres s¹ niebywale popularne, znaj¹ je wszystkie warstwy spo³eczne. U¿ywaj¹ ich nie tylko kibice,
osoby popadaj¹ce w konflikt z prawem czy m³odzie¿ spod bloków, lecz równie¿ politycy czy aktorzy.
Kogo zatem nazywa siê psem w polskim Internecie? Podsumowuj¹c, takim mianem
najczêœciej jest okreœlany cz³owiek fa³szywy, stwarzaj¹cy pozory pracy, naiwny, g³upi,
œlepo wykonuj¹cy polecenia, u³omny, s³aby, gorszy, nieumiej¹cy siê odpowiednio zachowywaæ. Kundlem jest nazywana osoba gorsza, nic niewarta, zale¿na od kogoœ, bez
to¿samoœci, niedoceniana, daremnie szukaj¹ca pracy. Suka wed³ug polskich internautów
to kobieta, która przede wszystkim czêsto zmienia partnerów, bawi siê nimi, wykorzystuje ich, kobieta bez uczuæ, czêsto jest dumna z faktu bycia suk¹. Szczeniak to z kolei
osoba, której nie traktuje siê powa¿nie, która nie ma doœwiadczenia, jest m³oda b¹dŸ
niepe³noletnia, niedojrza³a, g³upia, nie orientuje siê w ró¿nych tematach. Wszystkie powy¿sze przyk³ady mia³y na celu w pierwszej kolejnoœci obrazê drugiego cz³owieka.
Prymarnie psem, szczeniakiem i kundlem internauci nazywali inn¹ osobê, chocia¿ pojawia³y siê takie sformu³owania równie¿ w stosunku do autora komentarza (wpis jestem
psem pojawi³ siê raz, podobnie jak (ju¿ nie) jestem szczeniakiem, natomiast jestem kundlem pojawi³o siê trzykrotnie). Inaczej by³o z nazwaniem kogoœ suk¹, okreœlenia z tym
komponentem w 1. osobie pojawia³y siê o wiele czêœciej.
Pomimo ¿e prawdziwy pies nie posiada wy¿ej wymienionych cech „ludzkich”, zarówno jego sterotyp w jêzyku, jak i ten wy³aniaj¹cy siê ze stron internetowych jest jed33
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noznacznie negatywny. Dawniej cz³owiek gardzi³ psem, uznaj¹c go za istotê ni¿sz¹,
i ten fakt nadal odzwierciedla jêzyk oraz wykreowany w nim jêzykowy obraz psa, jaki
wy³ania siê z tekstów tworzonych przez internautów na polskojêzycznych stronach internetowych.
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WHO IS CALLED “A DOG” ON POLISH-LANGUAGE WEBSITES?
Summary
This article presents a reflection on what it means to be “a dog” on Polish-language websites. The article
contains a brief dictionary description of the dog, its image on the dictionaries of Linde and of Doroszewski
and presents the found metaphors consisting of the verb “to be” and component “dog” or a component falling
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within the scope of the (female dog, puppy, mongrel). Most often, these designations appeared on web as the
2nd person singular, especially with examples with “dog”, “puppy” and “mongrel”, examples with “female
dog” appeared also often as the 1st person singular. To be “a dog” on Polish-language websites means
a person, who is false, naive, stupid, blindly executing commands, lame, weak, worthless, without identity,
underestimated, one, who is not treated seriously and without experience, a woman, who frequently changes
partners, plays with them, uses them, without feelings and spiteful.
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Wstêp
Werbalne wyra¿anie emocji, pomimo ¿e wspomagane mimik¹ i gestykulacj¹, jest
podstawowym sposobem przekazywania prze¿yæ wewnêtrznych cz³owieka, takich jak
np. radoœæ, smutek, lêk czy gniew. Ró¿norodnoœci prze¿yæ odpowiada wiele sposobów
informowania o nich. Bardzo czêsto chodzi o sta³e po³¹czenia wyrazowe o charakterze
metafor. Od dawna jednym z czêsto stosowanych komponentów w owych sta³ych
po³¹czeniach wyrazowych jest leksem krew. Pomimo ¿e w organizmie ludzkim kr¹¿y
wiele ró¿nych typów cieczy nieodzownych do ¿ycia cz³owieka, to jednak krew, mo¿e
zw³aszcza ze wzglêdu na jej wyraŸny kolor, nabywa niejednokrotnie znaczenia synonimicznego ze s³owem „¿ycie”. Krew w myœl definicji s³ownikowych to „p³ynna tkanka
kr¹¿¹ca w uk³adzie ¿y³ i têtnic krêgowców, sk³adaj¹ca siê z p³ynnego osocza i krwinek;
dostarcza tkankom tlen z narz¹dów oddechowych i zabiera dwutlenek wêgla, rozprowadza substancje od¿ywcze i hormony, odprowadza do narz¹dów wydalniczych szkodliwe
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produkty przemiany materii, pe³ni funkcje obronne”. Dalsze znaczenia has³a „krew”
maj¹ charakter przenoœny: „usposobienie, temperament, zw³aszcza ¿ywy, bujny” czy
te¿ „pochodzenie, pokrewieñstwo, ród, rasa; ludzie ze sob¹ spokrewnieni, osobnicy jednej rasy” (Elektroniczna encyklopedia PWN, 2002). Krew od dawna przyjmowa³a specyficzn¹ symbolikê. Dla staro¿ytnych narodów by³a boskim elementem w cz³owieku,
poniewa¿ by³ on stworzony z ziemi i krwi bogów. W Biblii w Ksiêdze Kap³añskiej powiada Pan do ludu izraelskiego: „Bo ¿ycie cia³a jest we krwi, a Ja dopuœci³em j¹ dla was
[tylko] na o³tarzu, aby dokonywa³a przeb³agania za wasze ¿ycie, poniewa¿ krew jest
przeb³aganiem za ¿ycie” (cyt. za: Forstner 1990: 362). W Biblii krew jest nie tylko symbolem ¿ycia, ale te¿ oczyszczenia i odkupienia za grzechy, czyli zwyciêstwa nad œmierci¹. Niektóre po³¹czenia wyrazowe z leksemem krew maj¹ce swe Ÿród³o w Biblii od lat
zadomowi³y siê w polszczyŸnie i dziœ wystêpuj¹ w ró¿nych kontekstach, dodatkowo zyskuj¹c w ci¹gu wieków ró¿norodne nacechowanie stylistyczne. Podajmy przyk³adowo:
krew czyjaœ wo³a o pomstê do nieba; mieæ rêce splamione krwi¹; krew z krwi i koœæ
z koœci; krew czyjaœ spadnie na kogoœ.

Krew i emocje
Oprócz tego, ¿e krew jest niew¹tpliwie bogata w symbolikê, jest równie¿ sta³ym komponentem frazeologizmów wyra¿aj¹cych ludzkie emocje. Pamiêtaæ nale¿y jednak, ¿e
werbalne wyra¿anie emocji wyp³ywa niejednokrotnie z prze¿yæ natury fizjologicznej.
Fakt powstawania frazeologizmów wyra¿aj¹cych emocje niezwykle fascynuje jêzykoznawców. Anna Pajdziñska zadaje pytanie: „[...] co le¿a³o u podstaw procesów frazeologizacji, jakie fakty w samej strukturze œwiata lub jakie wyobra¿enia o nim reguluj¹
wybór i ³¹czliwoœæ wyrazów” (Pajdziñska 1999: 84). Dziœ ju¿ nikt nie w¹tpi w to, ¿e
frazeologizmy wyra¿aj¹ce emocje s¹ uwarunkowane kulturowo, tak jak uwarunkowane
kulturowo jest ich prze¿ywanie. St¹d metafory nazywaj¹ce stany emocjonalne nie powinny byæ rozumiane jako umowne, bo – jak pisze Agnieszka Miko³ajczuk –
„wyp³ywaj¹ z doœwiadczenia zmys³owo-motorycznego. A skoro wszyscy ludzie, niezale¿nie od jêzyka i kultury, maj¹ podobne cia³a, mo¿na przypuszczaæ, ¿e równie¿ sposoby konceptualizacji uczuæ s¹ u nich podobne” (Miko³ajczuk 2001: 122). Zarazem jednak, by powo³aæ siê na spostrze¿enia Anny Wierzbickiej, badania semantyki emocji
znacznie komplikuje brak uniwersalnych nazw uczuæ, które by³yby konceptualizowane
jednakowo we wszystkich jêzykach. Problem ten wynika z jednostkowoœci istoty ludzkiej i przynale¿noœci do danego krêgu kulturowego (Wierzbicka 1999: 189). W jednej
ze swych publikacji czeski psycholog Ivan Slamìník pisze: „[...] výzkumy ukazují, ûe
i blízké kultury se líší v dùleûitosti pøipisované jednotlivým emocím, ûe mají své
specifické emoce neznámé v jiných kulturách, ûe se líší v situacích èi událostech, které
vyvolávají pøibliûnì stejné emoce i v jejich dùsledcích pro chování” (Slamìník 2011: 7).
Jeœli chodzi o problematykê definiowania emocji i mechanizmów nimi rz¹dz¹cych,
to dziœ ju¿ nikt nie w¹tpi w to, ¿e emocje wywo³ywane s¹ przez typowe wzorce neurofizjologiczne, zarazem jednak typowo ludzkim zjawiskiem jest uczenie siê sposobów
prze¿ywania i oswajania emocji w procesie socjalizacji na podstawie norm, idea³ów,
wartoœci, zwyczajów spo³eczeñstwa, w którym jednostka ¿yje. Emocje s¹ przez psycho-
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logów definiowane jako uœwiadamiane uczucia wyra¿aj¹ce stosunek cz³owieka do istotnych wydarzeñ œwiata zewnêtrznego i do siebie samego, powi¹zane z ró¿nym stopniem
aktywizacji fizjologicznej1. Ka¿d¹ emocjê mo¿na uwa¿aæ wiêc za specyficzn¹ kategoriê
wywo³uj¹c¹ szczególne prze¿ycie, maj¹ce charakterystyczne cechy fizjologiczne, behawioralne i socjalne, jako reakcjê na okreœlone podniety i wydarzenia. Nale¿y jednak
wzi¹æ pod uwagê i drugi fakt, ¿e niektóre z owych prze¿yæ dopiero po ocenie sytuacji
doœwiadczane s¹ jako mi³e lub niemi³e (Slamìník 2011: 11).

Polskie frazeologizmy z komponentem krew
Jak zatem zbudowane s¹ frazeologizmy wyra¿aj¹ce uczucia cz³owieka? Jak¹ rolê odgrywa w nich komponent krew? Postarajmy przyjrzeæ siê tym, które skupiaj¹ siê wokó³
elementu krew i powsta³y na podstawie wiekowych obserwacji i wiedzy potocznej
cz³owieka. By odpowiedzieæ na powy¿sze pytania, przeanalizowano zbiór sta³ych
po³¹czeñ frazeologicznych z komponentem krew z punktu widzenia elementu treœciowego tych jednostek. Na potrzeby niniejszego przyczynku brano pod uwagê wszystkie
sta³e zwi¹zki frazeologiczne (wyra¿enia, zwroty i frazy). Nie rozwa¿ano natomiast badanych frazeologizmów pod wzglêdem struktury, zasadniczy by³ przede wszystkim
czynnik semantyczny. Nasz¹ bazê stanowi³y jednostki ekscerpowane z nastêpuj¹cych
Ÿróde³: S³ownik jêzyka polskiego PWN; S³ownik frazeologiczny jêzyka polskiego PWN;
Wielki s³ownik frazeologiczny PWN z przys³owiami; S. Skorupka, S³ownik frazeologiczny jêzyka polskiego; Wielki czesko-polski s³ownik frazeologiczny pod red. T. Z. Or³oœ;
E. Mrhaèová, R. Ponczová, Lidské tìlo v èeské a polské frazeologii a idiomatice. Odnotowano równie¿ jednostki z prasy, portali spo³ecznoœciowych i bezpoœredniego ods³uchu. Ogó³em odnotowano niespe³na 100 jednostek, w³¹cznie z przys³owiami i parafrazami cytatów pochodzenia biblijnego.
Krew jako komponent tworz¹cy frazeologizmy wyra¿aj¹ce uczucia ³¹czony jest z temperatur¹ cieczy i jej w³aœciwoœciami fizycznymi. Powsta³y one jako odniesienia do obserwacji wody, czyli p³ynu najbli¿szego cz³owiekowi i u¿ywanego codziennie. Albowiem woda zmienia³a swój stan pod wp³ywem temperatury, a zmiany te mo¿liwe by³y
do zaobserwowania, przenoszono je w wyobraŸni na krew. St¹d powsta³y frazeologizmy: krew w kimœ kipi, wrze, burzy siê (ktoœ traci panowanie nad sob¹, jest podniecony
pod wp³ywem z³oœci, wstydu); krew siê w kimœ zagotowa³a (ktoœ siê zdenerwowa³,
wpad³ w gniew, kogoœ ogarnê³o podniecenie); ktoœ ma gor¹c¹ krew (jest porywczy, zapalczywy, dzia³a pod wp³ywem impulsu, namiêtnoœci); krew komuœ krzepnie, zastyga,
œcina siê, stygnie (kogoœ ogarnia przera¿enie, lêk, groza). Z porównania zachowañ dwu
p³ynów powsta³ frazeologizm krew nie woda, mówi¹cy o czyimœ du¿ym temperamencie2. Z przys³owia: Strach krew ostudza, a radoœæ j¹ grzeje, wynika, ¿e emocje maj¹
wp³yw na temperaturê krwi. Inne przys³owie dotycz¹ce ludzkiego temperamentu, który
zmienia siê z up³ywem lat, to: Krew jak wino: burzy siê za m³odu, tê¿eje na staroœæ. Po1
2

Wiêcej na ten temat: Slamìník 2011: 12.

Ten sam frazeologizm wystêpuje równie¿ w znaczeniu przynale¿noœci do rodziny, poczucia wiêzi rodzinnej.
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twierdza ono niejako tezê, ¿e krew w przekonaniu cz³owieka zachowywa³a siê jak inne
p³yny. Kr¹¿enie krwi jako ruch cieczy przejawia siê w jednostkach: krew nap³ywa komuœ do twarzy (ktoœ siê czerwieni, te¿ z irytacji); krew odp³ywa komuœ z twarzy (ktoœ
blednie, te¿ ze zdenerwowania); krew kogoœ ponosi (ktoœ jest bardzo ¿ywy); krew nabiega komuœ do twarzy (ktoœ siê czerwieni); krew ucieka komuœ z twarzy (ktoœ blednie);
(nag³a, z³a, jasna) krew kogoœ zalewa (ktoœ wpada w z³oœæ, we wœciek³oœæ, traci panowanie nad sob¹). Krew jest te¿ komponentem jednostki upuœciæ komuœ (sobie) krwi,
u¿ywanej w sensie: zasmuciæ kogoœ, zraniæ czyjeœ uczucia, dotkliwie komuœ dokuczyæ,
która wywodzi siê prawdopodobnie z nieprzyjemnych praktyk medycznych polegaj¹cych na nacinaniu ¿y³y w celu obni¿enia ciœnienia krwi. Czêsty w polszczyŸnie frazeologizm napsuæ komuœ krwi (zdenerwowaæ kogoœ, zirytowaæ) odwo³uje siê do stanu
naruszenia równowagi psychicznej cz³owieka przez rozprowadzenie w organizmie
szkodliwej substancji. Potwierdza to równie¿ przys³owie: Kto siê irytuje, krew sobie
psuje. Krew w powszechnym mniemaniu jest substancj¹ decyduj¹c¹ o cechach charakteru i temperamencie, st¹d frazeologizmy: ktoœ ma coœ we krwi; coœ wesz³o komuœ
w krew; mieæ w ¿y³ach wodê zamiast krwi; krew odzywa siê w kimœ (Michow 2013:
126). Niewykluczone, ¿e na powstanie i rozpowszechnienie tych frazeologizmów mia³y
wp³yw pogl¹dy Hipokratesa dotycz¹ce znaczenia krwi jako jednego z czterech elementów stanowi¹cych o temperamencie cz³owieka.
Frazeologizmy z komponentem krew nieodnosz¹ce siê bezpoœrednio do prze¿ywanych emocji, jak np. zew/g³os krwi; wiêzy krwi; b³êkitna/niebieska krew; byæ kimœ z krwi
i koœci, moja krew! powsta³y pod wp³ywem potocznej wiedzy dotycz¹cej zdolnoœci krwi
do przenoszenia cech dziedzicznych (Michow 2013: 124–125).
Zbiór frazeologizmów zahaczaj¹cych o metonimiê krew – ¿ycie jest bogaty. Jednostki w nim zawarte nie wyra¿aj¹ bezpoœrednio emocji, ale s¹ wyraŸnie emocjonalnie
nacechowane: wysysaæ z kogoœ krew; coœ odby³o siê bez rozlewu/przelewu krwi; ktoœ
jest ¿¹dny krwi; do ostatniej kropli krwi; coœ jest op³acone krwi¹; ton¹æ we krwi; p³aciæ
w³asn¹ krwi¹; mieæ krew na rêkach. Powy¿sze frazeologizmy s¹ u¿ywane g³ównie
w celu wzmocnienia ekspresywnoœci tekstu. Czasami te¿ dobitniej charakteryzuj¹ zjawiska, których nie mo¿na by³oby wyraziæ za pomoc¹ jednos³ownego okreœlenia (Pajdziñska 1999: 84).
O tym, jak bardzo wa¿nym komponentem frazeologizmów jest krew i jak popularna
jest równie¿ w nowych frazeologizmach, œwiadcz¹ przyk³ady z serwisów internetowych: krew z piwa nie burzliwa; m³oda krew szybko wre; jest krew, jest czo³ówka (odnosi siê do zainteresowañ czytelników prasy brukowej).

Podsumowanie
Sumuj¹c zebrane dane na temat utartych po³¹czeñ wyrazowych, stwierdziæ nale¿y, ¿e
leksem krew wykorzystywany jest do tworzenia frazeologizmów wyra¿aj¹cych silne
prze¿ycia, np. przera¿enia, grozy, strachu, wstydu, ale te¿ zdenerwowania czy namiêtnoœci. Oprócz powy¿szych odnotowano równie¿ takie, które nie wyra¿aj¹ bezpoœrednio
emocji, ale s¹ mocno ekspresyjnie nacechowane. W trakcie ekscerpcji jednostek frazeologicznych zauwa¿ono ponadto, ¿e oprócz u¿ywanych od dawna frazeologizmów
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w polszczyŸnie pojawiaj¹ siê nowe po³¹czenia z leksemem krew funkcjonuj¹ce obok
tradycyjnych.
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PHRASEOLOGY AS A REFLECTION OF EMOTIONAL STATES
(THROUGH EXAMPLES OF PHRASEOLOGICAL UNITS
WITH THE LEXEME BLOOD)
Summary
The presented text confirms the thesis that physiological states are reflected in language through
phrasemes. Our research was based on a corpus of fixed lexical expressions containing the lexeme blood. We
observed that various human emotions (mainly the negative ones) are connected with blood e.g.: burzy siê
w kimœ krew; narobiæ z³ej krwi etc. The conclusion, based on the analysis of phrasemes, is that reactions of
human body on experienced emotions are, in an unconscious way, verbalized in metaphors and then used as
set phrases.
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Vymezení analytických adjektiv v ruštinì
Analytismus v morfologické rovinì se v souèasné ruštinì mùûe projevovat jednak
v oblasti nominace v podobì tvoøení slov s analytickými vlastnostmi, ke kterým patøí
nesklonná substantiva, zejména cizojazyèného pùvodu. Pøejatá nesklonná substantiva
byla v minulosti základem pro vznik celé kategorie nesklonných jmen v ruštinì. Analytismus se mùûe projevovat i v oblasti gramatikalizace, napøíklad v podobì oddìleného
vyjadøování pøirozeného rodu u obourodých substantiv oznaèujících profese, funkce,
hodnosti aj. vnì daného lexému. V morfologické rovinì se analytismus projevuje i v oblasti kategorizace, kterou pøedstavuje zrod a obohacování nového slovního druhu – tzv.
analytických adjektiv.
Expanze kompozièních slovotvorných modelù aglutinaèního typu, v nichû atributivní
funkci plní analytické slovotvorné elementy (tzv. analytická adjektiva) rùzného typu, je
jedním z nejzøetelnìjších projevù analytických a aglutinaèních tendencí v souèasném
morfologickém systému ruštiny. Tyto analytické slovotvorné elementy obvykle stojí
v prepozici (ale mohou se vyskytovat i v postpozici) vznikly na bázi nesklonných slov
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(typu èíòåðíåò-ïðîäàæà × internetový prodej, áèçíåñ-êëàññ – byznys tøída, ïàíê-ôåñòèâàëü × punkový festival aj.). V odborné literatuøe je zdùrazòována zejména
univerzálnost tìchto modelù, které tvoøí spojení dvou substantiv s formálnì nevyjádøeným gramatických vztahem. První substantivum plní funkci pøívlastku pro druhé
(srov.: Rudincová 2000; Kesner, Linhartova, Zoubkova 2011).
Jaká je historie jejich zkoumání v ruštinì? První zmínky o existenci tzv. nesklonných
adjektiv v ruštinì byly zaznamenány v pracích A. A. Šachmatova (1925). V rámci slovotvorby je vhodnìjší termín analytická adjektiva, který „poukazuje nejen na jejich neohebnost, ale i na zpùsob vztahu s odpovídajícím substantivem“ (RJASO3 1968: 106).
Ve druhé polovinì 20. století se v ruské lingvistice zformovaly dva zcela protichùdné
pøístupy k analytickým adjektivùm: èást badatelù popírá existenci nesklonných adjektiv
v souèasné ruštinì a øadí je buï k adverbiím, nebo k nesklonným substantivùm. Podle
A. I. Molotkova (1960) akceptaci existence kategorie nesklonných adjektiv v ruštinì
brání napø. absence jejich formálnì vyjádøených gramatických kategorií, nemoûnost jejich stupòování a také nemoûnost vzniku plných a jmenných tvarù u slov korelujících
svým významem s jakostními adjektivy. Naproti tomu ostatní lingvisté (V. V. Vinogradov, M. V. Panov, I. G. Miloslavskij) zaujímají jiné stanovisko – uznávají existenci
nesklonných adjektiv.
Bez ohledu na to, ûe jsou mnohdy zpochybòována tvrzení o nárùstu analytismu
v ruštinì, v pracích souèasných vìdcù se stále výraznìji prosazuje tvrzení o existenci
analytických slovních druhù, vèetnì analytických adjektiv, která vznikla v prùbìhu
posledního pùlstoletí jako zvláštní slovní druh. Dùvodem pro vymezení jednotek typu
áåæ, ôîòî-, ïðåññ-, ÑÊ×- jako analytických adjektiv, je podle M. V. Panova jejich
neschopnost kongruence se substantivy, ke kterým se pøimykají (Panov 1971: 251).
Termíny nesklonná adjektiva a analytická adjektiva budeme dále pouûívat pro
potvrzení hypotéz o zmìnì typologických znakù ruštiny ve smìru analytického
(aglutinujícího) typu.
Pojetí analytického pøídavného jména v širokém slova smyslu je v ruské jazykovìdì
spojeno se jmény A. A. Reformatského a M. V. Panova. A. A. Reformatskij poprvé vyslovil myšlenku, ûe „kompozitum typu ïðîôáèëåò lze rozloûit na slovo s novou
kategorií morfologicky nevyjádøených analytických slov, která lze pojmenovat analytická adjektiva“ v roce 1937. K této myšlence se autor vrátil o mnoho let pozdìji, kdyû
psal o kompozitech typu ïðîôáèëåò, ãîñêîíòðîëü, Ìîññîâåò a nazýval je n e p r a v á k o m p o z i t a (ìíèìûå ñëîæíûå ñëîâà; Reformatskij 1975). Lexikální
povahu prvních komponentù kompozit daného typu autor zdùvodnil následujícím
zpùsobem: analytická adjektiva vystupují výhradnì v antepozici k urèovanému slovu
a plní funkci atributu. Ve sloûeninách tohoto typu se obvykle objevují dva pøízvuky.
Pravopis kompozit není ustálen, nìkdy se obì èásti píší dohromady, jindy zvláš. Po
A. A. Reformatském zaøadila také V. L. Voroncovová (Voroncova 1964) urèující
determinanty sloûenin ôîòî-, êèíî- v kompozitech ôîòîòåõíèê, êèíîçðèòåëü spolu
s ëåñî-, ñòåêëî- (ëåcîâîä, ñòåêëîáëîêè) ke specifickým analytickým adjektivùm.
Teorii A. A. Reformatského významnì rozpracoval M. V. Panov, vytvoøil rozsáhlou
diachronní klasifikaci 19 druhù analytických adjektiv a téû je v teoretické rovinì prozkoumal. Pro tyto tzv. a n a l i t y (àíàëèòû; termín M. V. Panova) – analytická adjekti-
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va je typická „volná spojitelnost s øadou jednotek (substantiv). Tato volná spojitelnost
s neomezenou øadou jednotek je vûdy podmínìna buï sémantickou nevariativností
nekoneènì se spojující jednotky, nebo zákonitou, poziènì podmínìnou promìnlivostí
významu“ (Panov 1971: 251). Analytická adjektiva mají zpravidla i sekundární
pøíznaky. Všechny je spojuje fakt, ûe urèují pøíznak pøedmìtu a mnohé z nich jsou
sémanticky posunuty ve vztahu ke svým neadjektivním homonymùm. Pøesun jejich
pøízvuku je izomorfní sémantickému posunu (srov.: êèíî «Ðàáîòíèê», ale êèíîðàáîòíèê aj.). Svou klasifikaci M. V. Panov ještì poupravil v monografii Pozicionnaja morfologija russkogo jazyka (1999), kde jiû uvedl pouze 16 skupin analytických adjektiv.
Z tematického hlediska k nesklonným adjektivùm v rámci jejich úzkého pojetí patøily
následující skupiny (RJASO3 1968: 106): 1) oznaèení nìkterých barev (êîñòþì õàêè,
ïëàòüå áåæ); 2) názvy jazykù (õèíäè ÿçûê, êîìè ëèòåðàòóðà); 3) oznaèení jakosti
a druhu rùzných výrobkù (êîôå ìîêêî, ñîóñ òîìàò); 4) názvy fazón obleèení (ïàëüòî
ðåãëàí, áðþêè êë¸ø, þáêà ïëèññå); 5) termíny z oblasti hudby (äî äèåç, ãàììà ñîëü
ìàæîð); 6) termíny z oblasti divadla a umìní (òåàòð-áóôô, êîíöåðò ãàëà; ñòèëü
àìïèð, ñòèëü ìîäåðí); 7) obchodní a ekonomické termíny (âåñ áðóòòî, âåñ íåòòî);
8) termíny z oblasti ûeleznice a dopravy (ïîåçä ìèêñò, ÷àñû ïèê); 9) jednotlivá slova,
jako ìàêñèìóì, ìèíèìóì.
Pøi podrobném popisu neohebných adjektiv v ruštinì poznamenal A. Brandner
(Brandner 2001), ûe bìhem uplynulých padesáti let se tento typ neohebných slov zformoval jako specifická podskupina adjektiv. Existence tohoto specifického slovního druhu byla poprvé zachycena ve slovnících uû v 19. století a v první polovinì 20. století
byla zaznamenána nejen lexikony, ale i výzkumem v oblasti morfologie a syntaxe
spisovné ruštiny.
V akademické gramatice z roku 1953 tento druh pøídavných jmen nebyl ještì vùbec
prezentován. Naopak v 60. letech v rámci sociolingvistického výzkumu ruštiny
v monografiích Russkij jazyk i sovetskoje obšèestvo byla ve tøetí èásti zaøazena celá pátá
kapitola o formování nové gramatické tøídy slov – tøídy pøejatých analytických adjektiv
(RJASO3, 1968: 105). Jak o této problematice píše J. Gazda ve své studii o integraèních
tendencích v oblasti tvoøení slov v souèasných slovanských jazycích: „analytická adjektiva jsou zde [v kolektivní monografii RJASO3] charakterizována jako lexikální èi
sublexikální prvky (rùzné provenience) vícekomponentových pojmenování, které v nich
vystupují jako formálnì nemìnné a sémanticky vyhranìné adjektivní komponenty
s atributivní funkcí“ (Gazda 2010: 87).
V další akademické gramatice – Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo
jazyka (1970) jiû byla zmínka o existenci kategorie nesklonných adjektiv, stejnì tak
i v poslední akademické mluvnici z roku 1980. Ta poukázala na skuteènost, ûe nìkterá
pøejatá nesklonná slova s nulovou deklinací mohou díky své homonymii plnit funkci adjektiv i substantiv (RGI 1980: § 1328). Je zde uveden výèet cca 70 slov uûívaných ve
funkci pøídavných i podstatných jmen (napø. áàðîêêî, êîìè, ìîäåðí, íåãëèæå,
ðîêîêî, ñîëî, òðàâåñòè, õèíäè, öóíàìè, ýñïåðàíòî).
Schopnost tìchto slov plnit funkci nìkolika slovních druhù pøi zachování totoûnosti
lexikálního významu chápou nìkteøí vìdci jako polyfunkènost nebo gramatickou
mnohoznaènost (srov.: Marinova 2007). T. B. Astenová (Asten 2003: 46) míní, ûe roz-
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voji jejich gramatické polyfunkènosti v ruském morfologickém systému napomáhají
dva faktory: 1) zaèleòování slov s neúplným souborem morfologických ukazatelù;
2) vliv zvláštností morfologických systémù analytických jazykù (pøedevším angliètiny).
Zejména díky tomuto vlivu získaly široké uûití pøípady, kdy ohebné substantivum
získává znaky nesklonného adjektiva (ðîê a ðîê-îïåðà × rocková opera, äæàç
a äæàç-ôåñòèâàëü × dûezový festival).
V souèasné ruštinì neustále narùstá poèet nesklonných adjektiv ve funkci speciálních determinantù odrùd, znaèek, druhù pøedmìtù. Vìtšina tìchto pøejímek náleûejících k analytickým adjektivùm patøí k úzce specializovaným komunikaèním sférám. Podíl odborné terminologie ve spisovném jazyce výraznì roste, coû dokazují i lexikografické údaje.
Podle L. A. Kimové (Kim, Pristajko 2008: 4) je ve slovníkové pøíruèce Slitno ili razdel’no
z roku 1998 obsaûeno více neû 2000 výrazù s neohebnými adjektivy. V rámci autorèina
korpusu kompozit s nesklonnými komponenty z oblasti ekonomie, práva, metalurgie,
matematiky a informatiky pøedstavují výrazy s nesklonnými adjektivy témìø 64%.
S ohledem na neustálý rùst tohoto typu adjektiv v ruštinì je velmi sloûité urèit jejich
celkový poèet. Jediným zpùsobem pro jejich zmapování je vytvoøení prostého soupisu
slov s tímto komponentem, èímû se potvrzuje závìr I. G. Miloslavského (Miloslavskij
1981: 108) uèinìný jiû více neû pøed 30 lety. O jejich kvalitativním významu v ruském
jazyce se badatel vyjádøil, ûe pøedstavují jistý rezervní zdroj pro doplòování tøídy
nesklonných adjektiv typu áåæ. Teprve èas podle nìj ukáûe, zda se z tohoto záloûního
zdroje vytvoøí plnohodnotné èleny odpovídající skupiny adjektiv.
Vysokou frekvenci výskytu analytických slovotvorných komponentù (analytických
adjektiv) v souèasném novináøském diskursu pøipomíná D. V. Bondarevskij (cit. Kim,
Pristajko 2008: 4), uvádí pøíklady typu: áèçíåñ-êîíòàêò, ãàëà-êîíöåðò, äæàç-êîíöåðò, êðîññ-êóëüòóðíûå îòíîøåíèÿ, ðåéâ-êëóá, ñåðâèñ-îáñëóæèâàíèå, ôåéñ-êîíòðîëü. V èeštinì jsou ekvivalenty uvedených pojmenování rùzné (srov.: Martincová
2005): 1) sdruûená pojmenování se syntetickým adjektivem (dûezový koncert, servisní
sluûby); 2) sdruûená pojmenování s neohebným adjektivem (byznys kontakt, rave klub);
3) kompozita s neohebným prvkem (galakoncert, facecontrol, cross-kulturní vztahy).
Podle badatele se tato neohebná adjektiva zaznamenaná v novinových a èasopiseckých textech 90. let vyskytují pøeváûnì v urèitých sférách, ke kterým patøí: 1) kultura a umìní (âèäåî-, ãàëà-, ÒÂ-); 2) hudba (àðò-, áàñ-, ðîê-); 3) politika, sociální ûivot
(áðèôèíã-, âèöå-, ïðåìüåð-, ýêñ-); 4) sport (ãîëüô-, äîïèíã-, ñïàððèíã-, ôèíòåññ-);
5) obchod (áèçíåñ-, øîï-, øòðèõ-); 6) technická a poèítaèová terminologie (ìóëüòè-,
ìåäèà-, àóäèî-, PC-, ÑD-); 7) medicína (ÂÈ×-, ÑÏÈÄ-) aj. Tato zjištìní mùûeme potvrdit i našim dokladovým materiálem.
Další šíøení nesklonných adjektiv je podmínìno mnoha faktory: 1) jazykovou
tendencí k analytismu a lingvistické ekonomii; 2) zesílením vlivu angliètiny, zejména
jejího gramatického systému. Uûití nesklonných adjektiv cizojazyèného pùvodu mùûe
u mluvèích vést k pocitu vysoké sociální prestiûe. Sílící vliv angliètiny pøi produkci
pojmenování s prepozitivními nesklonnými determinanty neušel pozornosti i dalších
lingvistù (napø. Kas’janova 2004).
Cizojazyèný pùvod u pøeváûné vìtšiny tzv. analytických adjektiv vedl V. G. Kostomarova (Kostomarov 1996: 270–271) k vyslovení domnìnky, ûe moûná právì kvùli
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cizímu pùvodu je vhodnìjší uûití tìchto adjektiv v analytické podobì, tj. neadaptovat je
podle mluvnických pravidel ruského jazyka. Na tento fakt upozornila i L. A. Kimová
(Kim, Pristajko 2008) spolu s dalšími badateli (jako M. V. Panov). Tradiènì chápaná
skupina neohebných adjektiv se díky nim rozrùstá také o nesklonná propria a zkratky
typu: ôåðìè-÷àñòèöà a ÷àñòèöà Ôåðìè; ÑÂ×-ëó÷è a ëó÷è ÑÂ×.
Nejasný status analytických adjektiv, zda jde o slova èi slovní spojení, komentovala
v nedávné dobì Je. I. Golanovová (Golanova 2010). V jejím rozboru jsou citována
slova M. V. Panova z poèátku 70. let 20. století, ûe pro mnohé vìdce jsou analytická
adjektiva neplnohodnotnými slovy s krátkou ûivotností, navíc porušující konzervativní
názory. Autorka uvádí výèet typù tìchto lexikálních jednotek, z nichû nejfrekventovanìjší a stabilnì uûívané jsou (srov.: Golanova 2010: 262): 1) analytické jednotky
patøící ke skupinì pøejatých koøenù na samohlásku (àâòî-, âèäåî-, ìèêðî-, êèíî-,
òåëå-); 2) zkrácené koøeny na souhlásku (ãîð-, äèåò-, êóëüò-, ïðîì-, ñàí-, ñòðîé-);
3) èásti kompozit (âîäî-, ãàçî-, ëåñî-, íåôòå-, ñòåêëî-); 4) nìkteré cizojazyèné
a ruské pøedpony se zcela zøejmou sémantikou (àíòè-, ãèïåð-, ïñåâäî-; ñâåðõ-, ñî-);
5) prepozitivní prvky, které M. V. Panov oznaèil za k ó d o v é d e t e r m i n a n t y
(êîäîâûå îïðåäåëèòåëè: èêñ-ëó÷è, ÑÂ×-ïå÷ü, L-êëóá, VIP-ñåðâèñ, Web-ñàéò); 6) velmi aktivní jsou na pøelomu 20. a 21. století cizojazyèná slova a komponenty (èásti
pøejatých kompozit) typu àðò-êàôå, áèçíåñ-ïëàí, äæàç-ôåñòèâàëü, êàíòðè-øîó,
ôèòíåñ-êóðñ, õèò-ëèñò. Uvedené cizojazyèné komponenty se adaptovaly nejen
v ruštinì, ale i v ostatních evropských jazycích a jsou podle badatelky dùkazem
nìkterých spoleèných jazykových procesù podmínìných jak extralingvistickými, tak
vnitrojazykovými faktory.
Doposud jsme se vìnovali kvazikompozitùm (dle termínu A. A. Reformatského)
s analytickými prvky z pohledu ruských vìdcù. Neotøelý je také úhel pohledu èeských
rusistù. Nejprve mùûeme pøipomenout klasifikaci analytických slovotvorných elementù
J. Gazdy (1994), ve které badatel rozlišoval ètyøi typy.
Na základì aspektu geneticko-chronologicko-strukturního roztøídila L. Mrovìcová
(2009) kompozita analyticko-adjektivního typu v rámci výzkumu ruštiny podnikatelské
sféry taktéû na ètyøi typy kvazikompozit.
O klasifikaci slovních spojení dvou substantiv, z nichû první z nich plní funkci atributu a není vyjádøeno flexivním adjektivem, se podle rùzných hledisek a kritérií pokusili také J. Kesner, V. Linhartová a P. Zoubková (Kesner, Linhartova, Zoubkova 2011).
Nesklonné komponenty (èasto substantivní povahy) ve funkci nesklonných prepozitivních pøívlastkù autoøi charakterizovali v rámci šesti rùzných klasifikací.

Strukturní klasifikace pojmenování s analytickými adjektivy
Na základì všech výše uvedených klasifikací jsme vytvoøili vlastní klasifikaci
nesklonných prvkù pojmenování v ruštinì. Naše klasifikace zahrnuje pìt strukturních
typù:
1. Pojmenování s prefixoidy koøenového typu, které se dále èlení podle zakonèení:
1.1. Koøenový adjektivní morfém je zakonèen na samohlásku (àâèà-, àëêî-, àýðî-,
áèî-, âåëî-, ãåëèî-, êàðäèî-, êðèî-, íåâðî-, òåëå-, ôàêî-, ôèòî-, ïñåâäî-). Po-
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drobnìji se zde zamìøíme na analýzu prefixoidù, které mají v našem dokladovém
materiálu vysokou frekvenci výskytu.
Jde o morfém àâèà- vzniklý zkrácením adjektiva àâèàöèîííûé (fr. < lat.). V naší excerpci jsme zaznamenali deset lexémù s analytickým komponentem àâèà- (àâèàòóð,
àâèàðåéñ, àâèàëèíèÿ; àâèàêîìïàíèÿ, àâèàôèðìà, àâèàêîíöåðí; àâèàïåðåâîçêè,
àâèàïàññàæèðû, àâèàñïåöèàëèñò, àâèàêàòàñòðîôà). Ekvivalenty všech tìchto
ruských kompozit jsou v èeštinì sdruûená pojmenování s pùvodním syntetickým adjektivem letecký (l. zájezd, l. linka; l. spoleènost, l. koncern; l. pøeprava, l. pasaûér/cestující letecké dopravy, odborník na leteckou dopravu, l. katastrofa). V èeštinì existuje
i pøejaté substantivum a adjektivum aviatika a aviatický, ta jsou však podle ASCS
(2001) chápána jako pøíznaková – kniûní.
Synonymní s morfémem àâèà- je i àýðî- øeckého pùvodu (àýðîïîðò, àýðîäðîì ×
letištì; ýñòîíñêèé àýðîôëàãìàí [MÊ 2008, 18: 26]), jeho ekvivalentem v èeštinì je
také domácí morfém letecký (letecká vlajková loï). V èeštinì jsme zaznamenali
relativnì malý poèet kompozit s morfémem aero- (aeroklub – àýðîêëóá, aerolinie,
aerolinka × àâèàëèíèè; aerotaxi – àýðîòàêñè; odborný termín aeroplán – v ruštinì je
jeho ekvivalentem zastaralý termín àýðîïëàí). Výstava letadel a leteckého materiálu
aerosalon má v ruštinì dva ekvivalenty – àýðîñàëîí, àâèàñàëîí, z nichû první
(àýðîñàëîí) má v Národním korpusu ruského jazyka (NKRJ) nulový výskyt a druhý
(àâèàñàëîí) je uûíván pomìrnì èasto, alespoò podle údajù z NKRJ. V ruských
slovnících cizích slov je zachycen pouze lexém àâèàñàëîí (NSIS 2006), slovník
synonym (www.dic.academic.ru) uvádí tøi synonyma – àýðîñàëîí, àâèàâûñòàâêà,
àâèàøîó. V èeštinì je synonymní neologismus aeroshow – „velká atraktivní výstava
letadel a leteckého materiálu spojená s pøedvádìním letadel na leteckých dnech“ (SN
1998: 25).
Dalším frekventovaným komponentem daného typu v našem dokladovém materiálu
je áèî- mající pùvod v øeètinì. Toto polysémní adjektivum mùûe být jednak chápáno
jako a) mající vztah k ûivotu a ûivotním procesùm (áèîãðàôèÿ – biografie, áèîñèíòåç
– biosyntéza); nebo b) související s adjektivem biologický (áèîõèìèÿ – biochemie,
áèîñôåðà – biosféra, áèîìóñîð – bioodpad, áèîâåùåñòâî – biolátka, áèîìàññà – biomasa, áèîäèçåëü × bionafta).
Velký výskyt hybridních slov s prefixoidem áèî- je podle nás odrazem dnešní
spoleènosti, která se snaûí chránit ûivotní prostøedí a obnovitelné zdroje. Pro daný kontext pak mùûeme pøipojit význam „biologicky èistý, pøírodní, vyrobený s pouûitím
pøírodních organických látek; preferující takové produkty“ (srov.: Mitter 2003: 64). Badatel ve své monografii uvádí dalších pìt významù s tímto komponentem (srov.:
biometeorologická pøedpovìï poèasí; bioenergetická analýza; biogenní prvek; biostratigrafická metoda; biotronika; bioelektrický jev). Vysoké frekvence výskytu slov s biov èeštinì si povšiml F. Daneš v monografii Èeský jazyk na pøelomu tisíciletí (Daneš
1997: 77), v Akademickém slovníku cizích slov (ASCS) nalezl tehdy kolem sta
sloûených nebo odvozených slov právì s tímto komponentem.
Popularitu bio výrobkù v souèasné èeštinì lze dokumentovat na poètu 51 heslových
odstavcù ve Slovníku neologizmù 2 (SN2 2004) s kompozity s nesklonným prvkem
(analytickým adjektivem) bio. Pøeváûnì jde o názvy: a) potravin a nápojù (biojogurt,

Pojmenování s analytickými adjektivy v souèasné ruštinì a jejich èeské reflexe

239

biomaso, biopotravina; biomléko, biopivo, biovíno). Dále jsou zde zachycena: b) místa,
kde se pøíslušné bio potraviny produkují nebo prodávají (biodruûstvo, biofarma, biojarmark). Následují: c) názvy producentù bio potravin (biorolník, biovýrobce, biopodnikatel). Biologicky èisté a pøírodní mohou být také: d) rùzné technologie a technologické
postupy s pouûitím organických látek (bioèištìní, biohospodaøení, biofarmaøení).
Ruskými ekvivalenty èeských sloûenin s bio jsou jednak sloûeniny psané se
spojovníkem (áèî-éîãóðò, áèî-áàíàíû, áèî-ôåðìåð), dále kompozita psaná dohromady (áèîéîãóðò, áèîïðîäóêòû), ale i sdruûená pojmenování s analytickými atributy
psanými zvláš v prepozici (áèî éîãóðò, áèî ïðîäóêòû, áèî ôðóêòû) nebo téû
v postpozici (õëåá áèî).
V souvislosti s rozvojem médií je v ruštinì i èeštinì velice frekventovaný ve funkci
analytického komponentu prefixoid òåëå- ve významu òåëåâèçèîííûé. Toto ruské
analytické adjektivum (angl. < øeè., lat.) má v èeštinì totoûný analytický ekvivalent
pouze v jediném námi zdokumentovaném pøípadì (òåëåìîñò – telemost) pro druh
publicistického poøadu. Ve všech ostatních pøípadech jsou ekvivalenty ruských kompozit v èeštinì sousloví s flektivním adjektivem televizní (òåëåïðîåêò × televizní projekt,
òåëåäåáàòû × televizní debata, òåëåøîó × televizní show, òåëåæóðíàëèñò ×
televizní novináø, òåëåâåäóùèé × televizní moderátor).
U všech ostatních prefixoidù øeckého a latinského pùvodu daného typu jsou ekvivalenty v èeštinì téû slova sloûená (srov.: àêâàïàðê – akvapark; ãåëèîáèîëîãèÿ – heliobiologie; êðèîêàìåðà – kryokomora; íåâðîïñèõèàòðè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ – neuropsychiatrické odchylky; ïñåâäîàêêîìîäèðóþùàÿ ëèíçà – pseudoakomodující èoèka,
ìåòîä ôàêîýìóëüñèôèêàöèè – metoda fakoemulsifikace, ôèòîýñòðîãåíû – fytoestrogeny).
Avšak i zde jsme našli urèité rozdíly mezi ruštinou a èeštinou, a sice u prefixoidu
àëêî- ve významu àëêîãîëüíûé (àëêîòóðèñòû èç áëèçëåæàùèõ ãîñóäàðñòâ [MÊ
2008, 18: 14]) je v èeštinì ekvivalentní víceslovné pojmenování se syntetickým adjektivem – alkoholoví turisté.
1.2. Dalším typem pojmenování jsou ta s nesklonným koøenovým adjektivním
morfémem zakonèeným na souhlásku (áàñ-, áàëåò-, ãîñ-, æèë-, êîíö-, ìàò-, ìåä-,
ïðîô-, ïðåññ-, ñîöèàë-, ñïîðò-, òàíö-, òåñò-, òóð-, õóä-). Daný typ vznikl v ruštinì
mechanickým zkrácením plných tvarù adjektiv (áàëåòíûé ® áàëåò-; ãîñóäàðñòâåííûé ® ãîñ-; ìåäèöèíñêèé ® ìåä-; ñïîðòèâíûé ® ñïîðò- aj.). V èeštinì
kompozitùm s nesklonným komponentem odpovídají slovní spojení, která nemohou být
chápána jako analytická adjektiva.
Nejvyšší výskyt jsme v ruštinì zaznamenali u kompozit s ìåä- (ìåäèöèíñêèé:
ìåäïîìîùü, ìåäó÷ðåæäåíèå, ìåäïåðñîíàë, ìåäöåíòð, ìåäîñìîòð) s èeskými ekvivalenty v podobì sdruûených pojmenování s adjektivy lékaøský èi zdravotní, zdravotnický (lékaøská pomoc, zdravotnické zaøízení, zdravotnický personál, zdravotní støedisko,
zdravotní/lékaøská prohlídka).
Na druhém místì se umístila kompozita s prefixoidem ïðåññ- vyjadøujícím vztah
k tisku a médiím (ïðåññà: ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ × tisková konference, ïðåññ-ñåêðåòàðü
× tiskový mluvèí, ïðåññ-öåíòð × tiskové støedisko, ïðåññ-ñëóæáà × tisková sluûba).
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Dále se umístila pojmenování s neohebnými prvky: ãîñ- (ãîñóäàðñòâåííûé:
ãîñáþäæåò × státní rozpoèet, ãîñêîíòðîëü × státní kontrola, ãîñïðåäïðèÿòèå ×
státní podnik), ñïîðò- (ñïîðòêëóá × sportovní klub, ñïîðòçàë × sportovní sál,
tìlocvièna, ñïîðòêàð × sportovní auto), ïðîô- (ïðîôèëàêòè÷åñêèé: ïðîôîñìîòð ×
preventivní prohlídka; ïðîôåññèîíàëüíûé: ïðîôçàáîëåâàíèå × nemoc z povolání).
V jednotlivých pøípadech se dále vyskytla ruská analytická adjektiva daného typu ve
sloûeninách, jimû v èeštinì odpovídají slovní spojení: áàñ- (áàñ-ãèòàðà × basová
kytara), áàëåò- (áàëåòíûé: áàëåò-øîó × baletní show/šou), æèë- (æèëîé: æèëïëîùàäü × obytná plocha), ìàò- (ìàòåðèàëüíûé: ìàòïîìîùü × materiální pomoc),
ïîëèò- (ïîëèòè÷åñêèé: ïîëèòïþðå [MÊ 2008, 18: 22–23 název rubriky] × politická
kaše, všehochu), òàíö- (òàíöåâàëüíûé: òàíöêëóá × taneèní klub), õóä- (õóäîæåñòâåííûé: õóäñîâåò × umìlecká rada), òóð- (òóðèñòè÷åñêèé: òóðëèäåð/òóð-ëèäåð × lídr cestovního ruchu), ñîöèàë- (ñîöèàëüíûé: ñîöèàë-äåìîêðàò × sociální
demokrat). V dané skupinì jsme zaznamenali i pøejímku anglického kompozita
òåñò-äðàéâ (Ïðèõîäè íà òåñò-äðàéâ â Moto Guzzi [ÌÝ 2008, 89: 4] × kalk:
testovací jízda).
2. Následující strukturní typ analytických komponentù zastupují prefixoidy související s nesklonnými substantivy, které se èasem lexikalizovaly (napø. àâòî-, àóäèî-,
âèäåî-, èíêàññî-, èíôî-, êèíî-, ðàäèî-, ðåòðî-, òàêñî-, ôîòî-, ÷åððè-).
Do tohoto typu kvazikompozit mùûeme zahrnout 13 prefixoidù z našeho korpusu,
které jsou velice èetné pøi uûití. Nejvìtší frekvenci uûití mají kvazikompozita s êèíî-.
Nesklonné polysémní substantivum êèíî (nìm. < fr. < øec.) mùûe v ruštinì vystupovat
v mnoha významech: 1) kinematografie, 2) film, 3) kino, 4) v pøeneseném slova smyslu
pro smìšnou událost èi komickou situaci. V naší excerpci se komponent vyskytuje
nejèastìji ve významu spojeném s kinematografií: êèíîäèâà × filmová hvìzda;
êèíîäðàìàòóðã × filmový dramaturg; êèíîèíäóñòðèÿ × filmový prùmysl; êèíîïðîåêò × filmový projekt; êèíîôèëüì × celoveèerní film.
I v ruských lexikonech jsou kvazikompozita s êèíî- èetná. Ve slovníku Novyje slova
i znaèenija (NSZ 2009) jsou tyto sloûeniny velmi poèetné, jsou jim vìnována 102 hesla
(napø. êèíîäèñòðèáüþòåð, êèíîêàíàë, êèíîêëèï, êèíîïèðàò, êèíîïðàâà, êèíîýðîòèêà). Vìtšina z nich má v èeštinì ekvivalent v podobì sdruûeného pojmenování s adjektivem filmový ve funkci shodného atributu (f. distributor, f. kanál, f. klip, f. pirát,
f. erotika), pøíp. je v èeštinì ekvivalentem pøívlastek neshodný vyjádøený substantivem
v genitivu (distributor filmù; êèíîìåíþ × program filmù aj.). V ruštinì jsme zaznamenali i kvazikompozitum vzniklé ze zkrácených slov êèíîôåñò, jemuû v èeštinì
odpovídá analogický filmfestival nebo filmový festival. Ruské kompozitum êèíîöåðåìîíèÿ má v èeštinì svùj protipól v podobì víceslovného výrazu ceremoniál zahájení
(ukonèení) filmového festivalu.
V ruských publicistických textech je hojnì uûíván i analytický komponent âèäåî(< lat.). Mùûe být uûit ve významu: 1) související s elektrickými signály, které vytváøejí
obraz (âèäåîìàãíèòîôîí, âèäåîêàìåðà), nebo 2) mající souvislost se záznamem
pomocí takovýchto signálù (âèäåîôèëüì, âèäåîêàññåòà). I ve slovnících ruského jazyka poèátku 21. století jsou bohatì zastoupena kompozita s komponentem âèäåî- (srov.:
NSIS 2006 – 25 lexikálních jednotek, TSIS 2009 – 12 lexikálních jednotek). Zejména
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ve slovníku neologismù ruštiny (NSZ 2009) je 82 heslových odstavcù, z nichû èást patøí
profesní mluvì (jako napø. âèäåîïàìÿòü, âèäåîñåðâåð).
Také v èeských slovnících neologismù jsou uvedena èetná kompozita s komponentem video-. Ve Slovníku neologizmù (SN 1998) je fixováno 80 lexikálních jednotek,
z nichû jsou tøi adjektivní povahy – videokonferenèní, videoprojekèní, videoreklamní,
dokonce i jedno derivované adjektivum videový (videová místnost, videové plátno aj.).
Toto flexivní adjektivum jsme v øeèové komunikaci v èeském prostøedí nezaznamenali.
Vysoká èetnost výskytu je typická i pro kvazikompozita s àâòî- ve významu
àâòîìîáèëüíûé (fr. < lat. + øec.). Aèkoliv je prefixoid àâòî- polysémní, v naší excerpci
se vyskytly pouze významy související s nesklonným substantivem àâòî- (àâòîöåíòð
– autocentrum, àâòîñòîÿíêà íà 50 ìåñò × parkovištì s 50 místy, àâòîïðîèçâîäèòåëè × výrobci/producenti aut; àâòîêðåñëî – autosedaèka; àâòîðûíîê × automobilový trh, trh s auty; kalkovaný název rubriky v novinách àâòîäðàéâ [ÌÊ 2008,
18: 54] × jízda autem).
Dále jsme zaznamenali analytické prvky èíôî- (èíôîðìàöèîííûé: èíôîñëóæáà ×
informaèní sluûba, èíôîòåëåôîí × telefonické informace, èíôîñòîë ìàãàçèíà ×
oddìlení informací); ðåòðî- (ïàðàä ðåòðî-òåõíèêè × pøehlídka retro techniky;
æåíñòâåííûå ðåòðî-òåíäåíöèè ñîðîêîâûõ ãîäîâ × ûenské retro tendence ètyøicátých let).
Z dalších pøíkladù tohoto typu mùûeme uvést: àóäèîïëååðû – audiopøehrávaèe,
èíêàññî-ôèðìû × inkasní firmy; ðàäèîèíòåðâüþ × rozhlasové interwiew; òàêñîôèðìà × taxisluûba; ôîòîêîíêóðñ × fotografická soutìû, fotosoutìû; ôîòîñú¸ìêè ×
fotografování; ôîòîçàùèòíûé êðåì × krém s ochranným faktorem; ÷åððè-òîìàòû –
cherry rajèata × koktejlová rajèata.
3. Tøetí typ pøedstavují cizojazyèné neologismy, které lze dále èlenit na tøi podtypy:
3.1. Jednotky s prepozitivním analytickým komponentem v podobì abreviatury
ÂÈÏ-/VIP-, ÈÒ-/IT-, CÌÑ-/SMS-. Tomuto typu nebudeme vìnovat pozornost.
3.2. Jednotky s prepozitivním komponentem (àðò-, áèçíåñ-, áëèö-, áðåíä-, âåá-,
âóíäåð-, ãëýì-, äîïèíã-, èíòåðíåò-, îôèñ-, ñåêñ-, òàéì-, òîï-, ôàñò-, ôåøí-, øîïèíã-,
øîðò-, ýêñïðåññ-, õàé-). O ponìkud akcelerovaném uûití daného typu anglicismù ve
slovanských jazycích se vyslovila G. P. Nešèimenková (Nešèimenko 2003: 24) v tom
smyslu, ûe jejich soupis by byl nekoneèný, v èemû s ní mùûeme souhlasit.
3.3. Jednotky s postpozitivním analytickým komponentem (êàðãî, ìèëèòàðè; ôðè,
ìàðòèíè; ðîê).
4. Rozsáhlý typ je zastoupen prefixoidy prefixálního typu vyjadøujícími kvalitu,
kvantitu, stupeò èi míru, tento se dále èlení podle pùvodu prefixoidù na dva podtypy:
4.1. Cizojazyèné prefixoidy (typu áðóòòî-, âèöå-, ãèãà-, ãèïåð-, ãèïî-, ëþêñ-,
ìàêðî-, ìàêñè-, ìåãà-, ìèêðî-, ìèíè-, ïðåìèóì-, ñóïåð-, òîï-, óëüòðà-, ýêñ-,
ýêñòðà-) jsou velmi frekventované v textech rùzného charakteru a mají v nich
specifické postavení. Èeština disponuje analogickými cizojazyènými komponenty.
4.2. Ruské pøedpony (çà-, ñâåðõ-, ñî-) jsou mimo rámec našeho výzkumu, protoûe
ten se soustøeïuje pouze na kvazikompozita a pojmenování s pøejatými analytickými
adjektivy v ruštinì.
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Popisu a rozboru dokladového materiálu k tøetímu a ètvrtému typu pojmenování
s analytickými adjektivy bude vìnována nìkterá z dalších našich studií.
5. Poslední typ zastupují analytické determinanty ruského pùvodu (äîìî-, ñàìî-,
óãëå- aj.) ze sloûených slov. S ohledem na svùj domácí pùvod se v našem korpusu vyskytly spíše sporadicky a stojí mimo rámec našeho zájmu, nebo nás zajímají nesklonné
komponenty cizojazyèného pùvodu.
Na závìr mùûeme uvést nìkterá zjištìní vyplývající z našeho výzkumu pojmenování
s analytickými adjektivy v souèasné ruštinì a jejich reflexe v èeštinì:
Kvazikompozita s analytickými adjektivy jsou typiètìjší spíše pro ruštinu, neû pro
èeštinu. Souvisí to zøejmì i s faktem, ûe v èeštinì pøevládá flektivní princip, a proto se
s nimi zde setkáváme v mnohem menší míøe.
Námi popsané modely s prepozitivními analytickými atributy aktivnì fungují
v souèasné ruštinì jako celistvá kompozita. Jejich prvky byly èasto pøejaty z angliètiny
jednak jako samostatné jednotky a také jako prvky hotových sloûenin. Expanze daného
modelu mùûe být vysvìtlována i prestiûním postavením angliètiny jako lingua franca
mezinárodní komunikace. Analyzované modely mají i pragmatické zvláštnosti, které
spoèívají v terminologizovanosti jejich nominace.
Pøehled námi zaznamenaných anglojazyèných morfémových prvkù plnících funkci
analytického adjektiva v ruštinì plnì odpovídá hypotéze J. Gazdy (2002: 96) o jejich
rostoucím poètu v závislosti na míøe pøejímání slov z jiných jazykù. Zkoumaná
morfémová slova, kolem nichû se seskupují celé série spojenin (èi kvazikompozit)
s pøejatými komponenty se zpoèátku objevují zejména v profesní komunikaci. Odtud se
tyto neologické útvary distribuují do širší jazykové praxe prostøednictvím médií, nadále
však zùstávají stylisticky pøíznakovými.
Vysoká frekvence výskytu kvazikompozit s analytickými adjektivy v souèasné
ruštinì souvisí s faktem, ûe fungují jako prostøedky ekonomie v jazyce: jsou schopny
v kompaktní podobì a pøesnì vyjádøit sémantiku jevù jimi oznaèovaných. Úsporná
pojmenování popisovaného typu navíc i konvenují souèasnému rychlému a zkratkovitému ûivotnímu stylu (srov.: Gazda 2010: 90).
Míra aktivity jednotlivých neologismù daného typu v ruštinì a èeštinì souvisí s mnoha faktory (jako napø. hodnota daných slov pro oba jazyky, aktuálnost jimi oznaèovaných pojmù, asimilace a pevnost vazeb se systémem cílového jazyka).
Sloûená a sdruûená pojmenování s analytickými komponenty jako konkrétní projev
rysù aglutinaèního a polysyntetického typu jazyka pøedstavují zejména v ruštinì velice
perspektivní jazykový prostøedek.
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DESIGNATIONS WITH ANALYTICAL ADJECTIVES
IN CONTEMPORARY RUSSIAN AND THEIR REFLECTION IN CZECH
Summary
The author describes the designations with analytical adjectives as the most apparent manifestation of
analytical tendencies of adjectives in contemporary Russian. The article captures the history of their research
within Russian studies, a wide range of opinions concerning this specific type of designations and their
various classifications. It is a sequel to previous works published by the author. Attention is also focused on
the Czech counterparts of designations with uninflected adjectives in Russian.
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Opublikowany w 2012 r. raport pt. Key Data on Teaching Languages at School in
Europe 2012 (Kluczowe dane o nauczaniu jêzyków obcych w szko³ach w Europie 2012),
asygnowany wspólnie przez Eurydice1 i Eurostat2, a powsta³y w œcis³ej wspó³pracy
1
Eurydice Network to czêœæ europejskiego programu Socrates I i Socrates II, tworz¹ca ogólnoeuropejsk¹
sieæ komputerow¹, której naczelnym zadaniem jest gromadzenie i wymiana informacji nt. europejskich systemów oœwiaty.
2

Eurostat to Europejski Urz¹d Statystyczny, jeden z urzêdów Unii Europejskiej, powsta³y w 1972 r.
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z Komisj¹ Europejsk¹, przedstawia najpe³niejszy obraz nauczania jêzyków obcych
w ramach systemów szkolnictwa w 32 krajach Europy. Raport ten obejmuje dane z 27
krajów tworz¹cych wówczas Uniê Europejsk¹, a tak¿e z trzech pañstw nale¿¹cych do
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association
– EFTA) – cz³onków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang. European Economic
Area – EEA)3 oraz dwóch pañstw kandyduj¹cych do UE w momencie powstawania raportu – Chorwacji i Turcji4. Wydanie z 2012 r. jest drugim opracowaniem o identycznym tytule (poprzednie powsta³o w 2008 r.), a analizowane dane dotycz¹ okresu
2010/2011 (sieæ Eurydice) b¹dŸ 2009/2010 (Eurostat).
Jak mo¿na przeczytaæ we wstêpie do raportu, opracowanie to zawiera a¿ 61 ró¿nych
wskaŸników, pochodz¹cych z czterech g³ównych Ÿróde³: z sieci Eurydice, z danych Eurostatu, z badania SurveyLang5, a tak¿e z miêdzynarodowych badañ przeprowadzonych
przez OECD PISA 2009. Autorzy raportu nadmieniaj¹, ¿e dziêki takiemu po³¹czeniu
danych pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³ powsta³a publikacja, która dostarcza wszechstronnych informacji, jakie maj¹ s³u¿yæ do podnoszenia jakoœci i wydajnoœci nauczania
jêzyków obcych w Europie. Zadanie to – przypomnijmy – jest jednym z najwa¿niejszych celów europejskiej strategii Edukacja i Szkolenia 2020 (ang. ET 2020) i jednym
z celów ogólnej strategii UE – Europa 2020 (ang. Europe 2020).
Na potrzeby niniejszego artyku³u z ww. raportu wyselekcjonowano jedynie dane dotycz¹ce szkolnictwa podstawowego i œredniego w krajach zachodnios³owiañskich6,
a wiêc w Polsce, w Republice Czeskiej i w Republice S³owackiej. Sta³o siê tak, gdy¿ –
po pierwsze – wszystkie trzy pañstwa s¹ od 2004 r. cz³onkami UE, a zatem pe³ne dane
dotycz¹ce ich systemów edukacyjnych s¹ uwzglêdnione w raporcie; po drugie – wszystkie trzy pañstwa s¹ bezpoœrednimi s¹siadami geograficznymi, tworz¹cymi pewien
wspólny homogeniczny region kulturowo-spo³eczny. Dziêki owej bliskoœci nastêpuje
du¿a migracja turystyczno-ekonomiczna miêdzy ich mieszkañcami, a zatem wzajemna
znajomoœæ systemów edukacyjnych w tych krajach stanowi z pewnoœci¹ istotn¹ wartoœæ
dla zamieszkuj¹cych je obywateli.
Dane dotycz¹ce pozosta³ych pañstw s³owiañskich uwzglêdnionych w raporcie – jakkolwiek by je interpretowaæ – bêd¹ zawsze cz¹stkowe lub wrêcz niedostêpne. Spoœród
krajów wschodnios³owiañskich raport nie zawiera ¿adnych danych nt. systemów edukacyjnych w Rosji, na Ukrainie czy na Bia³orusi, a spoœród pañstw po³udniowos³owiañskich dostêpne s¹ jedynie dane dotycz¹ce S³owenii, Bu³garii i Chorwacji (cz³onków
UE), a pominiête zosta³y dane z Boœni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry i Macedonii.
3
Chodzi tu o Islandiê, Lichtenstein i Norwegiê. Do obszaru EFTA nale¿y jeszcze w Europie Szwajcaria,
ale nie przyst¹pi³a ona do uk³adu EEA i jako pañstwo neutralne nie udostêpni³a danych do ww. raportu.
4

Chorwacja przyst¹pi³a ostatecznie do Unii Europejskiej 1 lipca 2013 r. (a zatem obecnie UE to 28
pañstw), ale w ww. raporcie, który powstawa³ w latach 2011–2012, jest jeszcze uwzglêdniona – obok Turcji –
jako kraj kandyduj¹cy do UE.
5
6

The European Survey on Language Competences (ESLC).

Encyklopedie nie notuj¹ wprawdzie wyodrêbnionego terminu „kraje/pañstwa zachodnios³owiañskie”,
lecz jedynie „jêzyki zachodnios³owiañskie” (do których nale¿¹ dziœ jêzyki: polski, czeski, s³owacki, górnoi dolno³u¿ycki – por. Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego 2003: 538 lub Encyklopedia jêzyka polskiego
1999: 161–162); na potrzeby niniejszej publikacji ów termin bêdzie jednak stosowany do skrótowego wskazania Polski, Czech i S³owacji jako osobnego regionu kulturowo-spo³ecznego.
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* * *
¯eby w³aœciwie zrozumieæ istotê danych przedstawionych w ww. raporcie, nale¿y
pokrótce opisaæ systemy edukacyjne w krajach zachodnios³owiañskich, tj. w Polsce,
w Czechach i w S³owacji, które wykazuj¹ du¿o podobieñstw, ale i pewne istotne ró¿nice:
1. W Polsce obowi¹zkowa edukacja rozpoczyna siê formalnie w szóstym roku ¿ycia
dziecka, a obowi¹zek szkolny dotyczy dzieci i m³odzie¿y w wieku 6–16 lat; dalsze lata
– tj. obejmuj¹ce m³odzie¿ w wieku 16–18 lat – to tzw. obowi¹zek nauki, który mo¿e
byæ realizowany w formach szkolnych b¹dŸ pozaszkolnych7. Kszta³cenie obowi¹zkowe,
zarz¹dzane w ca³oœci przez w³adze gminne, obejmuje obecnie ostatni rok edukacji
przedszkolnej (dla szeœciolatków), 6-letni¹ szko³ê podstawow¹ (dla 7–13-latków)8 oraz
3-letnie gimnazjum (szko³a œrednia I stopnia – dla 13–16-latków). Do szkó³ œrednich
II stopnia, zarz¹dzanych przez w³adze powiatowe i nieobejmuj¹cych kszta³cenia obowi¹zkowego, uczêszcza zdecydowana wiêkszoœæ m³odzie¿y w wieku 16–19/20 lat, która uczy siê albo w 3-letnich liceach ogólnokszta³c¹cych b¹dŸ w liceach profilowanych,
albo w 4-letnich technikach (zawodowych), albo w 3-letnich zasadniczych szko³ach zawodowych9.
2. W Czechach obowi¹zkowa edukacja rozpoczyna siê formalnie – podobnie jak
w Polsce – równie¿ w szóstym roku ¿ycia dziecka, a obowi¹zek szkolny dotyczy dzieci
i m³odzie¿y w wieku 6–15 lat. Kszta³cenie obowi¹zkowe obejmuje jedynie 9-letnie
dwustopniowe (5 + 4) szko³y podstawowe (základní školy – dla 6–15-latków), po których ukoñczeniu m³odzie¿ czeska mo¿e kontynuowaæ edukacjê albo w 4-letnich gimnazjach (gymnázia – na podbudowie 9-letniej podstawówki, dla 15–19-latków)10, albo
w œrednich 3- lub 4-letnich szko³ach zawodowych (støední školy – na podbudowie 9-letniej podstawówki, dla 15–18/19-latków), albo w 2- b¹dŸ 4-letnich zasadniczych
szko³ach zawodowych (konzervatoøe – dla 15–17/19-latków)11.
3. W S³owacji obowi¹zkowa edukacja rozpoczyna siê formalnie – podobnie jak
w Polsce i w Czechach – w szóstym roku ¿ycia dziecka, a obowi¹zek szkolny dotyczy
dzieci i m³odzie¿y w wieku 6–16 lat. Kszta³cenie obowi¹zkowe obejmuje 9-letnie dwustopniowe (4 + 5 – odwrotnie ni¿ w Czechach) szko³y podstawowe (základné školy –
dla 6–15-latków), po których ukoñczeniu m³odzie¿ s³owacka mo¿e kontynuowaæ naukê
albo w 4-letnich gimnazjach (gymnázia – na podbudowie 9-letniej podstawówki, dla
7
Praktycznie zatem wszyscy uczniowie realizuj¹ obowi¹zek nauki od 6 do 18 roku ¿ycia (³¹cznie 12 lat,
z których tylko pierwsze 10 lat to tzw. obowi¹zek szkolny).
8
Nale¿y tu pamiêtaæ, i¿ – pocz¹wszy od 1 wrzeœnia 2014 r. – obni¿eniu o jeden rok (z siódmego do szóstego roku ¿ycia) ulegnie obowi¹zkowy wiek rozpoczêcia edukacji szkolnej w szkolnictwie podstawowym,
a zatem wszystkie prezentowane tu dane bêd¹ siê stopniowo dezaktualizowa³y – w miarê sukcesywnego
wprowadzania reformy w ¿ycie.
9
Dane za: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Polska:Wprowadzenie [dostêp:
grudzieñ 2013].
10
W Czechach funkcjonuj¹ równie¿ oœmioletnie gymnázia oraz oœmioletnie konzervatoøe – obydwie instytucje na podbudowie wy³¹cznie I stopnia szko³y podstawowej, a wiêc dla 11–19-latków.
11

Dane za: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Czech-Republic:Overview [dostêp: grudzieñ 2013].
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nauki

19
19

15

19
13a

15

wiek rozpoczê- wiek zakoñczecia nauki
nia nauki

S³owacja

6

4

4

d³ugoœæ
nauki

ród³o: Eurydice 2012: 26, 30 (przeformatowanie graficzne i selekcja danych – B. P.).

Poniewa¿ w S³owacji trwa³ wówczas proces wdra¿ania reformy szkolnictwa, w ramach której obni¿ono wiek rozpoczêcia obowi¹zkowej nauki drugiego jêzyka
obcego z 15 do 13 lat, nie wszystkie szko³y podstawowe realizowa³y ten obowi¹zek miêdzy 13 a 15 rokiem ¿ycia uczniów (czêœæ uczniów w tym wieku realizowa³a
bowiem „stary program”).

a

16

2002/03

Polska
Rok badania
(szkolny) wiek rozpoczê- wiek zakoñczecia nauki
nia nauki

Tabela 2. Wiek rozpoczêcia i zakoñczenia oraz d³ugoœæ trwania obowi¹zkowej nauki drugiego jêzyka obcego

ród³o: Eurydice 2012: 26, 28 (przeformatowanie graficzne i selekcja danych – B. P.).

Po obni¿eniu wieku rozpoczêcia szko³y podstawowej z siedmiu do szeœciu lat obni¿eniu ulegnie równie¿ wiek rozpoczêcia nauki pierwszego jêzyka obcego (do
6 lat), a tak¿e wiek ukoñczenia jego nauki (do 18 lat); ³¹cznie bêdzie to jednak nadal 12 lat nauki, jak obecnie.
b
Poniewa¿ w S³owacji trwa³ wówczas proces wdra¿ania reformy szkolnictwa, w ramach której obni¿ono wiek rozpoczêcia obowi¹zkowej nauki pierwszego jêzyka
obcego z 10 do 8 lat, nie wszystkie szko³y podstawowe realizowa³y ten obowi¹zek miêdzy 9 a 10 rokiem ¿ycia uczniów (czêœæ uczniów w tym wieku realizowa³a bowiem „stary program”).

a

19

19

7

a a

10

2010/11

2006/07

19

10

2002/03

19

11

1993/94

Polska
Rok badania
(szkolny) wiek rozpoczê- wiek zakoñczecia nauki
nia nauki

Tabela 1. Wiek rozpoczêcia i zakoñczenia oraz d³ugoœæ trwania obowi¹zkowej nauki pierwszego jêzyka obcego
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15–19-latków)12, albo w œrednich 2- lub 5-letnich szko³ach zawodowych (stredné odborné školy – na podbudowie 9-letniej podstawówki, dla 15–17/20-latków), albo w 3- b¹dŸ
4-letnich zasadniczych szko³ach zawodowych (konzervatoria – dla 15–18/19-latków)13.
Jeœli chodzi o nauczanie jêzyków obcych w polskim, czeskim i s³owackim systemie
oœwiatowym, dane dotycz¹ce wieku rozpoczêcia nauki pierwszego i drugiego obowi¹zkowego jêzyka obcego oraz d³ugoœci ich nauczania w poszczególnych systemach
oœwiatowych zosta³y przedstawione w tabelach 1 i 2. W raporcie uwzglêdnione s¹ dane
z trzech lub nawet czterech ró¿nych etapów badania (od roku szkolnego 1993/94 do
2010/11), a zatem mo¿na spojrzeæ na interesuj¹ce nas kwestie dynamicznie – z zaobserwowaniem zachodz¹cych w regionach zmian.
Jak wynika z tabel 1 i 2, we wszystkich trzech krajach zachodnios³owiañskich przeprowadzono powa¿ne reformy obni¿aj¹ce wiek rozpoczêcia obowi¹zkowej nauki pierwszego jêzyka obcego, a w dwóch z trzech krajów (w Polsce i w S³owacji) – równie¿
drugiego jêzyka obcego, ale najpowa¿niejsze zmiany wprowadzono w Polsce. W ci¹gu
ostatnich 15 lat wiek rozpoczêcia obowi¹zkowej nauki pierwszego jêzyka obcego zosta³
obni¿ony nad Wis³¹ a¿ o 4 lata, tj. z 11 do 7 lat (a od 1 wrzeœnia 2014 r. – nawet do 6 lat
dla dzieci urodzonych w pierwszej po³owie roku), podczas gdy nasi po³udniowi s¹siedzi
obni¿yli go zaledwie o 2 lata, tj. z 10 do 8 lat. Tym samym zdecydowanie (o owe 4 lata)
wyd³u¿y³ siê w naszym kraju okres obowi¹zkowej nauki tego jêzyka – z 8 lat w roku
1993/94 do 12 lat w roku 2010/11, a w Czechach i S³owacji – zaledwie o 2 lata, tj. z 9
lat w roku 1993/94 do 11 lat w roku 2010/11. Reformy we wszystkich trzech krajach
doprowadzi³y do mniej wiêcej podobnego ostatecznego rezultatu, tj. 11–12 lat obowi¹zkowej nauki pierwszego jêzyka obcego, trwaj¹cej przez ca³y (w Polsce) lub prawie
ca³y (w Czechach i S³owacji) okres edukacji na poziomie szkolnictwa podstawowego
i œredniego (I i II stopnia). Dla kontrastu reformy prowadz¹ce do wyd³u¿enia czasu nauki drugiego jêzyka obcego przeprowadzono tylko w Polsce i w S³owacji, gdzie ów
wiek obni¿ono z – odpowiednio – 16 i 15 lat do 13 lat, co w konsekwencji doprowadzi³o do powstania w tych krajach 6-letniego okresu obowi¹zkowej nauki drugiego jêzyka obcego. Czesi natomiast nie wprowadzili w tym wzglêdzie ¿adnych reform i – jak
10 lat wczeœniej – naukê obowi¹zkowego drugiego jêzyka obcego czeska m³odzie¿ podejmuje dopiero w 15 roku ¿ycia i kontynuuje j¹ tylko przez 4 lata – do ukoñczenia
szko³y œredniej II stopnia.
Nie mniej znacz¹cym wskaŸnikiem ni¿ powy¿sze trzy (tj. moment rozpoczêcia i zakoñczenia nauki oraz ³¹czna d³ugoœæ jej trwania) jest wymiar czasu nauczania, tj. minimalna liczba godzin (zegarowych14) przeznaczona na obowi¹zkow¹ naukê jêzyków obcych, wyznaczona przez w³adze oœwiatowe w poszczególnych krajach. Tabela 3
12

W S³owacji funkcjonuj¹ równie¿ – podobnie jak w Czechach – oœmioletnie gymnázia oraz siedmioletnie
konzervatoria – obydwie instytucje na podbudowie wy³¹cznie I stopnia szko³y podstawowej, a wiêc dla
11–18/19-latków.
13

Dane za: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovakia:Overview [dostêp: grudzieñ 2013].
14
Poniewa¿ w ró¿nych krajach obowi¹zuj¹ odmienne normy okreœlaj¹ce czas trwania tzw. godziny lekcyjnej (od 40 do nawet 55 minut), na potrzeby raportu dane ze wszystkich krajów przeliczono na godziny zegarowe (60-minutowe).

88

88

88

88

—

—

rok szkolny
20010/11

—

706

—
+249

608

616

—

88

+8

—

+5

+3

ró¿nica

ród³o: Eurydice 2012: 112–113, Eurydice 2008: 3 (przeformatowanie graficzne i selekcja danych – B. P.).

—

457

10

£¹cznie

9
—

347

261

rok szkolny
2006/07

88

+96

+153

ró¿nica

88

338

226

142

rok szkolny
2010/11

Czechy

8

242

215

rok szkolny
2006/07

Polska

7

6

5

4

3

2

1

Rok nauki
(klasa)

630

630

brak obowi¹zkowych godzin
nauki jêzyka
obcego

rok szkolny
2006/07

743

171

86

86

114

114

86

—

86

—

—

rok szkolny
2010/11

S³owacja

+113

+27

+86

ró¿nica

Tabela 3. Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na obowi¹zkow¹ naukê jêzyków obcych w ramach obowi¹zku szkolnego (³¹cznie pierwszego i drugiego jêzyka)
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przedstawia owe dane z podzia³em na poszczególne lata b¹dŸ cykle15 obowi¹zkowej
edukacji szkolnej.
Jak wynika z tabeli 3, najwiêksz¹ liczbê godzin przeznaczonych na obowi¹zkow¹ naukê jêzyków obcych wyznaczono w S³owacji (743 godziny zegarowe), nieco mniej –
w Polsce (706), a najmniej – w Czechach (616). Obserwuj¹c jednak sytuacjê z perspektywy kilku lat, nale¿y stwierdziæ, ¿e Czesi ju¿ wczeœniej mieli wyznaczon¹ doœæ wysok¹ liczbê godzin (608), a zatem mniej wiêcej utrzymuj¹ status quo od lat. W Polsce
zanotowano natomiast najwiêkszy wzrost tej liczby (o 249 godzin zegarowych) – z zaledwie 457 godzin w roku 2006/07 do a¿ 706 godzin w roku 2010/11 (wzrost
o 54,5%16), a w S³owacji liczba ta wzros³a odpowiednio z 630 do 743 godzin zegarowych (wzrost o 17,9%). Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ powy¿sze liczby to godziny zegarowe (po 60 min), a zatem gdyby je przeliczyæ na obowi¹zuj¹ce w Polsce godziny lekcyjne (po 45 min ka¿da), to liczby te wygl¹da³yby jeszcze bardziej okazale; tak wiêc
owe „polskie” 457 oraz 706 godzin zegarowych i wzrost o 249 w ww. okresie to – odpowiednio – a¿ 610 i 940 godzin lekcyjnych i wzrost o 330.
W raporcie dostêpne s¹ równie¿ dane okreœlaj¹ce minimalny wymiar czasu przeznaczony w roku 2010/11 na nauczanie jêzyków obcych w poszczególnych systemach
oœwiatowych, ale ukazane jako proporcja ogólnego wymiaru czasu nauczania w kszta³ceniu obowi¹zkowym (osobno w szkolnictwie podstawowym i w ni¿szym œrednim, tj.
gimnazjalnym). Tabela 4 przedstawia te proporcje z podzia³em na dwa cykle szkolne
w poszczególnych krajach.
Tabela 4. Wymiar czasu przeznaczonego na obowi¹zkow¹ naukê jêzyków obcych jako proporcja ogólnego
czasu nauczania w ramach obowi¹zku szkolnego
Polska

Czechy

S³owacja

szko³y
podstawowe

szko³y
œrednie
(gimnazja)

œrednio

szko³y
podstawowe

szko³y
œrednie
(gimnazja)

œrednio

szko³y
podstawowe

szko³y
œrednie
(gimnazja)

œrednio

8,5%

12,4%

10,5%

7,6%

10%

8,8%

2,4%

15,5%

9%

ród³o: Eurydice 2012: 122 (przeformatowanie graficzne i selekcja danych – B. P.).

Jak wynika z tabeli 4, we wszystkich trzech krajach godziny przeznaczone na obowi¹zkowe nauczanie jêzyków obcych stanowi¹ ok. 10% ogólnego czasu nauczania
w ramach obowi¹zków szkolnych, przy czym w Polsce ów stosunek jest najwy¿szy,
a w Czechach – najni¿szy. W tabeli widaæ równie¿, i¿ wszystkie trzy kraje faworyzuj¹
15
W Polsce liczbê godzin nauki przeznaczonych na naukê jêzyków obcych wyznacza siê obecnie nie na
poszczególne lata nauki, jak to ma miejsce w Czechach i w S³owacji, ale na pe³ne cykle edukacji, tj. pierwszy
etap szkolny (klasy I–III w szkole podstawowej), drugi etap szkolny (klasy IV–VI w szkole podstawowej)
oraz trzeci etap szkolny (klasy I–III w gimnazjum).
16
Jeœli przeliczymy ów wzrost liczby godzin przeznaczonych na obowi¹zkow¹ naukê jêzyków obcych
osobno dla szkolnictwa podstawowego i dla œredniego (gimnazjalnego), to okazuje siê, ¿e wzrost w szko³ach
podstawowych wyniós³ w Polsce a¿ 71,2% (z 215 do 368 godzin), a w szko³ach œrednich gimnazjalnych – „jedynie” 39,7% (z 242 do 338 godzin).
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szkolnictwo ponadpodstawowe: w przypadku Polski i Czech owa ró¿nica wynosi
2,5–4%, a najbardziej zastanawiaj¹ca jest ogromna dysproporcja w nauczaniu jêzyków
obcych w s³owackim systemie oœwiatowym (tj. tzw. niedoinwestowanie godzinowe nauczania jêzyków obcych w s³owackich podstawówkach).
Przeanalizowawszy najogólniejsze wskaŸniki zwi¹zane z glottodydaktyk¹, zajmijmy
siê teraz konkretn¹ ofert¹ jêzykow¹ obecn¹ w polskim, czeskim i s³owackim systemie
oœwiaty. Jak s³usznie zauwa¿a Magdalena Górowska-Fells (2012: 53), nie wszystkie
kraje europejskie (ujête w cytowanym raporcie) okreœlaj¹ w legislacji, jakie konkretnie
jêzyki obce winny byæ nauczane w szkolnictwie. Tak naprawdê w zaledwie szeœciu krajach centralne w³adze oœwiatowe nie formu³uj¹ ¿adnych zaleceñ czy wrêcz nakazów nauczania konkretnych jêzyków obcych – oprócz asygnowania okreœlonej liczby godzin
przeznaczonych na ich naukê; Polska nale¿y do tej w³aœnie grupy szeœciu pañstw –
oprócz Bu³garii, £otwy, Wêgier, Hiszpanii i Szkocji w Zjednoczonym Królestwie. A¿
w 27 krajach (regionach) w³adze oœwiatowe ustali³y zamkniêt¹ listê mo¿liwych jêzyków, na podstawie której szko³y musz¹ przygotowaæ ofertê dla uczniów (nie narzucaj¹c
jednak ¿adnego konkretnego jêzyka jako obowi¹zkowego), i do tej grupy nale¿¹ i Czechy, i S³owacja. W Czechach najwa¿niejszym wskazaniem jest oczywiœcie jêzyk angielski (co wiêcej, jest on obowi¹zkowy w ofercie we wszystkich trzech cyklach nauczania17), a wœród jêzyków przeznaczonych do nauczania pocz¹wszy od II cyklu (tj. jako
drugi jêzyk obcy) szko³y mog¹ wybieraæ miêdzy francuskim, hiszpañskim, niemieckim,
w³oskim, rosyjskim, s³owackim i... polskim. S³owacka oferta jest zdefiniowana odmiennie: otó¿ we wszystkich trzech cyklach nauczania (a wiêc jako pierwszy i drugi jêzyk
obcy) mo¿liwe s¹ jêzyki: angielski18, francuski, hiszpañski, niemiecki, w³oski i rosyjski;
a zatem szkolnictwo s³owackie w ogóle nie przewiduje mo¿liwoœci nauczania ani jêzyka czeskiego, ani polskiego (Eurydice 2012: 48). Tak prezentuje siê oferta teoretyczna.
W rzeczywistoœci, tj. we wspó³czesnych europejskich szko³ach – co zauwa¿aj¹ autorzy raportu – zdecydowana wiêkszoœæ uczniów uczy siê jêzyka obcego / jêzyków obcych w ramach obowi¹zku szkolnego we wszystkich trzech cyklach edukacyjnych,
a odsetek uczniów pobieraj¹cych tak¹ naukê w naszym regionie wzrasta od roku szkolnego 2004/05, co widaæ w tabelach 5–8.
Wnioski wynikaj¹ce z tabel 5–8 s¹ niezwykle buduj¹ce dla ca³ego regionu pañstw
zachodnios³owiañskich, a w szczególnoœci dla Polski i jej szkolnictwa podstawowego
(por. tab. 5):
· Przy œredniej europejskiej, dla najm³odszych uczniów wynosz¹cej 78,2%, a¿ 97,7%
uczniów w polskich podstawówkach pobiera naukê jêzyka obcego (w Czechach
i w S³owacji – odpowiednio 71,0% i 67,4%, a wiêc poni¿ej œredniej europejskiej). Co
wiêcej, badaj¹c dynamikê wzrostu powszechnoœci nauczania jêzyków obcych w tej grupie, odkrywamy, ¿e – w ci¹gu ostatnich piêciu lat – nasz kraj wykona³ ogromny skok
(wrêcz cywilizacyjny dla edukacji wczesnoszkolnej) – od 54,5% w roku szkolnym
17
Szko³a musi zatem uwzglêdniæ jêzyk angielski w swojej ofercie edukacyjnej, ale – w ramach pewnej autonomii – uczniowie wcale nie musz¹ go wybraæ jako jêzyk obcy.
18

W odró¿nieniu od ww. oferty czeskiej, jêzyk angielski nie musi siê jednak znaleŸæ w s³owackiej ofercie
szkolnej, choæ oczywiœcie mo¿e i zwykle siê w niej znajduje.

53,2

83,8

2006/07

2009/10

13,9

1,3

b.d.

ucz¹cy siê
dwóch
jêzyków

Polska

97,7

54,5

b.d.

razem
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60,3

44,2

ucz¹cy siê
jednego
jêzyka

3,5

3,2

2,3

ucz¹cy siê
dwóch
jêzyków
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47,3

ucz¹cy siê
jednego
jêzyka
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2,0
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dwóch
jêzyków
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razem
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32,9

2006/07

2009/10

65,3

8,5

b.d.

ucz¹cy siê
dwóch
jêzyków

Polska

98,2

98,1

b.d.

razem

66,1

83,8

91,5

ucz¹cy siê
jednego
jêzyka

31,5

12,9

5,8

ucz¹cy siê
dwóch
jêzyków

Czechy

97,6

96,7

97,3

razem

ród³o: Eurydice 2012: 67 (przeformatowanie graficzne i selekcja danych – B. P.).

b.d.

ucz¹cy siê
jednego
jêzyka

2004/05

Rok
badania
(szkolny)

60,1

82,4

86,4

ucz¹cy siê
jednego
jêzyka

38,5

16,4

12,6

ucz¹cy siê
dwóch
jêzyków

S³owacja

98,6

98,8

99,0

razem

Tabela 6. Odsetek uczniów ucz¹cych siê jêzyka obcego / jêzyków obcych – szko³y œrednie gimnazjalne (cykl II)

Dane uœrednione dla wszystkich krajów/regionów bior¹cych udzia³ w badaniu (w tabeli tej i nastêpnych).
ród³o: Eurydice 2012: 58 (przeformatowanie graficzne i selekcja danych – B. P.).
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Tabela 5. Odsetek uczniów ucz¹cych siê jêzyka obcego / jêzyków obcych – szko³y podstawowe (cykl I)
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96,4

b.d.

razem

67,0

71,1

67,5

ucz¹cy siê
jednego
jêzyka

30,0

26,5

27,6

ucz¹cy siê
dwóch
jêzyków

Czechy

97,0
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ród³o: Eurydice 2012: 71 (przeformatowanie graficzne i selekcja danych – B. P.).
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47,3

65,0
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34,8
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dwóch
jêzyków

S³owacja

99,9

99,8
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razem

100

100

100

razem

Tabela 8. Odsetek uczniów ucz¹cych siê jêzyka obcego / jêzyków obcych – szko³y œrednie zawodowe (cykl III)

ród³o: Eurydice 2012: 71 (przeformatowanie graficzne i selekcja danych – B. P.).
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Tabela 7. Odsetek uczniów ucz¹cych siê jêzyka obcego / jêzyków obcych – szko³y œrednie ogólnokszta³c¹ce (cykl III)
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2006/07 do owych 97,7% w roku 2009/10 (wzrost a¿ o 43%). Nasi po³udniowi s¹siedzi
równie¿ zwiêkszyli powszechnoœæ nauczania jêzyków obcych w tej grupie wiekowej,
ale na znacznie mniejsz¹ skalê – w Czechach z 63,5% do 71,0% (wzrost o 7,5% – podobnie jak œrednia dla ca³ej Europy), a w S³owacji z 54,4% do 67,4% (wzrost o 13%).
Imponuj¹cy jest równie¿ w Polsce – szczególnie w stosunku do naszych po³udniowych
s¹siadów – odsetek uczniów w podstawówkach ucz¹cych siê obowi¹zkowo nie jednego,
ale dwóch jêzyków obcych – 13,9% przy œredniej europejskiej wynosz¹cej 6,1%
(w Czechach i w S³owacji – odpowiednio 3,5% i 2,8%).
· W drugim cyklu nauczania, tj. w szkolnictwie œrednim gimnazjalnym, we wszystkich trzech krajach (i tak¿e œrednio w ca³ej badanej grupie) niemal¿e 100% uczniów
(w Polsce 98,2%, w Czechach – 97,6%, w S³owacji – 98,6%) uczy siê co najmniej jednego jêzyka obcego w szkole. I ponownie Polskê w tym gronie wyró¿nia odsetek gimnazjalistów ucz¹cych siê dwóch jêzyków obcych – 65,3% przy œredniej europejskiej
wynosz¹cej 60,8% (w Czechach i w S³owacji – odpowiednio 31,5% i 38,5%). Co wiêcej, analizuj¹c dynamicznie wzrost tego wskaŸnika (tj. powszechnoœci nauczania dwóch
jêzyków obcych w gimnazjum), ponownie odkrywamy, ¿e – w ci¹gu ostatnich piêciu lat
– nasz kraj wykona³ ogromny skok, tj. od zaledwie 8,5% uczniów w roku szkolnym
2006/07 do 65,3% w roku 2009/10 (wzrost a¿ o 57%; u Czechów – o 18,6%, u S³owaków – o 22,1%, œrednio w Europie – o nieca³e 7%).
· W najstarszej grupie uczniów – w profilu ogólnokszta³c¹cym – tym razem to u naszych po³udniowych s¹siadów sytuacja jest korzystniejsza, gdy¿ w zasadzie wszyscy
(w Czechach – 100%) lub prawie wszyscy uczniowie szkó³ ogólnokszta³c¹cych
(w S³owacji – 98,8%) ucz¹ siê dwóch jêzyków obcych. Dla kontrastu uczniowie polskich ogólniaków – choæ co najmniej jednego jêzyka ucz¹ siê prawie wszyscy (97,3%),
to jednak ju¿ tylko 72,4% z nich uczy siê dwóch, a nie jednego jêzyka (przy œredniej europejskiej wynosz¹cej 59,4%). Co wiêcej, zastanawiaj¹ca – i niepokoj¹ca zarazem – jest
tendencja spadkowa w tym zakresie, gdy¿ kilka lat wczeœniej (w roku 2006/07) dwóch
jêzyków obcych w polskich liceach uczy³o siê wiêcej, bo 79,3% m³odzie¿y.
· W tej samej grupie wiekowej, ale o profilu zawodowym (np. w technikach zawodowych), w Polsce, w Czechach i w S³owacji prawie wszyscy uczniowie pobieraj¹ obecnie naukê co najmniej jednego jêzyka obcego (odpowiednio – 95,4%, 97,0% i 99,9%
przy œredniej europejskiej wynosz¹cej 93,9%), ale dwóch jêzyków obcych uczy siê
w naszym regionie ju¿ tylko – odpowiednio – 63,3%, 30,0% i 52,6% m³odzie¿y przy
œredniej europejskiej wynosz¹cej 39,4% (a zatem w Polsce i tak najwiêcej). Cieszy
równie¿ – w przeciwieñstwie do szkó³ sprofilowanych ogólnie – delikatna tendencja
wzrostowa w tym zakresie w naszym kraju i w Czechach (o ok. 3% w stosunku do
roku 2006/07, zbli¿ona do europejskiej) i o wiele wyraŸniejsza – w S³owacji
(ok. 18%).
Przedostatni¹ kwesti¹ analizowan¹ w niniejszym artykule jest maksymalna wielkoœæ
(liczebnoœæ) klas b¹dŸ grup æwiczeniowych, w których rzeczywiœcie odbywaj¹ siê szkolne zajêcia z jêzyków obcych w naszym regionie. Jest rzecz¹ powszechnie wiadom¹ –
i w zasadzie niekwestionowan¹ przez nikogo – ¿e praktyczne zajêcia z jêzyków obcych
winny siê odbywaæ w jak najmniejszych liczebnie grupach, gdy¿ tylko w ten sposób
mo¿na zapewniæ ucz¹cym siê pewn¹ autonomiê, swobodê ekspresji i przede wszystkim
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mo¿liwoœæ wchodzenia w jak najczêstsze interakcje z rówieœnikami, uczêszczaj¹cymi
do tej samej klasy/grupy. Tabela 9 przedstawia sytuacjê prawnoorganizacyjn¹ w tym
wzglêdzie w krajach zachodnios³owiañskich.
Tabela 9. Zalecenia/regulacje dotycz¹ce maksymalnej liczebnoœci klasy/grupy na zajêciach z jêzyka obcego
Polska
Rodzaj
zajêæ
szkolnych

Czechy

S³owacja

szko³y
podstawowe

szko³y
œrednie

œrednio

szko³y
podstawowe

szko³y
œrednie

œrednio

Przedmioty
brak
niejêzykowe zaleceña

brak
zaleceñ

brak
zaleceñ

30

30

30

24

24

24

24

24

Przedmioty
jêzykowe

24

szko³y
podstawowe
b

szko³y
œrednie

œrednio

25b

28

26,5

17

17

17

a
W Polsce centralne w³adze oœwiatowe wyda³y jedynie zalecenie (niestety, nie nakaz w formie rozporz¹dzenia) odnoœnie do maksymalnej liczebnoœci klas – i dotyczy to równie¿ grup jêzykowych – w nauczaniu wczesnoszkolnym, tj. w klasach I–III szko³y podstawowej – 26 uczniów na klasê (co w œrednich i du¿ych
szko³ach miejskich jest notorycznie przekraczane).
b
W S³owacji centralne w³adze oœwiatowe wyda³y zalecenie (ale nie nakaz), by klasy I szkó³ podstawowych mia³y nie wiêcej ni¿ 22 uczniów. Dotyczy to wszystkich zajêæ z wyj¹tkiem jêzykowych, dla których
obowi¹zuje liczebnoœæ 17 osób.

ród³o: Eurydice 2012: 123 (przeformatowanie graficzne i selekcja danych – B. P.).

Jak widaæ w tabeli 9, sytuacja w analizowanym wzglêdzie jest najkorzystniejsza
w S³owacji, gdy¿ grupy jêzykowe s¹ tam najmniej liczne – tylko 17 osób (i jest to najni¿sza liczba w ca³ej badanej Europie – w szkolnictwie zarówno podstawowym, jak
i w œrednim). Liczebnoœæ grup jêzykowych w Polsce i w Czechach nie przekracza 24
osób, co – teoretycznie, tj. na tle reszty pañstw – wydaje siê rozwi¹zaniem korzystnym,
albowiem a¿ w 14 krajach/regionach w szko³ach podstawowych i w 16 krajach/regionach w szko³ach œrednich owe normy liczebne s¹ wy¿sze (od 25 osób do nawet 33
w Szkocji), szczególnie ¿e w 13 krajach/regionach w pierwszej grupie i w 12 krajach/regionach w drugiej w ogóle nie ma zaleceñ odnoœnie do liczebnoœci klas jêzykowych, a zatem klasy mog¹ tam byæ równie liczne. Spogl¹daj¹c na owe wskaŸniki praktycznie, tj. okiem praktykuj¹cego wyk³adowcy19, mo¿na jednak stwierdziæ, i¿ jedynie
S³owacja stawia w tej kwestii na skutecznoœæ nauczania (mocno „odchudzaj¹c” grupy
jêzykowe), a wzorem (niedoœcignionym?) powinny tu byæ prywatne szko³y jêzykowe
(w Polsce), w których liczebnoœæ grup jêzykowych nie przekracza zwykle 10–12 osób.
Ostatnim zagadnieniem poruszonym w tym artykule jest kwestia konkretnych jêzyków obcych, których rzeczywiœcie – a nie tylko teoretycznie – naucza siê w szkolnictwie naszego regionu. Tabela 10 przedstawia dane dotycz¹ce tej w³aœnie kwestii – z podzia³em na trzy cykle szkolne.
19
Autor niniejszej publikacji jest doktorem nauk humanistycznych (jêzykoznawstwo) oraz glottodydaktykiem i doœwiadczonym wyk³adowc¹ jêzyka angielskiego, obchodz¹cym w 2014 r. 20-lecie praktyki nauczycielskiej.
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ród³o: Eurydice 2012: 60, 73, 78 (przeformatowanie graficzne i selekcja danych – B. P.).
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Tabela 10. Odsetek uczniów ucz¹cych siê konkretnych jêzyków obcych (cykle I–III)
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Wnioski wynikaj¹ce z tabeli 10 s¹ ponownie buduj¹ce dla ca³ego regionu pañstw zachodnios³owiañskich, a najbardziej – dla Polski i jej szkolnictwa podstawowego:
· Przy œredniej europejskiej dla najm³odszych uczniów wynosz¹cej 73,0% – a¿
88,0% uczniów w polskich podstawówkach uczy siê jêzyka angielskiego (w Czechach
i w S³owacji – odpowiednio 61,6% i 58,4%, a wiêc poni¿ej œredniej europejskiej).
W Polsce i w Czechach wy¿szy jest równie¿ od œredniej europejskiej (4,0%) odsetek
uczniów w tej grupie wiekowej ucz¹cych siê jêzyka niemieckiego (odpowiednio –
10,7% i 10,3%), co wynika zapewne z naszego geopolitycznego s¹siedztwa z Niemcami. W Europie na uwagê zas³uguje równie¿ nauczanie jêzyka francuskiego w szkolnictwie podstawowym (4,1%), ale w regionie pañstw zachodnios³owiañskich nie ma ono
praktycznie ¿adnego znaczenia (0,1–0,6%) – podobnie jak nauczanie jêzyka rosyjskiego, które w raporcie nie jest w ogóle ujête w I cyklu szkolnym (prawdopodobnie z powodu jego nieobecnoœci w podstawówkach).
· W drugim cyklu nauczania, tj. w szkolnictwie œrednim gimnazjalnym, przy œredniej
europejskiej dla gimnazjalistów wynosz¹cej 93,7%, a¿ 100% uczniów w czeskich gimnazjach uczy siê jêzyka angielskiego (w Polsce i w S³owacji nieco mniej – odpowiednio
84,9% i 83,0%, a wiêc nieco poni¿ej œredniej europejskiej). Wy¿sza ni¿ w ca³ej Europie (16,9%) jest natomiast powszechnoœæ nauczania jêzyka niemieckiego, i to we
wszystkich trzech krajach: w Polsce – 38,4%, w Czechach – 22,6%, w S³owacji –
37,6%, a tak¿e powszechnoœæ nauczania jêzyka rosyjskiego (szczególnie w S³owacji) –
odpowiednio 3,6% (Polska), 3,7% (Czechy) i 8,3% (S³owacja). Najwiêksza ró¿nica widoczna jest jednak w powszechnoœci nauczania jêzyka francuskiego poœród gimnazjalistów: przy œredniej europejskiej wynosz¹cej 32,7% – w Polsce uczy siê go jedynie 1,7%
uczniów w tej grupie wiekowej, w Czechach i w S³owacji – nieco wiêcej, choæ nadal
niewiele w stosunku do ca³ej Europy (odpowiednio 3,0% i 2,2%).
· W najstarszej grupie uczniów – w profilu ogólnokszta³c¹cym – ponownie u naszych po³udniowych s¹siadów sytuacja jest korzystniejsza ni¿ w Polsce i w ca³ej Europie (92,7%), gdy¿ w zasadzie wszyscy (w Czechach – 100%) lub prawie wszyscy uczniowie szkó³ ogólnokszta³c¹cych (w S³owacji – 98,5%) ucz¹ siê jêzyka angielskiego,
podczas gdy nad Wis³¹ jest to „jedynie” 92,4% uczniów. W porównaniu ze œredni¹ europejsk¹ (wynosz¹c¹ 23,9%) wy¿sza jest w ca³ym naszym regionie powszechnoœæ nauczania jêzyka niemieckiego w ogólniakach, choæ wskaŸniki czeski i s³owacki s¹ ponownie wy¿sze ni¿ polski: 52,4% (Polska), 61,0% (Czechy) i 64,8% (S³owacja).
Powszechniejsze ni¿ w ca³ej Europie (3,5%) jest równie¿ nauczanie jêzyka rosyjskiego
w naszych liceach ogólnokszta³c¹cych i tym razem wskaŸnik polski jest najwy¿szy –
9,4% (czeski – 7,7%, s³owacki – 8,2%), ale – jak poprzednio – znacznie ni¿szy odsetek
licealistów (u nas najni¿szy) pobiera naukê jêzyka francuskiego: w Polsce – 8,6%,
w Czechach – 25,0%, a w S³owacji – 16,4%, przy œredniej europejskiej wynosz¹cej
23,2%.
· W tej samej grupie wiekowej, ale o profilu zawodowym (np. w technikach zawodowych), w Polsce, w Czechach i w S³owacji mniej wiêcej podobny odsetek m³odzie¿y
pobiera naukê jêzyka angielskiego (odpowiednio – 79,8%, 78,9% i 79,6%, przy œredniej
europejskiej wynosz¹cej 74,9%), za to znacznie wiêcej m³odzie¿y ni¿ w ca³ej Europie
(œrednio – 20,7%) uczy siê w naszym regionie jêzyka niemieckiego (w Polsce – najwiê-

Kluczowe dane dotycz¹ce powszechnoœci nauczania jêzyków obcych...

259

cej, bo a¿ 63,0%, w Czechach – 42,4%, w S³owacji – 58,5%) oraz jêzyka rosyjskiego
(odpowiednio – 11,9%, 4,3% i 8,1%, w Europie – jedynie 2,8%). Nauczanie jêzyka
francuskiego – tak wa¿ne w Europie (œrednia dla tej grupy uczniów to 20,6%) – ma
w krajach zachodnios³owiañskich charakter ca³kowicie marginalny (odpowiednio –
3,7%, 1,1% i 3,7%).
* * *
Oprócz powy¿szych wskaŸników cytowany wczeœniej raport sieci Eurydice i Eurostatu zawiera jeszcze ca³y szereg innych danych (³¹cznie a¿ 61 ró¿nych wskaŸników!),
które – ze wzglêdu na objêtoœæ – nie zosta³y uwzglêdnione w niniejszej publikacji. S¹ to
m.in. dane nt. nauczycieli jêzyków obcych (ich akademickiego przygotowania zawodowego, podejœcia do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, technik metodycznych stosowanych na zajêciach, umiejêtnoœci wykorzystania wspó³czesnych zdobyczy technicznych etc.), a tak¿e dane nt. samych uczniów pobieraj¹cych naukê
jêzyków obcych (postrzegania przez nich koniecznoœci/przydatnoœci nauki jêzyków obcych, oceny pracy nauczycieli, motywacji do samodoskonalenia umiejêtnoœci etc.). Poniewa¿ dane te – pominiête w niniejszym artykule – wymagaj¹ osobnego przeformatowania i przeredagowania, tak aby dotyczy³y wy³¹cznie naszego regionu i kontrastowa³y
go z reszt¹ Europy, byæ mo¿e stan¹ siê one tematem kolejnej publikacji w nastêpnym
numerze „Studia Slavica”.
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KEY DATA ON TEACHING FOREIGN LANGUAGES
IN WEST-SLAVIC COUNTRIES (2012 STATUS)
Summary
The following article demonstrates a range of carefully selected data on the provision of foreign languages
at primary and secondary schools across the three West-Slavic countries, i.e. in Poland, the Czech Republic,
and the Slovak Republic. The data have been selected from the findings of the in-depth report entitled Key
Data on Teaching Languages at School in Europe 2012, published by Eurydice and Eurostat in strict liaison
with the European Commission. The report includes a range of detailed educational data from 32 European
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countries (27 of them belonging to the European Union, 3 of them being part of the EFTA/EEA area, and
2 other countries standing for the EU at the time). Having presented the selected data in a range of clear
tables, the author of the article makes an attempt at drawing constructive conclusions regarding the nature of
the phenomena taking place across the educational systems in Poland, the Czech Republic, and the Slovak
Republic – all in reference to teaching/learning foreign languages these days.
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1. Wstêp
W jaki sposób mo¿na mówiæ o mi³oœci, kiedy autorów jest dwóch, a ich dzie³o to nic
innego jak korespondencja? Co wp³ywa na przekazywane w niej treœci, stopieñ sformalizowania, kompozycjê i styl mikro- i makrostruktury?
Podejmê próbê odpowiedzi na te pytania, zajmuj¹c siê analiz¹ korespondencji Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. Analiza tego materia³u z pozycji badacza dyskursu
pozwoli na dostrze¿enie wszelkich zale¿noœci, które mia³y wp³yw na powstanie listów
(wymiar interakcyjny, poznawczy) i odnalezienie ich, czytaj¹c korespondencjê podmiotów (wymiar wyra¿eniowy). Dostêp do tej korespondencji umo¿liwi³a mi wydana
w 2010 r. ksi¹¿ka powsta³a dziêki inicjatywie Magdy Umer – Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze. Pos³u¿enie siê teori¹ dyskursu pozwoli na udowodnienie tezy, ¿e zagadnienie listu przekracza sferê tekstu i siêga w rze-
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czywistoœæ bezpoœrednio prze¿yt¹ (Skwarczyñska 2006: 28). Nie mo¿na przecie¿
uznawaæ, ¿e na tekst sk³ada siê tylko to, co zosta³o napisane.
Niemo¿liwe jest jednoznaczne zdefiniowanie dyskursu1. Termin ten, zale¿nie od
dziedziny, a tak¿e od szko³y, która siê nim zajmuje, bywa ró¿nie rozumiany. Niektórzy
badacze s¹dz¹ nawet, ¿e sta³ siê on po prostu modny, przez co czêsto nadu¿ywany. Warto
zaznaczyæ, ¿e sam termin nie s³u¿y jedynie jêzykoznawcom. Spotykamy siê przecie¿
z dyskursem feministycznym, medialnym, politycznym czy religijnym.
Stanis³aw Gajda trudnoœci zwi¹zane z jednoznacznym zdefiniowaniem dyskursu
t³umaczy nak³adaniem siê i nierozró¿nianiem dwu tradycji. Jedn¹ stanowi anglosaski
uzus, gdzie s³owo „dyskurs” ma znaczenie ‘tekst’. Druga koncepcja – francuska, dla
której dyskurs to praktyka komunikacyjna rz¹dz¹ca siê okreœlonymi schematami myœlowymi (Gajda 2010: 159). Sam definiuje go jako z³o¿one wydarzenie komunikacyjne
(werbalno-niewerbalne), podlegaj¹ce regu³om (wyraŸnym i skrytym). Okreœla i wyra¿a
ludzkie dzia³ania bêd¹ce form¹ kultury i tworz¹ce tê kulturê. A zatem to wielowymiarowy fenomen poznawczo-jêzykowo-komunikacyjno-kulturowy (Gajda 2007: 13).
Pos³uguj¹c siê analiz¹ dyskursu, odniosê siê do zawieraj¹cej siê w nim interakcji,
która odgrywa szczególn¹ rolê w powstawaniu korespondencji. Przedstawiê, jakie cechy posiada jej jêzyk, co wp³ywa na treœæ komunikatu i w jaki sposób.
Teun van Dijk (2001) wskazuje trzy wymiary dyskursu wytyczaj¹ce kierunki badañ:
u¿ycie jêzyka, przekazywanie idei, interakcjê. Przez Gajdê okreœlane s¹ one kolejno
jako: wymiar jêzykowy (u¿ycie jêzyka), poznawczy (komunikowanie przekonañ), interakcyjny (interakcja w sytuacjach spo³eczno-kulturowych). Jêzykoznawca ten stwierdza,
¿e problemem jest zintegrowany opis tych trzech aspektów – jak u¿ycie jêzyka wp³ywa
na przekonania i interakcje komunikatów, jak interakcje oddzia³uj¹ na komunikuj¹cych
siê itd. W praktyce badawczej bowiem czêsto jeden lub drugi aspekt bywa wysuwany
na plan pierwszy ze szkod¹ dla pozosta³ych oraz dla ca³oœci (Gajda 1999: 10).
Bazuj¹c na tych klasyfikacjach, pos³u¿ê siê nastêpuj¹cym nazewnictwem dla ukazania sposobu analizy dyskursu: wymiar poznawczy (przekazywanie idei, poziom ideacyjny), wymiar wyra¿eniowy (u¿ycie jêzyka, poziom metadyskursywny, wymiar jêzykowy), wymiar interakcyjny.

2. Wymiar poznawczy
Analiza korespondencji odnosz¹ca siê do wymiaru poznawczego dyskursu pozwoli
wyodrêbniæ tematykê wypowiedzi oraz obraz podmiotów tworz¹cych listy, który
1
Miêdzynarodowe teorie dotycz¹ce dyskursu zosta³y zaadaptowane na grunt polski, gdzie sta³y siê podstaw¹ do licznych dyskusji, prób usystematyzowania pojêæ i stworzenia jednej definicji okreœlaj¹cej to zagadnienie. Polscy jêzykoznawcy, którzy podjêli siê próby zdefiniowania dyskursu, to m.in.: Jerzy Bartmiñski, Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Anna Duszak, Stanis³aw Gajda, Stanis³aw Grabias, Renata
Grzegorczykowa, Halina Grzmil-Tylutki, Janina Labocha, Stanis³awa Niebrzegowska-Bartmiñska, Marta
Smyka³a, Bo¿ena Witosz, Maria Wojtak. Chocia¿ przedstawione przez nich definicje i sposoby analizy dyskursu
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, czasami nawet znacznie, to jednak mo¿na wyznaczyæ dla nich wspólne pole. Z pewnoœci¹ bêdzie ono bogatsze od znaczenia tekstu, ale nie mo¿na tych dwóch pojêæ stawiaæ w opozycji wzglêdem siebie.
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wy³ania siê z ich treœci. Korespondencja Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory pozwala czytelnikowi nie tylko poznaæ i zrozumieæ ³¹cz¹ce ich uczucie, rozterki dotycz¹ce
wspólnego ¿ycia, plany ¿yciowe, rozwój kariery, ale równie¿ czasy, w jakich powstawa³y listy. Zarysowuj¹ one obraz ówczesnego spo³eczeñstwa, problemy zwi¹zane z panuj¹cym ustrojem oraz ogólne nastroje uzale¿nione od polityki.
Je¿eli mo¿na by powiedzieæ o tekœcie, ¿e jest dynamiczny, to w³aœnie takie okreœlenie zastosowa³abym do najbardziej ogólnego opisania korespondencji Osieckiej i Przybory. Dynamicznoœæ ta jest wynikiem wielotematycznoœci poszczególnych listów. Nie
musz¹ one wcale byæ d³ugie, by pomieœciæ wiele treœci. Nie bez znaczenia jest to, ¿e
podmioty dyskursu s¹ artystami. Dziêki temu potrafi¹ u¿ywaæ trafnych metafor, które
mimo ekonomicznoœci s¹ pojemne znaczeniowo. Zatem z jakich treœci zosta³ upleciony
dialog w postaci tej korespondencji?
Oczywiœcie s¹ one uzale¿nione od wielu czynników. Jednym z nich jest miejsce,
z którego pisz¹, dlatego dominant¹ tematyczn¹ dla wielu listów jest podró¿ – opis miasta, doœwiadczenia zwi¹zane z pobytem czy plan dnia. Przybora, pisz¹c ze stolicy Francji, na pocz¹tku listu podaje szczegó³owy adres miejsca swojego pobytu:
Mieszkam w hotelu, który nazywa siê Hôtel de Seine przy 52 rue de Seine, Paris 6 (32)2.

W ten sposób informuje Osieck¹ o adresie korespondencyjnym, ale czyni to dyskretnie – nie sugeruje, ¿e liczy na jej odpowiedŸ (tê decyzjê pozostawia jej, inaczej poda³by
swój adres korespondencyjny wprost).
Os³awiony Pary¿ nie zachwyca go tak, jak móg³ siê tego spodziewaæ. Chocia¿ nie
jest sam, ma z kim spêdzaæ czas, to jednak têsknota nie pozwala mu w pe³ni uczestniczyæ w tym wyjeŸdzie:
A w ogóle trzeba to nazwaæ po imieniu, po prostu nudno mi tu bez Ciebie i siedzê w³aœciwie na zasadzie
obowi¹zku wobec Ojczyzny, która stworzy³a mi mo¿liwoœæ obejrzenia Zachodu, wiêc nie mogê jej tego
zrobiæ po 10-ciu dniach!
A wystarczy³oby, ¿ebyœ tu by³a i wszystko by siê zmieni³o nie do poznania i nie chcia³oby siê st¹d wyje¿d¿aæ... Bezlitosna Ty jesteœ, Agnieszko, dla tego b¹dŸ co b¹dŸ zas³u¿onego miasta (50).

W ostatnim liœcie z Pary¿a Przybora ujawnia zjawisko stereotypu podró¿owania:
Ju¿ jestem spakowany i moja „przygoda” paryska – skoñczona. Dziwna przygoda, o której nie wiem
w³aœciwie – na czym polega³a. Trzy tygodnie czegoœ, co dzia³o siê zupe³nie poza mn¹, bez mojego
udzia³u, wœród ca³kowitej, do koñca w³aœciwie nieprze³amanej obojêtnoœci, z ci¹g³ym przywo³ywaniem
siê do porz¹dku: patrz, uwa¿aj – to przecie¿ Pary¿ (52)!

Pisze o dyskomforcie, jaki sprawia mu poznawanie stolicy Francji bez Osieckiej. Ale
z jego s³ów mo¿na jeszcze odczytaæ swoist¹ dychotomiê miêdzy tym, co powinien odczuwaæ (zachwyt estetyczny), a tym, czego tak naprawdê doœwiadcza³. Nie ulega presji,
potrafi przyznaæ, ¿e miasto (chocia¿ przez wielu doceniane) nie zrobi³o na nim takiego
wra¿enia. Sk³ada to na karb swojej têsknoty.
2

Wszystkie cytaty pochodz¹ z publikacji: Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym
papierze, red. M. Umer, Warszawa 2010.
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Inaczej relacjê ze swoich podró¿y przekazuje Osiecka. Oczywiœcie s¹ to wyjazdy
przepe³nione têsknot¹, ale znajduje ona w nich to, czego szuka³a. Spotyka siê ze swoimi
przyjació³mi, rodzin¹ i odkrywa nowe miejsca. Jej postawa jest bardziej poznawcza.
Chce wyje¿d¿aæ i opowiadaæ o swoich podró¿ach. W liœcie z Pragi tak mówi o swoich
zagranicznych pobytach:
Okropnie szkoda, ¿e Ciê tu nie ma. Za granic¹ jest siê trochê na wagarach i cz³owiek ma wiêcej g³owy do
ró¿nych takich rzeczy „na lipê” (64).

Zmiana otoczenia jest dla niej form¹ terapii, wakacji od wszystkiego.
Rozwa¿ania nad têsknot¹ wynikaj¹c¹ z podró¿owania poci¹gaj¹ za sob¹ tematy dotycz¹ce ich zwi¹zku. Próbuj¹ go definiowaæ, wspominaj¹ swoje pierwsze spotkania,
a nawet okreœlaj¹ ewolucjê, jaka zasz³a w ich stosunkach. W jednym z listów z Pary¿a
w obawie, ¿e Osiecka mo¿e zapomnieæ o pocz¹tkach ich znajomoœci, Przybora przypomina jej to zdarzenie:
Je¿eliby Ci siê cokolwiek zaciera³o z tego, co by³o miêdzy nami, to przypominam Ci, ¿e to siê zaczê³o
w nocy 1-go lutego – data niewa¿na, nawet lepiej w ogóle bez dat... Zupe³nie przypadkowo, w przypadkowym towarzystwie znalaz³em siê w STS-ie, tañczy³em z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem
– z Tob¹ i przypadkowoœæ skoñczy³a siê, bo przecie¿ byliœmy tam tej nocy umówieni od lat i ja to od razu
zrozumia³em i dlatego powiedzia³em sobie: Nareszcie! Tak siê to zaczê³o (33).

W wielu listach i Przybora, i Osiecka podkreœlali, ¿e to nie przypadek ich po³¹czy³.
Twierdzili, ¿e s¹ do siebie podobni jako artyœci, zbli¿yli siê do siebie dziêki wspólnej
poetyce tekstów.
Listy s¹ równie¿ obrazem ówczesnego œwiata. Zawarli w nich autorzy charakterystykê spo³eczeñstwa, polityki, ogólnie – rzeczywistoœci, w której ¿yli, tworzyli, kochali.
Relacje z podró¿y to oczywiœcie obraz innego œwiata, wolnego Zachodu, rozwoju, mo¿liwoœci. Ale ukazane w nim zosta³o te¿ odbicie swoistej polskiej rysy.
Tak na przyk³ad t³umacz¹c siê z niewys³ania kartki, Osiecka pisze:
Z Wroc³awia nie wys³a³am nawet kartki, bo nigdzie nie by³o znaczków (!). Ale mia³am dobre chêci (64).

A podaj¹c miejsce swojego pobytu:
Kochanie! Piszê do Ciebie z Polski, która od stóp do g³ów ubrana jest w MHD. Smutn¹ mamy prowincjê,
Jeremi (65).

Naœmiewa siê równie¿ ze stereotypu Polaka:
Dzisiaj rano (zupe³nie rano, o dziesi¹tej) wyda³am dla moich tutejszych przyjació³ „œniadanie polskie”.
By³a to po prostu wódka na czczo. Potem trochê parówek. Mojej kole¿ance Vivienne wmówi³am, ¿e jest
to normalny sposób od¿ywiania siê Polaków (150).

Pisanie listów traktowali jako formê dialogu, czasami nawet trafniejsz¹ od „klasycznej” rozmowy. Dlatego ich korespondencja jest bogatym materia³em tematycznym.
Pisz¹c o realiach swojej podró¿y, wymieniali siê uwagami na temat twórczoœci literackiej, omawiali swój zwi¹zek, próbowali nazwaæ to, co jest miêdzy nimi, charakteryzowali siebie nawzajem, a tak¿e innych (pocz¹wszy od najbli¿szych znajomych, a skoñ-
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czywszy na ogóle spo³eczeñstwa). Opisywali swoje nastroje, k³opoty rodzinne czy te¿
otaczaj¹ce ich absurdy.
Listy s¹ wiernym odbiciem ewolucji ich zwi¹zku. Wraz z up³ywem czasu ich charakter siê zmienia. Pisz¹ wiêcej o sobie, je¿eli s¹ to relacje z podró¿y, to ich g³ównym tematem jest têsknota. Tak wiêc Osiecka, pisz¹c o Przyborze, kreuje równie¿ obraz samej
siebie. Oczywiœcie, ta zale¿noœæ dzia³a te¿ w drug¹ stronê – opisuj¹c Osieck¹, Przybora
przedstawia w³asn¹ osobowoœæ.
Korespondencja Agnieszki i Jeremiego dostarcza informacji na temat ich ¿ycia osobistego3. Zarówno Osiecka, jak i Przybora czêsto wspominaj¹ o jego dzieciach – Marcie, z któr¹ Agnieszka siê przyjaŸni³a, oraz Konstantym. Pisz¹ równie¿ o swoich ma³¿eñstwach:
A wkurzona jestem na Igê nie za sam fakt jej istnienia przy Tobie, bo wszak biorê Ciê z dobrodziejstwem
inwentarza (i sama zachowywa³abym siê podobnie do Ciebie), tylko wkurza mnie to, ¿e ona ma tak cholernie przewrócone w g³owie, ¿e tylko jej choroby i nieszczêœcia s¹ wa¿ne i powa¿ne, a wszystkie Twoje interesy – s¹ niejako rozrywkowe, luksusowe i na marginesie. Dotyczy to nie tylko mnie, ale i Marty (109).

Osiecka w listach nie pisze wiele o swoim „dawnym” ¿yciu osobistym: je¿eli coœ
wspomina, to jest to pozbawione szczegó³ów, jednak z pewnoœci¹ zrozumia³e dla Jeremiego. Tak pisa³a o swoim ma³¿eñstwie:
W Radomicach mieliœmy gospodarstwo na wielk¹ skalê, ale s³u¿ba by³a rozkrêcana przez teœciow¹. Trochê zreszt¹ zaczyna³am to „chwytaæ”, ale by³o za krótko (117).

Osiecka to osoba z dusz¹ wagabundy. Jej listy przychodz¹ do Jeremiego z Anglii,
Francji, Szwecji oraz przeró¿nych zak¹tków Polski. Przybora czêsto mia³ jej to za z³e:
Ogarnê³a mnie taka ¿a³oœæ, ¿e nie mogê tych ró¿ Tobie pos³aæ na Kêpê, ¿e wpad³em na pomys³, ¿eby je
jednak na Kêpê pos³aæ – Twojej Mamie. Uczyni³em to, do³¹czaj¹c parê s³ów wyjaœnienia, i myœla³em, ¿e
Twoja Mama nie zadzwoni nawet, bo na pewno nie ma mojego praskiego telefonu. Okaza³o siê jednak, ¿e
mia³a i zadzwoni³a, bardzo mile mi dziêkuj¹c, ale na tym nie poprzesta³a, a poinformowa³a mnie jeszcze
dodatkowo, ¿e wracasz po œwiêtach – przez Szwecjê. To to mnie naprawdê wkurzy³o potwornie. Oczywiœcie nie to, ¿e sobie jedziesz do Szwecji, ale ¿e facetowi, który z nosem przy ziemi koñczy bieg na 800
metrów (prince Sapieha przeliczy Ci to na jardy, gdybyœ ju¿ nie pamiêta³a, ile to jest) – przesuwasz
w ostatniej chwili metê, informuj¹c go za poœrednictwem Mamy: „Proszê pana, pan biegnie kilometr”. Tak
siê naprawdê nie robi, Agusiu, trzeba mieæ czasem trochê wyobraŸni i dla partnera. [...] I, je¿eli robiê Ci
coœ w rodzaju wymówki przez telefon, bo jestem wkurzony, wyczerpany têsknot¹ za Tob¹, wymêczony
bezwzglêdnoœci¹ organizmu, który mi obudzi³aœ z d³ugiego letargu (138).

I chocia¿ sam podró¿owa³, to jednak jego wyjazdy wynika³y ze zobowi¹zañ zawodowych. Osiecka zaœ wyje¿d¿a³a, by spotkaæ siê z rodzin¹, znajomymi, doœwiadczyæ innego, bo zagranicznego, ¿ycia. Pisz¹c do Przybory z podró¿y, czêsto wspomina³a o tym,
¿e chcia³aby byæ razem z nim. Nie chodzi³o jedynie o têsknotê i chêæ bycia razem, ale
przede wszystkim o wspólne doœwiadczanie tej samej rzeczywistoœci:
3
Na temat Osieckiej i Przybory powsta³o wiele tekstów przedstawiaj¹cych ich twórczoœæ oraz ¿ycie.
W swojej publikacji piszê jedynie o tym, o czym mo¿na siê dowiedzieæ z ich korespondencji. Jednak bibliografiê mo¿na by poszerzyæ o takie pozycje, jak: Pietkiewicz 1992: 5–8; Kowalczyk 1995: 17; JZB 1997: 4;
Œnieg-Czaplewska: 1997: 46–48; Cygan 1998: 58–59, Po prostu Agnieszka... 2011.
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Ta ostatnia – jesienna – perspektywa ka¿e mi wyobra¿aæ sobie niestworzone historie: ¿e na przyk³ad pobêdziesz d³u¿ej w mieœcie P. tak d³ugo, a¿ przyjadê. Mo¿e do sierpnia, mo¿e do wrzeœnia coœ siê wyjaœni?
Bo¿e, ¿eby tak móc byæ z Tob¹ chocia¿ parê dni w jakiejœ zagranicy! Mówiê Ci, a¿ w g³owie mi siê krêci,
kiedy sobie zaczynam wyobra¿aæ, jak mog³oby nam byæ cudownie (42).

Dla Przybory podró¿e (zarówno jej, jak i jego) wi¹za³y siê zawsze z nieobecnoœci¹
Osieckiej4.
Czytaj¹c listy, zwraca siê uwagê na to, ¿e zosta³y one napisane przez osoby bêd¹ce
ludŸmi wykszta³conymi, o szerokim horyzoncie zainteresowañ. Swobodnie poruszaj¹
siê w tematach dotycz¹cych sztuki. Opisuj¹ swoje doznania po odbiorze danego dzie³a,
liczne premiery, galerie i wystawy, które odwiedzili, czy filozofiê, jaka odpowiada
listownym refleksjom.
Listy wyraŸnie ukazuj¹, jak rozwija³ siê ich zwi¹zek. Niepewnoœæ z biegiem czasu
zmienia³a siê w szczere oddanie i wizjê wspólnego ¿ycia. Ró¿nice, o których tak czêsto
pisali, i skomplikowane ¿ycie (rodzina, praca) spowodowa³y, ¿e nie mogli byæ razem.
Koñcowa korespondencja mo¿e wzbudzaæ u czytelnika uczucie smutku i ¿alu. Na tle
tych wszystkich wyznañ mi³osnych (nieœmia³ych i œmia³ych), jest tylko zwyk³¹ grzecznoœciow¹ form¹ kontaktu, w której nie ma ju¿ zawartej bogatej treœci, lecz jedynie tematy, o których pisz¹ do siebie znajomi, nie kochankowie.

3. Wymiar wyra¿eniowy
Chocia¿ korespondencja Osieckiej i Przybory jest swoist¹ ca³oœci¹, to jednak ka¿dy
list mo¿na rozpatrywaæ dwojako. Przede wszystkim jako samodzielny tekst, którego
kontekst go ukszta³towa³, jak równie¿ nale¿y go poddaæ analizie odnosz¹cej siê do kontekstu globalnego. W ten sposób uwidoczni siê ró¿norodnoœæ stylistyczna listów. Wybory, jakimi kierowa³y siê podmioty dyskursu, by³y zale¿ne w³aœnie od poszczególnych
czêœci ca³oœci. Niemo¿liwe jest, by wszystkie by³y pisane w takiej samej tonacji, pod
wp³ywem jednakowych uczuæ, emocji, jak równie¿ ich cel siê nie zmienia³. Natomiast
do stylu, a zatem sfery wyborów, odnosi siê kolejny wymiar dyskursu – aspekt wyra¿eniowy.
Wiele czynników ma wp³yw na to, jak dany list zosta³ napisany. Mo¿na mówiæ o stylu indywidualnym. Chocia¿ sami twierdzili, ¿e ich twórczoœæ jest podobna, to jednak
inaczej opisuje to Osiecka, a inaczej Przybora.
W swoich listach stwarzaj¹ ca³kiem inn¹ rzeczywistoœæ literack¹. W przypadku Jeremiego jest ona niezwykle nastrojowa, czasami wystêpuje liryzacja prozy. Nie opisuje
niczego zdawkowo. Tym, co przyci¹ga uwagê czytelnika, s¹ przede wszystkim d³ugie
zdania:
A za „...szczep swój drób” ca³ujê Ciê bardzo – nie zna³em tego, ale to jest sk¹din¹d pretekst, ¿eby ca³owaæ
Ciê znowu przez ca³¹ stronê, zaczynaj¹c od w³osów na skroniach, a potem d³uuugo zabawiæ przy uszach,
najpierw prawym, a potem lewym, z uwzglêdnieniem ca³ej skomplikowanej rzeŸby i detalu, a potem skupiæ siê na oczach, takich wiosennych sadzawkach – wniebowst¹pionkach. A potem powêdrowaæ ustami
przez nosek bardzo kruchy, a¿ do ust i najpierw d³ugo je przepraszaæ za zach³annoœæ, z któr¹ siê spotkaj¹,
4

„Widzia³em ju¿ pusty Pary¿ i pust¹ Warszawê, a dzisiaj widzê pusty Kraków...” (102).
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bardzo siê z nimi zaprzyjaŸniæ i delikatnie sca³owaæ z nich ca³¹ nieufnoœæ i powœci¹gliwoœæ, zarówno wargi górnej, jak i dolnej. Mo¿e wtedy otworz¹ mi dostêp do serca Agnieszki, która jest maleñk¹ otch³ani¹
poezji, w któr¹ leci siê i spada ca³ymi latami przez jedn¹ chwilê i nigdy – do dna... (48–49).

W sposób obrazowy ukazuj¹ opisywan¹ sytuacjê – powolne delektowanie siê ukochan¹ osob¹. Nie ma tutaj miejsca na poœpiech, dlatego te¿ Przybora nie pos³uguje siê
krótkimi zdaniami, frazami, które wprowadzi³yby do tekstu dynamizm.
Ale i zdania wielokrotnie z³o¿one mog¹ nadawaæ dynamizm. To odzwierciedlenie takiej sytuacji, w której chce siê wszystko wypowiedzieæ jednym tchem:
Wczoraj by³em u Kota na Bukowinie w starym, piêknym, drewnianym domu, w którym bij¹ zegary, stoj¹
sobie stare, ³adne meble, le¿y pers, wieczorem zapala siê œliczny œwiecznik warszawsko-ksi¹¿êcy, krz¹ta
siê s³u¿ba, a w³aœciciel tego wszystkiego, by³y marynarz z twarz¹ sch³ostan¹ wichrami morskimi, okazuje
siê nagle moim szkolnym koleg¹ z pierwszych klas gimnazjalnych, ma³ym Stasiem Ka³u¿¹, z którego morze i s³u¿ba w marynarce uczyni³y wielkiego kontradmira³a Sadzawkê! (98)

Przybora w d³ugim tekœcie zastosowa³ dwa podzia³y na akapity. A zatem zdanie jest
dla niego kolejn¹ znacz¹c¹ ca³oœci¹. Odnosi siê ono do konkretnego zdarzenia, w pe³ni
wyczerpuje temat. Nastêpne dotyczy ju¿ czegoœ innego5.
Zupe³nie inaczej pisze Osiecka, ceni sobie ekonomiê s³owa:
Za „motto” zaca³ujê Ciê na œmieræ. Wracaj¹c do „Stokrotek”: rzeczywiœcie ma³o sobie mówimy konkretów. Raczej ogólniki. Masz racjê.
Ale wiesz, jak to siê dzieje: Mnie po prostu tak okropnie zale¿y na Twoim zdaniu, ¿e a¿ siê go bojê
us³yszeæ. Ka¿de dobre s³owo mnie rozpromienia, a krytyczne – zabija.
Gdybyœ mi powiedzia³ coœ z³ego w po³owie pisania czegoœ tam, to ju¿ bym wiêcej tego nie ruszy³a.
Dlatego na ogó³ pokazujê Ci ju¿ pokoñczone i „ostygniête” wierszyki.
A czemu mówiê Ci same pochwa³y?
– Hm, po prostu lubiê „Twój ton”.
Naprawdê, oprócz paru g³upich drobiazgów, podoba³o mi siê dot¹d wszystko, co napisa³eœ, i nic na to nie
poradzê.
Lubiê ca³¹ Twoj¹ poetykê, Twoj¹ wyobraŸniê, Twój „sposób”. Jest to czêœæ Ciebie, tego, co kocham (80).

Zastosowanie krótkich zdañ nadaje tekstowi wczeœniej wspomnian¹ dynamikê. Czyta
siê go jak rozmowê lub wyg³aszany monolog zawieraj¹cy w sobie sugerowane pytania
odbiorcy. Ponadto tekst jest bardzo uporz¹dkowany – Osiecka konsekwentnie stosuje
wyraŸny podzia³.
Znaczne ró¿nice w ich stylu s¹ najbardziej widoczne wtedy, gdy pisz¹ oni o tym samym. Dla ich ukazania mo¿na porównaæ fragmenty listów dotycz¹ce ci¹¿y Osieckiej.
Tak pisa³a o niej Osiecka:
...A czasami, zw³aszcza na ostatnim pikniku na pagórkach, kiedy by³o s³oñce i Anglia z ober¿ami „Pod kotem i klatk¹”, „Pod lisem i kaczk¹” – wiêc czasami robi mi siê ca³kiem weso³o na ten temat. W³aœciwie to
by³oby coœ cudownego urodziæ Twoje dziecko. Po pierwsze, by³oby okropnie inteligentne i roztargnione,
a po drugie, sam fakt by³by strasznie œmieszny. Bo niby tyle siê miêdzy nami mówi o dystansie, który gdzieœ tam jest, o „marginesie”, na którym Ciebie trzymam, i w ogóle o wy¿szej dyplomacji miêdzy
nami – a tu nagle coœ takiego (105).
5

„Kiedy potem czeka³em na Krzy¿ówkach na autobus, dzia³ siê zmierzch za pomoc¹ ró¿owych od zachodu s³oñca gór i niebieskawej mgie³ki, na której porozwieszane by³y zapalone okna – i Ciebie” (98).
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Inaczej temat ten uj¹³ Przybora. Nie ba³ siê napisaæ, co tak naprawdê myœli. Nie chowa³ siê, tak jak Osiecka, za zas³on¹ neutralnego stosunku do tej sprawy. Mo¿e w³aœnie
poprzez takie okreœlenia, jak „by³oby strasznie œmiesznie, robi mi siê weso³o na ten temat”, chcia³a ona ukryæ to, co naprawdê czuje. Dla niego wszystko by³o oczywiste:
Po raz pierwszy w ¿yciu odczu³em straszn¹ ochotê na dziecko – z Tob¹, na trwa³y œlad tego, co jest miêdzy nami, na po³¹czenie z Tob¹ w zupe³nie specjalnej, nowej istocie. Tego jeszcze nie zazna³em w ¿yciu,
w obu wypadkach „godzi³em” siê z perspektyw¹ potomstwa, które zaczyna³o mnie obchodziæ dopiero po
paru latach. Mo¿e to nag³e odezwanie siê instynktu zachowania gatunku w póŸnym wieku, mo¿e po prostu
– mi³oœæ bardzo zach³anna... Nie chcê oczywiœcie wyliczaæ tutaj argumentów przeciw irracjonalnym porywom ojca dwojga zaniedbanych dzieci, którego wiek skazuje na dzia³alnoœæ pami¹tkarsk¹ w tym zakresie.
Ale ¿al, ¿al, ¿e mam w oczach Ciebie i mnie na tle du¿ego domu, pe³nego jasnych, inteligentnych i szczodrze obdarzonych wyobraŸni¹ i poczuciem humoru – dzieci... I ¿e to – nieprawda (112).

Napisa³ szczerze o swoich przemyœleniach. Oczywiœcie zdarza³o siê, ¿e pos³ugiwa³
siê metaforami, jednak nie pozostawia³ miejsca na niew³aœciwe interpretacje.
To, co w warstwie stylistycznej mo¿e byæ najbardziej atrakcyjne dla czytelników ich
korespondencji, to mieszanie stylów. Wysokie przeplata siê z niskim, wyszukane s³ownictwo – z wulgaryzmami, artystyczna proza – z potocyzmami. Odnosi siê to zarówno
do ca³oœci, jak i poszczególnych listów. U Przybory przejawia siê to poprzez strukturê
jego tekstów. W przeciwieñstwie do Osieckiej nie stosuje on wielu podzia³ów na akapity. Dlatego treœci ró¿nicuje w³aœnie stylem, np.:
Otrzyma³em zaraz potem liœcik o ksiê¿ycowym œwietle, a dzisiaj kilka takich cudownych s³ów, za które jestem Ci strasznie spod serca wdziêczny, ¿e nie wiem, jak Ci to mam wyraziæ... Bo skoro ju¿ jestem Tob¹
tak bardzo zachwycony, to nie chcia³bym byæ w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, sk¹d braæ
synonimy, ¿eby ci¹gle inaczej jakoœ mówiæ Ci o tym wielkim i wszystko przes³aniaj¹cym prze¿yciu, jakim
dla mnie jesteœ i które sta³o siê dla mnie od razu takim od pierwszych s³ów, jakie zamieniliœmy, i od pierwszego dotkniêcia Ciebie w pierwszym tañcu. Nawet z tym ubraniem to by³o takie niezwyk³e. Pomyœl –
zrobi³em sobie to ubranie latem ub. roku i w ogóle, poza jednym przypadkowym w³o¿eniem go z jakiejœ
tam niewa¿nej okazji, w ogóle go nie nosi³em – nie wiadomo dlaczego. W³o¿y³em je dopiero wtedy, kiedy
J. upar³ siê, ¿eby iœæ do STS-u. [...] I kiedy J. powiedzia³, ¿e trzeba zadzwoniæ i dowiedzieæ siê, co siê tam
dzieje w STS-ie, ja powiedzia³em: „Zdaje siê, ¿e mam nawet numer zapisany...”. I J. zadzwoni³. Dlatego
uwa¿am go za dobry omen i da³em mu mój list do Ciebie. A dzisiaj ¿egna³em Minia, który te¿ ju¿ wyjecha³. Ja zostanê chyba jeszcze tydzieñ i wrócê w przysz³¹ sobotê samolotem. Chyba ¿eby coœ jeszcze
o parê dni odwlek³o mój powrót, ale w¹tpiê... Dosyæ mam na razie Pary¿a i têskniê za Tob¹ straaaaasznie!
Pewno wyjedziesz sobie na Mazury w niedzielê, w ka¿dym razie w sobotê zadzwoniê, chocia¿ trudno mi
przewidzieæ o której. Nakrêcê numer i mo¿e Twój g³os! (47)

Z ³atwoœci¹ mo¿na odnaleŸæ moment, w którym móg³by nast¹piæ kolejny akapit.
Przybora w opisie tego, co dzieje siê w Pary¿u (po¿egnanie, najbli¿sze plany), nie stosuje ju¿ tak wyszukanej interpunkcji. Nie ma tu myœlników czy wielokropków. Podobnie jest ze s³ownictwem.
Osiecka i Przybora staraj¹ siê urozmaicaæ swoje teksty. Robi¹ to, stosuj¹c zapisy
w nawiasach, przypisy, w listach nawi¹zuj¹ do wielu wytworów kultury. Przywo³uj¹
równie¿ wyrazy obce, które jeszcze nie s¹ rejestrowane przez polskie s³owniki. Korzystaj¹ z zasobu polszczyzny potocznej, zwi¹zków frazeologicznych i utartych zwrotów,
np. wisimizm (76), zwin¹æ manatki (75), nalaæ komuœ wody w usta6 (58), a ¿eby jeszcze
6

Ciekawa innowacja zwi¹zku nabraæ wody w usta.
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bardziej uwydatniæ swoje myœli, tworz¹ neologizmy, np. superjadalna (76), wniebowst¹pionka (48). „Jêzyk listów jest ¿ywy i dynamiczny. [...] Obrazowoœæ stylu obu
autorów intensyfikuj¹ hiponimy, porównania i metafory” (Janus-Konarska 2011: 282).
Wybory stylistyczne Osieckiej i Przybory s¹ ró¿norodne. Listy mo¿na traktowaæ jako
utwory literackie. Utwory, które nie s¹ jednorodne. W jednych dominuje metafora,
w innych – ekonomia s³owa. Pewne jest to, ¿e wspaniale wpisuj¹ siê w teoriê tekstu literackiego bêd¹cego palimpsestem. Wiele w nich odwo³añ do przeró¿nych tekstów kultury, a przede wszystkim do ich w³asnej twórczoœci. Czytelnik korespondencji mo¿e poznaæ genezê powstania piosenek, które niegdyœ œpiewa³a ca³a Polska.

4. Wymiar interakcyjny
Interakcja to cecha charakterystyczna listów. Jak pisze Anna Ka³kowska, list jest ogniwem dialogu, w odniesieniu do rozmowy list jest „wtórnie mówiony” – przenosi
z kodu jêzyka mówionego sygna³y fatyczne, konatywne i pseudokonatywne na sztuczny
dla tych œrodków grunt tekstu pisanego (Ka³kowska 1982: 10). Mo¿na zajmowaæ siê
analiz¹ ich treœci, czyli tego, co opisuj¹, jak¹ rzeczywistoœæ przedstawiaj¹ podmioty. Innym rodzajem badañ jest skupienie siê na warstwie stylistycznej. Jednak to w³aœnie interakcja jest nieod³¹cznie wpisana w teoriê listu. Zarówno adresat, jak i odbiorca tworz¹
jeden tekst7 – czym zajmuje siê wymiar interakcyjny dyskursu.
Na tle ca³ej korespondencji fascynuj¹ce jest to, jak okolicznoœci powstania listu
wp³ywaj¹ na jego treœæ i kompozycjê. Inaczej bowiem bêdziemy pisaæ list do osoby,
która czuje siê dobrze, jest szczêœliwa i zadowolona, a inaczej do kogoœ, kto prze¿ywa
¿yciow¹ tragediê. Oczywiœcie zale¿noœci te odnosz¹ siê te¿ do twórcy listu8.
Z listem jako gatunkiem literatury stosowanej nieodzownie zwi¹zany jest cel praktyczny. Stefania Skwarczyñska nieustannie podkreœla, ¿e nie ma takiego listu, w którym nadawca nie chcia³by wywrzeæ okreœlonego wp³ywu na odbiorcê, a tym samym osi¹gn¹æ
zak³adany cel (Skwarczyñska 2006: 237–240).
W korespondencji Osieckiej i Prybory g³ównym celem jest oczywiœcie podtrzymanie
kontaktu i charakteru ich zwi¹zku. Czêsto pisz¹ do siebie o uczuciach, planach na
przysz³oœæ zwi¹zanych ze wspólnym ¿yciem. Ka¿dy list traktowali jako deklaracjê.
Skoro ktoœ dba o kontakt z drug¹ osob¹, to z pewnoœci¹ zale¿y mu na niej. Dlatego te¿
du¿e partie listów poœwiêcaj¹ odnoszeniu siê do swojego adresata. Pisz¹ o jego twórczoœci, cechach psychicznych, wygl¹dzie.
Pisanie listów uto¿samiaj¹ z rozmow¹. Sami stwierdzaj¹ nawet, ¿e czasami ³atwiej
jest coœ napisaæ ni¿ powiedzieæ. Dialog poprzez korespondencjê to poznawanie drugiego cz³owieka. A w przypadku dwójki artystów ma jeszcze wiêksze znaczenie – ich
teksty przesycone s¹ artystycznym stylem, intertekstualnymi odniesieniami, wartoœciowaniem literackim. Czytaj¹c kolejne relacje z podró¿y, opisy problemów czy wyznania
7
Dzieje siê tak nawet wtedy, gdy list skierowany jest do wielu odbiorców lub nie ma charakteru intymnego. Bo przecie¿ je¿eli polityk chce skierowaæ list do wyborców, to musi w nim uwzglêdniæ to, kim oni s¹.
8

Myœlê, ¿e w ka¿dym tekœcie korespondencji odnaleŸæ mo¿na wp³yw zarówno nadawcy, jak i odbiorcy.
Podmioty dyskursu razem go tworz¹.
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mi³osne, odbywaj¹ spotkanie nie tylko z drugim cz³owiekiem, ale te¿ z jego twórczoœci¹. Nie mo¿na zapominaæ te¿ o innym celu, bardziej przyziemnym – codziennym. Jest
nim proœba o podjêcie konkretnego dzia³ania: zrecenzowanie utworu, przestrzeganie
pewnych zasad postêpowania.
Cele te s¹ kolejnym potwierdzeniem ró¿norodnoœci korespondencji. Przewa¿a w niej
przede wszystkim tematyka mi³osna, ale w ¿aden sposób nie ogranicza mo¿liwoœci wystêpowania innych odniesieñ. Tak jak jeden list jest przesycony wyznaniami mi³osnymi,
tak inny zawiera w sobie opis minionego dnia, nawi¹zanie do twórczoœci w³asnej i adresata, ocenê wspó³czesnej im sztuki czy przedstawienie stanu psychicznego towarzysz¹cego pisaniu.
Zagadnienie wspó³autorstwa odbiorcy listu w doskona³y sposób ukazuje charakter
korespondencji. Nadawca nie mo¿e napisaæ tekstu, nie uwzglêdniaj¹c w nim swojego
odbiorcy. Treœæ i styl musi dostosowaæ do jego wra¿liwoœci czytelniczej, a nawet nastroju. Z perspektywy dyskursu nie mówi siê o nadawcy i odbiorcy, lecz o podmiotach.
Tworz¹ one razem tekst (oczywiœcie z uwzglêdnieniem kontekstu, który jest tutaj niezmiernie istotny9).
Osiecka i Przybora zawodowo zajmowali siê pisaniem tekstów literackich, widoczne
jest to w ich listach. Na styl i tematykê listów wp³yn¹³ nie tylko artystyczny charakter
nadawcy – odbiorcy równie¿. Osiecka wie, ¿e gdy napisze do Przybory:
Pary¿ jest œliczny.
Ale dla mnie – s¹ dwa Pary¿e. I ten drugi, „wewnêtrzny”, jest piek³em, jest tortur¹, jest pustyni¹, cmentarzyskiem i bezsennoœci¹ (132)

– zostanie zrozumiana. Podobnie czyni Przybora, stosuj¹c apostrofê „Œpiewaczko Moja
Ucieszna”. Jak zauwa¿a Ma³gorzata Kita, dzielenie siê przez zakochanych sekretami,
planami, doœwiadczeniami wspó³tworzy intymnoœæ, a tê wzmacnia budowany kooperacyjnie system porozumiewania siê. Powstaje kod zrozumia³y tylko dla pary – mo¿e on
obejmowaæ np. wzajemne nadawanie sobie przydomków (Kita 2007: 148).
To, co ich ³¹czy³o, by³o tak silne, ¿e pozwala³o na wzajemne g³êbokie zrozumienie.
Mogli pisaæ do siebie skrótami myœlowymi, stosowaæ w tekstach szeroko pojêt¹ intertekstualnoœæ czy „rozmawiaæ” poprzez swoj¹ twórczoœæ. Nie znaczy to jednak, ¿e ta korespondencja by³a dla nich ³atwa. Najbardziej chyba obrazuj¹ to s³owa Przybory:
Przed pisaniem listu do Ciebie ogarnia mnie taka sama trema jak przed randk¹ z Tob¹ po d³u¿szym rozstaniu. Ze wszystkiego, co nieustannie do Ciebie mówiê przez ca³y dzieñ i pewno równie¿ przez sen (dobrze,
¿e nie na g³os), z tego wszystkiego mam nagle wybraæ tylko to, co zmieœci siê w liœcie! To tak jak z antologi¹ – wiesz, jakie to trudne (53).

Te wzajemne punkty zrozumienia sprawia³y, ¿e korespondencja czêsto zdawa³a im
siê lepsza od rozmowy telefonicznej10.
9
Dychotomiczny podzia³ na nadawcê i odbiorcê narzuca im okreœlone role. Wskazuje na twórcê listu
i osobê, która go jedynie odczytuje. Nazywanie ich podmiotami dyskursu wprowadza mo¿liwoœæ traktowania
na równi domniemanego nadawcy i odbiorcy. Wskazuje równie¿ drogi poszukiwania wp³ywów, które towarzysz¹ powstawaniu tekstów.
10

W listach bowiem ujawnia³y siê cechy ich twórczoœci literackiej. By³y one bardziej przemyœlane ni¿
rozmowa – czêsto przecie¿ spontaniczna. Nawi¹zuj¹c do twórczoœci, która wzajemnie tak bardzo im siê po-
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Czytaj¹c korespondencjê, mo¿na siê dowiedzieæ o pogl¹dach, charakterze, zainteresowaniach nadawcy nawet wtedy, gdy nie pisze o nich wprost. Ka¿dy list jest inny, bo
powstaje w ró¿nych okolicznoœciach. Nikt przecie¿ codziennie nie czuje siê tak samo.
I w³aœnie ta nastrojowoœæ widoczna jest w korespondencji Osieckiej i Przybory. Podczas tworzenia targaj¹ nimi przeró¿ne uczucia – od têsknoty po z³oœæ. Udowadnia to, ¿e
korespondencja ta jest zapisem rozwoju ich zwi¹zku.

5. Zakoñczenie
Teoria dyskursu uwzglêdniaj¹ca jego trójwymiarowoœæ w znakomity sposób wpisuje
siê w analizê korespondencji11. Ukazuje szerokie pole czynników maj¹cych wp³yw na
powstanie tekstu i jego odczytanie. Tekst bowiem nie istnieje bez kontekstu.
Analiza korespondencji Osieckiej i Przybory pozwoli³a na poznanie szerokiego kontekstu jej powstania. Z³o¿y³y siê na niego zarówno stosunki ³¹cz¹ce podmioty, ich prze¿ycia zwi¹zane z ¿yciem prywatnym, zawodowym, doœwiadczenie ¿yciowe, jak i otaczaj¹ca ich rzeczywistoœæ w trakcie pisania listów – podró¿e, spotkania towarzyskie,
rozwój i próby definiowania zwi¹zku.
Wszystko to mo¿na odczytaæ z listów, które napisali. Jest to bogaty zapis przesz³oœci,
teraŸniejszoœci, a nawet – planowanej przysz³oœci. Ich pisane rozmowy s¹ uzupe³nieniem dostêpnych dotychczas wiadomoœci biograficznych o podmiotach dyskursu.
Ponadto wyjaœniaj¹ genezê, a czasami i sens, piosenek, które tworzyli.
Poszczególne aspekty dyskursu mi³osnego zawartego w ich korespondencji wnosi³y
nowe wiadomoœci na temat ich ¿ycia, a przede wszystkim – zwi¹zku. Wymiar poznawczy to nic innego, jak to, co chcieli wyraziæ. Dlaczego Osiecka tak ma³o mówi o swoim
¿yciu prywatnym? Czego Przybora w niej nie lubi? Jakie s¹ ich plany na przysz³oœæ?
W ka¿dym liœcie mo¿na by³o odczytaæ têsknotê, ale te¿ pewn¹ obawê zwi¹zan¹ z byciem razem.
Strefa wyborów, a zatem wymiar wyra¿eniowy, to kolejny krok w poznaniu autorów
korespondencji jako artystów. Mo¿na wyodrêbniæ indywidualne cechy ich stylów.
A w odniesieniu do mi³oœci – poznaæ sposoby jej wyra¿ania. Ciekawe jest to, ¿e wzajemnie bardzo dobrze rozumieli swoj¹ twórczoœæ, ale analizuj¹c ich wypowiedzi, z pewnoœci¹ zauwa¿am wiele ró¿nic w sposobie pisania listów. Tak wiêc spotykaj¹ siê tu dwa
twierdzenia – Przybory, który uzna³, ¿e mówi¹ tym samym jêzykiem i Osieckiej –
o dziel¹cych ich ró¿nicach.
doba³a, mo¿na by przywo³aæ teoriê Paula Ricoeura (2008: 118–119), który twierdzi³, ¿e zrozumienie sensu
tekstu to zdecydowanie siê na zamieszkanie w nim. Agnieszka i Jeremi wspaniale czuli siê w œwiecie, na który sk³ada³y siê utwory pisane przez ukochan¹ przez nich osobê.
11
Warto wspomnieæ o tym, ¿e teorii tej nie nale¿y ograniczaæ jedynie do analizy jêzykoznawczej. W badaniach literackich równie¿ mo¿na siê ni¹ pos³u¿yæ, by móc zinterpretowaæ dany utwór i odnaleŸæ jego kontekst. Wymiar poznawczy oznacza jego treœæ, a zatem to, o czym dzie³o mówi, jaki œwiat prezentuje. Wymiar
wyra¿eniowy zawiera w sobie wszelkie zabiegi literackie zarówno utrwalone przez tradycjê, jak i indywidualne dla ka¿dego twórcy. Wymiar interakcyjny ukazuje intencjê autora oraz rzeczywistoœæ, w jakiej dzie³o powsta³o.
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Ostatni aspekt – interakcyjny to nic innego, jak powody pewnych wyborów stylistycznych i treœciowych. Tak naprawdê to kwintesencja listu. Jak wielk¹ arogancj¹
by³oby napisanie go bez uwzglêdnienia odbiorcy. Ukazuje on równie¿ postaæ nadawcy
zaanga¿owanego w tworzenie i wszelkie powi¹zania tego aktu z czynnikami pozatekstowymi.
Dziêki temu, ¿e korespondencja jest zbiorem listów, mo¿na zaobserwowaæ rozwój
poszczególnych elementów. Na jej tle widaæ, jak zmienia³ siê zwi¹zek podmiotów, ale
te¿ oni sami. Ponadto jest ona zapisem pewnego wycinka rzeczywistoœci. Obrazem
z przesz³oœci. Ods³aniaj¹c swój kontekst, wprowadza wspó³czesnego czytelnika-obserwatora w lata 60. minionego wieku. I dopiero ³¹cz¹c te wszystkie elementy
(zwi¹zane nie tylko z czasami powstania korespondencji), poznaje siê œwiat zawarty
w listach. Zwrócenie siê do tego pola odniesienia jest niezbêdne do w³aœciwego odczytania wszystkiego tego, co chcieli oni sobie przekazaæ.
W listach obecnych jest wiele odniesieñ do przesz³oœci (ówczesnej teraŸniejszoœci).
Wiêkszoœæ z nich zwi¹zana jest ze sztuk¹ (literack¹, filmow¹, muzyczn¹). Zawarte
w nich zosta³y zdania na temat pewnych dzie³, ale te¿ panuj¹cego ustroju politycznego.
Wszystko to przyczynia siê do odtworzenia12 czasów zamkniêtych w korespondencji.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e oprócz tych wszystkich odniesieñ korespondencja ta to przede
wszystkim mi³oœæ. Mi³oœæ wyra¿ona na wiele ró¿nych sposobów. Mi³oœæ trudna, ale te¿
piêkna. Czasami zaborcza, fascynuj¹ca, a mo¿e nawet smutna. Wpisuje siê ona
w trwaj¹cy od zarania dziejów dyskurs. A ten obecny bêdzie w kulturze z pewnoœci¹
zawsze.
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THEORY OF DISCOURSE REGARDING EPISTOLOGRAPHY RESEARCH.
AN ANALYSIS OF AGNIESZKA OSIECKA’S
AND JEREMY PRZYBORA’S CORRESPONDENCE
Summary
A discourse can be variously defined. It is also used by different areas of science. A discourse analysis
allows realizing not only what is directly given in the text, but also what has had an influence upon its
creation. Therefore, the theory of discourse, where the main foundation is its three-dimensionality (cognitive
dimension, expresive dimension and interactive dimension), discourse subjects and context, can be used as
a method of epistolography research. An analysis of Agnieszka Osiecka’s and Jeremy Przybora’s
correspondence from the position of a discourse’s investigator will allow acknowledging any intertextual
links, as well as those that arise from the context or the interaction: the relationship between subjects, their
experience related to their private life, work, life experience, along with the surrounding reality while writing
letters – travel, social meetings, attempts to define the relationship and its development.
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Jako czytelnicy komunikatów przekazywanych przez wspó³czesne media prasowe
jesteœmy odbiorcami prezentacji faktów dokonywanych z ró¿nych punktów widzenia.
Aby zilustrowaæ to zjawisko, w niniejszym opracowaniu konfrontujê ze sob¹ seriê artyku³ów na ten sam temat, opublikowanych w dwóch czasopismach – „Gazecie Wyborczej” oraz „Gazecie Polskiej”. By³ to temat budz¹cy szczególne emocje, a zarazem prowokuj¹cy do ró¿nych interpretacji relacjonowanych zdarzeñ. Ci¹g tych wydarzeñ
stanowi³ spór o tzw. krzy¿ smoleñski, czyli krzy¿, który postawiono pod Pa³acem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie jako wyraz ¿a³oby i ho³du dla
ofiar katastrofy lotniczej, do jakiej dosz³o w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleñsku.
Analizowane artyku³y by³y pisane „na ¿ywo”, tzn. zdawa³y sprawê z rozwoju wypadków w czasie, gdy temat ów osi¹gn¹³ swe medialne apogeum, a wydarzenia na Krakowskim Przedmieœciu znajdowa³y siê w punkcie kulminacyjnym.
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Wybrane przeze mnie gazety reprezentuj¹ ró¿ne œrodowiska. „Gazeta Wyborcza” to
ukazuj¹cy siê od 8 maja 1989 r. ogólnopolski dziennik o tematyce spo³eczno-politycznej. W pocz¹tkowym za³o¿eniu by³a platform¹ pierwszych demokratycznych wyborów
do parlamentu. Jej powstanie mia³o œcis³y zwi¹zek z dzia³alnoœci¹ „Solidarnoœci”
i osob¹ Lecha Wa³êsy. Profil gazety mo¿na okreœliæ jako lewicowo-liberalny. Wed³ug
Ireny Kamiñskiej-Szmaj w du¿ym stopniu przyczyni³a siê ona do zmian w jêzyku gatunków prasowych. Uproœci³a, ale i urozmaici³a panuj¹cy dotychczas schematyczny styl
pisania (por. Kamiñska-Szmaj 2007: 48–74). „Gazeta Polska” z kolei jest tygodnikiem,
który wydawany jest na skalê ogólnopolsk¹ przez Niezale¿ne Wydawnictwo Polskie.
Zosta³a za³o¿ona w 1993 r., mo¿na uznaæ j¹ za medium realizuj¹ce profil prawicowo-konserwatywny. Na jego ³amach komentuje siê bie¿¹ce wydarzenia, ale pojawiaj¹ siê
równie¿ artyku³y o tematyce historycznej. Zespó³ redakcyjny „Gazety Polskiej” od samego pocz¹tku pos³uguje siê retoryk¹ walki, wyraŸnie okreœla, czemu i komu jest przeciwny, przedstawiaj¹c obszern¹ listê wrogów Polski. Jej styl w znacznym stopniu determinuje leksyka nacechowana wartoœciuj¹co i emocjonalnie. Pod tym wzglêdem
zasadniczo ró¿ni siê od stylu pisania „Gazety Wyborczej” (zob. Kamiñska-Szmaj 2011:
75–91). Analizowane przeze mnie teksty pochodz¹ równie¿ ze zwi¹zanego z „Gazet¹
Polsk¹” portalu internetowego „Niezale¿na.pl”.
Niniejszy szkic koncentruje siê na sposobach nak³aniania odbiorcy do przyjêcia prezentowanej wizji œwiata, czyli takiego odczytania istoty i sensu wydarzeñ, które jest
zgodne z profilem ideowym nadawców. W efekcie analizy materia³u empirycznego wyodrêbni³am daj¹ce siê wyraŸnie zauwa¿yæ strategie jêzykowo-tekstowe, które okreœli³am jako: cytowanie, nak³anianie bezpoœrednie i wartoœciowanie. Na tê ostatni¹
sk³adaj¹ siê pewne podstrategie, czyli: budowanie dychotomicznej wizji œwiata, ironizacja, heroizacja i deheroizacja. W dalszej czêœci artyku³u prezentujê i opisujê ka¿d¹
z nich, odwo³uj¹c siê do materia³u egzemplifikacyjnego.

1. Strategia cytowania
Przytaczanie cudzych s³ów w ich dos³ownym brzmieniu nale¿y do sta³ych praktyk
dziennikarskich. Zabieg ten s³u¿y ró¿nym celom, w zale¿noœci od intencji nadawcy.
Najczêœciej cytacja pe³ni funkcjê uwiarygodniaj¹c¹ stawiane w artykule tezy i potwierdzaj¹c¹ prawdziwoœæ przytaczanych faktów. Stopieñ wiarygodnoœci cytatów wzrasta,
gdy jest podane Ÿród³o cytowañ lub artyku³ zosta³ opublikowany po autoryzacji. Najwiêkszy ciê¿ar gatunkowy, a tym samym moc perswazyjn¹ maj¹ wypowiedzi osób uznawanych za autorytet w jakiejœ dziedzinie. Przyk³adem mo¿e byæ cytowanie opinii
abpa Józefa Kowalczyka, prymasa Polski, w jednym z artyku³ów zamieszczonych
w „Gazecie Wyborczej”: „To, co widzimy, [...] jest gorsz¹c¹ manipulacj¹ krzy¿em.
I proszê wszystkich, którzy w jakiœ sposób w to siê zaanga¿owali, aby tego zaprzestaæ”
(„Gazeta Wyborcza” 2010 z 16 VIII). Dziêki przytoczeniu wypowiedzi pe³ni¹cej retoryczn¹ funkcjê argumentum ex auctoritate autor artyku³u mo¿e liczyæ na wiêksz¹ sk³onnoœæ odbiorców do przyjêcia stanowiska „Gazety Wyborczej” w sprawie krzy¿a smoleñskiego.
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Jeszcze czêstsz¹ praktyk¹ jest przytaczanie s³ów osób, które nie maj¹ pozycji znanych autorytetów, s¹ tzw. zwyk³ymi ludŸmi, ale oddaje im siê g³os jako bezpoœrednim
uczestnikom i œwiadkom wydarzeñ. W ten sposób dziennikarz niejako usuwa siê ze sceny, na której pozostaj¹ tylko bohaterowie, a odbiorca ma wra¿enie bezpoœredniego dostêpu do faktów. Jednak s¹ to tylko pozory obiektywizmu, poniewa¿ dziennikarz jest re¿yserem sceny i to on decyduje, kogo obsadzi w roli bohaterów i komu zostanie
udzielony g³os. Aby w sumie artyku³ budowa³ obraz sytuacji zgodny z postaw¹ ideow¹
czasopisma i punktem widzenia nadawcy, publicysta powo³uje siê na mówi¹cych w³asnymi s³owami, zarówno tych, którzy wprost wypowiadaj¹ siê zgodnie ze stanowiskiem
redakcji (tak jak wspomniany wy¿ej apb Kowalczyk), jak i tych, którzy dyskredytuj¹
stanowisko przeciwne. Przyk³adem mo¿e byæ wypowiedŸ skandowana przez t³um obroñców krzy¿a przytoczona przez „Gazetê Wyborcz¹”: „Nie oddamy krzy¿a ¿adnym rodzinom smoleñskim!” („Gazeta Wyborcza” 2010 z 11 IX). W ten sposób autor artyku³u
pokazuje „prawdziwe” intencje osób, które jako powód swych dzia³añ deklarowa³y
obronê krzy¿a jako symbolu religijnego w imiê prawa do jego obecnoœci w przestrzeni
publicznej, podczas gdy – jak wynika to z cytatu – w istocie chodzi³o im o wykorzystanie krzy¿a w konflikcie politycznym. „Gazeta Wyborcza” chcia³a ujawniæ, ¿e obroñcy
krzy¿a trwali w swym uporze nie ze wzglêdu na wartoœæ krzy¿a, ale ¿eby nie pójœæ na
ustêpstwo wobec zamierzeñ przeniesienia go w jakiekolwiek inne miejsce, poniewa¿ za
tym w³aœnie optowali przeciwnicy polityczni. Tym samym cytat potwierdza³ tezê, ¿e
krzy¿ jest przez jego obroñców traktowany instrumentalnie, a oni sami stanowi¹ tê grupê, która inicjuje i podtrzymuje spór.
Pewnym szczególnie interesuj¹cym wypadkiem jest wykorzystywanie cudzys³owu
do sugerowania odbiorcy, ¿e ma on do czynienia z czyj¹œ autentyczn¹ wypowiedzi¹,
podczas gdy de facto s¹ to s³owa samego publicysty. Zjawisko to spotka³am na ³amach
„Gazety Polskiej”. W jednym z artyku³ów pojawia siê stwierdzenie: „«Wybiórcza» napisa³aby wówczas zapewne, ¿e «by³ to rzadki przyk³ad fanatyzmu religijnego i talib
Landy w pe³ni zas³u¿y³ na swój los, gdy¿ miejsce krzy¿a jest w koœciele, a nie na manifestacji, które powinny odbywaæ siê w obronie pederastów i lesbijek»” („Gazeta Polska” 2010 z 28 VIII). Mamy tutaj do czynienia w³aœciwie z nadu¿yciem cudzys³owu,
gdy¿ nieuwa¿ny odbiorca – znaj¹c funkcjê tego znaku interpunkcyjnego – mo¿e rzeczywiœcie przypisaæ wypowiedŸ „Gazecie Wyborczej”, przeoczywszy niejako fakt, i¿ jest
ona tylko domys³em autora artyku³u.

2. Strategia nak³aniania bezpoœredniego
W strategii nak³aniania bezpoœredniego mamy do czynienia z wyraŸnym, wyra¿onym
wprost namawianiem do okreœlonego myœlenia lub dzia³ania.
Strategii nak³aniania w pierwszej kolejnoœci s³u¿y budowanie wspólnoty. Zgodnie ze
sztuk¹ retoryczn¹ im bardziej nadawca upodobni siê do swoich odbiorców, tym skuteczniej dotrze do nich ze swoim przes³aniem (Burke 1977). Tworzenie wspólnoty odbywa siê przede wszystkim przez u¿ycie gramatycznej kategorii drugiej osoby, najczêœciej liczby mnogiej, czyli formy my (tzw. my inkluzywne, zob. £ysakowski 2005).
W ten sposób autor artyku³u daje odbiorcy do zrozumienia, i¿ stanowi¹ tê sam¹ grupê,
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reprezentuj¹ zbli¿one pogl¹dy, co zmniejsza dystans, jaki z natury rzeczy istnieje pomiêdzy dziennikarzem pisz¹cym artyku³ a jego czytelnikiem. Odbiorca ³atwiej ulega sugestiom autora, co owocuje zaakceptowaniem jego interpretacji wydarzeñ i przyjêciem
ich jako w³asne.
Na p³aszczyŸnie tekstu technika ta realizuje siê przez zastosowanie 1. os. l. mn. czasowników (jesteœmy, poka¿my), zaimków dzier¿awczych (nasz, nasze) oraz zaimków
osobowych (my). Ponadto w funkcji integruj¹cej wystêpuj¹ pewne œrodki leksykalne,
jak wyrazy razem, wspólnie itp. Mówi siê wtedy o naszym wspólnym pañstwie/mieœcie,
o naszych dzieciach/rodzinach, o tym, co razem mamy zrobiæ. Dziêki temu ³atwiej
wp³yn¹æ na wyobraŸniê, emocje i wolê czytelnika i nak³oniæ go do konkretnych dzia³añ.
Drugim szczególnie czêsto stosowanym œrodkiem nak³aniania jest gramatyczna kategoria trybu rozkazuj¹cego, np.: Zróbmy coœ, ¿eby naszym dzieciom ¿y³o siê lepiej.
W analizowanych przeze mnie artyku³ach spotykamy zarówno pierwszy, jak i drugi
sposób wp³ywania na odbiorców. W „Gazecie Polskiej” strategia nak³aniania jest bardzo widoczna, o czym œwiadczy nasycenie formami zakoñczonymi na -my poni¿szego
fragmentu:
Wszystkich, którzy chc¹ wesprzeæ obroñców krzy¿a, prosimy o udzia³ w czuwaniu przed Pa³acem Prezydenckim w poniedzia³ek póŸnym wieczorem. Zachêcamy do powiadomienia znajomych SMS-ami, np.
„9 sierpnia, 23:00 – broñmy krzy¿a przed profanacj¹ [podkr. – B. K.]” („Niezale¿na.pl” 2010 z 9 VIII).

Jak widaæ, nadawca wprost zwraca siê do odbiorców z apelem o wykonanie pewnych
czynnoœci, bezpoœrednio wiêc usi³uje sterowaæ ich zachowaniami. W cytowanym fragmencie autor stosuje akty proœby i zachêty, formu³uj¹c je w 2. os. l. mn., czyli w imieniu zbiorowoœci (a nie w³asnym, jako jednostki), co jest ju¿ w oczywisty sposób retorycznym u¿yciem gramatycznej kategorii osoby i liczby. Sugeruje w ten sposób, ¿e
mówi w imieniu tej wspólnoty, do której nale¿y odbiorca, co uprawomocnia jego apel,
podnosz¹c jego skutecznoœæ perswazyjn¹. Warto zauwa¿yæ, ¿e s¹ to co prawda akty dyrektywne, ale o niskiej kategorycznoœci, brzmi¹ zatem uprzejmie i nieprotekcjonalnie.
Odbiorca nie czuje siê wiêc poddany przymusowi, wobec którego móg³by siê zbuntowaæ. Szczególn¹ wartoœæ perswazyjn¹ ma czasownik broñmy, nie tylko ze wzglêdu na
sw¹ imperatywn¹ formê gramatyczn¹, ale równie¿ ze wzglêdu na jego treœci znaczeniowe. Wyraz ten pochodzi z semantycznego pola pojêæ militarnych, dzia³a mobilizuj¹co
jako apel, has³o do walki.

3. Strategia wartoœciowania
Artyku³ prasowy nigdy nie jest zupe³nie obiektywnym opisem jakiegoœ wydarzenia,
ale zawsze jak¹œ interpretacj¹, naznaczon¹ subiektywizmem pisz¹cego. Interpretacja ta
polega w du¿ej mierze na szeroko rozumianym wartoœciowaniu. W prezentowanej przeze mnie strategii kreowania prasowej wizji sporu o krzy¿ smoleñski jest to zjawisko
równie¿ obecne. Zinterpretowan¹ i ocenion¹ przez siebie rzeczywistoœæ nadawcy artyku³ów przekazuj¹, stosuj¹c kilka ró¿nych sposobów. S¹ to: budowanie dychotomicznej
wizji œwiata, ironizacja, heroizacja i deheroizacja. Poni¿ej pokrótce przedstawiê, na
czym ka¿da z tych strategii polega.
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Budowanie dychotomicznej wizji œwiata
Zauwa¿aln¹ w artyku³ach „Gazety Polskiej” strategi¹ by³o kontrastowanie ze sob¹
wartoœci pozytywnych, lokowanych po stronie obroñców krzy¿a, i wartoœci negatywnych, które kojarzono wy³¹cznie z jego przeciwnikami. Obraz konfliktu ulega³ w ten
sposób uproszczeniu i wyjaskrawieniu, ale takie czarno-bia³e przedstawienia maj¹
szczególn¹ moc przekonywania.
Obroñcy krzy¿a (my) uto¿samiani s¹ wiêc z dobrem, natomiast jego przeciwnicy (oni)
– ze z³em. Kategoryzacja i waloryzowanie odbywaj¹ siê, po pierwsze, na podstawie
kryterium narodowego: grupie swoich, których „Gazeta Polska” reprezentuje, przypisuje dodatni¹ wartoœæ (prawdziwego) patriotyzmu, oni bowiem d¹¿¹ do pokonania z³a,
które siê w Polsce dzieje; walcz¹ o Ojczyznê („Gazeta Polska” 2010 z 28 VIII). Przeciwnicy krzy¿a s¹ natomiast antypatriotami, gdy¿ wstydz¹ siê Polski i polskoœci, z któr¹
uto¿samiaj¹ krzy¿ („Gazeta Polska” 2010 z 28 VIII).
Drugim kryterium podzia³u i oceny jest stosunek do religii. Obroñcy krzy¿a to osoby
wierz¹ce, chrzeœcijanie walcz¹cy za wartoœci swej wiary i jej symbole. Podkreœlanie tej
cechy odbywa siê przez relacjonowanie zachowañ typowo religijnych: œpiewaj¹ pieœni
religijne („Niezale¿na.pl” 2010 z 10 VIII), modl¹ siê („Niezale¿na.pl” 2010 z 17 VIII).
Przeciwnicy krzy¿a zaœ wyszydzaj¹ znaki wiary, wyj¹ najobrzydliwsze przekleñstwa pod
adresem modl¹cych siê („Niezale¿na.pl” 2010 z 17 VIII). Warto zaznaczyæ, i¿ nie chodzi tutaj o zwyk³y podzia³ na ludzi wierz¹cych i niewierz¹cych, ale o przeciwstawienie
sobie wyj¹tkowo religijnych chrzeœcijan ludziom, którzy ich za to atakuj¹ i przeœladuj¹.
Topos przeœladowania chrzeœcijan, czyni¹cy z nich niewinne ofiary, cierpi¹ce dla
(i z powodu) Chrystusa, jest w naszej kulturze ca³kowicie czytelny i niesie ze sob¹
jednoznaczne oceny (por. choæby Quo vadis Sienkiewicza, wielokrotnie filmowane i bêd¹ce te¿ lektur¹ szkoln¹). Da siê tu tak¿e zauwa¿yæ zabieg angelizacji obroñców krzy¿a (œpiewanie na chwa³ê Bo¿¹ oraz modlenie siê stanowi¹ bowiem czynnoœci
anielskie) oraz diabolizacjê jego przeciwników: wycie przekleñstw kieruje ku wyobra¿eniom diab³a (por. opisy opêtañ, które z regu³y zawieraj¹ wzmiankê o wydawaniu
przez opêtan¹ osobê nieludzkich, a zarazem nieprzyjemnych, pe³nych wœciek³oœci
dŸwiêków).
Trzecie kryterium podzia³u na my – oni stanowi¹ pogl¹dy polityczne poszczególnych grup. Obroñcy opisywani s¹ jako przedstawiciele prawicy oraz osoby zwi¹zane
z „Gazet¹ Polsk¹”. Przeciwnicy natomiast to ludzie o lewicowych pogl¹dach, zwi¹zani
z dominuj¹cymi mediami, m.in. „Gazet¹ Wyborcz¹”. Dodajmy, i¿ pojêcie lewicy, kojarzonej z antyreligijnym komunizmem (marksizmem, leninizmem, a tak¿e ¿ydokomun¹
itp.) ma w dyskursie katolickim jak najgorsze konotacje (por. Makuchowska 2013;
445 i n).
W konsekwencji wiêc mamy czarno-bia³y obraz, w którym obroñcy krzy¿a to przeœladowana mniejszoœæ, a ich przeciwnicy to agresywna wiêkszoœæ. Jest to opozycja ofiary – kaci: Jedni wœciekle atakuj¹, a ofiary jak mog¹, próbuj¹ siê broniæ i za to obrywaj¹
jeszcze bardziej [...] („Niezale¿na.pl” 2010 z 26 X). Poszczególne elementy tego aksjologicznie skontrastowanego obrazu przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Przyk³ady opozycji miêdzy wizj¹ œwiata „Gazety Polskiej”
a wizj¹ „Gazety Wyborczej”
MY

ONI

„Gazeta Polska”

„Gazeta Wyborcza”

obroñcy krzy¿a

przeciwnicy krzy¿a

prawica

lewica

patrioci

wrogowie pañstwa polskiego

chrzeœcijanie, religijni

ateiœci, antyreligijni

ofiary

kaci

mniejszoœæ

wiêkszoœæ

starzy

m³odzi

spokojni, bezbronni

atakuj¹cy, agresywni

W tej uproszczonej, schematycznej wizji wydarzeñ, kreowanej przez autorów artyku³ów w „Gazecie Polskiej”, nie dopuszcza siê odstêpstw od przyjêtej zasady porz¹dkowania rzeczywistoœci. Ka¿dy przeciwnik krzy¿a to ateista i zdrajca kraju, m³ody, brutalny i agresywny, brak tu jakiegoœ niuansowania czy ambiwalencji. Wszyscy natomiast
obroñcy s¹ dobrymi patriotami, prawdziwymi Polakami i chrzeœcijanami, którzy broni¹
kraju, wartoœci religijnych i moralnych, przez co staj¹ siê ofiarami, gdy¿ jest ich mniej
i s¹ s³absi, a ponadto ich jedyn¹ broni¹ jest modlitwa, podczas gdy przeciwnicy stosuj¹
przemoc fizyczn¹ i psychiczn¹. Tego rodzaju (znane choæby z baœni) symplifikacje s¹
bardzo bliskie myœleniu potocznemu i dlatego tak ³atwo zadomawiaj¹ siê w œwiadomoœci odbiorców. Tym bardziej, i¿ prezentowana interpretacja wydarzeñ przekazywana
jest w formie stanowczej, jako oczywistoœæ narzucaj¹ca siê ka¿demu, kto patrzy na
œwiat, zachowuj¹c zdrowy rozs¹dek. Dziêki temu nadawcy mog¹ liczyæ na odbiór
swych relacji i komentarzy zgodny z ich punktem widzenia.
Ironizacja
Mechanizmem wartoœciuj¹cym, którym chêtnie pos³uguj¹ siê autorzy artyku³ów prasowych, jest ironizacja, któr¹ rozumiem szeroko, jako zabieg maj¹cy na celu negatywn¹
waloryzacjê przez oœmieszenie, wyszydzenie, drwinê. Stosowanie tego zabiegu daje siê
zauwa¿yæ szczególnie w „Gazecie Polskiej”. Znajdujemy tam m.in. poni¿szy fragment:
Policja pilnowa³a jedynie, by modl¹cy siê podludzie nie zrobili komuœ krzywdy („Niezale¿na.pl” 2010 z 26 X). Nadawca tej wypowiedzi pozornie przyjmuje punkt widzenia
przeciwnika, ale przypisuje mu myœlenie, które ewidentnie go dyskredytuje. Oœmieszaj¹ce (absurdalne) jest bowiem przypuszczenie, ¿e modl¹cy siê ludzie mog¹ dla kogokolwiek stanowiæ zagro¿enie i z racji swej religijnej czynnoœci wymagaj¹ dozoru policyjnego.
Czêsto efekt ironii osi¹ga siê drog¹ u¿ycia cudzys³owu, np.: „aspiruj¹cy Europejczycy” („Niezale¿na.pl” 2010 z 26 X); „m³odzi, wykszta³ceni, z du¿ych miast” („Niezale¿na.pl” 2010 z 26 X). Cudzys³ów jako tzw. operator dystansu zasadniczo zmienia sens
s³ów, odwracaj¹c ich nacechowanie aksjologiczne z plusa na minus. Cytowane wy¿ej
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wyra¿enia bez cudzys³owu oznaczaj¹ zalety, s¹ znakami cech pozytywnych – nowoczesnoœci, otwartoœci, tolerancji, rozwoju itp. W cudzys³owie natomiast wskazuj¹ na
przeciwieñstwa tych¿e cech – obskurantyzm, fanatyczny brak tolerancji, prymitywizm,
chamstwo etc.
Autorzy „Gazety Polskiej” chêtnie te¿ pos³uguj¹ siê cytatami z jêzyka swoich przeciwników, ale takimi, które nios¹ ze sob¹ ujemny ³adunek aksjoemotywny, np.: „pisiory” i „mohery” („Niezale¿na.pl” 2010 z 26 X). S¹ to nazwy deprecjonuj¹ce ludzi identyfikuj¹cych siê z tzw. katolicyzmem radiomaryjnym (zob. Bobrowska 2007), z którymi
uto¿samiano obroñców krzy¿a. Przytaczaj¹c te pejoratywizmy, demaskuje siê agresjê
przeciwników, a tak¿e ich prymitywizm. Wydobywa siê tym samym kontrast pomiêdzy
ich wulgarnym, agresywnym jêzykiem a okreœlaniem ich w innym miejscu jako wykszta³conych, z wielkich miast, wzmacniaj¹c efekt ironii.
Negatywnemu portretowaniu przeciwników s³u¿¹ tak¿e œrodki s³owotwórcze. Przyk³adem mo¿e byæ transformacja nazwy „Gazety Wyborczej” do s³owa „Wybiórcza”
(„Gazeta Polska” 2010 z 28 VIII), bêd¹cego kontaminacj¹ wyrazów wybory (w sensie
politycznym, od którego to wyrazu rzeczywiœcie pochodzi ta nazwa) oraz spokrewnionego z nim znaczeniowo przymiotnika wybiórczy. Przez ten zabieg autor artyku³u sugeruje, i¿ teksty pojawiaj¹ce siê na ³amach tego dziennika s¹ stronnicze, selektywne, nieobiektywne i w rezultacie nie mo¿na im wierzyæ. Dyskredytuj¹c dziennik, poœrednio
deprecjonuje siê tak¿e przeciwników krzy¿a, których stanowisko – wed³ug tego obrazu
– „Gazeta Wyborcza” popiera i reprezentuje.
Heroizacja
Kolejn¹ strategi¹, jak¹ daje siê zauwa¿yæ w artyku³ach publikowanych na ³amach
„Gazety Polskiej”, jest gloryfikowanie obroñców krzy¿a, wpisywanie ich w etos bohaterskiego poœwiêcenia dla sprawy narodowej.
Zjawisko to obserwujemy np. w tekœcie Józefa Darskiego, który komentuj¹c wydarzenia, jakie rozegra³y siê pod krzy¿em na Krakowskim Przedmieœciu, przywo³uje powstanie styczniowe. Tym samym w³¹cza walkê o krzy¿ smoleñski w ci¹g historycznych
zmagañ o wolnoœæ i godnoœæ Polaków. Obroñcy krzy¿a s¹ porównywani do ludzi, którzy oddali ¿ycie za odzyskanie niepodleg³oœci, dokonuj¹ wiêc donios³ego aktu patriotyzmu, heroicznej mi³oœci do ojczyzny. W artykule czytamy m.in.:
Kiedy 8 kwietnia na placu Zamkowym w Warszawie wojsko rosyjskie strzela³o do patriotów manifestuj¹cych pod znakiem krzy¿a, ¿ydowski uczeñ gimnazjum Micha³ Landy chwyci³ krzy¿ z r¹k umieraj¹cego ksiêdza i sam postrzelony zmar³ nastêpnego dnia. Czy ¿ydowski gimnazjalista Landy podniós³
krzy¿ ze wzglêdów religijnych? Oczywiœcie nie. Kierowa³ nim patriotyzm, d¹¿enie do uzyskania niepodleg³oœci Polski i praw obywatelskich [...] („Gazeta Polska” 2010 z 28 VIII).

Autor odwo³uje siê do znaczenia krzy¿a jako symbolu nie tylko religijnego, ale i narodowego. Budowanie analogii miêdzy wydarzeniami z 1863 r. a wspó³czesnymi
wspiera³o tak¹ interpretacjê walki o pozostawienie krzy¿a na Krakowskim Przedmieœciu, która czyni³a z niej kolejny zryw w s³usznej polskiej sprawie.
Kreowaniu uczestników obrony krzy¿a smoleñskiego na herosów s³u¿y³a te¿ swoista
hiperbolizacja (przesada) w podkreœlaniu tego, co przysz³o im wycierpieæ. W jednym
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z artyku³ów „Gazety Polskiej” autor stwierdza, ¿e takich scen, jak te, które rozgrywaj¹
siê pod Pa³acem Prezydenckim, nigdzie nie widzia³: nawet w filmach o przeœladowaniu
chrzeœcijan („Niezale¿na.pl” 2010 z 17 VIII). Zwa¿ywszy na fakt, ¿e np. we wspomnianej ju¿ ekranizacji Sienkiewiczowskiego Quo vadis (jak równie¿ w samej ksi¹¿ce)
chrzeœcijanie s¹ po¿erani przez g³odzone uprzednio lwy, przybijani do krzy¿y itp., jest
to oczywiœcie bardzo du¿a doza przesady, jednak nadawcy takich hiperbolizuj¹cych
sformu³owañ raczej siê nie spodziewaj¹, ¿e odbiorcy podejm¹ tego rodzaju refleksjê
(g³ównie dlatego, ¿e kieruj¹ swe teksty do w³asnego grona czytelników, którzy szukaj¹
potwierdzenia powziêtych ju¿ przekonañ).

Deheroizacja
Heroizacji obroñców krzy¿a towarzyszy zabieg odwrotny – deheroizacja przeciwników pozostawienia tego symbolu na jego dotychczasowym miejscu. Na ³amach „Gazety
Polskiej” zwolenników przeniesienia krzy¿a przedstawia siê w mo¿liwie najgorszym
œwietle, przywo³uj¹c negatywne wydarzenia i postacie historyczne.
Tomasz Sakiewicz porównuje przeciwników krzy¿a do cz³onków organizacji Ku-Klux-Klan, o której polski czytelnik wie, ¿e by³a to organizacja rasistów, przeœladuj¹cych bezbronnych ludzi, z mordowaniem ich w³¹cznie. Autor ten w swym artykule
stwierdza:
Dzisiaj Ku-Klux-Klan panuje w mediach, a osobnikami innej rasy s¹ ludzie, którzy tym mediom nie odpowiadaj¹: pisiory i mohery („Niezale¿na.pl” 2010 z 26 X).

Dodaje, ¿e na wzór ludzi w bia³ych kapturach przeciwnicy krzy¿a dokonuj¹ linczu na
jego obroñcach.
W artykule Magdaleny Nowak („Gazeta Polska” 2010 z 19 VIII) jeden z opisywanych przeciwników krzy¿a nosi przezwisko „Niemiec”. Autorka w ten sposób symbolicznie w³¹czy³a tê postaæ (a poœrednio i pozosta³e osoby z tej grupy) w kr¹g „odwiecznych” wrogów narodu polskiego, zaborcy, najeŸdŸcy i okupanta (na temat stereotypu
Niemca zob. m.in. Wrzesiñski 2007).
Józef Darski, który wprost pos³uguje siê pejoratywnym okreœleniem napastnicy,
oskar¿a oponentów o akty daleko wykraczaj¹ce poza sprawê walki z krzy¿em. Wed³ug
niego jest to tylko jeden z przejawów procesu o znacznie powa¿niejszej randze:
[...] walka toczy siê o prawdê, czyli ukazanie k³amstwa smoleñskiego stanowi¹cego podstawê ich pozycji
politycznej (tzw. odnowienie zbrodni za³o¿ycielskiej z okresu wódek z Kiszczakiem i odwiedzin Michnika
w Moskwie) („Gazeta Polska” 2010 z 28 VIII).

W tej wizji wiêc krzy¿ stoj¹cy pod Pa³acem Prezydenckim urasta do rangi znaku prawdy o tym, co siê rzeczywiœcie sta³o pod Smoleñskiem, a jego przeniesienie ma byæ ukryciem tej¿e prawdy. Poniewa¿ zaœ prawd¹ jest krzywda wyrz¹dzona narodowi polskiemu, ukrywanie jej stanowi zdradê ojczyzny. Zdrad¹ narodowych tradycji, ducha
polskiego jest ju¿ sam brak czci dla krzy¿a, którego jakoby m³odzi Polacy siê wstydz¹:
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[...] chc¹ otrzymaæ legitymacjê „nowego Europejczyka”, wstydz¹ siê Polski i polskoœci, z któr¹ uto¿samiaj¹ krzy¿, tradycje i aspiracje narodowe. Walka z krzy¿em ma ich „nobilitowaæ” na „nowoczesnych”
i „Europejczyków” („Gazeta Polska” 2010 z 28 VIII).

Autor nawi¹zuje w ten sposób do dyskursu antyeuropejskiego, jaki szczególnie ¿ywo
toczy³ siê podczas dyskusji nad przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej (zob. np.
Chlebda 2008). W prasie prawicowej zwolenników akcesji do UE czêsto pos¹dzano
o zdradê wartoœci narodowych, zgodê na czwarty rozbiór Polski itp. Przeciwnicy krzy¿a
smoleñskiego s¹ wiêc przedstawieni jako ci, którzy reprezentuj¹ obce interesy, „knuj¹”
z w³adzami innych pañstw (por. Targowica), zamiast solidaryzowaæ siê ze swymi rodakami. To ludzie, którzy lekcewa¿¹ polskie czcigodne tradycje i zrzekaj¹ siê swej polskoœci na rzecz europejskoœci, maj¹cej w dyskursie radiomaryjnym jak najgorsz¹ aurê
konotacyjn¹.
Autorzy artyku³ów ukazuj¹cych siê na ³amach „Gazety Polskiej” odwo³uj¹ siê wiêc
do narracji historycznej, aby – buduj¹c ³atwe do odczytania analogie – jednych zakwalifikowaæ do grona bohaterów narodowych, a drugich uznaæ za wrogów ojczyzny, zdrajców, ludzi pozbawionych czci i mi³oœci dla w³asnego narodu. Jest to strategia obliczona
na sterowanie emocjami odbiorcy, na budzenie pozytywnych (bohater narodowy) i negatywnych skojarzeñ (wróg, zdrajca), nie zaœ na racjonalne uzasadnianie.
Stylizacja
Wartoœciowaniu s³u¿y tak¿e zabieg jêzykowy, jakim jest stylizacja. Przede wszystkim chodzi o tzw. kolokwializacjê, która polega na stosowaniu œrodków nacechowanego rejestru jêzyka potocznego (kolokwializmów) oraz wulgaryzmów. W tekstach prasowych jest to g³ównie s³ownictwo bohaterów bior¹cych udzia³ w opisywanych
wydarzeniach, tzw. zwyk³ych ludzi, pos³uguj¹cych siê nieoficjaln¹, codzienn¹ odmian¹
polszczyzny. W literaturze piêknej u¿ycie tego stylu wywo³uje efekt autentycznoœci postaci (w myœl zasady mimesis), w artyku³ach prasowych jest to tak¿e œrodek s³u¿¹cy
wartoœciowaniu. Jako materia³ egzemplifikacyjny po raz kolejny pos³u¿¹ nam artyku³y
z „Gazety Polskiej”, gdzie widoczne jest to zjawisko.
Wystêpuje ono tam, gdzie mamy do czynienia z cytowaniem lub parafrazowaniem
wypowiedzi przeciwników krzy¿a. Fragmenty te obfituj¹ w liczne pejoratywy, wyrazy
nacechowane pogard¹, szyderstwem, agresj¹, jak: pisiory; „mohery”; podludzie; wariaci; szalej¹cy ciemnogród; talibowie i zacofañcy. W ten sposób ju¿ sam styl mówienia
negatywnie charakteryzuje przeciwników krzy¿a smoleñskiego, obna¿aj¹c ich brak kultury osobistej i komunikacyjnej. Jawi¹ siê oni bowiem jako ludzie stosuj¹cy inwektywy,
epitety, przezwiska, które w dodatku odnosz¹ siê do wygl¹du zewnêtrznego, pochodzenia, poziomu inteligencji, a wiêc tych cech bliŸniego, z których dobrze wychowany
cz³owiek nigdy siê nie wyœmiewa. Oponenci s¹ zatem przedstawieni jako ludzie, którzy
przyczyniaj¹ siê do brutalizacji dyskursu w sferze publicznej, a obra¿aj¹c drug¹ stronê,
przekraczaj¹ nie tylko granice dobrego smaku, ale tak¿e etyczne normy spo³eczne (zob.
Sarnowski 1999: 46). Stosowanie œrodków typowych dla k³ótni zdradza tak¿e niezdolnoœæ do uczestnictwa w bardziej zaawansowanych etycznie i intelektualnie gatunkach
mowy, takich jak rozmowa czy dyskusja, które wymagaj¹ umiejêtnoœci (i chêci) logicz-
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nego myœlenia, argumentowania, uzasadniania itp. Przypisanie braku tych umiejêtnoœci
przeciwnikom krzy¿a nie tylko ich degraduje, ale tak¿e niejako zwalnia drug¹ stronê
konfliktu z obowi¹zku uzasadniania w³asnego stanowiska, zgodnie z zasad¹, ¿e kulturalni ludzie odmawiaj¹ udzia³u w k³ótni. Jednoczeœnie popierani przez „Gazetê Polsk¹”
obroñcy krzy¿a wystêpuj¹ jako ofiary brutalnoœci, krzywdzeni s³ownymi zniewagami
i szyderstwem. Wraz z nimi obra¿eni czuæ siê mog¹ czytelnicy, o ile bowiem w sprawie
krzy¿a reprezentuj¹ takie samo stanowisko, do nich równie¿ stosuj¹ siê pejoratywy typu
mohery czy pisiory.
Drugi typ stylizacji, jaki spotykamy w artyku³ach „Gazety Polskiej”, to stylizacja religijna. Stosuje j¹ np. Sakiewicz („Niezale¿na.pl” 2010 z 17 VIII). Ju¿ sam tytu³ jego artyku³u Cztery przekleñstwa przywo³uje skojarzenia ze sfer¹ religijn¹ (por. dziesiêæ przykazañ, siedem grzechów g³ównych itp.). W tekœcie pojawia siê wzmianka o historii
Dawida i Goliata, a wyra¿enie plan Boga wprost umieszcza opisywane wydarzenia
w perspektywie religijnej. Ponadto w stylu wypowiedzi daje siê odczuæ pewn¹ nutê
podnios³oœci, typow¹ dla sacrum:
Patrzê na potê¿ne oddzia³y policji, potrójny kordon barierek z metalu oddzielaj¹cy krzy¿ od modl¹cych siê
ludzi. Widzê wielkie si³y polityczne, media, a nawet dostojników Koœcio³a, których ten krzy¿ jakoœ uwiera. Je¿eli Bóg ma tu jakiœ plan, na pewno jest on mocno niebanalny („Niezale¿na.pl” 2010 z 17 VIII).

Stylizacja religijna jest motywowana samym przedmiotem sporu, jakim jest krzy¿,
jej zastosowanie wydaje siê wiêc w pewnym sensie naturalne. Niemniej zabieg ten wnosi pewien istotny walor perswazyjny – wpisuje rozgrywaj¹cy siê przed Pa³acem Prezydenckim konflikt w biblijny topos odwiecznej, metafizycznie pojêtej walki si³ Dobra
z si³ami Z³a, transcenduj¹c niejako sens wydarzeñ z p³aszczyzny spraw ziemskich
w wymiar spraw nadprzyrodzonych, o daleko g³êbszym i donioœlejszym sensie ni¿ np.
rozgrywki polityczne. Tym samym obroñcy krzy¿a znów s¹ angelizowani, a ich przeciwnicy podlegaj¹ demonizacji.
Dodajmy, i¿ pisz¹cy na ³amach „Gazety Wyborczej” raczej powstrzymuj¹ siê od bezpoœredniego wartoœciowania, przekazywania gotowych ocen faktów i zachowañ, które
opisuj¹. Nie anga¿uj¹ siê emocjonalnie w swoje teksty, przez co nie oddzia³uj¹ te¿
(w takim stopniu, jak czyni to „Gazeta Polska”) na emocje odbiorców. Strategia cytowania, o której by³a mowa powy¿ej, pozwala³a autorom relacji na zachowanie pozorów
neutralnoœci i obiektywizmu, pozorów – poniewa¿ o doborze wypowiedzi i aran¿acji
sceny decyduj¹ sami nadawcy, czyni¹c to w ten sposób, aby sens ca³oœci by³ zgodny
z lini¹ ideow¹ pisma.
* * *
W podsumowaniu mo¿emy stwierdziæ, i¿ prasowy obraz konfliktu o tzw. krzy¿ smoleñski nie by³ bynajmniej obiektywn¹ relacj¹, ale podlega³ daleko id¹cej kreacji, co widaæ szczególnie na ³amach „Gazety Polskiej”. Prasowe przekazy zmierza³y nie tylko
(i nie tyle) do informowania czytelników o przebiegu wydarzeñ, ile do upowszechnienia
i przyjêcia jako s³usznej (poprawnej itp.) gotowej ich interpretacji, dokonanej ju¿ przez
dane medium. Opisane sposoby kreowania w³asnej wizji wydarzeñ nie s¹ oczywiœcie
zwi¹zane akurat z tym przedmiotem – sprawa krzy¿a smoleñskiego stanowi jedynie
egzemplifikacjê strategii stosowanych w dyskursie prasowym przy wielu innych oka-
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zjach. Analizy tych strategii odkrywaj¹ dyskursywny charakter przekazu, a wiêc fakt, i¿
prasa nie daje nam dostêpu do rzeczywistoœci jako takiej, ale do jednego z jej obrazów,
o czym niby wiadomo, ale na co dzieñ ³atwo siê zapomina.
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CREATING THE VISION OF THE DISPUTE ABOUT SMOLENSK CROSS
IN THE PRESS – A COMPARATIVE ANALYSIS
Summary
The article concerns the creation of distinct perceptions of the world in the press. The analyzed articles on
the dispute over the Smolensk cross have been published in the following newspapers: “Gazeta Wyborcza”
and “Gazeta Polska”. The main purpose of the mentioned work is to prove that the same event might be
described in various ways depending on a given perspective. The author describes strategies which are used
by editors in order to present events related to Smolensk Cross by their own view. The mentioned strategies
regard: citing, direct inducement and evaluation. The last strategy is divided into other plans of action:
building a dichotomous vision of the world, trivializing, assigning unique and inferior positions. The
description of the difference between the visions of the world leads to the recognition of the mechanism used
in the press manipulation.
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Katastrofa polskiego samolotu Tu-154 pod Smoleñskiem, do której dosz³o 10 kwietnia 2010 r., powszechnie nazywana katastrof¹ smoleñsk¹, szybko doczeka³a siê wielu
publikacji prasowych. Wywo³a³a w ogólnopolskiej przestrzeni publicznej burzê medialn¹ i – co najwa¿niejsze – okazjê do wspólnego celebrowania tragedii narodowej. Na
jej temat powsta³o wiele audycji oraz programów we wszystkich mediach. Ukaza³y siê
ksi¹¿ki i albumy, które ju¿ w rok po katastrofie prezydenckiego samolotu dokumentowa³y nie tylko sam¹ katastrofê, ale te¿ szczególny czas ¿a³oby narodowej. Na temat
tego bolesnego wydarzenia rozpisywano siê na forach internetowych, portalach spo³ecznoœciowych, komentowano je w blogosferze. Wœród publikacji o katastrofie pojawi³y
siê ksi¹¿ki œledcze i wspomnieniowe. Wiêkszoœæ tych pozycji ma charakter dziennikarski. Diametralnie odmienn¹ perspektywê ogl¹du i punkt wyjœcia do rozwa¿añ nad tragedi¹ smoleñsk¹ przyj¹³ w swojej najnowszej ksi¹¿ce Dariusz Kosiñski.
Niezwykle wa¿ny wydaje siê kontekst edycji tego dzie³a. Dok³adnie w tym samym
czasie, gdy przed Pa³acem Prezydenckim gromadzi³y siê t³umy dla uczczenia œmierci
ofiar katastrofy smoleñskiej, wiosn¹ 2010 r. ukaza³ siê pierwszy tom studium Kosiñskiego Teatra polskie. Historie, bêd¹cy ukoronowaniem jego wieloletnich badañ
teatrologiczno-performatywnych. W Pos³owiu do Roku katastrofy autor wspomina, jak
to z witryn ksiêgarskich na Krakowskim Przedmieœciu „wielkiemu teatrowi ulicznemu
lat 2010–2011 przypatrywa³y siê bia³o-krwiste ok³adki jego opus magnum” (s. 388).
Ten fakt sta³ siê jakby zobowi¹zaniem do dopisania kolejnego rozdzia³u jego Historii.
Teatra polskie. Historie to monumentalne dzie³o dokumentuj¹ce ró¿norodnoœæ polskich przedstawieñ i akcji dramatycznych, których – jak podkreœla autor – punktem odniesienia sta³ siê teatr, rozumiany jako zmienna historycznie i kulturowo praktyka artystyczna. Zdaniem Kosiñskiego to w³aœnie teatr stanowi j¹dro, paradygmatyczny model
œwiata przedstawieñ. Badacz interpretuje i opisuje ogó³ praktyk, które w znacz¹cy sposób zosta³y rozpoznane i wykorzystane do kszta³towania ¿ycia zbiorowoœci i jednostek.
Kosiñski obejmuje ogl¹dem nie tylko dzia³alnoœæ stricte teatraln¹, ale równie¿ ceremonie, manifestacje, obchody rocznicowe, obrz¹dki œwi¹teczne, widowiska i rytua³y od
œredniowiecza po wspó³czesnoœæ.
Teatra polskie. Rok katastrofy sta³y siê w sposób naturalny kontynuacj¹ imponuj¹cej,
licz¹cej blisko 600 stron Teatra polskie. Historii. Zastosowane przez autora powtórzenie pierwszej frazy tytu³u Teatra polskie sugeruje, ¿e jego kolejna publikacja zarówno
tematycznie, jak i metodologicznie nawi¹zuje do poprzedniej pracy, w której badacz do-
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kona³ próby historycznego usystematyzowania prywatnych, artystycznych, religijnych
i politycznych performansów pod k¹tem ich wk³adu w kszta³t polskiej to¿samoœci. Tom
Historie to rodzaj katalogu naszych zbiorowych zachowañ, s³u¿¹cych scalaniu wspólnoty spo³ecznej, który jednak nie zawiera pe³nej historii teatru polskiego, tylko siê w ni¹
wpisuje. Autor potraktowa³ publikacjê wybiórczo, opisuj¹c najwa¿niejsze – w jego mniemaniu – wydarzenia z przesz³oœci polskich przedstawieñ i dramatów. To rozprawa o zaledwie pewnym wycinku historii teatru polskiego. Teatra polskie. Rok katastrofy – swoiste dope³nienie, aneks do Historii – równie¿ dotyczy konkretnego wycinka wspó³czesnej
rzeczywistoœci, zamkniêtego w wyraŸnie okreœlonych ramach czasowych. Równoczeœnie ksi¹¿ka stanowi poszerzenie pola obserwacji o wydarzenia, które nie dziej¹ siê ju¿
tylko w zamkniêtych instytucjach czy domach prywatnych, ale tak¿e na placach i ulicach.
Druga czêœæ cyklu Teatra polskie. Rok katastrofy to obszerna publikacja o dramatycznych wydarzeniach i przedstawieniach, jakie nast¹pi³y w Polsce miêdzy 10 kwietnia
2010 r. a 10 kwietnia 2011 r.. Rozpoczyna siê w dniu katastrofy samolotu pod Smoleñskiem, a koñczy siê jej pierwsz¹ rocznic¹. Kosiñski zastosowa³ tak¹ sam¹ metodologiê,
jak w swojej pierwszej ksi¹¿ce. Potraktowa³ katastrofê performatywnie, jako wydarzenie spo³eczne, które zale¿y w takim samym stopniu od jego twórców, jak od ka¿dorazowo gromadz¹cej siê publicznoœci. Zgodnie z najnowszymi nurtami œwiatowej teatrologii
opisa³, przeanalizowa³, wreszcie zinterpretowa³ kolejne akty ca³orocznego dramatu od
rozpoczynaj¹cej go katastrofy, poprzez ceremonie ¿a³obne, kampaniê wyborcz¹, „obronê krzy¿a” i uliczn¹ wojnê o pamiêæ, po wielki fina³ rocznicowych obchodów. U¿y³
tych samych narzêdzi analizy teatrologicznej, jakie zastosowa³ w Historiach. Podobnie
wykorzysta³ rozumienie pojêæ „dramat” i „przedstawienie”. Zachowuj¹c dystans obserwatora, Kosiñski wyszed³ poza spory i komentarze polityczne, próbuj¹c spojrzeæ na nie
z perspektywy badacza przedstawieñ i performansów. Tematem ksi¹¿ki nie s¹ wiêc
przyczyny katastrofy smoleñskiej, lecz jej – równie katastrofalne – skutki, czyli to, co
ujawni³o siê i ustanowi³o w ich trakcie w „teatrze narodowym Krakowskiego Przedmieœcia”. W Uwagach wstêpnych do Historii Kosiñski napisa³, ¿e „diada dramat/przedstawienie to efekt nieustaj¹cego indywidualnego i zbiorowego procesu, w efekcie którego
bycie zostaje jednoczeœnie uporz¹dkowane wed³ug okreœlonego wzoru (zdramatyzowane) i dane do potencjalnego ogl¹du (przedstawione, czyli stawione przed – innymi, a tak¿e sob¹). Wynikaj¹ca st¹d propozycja myœlenia o œwiecie jako o teatrze nie jest ¿adn¹
nowoœci¹” (s. 391–392). Trzeba tu te¿ zaznaczyæ, ¿e Kosiñski nie traktuje teatralnoœci
i dramatycznoœci jako metafory czy Ÿród³a analogii (tak jak Erving Goffman czy Victor
Turner). Zamiast antropologicznego podejœcia do widowiska proponuje teatrologiczno-dramatyczn¹ analizê i interpretacjê przejawów ¿ycia zbiorowego, której podstaw¹
jest za³o¿enie braku dualistycznej opozycji „¿ycie–sztuka”.
W Pos³owiu do Roku katastrofy Kosiñski przypomina, ¿e antropologia kultury od
dawna zajmuje siê rytua³ami, karnawa³ami, ceremoniami spo³ecznymi. Autor przyznaje,
¿e korzysta z bogatej sieci tradycji i inspiracji. Nie od¿egnuje siê od rozbudowanej
przez Goffmana szekspirowskiej metafory, w myœl której œwiat jest teatrem, aktorami s¹
ludzie, a ich role nie s¹ zdeterminowane przez pozycje jednostki w spo³eczeñstwie, ale
zale¿¹ od okolicznoœci, w jakich s¹ odgrywane. Kosiñski stara siê odpowiedzieæ na dwa
pytania: Z jakich tradycji zaczerpniête zosta³y wzorce poszczególnych aktów smoleñ-
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skiego dramatu? I które z tych wzorców okaza³y siê efektywne dla scalania wspólnoty
spo³ecznej? Obszerna publikacja prezentuje punkt widzenia z perspektywy tworzenia
przedstawieñ i widowisk o charakterze mniej lub bardziej masowym. Opowiada, w jaki
sposób „reaguje siê”, „buduje siê”, „stwarza siê” przedstawienia, ¿eby zrozumieæ, co siê
wydarzy³o. Niezwykle wa¿nym elementem ksi¹¿ki s¹ celnie dobrane i znakomicie opisane fotografie autorstwa Maksymiliana Rigamontiego. Puentuj¹, rozwijaj¹ i dookreœlaj¹ one poszczególne tematy, wzbogacaj¹c publikacjê o dodatkowy wymiar – narracjê
za pomoc¹ obrazu. Wystudiowane, wyraziste kadry, skoncentrowane na szczególe – potêguj¹ rozmiar tragedii. Pomagaj¹ zrozumieæ i „strawiæ” tak nieoczekiwane zdarzenie,
jakim sta³a siê katastrofa smoleñska. W jaki sposób wyra¿a³a siê niewiarygodnoœæ katastrofy smoleñskiej? „Teatr smoleñski” by³ teatrem monumentalnym, który ogarnia³ wielkie przestrzenie i przedzia³y czasowe, anga¿uj¹c wiele tysiêcy osób. Wykorzystywano
¿a³obne gesty utrwalone w polskiej tradycji zadusznej: palenie œwiec i zniczy, sk³adanie
kwiatów i innych przedmiotów (wœród nich najbardziej popularne pluszowe zabawki,
laurki, fotografie, listy do nie¿yj¹cych). Kosiñski w tych zachowaniach dostrzeg³ analogie pomiêdzy ¿a³ob¹ posmoleñsk¹ z 2010 r. a „kompozycj¹” sprzed piêciu lat, kreowan¹ po œmierci papie¿a Jana Paw³a II. Odnalaz³ w tych zachowaniach mechanizm reprodukcji, wrêcz rutyny ¿a³obnej. Jednak wszystkie dzia³ania posmoleñskie odznacza³y
siê znacznie silniejszym pierwiastkiem obywatelskim, posiada³y wrêcz cechy agory.
Monografia Kosiñskiego przypomina sw¹ budow¹ konstrukcjê dramatu. Podobnie
jak tragedia antyczna, rozpoczyna siê prologiem. Ta czêœæ w staro¿ytnej Grecji zapowiada³a nadejœcie tragedii. Poprzedza³y j¹ perypetia i katastrofa. Z kolei w klasycznych
formach dramatu akcja rozpoczyna siê od przedstawienia, poprzez rozwiniêcie, perypetiê, punkt kulminacyjny, skoñczywszy na rozwi¹zaniu. Kosiñskiego Prolog, nazwany
przez niego Katastrof¹, zawiera wszystkie elementy antycznego dramatu naraz. Nie
rozwija siê, nie zapowiada zwrotów akcji, nie prowadzi do kulminacji. Jest kulminacj¹
od samego pocz¹tku. Nie wywo³uje zbawiennego katharsis, czemu przede wszystkim
s³u¿y³y dramaty antyczne.
Zatem czêœæ pierwsza – Katastrofa – stanowi pierwszy akt smoleñskiego dramatu
i zarazem jego punkt kulminacyjny. Narracjê rozpoczyna „krajobraz po bitwie”. Kosiñski cytuje obszerne fragmenty publikacji Piotra Kraœki Smoleñsk. 10 kwietnia 2010.
Przytacza te¿ fragmenty rozmowy ambasadora RP w Moskwie – Jerzego Bahra, który
oczekiwa³ prezydenta i ca³ej delegacji na lotnisku smoleñskim, z Krzysztofem Piaseckim z dnia 14 kwietnia 2010 r. Tym samym autor publikacji porzuca zasady stosowane
w klasycznych poetykach, które zaleca³y umieszczanie katastrofy pod sam koniec tragedii. Eksponuje katastrofê w prologu, nastêpnie ca³oœæ akcji dramatycznej buduje wokó³
przyczyn, które do niej doprowadzi³y.
Kosiñski, przyk³adaj¹c do swoich analiz kategorie z ksi¹¿ki Johna McKenziego Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, analizuj¹cego katastrofê Challengera jako
performans kulturowy, organizacyjny i techniczny, wykorzystuje jego sposób myœlenia
o katastrofie jako efekcie z³o¿onych przyczyn, które maj¹ charakter performatywny.
Przytacza bezpoœrednie relacje œwiadków katastrofy, polityków, cz³onków rodzin ofiar.
Wymieniaj¹c uczestników smoleñskiego dramatu, przyjmuje konwencjê teatrologiczn¹
i nazywa ich role „aktorstwem wysokiego ryzyka”. Badacz, powo³uj¹c siê na komenta-
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rze i opinie wielu obserwatorów, podkreœla przypadkowoœæ obecnoœci niektórych osób
w tej tragicznej delegacji. Buduj¹c atmosferê dramaturgicznego napiêcia, Kosiñski
przeplata swoj¹ narracjê relacj¹ osób oczekuj¹cych w Katyniu na przylot prezydenckiego samolotu. Niejako wspó³uczestniczy w przebiegu zdarzeñ tu¿ po katastrofie. Cytuje
fragmenty publikacji Piotra Nisztora i Gra¿yny Zawadki z „Rzeczpospolitej” Sobota,
która zmieni³a historiê Polski.
Teatr ¿a³oby, czyli drugi akt smoleñskiego dramatu, otwieraj¹ Sceny utraty. W jaki
sposób autor Teatrów polskich. Roku katastrofy odtwarza wszystkie celebry i ceremonie
„teatru ¿a³oby narodowej”? Teatr ¿a³oby to proces wydobywania z siebie poczucia straty, który ma s³u¿yæ oswajaniu i pogodzeniu siê z ni¹. W interpretacji Kosiñskiego ca³e
¿ycie zbiorowe w okresie ¿a³oby narodowej, któr¹ og³osi³ ówczesny marsza³ek Sejmu,
obecnie prezydent RP – Bronis³aw Komorowski, to ca³oœciowy dramat/przedstawienie.
¯a³oba to przede wszystkim zjawisko kulturowe, które polega na zrytualizowanych sposobach postêpowania, pocz¹wszy od zmiany stroju, a¿ po skonwencjonalizowane zachowania, a wiêc zakazy (odwo³anie imprez sportowych i rozrywkowych) i nakazy (okolicznoœciowe wystêpy i ceremonie). ¯a³oba zakrojona na tak wielk¹ skalê, okreœlana mianem
„narodowej”, przestaje byæ procesem jednostkowym, osobistym. Staje siê cierpieniem
miêdzyludzkim, a wszystkie jej formy, pocz¹wszy od tych najbardziej naturalnych, takich jak msze, spontaniczne zgromadzenia i „marsze pamiêci”, a¿ po te najbardziej spektakularne, a wiêc sprowadzanie cia³ ofiar katastrofy do Polski, po¿egnanie narodowe czy
wreszcie pogrzeb pary prezydenckiej na Wawelu, uzyskuj¹ wyrazisty kszta³t gatunkowy.
Najbardziej podstawowe formy „¿a³oby narodowej” w pierwszym jej okresie polega³y na masowym zapalaniu zniczy i œwiec, sk³adaniu kwiatów i gromadzeniu siê
w miejscach kojarzonych z obecnoœci¹ zmar³ych b¹dŸ w innych miejscach naznaczonych tradycj¹ spotkañ i wspólnotowych doœwiadczeñ. Tak wiêc „teatr ¿a³oby” okaza³
siê prawdziwie monumentalnym, skrojonym na wielk¹ skalê „teatrem narodowym”.
Kosiñski ca³y ten proces nazywa transformacj¹ nastêpuj¹c¹ w trakcie ¿a³oby – czyli
operacj¹ na znakach, przedstawieniach i symbolach, poprzez które chce siê oddzia³ywaæ
na nie do koñca kontrolowan¹ podœwiadomoœæ. W takim znaczeniu ¿a³oba okazuje siê
zjawiskiem teatralnym.
Aktem trzecim, zatytu³owanym Antygona i Hamlet dla teatru ulicznego, Kosiñski
wprowadza czytelnika w teatraln¹ przestrzeñ. Takie odwo³anie nie jest przypadkowe
i ma swoje konsekwencje. Na ulicznej narodowej scenie nast¹pi³y wydarzenia, które autor ksi¹¿ki interpretuje poprzez figury Antygony i „polskiego Hamleta”. Parafrazuj¹c
opublikowany przed paroma laty artyku³ Juliusza Osterwy Antygona, Hamlet, Tobiasz
dla teatru spo³ecznego, Kosiñski nawi¹za³ do idei „teatru labiryntu” Stanis³awa Wyspiañskiego, w którym to artykule reformator teatru narodowego domaga³ siê, by na scenê wyszli „polski Edyp i polska Antygona”.
Kosiñski analizuje podan¹ do publicznej wiadomoœci decyzjê kardyna³a metropolity
krakowskiego Stanis³awa Dziwisza w sprawie pochówku prezydenckiej pary na Wawelu. Gest, który mia³ s³u¿yæ „umocnieniu wspólnoty narodowej”, wywo³a³ ostre
kontrowersje i drastycznie podzieli³ spo³eczeñstwo. Fala protestów przesz³a przez kilka
najwa¿niejszych miast w Polsce, ale najsilniejszym aktem sprzeciwu okaza³ siê opublikowany w „Gazecie Wyborczej” protestacyjny list otwarty Andrzeja Wajdy, który ostro
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skrytykowa³ decyzjê og³oszon¹ przez w³adze Koœcio³a jako „niefortunn¹, podjêt¹ pochopnie w chwili ¿a³oby i wspó³czucia”. Kosiñski w tym akcie protestu dostrzega paralelê katastrofy smoleñskiej z Antygon¹ wystawion¹ przez Wajdê w 1984 r. na scenie
Starego Teatru w Krakowie. Wtedy inscenizacja znanej tragedii Sofoklesa by³a wyrazem protestu wybitnego re¿ysera przeciwko w³adzom stanu wojennego. Autor Roku katastrofy odczytuje list Wajdy jako powtórzenie „gestu Antygony”, a dok³adnie – jako
„odmowê uznania decyzji w³adzy obwieszczonej obywatelom jako obowi¹zuj¹ce prawo, uniewa¿niaj¹ce pogl¹dy, opinie, poczucie etyczne” (s. 173–174). Reinterpretacyjne
odczytanie mitu Antygony wydaje siê analogiczne do postulatu rozdzielenia wiêzów rodzinnych i stosunków w³adzy.
Zwi¹zki z szekspirowskim Hamletem wydaj¹ siê ju¿ mniej oczywiste. Kosiñski,
powo³uj¹c siê na Studium o Hamlecie Wyspiañskiego, które akcentowa³o „rozdwojenie” postaci szekspirowskiego Hamleta na „dawnego” (poddanego woli Ducha ojca,
który objawia „straszliw¹ prawdê” zmar³ych) i „nowego” Hamleta (który osi¹ga pe³niê
swej dojrza³oœci w chwili œmierci), szuka analogii do braci Kaczyñskich (bliŸniaczoœæ
potraktowana jest jako rozdwojenie Hamleta). Rozwijaj¹c swoj¹ myœl interpretacyjn¹,
teatrolog konkluduje, ¿e Hamlet, by móc spe³niæ swoj¹ misjê, musi zniszczyæ fa³szywy
porz¹dek ¿ycia spo³ecznego, rozbiæ pokój oparty na k³amstwie” (s. 184). Hamlet (tutaj:
brat zmar³ego prezydenta Lecha – Jaros³aw, naturalny nastêpca i zastêpca, ¿ywe uosobienie nie-obecnoœci swego brata) po spotkaniu z Duchem ojca (tutaj: ucieleœnieniem
tradycji) deklaruje przywrócenie dawnego ³adu poprzez wyidealizowanie zmar³ego
i ukaranie tych, którzy go zniszczyli. ród³em takich analiz sta³ siê film Ewy Stankiewicz, powsta³y we wspó³pracy z Janem Pospieszalskim Solidarni 2010, w którym pojawi³y siê wypowiedzi posmoleñskich „polskich Hamletów” (którzy przekonani o swojej
s³usznoœci i sile – co podkreœla Kosiñski – zamierzali ruszyæ na siedzibê premiera).
Dramat krzy¿owy – akt czwarty prezentuje apogeum centralnej areny „teatru narodowego”. Tytu³ czêœci IV ma zwi¹zek z postawionym tu¿ po katastrofie przed Pa³acem
Prezydenckim drewnianym krzy¿em. Spontaniczna akcja z pocz¹tku by³a tylko jedn¹
z wielu form materializacji ¿a³oby, a zarazem dope³nieniem ca³oœci symbolicznego grobu
w miejscu zwi¹zanym z par¹ prezydenck¹, czyli na Krakowskim Przedmieœciu. W³aœnie
tutaj ulokowa³a siê scena g³ówna narodowego theatrum. Na scenie tej – w interpretacji
Kosiñskiego – pojawili siê ju¿ nie ¿a³obnicy, ale performerzy. Niespodziewanie w³aœnie
ów krzy¿ sta³ siê Ÿród³em najsilniejszego konfliktu, wywo³uj¹c kilkutysiêczn¹ demonstracjê, która w zaskakuj¹cym tempie przeobrazi³a siê w artystyczno-polityczny happening. Krzy¿ z biegiem czasu obrasta³ g¹szczem dodatkowych znaczeñ, a plac przed nim
przejmowa³ funkcjê ringu dla poszczególnych „aktorów”. Kiedy wreszcie w³adze pañstwowe, przy biernej postawie Koœcio³a, postanowi³y usun¹æ ów symbol sprzed Pa³acu
Prezydenckiego i przenieœæ go w mniej eksponowane miejsce, nieoczekiwanie nast¹pi³o
„wyjœcie poza ramy przedstawienia” przez grupy manifestuj¹cych ludzi. Zaczê³a siê regularna walka o metaforê, która dla jednych stanowi³a sacrum, innych prowokowa³a do
dzia³añ w stylu profanum. Przebieg tej fazy dramatu okaza³ siê najbardziej dynamiczny
i nieprzewidywalny. Dosz³o do bankructwa wszystkich „aktorów” tego przedstawienia.
„Zgra³y siê” wszystkie strony konfliktu i ca³ego ulicznego teatru. Najwa¿niejsze instytucje pañstwowe i koœcielne okaza³y bezradnoœæ wobec tego, co siê naprawdê wydarzy³o.
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Autor opisuje skomplikowane emocje wielu tysiêcy ludzi, którzy demonstrowali
swoj¹ rozpacz. Wraz z przekroczeniem granic i naruszeniem tabu ich uczucia eksplodowa³y. Cierpienie jednych przeplata³o siê z poczuciem radosnej swobody innych.
Nast¹pi³o wyjœcie poza narzucone spo³eczne ramy i regu³y gry. Teatr ¿a³oby i œmierci
przeciwnicy krzy¿a zast¹pili karykaturalno-parodystyczn¹ b³azenad¹, której celem by³o
doprowadzenie cudzych hase³ i przekonañ do absurdu. Ta swoista „karnawalizacja ¿ycia” z bluŸnierczymi prowokacjami w tle powo³a³a do performatywnych dzia³añ „aktorów ¿ycia codziennego” poprzez kostium, poniewa¿ karnawa³opodobny charakter manifestacji podkreœla³y maski i peruki niektórych uczestników demonstracji. Obroñcy
krzy¿a manifestowali powagê, kult ofiary, trwanie w ¿a³obie, wiernoœæ pamiêci, podczas gdy ich oponenci inscenizowali karykaturalny sprzeciw wobec wszelkiej bogoojczyŸnianej ideologii. Kosiñski ujawni³ moc ludzi wierz¹cych, ale tak¿e tzw. jurodiwych. Wszystkich w koñcu pokonanych, usuniêtych, rozgonionych. Kosiñski podkreœla
wyczerpanie siê energii po obu stronach barykady. Dramat na Krakowskim Przedmieœciu przebiega³ w sposób zdecydowanie najjaskrawszy i najbardziej gwa³towny. W koñcu przesta³ budziæ spo³eczne zainteresowanie, poniewa¿ w oczach opinii publicznej obie
strony konfliktu by³y nazbyt dziwaczne, anormalne, skandaliczne, aby mog³y staæ siê
trwa³¹ i uznan¹ czêœci¹ uk³adu si³. Doprowadzi³y do eksplozji i to by³o ich apogeum.
Oto obchodzimy Dziady… – szósty akt dramatu. Obchody rocznicowe katastrofy
smoleñskiej 10 kwietnia 2011 r. okaza³y siê powtórzeniem, ale ju¿ w mikroskali, wydarzeñ sprzed roku. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e na centralne obchody w³adze pañstwowe wyznaczy³y
Cmentarz Pow¹zkowski, a dok³adnie – miejsce w pobli¿u pomnika ofiar katastrofy. Natomiast dla obroñców krzy¿a punktem kulminacyjnym rocznicowych uroczystoœci pozosta³o Krakowskie Przedmieœcie. W interpretacji Kosiñskiego zgromadzenie narodowe
znów zyska³o cechy festynu, gdy w póŸnych godzinach popo³udniowych przed Pa³acem
Prezydenckim odby³ siê happening „Las Smoleñski”, podczas którego wypuszczono
w powietrze wype³nione helem bia³e i czerwone balony, z przyczepionymi nazwiskami
ofiar katastrofy smoleñskiej. Kolejne punkty obchodów rocznicowych by³y ju¿ takie
same, jak co miesi¹c („marsz pamiêci”, poprzedzony msz¹ w archikatedrze Œwiêtego
Jana). Ale, jak zauwa¿a autor w ostatnim podrozdziale tej czêœci dramatu zatytu³owanym Po ogniu szum wiatru cichego, po przesileniu spokój zagoœci³ na arenie. Przy
odg³osach okrzyków i œpiewów, z ³opocz¹cymi flagami, transparentami i p³omieniami
zniczy w tle, aktorzy „smoleñskiego dramatu” opuszczali scenê.
W krótkim podsumowaniu zatytu³owanym Ite bêd¹cym siódm¹ i ostatni¹ czêœci¹ teatrologicznej analizy posmoleñskiego dramatu, teatrolog konkluduje, ¿e dramat ten udowodni³, ¿e istniej¹ce i ugruntowane propozycje organizowania wspólnoty s¹ anachroniczne i ¿e tradycjonalistyczna wizja wspólnoty patriotycznej w duchu narodowym
ponios³a klêskê, i to nie pomimo, lecz w³aœnie dlatego, ¿e zosta³a z takim rozmachem
zainscenizowana.
Czy rzeczywiœcie tak jest, jak to ocenia Kosiñski? Bo jeœli nawet wszystkie opisane
gesty i zachowania pochodz¹ z historycznego i kulturowego lamusa, to czy w przypadku narodowego dramatu katastrofy smoleñskiej nie zosta³a w nich zawarta ¿ywa treœæ
i emocja spo³eczna? Dowodzi tego choæby bogactwo zjawisk, które zaistnia³y podczas
trwania ¿a³oby narodowej, a które relacjonuje i analizuje w swojej pracy wybitny teatro-
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log. W³aœnie te stare formy pos³u¿y³y wyra¿aniu wspó³czesnych emocji i sta³y siê si³¹
napêdow¹ dla wspólnoty ducha, patriotyzmu i tradycji. Tak wiêc wbrew temu, co pisze
Kosiñski, w³aœnie tradycyjne formy rytua³u narodowego i spo³ecznego rozbudzi³y
prawdziw¹ energiê wspólnotow¹. W kontekœcie tak niewiarygodnego wydarzenia, jakim sta³a siê katastrofa prezydenckiego samolotu, mo¿na by siê zastanowiæ, jakie miejsce we wspó³czesnoœci zajmuje polski patriotyzm. I jak¹ przyjmuje postaæ? Czy wspieraj¹ go media i politycy? Dlaczego wiêc nie wykszta³ca siê jego nowa ekspresja
i symbolika?
Przewodnim tematem Teatrów polskich. Roku katastrofy jest têsknota za wspólnot¹,
myœlenie w duchu polskiej tradycji romantycznej o tym, ¿e ludzie mog¹ siê zjednoczyæ.
Tak¹ opiniê na temat najnowszej ksi¹¿ki Kosiñskiego wyg³osi³ na antenie „Dwójki” autor programu Rozmowy o zmroku – Jacek Wakar, który zwróci³ uwagê na fakt, ¿e ludzie
maj¹ w sobie potrzebê tworzenia spektaklu. Wszystkie skutki katastrofy dowiod³y, ¿e
wspólnoty nie mo¿na improwizowaæ, nie mo¿na jej równie¿ symulowaæ, siêgaj¹c po
nieskuteczne wzorce zbiorowych zachowañ. Wspólnotê mo¿na wy³¹cznie czyniæ. Zgadzam siê z t¹ opini¹. Jak równie¿ z tym, ¿e analiza Kosiñskiego potwierdza, ¿e w miarê
rozwoju wydarzeñ wokó³ katastrofy smoleñskiej dostrzegano kolejny akt dramatu polskiego mêczeñstwa. „Aktorzy” spod znaku obroñców krzy¿a siêgnêli po repertuar
romantyczno-patriotyczny o zabarwieniu religijnym i wysokim stê¿eniu patosu. Sposoby, w jakie krêgi narodowe performowa³y jednoœæ, zaczerpniête zosta³y z takich gatunków, jak msza za ojczyznê, czuwanie, modlitwa, jak równie¿ z repertuaru powstañczego
czy choæby z demonstracji antykomunistycznych. Jak wykazuje Kosiñski, nie oddzia³ywa³y one spajaj¹co na zaanga¿owanych uczestników, lecz zawê¿a³y kr¹g ludzi
uto¿samiaj¹cych siê z tego typu zachowaniami.
Kosiñski napisa³ ksi¹¿kê o najwiêkszym teatrze i dramacie wspó³czesnej Polski.
W teatrze tym widzów i aktorów by³y miliony, jego sceny budowano na ulicach, placach i skwerach w ca³ym kraju. Do w³aœciwej inscenizacji u¿yto gigantycznego decorum religijnego i narodowego, niezliczonych symboli i znaków. Ju¿ po kilku pocz¹tkowych sekwencjach tego dramatu scenariusz dzia³añ nieuchronnie zmierza³ do konfliktu
ostatecznego. A potem ju¿ tylko siê potêgowa³ w kolejnych ods³onach.
Za spraw¹ tej nieporównywalnej z niczym katastrofy zaktualizowa³ siê ca³y sztafa¿
anachronicznych ju¿ gestów i zachowañ. Okaza³o siê, ¿e korzenie narodowych tradycji,
które od wieków tkwi¹ w dawnych obrzêdach i obyczajach, siêgaj¹ o wiele g³êbiej, ni¿
mo¿na by³o siê tego spodziewaæ. Tym razem potwierdzi³y d³ugie trwanie pewnych toposów i ról.
Zgadzam siê z Kosiñskim, ¿e wydarzenia zwi¹zane z ¿a³ob¹ i ze Smoleñskiem by³y
wstrz¹sem dla polskiego ducha. Rozwa¿ania o spektaklu i aktorach, o wyczerpaniu energii obroñców krzy¿a i napastników – to przede wszystkim niezwykle trafne odczytanie
interpretacyjno-teatrologiczne. Lektura Teatrów polskich. Roku katastrofy jest tekstem
inspiruj¹cym nie tylko dla teatrologów, ale tak¿e dla wszystkich zaintrygowanych tym,
co siê wtedy wydarzy³o. Ksi¹¿ka wskazuje na fenomeny z punktu widzenia tak nieprzewidzianego zdarzenia, jakim sta³a siê katastrofa smoleñska. Analiza nieoczekiwanego
zasiêgu i konsekwencji tej katastrofy ujawnia si³y i moce, nad którymi nikomu nie
uda³o siê zapanowaæ.
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Kosiñski stara siê sumiennie wykorzystywaæ ró¿ne Ÿród³a (prasa, Internet, raport
komisji MAK), a póŸniejsze rozdzia³y pracy czêsto opatruje post factum przypisami
i uzupe³nieniami koryguj¹cymi nieco za³o¿enia wstêpne. Wszystko konsekwentnie podporz¹dkowuje interpretacji w duchu performance studies. Interesuj¹ca jest jego wnikliwoœæ w badaniu nie tylko przebiegu samej katastrofy, ale tak¿e jej genezy. Autor przypomina, ¿e celem wyprawy prezydenta i jego œwity ju¿ od samego pocz¹tku by³
performance – ceremonia symboliczna, jak¹ mia³y byæ obchody siedemdziesi¹tej rocznicy zbrodni katyñskiej, których przebieg wymaga³ specjalnie skompletowanej grupy
uczestników. I taka grupa zosta³a stworzona. Ca³a misja katyñska od pocz¹tku zosta³a
prze³adowana funkcjami i znakami symbolicznymi.
Powiedzmy wreszcie na koniec, ¿e przedstawiona tu obszerna i bardzo treœciwa
ksi¹¿ka Kosiñskiego wzbudza wiele kontrowersji, rozczarowuj¹c zarówno tropicieli teorii spiskowych, jak i zapalonych politykierów. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie mo¿na zarzuciæ
autorowi braku obiektywizmu, stara³ siê bowiem wyjœæ poza fatalny podzia³ i oceniaæ
obie strony posmoleñskiej barykady, bez partyjnych sympatii i animozji. W analizach
dzia³añ g³ównych aktorów politycznej sceny unika³ czarno-bia³ych schematów. Natomiast w kwestii przyczyn samej katastrofy badacz nie zaj¹³ stanowiska. Próbowa³
zg³êbiæ rytua³y, które towarzyszy³y prze¿ywaniu narodowej ¿a³oby oraz jej doraŸnej
teatralizacji. Zastosowana przez Kosiñskiego perspektywa performansu pozwoli³a mu
na osi¹gniêcie oryginalnoœci wywodu. Imponuj¹cy pokaz rozbrajania przeró¿nych narracji, demaskowania podprogowych przekazów przykuwa uwagê czytelnika. Praca Kosiñskiego jest jedyn¹ w swoim rodzaju publikacj¹ na temat katastrofy smoleñskiej, analizuj¹c¹ w tak oryginalny sposób jej ca³y dramat. Krytycy ocenili j¹ jako jedno
z najwa¿niejszych dokonañ polskiej myœli teatrologicznej, a sposób analizy badacza
uznali za odkrywczy. Atutem jêzykowym publikacji jest piêkna polszczyzna, bogato inkrustowana fachow¹ terminologi¹. Œwie¿oœæ i ca³kowita odmiennoœæ perspektywy spojrzenia na ten wspó³czesny narodowy dramat odró¿niaj¹ omawian¹ ksi¹¿kê od pozosta³ych, które wci¹¿ jeszcze ukazuj¹ siê na rynku ksiêgarskim.
Trudno jednak przemilczeæ uwagi krytyczne, które skierowano pod adresem autora
publikacji. Wed³ug mnie najpowa¿niejszym zarzutem jest to, ¿e Kosiñski, wykorzystuj¹c kategoriê performansu, zbada³ wydarzenie wy³¹cznie poprzez poœrednictwo
mediów. Bo, jak sam mówi w Pos³owiu, smoleñski dramat by³ przede wszystkim wydarzeniem medialnym. Wiadomo, ¿e sprawozdawca zawsze skazany jest na fragmentarycznoœæ przekazu, a do wytwarzania efektu i wra¿enia ca³oœci oraz spójnoœci przyczyniaj¹ siê w³aœnie media, przede wszystkim telewizja. Ka¿dy, kto kiedykolwiek opisywa³
przedstawienia teatralne wie, ¿e ich pe³ny i ca³oœciowy opis jest niemo¿liwy. Podobnie
sta³o siê z przedstawieniami posmoleñskimi, które jako ca³oœæ zosta³y wytworzone
przez media i zaistnia³y g³ównie w nich. Ta teza wydaje mi siê jak najbardziej s³uszna.
Najwa¿niejszy jednak jest fakt, ¿e pozycja Teatra polskie. Rok katastrofy otwiera
pole do dyskusji, która ci¹gle trwa. Nie jest wiêc tekstem ostatecznym i – co sam autor
podkreœla – mo¿na by wci¹¿ jeszcze dopisywaæ kolejne rozdzia³y do tego dzie³a.
Ma³gorzata Andrzejak-Nowara

STUDIA SLAVICA XVIII, z. 2
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Marta Skwara, „Polski Whitman”.
O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej,
Uniwersitas, Kraków 2010, ss. 475
Marta Skwara jest cz³onkiem-za³o¿ycielem The Transatlantic Walt Whitman Association oraz autork¹ czterech ksi¹¿ek i przesz³o piêædziesiêciu artyku³ów naukowych,
a tak¿e wspó³autork¹ podrêcznika akademickiego Komparatystyka dla humanistów
(Warszawa 2011).
Autorka recenzowanej pozycji „Polski Whitman”. O funkcjonowaniu poety obcego
w kulturze narodowej postawi³a sobie za cel odpowiedzieæ na pytanie, czy z³o¿one
i szerokie badania recepcji twórcy obcego, w tym konkretnym przypadku amerykañskiego poety Walta Whitmana (1819–1892), w kulturze narodowej s¹ wspó³czeœnie
wa¿ne i zasadne. W swojej pracy stara siê pokazaæ, jak badanie recepcji mo¿e wp³ywaæ
na wspó³czesn¹ percepcjê funkcjonowania tekstów obcych w kulturze narodowej oraz
pozwala zmieniaæ postrzeganie polskiej kultury narodowej, a tak¿e tego, co nasza kultura mo¿e zaoferowaæ kulturze œwiatowej.
Rezygnuj¹c z formalnego wstêpu do swojej pracy, Skwara rozpoczyna rozwa¿ania
od przedstawienia „starych” i „nowych” zagadnieñ komparatystycznych zwi¹zanych
z recepcj¹ nie tylko twórczoœci poety, jak wskazuje podtytu³ pracy, ale te¿ twórcy obcego w ogólnoœci. Porównuje tu ona prace zwi¹zane z recepcj¹ twórców powsta³e w wieku XIX (m.in. Louisa Paula Betza czy Josepha Texte’a) oraz nowsze tradycje rozpoczynaj¹ce siê tomem Literary Communication and Reception wydanym w 1980 r.,
a bêd¹cym owocem IX kongresu ICLA (The International Comparative Literature Association) w Innsbrucku w 1979 r. Przedstawiaj¹c pogl¹dy m.in. R. C. Holuba (1984)
zwi¹zane ze zmian¹ mentalnoœci czytelników w powojennej Europie oraz wyczerpaniem starych metod badania recepcji, podkreœla ona prawo ka¿dego czytelnika do indywidualnego odczytania danego tekstu. Nastêpnie autorka zwraca szczególn¹ uwagê na
fundamentalny wp³yw przek³adów tekstów obcego twórcy na jego recepcjê w kulturze
narodowej, a tak¿e na to, jak wa¿ny w badaniu recepcji jest odbiór twórcy obcego przez
twórców rodzimych oraz ró¿ne krêgi kulturowe. Podpieraj¹c siê badaniami teoretyków
(m.in. Itamara Even-Zohara, Susan Bassnett czy André Lefevere’a), Skwara wskazuje,
¿e badanie recepcji twórcy nie ogranicza siê tylko do interpretacji dostêpnych opracowañ krytycznych dzie³ danego twórcy, ale polega tak¿e na zbadaniu kreacji tych dzie³
przez wydawców, wypowiedzi t³umaczy dotycz¹cych ich przek³adu czy te¿ porównania
ich z literatur¹ rodzim¹. Autorka podsumowuje swoje rozwa¿ania teoretyczne, stwierdzaj¹c, ¿e poniewa¿ recepcja twórcy obcego jest niejednorodna, z³o¿ona i obejmuje bar-
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dzo wiele obszarów, nie mo¿na wypracowaæ jednolitej metodologii, dziêki której mo¿na by uzyskaæ ca³oœciow¹ wizjê sposobu funkcjonowania twórcy obcego w kulturze
narodowej.
Opieraj¹c siê na tym za³o¿eniu, Skwara opracowa³a strukturê i zagadnienia swojej
ksi¹¿ki w oœmiu rozleg³ych rozdzia³ach. Rozdzia³ ju¿ omówiony, a rozpoczynaj¹cy ca³¹
pracê dotyczy szeroko pojêtej teorii badania recepcji twórcy obcego. Nastêpne rozdzia³y
skupiaj¹ siê ju¿ wy³¹cznie na polskim odbiorze dzie³ Whitmana i ich odczytaniu w Polsce. Rozdzia³ drugi – Co wiemy, a czego nie wiemy o Whitmanie? – zawiera ogólne informacje o poecie dostêpne przeciêtnemu czytelnikowi w Polsce. Mowa tutaj o has³ach
encyklopedycznych, popularnych Ÿród³ach internetowych (portal Wikipedia) czy notach
biograficznych (sporz¹dzonych m.in. przez Stanis³awa Barañczaka czy Juliusza ¯u³awskiego). W tej czêœci autorka przedstawi³a tak¿e obecnoœæ twórczoœci Whitmana w polskim œwiecie naukowym (ubolewaj¹c, ¿e temat w tym krêgu nie zosta³ nale¿ycie wyczerpany) oraz interpretacjê elementów biografii i twórczoœci poety przez odbiorców
w Polsce, omawiaj¹c m.in. dostêpne polskiemu czytelnikowi t³umaczenia utworów. Kolejna czêœæ, zatytu³owana enigmatycznie Czego nie wiemy o Whitmanie?, przedstawia
elementy biografii polskiemu odbiorcy znane s³abo albo zgo³a wcale nieznane, pominiête przez t³umaczy czy biografów. Rozdzia³ koñczy Polska recepcja Whitmana, gdzie
autorka przedstawia odbiór tekstów Whitmana w Polsce jeszcze za ¿ycia autora oraz po
jego œmierci a¿ do wspó³czesnych t³umaczeñ i odczytañ w roku 2007.
Nastêpny rozdzia³, zatytu³owany Polityka a poetyka Whitmana – Whitman a polityka
poetyki, porusza problem wykorzystania twórczoœci poety do celów politycznych i socjalistycznej propagandy. W tej czêœci swojej pracy Skwara odpowiada na pytania
zwi¹zane m.in. z powodami, dla których Whitman, poeta przecie¿ amerykañski, czyli
reprezentant wrogiego socjalistycznej Polsce pañstwa, zdoby³ tak¹ popularnoœæ. Poruszono tutaj tak¿e kwestiê (homo)seksualnoœci poety, wskazuj¹c, ¿e w Polsce w latach
50. i 60. odczytywano jego twórczoœæ raczej w kontekœcie heteroseksualnym lub ca³kowicie tê kwestiê przemilczano. Czytelnik znajdzie w tej czêœci dok³adn¹ analizê wydarzeñ z 1955 r. (rocznica upamiêtniaj¹ca stulecie pierwszego wydania Leaves of Grass
[1855]), kiedy polityczne zainteresowanie Whitmanem w pañstwach socjalistycznych
osi¹gnê³o punkt kulminacyjny. Autorka podkreœla, ¿e zainteresowanie twórczoœci¹ poety w kontekœcie politycznym spowodowane by³o odczytaniem jego dzie³ (dostêpnych
t³umaczeñ) jako peanów na czeœæ zwyk³ych ludzi i ich równoœci, co wprawdzie nie by³o
niezgodne z prawd¹, jednak nie patrzono na jego twórczoœæ jako na ca³oœæ, lecz tylko na
wybrane aspekty pasuj¹ce do ówczesnej ideologii. Wyczerpuj¹ca analiza odczytañ politycznych twórczoœci Whitmana, wsparta porównaniem oryginalnych tekstów z ówczesnym ich t³umaczeniem, pozwala czytelnikowi na samodzieln¹ interpretacjê oraz
wyci¹gniêcie w³asnych wniosków. Dodatkowo Skwara przytacza ówczesne opinie
i opracowania krytyczne (m.in. Stefana Rudniañskiego, Antoniny Sokolicz) wyraŸnie
ukazuj¹ce punkt widzenia ówczesnej krytyki literackiej.
Kolejny rozdzia³ autorka poœwiêci³a na przedstawienie i przedyskutowanie sposobu
postrzegania Whitmana przez polskich pisarzy i poetów oraz wp³ywu, jaki Whitmanowska twórczoœæ odcisnê³a na ich dzie³ach oraz rozwoju. Skwara omawia odczytania Whitmana przez wielbi¹cego wytworn¹ formê w poezji Zenona Przesmyckiego „Miriama”,
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jako „poety surowego”, niedorównuj¹cego w jego mniemaniu kunsztowi innych ówczesnych twórców, m.in. Williama Cullena Bryanta czy Henry’ego Wadswortha Longfellowa. Antoni Lange uwa¿a³ Whitmana za m³odego i silnego proroka, rodowitego Amerykanina s³awi¹cego szlachetnoœæ i piêkno swego kraju. Opinia Stanis³awa Brzozowskiego o Whitmanie zwi¹zana, zdaniem autorki, ze szczególnym wyborem wierszy poety
dostêpnych w tamtym czasie na rynku, pocz¹tkowo niezbyt entuzjastyczna i nieco powœci¹gliwa, po zapoznaniu siê z innymi dzie³ami Amerykanina, tym razem esejami,
zmienia siê, gdy Brzozowski dostrzega Whitmana jako piewcê radoœci ¿ycia. Futurysta
Jerzy Jankowski widzia³ Whitmana jako uduchowionego poszukiwacza niepoddaj¹cego
siê etykietyzowaniu i klasyfikacji. Oprócz wy¿ej wymienionych polskich twórców autorka w podobnym stylu opisuje recepcjê amerykañskiego poety przez Juliana Tuwima,
Jana Stura, Czes³awa Mi³osza czy Józefa Czechowicza.
W nastêpnym rozdziale, dotycz¹cym polskich serii przek³adów wierszy Whitmana,
autorka na samym pocz¹tku zaznacza metodologiê, jak¹ obra³a w tej czêœci swojej pracy. Zwracaj¹c uwagê na ró¿nice i zwi¹zki miêdzy komparatystyk¹ i przek³adem jako
dyscyplin¹, wymieniaj¹c jednoczeœnie dwa g³ówne nurty: amerykañski – zwi¹zany bardziej z polityk¹ i aspektem spo³ecznym oraz drugi – reprezentowany przez Susan Bassnett, dla której w centrum zainteresowania znajduje siê jêzyk i kultura, Skwara wyraŸnie zaznacza, ¿e zamierza czerpaæ z obu dziedzin i nurtów, aby zamiast skupiaæ siê na
badaniu zamkniêtych serii przek³adowych – czyli samym produkcie – zbadaæ, jak rzeczywiœcie funkcjonuje literatura. Autorka analizuje tutaj trzy najpopularniejsze w Polsce wiersze Whitmana: Out of the Cradle Endlessly Rocking, We Two, How Long We
Were Fool’d i Miracles. Omawiaj¹c je kolejno, Skwara skrupulatnie wskazuje poszczególne t³umaczenia i ich autorów, rysuje kontekst nie tylko literacki, ale równie¿ wydawniczy i polityczny, który niejednokrotnie mia³ wp³yw na decyzje podejmowane przez
t³umaczy.
Kolejna czêœæ pracy poœwiêcona jest intertekstualnoœci oraz interkulturowoœci twórczoœci i osoby Whitmana w tekstach polskich. Autorka podkreœla tutaj, ¿e na recepcjê
twórcy obcego sk³ada siê równie¿ to, w jaki sposób on i jego twórczoœæ s¹ „wpisani”
w to, co znane i nasze – polskie. Skwara przytacza w tym rozdziale cytowania
i nawi¹zania do Whitmana przez m.in. Stefana ¯eromskiego w Dziejach grzechu
(1908), w twórczoœci Leopolda Staffa, Kazimierza Wierzyñskiego czy Tadeusza Ró¿ewicza i Danuty Mostwin.
W rozdziale siódmym autorka omawia inny aspekt recepcji twórcy obcego w kulturze narodowej, przypatruj¹c siê Whitmanowi i jego twórczoœci w filmie i telewizji. Tym
razem jednak autorka nie skupia siê ju¿ na tym, jak dane dzie³o jest odbierane w naszej
kulturze, lecz raczej – co kreacje filmowe twórczoœci Whitmana mog¹ przekazaæ, powiedzieæ odbiorcom w innej kulturze, która – jak pisano wczeœniej – mo¿e w zupe³nie
inny ni¿ rodacy poety sposób interpretowaæ ró¿ne kwestie. Autorka zajmuje siê tutaj
jednym filmem pe³nometra¿owym – Stowarzyszeniem umar³ych poetów (Dead Poets
Society, rok premiery œwiatowej – 1989, polskiej – 1990) oraz jednym odcinkiem
amerykañskiego serialu telewizyjnego Dr. Quinn emitowanego w Polsce w latach
1993–1998. Chocia¿ Skwara dok³adnie analizuje sposób przedstawienia twórczoœci oraz
osoby Whitmana w tych produkcjach, tj. homoseksualny wydŸwiêk jego poezji i specy-
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ficzn¹ naturê tej twórczoœci jako przekraczaj¹cej granice i bariery, to jednak brakuje tutaj bezpoœredniego odniesienia do odbioru tych dwóch pozycji w polskiej kulturze. Na
samym pocz¹tku rozdzia³u autorka, relacjonuj¹c swoje spotkanie z pewn¹ nastolatk¹
w poci¹gu, wspomina o tym, ¿e dziewczyna kojarzy Whitmana ze Stowarzyszeniem...,
oraz wtr¹ca, ¿e film jest wci¹¿ wykorzystywany w polskich szko³ach przez nauczycieli
chc¹cych zainteresowaæ uczniów twórczoœci¹ poetów amerykañskich.
Ostatni rozdzia³ jest porównaniem odniesieñ twórców polskich do twórczoœci i myœli
Whitmana oraz jego spadkobiercy Franka O’Hary’ego. W tej czêœci autorka wyjaœnia,
jak ró¿ne mog¹ byæ odbiór oraz wykorzystanie dorobku twórcy obcego w kulturze narodowej. Wyjaœnia ró¿nice miêdzy do z³udzenia podobnymi pojêciami europejskiego ju¿
„whitmanizmu”, uœwiêconego niejako w kolejnych pokoleniach twórców polskich (np.
Tuwima i Mi³osza), a lokalnego „o’haryzmu”, którego szczyt popularnoœci w Polsce
przypada na lata 80. i który promowany by³ w g³ównej mierze przez Bohdana Zadurê.
Skwara porównuje tutaj m.in. kwestiê, w jaki sposób twórczoœæ Franka O’Hary’ego odbija³a siê w twórczoœci poetów polskich – np. Jacka Podsiad³y, która, wed³ug autorki,
w pocz¹tkowej fazie twórczoœci polskiego poety by³a raczej prób¹ przeniesienia ducha
utworów Amerykanina na grunt kultury polskiej. Omawiany tu rozdzia³, a tak¿e merytoryczna czêœæ ksi¹¿ki zakoñczona jest trzeŸwym stwierdzeniem, ¿e ka¿de m³ode pokolenie twórców bêdzie szuka³o w³asnej niezale¿noœci, odrzucaj¹c stare i utarte autorytety.
Ma to zastosowanie do, zdaniem autorki, ironicznych odniesieñ wspó³czesnych do twórczoœci i nazwiska O’Hary’ego oraz luŸnych lub nieistotnych nawi¹zañ do Whitmana.
Praca Marty Skwary dotycz¹ca recepcji twórcy obcego w kulturze narodowej jest pozycj¹ zas³uguj¹c¹ na uwagê przede wszystkim ze wzglêdu na skrupulatne analizy tekstów Ÿród³owych w zestawieniu z opublikowanymi t³umaczeniami. Pozycja ta wyró¿nia siê równie¿ dziêki szerokiemu zakresowi zagadnieñ nieograniczaj¹cych siê jedynie
do badania recepcji krytycznej, dostêpnej w publikacjach literackich, ale tak¿e obejmuj¹cych materia³y, z których amerykañskiego poetê mo¿e poznaæ przeciêtny czytelnik, tj.
has³a w encyklopediach i s³ownikach literackich. Wybrana przez autorkê metodologia
oscyluj¹ca pomiêdzy klasyczn¹ – „uœwiêcon¹” komparatystyk¹ a „nowoczesnym” podejœciem, podkreœlaj¹cym wagê roli t³umacza w recepcji twórcy i przek³adu, pozwala na
dog³êbne przyjrzenie siê nie tylko samemu odbiorowi, ale tak¿e dzia³aniom, jakim poddane s¹ dzie³a twórcy obcego w kulturze polskiej. Dziêki przegl¹dowi zmian w przek³adach mo¿na ³atwo zaobserwowaæ, w jaki sposób kszta³towano dany utwór, „dopasowuj¹c” go do danej ideologii i okreœlonych odbiorców. Takie dzia³ania zaobserwowali
ju¿ w 1997 r. badacze przek³adu Basil Hatim i Ian Mason. Wybrane przez autorkê systemy polskiej kultury, tj. polityka, literatura, sztuka, wskazuj¹, w jak wielu aspektach
naszej kultury mo¿emy odnaleŸæ twórcê obcego. Przypadek naszej kultury i literatury
jest w tej mierze szczególny, jako ¿e polszczyzna nale¿y do tzw. jêzyków s³abych, czyli
pomimo bogatej historii i wk³adu kulturowego naszym jêzykiem mówi zbyt ma³o poliglotów oraz ludzi za granic¹, a polski rynek czytelniczy jest bogaty przede wszystkim
w literaturê obc¹.
Aleksandra Mucha
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Joanna Kuæ, S³ownik XVII-wiecznych nazw osobowych
Trzebieszowa i okolic, Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,
Siedlce 2012, ss. 204
Nazwy w³asne odnotowywane w jêzyku polskim, wystêpuj¹ce od pocz¹tków polszczyzny, nios¹ ze sob¹ wiele ró¿nych informacji, „mówi¹” o œwiadomoœci ówczesnego
spo³eczeñstwa, pozwalaj¹ zrekonstruowaæ organizacjê ¿ycia publicznego, a przede
wszystkim umo¿liwiaj¹ odtworzenie stanu jêzyka w danym czasie. W ten nurt badañ
wpisuj¹ siê prace naukowe Joanny Kuæ, która od lat zajmuje siê problematyk¹ onomastyczn¹. Oprócz licznych artyku³ów z tego zakresu badaczka w 2011 r. opublikowa³a
monograficzne opracowanie poœwiêcone osobowym nazwom w³asnym pt. Antroponimia pogranicza podlasko-mazowieckiego (na podstawie XVII-wiecznych ksi¹g parafialnych z Mokobód). Teraz czytelnik ma okazjê zapoznaæ siê z kolejnym studium z antroponimii polskiej XVII w., opartym na oryginalnym rêkopiœmiennym materiale
Ÿród³owym – S³ownikiem XVII-wiecznych nazw osobowych Trzebieszowa i okolic (wydanym w 2012 r. nak³adem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach). Monografia stanowi uzupe³nienie i kontynuacjê badañ antroponomastycznych autorki w ciekawym okresie historycznym i jêzykowym, jakim jest wiek
XVII, i na interesuj¹cym obszarze – pograniczu Mazowsza, Podlasia i Ma³opolski,
gdzie usytuowana by³a parafia trzebieszowska.
Publikacja sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci (w kolejnoœci):
Wstêp – s. 7–11 (zawieraj¹cy charakterystykê materia³u Ÿród³owego, obszaru badawczego, uwarunkowañ jêzykowo-kulturowych),
Cytowana literatura – s. 13,
Materia³y ilustracyjne obszaru badawczego – s. 14–16,
Zasady redakcji S³ownika – s. 17–19,
Oznaczenia i skróty Ÿróde³ rêkopiœmiennych – s. 19,
Miejscowoœci parafii trzebieszowskiej – s. 19–21 (ze wskazaniem stosowanych dla
nich skrótów),
Wykaz skrótów – s. 22–23 (podzielony na kilka typów, zgodnie z wystêpuj¹cymi
w materiale Ÿród³owym skrótami ³aciñskimi, s¹ to np. adnotacje pozaonimiczne, oznaczaj¹ce przynale¿noœæ do okreœlonej grupy/warstwy spo³ecznej, stosowane w zapisach
ksi¹g parafialnych),
Wykaz skrótów opracowañ geograficznych, jêzykowych i s³owników – s. 24–25,
S³ownik – s. 29–193,
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Aneks – s. 197–204 (zawieraj¹cy fotografie wybranych kart z rêkopiœmiennych
ksi¹g parafialnych: ksiêgi ma³¿eñstw i ksiêgi urodzeñ XVII-wiecznej parafii trzebieszowskiej).

O materiale Ÿród³owym S³ownika
Materia³ jêzykowy, wyekscerpowany przez autorkê i zaprezentowany przez ni¹
w S³owniku, pochodzi z oryginalnych dokumentów koœcielnych parafii trzebieszowskiej: z ksiêgi urodzeñ Liber baptisatorum i ksiêgi ma³¿eñstw Liber copulatorum, datowanych na drug¹ po³owê XVII w. Z tego okresu zachowa³y siê bowiem obszerne archiwalia (wczeœniej, tzn. z koñca XVI w., z 1585 r. pozosta³y tylko pojedyncze wpisy
metrykalne, tak¿e z pocz¹tków XVII w. przetrwa³y nieliczne karty dokumentów parafialnych). Warte podkreœlenia jest tak¿e to, ¿e (jak czytamy we Wstêpie) „w koœciele
trzebieszowskim zachowa³y siê jedne z najstarszych ksi¹g parafialnych w tej czêœci
Podlasia”. Autorka s³usznie zauwa¿a, ¿e opracowywane przez ni¹ materia³y rejestruj¹
zjawiska jêzykowe ciekawe ze wzglêdu na sam proces kszta³towania siê pojêcia nazwiska, bo w odniesieniu do XVI-wiecznych nazw osobowych nie mo¿na jeszcze mówiæ
o powszechnym dziedziczeniu miana w obrêbie rodu, jego niezmiennoœci, gwarancjach
urzêdowych, tak wiêc proces przechodzenia od protonazwiska do nazwiska by³ jeszcze
¿ywy. Z tego punktu widzenia, jak równie¿ dlatego, ¿e badania historycznych nazw
osobowych tej czêœci Podlasia nie by³y prowadzone, nale¿y uznaæ S³ownik za cenny
wk³ad w badania antropoleksemów, zw³aszcza ich etymologii, bogactwa strukturalnego
i semantycznego oraz du¿ego zró¿nicowania zjawisk nominacyjnych. Monografia mo¿e
stanowiæ ponadto Ÿród³o cennych informacji nie tylko dla onomastów, lecz tak¿e dla historyków jêzyka i dialektologów, rozszerzaæ zainteresowania jêzykowe, etniczne, kulturowe i spo³eczne.

O materiale jêzykowym S³ownika
S³ownik prezentuje nazwy osobowe wystêpuj¹ce jako druga i kolejne notacje po
imieniu, np. ‘Olszewski: Christophorus Zychowicz Olszewski [...], Jacobus Olszewski
Swigon [...], Joannis B³azey Olszewski [...], Martinus Olszewski Wachniowicz [...], Albertus Olszewski Abramik [...], Joannes Olszewski B³askowicz [...]’ (s. 124). Zbiór zarejestrowanych antroponimów nie jest jednolity proweniencyjnie i z punktu widzenia
tworzywa genetycznego. Znajduj¹ siê w nim formacje odapelatywne, odimienne, heraldyczne i odmiejscowe. Trzebieszowskie nazwy osobowe wykazuj¹ ponadto zró¿nicowanie w zakresie cech fonetycznych, morfologicznych i leksykalnych, nale¿¹cych do
trzech krzy¿uj¹cych siê na badanym obszarze systemów gwarowych – Podlasia, Mazowsza i Ma³opolski, albowiem parafia, o której mowa, le¿y na pograniczu wymienionych
regionów. W zwi¹zku z tym faktem wytworzy³ siê tu nie tylko swoisty uk³ad utrwalonych cech gwarowych, ale te¿ odrêbnych jêzykowo, spo³ecznie, kulturowo i religijnie
spo³ecznoœci etnicznych. Ludnoœæ z zachodu i po³udnia Polski (g³ównie z Mazowsza)
oraz ze wschodu przemieszcza³a siê, rozwija³o siê osadnictwo. Antroponimiczny materia³ jêzykowy odzwierciedla wiêc wp³ywy centrum nie tylko ma³opolskiego i mazo-
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wieckiego, lecz tak¿e bia³oruskiego, ukraiñskiego i litewskiego (od wschodu). Bogactwo tej mozaiki obserwujemy w zasobie jêzykowym S³ownika – mamy tu nazwiska
o rodowodzie polskim, odmiejscowym, np. ‘Dziewulski’, ‘Grzybowska’, odapelatywnym, np. ‘M³ynarczyk’, odimiennym, np. ‘Piotrowicz’, ale te¿ wschodnios³owiañskim,
np. ‘Chwiedor’, ‘Korozun’, ‘Woronin’, niemieckim, np. ‘Bar’, ‘Lang’, ‘Vindewiater’,
¿ydowskim, np. ‘Abrahamik’, ‘Dawidziak’, ’Gêdrysowa’ i innych. Materia³ o takiej interferencji etnojêzykowej jest ciekawy, a tak¿e trudny interpretacyjnie. W has³ach s³ownika znajdujemy jednak dane wskazuj¹ce na motywacjê i etymologiê antroponimu, informacje o pochodzeniu i funkcji spo³ecznej nosiciela, jego miejscu zamieszkania.

O zasadach uporz¹dkowania materia³u jêzykowego w S³owniku
Uk³ad hase³ w S³owniku jest alfabetyczny. Has³o (zapisane drukiem wyt³uszczonym)
stanowi nazwisko wystêpuj¹ce jako druga i/lub kolejna notacja po imieniu chrzestnym,
np. ‘Alexandrowic: nob. Albertus Alexandrowic [...]’, ‘Adamowicz: Jacobus Przychodczki Adamowicz [...], Petrus Adamowicz [...]’. W artykule has³owym nazwisko, dla odró¿nienia od imienia chrzestnego, jest zapisane kursyw¹. Jeœli po imieniu wystêpuje kilka okreœleñ nominacyjnych, to s¹ one rozbite na oddzielne jednostki i opatrzone odpowiednim odsy³aczem (– ‘zob.’), tak wiêc cytowane zestawienie antroponimiczne
‘Jacobus Przychodzki Adamowicz’ (s. 29) objaœniono pod has³ami ‘Adamowicz’
i ‘Przychodczki’ (s. 139). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e XVII-wieczne nazwisko mo¿e mieæ
wiele wariantów graficznych i/lub fonetycznych, wówczas w wyrazie has³owym podawane s¹ ró¿ne formy; na s. 139 odnajdziemy nastêpuj¹c¹ postaæ graficzn¹ wyrazu
has³owego ‘Przychod(z)c(z)ki, Przychocki’ wraz z przyk³adami nazwisk: ‘Jacobus
Przychodczki Adamowicz 1683, Trzeb. bapt. Mosk.; Przychocki 1670, Trzeb. bapt.
Brzoz.; Lab. Albertus Przychodzcki 1650, Trzeb. Cop. Olszew., k. 12 < n. m. Przychody
SG’ i oczywiœcie symetrycznym odes³aniem do has³a ‘Adamowicz’. W powy¿szym
materiale Ÿród³owym widaæ tak¿e, ¿e pewne nazwiska, tworz¹ce kilkusk³adnikowe zestawienia antroponimiczne, oddzielane s¹ od siebie œrednikiem. Po nazwisku nastêpuje
oznaczenie roku sporz¹dzenia zapisu (np. ‘[...] Albertus Przychodzcki 1650 [...]’), miejsca sporz¹dzenia zapisu (np. ‘Trzeb. Cop. Olszew.’, tzn. Trzebieszowska ksiêga
ma³¿eñstw, miejscowoœæ parafii trzebieszowskiej – ‘Olszewnica’), niekiedy tak¿e numeru karty (‘k. 12’). Jeœli nazwisko by³o motywowane toponimicznie, podana jest nazwa
miejscowa z badanego terytorium i odpowiednia notacja w postaci Ÿród³a jej zapisu (np.
‘n. m. Przychody SG.’, tzn. nazwa miejscowoœci – ‘Przychody’, Ÿród³o zapisu – S³ownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. I–XV, Warszawa 1880–1902). Niekiedy
przed imieniem i nazwiskiem mo¿na znaleŸæ tak¿e ³aciñskie okreœlenia pozaonimiczne,
oznaczaj¹ce zawód lub status spo³eczny nosiciela (np. ‘Lab. Albertus Przychodzcki [...]’
– ‘lab.’ to okreœlenie oznaczaj¹ce ch³opa – ‘laboriosus’).
Po cytowanym materiale Ÿród³owym podawana jest etymologia danej nazwy. Wskazana geneza antropoleksemów ma potwierdzenie w odpowiednich s³ownikach i opracowaniach monograficznych, np. ‘Andris: lab. Thomas Andris [...] < im. Andrysz / grec.
Andreas, pol. Andrzej / MalC 184’, co oznacza, ¿e nazwisko ‘Andris’ pochodzi od imie-
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nia Andrzej, a potwierdzenie tego faktu odnajdziemy w publikacji Marii Malec pt. Imiona chrzeœcijañskie w œredniowiecznej Polsce.
Oto przyk³adowa sumaryczna próba odczytania informacji zawartych w haœle
‘Prz¹dko’:
‘Prz¹dko: nob. Mathias Prz¹dko 1650, Trzeb. cop. Olszew., k. 13; nob. Mathias
Prz¹dko 1662, Trzeb. bapt. Olszew., k. 132 < ap. prz¹œæ, prz¹dka SW.’ –
– nazwisko ‘Prz¹dko’ nosi³ mê¿czyzna o imieniu ‘Mathias’, nale¿¹cy do stanu szlacheckiego (‘nob.’), zosta³o ono zapisane w 1650 r. w Trzebieszowskiej ksiêdze ma³¿eñstw
na stronie 13, w miejscowoœci ‘Olszewnica’, nale¿¹cej do parafii trzebieszowskiej;
w 1662 r. w Trzebieszowskiej ksiêdze urodzeñ na stronie 132 zapisano imiê i nazwisko
(syna) – tak¿e Mathiasa Prz¹dki. Nazwisko ma odapelatywne pochodzenie, jego bazê
stanowi czasownik ‘prz¹œæ’ lub rzeczownik ‘prz¹dka’, wskazane w S³owniku jêzyka
polskiego J. Kar³owicza, A. Kryñskiego i W. NiedŸwieckiego (w tzw. s³owniku warszawskim).
Szczegó³owe zasady wszystkich przypadków zwi¹zanych z odczytaniem informacji
has³owych autorka zawar³a w czêœci monografii pt. Zasady redakcji S³ownika.

Podsumowanie
S³ownik jest, jak mo¿na wnosiæ na podstawie liczebnoœci materia³u interpretacyjnego, owocem ¿mudnej, skrupulatnej i czasoch³onnej pracy. Obejmuje blisko 2400 hase³.
Opracowanie Joanny Kuæ jest zredagowane zgodnie z zasadami s³ownikowych opracowañ antroponimicznych. Wszystkie niezbêdne informacje dotycz¹ce sposobów odczytywania artyku³u has³owego zosta³y precyzyjnie wyjaœnione na wstêpie i konsekwentnie
wykorzystane w opisie. Zainteresowany czytelnik bez trudu odnajdzie potrzebn¹ mu
wiedzê, odszyfrowuj¹c tak¿e konieczne do jej uzyskania skróty zastosowane przez autorkê.
Bogaty i ró¿norodny materia³ jêzykowy stanowi wa¿ne Ÿród³o poznania historycznych uwarunkowañ kszta³towania siê i rozwoju nazw osobowych na pograniczach
etnicznojêzykowych i dialektalnych, w ich obrêbie szczególnie protonazwisk, które
w wieku XVII – jak napisa³a autorka we Wstêpie – „ulega³y [...] pewnym przekszta³ceniom jêzykowym, zarówno strukturalnym, jak i semantycznym. Jednostki te mog³y
jeszcze w XVII wieku orzekaæ o nazwanych osobach i choæ posiadanie nazwiska mia³o
ju¿ powszechny wymiar, to jego ustalanie siê jako drugiego (po imieniu) elementu
zestawienia antroponimicznego, dziedzicznego i niezmiennego, bez motywacji znaczeniowej, by³o wci¹¿ procesem ¿ywym” (s. 7). Nie mo¿na pomin¹æ tak¿e dodatkowych
walorów poznawczych ksi¹¿ki, dotycz¹cych rozwoju ówczesnego osadnictwa, migracji
ludnoœci, konsekwencji wzajemnego oddzia³ywania na siebie wielu kultur i jêzyków.
Trzebieszowskie nazwy osobowe ulega³y wp³ywom tych czynników, skupia³y je w sobie, daj¹c swoiste odzwierciedlenie tych faktów w postaci jêzykowej protonazwisk.
Antropoleksemy zebrane i zaprezentowane w S³owniku XVII-wiecznych nazw osobowych Trzebieszowa i okolic, ich etymologiczne objaœnienie i wskazanie kontekstów
interpretacyjnych sprawiaj¹, ¿e publikacjê Joanny Kuæ mo¿na uznaæ za wartoœciowe
uzupe³nienie zasobu historycznych nazw osobowych nie tylko Podlasia, lecz tak¿e tere-
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nu ca³ej Polski, poniewa¿ daje ona podstawê do konfrontacji z innymi tego typu opracowaniami.
Na koniec nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e zawarty w prezentowanym zbiorze materia³ jêzykowy daje solidne podstawy do poczynienia pewnych wa¿nych obserwacji, zestawieñ, typologii, na które z oczywistych wzglêdów nie by³o miejsca w S³owniku. Myœlê
tu np. o: porównaniu analizowanych nazwisk pod k¹tem ich frekwencji terytorialnej,
wy³onieniu i scharakteryzowaniu pewnych typów nazwisk (wraz z okreœleniem ich liczebnoœci) wraz z przynale¿noœci¹ do okreœlonych grup spo³ecznych czy narodowoœciowych, wszechstronnej analizie poszczególnych typów antroponimicznych ze wzglêdu
na ich pochodzenie i znaczenie. Byæ mo¿e propozycje takich opracowañ, jeœli takowe
nie zosta³y jeszcze przez autorkê opublikowane, stan¹ siê asumptem do wszczêcia tego
typu rekapitulacji. By³oby to z pewnoœci¹ wartoœciowe uzupe³nienie stanu badañ tego
wycinka polszczyzny.
Iwona Benenowska
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Svìtla Èmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová,
Olga Müllerová, Jiøí Zeman, Styl mediálních dialogù,
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Publikace Styl mediálních dialogù je kolektivním dílem pìti autorù (Svìtla Èmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiøí Zeman), v nìmû výše
jmenovaní rozebírají nejrùznìjší televizní a rozhlasové debaty, napø. krátký rozhovor,
moderování vysílacích celkù, váûné rozhovory nebo vtipné øeènické polemiky. Autoøi
publikace se specializují v oblasti hovorù moderátorù s hosty a analyzují vzájemné diskuze konkrétních pozvaných osob a divákù. Hodnotí funkèní styly jednotlivých
sdìlení, hovorový jazyk mluveného projevu (S. Èmejrková), volbu vyjadøovacích
prostøedkù a srovnávají typy dialogù v rámci intertextuality (J. Hoffmannová). Dále se
autoøi zamìøují rovnìû na dotazy divákù a následné odpovìdi a pozorují vzájemné
pùsobení styèných dialogù, dosahování souhlasu i stupòujících se rozporù a konfliktù,
harmonizaci zájmù, formulování zdvoøilostních obratù, zesmìšòování, podnìcování
k expresivnímu vyjádøení, dobírání si druhé osoby v rámci komunikaèního modelu
a jiné reprodukované metody pozvaných hostù a moderátorù uvedených televizních
a rozhlasových poøadù.
Kniha Styl mediálních dialogù také klasifikuje chování konkrétních moderátorù, sleduje rùznorodost pokládání otázek hostùm, posuzuje otázky a odpovìdi, vèetnì
následné reakce na daný typ otázek všech zúèastnìných. Prezentuje pøerušování
dialogù, kontinuitu rozhovorù a zpùsoby rychlého ukonèení debaty. Poukazuje také na
urèitý fenomén, a to zejména v oblasti jazyka a zamìøuje se na aplikování spisovné, ev.
nespisovné èeštiny.
Rozhovory s rùznorodými osobnostmi mediálního a spoleèenského svìta, vìdci, politiky, specialisty v konkrétních oborech jsou díky televizi èi rozhlasu zveøejòovány
èasto, ne-li dennì. Z tohoto dùvodu je zøejmé, ûe kaûdá debata, kaûdý dialog má naprosto odlišnou úroveò. Nìkdo hovoøí sebejistì, nìkdo zase pøíliš uvolnìnì nebo se
nevyjadøuje k tématu. A právì kniha Styl mediálních dialogù se tìmito zpùsoby
konkrétních stylizací rozhovorù detailnì zabývá, pøièemû uvedenými odpovídajícími
pøíklady debat objasòují typ televizního a rozhlasového poøadu.
Autoøi publikace jednotlivé kapitoly diferencovali a detailnì analyzovali uvedené
úryvky rozhovorù, které jsou v knize pøedstaveny v jejich exaktní verzi vèetnì
veškerých zvukù bìhem mluvy. V knize pìtice výše jmenovaných autorù se nachází
pøedevším dialogy zábavných poøadù nebo politických debat veøejnoprávní a soukromé
televize (napø. Karla Šípa, Václava Moravce). V tìchto poøadech je obvyklé, ûe
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moderátor k debatì pozve více hostù, kteøí hovoøí nejen k nìmu, nýbrû vedou vzájemný
dialog mezi sebou. Co se týèe rozhlasových poøadù, nechybí zde sta týkající se
formálních a neformálních rysù Radioûurnálu, viz komunikaèní ûánr v ranním interview
(O. Müllerová). V tomto pøípadì je moderátor poøadu vnímán jako váûený pøedstavitel
rozhlasové stanice, který zastává roli prostøedníka v dané výmìnì názorù pozvaných
hostù. Autoøi zde charakterizují pøedmìt svého bádání, napø. pøevahu dialogù v konkrétních poøadech, výzkum vzorù otázek a taktiku odpovìdí, komunikaèní schopnosti
úèastníkù debaty, sekvenèní uspoøádání a strukturu rozhovoru. Popisují postavení
moderátorù, kteøí mohou zastávat objektivní stanovisko dle shodného a neshodného
názoru a na pøíkladech následnì vystihují øeè pozvaných hostù jednotlivých poøadù.
V knize rovnìû nalezneme nejrùznìjší tematické oblasti monologù, diskuzí a proslovù,
vèetnì vyskytující se jazykové útoènosti a ûivelného projevu mluvèích. Kupøíkladu
o takovéto specifické výslovnosti pojednává závìreèná kapitola knihy, kde se autor
èlánku (J. Zeman) zmiòuje o výslovnosti v médiích vèetnì výslovnosti nekultivované
apod. Problematikou støídání a pøerušování odpovìdí v televizních politických debatách,
strukturou politické diskuse a podstatou role moderátora v televizi se zabývá autor
deváté kapitoly (M. Havlík).
V závìreèném hodnocení publikace Styl mediálních dialogù nelze opomenout
skuteènou podstatu díla a tedy fakt, ûe dílo originálním zpùsobem poukazuje na odlišné
vzory dialogù, klade dùraz na rozdílnost spisovné a nespisovné èeštiny, rozebírá rùzné
(napø. gramatické, intonaèní nebo textové) jevy a v neposlední øadì komentuje
skuteènosti, které bìûnému divákovi èi posluchaèi mohou obèas uniknout. Poukazuje
také na specifické moûnosti uûívání jazykových jevù, monitoruje zpùsoby interpretace
moderátorù, diferencuje øeèové schopnosti mluvèích a snaûí se o prezentaci rùznorodých dialogických stylù.
Kolektivní dílo Styl mediálních dialogù, které v roce 2013 vydalo nakladatelství Academia, prezentuje øadu pøíkladù souèasného zkoumání jazyka v mediální oblasti a klade
si za cíl seznámit širokou veøejnost s analýzou televizních a rozhlasových debat vèetnì
hodnocení konkrétních publicistických tvarù. Nutno podotknout, ûe díky spolupráci
pìtice odborných autorù je tato kniha znamenitým celkem systematicky èlenìných
jednotlivých pøíspìvkù a bezpochyby vhodná pro další inspiraci nejen jazykovìdcùm
a publicistùm, ale rovnìû i dalším zájemcùm o danou tématiku.
Simona Mizerová
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Málokterý evropský národ byl v prùbìhu svých dìjin vystaven tak rozmanitému
asimilaènímu pùsobení ze strany jiných národù jako Chorvaté. Slovanské kmeny, které
se na území dnešního Chorvatska zaèaly usazovat v 6. stol., byly uû velmi záhy
konfrontovány s kulturou a jazykem sousedících románských etnik. Expanze Turkù na
Balkán po vítìzství nad Srby na Kosovì poli r. 1389 byla poèátkem více neû
pìtisetletého pronikání orientálních kulturních a jazykových prvkù do ûivota všech
balkánských Slovanù, Chorvaty nevyjímaje. Uû pøedtím, od poèátku 12. stol., byli Chorvati vystaveni také vlivùm maïarským, které umoûnily pøipojení Chorvatska k Uherskému království. Od støedovìku pronikala hloubìji na Balkán, zejm. však do severní
èásti Chorvatska, i nìmecká kultura a jazyk. A po celou dobu jejich historie se Chorvati
konfrontovali samozøejmì téû s kulturou a jazykem sousedních, vûdy poèetnìjších a etnicky sebevìdomìjších Srbù. Všechny tyto historické okolnosti vedly k tomu, ûe se
chorvatské jazykové spoleèenství vyznaèuje nápadnou tendencí k purismu, kterou
v nejnovìjší dobì posiluje i znaèný a rozporuplnì pøijímaný pøíliv jazykových prvkù
z angliètiny.
Jazykovým purismem v chorvatském prostøedí se komplexnì a v historické perspektivì zabývá monografie kroatistky a bohemistky Marije Vlašiæ (2012). I kdyû se její
kniha primárnì zabývá chorvatštinou a názory chorvatských filologù i nefilologù na kulturu jazyka, prezentuje autorka øadu poznatkù, které mohou obohatit i pohled na dìjiny
èeštiny a èeské lingvistiky. Rozdíl mezi pocitem národního ohroûení v historii Chorvatù
na jedné stranì a Èechù na stranì druhé má totiû povahu jen kvantitativní – Èeši své
vlastní dìjiny a pøítomnost vnímali vûdy ménì dramaticky neû Chorvaté a, na rozdíl od
stavu pozorovatelného u Chorvatù, pùvodní èeská „obava z cizího“ ve 2. polovinì 20.
stol. a dnes nápadnì slábne.
Velkou hodnotu, pøesahující oblast kroatistiky a vùbec slavistiky, má v knize
M. Vlašiæ hned úvodní kapitola, pøinášející komentovaný pøehled definic purismu
(zejm. na s. 10–12), které se objevily za posledních sto padesát let – z novìjších
pohledù zde autorka komentuje napø. názory R. Autyho, H. Keiperta a G. Thomase. Kritickou syntézou autorka dospívá k vlastnímu pracovnímu vymezení purismu jako
spoleèenské tendence, která sugeruje, ûe starý stav jakékoli sloûky kultury je „historickou smìrnicí“, jeû musí být aplikována pøi péèi o daný jev v souèasnosti a která determinuje i budoucnost daného spoleèenského jevu.
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Vcelku pøitom autorka souhlasí s G. Thomasem, ûe pro purismus, jehoû sloûkou je
i promítání souèasnosti do minulosti, je charakteristický sklon k mystifikaci a mytologizaci dìjin, v tomto pøípadì dìjin chorvatštiny. Dalšími znaky purismu jsou emocionálnost a konkrétní zacílení „èisticích“ snah, tendence jednotlivých puristù formulovat
své subjektivní názory a dojmy jako objektivní potøeby celého jazykového spoleèenství.
Podobnì je znakem purismu zdùrazòování symbolických funkcí jazyka na úkor funkcí
instrumentálních a vùbec pokusy o potlaèení polyfunkènosti jazyka, která je jinak
výrazem jeho kulturní zralosti. V neposlední øadì je pak typicky puristickým projevem
– jistì nejen v chorvatském prostøedí – sklon k vytýkání tìch rysù „oèišovaného“ jazyka, které zdùrazòují jeho osobitost a odlišnost od jazyka konkurujícího. Sem patøí napø.
vìdomá archaizace vybraných jazykových prostøedkù (nìkdy i pseudoarchaizace), zaujatost pravopisem, resp. intervencemi do nìj, a prezentování purismu jako jediného
øešení jakýchkoli jazykových problémù. Dodejme, ûe pøi zváûení všech tìchto jeho
vlastností je purismus fenoménem dokonale totalitním.
Zároveò je však zøejmé, ûe konkrétní projevy puristických snah a jejich rozsah se
v rùzných obdobích dìjin chorvatštiny znaènì lišily. M. Vlašiæ podrobnì analyzuje
veškerá chorvatská filologická díla s puristickými sklony, poèínaje pìtijazyèným
slovníkem Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum polyhistora,
knìze a diplomata F. Vranèiæe (1551–1617), ve kterém se pøekvapivì bohatì – napø. uû
jen pøi srovnání se soudobými èeskými slovníky D. Adama z Veleslavína – projevovaly
tendence k neologizování a kalkování, pøipomínající obdobné tendence u pozdìjších
èeských filologù barokních. Výrazným chorvatským puristou byl i osvícenský básník
A. M. Relkoviæ (1732–1798), který kritizoval turcismy nejprve v básnickém cyklu Satir
iliti diviji èovik (1762) a posléze i ve své mluvnici Nova slavonska i nimaèka gramatika
(1767), v níû uvádí i podrobný výèet starých pøejímek z tureètiny jako napø. fishek „kornout“, kaish „opasek“ nebo marama „šátek“.
Zdaleka nejvìtší úsilí o „oèišování“ chorvatštiny od cizích jazykových prvkù bylo
však charakteristické aû pro chorvatské jazykové obrození, které se odehrálo o nìkolik
málo desetiletí pozdìji neû obdobný proces v èeských zemích, poèínaje 30. léty 19. stol.
Skuteènost, ûe chorvatští národnì uvìdomìlí intelektuálové dovedli bohatì zuûitkovat
èeské zkušenosti s „navracením“ mateøského jazyka do jeho „osobitosti“ (podobnì se
èeským pøíkladem nechali v mnohém inspirovat i Slovinci, Luûiètí Srbové a Bulhaøi)
dobøe ilustruje dílo lingvisty, historika, ale také napø. pøírodovìdce Bogoslava Šuleka
(1816–1895), jenû byl mj. absolventem evangelického lycea v Bratislavì, stoupencem
filologických názorù J. Kollára a téû pøesným chorvatským protìjškem èeského J. Jungmanna. Šulekùv Njemaèko-hrvatski rjeènik z l. 1850–1859 v mnoha rysech pøipomínal
o dvacet let starší Èesko-nìmecký slovník Jungmannùv a uvedl do chorvatštiny –
v zájmu jejího puristicky proponovaného sblíûení s ostatními slovanskými jazyky – øadu
bohemismù, mj. dosljednost, geslo, skladba, stroj, tlak nebo uloga. Tìmito bohemismy
zároveò B. Šulek doplnil starší vrstvu bohemismù typu èasopis, okolnost nebo uèinak,
které se v západní èásti Balkánu ujaly uû døíve (alespoò pøechodnì), zejm. pøièinìním
Chorvata I. Maûuraniæe (1814–1890) a Slovince J. Drobniæe (1812–1861), stoupencù
starší, sjednocující varianty slovanského národního hnutí na Balkánì, tj. ilyrismu. Tøetí,
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poslední vlna bohemismù v chorvatštinì je spojena opìt s B. Šulekem a s jeho úsilím
o vytvoøení chorvatské odborné terminologie v 70. letech 19. stol.
Puristická tendence se projevila právì i v terminologii, v níû se B. Šulek pokusil
vyuûít chorvatské sufixy k nahrazení mezinárodních prefixoidù, oznaèujících øády
fyzikálních jednotek – sufix -ak mìl být uûíván místo prefixoidu deci- (mjerak za decimetar), -iæ místo centi- (mjeriæ za centimetar), -èiæ místo mili- (mjerèiæ za milimetar),
-etina místo kilo- (mjeretina za kilometar) apod. I zde mohl podle našeho názoru
pùsobit èeský vzor – totiû pojmenování oxidù podle valence prvku, který vstupuje do
slouèeniny (sufixy -ný, -natý, -itý atd.), zavedené èeským chemikem V. Šafaøíkem
v uèebnici Základové chemie èili luèby z r. 1860. Vedle Šulka se jako purista projevoval
i další tvùrce chorvatské odborné terminologie, Boûo Babiæ (1840–1912), který vydával
mj. slovníky termínù z oboru moøeplavby, v níû jsou pøejaté prvky obecnì èasté (Pomorski rjeènik ili Nazivlje za brodarenje po moru z r. 1901).
V r. 1901 vyšel zároveò na dlouhou dobu poslední slovník, který se deklaroval jako
chorvatský, Rjeènik hrvatskoga jezika I. Broze (1852–1893) a F. Ivekoviæe (1834–
–1914). V dalších desetiletích, zejm. po vyhlášení Království Srbù, Chorvatù a Slovincù
v r. 1918, byly veøejnì naplòovány závazky tzv. vídeòské dohody o spoleèném
spisovném jazyce Srbù a Chorvatù z r. 1850 a chorvatský purismus, zejm. jeho sloûka
zamìøená protisrbsky, byla fakticky vylouèena z veøejného ûivota. Po pøechodném
oslabení unitaristické (srbochorvatské) státní jazykové politiky po druhé svìtové válce
nastalo nové posílení unitarismu v tzv. novosadské smlouvì z r. 1954, jejímû dùsledkem
byl však opìt vzestup chorvatského jazykového uvìdomìní a purismu, jenû vyvrcholil
v dobì tzv. chorvatského jara v l. 1971 a 1972. Tragickým vyústìním etnických
a jazykových rozporù v bývalé Jugoslávii byla pak válka, která následovala po
vyhlášení samostatného Chorvatska v r. 1991. V témûe roce vyšel nový chorvatský
slovník V. Aniæe (Rjeènik hrvatskoga jezika), v nìmû se z pochopitelných dùvodù
výraznì projevily puristické tendence, stejnì jako v diferenèním slovníku Razlikovni
rjeènik srpskog i hrvatskog jezika V. Brodnjaka, publikovaném v témûe r. 1991.
I na sklonku 20. stol. a dnes, kdy uû Chorvaté ûijí v samostatném státì, jsou
puristické tendence v jejich jazykovém kolektivu stále silné. M. Vlašiæ ve své monografii podrobnì analyzuje mnoûství novìjších a souèasných pøíspìvkù o kultuøe jazyka
z odborných èasopisù i z periodik pro neodbornou veøejnost a dùkladnì se vìnuje také
hojnì vydávaným a èteným jazykovým pøíruèkám, ve kterých se objevují èasto
vzájemnì rozporuplné výklady a intepretace jazykových jevù – to se týká napø.
mnohokrát vydané pøíruèky I. Protuðera Pravilno govorim hrvatski: praktièni jezièni savjetnik, jejíû 1. vyd. vyšlo r. 1997, nebo spisu Antibarbarus hrvatskoga jezika
J. Dujmušiæe z r. 2008.
Nìkteré závaûnìjší rozpory lze nalézt i pøi srovnání tøí aktuálních jazykových
pøíruèek s kodifikaèními ambicemi – první z nich je pøíruèka Pravopis hrvatskoga jezika (2001), nazývaná Ansilan podle jmen autorù V. Aniæe a J. Siliæe, druhou pak Hrvatski školski pravopis (2005) od S. Babiæe, S. Hama a M. Moguši, který navazuje na tradici tzv. Londonca z období chorvatského jara (1. vydání této pøíruèky bylo r. 1971
zrušeno a pøíruèka vyšla poprvé aû o dva roky pozdìji v Londýnì). Tøetí platnou
a uûívanou pøíruèkou s kodifikaèními ambicemi je Hrvatski pravopis: pravopisno po-
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vjerenstvo Matice Hrvatske (2007), tzv. Matiæin autorù L. Baduriny, I. Markoviæe
a K. Miæanoviæe. Autorka téû poznamenává, ûe od r. 1850 do souèasnosti se oficiální
komunikace v Chorvatsku øídila postupnì celkem sedmnácti kodifikacemi (tj. zhruba
kaûdých deset let se objevila nová verze pravopisu) – tento fakt jistì stabilitì povìdomí
o spisovném jazyce nijak neprospìl.
Oproti døívìjší dobì se dnešní puristické snahy v chorvatském prostøedí výraznìji
zamìøují na omezení pøílivu anglicismù vèetnì syntaktických, jako jsou atributivní
spojení typu internet stranica, Franck kava, Zvijezda kvaliteta namísto internetska stranica, Franckova kava èi Zvijezdina kvaliteta (obdobné konstrukce s neohebným atributem se objevují od 60. let 20. stol. i v èeštinì) a kritizují také napø. spojení jako last-minute putovanja „zájezd na poslední chvíli“, místo kterého doporuèují náhradu putovanja
u zadni èas. Vliv angliètiny se typicky projevuje v reklamì, odkud automatizovaná
spojení typu Skuhale smo najbolju juhu ikad! („Uvaøili jsme nejlepší polévku vùbec“
podle anglického We cooked the best soup ever!) pronikají do bìûného jazyka. V menší
míøe vystupují jazykové pøíruèky proti analogickému zjednodušování flexe – prosazují
napø., aby byla zachována asymetrie mezi tvary nom. typu kæi „dcera“, mati „matka“
a akuz. kæer, mater, duálová flexe èíslovky dva vèetnì její pùvodní kongruence (tj. tvary
jako dvaju muškaraca „dva muûi“, dviju ûena) apod. Vedle toho se zabývají i problémy
na pomezí lexika a syntaxe jako napø. valencí sekundární pøedloûky u vezi (u vezi s +
instr., nebo u vezi + gen.) a tradièními problémy fonologickými, napø. variantních
støídnic za psl. ì (sljedeæi, nebo slijedeæi „následující“).
Univerzální vlastností puristických snah však je, ûe ulpívají na povrchu jazyka
a zabývají se lexikálními detaily, nikoli tedy jazykovým systémem – to se názornì projevuje v soutìûi, vyhlášené èasopisem Jezik poprvé r. 2006 a zamìøené na hledání
vhodných chorvatských ekvivalentù obvyklých anglicismù a europeismù. Výsledkem
byly puristické náhrady jako smeænjak „kontejner na odpadky“ (místo kontejner za smeæe) a opuštaonica (wellness), ale také napø. bezgrudnjak za topless, kavovar za dûezva
„kávovar“, nastolnik za desktop, skutnik za laptop, suèelište za talk-show, svemreûje za
internet, velezgoditnjak za jack-pot, zakulisje za backstage (v nìkterých neologismech
je patrný èeský, resp. západoslovanský pøedobraz).
M. Vlašiæ ve své monografii názornì ukazuje, jak ûivým fenoménem je purismus
i v dnešní Evropì, která se integruje moûná jen zdánlivì. Z dùkladného popisu
východisek i výsledkù puristické „péèe“ o jazyk vyplývá, ûe purismus je uvnitø
jazykového spoleèenství ve skuteènosti výrazným destabilizujícím èinitelem, který
u uûivatelù konkrétního jazyka rozrušuje jejich pøirozený jazykový cit a vùbec i jejich
vztah k mateøskému jazyku.
Ondøej Bláha
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