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STARYCH DRZEW SIÊ NIE PRZESADZA.
UPODOBANIA KULINARNE
JAKO SYMBOL AWANSU SPO£ECZNEGO
Anna GAWARECKA

The old trees can’t be replanted. Culinary preferences as symbol of social upgrading
Abstract:
Czech literature is often connected with the appreciation of the quotidian life. This opinion may be regarded
as incorrect or inequitable because of its clichéd nature and for its avoiding intensified interpretation, but it
must be considered (also in critical manner) in a case of attempt to define the axiological and cultural basis
of our southern neighbours. Culinary motifs – integrally creating the picture of the individual and collective
identity – are strongly represented in this literature in which they either illustrate the typical Czech modus
vivendi or conceptualize the constancy and role of the national tradition. Sometimes these motifs are also
used for attempts of contesting the main components of the cultural heritage. The varied representations of
cuisine (recipes, foods, preparing of dishes, ways of consumption) often enough returns in Czech literature
and their semantic ability transcend the simply mimetic reflection of the everyday customs.
Key words:
Czech national cuisine, social upgrading, popular culture, quotidian life
Contact:
Instytut Filologii S³owiañskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gawarecka@gazeta.pl

Czeska kultura rodzi w Polsce doœæ sprecyzowane – i w zasadzie jednoznacznie pozytywne – asocjacje. Kojarzy siê z unikaniem patetycznych czy monumentalnych ujêæ
„wielkich” heroicznych tematów, z groteskowym/absurdalnym podejœciem do rzeczywistoœci i nobilitacj¹ sfery ¿ycia codziennego. W sferze tej zaœ kulinaria zajmuj¹ miejsce poczesne, chwilami nawet pierwszoplanowe. Przynale¿¹ wszak do dziedziny powszednioœci w jej najbardziej podstawowym, niezbywalnym wymiarze i wyznaczaj¹
porz¹dek egzystencji, któremu nie zaprzecz¹ ¿adne, najbardziej nawet rewolucyjne,
przemiany polityczne lub ideologiczne. W ka¿dej epoce historycznej i w ka¿dej sferze
spo³ecznej bowiem „Jedzenie staje siê rekwizytem, wyposa¿onym w wartoœæ symboliczn¹. Eleganckie dania to noœny symbol eleganckiego ¿ycia. [...] Przepisy kulinarne to
magiczny œrodek, pozwalaj¹cy marzyæ o œwiecie dope³niaj¹cym codziennoœæ lub
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o œwiecie, do którego siê aspiruje” (Wieczorkiewicz 2008: 308–309). Za taki w³aœnie
rekwizyt kulinaria uchodziæ mog¹ m.in. w literaturze œledz¹cej proces awansu spo³ecznego, w której zmiana przyzwyczajeñ ¿ywieniowych czêsto wyprzedza wszelkie inne
przewartoœciowania gustów – np. estetycznych – wymagaj¹ce o wiele g³êbszych ingerencji w ukszta³towane wczeœniej systemy identyfikacji œwiatopogl¹dowych i wyobra¿eniowych. XIX-wieczna kultura czeska, ze wzglêdu na zaprogramowany dla niej –
opracowany przez kodyfikatorów Odrodzenia Narodowego – obowi¹zek odzwierciadlania kolejnych etapów restytuowania siê ¿ycia lokalnej wspólnoty, w³¹czy³a w zakres
swych zainteresowañ równie¿ zagadnienia miejscowej kuchni, odkrywaj¹c w nich znamiona autochtonicznej pierwotnoœci, przeciwstawionej ¿ywieniowym obyczajom wspólnot obcych, zw³aszcza zaœ obyczajom uznawanego za przestrzeñ wrogoœci œwiata germañskiego. W miarê umacniania siê narodowoœci czeskiej podobne wyró¿niki identyfikacji trac¹ jednak rangê i znaczenie, wypieraj¹ je bowiem kryteria „wy¿szego rzêdu”,
przynale¿ne do repertuaru wartoœci intelektualnych, filozoficznych lub artystycznych.
Tematyka kulinarna przenosi siê wówczas w sferê realistycznej reprezentacji rzeczywistoœci i zaczyna odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w portretowaniu ró¿norodnych œrodowisk
ukonstytuowanej ju¿ narodowej wspólnoty. Preferencje ¿ywieniowe przestaj¹ zatem
okrteœlaæ atrybuty przypisywane Czechom wewn¹trz dyskursu patriotycznego, zachowuj¹ jednak swoje to¿samoœciowe zadania jako narzêdzie opisu stylów ¿ycia panuj¹cych w poszczególnych warstwach spo³ecznych. Rzadko jednak w tekstach realistów pojawia siê fenomen nag³ego awansu spo³ecznego, umo¿liwiaj¹cy obserwacjê
koniecznoœci natychmiastowego zerwania z dotychczas niekwestionowanymi normami
egzystencjalnymi oraz wkroczenia w œwiat wymogów nowych, czêœciowo radykalnie
odmiennych od utrwalonych nawyków i wyobra¿eñ, czêœciowo zaœ ca³kowicie niezrozumia³ych oraz budz¹cych poznawczy i aksjologiczny zamêt.
Fenomen taki – ze wzglêdu na fantazmatyczny wymiar przedstawionej sytuacji – nie
mieœci³by siê zapewne w ramach powa¿nej, opartej na mimetycznych ambicjach
uchwycenia rzeczywistoœci, prozy realistycznej. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie,
by temat „cudownego pomno¿enia maj¹tku” podjê³a literatura popularna, mniej w stosunku do twórczoœci elitarnej zobligowana do respektowania zasad ¿yciowego prawdopodobieñstwa. Przeœledzenie dziejów tej literatury ukazuje zreszt¹, ¿e koncept
szczêœliwej odmiany losu nale¿y do najstarszych (legitymuj¹cych siê wszak baœniowym
rodowodem) i najtrwalszych pok³adów jej fabularnego wyposa¿enia. Nie dziwi zatem,
¿e konsekwencje niespodziewanego przejœcia w domenê klasy uprzywilejowanej sta³y
siê przedmiotem zainteresowania reprezentantki „najni¿szego piêtra” produkcji literackiej – Popelki (Marii) Biliánovej, która przybra³a znacz¹cy pseudonim „Kopciuszek”,
by zdefiniowaæ sw¹ pozycjê w œwiecie literatury, i do dziœ zreszt¹, mimo doœæ imponuj¹cego pod wzglêdem iloœciowym dorobku prozatorskiego i dramaturgicznego, uznawana jest raczej za literackiego naturszczyka ni¿ za profesjonaln¹ pisarkê. W 1907 r.
autorka ta opublikowa³a pierwszy tom powieœci Do panského stavu, opowiadaj¹cej
o pochodz¹cej z podpraskich Dejvic rodzinie ogrodnika Kráèmery, przed któr¹, dziêki
wygranej na loterii, otwiera siê mo¿liwoœæ wejœcia w przestrzeñ mieszczañskiego dobrobytu. Fabu³a powieœci konsekwentnie ukazuje perypetie towarzysz¹ce owemu przekraczaniu granicy miêdzy dwiema sferami stratyfikacji spo³ecznej, a lwia czêœæ tych
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egzystencjalnych zawirowañ wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ ca³kowitego przeprogramowania dotychczas niebudz¹cego ¿adnych w¹tpliwoœci i uznawanego za oczywisty modelu
to¿samoœciowego. Z tego punktu widzenia powieœæ Biliánovej potraktowaæ by mo¿na
jako wartoœciowy, choæ fikcjonalny, przyczynek do badañ socjologicznych i kulturologicznych, drobiazgowo prezentuje ona bowiem portret konkretnego momentu funkcjonowania rzeczywistoœci spo³ecznej w jej materialnym i duchowym wymiarze.
Jak jednak s³usznie przypomina Dagmar Mocná, zajmowanie siê dzie³ami typu Do
panského stavu le¿a³o „poni¿ej godnoœci” ówczesnej krytyki literackiej1. W czasach
opublikowania powieœci wœród czeskich dzia³aczy kulturalnych toczy³a siê (jedna
zreszt¹ z licznych w Czechach) tzw. antybrukowa kampania, zdecydowana wszelkimi –
³¹cznie z ca³kowitym administracyjnym zakazem – metodami zwalczaæ obecnoœæ literackiej tandety na rynku wydawniczym i – przede wszystkim – czytelniczym. (Janáèek
2004: 55–59) Dlatego te¿ bestseller Biliánovej nigdy nie by³ brany pod uwagê przy okazji rozwa¿añ na temat czeskich dylematów to¿samoœciowych, pozostaj¹c raczej w „szarej strefie” literackiej konfekcji. Nikt te¿ nie próbowa³ odnajdywaæ w jej powieœci
dog³êbnego i opartego na rzetelnej obserwacji œwiadectwa epoki, w której klasy
spo³eczne i przypisane im style ¿ycia przenika³y siê i nak³ada³y na siebie nawzajem,
a tradycyjne przyzwyczajenia nowych, przyby³ych przede wszystkim ze œrodowisk wiejskich, mieszkañców miast ustêpowa³y miejsca bardziej presti¿owym obyczajom mieszczañstwa.
Swoiste „przymru¿enie oka”, które towarzyszy recepcji twórczoœci Biliánovej, nie
upowa¿nia jednak do zdeprecjonowania wszelkich walorów uzasadniaj¹cych sukces jej
powieœciowych produkcji. Wœród literackich kompetencji pisarki wymieniæ nale¿y
niew¹tpliwie wyostrzony zmys³ obserwacji, umiejêtnoœæ konstruowania atrakcyjnych
pod wzglêdem lekturowym sekwencji fabularnych oraz talent do wypracowywania ujêæ
modelowych, uprawniaj¹cych do wyprowadzania wniosków daleko wykraczaj¹cych
poza standardowe wyposa¿enie semantyczne kultury popularnej. Do pañskiego stanu
nie jest oczywiœcie powieœci¹ psychologiczn¹; jej autorka nie przejawia te¿ ambicji, by
zaproponowaæ powa¿n¹ diagnozê socjologiczn¹. ¯aden z niej, chcia³oby siê powiedzieæ, czeski Balzac czy Zola, analizuj¹cy dzieje czeskiego mieszczañstwa, trudno te¿
widzieæ w powieœci dowód na poznawcze ambicji autorki, ale nic te¿ nie stoi na przeszkodzie, by siêgaj¹c po ten tr¹c¹cy nieco myszk¹ dawny przebój literacki, przygl¹daæ
siê mu od strony zobrazowanego na kartach powieœci obyczaju i dostrzec w tej humorystycznej sadze rodzinnej swego rodzaju podrêcznik dobrego wychowania, steruj¹cy –
dziêki uwypukleniu rozmaitych „grzechów przeciwko etykiecie” – kulturow¹ œwiado1
Por.: A na závìr nelze pominout ještì jeden podstatný dùvod evidentního nezájmu soudobé kritiky
o moûné oûivení diskusi nad problémem kondelikovštiny prostøednictvím kritického posouzení obou sledovaných románù – zejména pak toho o rodinì Kráèmerovì. Spisovatelské pùsobení Popelky Biliánové se
totiû odehrávalo tak øíkajíc pod prahem jejího vnímání. Zatímco tvorba I. Herrmanna, mimo jiné èelného
pøedstavitele profesního spisovatelského sdruûení Máj, byla preš všechny výhrady stále povaûována za
souèást krásné literatury (a tudíû jí byla vìnována odpovidající pozornost), od takové typicky kalendáøové autorky, jakou byla Popelka Biliánová, se ani neoèekávalo víc neû nenároèná zábava. Kritiku by tedy ani ve snu
nenapadlo hledat v jejím rozmarném vypravování pøíspìvek do diskuse o èeské národní povaze, jak se to pøed
lety (vlastnì stejnì nepatøiènì) pøihodilo Herrmannovi (Mocná 2002: 224–225).

10

Anna Gawarecka

moœci¹ odbiorcy. Ten edukacyjny charakter dzie³a, ukryty co prawda za tokiem fabularnych wydarzeñ, ale wyraŸnie narzucaj¹cy ton ca³ej deskryptywnej p³aszczyŸnie tekstu,
koresponduje z dzia³alnoœci¹ pisarki na rzecz „sprawy kobiecej”2. Jako dzia³aczka Centralnego Stowarzyszenia Kobiet Czeskich Biliánová zajmowa³a siê przede wszystkim
propagowaniem idei zdrowej ¿ywnoœci, higieny ¿ywienia czy nowoczesnych metod
utrzymywania œwie¿oœci pokarmów. Jej pedagogiczne zaanga¿owanie wp³ynê³o niew¹tpliwie na sposób organizowania materii tematycznej Do pañskiego stanu, które
opieraj¹c siê na antynomicznym modelowaniu dwóch przedstawionych œrodowisk,
w niepoœledniej mierze kontrasty te opisuje na przyk³adzie zró¿nicowania tradycji kulinarnych.
Komentuj¹c s³owa Pierre’a Bourdieu, twierdz¹cego, ¿e „Aby w pe³ni odtworzyæ
przestrzeñ stylów ¿ycia, wewn¹trz której definiuje siê konsumpcja kulturowa, nale¿a³oby ustaliæ dla ka¿dej grupy i frakcji klasowej, to znaczy dla ka¿dej konfiguracji kapita³u, formu³ê generatywn¹ habitusu, który przek³ada na styl ¿ycia potrzeby i udogodnienia charakterystyczne dla tej grupy spo³ecznej (wzglêdnie) jednorodnych warunków
¿ycia” (Bourdieu 2005: 260), Lucy Giard podkreœla, ¿e badacz zdaje siê s¹dziæ, i¿
w spo³eczeñstwie „ka¿dej jednostce przypisana jest od pocz¹tku jakaœ pozycja klasowa
okreœlana wysokoœci¹ posiadanego kapita³u (rzeczywistego lub symbolicznego)” (Giard
2011: 167) i ¿e tak zaprogramowana, ustrukturowana i zhierarchizowana wspólnota pozwala jedynie na przemieszczanie siê poszczególnych cz³onków wewn¹trz z góry ustalonego uk³adu. Transfery te odbywaj¹ siê zaœ za pomoc¹ „przyjêcia dla najbardziej widocznej czêœci ich ¿ycia sposobów dzia³ania funkcjonuj¹cych w docelowej warstwie
spo³ecznej” (Giard 2011: 167). Rezultaty tego naœladowania maj¹ jednak charakter powierzchowny i dotycz¹ wy³¹cznie zewnêtrznych oznak stylu ¿ycia – ubioru, wyposa¿enia mieszkania i – najbardziej z nich konserwatywnego – po¿ywienia3. Rewolucyjne
i dodatkowo wymuszone okolicznoœciami zmiany w dziedzinie od¿ywiania siê promieniowaæ zatem mog¹ na pozosta³e sfery ¿ycia, staj¹c siê zal¹¿kiem dalekosiê¿nych przewartoœciowañ modyfikuj¹cych utrwalone w przebiegu biografii pewniki to¿samoœciowe. Œwiadomoœæ tego aspektu kulturowej roli kulinariów implicite okreœla zaœ horyzont
spo³ecznych wyobra¿eñ bohaterów powieœci Biliánovej, poniewa¿ zyskanemu w baœniowy niemal sposób bogactwu nie towarzyszy tu odpowiadaj¹cy mu kapita³ kulturowy,
ten bowiem mo¿e byæ gromadzony jedynie stopniowo, dziêki przenikaniu siê rezultatów
rodzinnego wychowania, szkolnej edukacji, wypracowanego nawyku lektury czy w wyniku przyswojenia obowi¹zuj¹cych wzorców zachowañ. Odkrycie w³asnego braku kompetencji w tym zakresie oznacza osi¹gniêcie wy¿szego poziomu w procesie akulturacyjnym i do pewnego stopnia prze³amuje pocz¹tkowo deklarowane optymistyczne
2

Nie oznacza to, ¿e autorka Do pañskiego stanu reprezentowa³a pogl¹dy feministyczne w ich dzisiejszym
rozumieniu. Jak to bowiem ujê³a Dagmar Mocná: Práce Popelky Biliánovej v Ústøedním spolku èeských ûen
se [...] nesla v duchu, pro nìjû by modernì zaloûené feministky mìly jen útrpný úsmìv, pakliûe by je ovšem
nerozzuøil (Mocná 1996: 55).
3
W tej sferze bowiem przyzwyczajenia okazuj¹ siê najbardziej trwa³e, a smak – ukszta³towany we wczesnym dzieciñstwie – z trudem jedynie poddaje siê wymogom mody czy nakazom towarzyskiej etykiety, gdy¿ –
jak przypomina Roch Sulima – „Kody kulinarne, podobnie jak muzyczne, przynale¿¹ do najtrwalszych wyznaczników to¿samoœci grupowej, socjalnej i narodowej” (Sulima 2000: 152).
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przekonania stawiaj¹ce znak równoœci miêdzy posiadaniem pokaŸnego maj¹tku a automatycznie st¹d wyp³ywaj¹c¹ przynale¿noœci¹ do spo³ecznej elity:
„Co nejsme páni! Nemáš ty šedesát tisíc?” katila se matka. „No tisíce máme, ale – na pány jsme ještì
hloupí,” poctivì pøiznávala Barèa. „Baruško, hned bych tì nìèím flákla! Co ûe jsme hloupí! Já myslím, ûe
kdo má šedesát tisíc, ten ûe není hloupý! Pokoje máme, kuchyni máme, šaty máme, do piána chodíš –
coûpak to nedostaèuje na panský stav?” hnìvala se matka. „Inu, to všecko, pravda, máme, ale na panský
stav to nestaèí. Myslím, ûe u pravých pánù to chodí docela jináè neû u nás. Kdepak! S kuchyní nevíme
kudy kam; takhle jako vy doma panièky nevypadají. A mezi opravdovickými pány se taky docela jináè
mluví – uû jen ty pozdravy (Biliánová 1992: 127).

Nag³oœæ awansu powoduje zatem, ¿e zrodzony w jego wyniku „przymus natychmiastowej inkulturacji” nie zezwala na wprowadzenie „okresu kwarantanny”, ¿aden etap
przejœciowy nie u³atwia bohaterom zakorzenienia siê w mieszczañskim œrodowisku
i nic/nikt nie pomaga im w ³agodnym wkroczeniu w now¹ rzeczywistoœæ. W sukurs
przychodz¹ im w tej sytuacji jedynie poszukiwania prowadzone „na w³asn¹ rêkê”,
odwo³ania do w³asnych, najczêœciej niepe³nych i w gruncie rzeczy zafa³szowanych wyobra¿eñ oraz naœladowanie zaobserwowanych gestów i praktyk, nierzadko przeradzaj¹ce siê w mimowoln¹ parodiê przyswajanych bezkrytycznie obyczajów blisk¹ –
choæ analogia ta wydaæ siê mo¿e nieco karko³omna – analizowanej w teoriach postkolonialnych strategii mimikry, dziêki której kolonizowani staraj¹ siê reprodukowaæ kulturê
kolonizatora, nigdy jednak nie osi¹gaj¹c pe³nego z ni¹ uto¿samienia (por. Duæ-Fajfer
2006: 441). Zrozumia³e okazuje siê rozpoczêcie tej swoistej reedukacji od najprostszych
i najbardziej typowych egzystencjalnych praktyk i czynnoœci, zanurzonych w sferze codziennej rutyny, niewymagaj¹cych intelektualnego wysi³ku i – w pierwszej kolejnoœci –
porównywalnych z dawniejszym zasobem doœwiadczeñ. Wœród nich zaœ umiejêtnoœci
kulinarne stanowi¹ oczywist¹ domenê porozumienia, pozornie przynajmniej sytuuj¹ siê
bowiem we wspólnej przestrzeni upodobañ, ³¹cz¹cych na poziomie zmys³owych przyzwyczajeñ wszystkich uczestników czeskiej przestrzeni kulturowej4.
W powieœci Biliánovej obserwacja metod i rezultatów przygotowania wyrafinowanych (w oczach bohaterki oczywiœcie, de facto zaœ standardowych) dañ kuchni mieszczañskiej nasila jednak tylko poczucie dezorientacji:
Kotletky Anna dusila jen tak ve vlastní šïavì. Milostpaní by uû se dávno spálily – Anna ale pod nì kaûdou
chvilku pøicvrnkla lûièku vody, zlehounka je obracela vidlièkou, cibulinku pod nì rozsekala nadrobounko
jak paûitku, aby se v omaèce ztratila. Paní Kráèmerka s jídlem nenadìlala tolik cavykù: maso se ji, cibule
taky – nevídáno, kdyû je v omáèce vìtší kus cibule. Pro matièku milou, to se ten panský stav rozlišuje
i v cibuli?! (Biliánová 1992: 161).

Ten doœæ banalny przepis na bitki wieprzowe staje siê punktem wyjœcia do przeciwstawienia obu ¿ywieniowych tradycji, czy raczej tradycji jednej – mieszczañskiej – i jej,
charakterystycznej dla œrodowiska wiejskiego, zdeformowanej czy zdegradowanej – jak
4
Por.: „Istniej¹ wspólnoty, do których przystêpujemy z w³asnej woli. Niektóre nawet sami tworzymy.
Lecz s¹ i takie, do których nale¿ymy bez wzglêdu na to, czy chcemy tego, czy nie. Tak¹ jest wspólnota pokarmu, powszechna s³u¿ba cia³em, na któr¹ wszyscy jesteœmy skazani i dziêki której istniejemy i giniemy. A niewiele jest w ¿yciu sytuacji, w których przymus spotyka siê z nasz¹ dobr¹ wol¹, nieuniknionoœæ z po¿¹daniem”
(Brach-Czaina 1999: 167–168).
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najwyraŸniej uwa¿a Biliánová – wersji5. Roland Barthes pisze, ¿e w kulinarnej socjologii Anthelme’a Brillat-Savarina, „bez wzglêdu na jej powœci¹gliwoœæ, czysta spo³ecznoœæ jest jednak obecna: dok³adnie tam, gdzie nie zatrzymuje jej ¿aden dyskurs. Nie
przez to, co mówi (lecz w tym, co zataja), B.-S. najpewniej obna¿a kondycjê spo³eczn¹:
bezlitoœnie wyparte jest z niego jedzenie ludowe” (Barthes 2008: 78). Popelka
Biliánová, zaanga¿owana w pedagogiczn¹ dzia³alnoœæ na rzecz modernizacji nawyków
kulinarnych, nie eksponuje patriotycznego ³adunku znaczeñ przypisywanych poszczególnym potrawom, ale te¿ – jako znawczyni rodzimego dziedzictwa kulinarnego – nie
unika precyzyjnej rekonstrukcji typowej wiejskiej strawy. Czeska kuchnia ludowa –
jako obiekt swoistego kultu i mityzacji – pojawi³a siê w dyskursie to¿samoœciowym dopiero w czasach Odrodzenia Narodowego, dowodz¹c szacownej starodawnoœci tradycji
i umacniaj¹c poczucie wspólnotowej dumy. Na przyk³ad w powieœci Zapadlí vlastenci
(1894), opowiadaj¹cej z wieloletniego ju¿ czasowego dystansu o pocz¹tkach ruchu budzicielskiego na odleg³ej prowincji, wœród wielu atrybutów czeskoœci jej autor, Karel
Václav Rais, wymienia – nazywan¹ w dziele ambrozj¹ – potrawê, któr¹ uznaje za oryginalny rodzimy przysmak, a mianowicie duszon¹ wieprzowinê z grochem. Wspólne rozkoszowanie siê tym rarytasem integruje w koñcowych partiach fabu³y przedstawicieli
w³oœcian, wiejskiej inteligencji i miejscowej arystokracji we wspólnej apoteozie sprawy
narodowej.
Zastanawiaj¹c siê nad intertekstualnym podglebiem powieœci Biliánovej, Dagmar
Mocná zauwa¿a wyraŸn¹ – niewolnicz¹, mo¿na by powiedzieæ, zale¿noœæ miêdzy Do
pañskiego stanu a bestsellerem Ignáta Herrmanna Otec Kondelík a ûenich Vejvara
(1898), w humorystycznym tonie opowiadaj¹cym o ¿yciu zamo¿nej praskiej rodziny
(Mocná 2002: 214). Równie silne, o ile nie silniejsze, relacje ³¹cz¹ jednak opowieœæ
o spo³ecznym awansie Kraèmerów z Babièk¹ Boûeny Nìmcovej, a zatem z dzie³em kanonicznym i ca³¹ sieci¹ powi¹zañ odsy³aj¹cym ku rudymentarnym komponentom czeskiego mitu narodowego6. W Babuni po raz pierwszy byæ mo¿e tak wyraŸnie zarysowane zostaje kulturowe i spo³eczne zró¿nicowanie preferencji kulinarnych i – co ciekawe
– ¿ywieniowe obyczaje „ludowe” i „pañskie”, postrzegane jako znaki rozpoznawcze pe5
Por.: „Wieœniaczki z Jury, pytane przez Marie Ferrier o tradycyjne rodzinne przepisy kulinarne, odpowiedzia³y: babki nie prowadzi³y kuchni, by³y zbyt biedne, miesza³y wszystko w jednym garnku zawieszonym
na haku nad paleniskiem, w którym wolno gotowa³o siê jedzenie; chodzi³o przede wszystkim o to, aby niczego nie zmarnowaæ. Biedni ludzie ze Wschodniej Anglii mówili to samo. Wybieranie, dopasowywanie,
przyrz¹dzanie to gesty miasta, «gdy ma siê ju¿ z czego»” (Giard 2011: 161).
6
NajwyraŸniej owe intertekstualne odniesienia widoczne s¹ w zakoñczeniach obu powieœci, powielaj¹cych de facto identyczne sformu³owania i roztaczaj¹cych analogiczn¹ atmosferê emocjonaln¹: Tøetí den
ráno, kdyû se pohøební prùvod [...] ubíral okolo zámku, rozrhnula bílá ruka tìûké záclony u okna a paní
knìûna se mezi nimi objevila. Jak dlouho bylo prùvod vidìt, tak dlouho smutný zrak její provázel, aû pak
záclonu spustivši a hluboce si vzdychnuvší, zašeptala: „Šïastná to ûena„ (Nìmcová 2001: 270); Betlémská
hvìzda svítila na temné nebeské báni a dívala se po širém svìtì, hledajíc a pátrajíc, kde by nalezla šïastné
a spokojené lidi a lidièky. A zastavila se pod týnem staroslavného Vyšehradu a zahledìla se dolù pod šeré
hradby a utkvìla na domì Kráèmerovic, kde døímala svùj spravedlivý sen opravdu šïastná rodina (Biliánová
1992: 319).
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wnych stylów ¿ycia i wyobra¿eñ antropologicznych, wchodz¹ tu ze sob¹ w spór, w którym ka¿da strona przedstawia miarodajne i wiarygodne argumenty7:
Jsem od malièka nauèena snídat polívku, nejvíc kyselo, na to my v horách drûíme. Kyselo a brambory
k snídání, k obìdu brambory a kyselo a k veèeøi jak by smet; v nedìli kousek ovesného chleba. To je strava chudého lidu v krkonošských horách celý rok a dìkujou Pánubohu, kdyû o to není nouze, ale bývá
èasto, ûe se ani otrubù nenajedí. Více do kraje, to uû má kaûdý trochu hrachu, bìlejší mouky, zelí
a všelicos, také kousek masa do roka; tìm je uû hej. Ale na panská jídla si nesmí sprostý èlovìk navykat,
to by byl brzy ve psí. Také by mu ty lahùdky málo síly dodaly.” „To se mejlíš, staøenko, taková jídla jsou
velmi silná, a kdyby ti lidé mohli mít kaûdý den kus masa a dobrého napití, myslím, ûe by jim to více síly
dodalo, neû všecka ta jídla, co za celý den snìdí,” øekla knìûna. „No, vidíme, èlovìk se vûdy nìèemu
pøiuèí; jáï vûdy myslila, ûe jsou ti velci páni jen proto tak bledí a mnohdy i suší, ûe jedí takové lahùdky, co
nepøidá ûádné síly (Nìmcová 2001: 102–103).

Sposób przedstawienia pani Kraèmerovej odbiega jednak od – doœæ typowej dla czeskiej prozy XIX-wiecznej – g³êboko zakorzenionej w kanonicznej tradycji dziêki niekwestionowanemu autorytetowi Babièky idealizacji postaci ludowych. Kráèmerka sportretowana jest raczej jako karykaturalne zaprzeczenie idea³u dojrza³ej m¹droœci ¿yciowej,
jak¹ starej kobiecie z ludu przypisa³a w swej powieœci najwa¿niejsza czeska pisarka
XIX w., wzbogacaj¹c tym samym repertuar czeskich wzorców osobowych8.
Komiczny efekt narracji Biliánovej zasadza siê na prostym, ale skutecznym pod
wzglêdem komunikacyjnym koncepcie – Kráèmerowie wkraczaj¹ w przestrzeñ „pañskiego stanu” jak podró¿nicy na zupe³nie nieznany l¹d, bez wstêpnego przygotowania
i sprecyzowanych oczekiwañ. Zaprezentowani s¹ zatem jako przybysze z alternatywnej
rzeczywistoœci, odrêbnej i ca³kowicie odgrodzonej od œwiata mieszczañskich obyczajów, gdzie wszystkie bez ma³a czynnoœci wykonuje siê inaczej ni¿ w ich rodzimym œrodowisku. Ubieranie siê (gorset, kapelusz), codzienna toaleta, rytm domowych prac,
a wœród nich – na wyj¹tkowo eksponowanej pozycji – przygotowywanie pokarmów
i etykieta zwi¹zana z ich spo¿ywaniem – stanowi¹ tu przedmiot przyœpieszonej i prowadzonej doœæ radykalnymi czy desperackimi nawet metodami edukacji9. Rz¹dz¹ siê bo7
Zdaniem Katarzyny £eñskiej-B¹k „Pokarmy, ich klasyfikacje, a tak¿e aksjologizacja okazywa³y siê [...]
skutecznymi i silnie stygmatyzuj¹cymi fragmentami praktyki spo³ecznej. Poza zaspokajaniem g³odu jedzenie
mo¿e wiêc byæ tak¿e elementem komunikacyjnie nacechowanym: zdradza systemy wartoœci i legitymizacje
spo³ecznej stratyfikacji. [...] Najczêœciej przy tym w uzasadnieniu takich sytuacji w kulturze nie ujawnia siê
ekonomicznych podstaw takiego stanu rzeczy, lecz dokonuje siê jego mitologizacji, umieszczaj¹c ró¿nice w
diecie wœród w³aœciwoœci «naturalnych», uchylaj¹c ich historycznoœæ, «naturalizuje siê» ró¿nicê, podzia³, hierarchizacjê” (£eñska-B¹k 2010: 55–56).
8
Por.: „Kontakt z kobiet¹-staruch¹ jest niezbêdny zw³aszcza tym, które pragn¹ tworzyæ. Kobieca kreacja
bywa uto¿samiana z magi¹, korzystaniem z si³ nadprzyrodzonych, byciem wtajemniczon¹ w jakieœ misteria
i prawdy. Wtajemniczenie adeptki mo¿e siê odbyæ jedynie za poœrednictwem medium – dojrza³ej, doœwiadczonej wiedŸmy. Stare kobiety s¹ skarbnic¹ duchowoœci, opiekuj¹ siê rytua³ami. [...] Kobiety spêdzaj¹ ze sob¹
du¿o czasu i wspólnie wykonuj¹ codzienne czynnoœci [...]. Wiele sytuacji, w których bior¹ udzia³, [...] ma
charakter inicjacyjny, przy czym starsza jest przewodniczk¹, m³odsza – adeptk¹” (Dragun 2008: 102). W powieœci Biliánovej relacja ta zostaje czêœciowo zak³ócona, a w wielu fabularnych sytuacjach – wrêcz odwrócona, ca³kowicie zdezorientowanej wœród wymogów etykiety matce czêsto doradza bowiem córka, bardziej
otwarta na obyczajowe nowinki i ostro¿niej podchodz¹ca do bezkrytycznego wcielania w ¿ycie wszystkich
norm i regu³ obowi¹zuj¹cych w sferze mieszczañskiej.
9

Por.: „Sposoby, w jakie przybysze reaguj¹ na obce im produkty spo¿ywcze i wzorce od¿ywiania, to element negocjowania w³asnej to¿samoœci w nowym otoczeniu. Zachowanie macierzystych przyzwyczajeñ ¿y-
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wiem ustalonymi i z punktu widzenia adeptów tej nauki tajemniczymi prawami, których
nieznajomoœæ nie tylko uniemo¿liwia prawid³owe funkcjonowanie w „zdobywanej
przestrzeni”, ale te¿ skazuje nowicjuszy na œmiesznoœæ i ostracyzm. Przyjêcie tych praw
(czy raczej „wrogie przejêcie”) skutkuje powa¿nym zachwianiem poczucia wroœniêcia
w oswojon¹, znan¹ i przyjazn¹ rzeczywistoœæ. Bohaterowie, zw³aszcza zaœ matka
Kraèmerka, œwiadomie rezygnuj¹c z w³asnej, bardzo silnie – nale¿y podkreœliæ –
ukszta³towanej to¿samoœci, ze wszystkich si³ staraj¹ siê wymieniæ j¹, niejako en bloc, na
to¿samoœæ now¹, równie zreszt¹ gotow¹ i dysponuj¹c¹ jasno wytyczonymi granicami
i zdefiniowanymi formami zachowañ i rytua³ów, bardziej – ich zdaniem – atrakcyjn¹
i godn¹ szacunku. Pani Kráèmerová wstêpuje zatem w now¹ przestrzeñ spo³eczn¹ – wyposa¿ona w skonkretyzowany zespó³ przyzwyczajeñ, nawyków, przes¹dów i wyobra¿eñ
o œwiecie, ale gotowa jest wszystko to bez ¿alu porzuciæ, by w pe³ni wrosn¹æ w nieoczekiwanie podarowane jej œrodowisko mieszczañskie, a przynajmniej by w oczach innych
uchodziæ za jego pe³noprawn¹ przedstawicielkê. Mog³aby wiêc zgodziæ siê z wyznaniem Lucy Giard, deklaruj¹cej, ¿e „W moim pokoleniu wiele z nas myœla³o, ¿e odrzucenie dawnego statusu powinno ³¹czyæ siê z odrzuceniem dawnych sposobów dzia³ania,
które siê z nim wi¹za³y, a wiêc równie¿ z wyrzuceniem dawnego sposobu gotowania”
(Giard 2011: 164). Prywatny charakter tej uwagi (typowy zreszt¹ dla przyjêtej przez badaczkê konwencji wyk³adu), rozszerzony jednak¿e na ca³¹ generacjê wspó³czesnych
m³odych kobiet, sugeruje, ¿e dopiero druga po³owa XX w. przynios³a swoist¹ „kuchenn¹ rewolucjê”, spowodowan¹ z jednej strony przemianami psychospo³ecznymi,
z drugiej zaœ strony – rozwojem technologii. Popelka Biliánová, intuicyjnie i bez ¿adnego kulturowego, antropologicznego czy socjologicznego zaplecza, potrafi dostrzec
i opisaæ te procesy kulinarnej modernizacji niejako in statu nascendi, i to w spotêgowanej wersji. Nie tylko bowiem wymienia rozmaite wynalazki techniczne usprawniaj¹ce
pracê w kuchni (np. szybkowar), które stanowi³y wówczas novum dla wszystkich de facto
ich u¿ytkowników, ale tak¿e zmusza do korzystania z nich osoby przyzwyczajone dot¹d
do pos³ugiwania siê najprymitywniejszymi naczyniami i urz¹dzeniami. Wynajête przez
Kráèmerów mieszkanie w nowo zbudowanej wyszehradzkiej kamienicy zosta³o bowiem zaprojektowane na miarê innego stylu ¿ycia ni¿ dotychczasowy habitus bohaterów, przyzwyczajonych do wiejskiego obyczaju. Nie potrzeba tu wielkiej spi¿arni przeznaczonej do przechowywania domowych przetworów, chlebowego pieca czy piwnicy,
pojawia siê za to – wzbudzaj¹ca przera¿enie bohaterki – toaleta z sedesem i sp³uczk¹.
Zamiast starodawnych, znanych od pokoleñ lub te¿ przekazywanych „z matki na córkê”, sprzêtów kuchnia zaopatrzona zostaje w – wybrane anonimowo przez sprzedawców realizuj¹cych zamówienie na pe³ne wyposa¿enie gospodarstwa domowego – nowoczesne urz¹dzenia, których u¿ytecznoœæ i przeznaczenie pocz¹tkowo pozostaj¹ dla
bohaterki tajemnic¹, rozwik³an¹ dopiero przez zatrudnion¹ przez Kráèmerów s³u¿¹c¹,
zyskuj¹c¹ tu status niekwestionowanego autorytetu i przewodniczki po labiryntach „pañskiej” kuchni i arkanach prowadzenia domu:
wieniowych stanowi jedn¹ ze strategii jej utrzymania. Ulegaj¹ one zwykle wp³ywom nowego otoczenia, dostosowuj¹c siê do narodowych i regionalnych kontekstów, a miejscowa spo³ecznoœæ z czasem zaczyna czerpaæ kulinarne inspiracje od przybyszów” (Wieczorkiewicz 2008: 282).
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Inu, všecko všude má milostpaní v kuchyni, èeho jen tøeba vzít do ruky! Strojek na sníh, na nudle, na kudrny z brambor, loupáèek na mandle, støíkaèku na pusinky,” paní Kráèmerka div ûe neomdlela. Pìkného
èerta má v kuchyni, ani o tom neví: strojek na sníh, na kudrny z brambor, støíkaèku na pusinky – Pánbùh
s námi a zlé pryè! Jaké jsou tohle kuchyòské blázniviny, to ví jenom sám archandìl Gabriel (Biliánová
1992: 133).

Nagromadzenie owych odleg³ych co prawda, ale bezpoœrednich przodków dzisiejszych blenderów, frytkownic i kuchenek mikrofalowych, przyprawiaj¹ce bohaterkê
o zawrót g³owy, a przywodz¹ce na myœl raczej pracowniê alchemika ni¿ banalne
przyrz¹dy umo¿liwiaj¹ce gotowanie, ukazuje bohaterce (i przy okazji – czytelnikowi)
znaczenie postêpu technologicznego – jednego z najwiêkszych mitów XIX stulecia –
wa¿nego nie tylko dla „wielkiej historii” rozwoju cywilizacyjnego, ale tak¿e dla „ma³ej
historii” drobnych spraw codziennych, równie¿ korzystaj¹cych z dobrodziejstw modernizacji (której Biliánová by³a zapalon¹ orêdowniczk¹). Kuchenne wynalazki z jednej
strony u³atwiaj¹ i przyœpieszaj¹ przygotowywanie potraw, z drugiej zaœ strony –
wspó³graj¹ z wprowadzaniem rozmaitych nowinek kulinarnych, pozwalaj¹ np. formowaæ wzmiankowane w przytoczonym cytacie karbowane frytki. Kráèmerová, dos³ownie
najczêœciej pojmuj¹ca wszelkie metaforyczne sformu³owania, z którymi styka siê w
swym „pañskim” ¿yciu, odkrywa w owych „ziemniaczanych lokach” symbol wszelkich
ekstrawagancji oddzielaj¹cych jej dawny styl ¿ycia od stylu œwie¿o nabytego:
No tohle kudrny z brambor! Co si ti páni všecko nenavymyslí! Paní Kráèmerka zná z brambor jen
knedlíky, škubánky, kaši a ještì placky nebo šišky, které však nikdy nevaøí. Èerti vìdí, jaké další „strùje”
jsou zvykem v panské kuchyni. Kdyû dìlají kudrny z brambor, potom je moûné i všecko ostatní, i ten sníh.
Naè ten je v kuchyni dobrý, Kráèmerka si nemohla vynamyslit. Ještì kdyby se øeklo led, to uû by spíš bylo
nìjak uûiteèné, ale sníh? To zas bude nìjaký hladký úhoø v kuchyòské mlze (Biliánová 1992: 133).

Okreœlenie „kuchenna mg³a”, obrazowo wyra¿a poczucie zagubienia, towarzysz¹ce
bohaterce w kontakcie z przestrzeni¹, która w naturalny niejako sposób stanowiæ powinna dla niej gwarancjê bezpieczeñstwa, rozci¹ga siê w powieœci na wszystkie niemal
p³aszczyzny funkcjonowania „pañskiego stanu”. W ka¿dej z tych p³aszczyzn bowiem
czyhaj¹ na nowego cz³onka wspólnoty ró¿nego rodzaju pu³apki, gro¿¹ce zak³óceniem
³adu, decyduj¹cego dot¹d o poczuciu ci¹g³oœci egzystencji i o „mocnym” zakorzenieniu
siê w rzeczywistoœci. Œwiadomoœæ spowodowanego ca³kowit¹ zmian¹ trybu ¿ycia rozpadu tego porz¹dku zostaje w powieœci explicite zwerbalizowana, a werbalizacja ta – co
istotne – dotyczy w³aœnie wywo³anego nag³¹ przeprowadzk¹ chaosu w dziedzinie przygotowywania i podawania posi³ków:
Otec Kráèmera nehuboval, cítil dobøe se ûenou, ûe v rozrušenosti snadno zapomnìla na nejvšednìjší vìc –
na jídlo. [...] Ale táta se smál a vykládal matce, ûe jemu se zdálo, ûe kdyû pøišel veèer domù, mìl talíø
dobré hovìzí polévky s nudlemi a knedlík s cíbulovou omáèkou. Matka Kráèmerka zprvu napjatì poslouchala výklad manûelova snu, kdyû ale postøehla jeho pravou podstatu, pleskla otce ûertem do zad a øekla:
„No tatouši, uvaøím ti nudlovou polévku i knedlík, a tøeba i se zlatou omáèkou”. „Holka, do zlaté omáèky
se mi nechce, ale toho cikánìní se stravou uû mám dost. Jsem zvyklý poøádku a jinak nedám. Je horko,
v poledne mi staèí do zahrady dûbánek piva a nìjaký ten luntík od uzenáøe, ale veèer chci mít stravu teplou. [...] Takhle to nepùjde! Nejdøív si opatøíte kuchyni, potom teprv piano a to ostatní (Biliánová 1992:
91, 96, 106).

Usytuowanie zadañ kuchennych w centrum ³adu egzystencjalnego, potwierdzaj¹ce
ustalon¹ w potocznych przeœwiadczeniach hierarchiê ludzkich potrzeb, wskazuje konie-
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cznoœæ ponownego okreœlenia wytycznych porz¹dku egzystencjalnego i dowodzi, ¿e
wszelkie jego zak³ócenia przyczyniaj¹ siê do demonta¿u rudymentarnej materii ¿ycia,
dla której jedzenie stanowi niezbywalny warunek podtrzymywania biologicznego istnienia. Porz¹dek ten mo¿e jednak ulec zachwianiu. Powieœæ Bilánovej, choæ operuje
chwytami fabularnymi i narracyjnymi charakterystycznymi dla literatury popularnej,
ukazuje – co prawda w karykaturalnym czy nieco satyrycznym ujêciu – ciekawe zjawisko socjologiczne, a mianowicie oswajanie zasad funkcjonowania owego „pañskiego
stanu” za poœrednictwem najprostszych codziennych czynnoœci, które – zaprojektowane
i skodyfikowane w normatywnych systemach konwenansu – pozostawiaj¹ niewielk¹ jedynie przestrzeñ dla spontanicznych, naturalnych czy swobodnych zachowañ. Niemal
ka¿dy gest jest tu z góry ustalony, niemal ka¿da replika s³owna – przewidywalna,
okreœlaj¹ je bowiem z jednej strony teoretyczne katalogi nakazów etykiety, z drugiej zaœ
strony – realne regu³y wspó³¿ycia spo³ecznego. Sfera ni¿sza – macierzysty stan
Kráèmerów – stanowi pod tym wzglêdem (tak przynajmniej s¹dzi Biliánová) ca³kowite
przeciwieñstwo tych normatywnych postulatów. Tu nie obowi¹zuj¹ rygorystyczne zasady wytyczaj¹ce ramy dopuszczalnoœci form postêpowania, szczeroœæ nie jest reglamentowana, a prawa do wyra¿ania autentycznych emocji nikt nie kwestionuje. Istnieje jednak p³aszczyzna porozumienia, zdolna zniwelowaæ przepaœæ dziel¹c¹ odrêbne poziomy
hierarchii spo³ecznej. Ka¿da kultura, jak wiadomo, sytuuje pokarmy na linii jadalne–niejadalne, ewentualnie dozwolone–zakazane10. Obie te opozycje zreszt¹ w du¿ej
mierze nak³adaj¹ siê na siebie, czyni¹c z tego, co zakazane, to, co niejadalne.
W spo³eczeñstwie europejskim mniejsz¹ rolê odgrywaj¹ oczywiœcie religijne normy
wytyczaj¹ce przestrzeñ nieczystoœci, ale repertuar tego, co dopuszczalne czy choæby
godne spo¿ycia, zale¿y od przynale¿noœci do danej klasy spo³ecznej (£eñska-B¹k 2010:
53). W powieœci Biliánovej, podobnie zreszt¹ jak u Herrmanna, ow¹ granicê, za któr¹
rozpoczyna siê obszar ¿ywieniowego tabu, stanowi¹ œlimaki – przysmak mieszczañskich sto³ów i przedmiot obrzydzenia cz³onków warstw ni¿szych. Z tego punktu widzenia reakcja Kráèmerovej wydaje siê najbardziej znamienna, ukazuje bowiem – w symbolicznym niemal skrócie – moment przekroczenia przez bohaterkê granicy miêdzy
œwiatem gustów „pañskich” a œwiatem gustów „plebejskich”:
„Jeûíši, Anna, já bych to nejedla! Kdepak šneky! Ty ûerou jen slepice a krùty, proto se pouštìjí do zahrad,
aby sebraly šneky a plûe” ošívala se milostivá. „Milostpaní, i jedla! Vûdyï je to lahodné jako kuøecí
mozeèek. Taky mùûeme do tìch skoøepinek udìlat falešné šneky z mozeèku, ale to ne v postní den. Jen aï
mì milostpaní nechá, však ja tomu rozumím. Milostpaní, vánoce jsou jednou za rok [...] Aï má sleèinka na
domov památku. To se øekne: uû doma jsme mìli na Štìdrý den šneky! [...] A milostpaní si myslela:
bodejï šneky, my mìli kaûdý rok èerného kubu. Ale hned si pomyslila na panský stav a povolovala Annì
10
Katarzyna £eñska-B¹k twierdzi, ¿e charakterystyczna dla wszystkich de facto kultur obecnoœæ ¿ywieniowych zakazów integralnie wi¹¿e siê z postrzeganiem kategorii obcoœci: „Smaki i potrawy mog¹ byæ akceptowalne, porównywalne albo oœmieszane, a czasem z przera¿eniem odrzucane, dlatego mog¹ pos³u¿yæ jako
doskona³e narzêdzie do rozpoznawania Innego [...]. Obcy ju¿ choæby z racji tego, ¿e przynale¿y do innego
porz¹dku, obcego, nieznanego œwiata, postrzegany bywa³ czêsto jako gorszy. Wszystkie zaœ podejmowane
przez niego praktyki, w tym tak¿e kuchnia i kulinarne upodobania, jawi³y siê z pozycji tu i teraz jako nienormalne (to znaczy niezgodne z obowi¹zuj¹cymi schematami i normami w³asnego ¿ycia spo³ecznego), przez to
waloryzowane by³y ujemnie” (£eñska-B¹k 2010: 52). Badaczka powo³uje siê w swych rozwa¿aniach na ustalenia Mary Douglas zamieszczone w pracach Ukryte znaczenia oraz Czystoœæ i zmaza.
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i šneky. Nevídáno jednou za rok o šneky. Jíst je nikdo nemusí, jen kdyû je bude mít Betinka z domova na
památku (Biliánová 1992: 301)11.

Rozwa¿ania te towarzysz¹ w fabule powieœciowej przygotowaniom do œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Te zaœ przekszta³caj¹ powieœæ niemal w ksi¹¿kê kucharsk¹, nie tylko
zreszt¹ prezentuj¹c¹ przepisy na poszczególne potrawy, ale tak¿e zestawiaj¹c¹ ze sob¹
dwa modele tradycji, ró¿ni¹ce siê nie tylko w sferze podawanych dañ, ale tak¿e na poziomie terminologii. Kompot z suszonych owoców, zwany w wiejskim œrodowisku
„muzyk¹”, ³¹czy w efekcie oba œwiaty we wspólnym – narodowym – œwiêtowaniu, które – w duchu budzicielskich utopijnych postulatów – buduje pomost ponad spo³ecznymi
podzia³ami, czyni¹c z czeskiej wspólnoty to¿samoœciowy monolit, powi¹zany ujednoliconym repertuarem d¹¿eñ, pragnieñ i wyobra¿eñ. Co ciekawe, choæ Biliánová rzadko
w swej powieœci siêga po sygna³y kodu patriotycznego, a jej bohaterowie (mo¿na by
powiedzieæ – ca³kowicie pod wzglêdem narodowym „nieuœwiadomieni”) funkcjonuj¹
poza sfer¹ zwerbalizowanej wiedzy i retoryki odrodzeniowej, to jednak w³aœnie „dziedzictwo kuchni” pozwala w³¹czyæ ich w obszar narodowej integracji. Dopiero w finalnych sekwencjach fabu³y – w opowieœci o Bo¿ym Narodzeniu – i to w rozwa¿aniach
Kraèmerki na temat owego kompotu z suszu, pojawia siê bowiem okreœlenie „staroczeska owocowa muzyka”, dowodz¹ce, ¿e – niezale¿nie od nowoczesnych spo³ecznych
podzia³ów i hierarchizacji – nadal aktualna pozostaje idea jednolitej, autochtonicznej
i poœwiadczonej wielowiekow¹ tradycj¹ kulinarn¹ narodowej wspólnoty. Wszelkie
modernizacyjne usprawnienia nie zdo³aj¹ w efekcie os³abiæ statusu pierwotnej unifikacji, która wykraczaj¹c poza jakiekolwiek wypracowane w ramach socjalnego zró¿nicowania rewaloryzacje, gloryfikuje jednolitoœæ historycznej pamiêci i która – mimo
uœwiadomienia sobie ró¿norakich modyfikacji i przewartoœciowañ – potrafi zachowaæ
ci¹g³oœæ kolektywnego doœwiadczenia i s³u¿y podtrzymaniu aktualnoœci dziedzictwa
kulturowego, nadal stanowi¹cego gwarancjê trwania czeskiej narodowoœci.
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THE OLD TREES CAN’T BE REPLANTED.
CULINARY PREFERENCES AS SYMBOL OF SOCIAL UPGRADING
Summary
Czech literature is often connected with the appreciation of the quotidian life. This opinion may be
regarded as incorrect or inequitable because of its clichéd nature and for its avoiding intensified interpretation,
but it must be considered (also in critical manner) in a case of attempt to define the axiological and cultural
basis of our southern neighbours. Culinary motifs – integrally creating the picture of the individual and
collective identity – are strongly represented in this literature in which they either illustrate the typical Czech
modus vivendi or conceptualize the constancy and role of the national tradition. Sometimes these motifs are
also used for attempts of contesting the main components of the cultural heritage. The varied representations
of cuisine (recipes, foods, preparing of dishes, ways of consumption) often enough returns in Czech literature
and their semantic ability transcend the simply mimetic reflection of the everyday customs.
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Âñÿ ñóòü â Ôëîðåíñêîì... Îðèãèíàëüíûå ìûñëè åãî âî ìíå æèëè...
Ëþáèë îí ãîâîðèòü î òåîðèè çíàíèÿ; è óêðåïëÿë âî ìíå ìûñëü
î êðèòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ñèìâîëèçìà.
Àíäðåé Áåëûé

Pavel Florenskij (1882–1937) teolog, vìdec, logik a matematik sehrál vedle
náboûenského filozofa Vladimíra Solovjova významnou roli v konstituování esteticko-filozofického systému ruského symbolizmu. Stejnì tak jako jeho hlavní pøedstavitelé
(A. Bìlyj, V. Ivanov, A. Blok), jejichû esteticko-filosofické programy a koncepce
vycházejí z orientace na náboûenskou zkušenost a nadsmyslové vnímání, chápal symbolizmus nejen jako umìlecký smìr, ale jako syntetizující zpùsob pohledu na svìt, kulturu
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a ûivot. Právì v tomto smyslu mìl k Florenského koncepcím nejblíûe Andrej Bìlyj (vl.
jm. Boris Nikolajeviè Bugajev, 1880–1934), který patøil k nejvýznamnìjším teoretikùm
ruského symbolizmu. Spoleèným zájmem obou byla matematika, kterou studovali na
Moskevské univerzitì. Bìlého Memoáry a autobiografické poznámky Florenského
svìdèí o tom, ûe impulsem k jejich setkání byly matematické teorie Bìlého otce Nikolaje Vasilijevièe Bugajeva (1837–1903), jehoû posluchaèem na Moskevské univerzitì byl
i P. A. Florenskij. Bugajevova aritmologie jako systém originálních matematických
a logicko-filozofických úvah, týkajících se teorie èísel, která na konci 19. století
rozvíøila øadu vìdeckých diskusí v oboru, si kladla za cíl podøídit základy matematiky
nejstarším filozofickým systémùm. Florenskij pak pozdìji hodnotí toto propojení matematiky s metafyzikou jako jeden z nejvýznamnìjších obratù v lidském myšlení
vedoucím k celostnému pohledu na lidskou kulturu1.
V roce 1904 se mezi Bìlým a Florenským rozvíjí bohatá korespondence, která trvá
témìø celé desetiletí. (Ïåðåïèñêà Ï. À. Ôëîðåíñêîãî... 1991: 23–67) K prvnímu
setkání Bìlého a Florenského dochází v lednu téhoû roku, kdy Bìlyj ète na setkání Ernovy Filosoficko-náboûenské spoleènosti svùj referát Ñèìâîëèçì è ðåëèãèÿ. V archívu
Pavla Florenského lze o tom nalézt následující poznámku: „×èòàë ñûí ïðîô. Áóãàåâà
îäíó ñâîþ ñòàòüþ... ×åì áîëüøå ÿ óçíàþ åãî, òåì áîëåå ïîíèìàþ, ÷òî ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ ëè÷íîñòü, ãëóáîêàÿ è ñîâåðøåííî íå èìåþùàÿ â ñåáå òîé âóëüãàðíîñòè
ïðàêòè÷åñêîé æèçíè, êîòîðàÿ â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè ïî÷òè ó âñåõ.
È âñå ìíå ïåðåä Áóãàåâûì êàçàëèñü òàêèìè æàëêèìè è íè÷òîæíûìè, õîòÿ îí
ïî÷òè íè÷åãî íå ãîâîðèë“. (Èç íàñëåäèÿ Ï. À. Ôëîðåíñêîãî... 1991: 8) A tak doposud kritický k tvorbì symbolistù se Florenskij zaèíná silnì zajímat o tvorbu A. Bìlého:
„...áûòü ìîæåò (À. Á.) ñàìûì îðèãèíàëüíûì ÿâëåíèåì ñîâðåìåííîé ðóññêîé
ëèòåðàòóðû” (Ñèëàðä 1988: 228).
I kdyû byl Pavel Florenskij na prvním místì pøedevším filosof-teolog orientovaný na
pravoslaví a Andrej Bìlyj básník, prozaik a esejista, jehoû myšlenkové postoje se zformovaly zejména pod vlivem starovìkých filozoficko-náboûenských systémù, myšlenkového odkazu V. Solovjova a antroposofie Rudolfa Steinera, lze øíci, ûe v urèitých oblastech svého esteticko-filozofického uvaûování se oba ubíraly spoleènou cestou. Šlo
zejména o úsilí provést v kontextu svìtové kultury syntézu starovìkých filozofických
uèení zaloûených na mysticismu s nejnovìjšími poznatky moderní vìdy a estetickými
systémy moderního umìní.
Nejvíce se do centra zájmu obou myslitelù dostal problémový okruh vnitøní
významovosti slova a symbolu. Podle Florenského je kaûdý básník „mágem zaklínajícím realitu“ prostøednictvím slov. Ve své práci Èìåíà (1917) navazuje na teorie
symbolistù o vztahu zvuku a významu jako aktu zjevení duchovní podstaty slova.
1

N. V. Bugajev byl zástáncem uèení o bytí jako monádì (duchovní substanci), autorem filosofického studie Îñíîâíûå íà÷àëà ýâîëþöèîííîé ìîíàäîëîãèè. Zde dochází k závìru, ûe minulost nemizí, ale kupí se,
a tím roste dokonalost monády a celého svìta. Tato dokonalost tkví v komplikování duševního svìta
a narùstání svìtové harmonie. „Základ ûivota a èinnosti monády je etický: zdokonalovat se a zdokonalovat
ostatní.“ Koneèný cíl a èinnost monád spoèívá „v promìnì svìta na umìleckou stavbu“ (Losskij 2004:
254–255). Myšlenkové postoje N. V. Bugajeva tak mohly mít vliv i na konstituování esteticko-filosofických
postojù jeho syna a podrobnìjší pohled na Bìlého koncepci symbolismu tento názor jen potvrzuje.
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Jádrem kaûdého umìleckého obrazu se stává jméno jako vyšší druh slova a umìlecké
dílo je pak urèitým prostorem chápaným jako „silové pole“ obrazù – jmen. I Andrej
Bìlyj se na poèátku 20. století, jeû nazývá obdobím „krize ûivota, myšlenky a kultury“
a „krize slova“, snaûí ve svých teoretických pracích (viz napø. Ìàãèÿ ñëîâ, 1909)
navrátit pojmovì vyprázdnìným slovùm jejich prapùvodní funkci a význam. Cílem tohoto snaûení má nakonec být „vzkøíšení slova“, kdy slovo samotné bude schopné
„samostatnì, plnohodnotnì a esteticky reflektovat ûivot v jeho hloubce a vyjadøovat
nevyjádøitelné“. Ve studii o „renesanci slova“ Ìàãèÿ ñëîâ Bìlyj formuloval podstatu
obrazné („ûivé“) øeèi umìní jako „slovní magii“, jejímû prostøednictvím se umìlec snaûí
vyjádøit nevyjádøitelné dojmy, vzniklé pùsobením okolního svìta na jeho svìt vìdomí.
¦ivá øeè je tak „hudbou nevyjádøitelného“. Tvùrèí slovo vytváøí nový, „tøetí svìt“ –
„svìt zvukových symbolù“, které osvìtlují tajemství vnìjšího svìta i vìdomí bytosti
tento svìt nazírající.
Další spoleènou oblastí zájmu Bìlého a Florenského se stává symbolizmus a teorie
symbolu. Do centra zájmu Florenského se z filozofického hlediska dostává pojem symbol jako synteticky pojaté svìtonázorové východisko, jehoû prizmatem lze pak nazírat
projevy lidské kultury. Vycházeje z ontologické stránky symbolu a ovlivnìn solovjovovskou koncepcí Všejednoty2, definuje Florenskij symbol jako „zjevovanou podstatu,
smysl prosvítající obrazem“, jako „tajemné prosvìcování skuteènosti jiným svìtem
a prosvítání jiného svìta skrze skuteènost“ a jako jev „dvojjediného materiálnì-duchovního charakteru“. Jeho prostøednictvím lze spolu s „magií dialogu“ odkrýt skuteèný
smysl poznávaného a vidìný i nevidìný svìt v jeho jednotì“ (otázka odkrytí
noumenonù ve fenoménech a jejich koneèného zjevení a ztìlesnìní). (Maliti 1996: 22)
Symboly se podle Florenského utváøejí s vnitøní nevyhnutelností podle urèitých
zákonitostí pokaûdé, kdyû zaèínají fungovat urèité stránky ducha. Symbol je tak
definován jako „sebepøesahující bytí“, jehoû energie srostená èi utváøená srostenì
s energií jiné, vzácnìjší a hodnotnìjší podstaty, tuto podstatu cele obsahuje. Kaûdý symbol má tedy dvojí povahu; jde o provázanost symbolizujícího a symbolizovaného, o synergii „podstaty a energie“, jeû vychází z touhy po ûivé, organické rovnováze vìènì
tvoøeného svìta, o hledání, proûívání a syntetické postiûení „ûivé pulsace Absolutního
Krásna Pravdy“. Svìt je tak ve Florenského úvahách vidìn jako „vûdy plynoucí, vûdy
pøítomné a rozechvìné polobytí“, za nímû lze zachytit jinou, nevidìnou a hlubší
skuteènost.
I pro Bìlého byl symbolizmus nejen literární školou3, ale pøedevším systémem èi
pøístupem, s jehoû pomocí lze docílit uchopení podstaty lidského ûivota a svìta jako celku. Pro Bìlého je symbolizmus reálným fenoménem, protoûe symbol sám o sobì
nemùûe být jen pouhou iluzí. V tomto smyslu mùûe být Andrej Bìlyj oznaèen za
2

Tj. principu vnímaného V. Solovjevem a pozdìji i P. Florenským jako proûívání spojení mezi
organickým svìtem a svìtem transcendentním, spojení uvádìné do pohybu „tvùrèím aktem“ Stvoøitele
a chápané jako základní východisko poznáváni v kaûdé oblasti lidské èinnosti.
3
„Ñèìâîëèçì â øèðîêîì ñìûñëå íå åñòü øêîëà â èñêóññòâå. Ñèìâîëèçì – ýòî è åñòü èñêóññòâî.
Ðîìàíòè÷åñêàÿ, êëàññè÷åñêàÿ, ðåàëèñòè÷åñêàÿ è ñàìà ñèìâîëè÷åñêàÿ øêîëà – òîëüêî ñïîñîá ñèìâîëèçàöèè îáðàçàìè ïåðåæèâàåìîãî ñîäåðæàíèÿ ñîçíàíèÿ. È ïîòîìó-òî ñìåøíû ïðîòèâîïîëîæåíèÿ
ðåàëèçìà, ò. å. ìåòîäà òîìó, ÷òî ýòîò ìåòîä îôîðìëèâàåò“. (Áåëûé 1911: 263)
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pøedstavitele tzv. „realistického symbolizmu“, pro jehoû stoupence pøedstavuje symbol
reálnou podstatu všech vìcí (realia in rebus), jejichû skryté jsoucno je ukryté hluboko
pod povrchem. Jde tedy o intuitivní zøení vyšší reality skrze pozorovanou realitu.
Zprostøedkující roli pak v tomto ohledu hraje symbolický obraz jako jakýsi „souzvuk“
vnìjší reality a vnitøní podstaty všech jevù4.
Posledním prùseèíkem esteticko-filozoficko-matematických teorií Florenského a Bìlého jsou nakonec úvahy o prostoru (resp. koncepce rozvíjející existenci kvalitativnì
a kvantitativnì od sebe odlišných rozmìrù bytí), kde se v jednom komplexním pohledu
setkávají nejnovìjší vìdecké poznatky (viz napø. Einstein, Uspenskij aj.) s dohady
okultistù a teosofù.
V základech Florenského úvah o prostoru stojí matematické koncepce iracionálních
èísel N. Bugajeva. Ty Florenskij pøenáší do oblasti humanitních vìd a staví na nich svoji teorii symbolu. Jde pøedevším o filozofickou antinomii racionálního a iracionálního
a o definici nekoneèna za pomoci kategorií, které oznaèuje termíny aktuální a potenciální nekoneèno. Florenského kniha Ìíèìîñòè â ãåîìåòðèè (1922) byla pokusem
o dùkaz existence tzv. ètvrtého rozmìru a jeho vztahu vùèi vidìnému svìtu. Zde poukazuje na moûnosti rozšíøit pùsobnost své matematické teorie („òåîðèÿ ìíèìîñòåé“) na
oblast umìní.
Seznámen s tìmito nejnovìjšími poznatky, se nakonec pokouší i Andrej Bìlyj ve
svých prózách, nejvíce však právì v románu Petrohrad (1922), o prùnik matematiky do
umìní. V románu jde pøedevším o motivické celky, jejichû spoleèným jmenovatelem je
fenomén zmnoûení prostorových rozmìrù, zrcadlovì pøevrácená symetrie vidìných
a skrytých svìtù, pøechod románových postav z jednoho modu bytí do druhého
doprovázený zmìnou geometrické perspektivy atd.
Nìkterým aspektùm Florenského a Bìlého uvaûování, a to zejména problematice
vnitøní významovosti prostoru v umìleckém díle, se budeme nyní vìnovat a pokusíme
se vedle sebe postavit dva velmi zajímavé modely prostoru projektované do sféry
umìní.

Florenského úvahy o významovosti prostoru
V roce 1925 své uvaûování o významovosti prostoru v umìleckém díle Florenskij
prezentoval ve dvou pøednáškách: Çíà÷åíèå ïðîñòðàíñòâåííîñòè a Àáñîëþòíîñòü
ïðîñòðàíñòâåííîñòè. (Ôëîðåíñêèé 2000: 79–421) Jiû v úvodu první z nich obrací
pozornost na sféru umìní a umìlecké tvorby a zaujímá stanovisko, ûe umìní nelze
násilnì abstrahovat od základní podstaty a projevù ûivota, neboï právì ty nejpodstatnìjší aspekty ûivota, které filozofie vyjadøuje logickými symboly, vyjadøuje umìní
symbolickými obrazy: „Ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà íå ìîãóò è íå äîëæíû áûòü
ïåðåñêàçûâàåìû ÿçûêîì íàóêè è ôèëîñîôèè; íî òåì íå ìåíåå îáðàçû èñêóññòâà
4
Nutno ještì dodat, ûe na konstituování výše uvedených názorù A. Bìlého mìly nemalý vliv rovnìû
náboûensko-filozofické teorie R. Steinera. Jejich úkolem bylo odkrýt v èlovìku dosud skryté „tajné duchovní
síly“ slouûící k poznání nadsmyslového svìta a skryté podstaty všech vìcí. V pøedmluvì ke své Teosofii
rozvíjí Steiner myšlenku, ûe lidský ûivot nabývá svoji skuteènou hodnotu právì prostøednictvím nazøení této
skryté podstaty.
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ñóòü ôîðìóëû æèçíåïîíèìàíèÿ, ïàðàëëåëüíûå òàêîâûì æå íàóêè è ôèëîñîôèè.
Òå è äðóãèå – äâå ðóêè îäíîãî òåëà, è âñåãäà ìîæíî óêàçàòü ê äàííîé ôîðìóëå
èñêóññòâà ðàâíóþ åìó ôîðìóëó îòâëå÷åííîé ìûñëè: ìåæäó òîþ è äðóãîþ íåò
ðàâåíñòâà, íî åñòü ñîîòâåòñòâèå. Îò÷àñòè çàáåãàÿ ïî âðåìåíè âïåðåä ïðîòèâ
îòñòàþùèõ îò íåãî ôèëîñîôèè è çà íåé íàóêè, îò÷àñòè îòðàæàÿ óæå ñîâåðøèâøååñÿ â íèõ ïðèçíàíèå, èñêóññòâî òîí÷àéøèì îáðàçîì ïîêàçûâàåò ñâîèìè ïðîèçâåäåíèÿìè âñå óêëîíû ôèëîñîôñêîãî è íàó÷íîãî ìèðîïîíèìàíèÿ“. (Ôëîðåíñêèé
2000) Tento pøístup je plnì v souladu s pøedstavou teurgického principu v umìní, které
v kontextu ruského mladosymbolizmu V. S. Solovjov a poté i A. Bìlyj chápou jako
„geniální poznání“, vedoucí k rozšíøení hranic vidìní a poznání svìta. Symbolizmus se
tak stal usilovnou snahou propojit aspekty svìta platónských idejí s èasoprostorovými
aspekty bytí a transformovat vše do umìleckých obrazù, které mají schopnost podílet se
na pøetváøení svìta.
Následnì Florenskij podtrhuje skuteènost, ûe samotné lidské bytí je ukotveno v prostoru a chápání prostoru je proto také svébytným a prvotním pøedmìtem filozofie, a tak
klade rovnítko mezi pojmy ìèðîïîíèìàíèå – ïðîñòðàíñòâîïîíèìàíèå. V souvislosti
s tím podtrhuje fakt, ûe v obrazném a symbolické vyjádøení našeho chápání svìta stojí
otázka prostoru jednoznaènì na prvním místì v tvùrèím procesu, chápaném jako
vytváøení svìtù naplnìných hlubší významovostí: „Íàïðîòèâ, ñ óòðàòîþ ñâîåé ïðîñòðàíñòâåííîñòè õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå ïåðåñòàåò ñóùåñòâîâàòü, è óíè÷òîæåíèþ åãî íå ïîìåøàåò íè ñþæåò, íè ìàíåðà, íè òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà, íè
ôàêòóðà, åñëè áû âñå îíè îñòàëèñü ñåáå òîæäåñòâåííûìè. Â õóäîæåñòâå ïðîñòðàíñòâî ïðîèçâåäåíèÿ åñòü ñàìîå ÿäðî, òî, ÷òî äàåòñÿ òâîð÷åñêè; ýòî – ñàìàÿ
ôîðìà ïðîèçâåäåíèÿ. Âñå îñòàëüíîå – ìàòåðèÿ, ïîäîáíàÿ, åñëè ãîâîðèòü îáîáùåííî, êðàñêàì è õîëñòó æèâîïèñöà. Õóäîæíèê áåðåò èõ è ïîëüçóåòñÿ èìè, äàåò æå –
íîâîå ïðîñòðàíñòâî, è çà ïîñëåäíåå èìåííî, çà ïðîñòðàíñòâî, ìû íàçûâàåì åãî
òâîðöîì, àâòîðîì (ò.å. âèíîâíèêîì, ïðè÷èíîþ), ïîýòîì (ðïéÞôçæ – äåëàòåëåì). Îí
ñîçäàë íîâîå ïðîñòðàíñòâî“ (Ôëîðåíñêèé 2000). Poznání vnitøní významovosti prostoru je tedy podle Florenského základním pøedpokladem k pochopení stylu, výstavby
díla a cestou k jeho interpretaci: „Èçó÷èòü ïðîñòðàíñòâî ïðîèçâåäåíèÿ – ýòî, êîíå÷íî, åùå íå âñå, íî ýòî – ãëàâíîå è ïåðâîå. Ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå âñåãî îñòàëüíîãî èñõîäèò îòñþäà è áåç îðèåíòèðîâêè íà ïðîñòðàíñòâåííîñòü ïðîèçâåäåíèÿ
íåîáõîäèìî áóäåò ñëó÷àéíûì, íå îáúåäèíåííûì ìåæäó ñîáîþ è ïðîèçâîëüíûì:
âîéòè â õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå, êàê òàêîâîå, ìîæíî ëèøü ÷ðåç ïîíèìàíèå
åãî ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè. [...] Ïðîñòðàíñòâåííîñòü ïðîèçâåäåíèÿ íåëüçÿ
íè âèäåòü, íè ñëûøàòü è òàê äàëåå: îíà ãîâîðèò ñàìà çà ñåáÿ, ñàìà ñîáîþ
ñóùåñòâóåò è ñàìà ÷ðåç ñåáÿ ïîíèìàåòñÿ – per se est et per se intelligitur. (Ôëîðåíñêèé 2000).
V souvislosti s ontologickými pojmy ìèðîïîíèìàíèå – ïðîñòðàíñòâîïîíèìàíèå
je ovšem nutné poznamenat, ûe slovo ìèð neodpovídá v chápání Florenského jen
pojmùm kosmos ve filozofickém èi pøíroda v pøírodovìdném smyslu slova, ale stejnì
jako u Solovjova a mladosymbolistù pojmùm, jako poslední, nìdìlitelný celek dostupný
našemu chápání. Celostnost a celostné stavy vìdomí jsou tak základní podmínkou
promìny našeho chápání svìta ve schopnost komplexního pochopení všech konstituv-
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ních sloûek reality, coû zásadnì opodstatòuje tvrzení, proè Florenskij usouvztaûòuje oba
zmínìné pojmy. Proto svìt, pøedmìt, osobnost, obraz nebo znak mùûeme jako celek pochopit jen díky jejich ukotvenosti v prostoru a prostøednictvím prostoru. Takové
ontologické chápání prostoru vede Florenského pøímo k teorii hodnot, neboï pochopit
znamená pøijmout a uèinit chápané souèástí sebe samého a vstoupit s ním do vnitøní jednoty.
Dalším moûným pøístupem k pochopení významovosti prostoru je podle Florenského
pøístup gnozeologický, kdy poznáváme, ûe skuteènost je v rámci naší tvùrèí èinnosti
rozdìlena na relativnì samostatné a uzavøené, nicménì spolu vzájemnì související „jednoty“, které jsou pomìrnì dobøe dostupné našemu rozumovému poznání. Následnì se
snaûíme pøedstavit si syntetický model reality èi bytí sloûený vûdy z týchû myšlenkových forem, jimiû jsou rùzné prostory, prostøedí a vìci, které Florenskij povaûuje za
„ikonické kategorie“ vyjadøované obrazným jazykem chápání prostoru. V tomto smyslu
jiû nejsou termíny jako prostor, prostøedí a vìci chápány èistì ontologicky, ale jako
pomocné metody myšlení, jejichû cílem je ukázat promìnlivou a mnohotvárnou realitu
jako nìco, co má nemìnnou a jednotnou podstatu.
Tøetí pøístup k chápání prostoru vztahuje Florenskij k fenoménu kultury jako celku,
neboï právì zde jsou prizmatem èasoprostorových jevù a vztahù nazírány jednotlivé
kulturní sféry a hodnoty. Podle Florenského mùûe být celá lidská kultura interpretována
jako soubor urèitých zpùsobù „tvùrèí organizace prostoru“. Zde Florenskij následnì
rozlišuje tøi zpùsoby této organizace. Prvním z nich je oznaèen pojmen òåõíèêà, coû je
prostor bìûných ûivotních vztahù disponující názorným myšlením, druhou sféru Florenskij vymezuje pojmy ôèëîñîôèÿ è íàóêà jako prostor vymezený myšlenkovými modely reality a tøetí je nakonec pøiøazen pojem èñêóññòâî, kde dochází k syntéze obou
pøedchozích významovostí a nazírání svìta jako prvotní jednoty v lidském vìdomí. Tak
je podle Florenského kaûdá tvùrèí èinnost duchovní cestou k vytváøení objektivní
a organické kulturní celostnosti.
Cyklus prací P. Florenského vìnovaný významovosti prostoru tedy pravdìpodobnì
pøedstavuje významný moment v rozvoji esteticko-filozofického a metodologického
uchopování èasoprostoru v jeho obecnì kulturním a hlubinném smyslu. Chápání artefaktu
prostøednictvím univerzálních èasoprostorových obrazù-symbolù se tak stalo jednou
z výrazných cest k uchopování kultury jako sféøe duchovního ûivota celého lidstva.
Podívejme se nyní, jak jsou podobné metodologické pøístupy konkrétnì realizovány
v prozaické tvorbì Andreje Bìlého.

Prostor mìsta jako odraz stavu bytí èlovìka a Kosmu
v Bìlého románu Petrohrad (metafyzikya vody, zvuku a barev
v obrazném ztvárnìní prostoru)
Bìlého román Petrohrad patøí v kontextu svìtové literatury k dílùm, jejichû narativní
prostor pøedstavuje mìsto. Souèasná èeská spisovatelka a literární teoretièka Daniela
Hodrová ve své knize Místa s tajemstvím uvádí, ûe „román bývá nìkdy povaûován za
urbánní ûánr, èemuû lze rozumìt nejen tak, ûe je plodem mìstské kultury, ale ûe se
mìsto stává jedním z ústøedních románových míst“. (Hodrová 1994: 94) Vymezení
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narativního prostoru tohoto experimentálního románu je ovšem v tomto smyslu od
poèátku znaènì zproblematizováno. Autor jako by sám postupnì poznával neuchopitelnost bytí prostoru a svoji bezradnost zpoèátku maskuje snahou vymezit prostor pomocí
geografických koordinát. Ale i tak je jeho snaûení neúspìšné a spokojuje se nakonec ve
zmìti banálních výpovìdí vymezit prostor mìsta jako èistì abstraktní matematický bod.
V prologu románu autor chápe osudovou tragédii své snahy vymezit prostor, který
byl doposud povaûován za symbol západní civilizace, pomocí èistì rozumových
a logických kategorií pøíznaèných pro myšlení Západu. A tak na povrch vyplouvá tušení
pøítomnosti èehosi iracionálního a mìsto se zaèíná postupnì promìòovat v rozumem
neuchopitelný pøízrak, který povstal z temných vod finských moèálù, a zjevuje ve své
skuteèné podobì jen v nejhlubších vrstvách vìdomí samotného autora a jím vytvoøených postav. V prostoru oûívají bytosti, které ûijí ve vìzení iluze svrchovanosti
lidského rozumu a jejichû vìdomí plodí pouze „prázdnou mozkovou hru“. Ty jsou prostorem postupnì pohlcovány, aû nakonec ztrácejí svoji identitu a stávají se obyvateli
„podsvìtní øíše stínù“: „Ýòîò ìàòåìàòè÷åñêèé ãîðîä, ëèíèè êîòîðîãî èìåþò ëèøü
óñëîâíîå áûòèå, ñîîáùàåò ñâîåìó íàñåëåíèþ ñâîéñòâåííîå åìó ñàìîìó ïîëóñóùåñòâîâàíèå. [...] Ïåòåðáóðã – ñàì ïðèçðàê, áðåä è ïðåâðàùàåò â ïðèçðàêè ñâîèõ
ãðàæäàí. [...] Ïåòåðáóðãñêèå óëèöû ïðåâðàùàþò â òåíè ïðîõîæèõ“ (Þðüåâà 2000:
47). Románový prostor se tak promìòuje ve „støedobod pùsobení mystických a kosmických sil a legend“ a také i místo, v nìmû dochází k vìènému zápasu sil „Kosmu“
integrujících ducha se silami „Chaosu“ v lidském vìdomí.
K pochopení symbolické hodnoty zobrazení románového prostoru dobøe poslouûí
i poznatky, které ve své knize Voda a sny – Esej o obraznosti hmoty soustøedil estetik
a stoupenec psychoanalytické školy v literární vìdì – Gaston Bachelard. Zde Bachelard
vychází podobnì jako Florenskij z pøedpokladu, ûe existují „obrazivé síly lidského
ducha, které dolují v hlubinách jsoucna a snaûí se v nìm dobrat prapùvodního
a vìèného“. V pøírodì, v nás i mimo nás se tak vytváøejí zárodky reality, které mají
vûdy „vnitøní formu“. To nám nakonec umoûòuje dobrat se ambivaletního poznání,
v nìmû se „niterné pøesvìdèení opírá o pøíklady z reality a jeû nám zároveò umoûòuje
chápat ûivot ve svìtì našeho nitra“. (Bachelard 1997: 7, 11) Bachelardovi jde tedy
o poznání faktu, jak sugestivnost jednotlivých básnických obrazù závisí na tom, do jaké
míry se v nich odráûí nìkteré z bytostných projevù lidské psychiky. Lidský ûivot je tedy
ve své nejhlubší rovinì vûdy ponoøen do nìkterého z následujících ûivlù: ohnì, vody,
vzduchu, zemì – ûivlù, které byly od starovìku jako skuteèná ûivoucí pralátka
povaûovány za poèátek vzniku všech vìcí a bytostí. Právì voda je podle Bachelarda
vzácným symbolem pøechodného ûivlu, je „ontologickou metamorfózou mezi ohnìm
a zemí“: „Bytost zasvìcená vodì je bytostí v závrati. Kaûdým okamûikem umírá. Nìco
z její substance nepøetrûitì bere za své. Kaûdodenní smrtí není bujná smrt ohnì, jenû
probodává plameny oblohu; kaûdodenní smrtí je smrt vody. Voda neustále plyne, voda
neustále padá, voda neustále konèí ve své horizontální smrti..., ...pro materializující obraznost je smrt vody snovìjší neû smrt zemì: strádání vody nemá konce.“ (Bachelard
1997: 13)
Prostor, jehoû dominantu pøedstavuje temná voda, dostává neproniknutelnou hloubku
a materiální prvek v sobì zahrnuje smrt, nebytí a „zdušený ûivot“ jako svoji základní
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podstatu. Taková voda prochází podle Bachelarda velmi zásadní inverzí: „voda uû není
látka, kterou pijeme, je to látka, která pije; která polyká stín jako èerný sirup.“ (Bachelard 1997: 69) Voda zde tedy plní „základní psychologickou funkci: vstøebávat stíny,
skýtat dennì hrob všemu, co v nás kaûdý den umírá“, nehybné vody tak evokují mrtvé,
neboï „mrtvé vody jsou vody spící“. Bachelard zde rovnìû uvádí souvislosti takto
pojaté obraznosti s uèením Herakleita z Efesu, který vidìl ve veškerém vodním dìní
smrt a zánik a tvrdil, ûe ve spánku se lidská duše odpoutává od ûivého vesmírného ohnì
a smìøuje na pøechodnou dobu ke své promìnì ve vlhkost.
Tìûké, hluboké vody (jezera, moèály) jako by se „napájely kosmickými slzami, jeû
kanou z celé pøírody“. Z nebe na vodu sestupuje jakési „fluidum neštìstí“: „astrologické
fluidum, tj., jemná, lepkavá hmota, nesená paprsky jako nìjaké fyzické, zhmotnìlé zlo.
Toto fluidum dává vodì pøesnì jako v alchymii barvu univerzální stráznì, barvu slz.“
Tichá, temná, nehybná, spící a bezedná voda je podle Bachelarda materiálním podnìtem
k pøemítání o smrti, která ale není smrtí „herakleitovskou“ a která lidské bytosti unáší
do nekoneèné dálky, ale smrtí nehybnou, niternou, která „zùstává s námi, vedle nás,
v nás“: „Staèí závan veèerního vìtru a voda, jeû umlkla, k nám znovu promluví...
Staèí nìûný, bledý mìsíèní paprsek a po vodì k nám bude kráèet pøízrak.“ (Bachelard
1997: 86)
Právì v románu Petrohrad je všudypøítomný vodní ûivel charakterizován jako cosi
temného, jako kalná voda plná baktérií, zelenavì kalná hlubina neustále útoèící na
ûulová nábøeûí a pøedstavující skuteènou hranici nekoneèna, voda, která budí dojem, ûe
se kaûdým okamûikem chystá pohltit veškeré bytí: „À òàì-òî, òàì-òî: ãëóáèíà, çåëåíîâàòàÿ ìóòü; èçäàëåêà-äàëåêà, áóäòî äàëüøå, ÷åì ñëåäóåò, îïóñòèëèñü èñïóãàííî
ïðèíèçèëèñü îñòðîâà; ïðèíèçèëèñü çåìëè; è ïðèíèçèëèñü çäàíèÿ; êàçàëîñü –
îïóñòÿòñÿ âîäû, è õëûíåò íà íèõ â ýòîò ìèã: ãëóáèíà, çåëåíîâàòàÿ ìóòü; è íàä
ýòîþ çåëåíîâàòóþ ìóòüþ â òóìàíå ãðåìåë è äðîæàë âîí êóäà óáåãàÿ, ÷åðíûé,
÷åðíûé Íèêîëàåâñêèé Ìîñò“ (Áåëûé 1981: 19).
Dalším z atributù, jímû se románový prostor výraznìji prezentuje, mùûe proto být
i jeho zvuková kompozice. V Bìlého, stejnì jako ve Florenského, úvahách vìnovaných
fenoménu vazby slova a zvuku lze spatøit jeden jednotící prvek. ¦ivou obraznou øeè
chápe Bìlyj vûdy jako „tajnou hudbu“, jejímû prostøednictvím lze za jistých okolností
nalézt a vyjádøit nevyjádøitelné. Bytostné základy umìlecké tvorby je proto nutné vûdy
nazírat prostøednictvím „zvukových metafor“ jako klíèù k novému – „tøetímu svìtu
zvukových symbolù“. Slovo tak znovu získává svùj ztracený esoterický podtext
a napomáhá èlovìku uvést v jeho nitru do souladu dvì dosud vzájemnì odcizené
skuteènosti (skuteènost danou a skuteènost transcendentní) – souladu, který má
nadsubjektivní a nadobjektivní charakter. Své snahy umìlecky postihnout souvislosti
mezi evolucí Kosmu a evolucí zvukù se Andrej Bìlyj pokusil realizovat ve své poémì
Ãëîññîëàëèÿ – ïîýìà î çâóêå (1922).
V deníkových záznamech Bìlého lze objevit poznámky, které svìdèí o dùleûitosti
jeho „metafyziky zvukù“ pro odkrývání jedné ze sloûek skryté významovosti románu:
„Ìåæäó òåì ïñèõîëîãè òâîð÷åñòâà è àíàëèòèêè ïðèåìîâ çàáûâàþò, ÷òî àðèàäíîâà íèòü ê äóøå ïîýòà – äóøà ïîýòà; åñëè íåò åå – íèêàêàÿ ñòàòèñòèêà íå
ïîìîæåò [...] ß, íàïðèìåð, çíàþ ïðîèñõîæäåíèå ñîäåðæàíèÿ Ïåòåðáóðãà èç ë-ê-ë-
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-ïï-ïï-ëë, ãäå ê çâóê äóõîòû, óäóøåíèÿ îò ïï-ïï- äàâëåíèå ñòåí Æåëòîãî äîìà;
à ëë – îòáëåñêè ëàêîâ, ëîñêîâ è áëåñêîâ âíóòðè ïï – ñòåí, èëè îáîëî÷êè áîìáû. Ïë,
íîñèòåëü ýòîé áëåùóùåé òþðüìû – Àïîëëîí Àïîëëîíîâè÷ Àáëåóõîâ; à èñïûòûâàþùèé óäóøüå ê â ï íà ë áëåñêàõ åñòü Ê: Íèêîëàé, ñûí ñåíàòîðà. – Íåò, âû
ôàíòàçèðóåòå! – Ïîçâîëüòå æå, íàêîíåö: ÿ èëè íå ÿ ïèñàë Ïåòåðáóðã? – Âû, íî...
âû ñàìè àáñòðàãèðóåòå!.. Â òàêîì ñëó÷àå ÿ íå ïèñàë Ïåòåðáóðãà: íåò íèêàêîãî
Ïåòåðáóðãà, èáî ÿ íå ïîçâîëþ âàì ó ìåíÿ îòíèìàòü ìîå äåòèùå: ÿ çíàþ åãî
ñ òàêîé ñòîðîíû, êîòîðàÿ, êîòîðàÿ âàì íå ñíèëàñü íèêîãäà...“ (Áåëûé 1981:
501–502)
Zde Bìlyj mluví o skrytých obsazích svého románu, které vyplouvají na povrch
a získávají svoji významovou hodnotu teprve pøi jejich konfrontaci s myšlenkami
obsaûenými v poémì Ãëîññîëàëèÿ. Z formálního hlediska je tkáò románu vystavìna na
urèitých dominantách, jejichû základními konstrukèními prvky jsou nìkteré z hlásek,
které se v románu objevují nejprve v urèitých shlucích, a nebo se pøímo podílejí na
výstavbì nìkterých klíèových slov. V obou pøípadech jsme nakonec svìdky toho, jak
urèité zvukové projevy prostoru spoluvytváøejí metafyzický rozmìr románu.
Pøi pozornìjší èetbì si lze povšimnout, ûe narativní topos románu se skuteènì dá vymezit na základì jistých zvukových projevù. Nejèastìji se v nìm setkáme s intenzivní
pøítomností zvukù u, i, y. Obrátíme-li znovu naši pozornost k poémì Ãëîññîëàëèÿ,
zjistíme, ûe jejich výskyt v urèitých pasáûích není zcela náhodný. Zvuk u zde Bìlyj charakterizuje Bìlyj z kosmologického hlediska jako zvuk, evokující pocit hluboké úzkosti,
stav nekoneèného pádu do temných prostor iracionality a zla. S jeho rezonancí se
setkáme vûdy v souvislosti s nejasnou pøedtuchou událostí, které budou mít charakter
projevù svìtového chaosu: „Äíè ñòîÿëè òóìàííûå, ñòðàííûå: ïðîõîäèë ìåðçëîé
ïîñòóïüþ ÿäîâèòûé îêòÿáðü; çàìîðîæåííàÿ ïûëü íîñèëàñü ïî ãîðîäó áóðûìè
âèõðÿìè; [...] Òàêîâû áûëè äíè. À íî÷è – âûõîäèë ëè òû ïî íî÷àì, çàáèðàëñÿ ëè
â ãëóõèå, ïîäãîðîäíûå ïóñòûðè, ÷òîáû ñëûøàòü íåîòâÿçíóþ, çëóþ íîòó íà ó?
Óóóó-óóóó-óóóó: òàê çâó÷àëî â ïðîñòðàíñòâå; çâóê – áûë ëè òî çâóê? Åñëè òî è áûë
çâóê, îí áûë íåñîìíåííî çâóê èíîãî êàêîãî-òî ìèðà; äîñòèãàë ýòîò çâóê ðåäêîé
ñèëû è ÿñíîñòè: óóóó-óóóó-óóó ðàçäàâàëîñü íåãðîìêî â ïîëÿõ ïðèãîðîäíûõ Ìîñêâû, Ïåòåðáóðãà, Ñàðàòîâà: íî ôàáðè÷íûé ãóäîê íå ãóäåë, âåòðà íå áûëî;
è áåçìîëâñòâîâàë ïåñ“. (Áåëûé 1981: 77, 323–324)
Zvuky i a y tvoøí podle Bìlého z hlediska kosmického bytí jeho základní protikladné
projevy. I doprovází projevy vzestupu do nebeských výšin, je zvukem asociujícím
mystický obsah, zatímco zvuk y, je spjat s obsahem u a pøedstavuje prvek zárodeèného
modu bytí všeho ûivoèišného, je symbolem embryonálního stadia ve fylogenezi a jedné
z poèáteèních a nejniûších etap evoluce ûivota na zemi – ûivota vzešlého z vod („û –
æèâîòíûé çàðîäûø“). (Áåëûé 1994: 38) V bytí románového prostoru jde o nepøetrûitou pulsaci všeho mezi dvìma mody existence, mezi jasnì zvuèícími nebeskými
výšinami a temnì rezonující zemí, jejímû materiálním podkladem jsou neproniknutelné
vody, hemûící se miliardami zárodkù baktérií.
V èetných komentáøích ke svému románu (viz citace výše) zároveò Bìlyj upozoròuje
na vysokou frekvenci nìkterých souhlásek ve slovech, které je nutné povaûovat za
klíèová z hlediska chápání narativního prostoru románu a celé jeho dìjové struktury.
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Dùleûitou roli v tìchto slovech sehrává nakupení souhlásek ê-ë-ïï-ïï-ëë. Ty se také
podílejí na vytvoøení jmen nìkterých ústøedních románových hrdinù: senátora Apollona
Apollonovièe Ableuchova a jeho syna Nikolaje Apollonovièe, zloèince Lippaèenka aj.:
„Ïë, íîñèòåëü ýòîé áëåùóùåé òþðüìû – Àïîëëîí Àïîëëîíîâè÷ Àáëåóõîâ;
à èñïûòûâàþùèé óäóøüå ê â ï íà ë áëåñêàõ åñòü Ê: Íèêîëàé, ñûí ñåíàòîðà. [...]
à åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî âîñïðèÿòèå Ëèïïà÷åíêî, êàê áðåäà ïîñòðîåíî íà
ë-ï-ï...“ (Áåëûé 1981: 501–502, 507). Tento zdánlivì zanedbatelný fakt nabývá v konfrontaci s Bìlého teoriemi „metafyziky hlásek“ hluboké výpovìdní hodnoty.
K základním metafyzickým významùm souhlásky k patøí významy smrti, dušení,
neproniknutelnosti, inertnosti hmoty („ê çâóê äóõîòû, óäóøåíèÿ îò ïï-ïï“ (Áåëûé
1981: 501–502) a s nimi související temné projevy existence bytostí ûijících v prostoru
(nevìdomost, násilí, vraûda). P potom znamená projevy tìlesnosti, vìzení hmotného
svìta („Ð (ëàòèíñêîå) – ïëîòü: ðà ñòðàäàíèå äóøè: áðåìÿ ïëîòè íà íåé“). (Áåëûé
1994: 39, 42, 44) P spolu s l („ëë – îòáëåñêè ëàêîâ, ëîñêîâ è áëåñêîâ âíóòðè ïï“)
(Áåëûé 1981: 501–502) vytváøí podivný tlak, kterým pùsobí prostor na bytí hrdinù
(„ïï-ïï- äàâëåíèå ñòåí Æåëòîãî äîìà“). (Áåëûé 1981: 501–502)
Se souhláskou p se v románu setkáme v souvislosti s motivem bomby („ïï – ñòåíû,
èëè îáîëî÷êè áîìáû“) (Áåëûé 1981: 501–502), kterou obdrûí Nikolaj za úèelem likvidace svého otce. Samotná bomba je popisována jako záhadný pøedmìt uloûený
v krabièce od sardinek a vydávající podivné zvuky – „Ïåïï – Ïåïïîâè÷ – Ïåïï“. Nakonec se stává tento pøedmìt stává symbolem rozpínání, exploze a rozpadu prostoru.
Díky tìmto atributùm je v narativním prostoru románu vyvolán dojem zhroucení
køehkých hranic mezi bytím a nebytím. Pohybují se zde postavy zoufale bojující o
zachování integrity svého vìdomí a všechny jejich „astrální cesty“, tj. úsilí rozšíøit své
vìdomí a proniknout do sféry skuteèného ûivota5, jsou neustále determinovány
tragickým stavem bytí prostoru. Jejich existence zde se dá symbolicky vyjádøit
latinským slovem passio, jehoû duchovní etymologii vysvìtluje autor právì ve své
poémì o metafyzické hodnotì zvukù: „Ð (ëàòèíñêîå) – ïëîòü: ðà ñòðàäàíèå äóøè:
áðåìÿ ïëîòè íà íåé; «ss» – áëåñêè ïëàìåíè; «pass» – îãîíü áîëè äóøè,
óãíåòàåìûé ïëîòüþ; io ñðûâ äóõà â ÷óâñòâåííîñòü: «passio» çíà÷èò, ÷òî òåëî
ãîðåíèÿ äóõà (áîëü, ðàäîñòü) î÷óâñòâåíèò: «n» îõëàäåíèå, ñëàäîñòðàñòèå âîäíîé
ñòèõèè (Hláska n asociuje chlad, vodu, nazelenalou hlubinu, a tak samozøejmì silnì
souvisí s archetypálním významem vody, kterým jsme se jiû zabývali; pozn. J.V.); passion îçíà÷àåò: ass (âñïûøêè äóøè), io (ïàäàíèå â ÷óâñòâåííîñòü), n – õîëîä (êàê
ñëåäñòâèå ïîãðóæåíèÿ assio â ïëîòü) è ïîëó÷àåì passion“. (Áåëûé1994: 42)
Úvahy o komplexu atributù románového prostoru je moûné uzavøít posledním z jeho
nepøehlédnutelných rysù, a to v textu všudypøítomnou symbolikou barev. Kaûdý
5
Souhláska š objevující se ve slovech øèðèíà, øèðîòà, ðàñøèðåíèå, øàð øàð zde mùûe nést význam
cesty z temnoty a šedi prostøednictvím rozšíøení, které mùûe mít rovnìû význam rozšíøení tìl a plynù do
nekoneènosti, objevuje se zde pøedstava nekoneènì se rozpínající koule. Ve spojení se souhláskou r pøedstavuje v duchu antroposofie dosaûení stavu „éterického tìla“: „âñå – øèðèòñÿ: ðàñøèðåíèå òåë è óñòðåìëåíèå ãàçîâ ðàñïðîñòðàíèòñÿ áåç ìåðû; è – øàð âîçíèêàåò; øàð, æàð ñóòü ñèíîíèìû; æ ïðèêàñàåòñÿ
ê ø; âîñïëàìåíåííîå ø è åñòü æ; îùóùåíèå ýôèðíîãî òåëà äàíî â ñî÷åòàíèè çâóêîâ ø, ð: øèðèíà,
øèðîòà, ðàñøèðåíèå, øàð“. (Áåëûé1994: 39)
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z barevných odstínù vyskytujících se v urèitých èástech románu má, jak bezpochyby
uvidíme, silnou výpovìdní hodnotu. Je samozøejmì nutné podotknout, ûe Bìlyj se
v rámci své esejistické tvorby intenzivnì zabýval „teosofií barev“ (viz jeho studie
Î ðåëèãèîçíûõ ïåðåæèâàíèÿõ, 1903; Ñâÿùåííûå öâåòà, 1904).
Zamìøíme-li se podrobnìji na barevné projevy románového prostoru, zjistíme, ûe
k dominantním a opakujícím se s jakousi podivnou naléhavostí patøí barvy èerná, šedá,
zelená èervená, rùûová a bílá. Èerná barva asociuje nebytí, prázdnotu a duchovní tmu
zpùsobenou naprostou absencí svìtla. Barva šedá s sebou nese dìsivé projevy pádu do
propasti, udušení všech projevù ducha. V románu se s tìmito barvami setkáme v jejich
vzájemném propojení a pøecházení jedné v druhou. Tyto barvy celkovì zpøízraèòují,
rozostøují a zneviditelòují prostor jevící se jako mlûná, kalnì zelenavá vodní hlubina,
která tvoøí materiální základ pro nebytí (viz G. Bachelard: Voda a sny). Románový prostor ztrácí perspektivu, skrývá se v šedé mlze a zjevuje se jako „kalnì zelenavá hlubina,
v níû mizí èerný most a kde se mlha rozvìšuje mezi komíny studených dálek“:
„Ìåäëåííî íà÷èíàëà èñòàèâàòü ÷åðíî-ñåðàÿ, âñþ íî÷ü äóøèâøàÿ ìãëà. Ìåäëåííî
÷åðíî-ñåðàÿ ìãëà ïðîñåðåëà è ñòàëà ìãëîé ñåðîé: ñåðîâàòîé – ñíà÷àëà; ïîòîì –
÷óòü ñåðåþùåé; à äîìîâûå ñòåíû, îñâåùåííûå ôîíàðÿìè, ñòàëè áëåäíî ñëèâàòüñÿ
ñ îòëåòàþùåé íî÷üþ. È êàçàëîñü, ÷òî ðûæèå ôîíàðè, âêðóã ñåáÿ áðîñàâøèå
òîëüêî ÷òî ðûæèå ñâåòû, ñòàëè âäðóã èññÿêàòü; è ïîñòåïåííî èññÿêëè. Ëèõîðàäî÷íî ãîðåâøèå ñâåòî÷è ïðîïàäàëè íà ñòåíàõ. Íàêîíåö, ôîíàðè ñòàëè òóñêëûìè
òî÷êàìè, óäèâëåííî ãëÿäåâøèìè â ñåðîâàòûé òóìàí è ìãíîâåíüå êàçàëîñü, áóäòî
ñåðàÿ âåðåíèöà ëèíèé, øïèöåâ è ñòåí ñ ÷óòü ëåæàùèìè ïëîñêîñòÿìè òåíåé
ñ áåñêîíå÷íîñòüþ îêîííûõ îòâåðñòèé – íå ãðîìàäà êàìíåé, à âîçäóøíî âñòàâøåå
êðóæåâî, ñîñòîÿùåå èç óçîðîâ òîí÷àéøåé ðàáîòû, è ñêâîçü ýòè óçîðû ðàññâåòíîå
íåáî ïðîñòóïèëî ñòûäëèâî [...] È òàêèå òàì âîçâûøàëèñü äîìà, è òàêèå æå ñåðûå
ïðîõîäèëè òàì òîêè ëþäñêèå, è òàêîé æå ñòîÿë òàì çåëåíî-æåëòûé òóìàí;
ñîñðåäîòî÷åííî ïîáåæàëè òàì ëèöà; òðîòóàðû øåïòàëèñü è øàðêàëè – ïîä
âàòàãîþ êàìåííûõ âåëèêàíîâ-äîìîâ; èì íàâñòðå÷ó ëåòåëè – ïðîñïåêò çà ïðîñïåêòîì; è ñôåðè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü ïëàíåòû êàçàëàñü îõâà÷åííîé, êàê çìåèíûìè
êîëüöàìè, ÷åðíîâàòî-ñåðûìè äîìîâûìè êóáàìè...“ (Áåëûé 1981: 200, 386)
Èerná a šedá barva doprovázejí sestup románových postav do hlubin prostoru, kde se
setkávají s negativním aspekty bytí. V jejich roztøíštìném vìdomí se nakonec vynoøuje
pocit duševního strádání a je jim souzeno doèasné bloudìní v labyrintu prostoru, jemuû
dominuje tma, tonutí v mlhách a v troskách rozpadlého JÁ: „Íî ãîëîñà íå áûëî.
Ñâåòî÷à òîæå íå áûëî. Áûëà òüìà. [...] Ïî÷åìó æ íå áûëî ïðèìèðåííîãî ãîëîñà:
Òû ñòðàäàë çà ìåíÿ? Ïîòîìó ÷òî îí íè çà êîãî íå ñòðàäàë: ïîñòðàäàë çà ñåáÿ... Òàê
ñêàçàòü, ðàñõëåáûâàë èì ñàìèì çàâàðåííóþ êàøó èç áåçîáðàçíûõ ñîáûòèé. Îòòîãî
è ãîëîñà íå áûëî. Ñâåòî÷à òîæå íå áûëî. Âìåñòå ïðåæíåãî ÿ áûëà òüìà“. (Áåëûé
1981: 372–373)
Skrze tmu a mlûný opar se v románovém prostoru objevují prùsvity barvy èervené
a bílé. Obì barvy symbolizují s ohledem na Bìlého „teosofii barev“ dvì protikladné polohy bytí v prostoru. Barva èervená jako nepravá podoba svìtla èi jeho deformace tmou
je symbolem projevù bytí, které jsou bezprostøednì spojeny s apokalyptickými
událostmi odehrávajícími se ve svìtovém prostoru. Barva bílá je naopak symbolem
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svìtla, skrze jehoû pøítomnost dochází v románu k setkávání románových hrdinù se
„Slovem“, jehoû prostøednictvím lze opìtovnì nabýt ztracenou duševní integritu.
Bìlého iniciaèní mýtus o cestì z temného èasoprostoru se uzavírá motivem bílé barvy
symbolizující nejvyšší modus lidského bytí v jeho setkání s boûským prapoèátkem.
V románu nakonec postupnì dochází k celkovému prosvìtlení prostoru (akt gnostického
vzestupu ke svìtlu – EVECTIÓ PSYCHÓN). Prùsvity bílé barvy pøedznamenávají jednu z nejdùleûitìjších událostí v bytí románových hrdinù. V románovém prostoru se
objevuje bílá postava symbolizující s nejvìtší pravdìpodobností solovjovovského
bohoèlovìka. Setkání románových postav s ní má vûdy charakter tiché meditace
a rozpomínání se na „dávno zapomenutý sen“ (MIMÉSIS), po jejím zjevení v prostoru
zùstávají svìtlem ozáøená a posvátná místa.
V této studii jsme se pokusili poukázat na esteticko-filozofické a metodologické
pøístupy k interpretaci významovosti èasoprostoru v ruském esteticko-filozofickém
myšlení poèátku 20. století. Zatímco ve vìdì a technice bylo chápání prostoru díky
teoretické matematice a experimentální fyzice jiû urèitým zpùsobem rozpracováno, stranou v tomto ohledu ponìkud zùstala stát sféra kultury a umìní. Snad proto je pro toto
období, a teorie P. Florenského a A. Bìlého jsou toho jasným dokladem, pøíznaèné úsilí
o propojení symbolického pojmového aparátu exaktních vìd se sférou duchovní kultury
a umìlecké reflexe reality. Zejména Florenským a A. Bìlým byl vytvoøen specifický
„èasoprostorový symbolizmus“, který je snad moûné chápat jako univerzální kód pro
tvùrèí a umìlecké uchopování svìta. V pøípadì Florenského a Bìlého teoretických
pøístupù je tedy moûné konstatovat, ûe èasoprostorové jevy a vztahy se za urèitých
okolností mohou stát hlubinnými symboly, ikonickými schématy urèitých duchovních
a kulturních hodnot a nositeli vnitøního smyslu v oblasti umìlecké tvorby.
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METAPHYSICS OF SPACE IN THE CONTEXT OF RUSSIAN SYMBOLISM
(P. FLORENSKIJ AND A. BELYJ: BETWEEN PHILOSOPHY AND ARTISTIC PROJECTION)
Summary
We attempted to demonstrate two aesthetic-philosophic and methodological approaches to interpretation
of space-time meaning in modern art of beginning of 20th century. Whereas in the science and technology
understanding of space was well analysed, thanks to theoretical mathematics and experimental physics, the
sphere of culture and art was standing aside concerning this aspect. That might have been the reason why the
effort to interconnect symbolic and conceptual apparatus of mathematics and physics together with sphere of
spiritual culture and artistic reflection of reality, Florenskij’s theories being the evidence of that. Especially
P. Florenskij and A. Belyj created specific „space-time symbolism”, which started to be understood as
a universal code and brand new energy for creative and artistic handling of the world. Consecutively it was
necessary to demonstrate that space-time phenomena and relations can become depth symbols, symbolic
forms of culture and iconic schemes of certain spiritual values and presenters of meaning.
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The subject of research in this article are the grotesque creations of senile body present in the novel of
Slobodan Novak „Fragrances, Gold and Frankincense”. Based on Bakhtin’s theory of the grotesque body the
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Wyspa, sceneria opowieœci Slobodana Novaka o perypetiach starczego cia³a, jest
miejscem odosobnionym, odciêtym trwale pasem wód morskich lub rzecznych od
znajduj¹cego siê poza ni¹ sta³ego l¹du. To wyj¹tkowe po³o¿enie pozwala przypisywaæ
jej liczne cechy, wœród których autonomicznoœæ, nieprzeniknionoœæ, tajemniczoœæ,
cichoœæ i samotnoœæ zajmuj¹ miejsce uprzywilejowane (£ukaszyk 2007:7). Wyspy, jak
zauwa¿a tallasolog Predrag Matvejeviæ, ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem stopnia
oddalenia od wybrze¿a, materia³u, z którego powsta³y, ukszta³towania linii brzegowej
oraz, co istotne, „ogólnego [...] wra¿enia, jakie wywo³uj¹” (Matvejeviæ 2003: 21).
W niema³ej rodzinie wysp oraz bliskich im, z³¹czonych w roje i ³awice, archipelagów
odnajdziemy zarówno puste i samotne twory skalne, owe „wyrzutki i bêkarty morza”,
jak i przestrzenie zaludnione, których znakiem rozpoznawczym staj¹ siê ³ad i przemyœlana organizacja codziennej aktywnoœci (Matvejeviæ 2003: 21). Wyspiarze bowiem,
ludzie o rozwiniêtych cechach wolicjonalnych, takich jak cierpliwoœæ czy upór, tym
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ró¿ni¹ siê od mieszkañców wybrze¿a, i¿ dzia³aj¹ w sposób pragmatyczny i celowy.
Sytuacja oddzielenia od l¹du wzmacnia dodatkowo ich samodzielnoœæ oraz operatywnoœæ. W specyficzny „wyspiarski los” wpisane jest równie¿ oczekiwanie (stan ten
obserwujemy w przypadku bohaterów insularnych powieœci Novaka) na przybycie
osoby z zewn¹trz, owego herolda dobrych lub z³ych wieœci, na statek zawijaj¹cy do
portu, na przerywaj¹ce powtarzalnoœæ trwania nowe sytuacje i zdarzenia. Wpatrywanie
siê w majacz¹c¹ u zbiegu morza i nieba kreskê horyzontu, widomy przejaw insularnego
dziwactwa, kszta³tuje wœród mieszkañców wysp g³êboko subiektywny sposób odczuwania czasu, w którym – by rzec s³owami Thomasa Stearnsa Eliota – „co mog³o by³o byæ,
jest jedynie abstrakcj¹ i ci¹gle trwa jako mo¿liwoœæ [...] jedynie w œwiecie spekulacji”
(Eliot 1990: 222). Rytm temporalny wyspy, czego liczne dowody odnajdujemy
w utworach chorwackiego prozaika, nota bene zadomowionego wyspiarza, wyznacza
zatem – rozumiany jako zbiór faktów historii oraz Ÿród³o wszelkiej potencji –
hybrydyczny „czas wiecznie teraŸniejszy”.
Na przestrzeni wieków kulturowy obraz wysp kszta³tuje siê na podstawie konkretnych dzie³ literackich. Wielowariantywna topika i metaforyka wyspy przywodzi zatem
na myœl narodziny bóstwa, stan rajskiej szczêœliwoœci i mi³osnego spe³nienia, sytuacjê
odnowy moralnej, doœwiadczenie inicjacji, odkrywanie tajemnicy, tworzenie idealnego
³adu pañstwowego, jak równie¿ akt zagospodarowywania i przeobra¿ania przestrzeni
nieoswojonej. Za dalekie od idyllicznych uznaæ nale¿y natomiast zwi¹zane z wysp¹
wspó³czesne literackie obrazy antyutopii, uwiêzienia, œmierci, stagnacji i braku progresu ¿yciowego1.
Utwory prozatorskie Slobodana Novaka: Badessa madre Antonia (1953), Ju¿ nie
u siebie (Izgubljeni zavièaj, 1955), Tvrdi grad (1961), Mirra, kadzid³o i z³oto (Mirisi,
zlato i tamjan, 1968), Dziennik pozapok³adowy (Izvanbrodski dnevnik, 1977) wspó³tworz¹ œwiatowy korpus opowiadañ i powieœci o tematyce insularnej. Dla czo³owego
przedstawiciela pokolenia „krugovašów” wyspa Rab, per³a Zatoki Kvarnerskiej, stanowi mikrokosmos, utracony raj dzieciñstwa po wielu latach spowity ju¿ tylko „czarodziejskim ob³okiem ró¿owej pary” wspomnieñ (Novak 1990: 74). Potwierdza to nastêpuj¹ce
wyznanie Novaka:
1
W mitach greckich wyspa staje siê miejscem narodzin bogów olimpijskich: Apollina, Artemidy i Afrodyty. W dzie³ach twórców greckich okresu archaicznego – Homera (Odyseja) i Hezjoda (Prace i dnie) – powraca topos wyspy szczêœliwej, krainy ¿yznej i wolnej od udrêk ¿ycia. Tak¿e wyœmienity poeta i orator rzymski okresu augustowskiego Quintus Horatius Flaccus w Epodzie XVI (w. 43–45) doradza Rzymianom, by
opuœcili targan¹ wojnami ojczyznê i udali siê na Wyspy Szczêœliwe, gdzie „co rok plony niesie grunt nie
tkniêty soch¹, bez ciêcia kwitn¹ p³odne winoroœle, w zbiorach [zaœ] oliwne gaje nigdy nie zawodz¹”. Obrazy
wyspy definiowanej jako swoiste „laboratorium szczêœcia” obserwujemy równie¿ w oœwieceniowych utopiach
Woltera (Kandyd), Ignacego Krasickiego (Miko³aja Doœwiadczyñskiego przypadki) oraz Jonathana Swifta
(Podró¿e Guliwera). Jako wyobra¿enie raju i miejsca œwiêtego wyspa zostaje ukazana w znanej powieœci podró¿niczej Juliusza Verne’a Tajemnicza wyspa. Doœwiadczenie oswajania i zagospodarowywania nieznanego
l¹du staje siê udzia³em bohatera-rozbitka w powieœci Daniela Defoe Przypadki Robinsona Crusoe. Negatywne
konotacje budzi natomiast wyspa w antyutopii Williama Goldinga W³adca much, a tak¿e w utworach o tematyce obozowej War³ama Sza³amowa (Opowiadania ko³ymskie) oraz Aleksandra So³¿enicyna (Archipelag
Gu³ag).
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Szczêœcie siê do mnie uœmiechnê³o, bo ledwie zacz¹³em chodziæ, ju¿ wsadzono mnie na statek i wyprawiono na wyspê Rab. Tam ros³em jak na statku. [...] Kraina dzieciñstwa to dla mnie Rab, moje strony rodzinne, choæ formalnie urodzi³em siê w Splicie. A strony rodzinne to ludzie, klimat i krajobraz – wszystko
to w pewnym stopniu kszta³towa³o mnie pod wzglêdem duchowym. Od pocz¹tku tam w³aœnie silniej ni¿
gdziekolwiek odczuwa³em grunt pod nogami. Czu³em, ¿e to ten punkt na mapie, do którego nale¿ê bez reszty i najlepiej siê nadajê. Wiêkszoœæ ludzi ma tak¹ swoj¹ przystañ, a ci, którzy jej nie maj¹, czuj¹ siê wykorzenieni, niepewni. Z tego punktu wyznaczam strony œwiata, tam jest dla mnie rozdro¿e kosmosu. Od
czasu, gdy prócz gruntu pod nogami mam tam jeszcze kawa³ek jako takiego dachu nad g³ow¹, czêœciej jeszcze wracam na Rab [...] i martwe wspomnienia znów nabieraj¹ ¿ycia (Novak 1990: 81, 84).

Ogl¹dane z góry zarysy linii brzegowej Rabu, „ma³ej ojczyzny” Novaka, przypominaj¹ swym wygl¹dem kraba lub homara (Kaczmarczyk 1976: 112–118). Ten oryginalny
pod wzglêdem kszta³tu twór geologiczny zamyka w swych granicach kilka miast, wsi
i osad rybackich. Bogate dziedzictwo kulturowe Rabu, Kamporu, Palitu, Dolinu,
Barbatu, Mundanija czy Supetarskiej Dragi stanowi rezultat aktywnoœci ludów reprezentuj¹cych ró¿ne porz¹dki kulturowe i religijne. Na wyspie natrafiamy wszak¿e na
œlady osadnictwa iliryjskiego oraz greckiego. Dynamiczny rozwój zawdziêcza ona
kolonistom rzymskim, którzy w okresie augustowskim uczynili z niej municypium,
znane w œwiecie antycznym pod nazw¹ Arbe. Spuœcizna architektoniczna Rzymian
w postaci œwi¹tyñ Magna Mater, Serapisa i Izydy oraz wyposa¿onych w wie¿e murów
miejskich uleg³a zniszczeniu w okresie najazdów s³owiañsko-awarskich. Wzniesione na
ruinach rzymskich nowe miasto jest ju¿ dzie³em ¿ywio³u romañskiego i chorwackiego.
Najwa¿niejsze budowle o charakterze sakralnym i œwieckim powsta³y w okresie od XII
do XVI w. Zabytkowy kompleks urbanistyczny Rabu tworz¹: lo¿a miejska, dwór
komesa miejskiego, dzwonnica, renesansowe pa³ace rodzin Dominis-Nimira i Tudorin,
kilkakrotnie wzmiankowany w powieœci Novaka Mirra, kadzid³o i z³oto koœció³
œw. Andrzeja z przyleg³ym doñ klasztorem sióstr benedyktynek, katedra pod wezwaniem Panny Marii, w której przechowywane s¹ relikwie patrona miasta œw. Krzysztofa,
oraz wzniesiony nad brzegiem morza zespó³ koœcielno-klasztorny œw. Eufemii. Niepowtarzalna sceneria miejska wyspy Rab powsta³a zatem w wyniku przeplatania siê ró¿nych
stylów architektonicznych i wzorców kulturowych. Nowe obiekty wyrastaj¹ na fundamentach tego, co rêka ludzka ongiœ obróci³a w kamienne rumowisko. Ogrody miejskie
przywodz¹ zatem na myœl wielowiekowe cmentarzysko, w którego warstwach – jak
przekonuje narrator powieœci Mirra, kadzid³o i z³oto – zalega to, co „nie zdo³a³o
spróchnieæ”, a wiêc „zmursza³e koœci, skóra, sprasowane resztki pozosta³e po minionych pokoleniach [...], cementowe g³owy o w³osach zwiniêtych w wêze³, kapitele,
p³yty, wazony z piaskowca [oraz] skorupy majoliki i szk³a” (Novak 1971: 9). Osobliw¹
sceneriê powieœci tworzy zatem – raz jeszcze przywo³ajmy s³owa autora Ziemi ja³owej
– „stos strzaskanych obrazów i pos¹gów, pod strza³ami s³oñca” (Eliot 1990: 32).
W niniejszym artykule przedmiot badania stanowi¹ wystêpuj¹ce w powieœci Novaka
Mirra, kadzid³o i z³oto groteskowe kreacje starczego cia³a. W centrum zainteresowania
autora znalaz³y siê zagadnienia z zakresu motywiki i symboliki insularnej, tanatologii,
tanatopraksji, reifikacji oraz antropologii cia³a i choroby. W toku analizy wykorzystano
aparat pojêciowy z antropologii kultury, neopsychoanalizy, teorii groteski, jak równie¿
estetyki brzydoty i szpetoty.
W „starych dekoracjach” miejskich Rabu osadza Novak akcjê powieœci Mirra, kadzid³o i z³oto, której motyw przewodni stanowi osobliwy zwi¹zek sêdziwej contessy
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Madony Markantunowej2, przedwojennej w³aœcicielki Kalifrontu, Barbatu, Supetarskiej
Dragi i Kamporu, z m³odszym o kilkadziesi¹t lat mê¿czyzn¹. Powy¿szy uk³ad interpersonalny nosi wyraŸne cechy biernej relacji symbiotycznej, w której protagonista, osoba
o zachwianym poczuciu w³asnej odrêbnoœci i to¿samoœci, w wymiarze emocjonalnym
i fizycznym podporz¹dkowuje siê swojej podopiecznej. W ocenie Ericha Fromma
w tego typu relacjach jedna ze stron ujawnia wyraŸne inklinacje masochistyczne. W pasywnej postaci „zjednoczenia symbiotycznego” cz³owiek uleg³y, œlepo pos³uszny i dotkniêty kompleksem ma³ej wartoœci „wyrzeka siê bowiem swojej integralnoœci, staj¹c
siê tym samym narzêdziem kogoœ lub czegoœ, co istnieje poza nim” – konkluduje badacz (Fromm 1971: 33). Omawiany typ destruktywnej interakcji miêdzy par¹ osiowych
postaci utworu w pe³ni ilustruje fragment:
Jestem gospodarzem paso¿yta, ale ten pierwotniak, kleszcz i polip z czasem umieœci w mojej duszy swoje
pe³zaj¹ce larwy, ten paso¿yt roœlinny zaciœnie moje ¿y³y i zatamuje krew swoimi nierozerwalnymi pêdami,
ten tasiemiec wyssie ze mnie najlepsze soki, rozsypiê siê, stoczony przez ten grzyb. [...] Bêdê gnojem,
bêdê istnia³ tylko dopóty, dopóki ona zechce wyssaæ ze mnie soki. [...] Tej starej, cuchn¹cej zdechliny nie
mogê jednak zostawiæ [...]. Jak by nie by³o nie mogê jej zostawiæ ze wzglêdu na siebie, nie na ni¹. Ona od
lat ju¿ siê tu wykañcza i nie mogê jej pomóc, nawet nie usi³ujê. Ale odpowiada mi to paskudztwo, jest mi
potrzebne. Abym sam przed sob¹ okupi³ swoj¹ m³odoœæ. Trwam obok tych zw³ok, rozpadam siê razem
z nimi, trwoniê resztki swego ¿ycia i dziêki temu wiem, ¿e jeszcze istniejê (Novak 1971: 65, 87).

Wzmiankowana wiêŸ miêdzy dwojgiem ludzi rodzi siê tak¿e na fundamencie
wspólnych negatywnych doœwiadczeñ wczesnego etapu transformacji ustrojowej w powojennej Jugos³awii. Jako osoba nieprawomyœlna politycznie protagonista pada ofiar¹
dzia³añ represyjnych ze strony jugos³owiañskiej s³u¿by bezpieczeñstwa. Odniesione
w trakcie przes³uchañ obra¿enia fizyczne czyni¹ zeñ przedwczesnego inwalidê, osobê
pozbawion¹ celów w wymiarze zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Inwalidztwo
Madony Markantunowej stanowi natomiast wynik konfiskaty przez w³adze komunistyczne, tych – by rzec s³owami bohaterki – „oszustów”, „³ajdaków” i „z³odziei”, ca³ego
maj¹tku ziemskiego. Pasywn¹ egzystencjê sêdziwej dziedziczki wype³nia zatem z³orzeczenie politycznym oprawcom, rozpamiêtywanie zdarzeñ sprzed wojennego kataklizmu
oraz op³akiwanie utraconego maj¹tku.
Aktywnoœæ ¿yciowa anonimowego bohatera utworu, a okresowo tak¿e jego ma³¿onki
Dragi, sprowadza siê, w ramach wspomnianego uk³adu zale¿noœci, do aprowizacji, rytua³ów kulinarnych, sanitarnych, znoszenia kaprysów, przede wszystkim jednak do
opieki nad toczonym przez choroby, uwiêd³ym cia³em stuletniej kobiety. Centrum powieœciowego œwiata wype³nia bowiem twór tyle¿ komiczny, co odra¿aj¹cy – corpus senilis, aegrotus et abominabilis3. W badanym utworze starcze cia³o ukazane zostaje
2

Nazwisko osiowej postaci utworu nie jest przypadkowe. Przywodzi ono na myœl postaæ urodzonego na
wyspie Rab chorwackiego uczonego i duchownego doby renesansu Markantuna de Dominisa, który w ówczesnej Europie zas³yn¹³ dzie³ami o tematyce teologicznej, filozoficznej i przyrodoznawczej. Jako krytyk papiestwa i ¿arliwy zwolennik zbli¿enia Koœcio³ów anglikañskiego i katolickiego zosta³ on osadzony w rzymskim
Zamku Œwiêtego Anio³a, gdzie dokona³ ¿ywota w roku 1624. Decyzj¹ inkwizycji jego doczesne szcz¹tki spalono wraz z portretem i pracami naukowymi na Campo di Fiori w Rzymie.
3
Na uwagê zas³uguje wysoka frekwencja motywu staruchy w literaturze powszechnej. „Niesmaczne portrety kobiet” wychodz¹ spod pióra klasyków literatury rzymskiej: Horacego, Katullusa, Marcjalisa czy Owidiusza. W okresie œredniowiecza temat „zniewagi starszej kobiety” powraca w utworach Dantego Alighieri,
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w konwencji groteskowej, której istotê stanowi przecie¿ „zderzenie sprzecznoœci, antynomicznych stylów i tendencji w postaci komizmu i grozy, [...] wznios³oœci i wulgarnoœci” (Mojsak 2007: 164).
Nale¿y podkreœliæ, i¿ w obrazach i opisach groteskowych œwiadomie eksponuje siê
problematycznoœæ, niezwyk³oœæ i ekscentrycznoœæ pow³oki korporalnej (Mojsak 2007:
164–165). W tak ukszta³towanym ciele wyolbrzymiony zostaje np. budz¹cy odrazê fakt
jego „miêsnej” struktury. Uwagê zwraca zatem detal anatomiczny, a wiêc wszystko, co
z korpusu „wystaje, wy³azi i sterczy”, jak równie¿ fizjologiczny proces po¿erania i wydalania pokarmów przez otwory cia³a4. W makabrycznych przedstawieniach cia³o groteskowe spowija natomiast aura tanatyczna, która przywodzi na myœl doœwiadczenia
agonii, œmierci naturalnej, pozorowanej, zadanej, a tak¿e pochówku za ¿ycia, tanatomorfozy, anihilacji czy te¿ zniewa¿ania truch³a ludzkiego. W kuriozalnych ujêciach cia³o
podlega równie¿ procesowi metamorfozy, w trakcie którego „to, co ludzkie, zwierzêce
i przedmiotowe, p³ynnie przechodzi w siebie, a status ontologiczny œwiata zewnêtrznego i samego «ja» zostaje zachwiany” (Mojsak 2007: 176; zob. Matuchniak-Krasuska
2007: 138–139). Przeobra¿enie i towarzysz¹ce mu deformacja, heterosynteza, zoomorfizacja i reifikacja czyni¹ zatem z cia³a twór na wskroœ hybrydyczny, powo³any do ¿ycia jedynie na moment i wpisany w zupe³nie przypadkowe uk³ady i relacje.
Dziwacznoœæ kreacji korporalnych w sposób prowokacyjny narusza spo³eczne tabu,
podwa¿a zasady smaku i stosownoœci oraz utrwalone wyobra¿enia cia³a jako obiektu
odznaczaj¹cego siê zdrowiem, harmoni¹, piêknem i sprawnoœci¹. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i¿ przedstawienia groteskowe neguj¹ obowi¹zuj¹cy, np. w systemach totalitarnych, skrajnie realistyczny i uwznioœlony obraz somatycznoœci. Pisarze preferuj¹cy
deformacjê – a do tej grupy twórców niew¹tpliwie zaliczyæ nale¿y Novaka – przeciwstawiaj¹ bowiem oficjalnym wzorcom cielesnoœci obrazoburcz¹ wizjê somy jako bytu
szpetnego i wybrakowanego pod wzglêdem fizycznym. Ukazane na sposób turpistyczny
corpora humana pe³ni¹ w ich utworach rolê medium, s³u¿¹cego przywo³ywaniu ró¿norodnych, czêsto ukrytych, znaczeñ.
W narracji Novaka o perypetiach starczego cia³a Madony Markantunowej istotn¹
rolê odgrywa aspekt przestrzenny. W centrum powieœciowego œwiata obserwujemy bowiem po³o¿on¹ extra muros koœcio³a œw. Andrzeja siedzibê mieszkaln¹, w której, jak
pisano, rozwija siê patologiczna, bo zrodzona na fundamencie „niewoli”, strachu, przyRustica di Filippo i Cecca Angiolierego. U pocz¹tków humanizmu „fizyczn¹ brzydotê kobiety” ukazuje Giovanni Boccaccio. W tej samej epoce wizerunki „anty-Laury” kreœl¹ Pietro Aretino, Francesco Berni, Pierre de
Ronsard czy Clement Marot. W dobie baroku i manieryzmu brzydota kobiecego cia³a staje siê „elementem
atrakcyjnym” i oddzia³uj¹cym na zmys³y. Pochwa³y niewiast szpetnych, dotkniêtych chorob¹, a nawet skamienia³ych w œnie œmierci, g³osz¹ Michel de Montaigne, Robert Burton czy Andreas Gryphius. Podobny sposób postrzegania kobiecej brzydoty obserwujemy w literaturze romantycznej i w dekadenckich utworach Charlesa Baudelaire’a. Na ten temat zob. Eco 2009.
4
Jak zauwa¿a Michai³ Bachtin, „najistotniejsz¹ funkcjê pe³ni¹ w groteskowym ciele te jego czêœci, te miejsca, w których cia³o przerasta siebie, wychodzi poza w³asne granice, rodzi nowe (drugie cia³o) – fallus,
brzuch, wch³aniaj¹ce usta, zad. [...] Cia³o groteskowe prze¿ywa zatem akty cielesnego dramatu: jedzenie, picie, defekacje, [...] spó³kowanie, brzemiennoœæ, poród, wzrost, staroœæ, choroby, œmieræ, rozszarpanie, pokawa³kowanie, po¿arcie przez inne cia³o – wszystko to dokonuje siê na granicy cia³a i œwiata” (cyt. za: Balbus
1975: 437–438).
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musu i szanta¿u, wiêŸ miêdzy „star¹ panienk¹” a jej pielêgniarzem. Zredukowana do
niezbêdnego minimum przestrzeñ akcji ogranicza siê (niekiedy tylko opiekun staruchy
doœwiadcza stanu wolnoœci w zau³kach miasta, tawernach czy na morskim wybrze¿u)
do klaustrofobicznego i spowitego mrokiem pokoju, który – w odczuciu podmiotu poznaj¹cego, narratora i protagonisty w jednej osobie – przywodzi na myœl „grobowiec”,
a wiêc miejsce z³o¿enia i jednoczesnego ukrycia doczesnych szcz¹tków ludzkich.
Wprowadzony w¹tek funeralny naprowadza na trop obecnej w utworze groteskowej
kreacji o cechach makabrycznych. Cia³o dziedziczki przyrównane zostaje bowiem do
ludzkich zw³ok, które nosz¹ wyraŸne œlady zmian poœmiertnych w postaci stê¿enia i zaciœniêcia cz³onków. Potwierdza to nastêpuj¹cy cytat:
Ona jednak wci¹¿ nie wypuszcza³a fili¿anki. Palec straszliwie siê zapl¹ta³ w cienkim porcelanowym
uszku, jakby je owin¹³ i tak siê zrós³, a nie by³o w nim znaku ¿ycia. Rêce le¿a³y na piersiach jak dwie
puste, porzucone rêkawiczki, pogniecione i wywiniête, ale zesztywnia³e w tym groteskowym nie³adzie,
skostnia³e w tym przypadkowym geœcie i martwe. Ucho fili¿anki zagubi³o siê w splotach martwych ¿y³
(Novak 1971: 22).

W powy¿szym fragmencie prócz definiowanej jako rigor mortis sytuacji tanatycznej
obserwujemy tak¿e zabieg uprzedmiotowienia, który znosi granicê miêdzy cia³em
a rzecz¹. Starcza pow³oka nie tylko bowiem zastyga w œmiertelnym skurczu, lecz tak¿e
stapia siê i splata w uœcisku z przypadkowym artefaktem u¿ytkowym, przejmuj¹c
w sposób widoczny jego cechy. Rezultat reifikacji stanowi w tym przypadku fizyczna
i psychiczna deprecjacja bytu ludzkiego (Wys³ouch 1999: 429). Tak przedstawione
cia³o sêdziwej kobiety staje siê czêœci¹ œwiata obcego doœwiadczeniu ludzkiemu.
Przyrównanie cia³a contessy do staroegipskiej mumii stanowi kolejny przejaw groteskowej reizacji. Przypomnijmy w tym miejscu, i¿ w praktykach pogrzebowych staro¿ytnych Egipcjan mumifikacja mia³a chroniæ nieboszczyka przed rozk³adem i zapewniæ mu
nieœmiertelnoœæ. Mozolnemu i d³ugotrwa³emu rytua³owi balsamowania zw³ok towarzyszy³a wiara w powtórne narodziny zmar³ego i wcielenie w nieskazitelne boskie cia³o
(Thomas 1991: 146, 151). Ukazane w powieœci czynnoœci pielêgnacyjne w postaci obmywania, oklepywania, smarowania i pudrowania korpusu senilnego w odczuciu bohatera
nawi¹zuj¹ do wzmiankowanych powy¿ej zabiegów tanatopraktycznych, co ilustruje cytat:
I wiêcej warta jest byle jaka pielêgniarka, która klepnê³aby Madonê po pokrytych odle¿ynami plecach i
czym prêdzej powali³a na poduszkê, ni¿ ja g³upiec, który z bezsensownego mycia mumii zrobi³em po
prostu ceremoniê. [...] Co ja tu robiê?! Kogo pielêgnujê?! To stworzenie rozpada siê ¿ywcem! Z kim
rozmawiam? Komu pozwalam siê drêczyæ?! To¿ to trup! [...] Ona siê rozpada! No jasne! To, co widzimy
na ³ó¿ku, to relief, medalion, naklejona z wierzchu maska, odlew, z³oty ca³un faraonów. Pod t¹ ³udz¹c¹
mask¹ w ogóle nie istnieje cz³owiek. Nikogo pod ni¹ nie ma. To tylko cz³ekokszta³tna pow³oka, z której
Madona dawno siê wysunê³a i odesz³a (Novak 1971: 132–133).

W przekonaniu protagonisty wyschniêty korpus o skórze „woskowej” i „przezroczystej” upodabnia siê tak¿e, w ramach groteskowego przeobra¿enia, do „kukie³ki” b¹dŸ
„manekina o niezmiennym wyrazie twarzy” (Novak 1971: 169). Powierzchownoœæ
bohaterki przyrównana zostaje zatem do pozbawionych œwiadomoœci, motywacji
psychologicznej oraz rysów indywidualnych, zastyg³ych w bezruchu tworów lalkowych, w których obecnoœci – jak dowodzi Rados³aw Filip Muniak – cz³owiek „czuje siê
nieswojo, gdy¿ przestaje panowaæ nad swoim obrazem, martwota [lalki] i [jej]
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zamro¿ony potencja³ ¿ycia stanowi¹ odbicie dla [ludzkiego] ¿ycia i potencja³u œmierci”.
W kontakcie z lalk¹, manekinem czy marionetk¹ istota ludzka niezwykle silnie
odczuwa przenikanie siê tego, co ¿ywe, i tego, co obumar³e. Twór lalkowy budzi
w odbiorcy niepokój, uczucie alienacji i niezwyk³oœci (Muniak 2012: 25–26).
Nadgryzione zêbem czasu cia³o Madony Markantunowej zawê¿a swe czynnoœci do
wydawania zwierzêcych odg³osów, odbioru podstawowych bodŸców p³yn¹cych ze
œwiata zewnêtrznego oraz poch³aniania, trawienia i wydalania pokarmów. Wyolbrzymienie aspektu anatomicznego i fizjologicznego stanowi bez w¹tpienia kolejny przejaw
reizacji zmursza³ej pow³oki korporalnej. Wszelka bowiem refleksja artystyczna na temat ludzkiej „miêsnoœci” i defekacji przywodzi na myœl porz¹dek œmierci, nicoœci oraz
sytuacjê „obcowania z cia³em jako dos³own¹, przemijaj¹c¹ i bezsensown¹ rzecz¹” (Filipowicz 2013: 7).
W obrazie fizjonomii senilnej zwracaj¹ uwagê oczy, ten – by rzec s³owami Diane
Ackerman – „monopolista wœród zmys³ów” (Ackerman 1994: 233), w których jednak
miast blasku, widomego znaku ¿ycia, czai siê wy³¹cznie „tchnienie œmierci” po³¹czone
z „odcieniem zdumienia” (Novak 1971: 40).
W rysunku sêdziwej twarzy usta zajmuj¹ miejsce szczególne. Aparat artykulacyjny
contessy wysy³a œwiatu animalne sygna³y foniczne w postaci „histerycznego wycia”,
„charczenia”, „skrzeczenia”, „mlaskania jêzykiem o bezzêbne dzi¹s³a” oraz p³aczu, który przypomina „ziajanie psa”| (Novak 1971: 5, 7, 22). Intensywnoœæ dŸwiêków
wyp³ywaj¹cych na zewn¹trz przez „szparê oraln¹” przybiera na sile pod wp³ywem
dzia³ania czynników atmosferycznych. Wiej¹cy z po³udnia wiatr jugo istotnie wzmaga
cielesne i psychiczne dolegliwoœci staruchy. W czas deszczowy a mgielny ów szkielet
obleczony w skórê wyrzuca przez „œluzowate” i „kleiste” usta hipochondryczne skargi,
seplenione ¿¹dania, szykany oraz kierowane pod adresem lokalnych œwiêtych modlitwy.
Mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿ starcze echolalie i postêkiwania „popychaj¹ [...] wahad³o
¿ycia i pobudzaj¹ rytm serca” (Novak 1971: 22).
W oczach pielêgniarza mamrocz¹ca Madona Markantunowa zyskuje zatem cechy
Pytii, delfickiej kap³anki boga Apollina, która podczas przepowiadania wpada³a w rodzaj ekstazy i wyrzuca³a z ust luŸne i niezrozumia³e s³owa. W okresach wyciszenia i poprawy nastroju, niezdolna do okreœlenia czasu historycznego i „wspó³rzêdnych swego
rzeczywistego ³o¿a” (jest to wyraŸny symptom zmian demencyjnych), dawna dziedziczka „zapuszcza siê w sobie tylko znane okolice i rozmawia sama ze sob¹” (Novak
1971: 42).
W ustach, tj. w punkcie mediacji miêdzy tym, co zewnêtrzne, i cia³em, rozpoczyna
siê tak¿e iœcie groteskowa czynnoœæ poch³aniania pokarmów, podczas której soma – jak
dowodzi Michai³ Bachtin – „przekracza swe granice, po³yka, po¿era, szarpie œwiat [i]
wch³ania go w siebie” (Bachtin 1975: 395). Wiekowa contessa na sposób animalny rozciera zatem pokarmy i ch³epce podawane jej p³yny. Przyrównanie bohaterki do zwierz¹t
z gromady ssaków oraz ichtiofauny wzmacnia efekt cielesnej kuriozalnoœci i hybrydycznoœci5. Ilustruje to fragment:
5

Jak zauwa¿a Janina Abramowska, „zwierzêta stanowi¹ wygodny punkt odniesienia dla opisu ludzkich typów, a tak¿e charakterów, zachowañ, czasem ról spo³ecznych. [...] Porównanie, metafora, alegoria i kostium
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Madona ³apczywie, z apetytem miele dzi¹s³ami swoj¹ ugniecion¹ kolacyjkê. [...] Podnios³em jej górn¹
wargê. Wypchnê³a wtedy sko³cza³y jêzyk, podobnie jak ryba g³êbinowa wypycha pêcherz p³awny;
zamoczonym w rumianku rulonikiem niby pêdzlem zacz¹³em zwil¿aæ ten chropawy, spêkany i zesztywnia³y miêsieñ, który jeszcze napina³ siê, aby przemówiæ. Znowu zmoczy³em rulonik w garnuszku, a ona
z zadowoleniem mlaska³a zwil¿onym jêzykiem o podniebienie; i znowu poci¹ga³em mokrym rulonikiem
po spieczonym, spêkanym miêœniu wypchniêtym z jamy ustnej, a ona nieœwiadomie zaczyna³a mruczeæ
jak kot. [...] Pi³a tak, jak gdyby jad³a, prze¿uwaj¹c ka¿dy ³yk ju¿ w fili¿ance, podobnie jak koñ ¿uje
w torbie owies (Novak 1971: 42).

Materia sta³a i p³ynna, wprowadzona przez usta, w innych elementach korporalnych
znajduje swe ujœcie. W narracji o fizycznych doœwiadczeniach starczego cia³a istotne
miejsce przypada zatem groteskowym czynnoœciom wydalania, podczas których uruchomione zostaj¹ – uznawane za miejsca graniczne – miêœnie, kanaliki i otwory
cielesne (Werner 2014: 7). W omawianym utworze defekacja i ciemna materia
ekskrementów nie stanowi jednak tematu tabu, Ÿród³a wstydu czy zak³opotania. Obraz
usuwania „zbêdnej, nieczystej, bezwartoœciowej, bezsensownej, bezu¿ytecznej, odpychaj¹cej oraz obcej” substancji ma w utworze wydŸwiêk humorystyczny. W powieœci
chorwackiego pisarza natrafiamy na obecnoœæ – znanego z prozy François Rabelais’go
czy literatury sowizdrzalskiej – humoru fekalnego6.
Cia³o stuletniej Madony defekuje zatem w œciœle okreœlonych, osiemnastodniowych,
interwa³ach czasowych. To w³aœnie regularnoœæ wypró¿niania, a nie ruch wskazówek
zegara czy dŸwiêk dzwonu dobiegaj¹cy z wie¿y pobliskiego koœcio³a œw. Andrzeja, wyznacza monotonny i przewidywalny rytm wyspiarskiego ¿ycia. Wysi³kowi wydalania
materii ze „zgni³ych trzewi” oraz czynnoœci – powtórzmy za Rabelaisowskim Gargantu¹ – „sk³adania wielmo¿nego ³ajna” (Rabelais 1988: 37) towarzyszy „potê¿ny smród
[...], który nap³ywa jak fala trupiego, d³awi¹cego odoru” (Novak 1971: 36). W funkcji
„utrzyjzadka” wystêpuje przedmiot ma³o wyrafinowany (pró¿no tu szukaæ proponowanych przez zmyœlnego olbrzyma Gargantuê podcieraczy w postaci panieñskich maseczek i czapeczek, a tak¿e „sza³wii, any¿ku, majeranku” oraz przeœcierade³, ko³der, firanek” etc.) – raz po raz „wyciskana g¹bka”. Nie bez znaczenia pozostaj¹ tak¿e koncerty
starczych kiszek, w literaturze skatologicznej okreœlane jako „tylne oddechy cia³a” (Libera 1995: 191). Oddawanie wiatrów bowiem, jak przekonuje w swym traktacie fizjologicznym Pierre Thomas Nicolas Hurtaut, „samo dobro przynosi i rozprasza wszelkie
symptomata powa¿nej choroby” (Hurtaut 2010: 74). Zrodzone w w¹tpiach i wysy³ane z
dolnego otworu cia³a „brzmienia i grzmienia” œwiadcz¹ zatem o ci¹g³oœci funkcji ¿yciowych stuletniej dziedziczki. Potwierdza to cytat: „Zmuszony jestem wys³uchiwaæ, jak
w s¹siednim pokoju wydmuchiwane s¹ pod ko³dr¹ niezliczone iloœci gazów ze zbutwia³ego miecha niczym z balonu zaporowego, i w tym perkotliwym pulsowaniu odbytu
odnajdujê rytm popo³udniowej rekreacji” (Novak 1971: 6).
Uwagê zwraca tak¿e przypominaj¹cy ceremoniê funeraln¹ rytua³ usuwania facesów.
Jak¿e istotn¹ rolê odgrywa tu nocnik, w literaturze skatologicznej nazywany tak¿e uryzwierzêcy wykorzystuj¹ podobieñstwa, ¿eby powiedzieæ coœ celniej, wyraziœciej, dosadniej – o ludziach”
(Abramowska 2010: 110, 126).
6

Na ten temat zob. np.: Jak Têgospust pozna³ bystroœæ dowcipu Gargantui po jego wynalazku nowego
utrzyjzadka (Rabelais 1988: 35–38).
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na³em, kakatorium, kakuarem czy te¿ stolcem. Ten s³u¿¹cy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych przedmiot stanowi wszak¿e nieod³¹czn¹ czêœæ œwiata ludzkiej kultury. Owa
rzecz intymna pojawia siê w domach rzymskich patrycjuszy (zob. Uczta Trymalchiona
Petroniusza), przez kilka wieków towarzyszy pielgrzymom w ich wêdrówkach do
miejsc œwiêtych, stanowi cenny podarek w œrodowiskach francuskiej arystokracji,
w wieku XX zachwyca nieustannie piêknem wykonania oraz ró¿norodnoœci¹ modeli,
wœród których typy jardiniere, rokokowy, kulisty, zwyk³y czy warszawski zajmuj¹
szczególne miejsce (Wierzba 2014: 25, 36, 68).
W badanym utworze w funkcji nocnika, który przyjmuje „ciê¿ary starczej natury”,
wystêpuje przyrównany do urny gliniany wazon. Ekskrementy stanowi¹ natomiast namiastkê doczesnych szcz¹tków czy te¿ prochów Madony Markantunowej. Ich wylanie
w wody morza zastêpuje zaœ – tak d³ugo przez wszystkich oczekiwany – moment pochówku „niezniszczalnej” hrabiny.
Fizjologiczne napiêcie starczego ustroju znajduje swe ujœcie tak¿e podczas regularnych czynnoœci opró¿niania miechcierza z uryny, co „³¹czone jest nie tylko ze zdrowiem, lecz tak¿e z chorob¹, trucizn¹ i czymœ nieczystym” (Libera 2010: 139). Podczas
domowych „urynaliów” – w powieœci okreœla siê je terminem „robienie mokro” – contessa bez odrobiny wstydu w obecnoœci pielêgniarza „nawi¹zuje [...] kontakt ze swymi
oœrodkami ruchowymi, mobilizuje resztkê œwiadomoœci i wypaczone odczucia, by
wywo³aæ ów lekki impuls, który aktywizuje cewki, rozluŸnia zaciski i otwiera kanaliki”
(Novak 1971: 29).
Zabiegi higieniczne obejmuj¹ tak¿e ciemne korytarze starczego nosa, organu, któremu istota ludzka zawdziêcza zdolnoœæ oddychania oraz rozró¿niania i klasyfikowania
zapachów. Udra¿nianie kana³ów nosowych z „odchodów cia³a” za pomoc¹ regularnych i
zrêcznych ruchów pielêgniarskiego palca przywodzi na myœl czynnoœæ podtrzymywania
¿ycia poprzez usuwanie na zewn¹trz tego, co kulturowo klasyfikowane jest jako „nieprzyjemne, wstrêtne, wywo³uj¹ce obrzydzenie i szyderczy œmiech” (Libera 1996: 10).
Nale¿y podkreœliæ, i¿ w utworze Novaka ukazane w sposób groteskowy starcze cia³o
odgrywa tak¿e rolê medium, tj. – u¿yjmy tutaj terminu z zakresu spirytyzmu – osoby,
która posiada zdolnoœæ odczytywania zjawisk ¿ycia duchowego. Kontakt bohaterki ze
œwiatem nadprzyrodzonym zachodzi w momencie, gdy jej ogarniêty demencj¹ umys³
o¿ywia siê „nieoczekiwanie pod wp³ywem przygodnie zab³¹kanego promyka œwiat³a,
który przenika doñ, za³amuj¹c siê w nieznanych szczelinach œwiadomoœci, i nieoczekiwanie go rozjaœnia” (Novak 1971: 26).
Podczas seansów Madona Markantunowa wchodzi zatem w relacje z bliskimi protagoniœcie osobami reprezentuj¹cymi tradycyjne wartoœci i porz¹dek œwiata wyspy sprzed
„wojennego potopu”. W przywo³ywanych obrazach eksponowane miejsce zajmuj¹ wydarzenia o charakterze sakralnym, wieczór wigilijny, przede wszystkim jednak œwiêto
Trzech Króli, w kalendarzu liturgicznym znane tak¿e pod nazw¹ Epifania Domini. Tej
koœcielnej uroczystoœci, która przypomina o z³o¿eniu przez mêdrców ho³du nowo narodzonemu Jezusowi, a tak¿e uzmys³awia fakt „objawienia siê Pana, który jest œwiat³em
i znakiem zbawienia pochodz¹cym od Boga, towarzysz¹ liczne obrzêdy b³ogos³awieñstwa z³ota, kadzid³a, kredy, œwiêcenia wody oraz soli. W pobo¿noœci ludowej obserwujemy natomiast zwyczaj kolêdowania z szopk¹, gwiazd¹ i zwierzêtami, œpiewania kolêd
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na placach miejskich, procesji na wzór drogi mêdrców oraz powracaj¹cych w relacji
Madony dramatyzacji liturgicznych (Rutkowski 2010: 1150). Seans spirytystyczny z by³¹
dziedziczk¹ Markantunow¹ w roli medium sprawia, ¿e wed³ug œwiadectwa narratora:
[...] coœ porusza siê w powietrzu, wszystko staje siê inne, cieplejsze, przytulniejsze, bardziej œwi¹teczne,
bo¿onarodzeniowe, za spraw¹ nie tylko weso³ego p³omyczka pod soœnin¹, lecz tak¿e dawno zapomnianej
wyliczanki, któr¹ nasze babki w wieczór wigilijny ko³ysa³y dzieci do snu i któr¹ Madona tak miêkkim
g³osem przywo³a³a z jakichœ innych wieczorów wigilijnych na tej wyspie. [...] Tak pojawiaj¹ siê
zapomniane s³owa, jak kaszel, jak spazm p³aczu, albo wzbieraj¹ jak modlitwa, wype³niaj¹ usta i serce,
wymawiane z dr¿eniem p³yn¹ i szemrz¹, a kiedy wyschn¹, kiedy zmilkn¹ te zawsze sk¹pe, zawsze krótkie,
przedziwne s³owa magicznych formu³ nios¹cych wytchnienie i ulgê, przychodzi nagle gwa³towny œmiech
radoœci i zdumienia, jakim przejmuje cz³owieka niespodziewane odkrycie koj¹cej magii, harmonii
i zdrowia. Dawne dni rozb³ys³y w tym pokoju nie naruszone przez czas i nigdy chyba przesz³oœæ nie by³a
tak bezpoœrednio obecna jak teraz; dziêki temu medium, dziêki temu nieruchomemu wehiku³owi czasu
o¿y³y wspomnienia zacieraj¹ce dystans minionych lat. [...] Obrazy z jej wspomnieñ rozjaœnione s¹
s³oñcem, które dawno zgas³o, œwiat³oœci¹, która odesz³a niezmiernie daleko i któr¹ ma³o kto z ¿yj¹cych
móg³ widzieæ (Novak 1971: 68, 59, 90, 104).

Przywo³ane przez contessê Markantunow¹ obrazy odleg³ych wydarzeñ sk³aniaj¹
protagonistê do stawiania pytañ o w³asne pochodzenie, to¿samoœæ religijn¹ i kulturow¹,
kluczowe decyzje i wybory ¿yciowe oraz przyczyny niepowodzeñ. U boku groteskowego monstrum i nieocenionego œwiadka historii w jednej osobie myœl bohatera zwraca siê
zatem nieoczekiwanie ku przechowywanym w pok³adach pamiêci zdarzeniom minionym, które, o¿ywione s³owami staruchy, potwierdzaj¹ ci¹g³oœæ i autentycznoœæ jego
w³asnej egzystencji. Jako swoista „przechowalnia” wszelkich „form poznawczych,
o których aktualnie siê nie myœli”, ludzka pamiêæ bowiem, jak dowodzi œw. Tomasz
z Akwinu, non est futurorum neque presentium sed praeteritorum (œw. Tomasz
z Akwinu 1956: 306).
Powieœæ Slobodana Novaka Mirra, kadzid³o i z³oto wspó³tworzy korpus dzie³
literatury œwiatowej o tematyce insularnej. Wyspa Rab stanowi w powieœci chorwackiego prozaika sceneriê, na tle której spe³niaj¹ siê losy srodze doœwiadczonych przez
historiê osiowych postaci utworu. Zdefiniowana jako „bierne zjednoczenie symbiotyczne” interakcja protagonistów powieœci sprowadza siê do patologicznej uleg³oœci
anonimowego mê¿czyzny wobec sêdziwej kobiety. W rysunku starczego cia³a, obiektu
pielêgnacji oraz Ÿród³a nieskrywanego wstrêtu, ³atwo dostrzec groteskowo przerysowane elementy anatomiczne. Korpus senilny podlega bowiem w utworze Novaka
typowym dla sztuki afirmuj¹cej estetykê brzydoty, a nawet szpetoty, zabiegom
hybrydyzacji, reizacji czy te¿ zoomorfizacji. Wœród ukazanych w powieœci groteskowych przedstawieñ starczego cia³a zwracaj¹ równie¿ uwagê – znane choæby z prozy
François Rabelais’go oraz opowieœci sowizdrzalskich – rytua³y po¿erania i wydalania.
Obrazy poch³aniania pokarmów i usuwania ich przez otwory zmursza³ego cia³a
stanowi¹ zatem wyraŸny przyk³ad zdefiniowanej przez Michai³a Bachtina groteski
korporalnej oraz humoru fekalnego. W powieœci Novaka rola starczego cia³a nie
ogranicza siê jednak wy³¹cznie do epatowania tym, co nie mieœci siê w granicach
racjonalnego poznania i rozumienia. Corpus abominabilis staje siê tu tak¿e medium,
które przywo³uje obrazy doskona³ego i hierarchicznie urz¹dzonego œwiata sprzed
wojennej katastrofy. Za pomoc¹ cia³a naznaczonego brzydot¹ Novak piêtnuje powojenn¹ rzeczywistoœæ, w której przesta³y obowi¹zywaæ tradycyjne wartoœci etyczne
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i religijne. Brzydota artystyczna, jak przekonuje Maria Go³aszewska, s³u¿y bowiem
ods³anianiu, wykrywaniu i demaskowaniu wszelkich form z³a wpisanych w porz¹dek
ludzkiego œwiata (Go³aszewska 1990: 193).
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THE GROTESQUE CREATIONS OF SENILE BODY IN THE NOVEL
OF SLOBODAN NOVAK FRAGRANCES, GOLD AND FRANKINCENSE
Summary

The subject of research in this article are the grotesque creations of senile body present in the novel of
Slobodan Novak Fragrances, Gold and Frankincense. The author of the text starts from a detailed discussion
of that work chronotope. In the opinion of the author, the island of Rab, important historical and multicultural
center of Kvarner archipelago, constitutes a quaint scenery being the place of axial heroes of the novel fates
fulfillment. Using the conceptual apparatus in the field of Fromm’s neo-psychoanalysis, the author defines the
relationships between leading figures of the work as a passive „symbiotic union”. Anonymous protagonist,
escaping from the loneliness and traumatic events of the past, falls within symbiotic relationship (the
relationship is based on the total emotional dependence on the interaction object) with Madona Markantunova, the former landowner from the island of Rab. This pathological relationship comes down to the
subordination, the care of the body marked by illness and ugliness, and humble fulfilling the whims and
fancies of the venerable countess. Based on Bakhtin’s theory of the grotesque body, in the further part of the
article, the author distinguishes various creations of senile body in the form of hybridization, zoomorphisation
or human body objectification. In the grotesque representations of the senile body, the author also perceives
the rituals of food consumption and body orifices discharge, known inter alia from ribald prose of François
Rabelais. In the opinion of the author, the body of venerable countess presented in grotesque manner also
plays the role of the medium (as defined in spiritualism), through which the deprived faith and hope and
uprooted hero reconstructs family events from the deep past, and attempts to determine their own cultural and
religious affiliation.

GROTESKNA SLIKA STAROSNOG TELA
U ROMANU MIRISI, TAMJAN ZLATO IZ PERA SLOBODANA NOVAKA
Rezime
U ovom èlanku predmet interesovanja predstavlja groteskna slika starosnog tela u romanu Mirisi, tamjan
zlato iz pera Slobodana Novaka. Autor teksta polazi od detaljne analize prostorno-vremenskih aspekata gore
pomenutog proznog ostvarenja. Prema autorovom uverenju ostrvo Rab, vaûan istorijski i multikulturni centar
kvarnerskog arhipelaga, središnja je taèka i jezgro romanesknog sveta. U tim starim ostrvskim dekoracijama,
daleko od kopna razvija se, što autor dokazuje koristeæi pojmove iz oblasti Fromove neopsihoanalize,
patološka veza izmeðu osnih figura pokazanog sveta. Anonimni protagonist, izbegavajuæi usamljenost
i traumatiènu prošlost, ulazi u simbiotièku relaciju (pomenuta veza zasniva se na potpunoj emotivnoj
zavisnosti od objekta interakcije) sa bivšom rabljanskom kontesom. U tom bolesnom odnosu glavni junak, po
autorovom mišljenju, istovremeno istupa u ulozi bolnièara, staratelja kao i ûrtve hirova, zahteva i potraûivanja
svoje neobiène ûivotne „partnerke”. Pozivajuæi se na Bahtinovu koncepciju telesne groteske, u daljim
razmatranjima, autor obraæa paûnju na pristutne u romanu raznovrsne kreacije starosnog tela u obliku: estetike
ruûnoæe, hibridizacije, zoomorfizacije i reizacije ljudskog tela (pretvaranje u leša, mumiju, predmet ili
usliènjavanje sa lutkom). U predstavama starosnog tela znaèajno mesto zauzima takoðe, prisutan mada
u razigranom i razbludnom Rableovskom stvarlaštvu, ritual, ûivotinjskog ûderanja hrane kao i telesan proces
defekacije i izluèivanja mokraæe. Valja dodati da u istraûivanom romanu senilno telo rabljanske kontese javlja
se takoðe kao medij uz pomoæ kojeg glavni junak, lišeno vere i nade, iskorenjeno ljudsko biæe, moûe da se
priseti porodiènih dogaðaja iz preratne prošlosti kao i odredi svoju kulturnu pripadnost i religijski identitet.
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The image of a „Russian bear” in the Western contemporary political caricature: an outline
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Abstract:
In the article, the author describes the characteristics of the contemporary image of the „Russian bear” in
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Karykatura polityczna stanowi wa¿ny i nieod³¹czny segment satyrycznej przestrzeni
komunikacyjnej. Nabiera ona szczególnego znaczenia w dobie zwrotu piktorialnego,
dominacji kultury wizualnej, charakteryzuj¹cej siê niezwykle bogat¹ ikonosfer¹. Obraz
staje siê istotnym noœnikiem znaczeñ, sposobem ekspresji, œrodkiem komunikacji
miêdzyludzkiej (Mirzoeff 1999; Mitchell 1994; Morbitzer 2002; Skudrzyk 2005;
Çåíêîâà 2004; Ïîðîçîâ 2011). Utwory zawieraj¹ce czêœæ ikoniczn¹ maj¹ ogromny
potencja³ perswazyjny, albowiem kreowane obrazy w sposób bezpoœredni i niemal natychmiastowy oddzia³uj¹ na intelekt i strefê emocjonaln¹ odbiorcy (Ðîçèí 2006: 26).
Jako przejaskrawiony obraz osoby lub wydarzenia, wyolbrzymiaj¹cy niektóre cechy
z zamiarem oœmieszenia, karykatura by³a spotykana ju¿ w staro¿ytnych papirusach i
szeroko wykorzystywana w komunikacji politycznej od XIII w. p.n.e. (Âîðîøèëîâà
2007: 74–75; Äìèòðèåâ 1996). Rozkwit karykatury zwykle wi¹¿e siê z okresami
wielkich konfliktów spo³ecznych, z okresami najwiêkszej aktywnoœci obywatelskiej
ludzi, gdy rysunek satyryczny staje siê skutecznym narzêdziem kszta³towania i modulacji opinii publicznej. Nieprzypadkowo dzisiaj, w dobie dynamicznie zmieniaj¹cej siê
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sytuacji geopolitycznej i napiêcia miêdzynarodowego, media obfituj¹ w satyryczne
wizualizacje dotycz¹ce tematów politycznych.
Termin karykatura – gatunek satyryczny realizowany g³ównie w rysunku i grafice,
przesadnie eksponuj¹cy oœmieszaj¹ce i wyolbrzymione cechy postaci i grup spo³ecznych (WIEM; Èñêóññòâî. Ñîâðåìåííàÿ èëëþñòðèðîâàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 2007) –
wywodzi siê z w³oskiego leksemu caricare ‘zniekszta³caæ, przejaskrawiaæ’. Przedstawiaj¹c wydarzenia w sposób karykaturalny, artysta wyostrza pewne cechy kulturowe,
przys³aniaj¹c inne. Ta w³aœnie cecha le¿y u podstaw stereotypu jako uproszczonego
i zniekszta³conego obrazu zjawiska, osoby czy grupy spo³ecznej, tj. pewnej kalki, na
podstawie której nastêpuje percepcja i ocena informacji (zob. Bartmiñski, Lappo,
Majer-Baranowska 2002; Lappo 2002; Katalog wzajemnych uprzedzeñ Polaków i Rosjan 2006; Ïîëÿêè è ðóññêèå â ãëàçàõ äðóã äðóãà 2000; Ëèïïìàí 2004).
W satyrycznym obrazie œwiata zawsze istnieje rozbie¿noœæ pomiêdzy rzeczywistoœci¹ polityczn¹ a jej odbiciem w utworze satyrycznym, odbiciem krytycznym i groteskowym, opartym na potêpieniu i oskar¿eniu. Fakty przedstawiane s¹ zgodnie z prezentowan¹ przez autora ideologi¹ i maj¹ na celu zdyskredytowanie „sprawcy” zaistnia³ej
sytuacji. Kluczow¹ strategi¹ przy przeniesieniu treœci z gatunków informacyjnych do
satyrycznych jest ich komiczna interpretacja. W tym kontekœcie pojêcie precedentnoœci
staje siê fundamentalne, gdy¿ „rozpoznawalnoœæ” obrazu wizualnego stanowi fundament karykatury jako gatunku. Czêste „ogrywanie” fenomenów precedentnych w karykaturze politycznej uwarunkowane jest jej istot¹ jako gatunku komicznego, bazuj¹cego
na trawestacji trwa³ych, fundamentalnych dla okreœlonego kontyngentu form kulturowych. Jednym z takich fenomenów, symboli, g³êboko osadzonych w kulturze i skorelowanych z Rosj¹ (obok zimy, wódki, walonek, ba³a³ajki, dwug³owego or³a, kawioru,
matrioszki, ka³asznikowa itp.), jest obraz niedŸwiedzia.
Andrzej de Lazari i Oleg Riabow podkreœlaj¹, i¿ Rosja jako pañstwo ma „s³ab¹
markê” (Lazari, Riabow, ¯akowska 2013: 9), a niedŸwiedŸ w randze jej rozpoznawalnego symbolu to zdecydowanie zachodni, XVIII-wieczny wynalazek, uosabiaj¹cy
barbarzyñstwo, okrucieñstwo i lenistwo (Lazari, Riabow 2008; Lazari, Riabow, ¯akowska 2013: 11). Dla mieszkañców Europy Zachodniej naród rosyjski to ludzie dzicy,
biedni, czêsto pijani, zniewoleni i uciemiê¿eni przez w³adzê na sposób azjatycki, bardzo
despotyczny, co jednak nie przeszkadza im w uciskaniu innych. Dla Gottfrieda Wilhelma Leibniza Rosjanie byli „ochrzczonymi niedŸwiedziami” (Æàêîâñêà 2011: 15).
W kulturze rosyjskiej prezentowany obraz niedŸwiedzia jest niejednoznaczny. Kult
niedŸwiedzia jako zwierzêcia totemicznego by³ rozpowszechniony wœród wielu ludów
zamieszkuj¹cych obszary Rosji. W folklorze rosyjskim postaæ niedŸwiedzia jest ambiwalentna: z jednej strony to g³upawy, prostoduszny niedŸwiadek (miœ), który potrafi
nawet s³u¿yæ cz³owiekowi (Ìàøà è ìåäâåäü, Ìåäâåäü è ëèñà, Âåðøêè è êîðåøêè),
z drugiej zaœ – to istota dzika i okrutna (Ñêàçêà î ìåäâåäå êîñòîëîìå, Ìåäâåäü –
Ëèïîâàÿ Íîãà, Öàðü-ìåäâåäü). W czasach radzieckich w literaturze dzieciêcej i w animacjach kinematograficznych niedŸwiedŸ by³ silny i ³agodny, czego kwintesencj¹ jest
sympatyczny, antropomorficzny niedŸwiadek Misza – maskotka XXII Letnich Igrzysk
Olimpijskich, które odby³y siê w Moskwie w 1980 r. Po rozpadzie ZSRR Rosja potrzebowa³a symbolu konsoliduj¹cego naród, jednoczeœnie pozostaj¹cego swoist¹ opozycj¹

Wizerunek „rosyjskiego niedŸwiedzia”...

49

i do czasów komunistycznych, i do cywilizacji zachodniej. Takim atrybutem sta³ siê
niedŸwiedŸ. Na Zgromadzeniu Federalnym Rosji wysuwano nawet propozycje wykorzystania symboliki niedŸwiedzia w godle. Idea ta bowiem inspirowana by³a panuj¹cym
przekonaniem, i¿ Rosja kojarzona jest w œwiecie w³aœnie z tym zwierzêciem (Ðóññêèé
ìåäâåäü). Symbol niedŸwiedzia zosta³ wybrany na emblemat spo³eczno-politycznego
ruchu Jednoœæ (Åäèíñòâî), a nastêpnie partii Jedna Rosja (Åäèíàÿ Ðîññèÿ). Sta³ siê on
czêœci¹ codziennoœci.
W celu ustalenia dominuj¹cych we wspó³czesnym dyskursie publicznym cech
stereotypu RUSSIAN BEAR oraz dokonania typologii obrazów, przedstawiaj¹cych
stereotypowego „rosyjskiego niedŸwiedzia” w karykaturze politycznej, zarówno zachodniej, jak i rosyjskiej, podjê³am próbê przebadania 187 wspó³czesnych rysunków
satyrycznych, które w wyszukiwarkach on-line odpowiada³y na has³o ðóññêèé ìåäâåäü
/ niedŸwiedŸ rosyjski (w tym 84 karykatury zachodnie i 103 rosyjskie). Wyniki badañ
pokaza³y, ¿e w karykaturze rosyjskiej niedŸwiedŸ jest przedstawiany jako g³upawy
i niezdarny Miœ z bajki, dobrotliwy i goœcinny olimpijski Misza, Winni-Puch (Kubuœ
Puchatek), silne i bezwzglêdne zwierzê (S³adkiewicz 2014: 437–438). W zachodniej
kulturze wizualnej jednak dominuje stereotypowy wizerunek RUSSIAN BEAR jako
agresywnej, krwio¿erczej i wœciek³ej bestii, dzia³aj¹cej w sposób okrutny i bezwzglêdny. W ramach tego artyku³u przyjrzymy siê bli¿ej zachodnim wizualizacjom dotycz¹cym Rosji-NiedŸwiedzia.

1. NiedŸwiedŸ drapie¿ny
W Europie powszechnie stosowanym ju¿ od kilku stuleci œrodkiem drwienia z Rosji
jest symbolika agresywnego niedŸwiedzia Pó³nocy (Walewander 2012: 32), zarówno
bia³ego, jak i brunatnego. Symbol musi byæ rozpoznawalny, a niedŸwiedŸ brunatny ma
„bogat¹ historiê semiotyczn¹ w europejskich kulturach, zapocz¹tkowan¹ w Biblii”
(Lazari, Riabow 2008). W œredniowieczu niedŸwiedŸ sta³ siê personifikacj¹ grzesznej,
cielesnej natury cz³owieka. Narodom europejskim, które w istocie stosunkowo póŸno
zaczê³y odkrywaæ dalek¹ Pó³noc, Rosja kojarzy³a siê z puszcz¹ i dzikimi zwierzêtami
z panuj¹cym niedŸwiedziem na czele. W czasach œredniowiecza i renesansu Rosja,
nêkana najazdami Mongo³ów oraz problemami wewnêtrznymi, nie uczestniczy³a
w wa¿nych przemianach spo³eczno-politycznych zachodz¹cych w Europie. W roli
znacz¹cego aktora na forum miêdzynarodowym wyst¹pi³a dopiero w XVI w., staj¹c siê
rywalem Rzeczypospolitej i Szwecji (Skrzypek 2002: 154–155). Partnerskie relacje
Rosji z Europ¹ Zachodni¹ zaczê³y siê krystalizowaæ dopiero za panowania Piotra I. Tak
wiêc w œwiadomoœci spo³ecznej Europejczyków Rosja by³a, i wci¹¿ jest, nowicjuszem-barbarzyñc¹, jak to okreœli³ Iver Neumann – „pañstwem-anomali¹” (Íîéìàíí 2004:
152–153), niezdarnym i nieprzewidywalnym drapie¿c¹.
Warto nadmieniæ, i¿ pierwsz¹ monografi¹ poœwiêcon¹ opisowi Moskowii by³a
ksi¹¿ka Macieja Miechowity Traktat o dwóch Sarmacjach, wydana w 1517 r. w Krakowie. NiedŸwiedŸ w niej, chocia¿ jest jednym z wielu zwierz¹t, ju¿ przybiera cechy
demoniczne. Jeden z rêkopisów z pocz¹tku XVI w., przypisywany Janowi z G³ogowa,
zawiera alegoryczny obraz Europy w postaci smoka, któremu przeciwstawia siê
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niedŸwiedŸ – wschodnia Azja, w której Moskwa zajmuje centralne miejsce (Õðóñòàëåâ
2010).
Pierwsze karykatury z rosyjskim niedŸwiedziem pojawiaj¹ siê w prasie angielskiej
w latach 30. XVIII w., kiedy Rosja zaczyna zagra¿aæ interesom brytyjskim. Najwczeœniejsze prace graficzne, w których niedŸwiedŸ wystêpuje jako wizualny symbol Rosji,
datuje siê na lata 1737–1740. Jest to seria alegorycznych grawer – „Wyœcig Europejski”
(zob. Ðîññîìàõèí, Õðóñòàë¸â 2008). Od koñca XVIII w. Russian Bear by³ niemal
podrêcznikow¹ postaci¹ w politycznym bestiarium karykaturzystów Wielkiej Brytanii,
a póŸniej i ca³ej Europy.
Drapie¿ny wizerunek Rosji-niedŸwiedzia sprzyja kszta³towaniu œwiadomoœci „europejskiej”. G³ównym przekazem artyku³u „NiedŸwiedŸ rosyjski” jako symboliczny
stra¿nik graniczny (Ðÿáîâ, Êîíñòàíòèíîâà 2011) jest myœl, i¿ zasadnicza funkcja wizerunku „niedŸwiedzia rosyjskiego” to wyznaczenie granicy pomiêdzy œwiatami. Obraz
ten okreœla granice œwiata cywilizowanego i – budz¹c powszechny strach – pomaga
uzasadniæ okreœlon¹ politykê zagraniczn¹ wobec ZSRR i Rosji. Rosja, która niejednokrotnie dawa³a swym s¹siadom podstawy do obaw, staje siê wspólnym wrogiem,
Obcym w œwiecie europejskim. I nawet gdyby nie by³o rosyjskiego niedŸwiedzia,
nale¿a³oby go wymyœliæ, poniewa¿ drapie¿na wizualizacja o wiele lepiej przemawia
do przeciêtnego mieszkañca krajów zachodnich w kwestii koniecznoœci rozszerzenia NATO ni¿ najdoskonalsze traktaty politologiczne (Ðÿáîâ, Êîíñòàíòèíîâà 2011:
119). Zdaniem autorów optymalnie reprezentuje on wszystkie cechy Rosji (jako
Obcego) w dychotomicznej opozycji1 do Zachodu: barbarzyñstwo – cywilizacja, natura
– kultura, zacofanie – postêp, pogañstwo – chrzeœcijañstwo, tyrania – wolnoœæ, despotyzm – demokracja, Azja – Europa, Wschód – Zachód. Przyczyn diametralnych ró¿nic
œwiatopogl¹dowych miêdzy Rosjanami a mieszkañcami krajów Europy Zachodniej
historycy, badacze, literaci (np. Wiktor Jerofiejew) doszukuj¹ siê w przynale¿noœci
do kolektywu lub w wyalienowaniu: „Rosyjskie «ja» nie jest pierwiastkiem przystosowanym do samodzielnego ¿ycia, przebywa wy³¹cznie w molekule rodzinnej. St¹d nie
«ja» kszta³tuje «my», to «my» przemawia i manifestuje. «My» p³odzi wyrodne «ja» jak
drobne kartofle” (Jerofiejew 2003: 9). Na Zachodzie zaœ jednostka wywalczy³a sobie
„pierwotnoœæ” wobec kolektywu, a jedyn¹ instytucj¹, która po³¹czy³a Europejczyków,
jest prawo. A zatem wizerunek niedŸwiedzia personifikuje charakterystyczne, fundamentalne ró¿nice miêdzy Rosj¹ (dzik¹ i naturaln¹) a Zachodem (zdroworozs¹dkowym
i cywilizowanym)2. Taka wizja wywo³uje u Europejczyków poczucie w³asnej wy¿szoœci cywilizacyjnej, ale te¿ strach przed groŸn¹ besti¹ (rys. 1, 23).
Zdecydowana wiêkszoœæ „niedŸwiedzich” karykatur odnosi siê do dzia³añ Rosji na
arenie miêdzynarodowej. Eksploatuje siê tu g³ównie animalistyczny obraz wroga
rosyjskiego, którego wyró¿nia zwierzêce okrucieñstwo, azjatyckie barbarzyñstwo i am1

Zasada tworzenia opozycji prymarnych to podstawa formowania i funkcjonowania stereotypów.

2

Idea ta wspó³gra z g³ównymi za³o¿eniami „orientalnej” teorii Edwarda Saida (2005).

3

Wszystkie ilustracje (g³ównie przedruki karykatur zachodnich) pochodz¹ z darmowych stron internetowych lub stron zezwalaj¹cych na kopiowanie z podaniem Ÿród³a. Wszystkie ilustracje zosta³y przytoczone
w tekœcie na zasadzie cytowania, bez ingerencji w strukturê graficzn¹ utworu. Dostêp do Ÿróde³: 06.04.2016.
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Rys. 1. Ðóññêèé ìåäâåäü óãðîæàåò Àìåðèêå
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Rys. 2. Ìåäâåæóòü. Ýòîò Ðóññêèé Ìåäâåäü

bicje imperialistyczne. W zachodniej karykaturze politycznej niedŸwiedŸ wystêpuje
jako alegoria z³owrogiej, destrukcyjnej si³y. Zakrwawione zwierzê (w kontekœcie
ostatnich wydarzeñ politycznych warcz¹ce: It was self defence! / To by³a obrona
konieczna!) symbolizuje agresywny militaryzm Federacji Rosyjskiej (rys. 3, 4).

Rys. 3. Ðîññèÿ è Àìåðèêà, âû çà êîãî?

Druga strona niedŸwiedzia to ob¿arstwo (czêste kpiarstwo z zami³owania niedŸwiedzia do miodu), chciwoœæ i z³odziejstwo; ³aszczenie siê na coraz to nowe
dobra materialne (rys. 5). NiedŸwiedŸ jest
agresywny, mo¿e naruszaæ prawa innych,
ma tendencjê do wymuszenia pewnych
rozwi¹zañ. On jest „panem lasu/losu”,
carem-despot¹. Szczególnie ujawnia siê to
w rysunkach przedstawiaj¹cych sytuacje
napiêcia wokó³ zasobów energetycznych.
Czêsto niedŸwiedŸ jest jedynym zwierzêciem w karykaturze wœród ludzi –

Rys. 4. Íåñêîëüêî ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ „ðóññêîãî
ìåäâåäÿ”

Rys. 5. Çëîé ðóññêèé ìåäâåäü
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Europejczyków. Kontrast podkreœla wrogoœæ Rosji wobec kultury europejskiej (rys. 6).
Odczuwalne jest to nawet w karykaturach o stosunkowo pozytywnym nacechowaniu rosyjskiego niedŸwiedzia, jak np. na rysunku 7, gdzie topi¹cego siê w bagnie syryjskiego
konfliktu prezydenta Baracka Obamê ratuje w³aœnie rosyjski drapie¿nik.

Rys. 6. Áåðëîãà

Rys. 7. Àìåðèêàíñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ êàðèêàòóðà

W zwi¹zku z anektowaniem Krymu metafora rosyjskiego niedŸwiedzia powróci³a
w prasie zachodniej z ca³¹ moc¹. Przy czym dyskurs satyryczny zarówno rosyjski, jak
i europejski czêsto traktuje Ukrainê, Syriê czy Gruzjê jako ofiary dwóch potê¿nych
zoomorficznych przeciwników, ujawniaj¹cych ambicje do œwiatowej hegemonii –
amerykañskiego or³a i rosyjskiego niedŸwiedzia (rys. 8, 9).

Rys. 8. Âðàæåñêàÿ êàðèêàòóðà

Rys. 9. Ìåäâåæóòü. Ýòîò Ðóññêèé Ìåäâåäü

W poszczególnych przypadkach karykatury zachodnie ulegaj¹ transformacji semantycznej w rosyjskiej przestrzeni satyrycznej i nabywaj¹ konotacji o przeciwstawnym
wydŸwiêku. Na przyk³ad zamiana komponentu werbalnego w rysunku traktuj¹cym
o konflikcie z Gruzj¹ jest rosyjsk¹ odpowiedzi¹ udzielon¹ amerykañskim rysownikom
(Pax Americana odwo³any. Witamy w œwiecie wielobiegunowym, rys. 10, 11).
Rosji-niedŸwiedziowi w karykaturach czy kola¿ach fotograficznych tego typu towarzysz¹ stereotypowe jej symbole – wódka, automat Ka³asznikowa, ba³a³ajka, czapka
z gwiazd¹, rura gazoci¹gu oraz napis na sierœci: RUSSIA. Symboliczne obrazy zam-
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Rys. 10. Òàê âèäÿò âîéíó çà áóãðîì

kniêtego w klatce lub trzymanego na ³añcuchu niedŸwiedzia to wizualna projekcja
problemu kontroli nad Rosj¹ (rys. 12).
W rysunkach satyrycznych mo¿na
przeœledziæ w¹tek, w którym w³ochaty potwór rosyjski reprezentuje ciemn¹ stronê
mêskoœci – to agresywny i prymitywny
samiec. Charakterystycznym chwytem w
takich grafikach jest zestawienie go z wizerunkiem subtelnej drobnej kobiety na
zasadzie kontrastu (rys. 13, 14).

Rys. 13. http://murmolka.com/post/67308/Sobstvenn
o-poradoval-kollaj-a-takje-ironichnoe-otnoshenie-tova
rischey
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Rys. 11. Âñåãî ëèøü ðåãèîíàëüíàÿ äåðæàâà, èëè
äîáðî ïîæàëîâàòü â ìíîãîïîëÿðíîñòü

Rys. 12. Íåñêîëüêî ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ „ðóññêîãî
ìåäâåäÿ”

Rys. 14. Âåñåëî î íåâåñåëîì – Ãàçîâûé êîíôëèêò
â êàðèêàòóðàõ

Zwykle z niedŸwiedziem uto¿samiane jest ca³e imperium, choæ niekiedy reprezentuje
on pokorn¹ i bezwoln¹ Rosjê, która wykonuje rozkazy swojego pana – elity rz¹dz¹cej.
Rysunek z czasopisma „The Economist” ukazuje W³adimira Putina rozkazuj¹cego
niedŸwiedziowi odstawienie na miejsce Czeczenii, zwizualizowanej jako je¿ozwierz
(rys. 15) (Êîãäà è êàê ðîäèëñÿ ÷å÷åíñêèé äèêîáðàç 2010).

54

¯anna S³adkiewicz

Rys. 15. Âðàæåñêàÿ êàðèêàòóðà

Rys. 16. http://www.chitalnya.ru/
work/337116/

Pocz¹wszy od czasów carycy Katarzyny II wszyscy bez wyj¹tku w³adcy Rosji –
carowie, sekretarze generalni, prezydenci – byli ukazywani w postaci niedŸwiedzia
(zob.: Ðîññîìàõèí, Óñïåíñêèé, Õðóñòàë¸â 2013; Ëèòîâñêàÿ, Êðîïîòîâ 2012).
Wybrana symbolika zoomorficzna w przeci¹gu kilku wieków kszta³towa³a fobie i okreœlone stereotypy myœlowe Europejczyków. Nie unikn¹³ takiej reprezentacji (a nawet
doœwiadczy³ jej w najwiêkszym stopniu) i W³adimir Putin, bêd¹c prezydentem Rosji.
Najs³ynniejsz¹ karykatur¹ zachodni¹, przedstawiaj¹c¹ Putina w postaci ostrz¹cego
pazury niedŸwiedzia o niewinnym spojrzeniu, jest rysunek Ribera Hanssona – zwyciêzcy konkursu World Press Cartoon w Portugalii w 2007 r. (rys. 16).
W karykaturalnym kontinuum Putin przymierza strój niedŸwiedzia, strasz¹c tym
Europejczyków, prowadzi niedŸwiedzia na smyczy, jedzie lub le¿y na nim, odkurza
jego futro, ostrzy mu pazury itp. (rys. 17–19).

Rys. 17. Êàðèêàòóðû ïî Rys. 18. Bagley Cartoon: The Russian Bare
ïîâîäó ðîññèéñêîé àãðåñ
ñèè ïðîòèâ Óêðàèíû

Rys. 19. Ëîæü ïóòèíñêîãî ðåæèìà

W karykaturze politycznej niedŸwiedŸ mo¿e byæ alegori¹ w³adzy, t³amsz¹cej ka¿dy
przejaw protestu narodu (rys. 20, gdzie siedz¹cy na zaj¹cu niedŸwiedŸ ob³udnie pyta:
Coœ nie widzê tu przedstawicieli opozycji?), b¹dŸ te¿ mo¿e personifikowaæ w³aœnie
ujarzmione przez w³adzê si³y politycznego oporu (rys. 21).
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Rys. 20. Êàðìàííàÿ îïïîçèöèÿ Êðåìëÿ è ïðîòåñòóþùèé íàðîä

55

Rys. 21. http://aldevot.livejournal.com/207250.html

2. NiedŸwiedŸ radziecki (Soviet Bear, Ursus Sovieticus)
Ten „gatunek” niedŸwiedzia jest spokrewniony z wy¿ej opisanym wizerunkiem
rosyjskiego drapie¿nika. £¹czy je dzikoœæ, krwio¿erczoœæ, agresja (Òèìîôååâ 2013:
102; Bird 2013). Obecnie obraz ten wystêpuje przewa¿nie w karykaturze zagranicznej
(europejskiej i amerykañskiej), znacznie rzadziej – w rosyjskiej. Taka jest np. przewidywalna i szablonowa strona wizualna amerykañskiej gry komputerowej „Command
& Conquer: Red Alert”, gdzie niedŸwiedŸ radziecki jest uosobieniem „imperium z³a”,
nosicielem „zarazy komunistycznej” (rys. 22).

Rys. 22. http://deadland.ru/node/3233

Rys. 23. http://joyreactor.cc/
post/633792

Wizualnym znakiem rozpoznawczym Ursus Sovieticus jest zwykle czerwony kolor futra
i dodatkowo lub alternatywnie wystêpuj¹ce symbole – czerwona gwiazda piêcioramienna,
sierp i m³ot, czapka uszanka, nadruk na ubraniu: USSR / Born in USSR (rys. 23, 24).
Jako t³o dla tego rodzaju grafik wybierane s¹ zazwyczaj kolory flagi rosyjskiej / ostra
czerwieñ, gwiazda piêcioramienna, panorama Kremla lub sceny batalistyczne (rys. 25).
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Rys. 24. The True History Of Putin
And Bush
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Rys. 25. ÑÌÈ Áðèòàíèè: „Áðóòàëüíûé, ãðÿçíûé ðóññêèé
ìåäâåäü”

W znacznie mniejszym stopniu we wspó³czesnej zachodniej karykaturze politycznej
spotykane s¹ grafiki prezentuj¹ce wizerunek zniewolonego niedŸwiedzia, sterowanego
przez „tresera”. W rosyjskiej wizualnej przestrzeni satyrycznej „niedŸwiedzia” metafora
jest bardziej rozbudowana i realizuje siê w licznych, bliskich rosyjskiemu odbiorcy
personifikacjach. Poza omówionymi powy¿ej postaciami niedŸwiedzia agresywnego,
radzieckiego, szeroko eksploatowany jest wizerunek dobrodusznego i g³upiego misia
(postaæ z bajki), wywo³uj¹cego raczej wspó³czucie do ciemiê¿onego ludu. Niezwykle
produktywne w rosyjskim dyskursie satyrycznym s¹ postacie g³upiego niedŸwiadka
Winni-Pucha (reprezentuj¹cego zwykle Dmitrija Miedwiediewa) i jego przyjaciela
prosiaczka Piataczka (W³adimira Putina) z kreskówki Âèííè-Ïóõ è âñå-âñå-âñå.
Popularny, szczególnie w kontekœcie prezydenckiej kadencji Miedwiediewa (2008–
–2012), jest obraz pluszowego misia lub olimpijskiego niedŸwiadka Miszi jako alegorii
dziecinnoœci, infantylnoœci, niedojrza³oœci podmiotu politycznego.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e we wspó³czesnej satyrycznej kulturze wizualnej Zachodu wizerunek Rosji przedstawiany jest zgodnie z utrwalonymi szablonami
medialnymi. Stereotypowe obrazy, takie jak niedŸwiedŸ rosyjski, wywo³uj¹ u odbiorców po¿¹dane reakcje intelektualne i emocjonalne.

Wykaz Ÿróde³ ikonicznych (dostêp: 20.08.2014)
Rys. 1. Ðóññêèé ìåäâåäü óãðîæàåò Àìåðèêå, http://goosha.ru/news_1322472471.html
Rys. 2. Ìåäâåæóòü. Ýòîò Ðóññêèé Ìåäâåäü, http://rustoria.ru/post/medvezhut-etot-russkij-medved-2-yachetvert -12-j-sotni/
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THE IMAGE OF A „RUSSIAN BEAR”
IN THE WESTERN CONTEMPORARY POLITICAL CARICATURE:
AN OUTLINE OF THE PROBLEM
Summary
Political caricature is an important segment of the satirical communication space. It takes on special
importance in the era of pictorial return, the dominance of visual culture. The image becomes an important
carrier of meaning, a way of expression. An important role in the shaping of contemporary caricatures play
different forms of visual intertextuality. The main communicative intention of cartoonists is ridiculing of
developments in the policy and sharp criticism of the destructive actions of the political elite. Using
stereotypical images in this order opens up new opportunities of presentation and interpretation of political
activities. One of these images, deeply embedded in the culture and consistently correlated with Russia, is the
image of a RUSSIA BEAR. The caricature it can be presented as a good-natured fairy-tale and Olympic
Misha or, more often, as aggressive, bloodthirsty, angry beast that acts cruelly and ruthlessly. In this article
the author shows a stereotypical „Russian bear” in Western political caricature.
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This article aims to present research on linguistic picture of „mining” and „steelworks” in phraseology of
Cieszyn area. The research material was Józef Ondrusz’s publication „Przys³owia i przymówiska ludowe ze
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Jêzyk jest wytworem danej spo³ecznoœci, ale równoczeœnie ma na ni¹ nieustanny
wp³yw i j¹ kszta³tuje. System jêzykowy jest z jednej strony sposobem komunikacji
miêdzyludzkiej, z drugiej natomiast stanowi niezbêdne narzêdzie interpretacji otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci, gdy¿ zawiera w sobie œwiatopogl¹d, stereotypy, interpretacjê
rzeczywistoœci i doœwiadczenia ca³ych pokoleñ jego u¿ytkowników typowe dla danej
spo³ecznoœci jêzykowej. Wilhelm von Humboldt twierdzi³, ¿e „ka¿dy jêzyk jest jakimœ
sposobem dojœcia do œwiata; ka¿da wspólnota jêzykowa tworzona jest przez wspólny
obraz œwiata zawarty w jêzyku ojczystym” (cyt. za: Anusiewicz 1990: 281). Rozwijaj¹c
tê myœl, lingwiœci kulturowi – Janusz Anusiewicz, Anna D¹browska i Michael Fleischer
– stwierdzaj¹:
[...] jêzyk jest noœnikiem, przekaŸnikiem i zbiorem wszelkich wartoœci, ocen i wartoœciowañ oraz norm
postêpowania, wokó³ których siê koncentruj¹ zachowania, dzia³ania przekonania oraz system etyczno-normatywny danej spo³ecznoœci. W tym sensie jêzyk jest jednym z najwa¿niejszych sk³adników kultury,
a zarazem faktów i procesów kulturowych zwi¹zanych z dan¹ kultur¹, cz³owiekiem, spo³eczeñstwem
i rzeczywistoœci¹. Zawiera bowiem w sobie najistotniejsze cechy kultury jako ca³oœci, stanowi inwentarz
jej zasobów, jest zapisem przyjêtych w danej kulturze sposobów konceptualizacji i kategoryzacji
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rzeczywistoœci, jej aksjologizacji, ró¿nych punktów jej widzenia oraz sposobów jej doœwiadczania
i postaw wobec niej (Anusiewicz, D¹browska, Fleischer 2000: 21).

W Polsce badaniami jêzykowego obrazu œwiata, pocz¹wszy od lat 80. XX w., zajêli
siê Jerzy Bartmiñski, Ryszard Tokarski, Renata Grzegorczykowa, Jolanta Maækiewicz,
Janusz Anusiewicz i wielu innych.
Przytoczmy na pocz¹tek definicjê lubelskiego zespo³u badawczego pod przewodnictwem Jerzego Bartmiñskiego, który ukazuj¹cej siê od 1988 r. „Etnolingwistyce” uzna³
jêzykowy obraz œwiata za „obraz naiwny, le¿¹cy u podstaw jêzyka, utrwalony w strukturze gramatycznej i znaczeniach s³ów, a tak¿e w strukturze i znaczeniach tekstów”
(Bartmiñski 2012: 16). Rozwiniêciem tej tezy jest definicja autorstwa R. Tokarskiego,
zamieszczona w Encyklopedii kultury polskiej XX wieku. Brzmi ona nastêpuj¹co: jêzykowy obraz œwiata
[...] to zbiór prawid³owoœci zawartych w kategorialnych zwi¹zkach gramatycznych (fleksyjnych,
s³owotwórczych i sk³adniowych) oraz w semantycznych strukturach leksyki, pokazuj¹cych swoiste dla
danego jêzyka sposoby widzenia poszczególnych sk³adników œwiata, panuj¹cych w nim hierarchii
i akceptowanych przez spo³ecznoœæ jêzykow¹ wartoœci (Tokarski 1993, t. 2: 358).

Jerzy Bartmiñski przez jêzykowy obraz œwiata rozumie
[...] zawart¹ w jêzyku, ró¿nie zwerbalizowan¹ interpretacjê rzeczywistoœci, daj¹c¹ siê uj¹æ w postaci
zespo³u s¹dów o œwiecie. Mog¹ to byæ s¹dy utrwalone, czyli maj¹ce oparcie w samej materii jêzyka,
a wiêc w gramatyce, s³ownictwie, w kliszowych tekstach, ale tak¿e s¹dy presuponowane, tj. implikowane
przez formy jêzykowe, utrwalone na poziomie spo³ecznej wiedzy, przekonañ, mitów i rytua³ów
(Bartmiñski 2012: 12).

Równie¿ w tekstach ludowych o charakterze klisz, czyli frazeologizmach, przys³owiach, powiedzonkach, uwidaczniaj¹ siê cechy typowe dla danej spo³ecznoœci
jêzykowej; odbijaj¹ one równie¿ dawne realia i spojrzenie na œwiat, œwiadcz¹ce
o minionym jêzykowym obrazie œwiata (Anusiewicz, D¹browska, Fleischer 2000: 34).
W przys³owiach i powiedzeniach metaforycznych znalaz³y odzwierciedlenie nie tylko
doœwiadczenia ¿yciowe czy m¹droœæ zbierana od wieków, ale zarazem naiwna, a jak¿e
trafna obserwacja ¿ycia codziennego, wyobra¿eñ ludzkich. Frazeologia stanowi czêsto
kopalniê wiadomoœci na temat ró¿nych grup narodowoœciowych, poszczególnych
okresów historii, plastycznie przedstawia zawarty w nich jêzykowy obraz œwiata, stanowi tym samym wdziêczny materia³ badawczy dla socjologów, jêzykoznawców, etnologów i przedstawicieli innych dziedzin nauki. St¹d za materia³ badawczy dla niniejszego
artyku³u, dotycz¹cego obrazu górnictwa i hutnictwa na Œl¹sku Cieszyñskim, pos³u¿y³y
w³aœnie frazeologizmy.
Wielowyrazowe jednostki s³owne motywowane realiami rzemieœlniczymi stanowi¹
pokaŸn¹ i wa¿n¹ kulturowo czêœæ sk³adow¹ frazeologii w wielu jêzykach. Nie inaczej
jest w jêzykach czeskim i polskim oraz we frazeologii cieszyñskiej. Jak wskazuje Ewa
M³ynarczyk, do frazeologizmów motywowanych realiami rzemieœlniczymi mo¿emy
zaliczyæ te, które zawieraj¹ w swym sk³adzie nazwê rzemieœlnika (szewc bez butów
chodzi) lub wyraz od takiej nazwy derywowany (szewska pasja), dalej komponent
nazywaj¹cy element rzeczywistoœci zwi¹zany z wykonywaniem danego rzemios³a (byæ
miêdzy m³otem a kowad³em); badaczka zaznacza równie¿, ¿e nale¿¹ tu tak¿e multiwerbizmy, które nie maj¹ elementu jednoznacznie kojarzonego z realiami rzemieœlniczymi,
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ale wskazuje na nie ich obrazowoœæ (gdzie cienko, tam siê rwie) (M³ynarczyk 2013:
29–30). Punktem wyjœcia do rozwa¿añ nad tematem niniejszego tekstu sta³y siê realia
rzemieœlnicze typowe dla regionu Œl¹ska Cieszyñskiego, czyli dotycz¹ce górnictwa
i hutnictwa. Badany materia³ zosta³ przeanalizowany pod k¹tem jêzykowego obrazu
œwiata.
Podstawê materia³ow¹ niniejszych badañ stanowi¹ utrwalone po³¹czenia wyrazowe
o znaczeniu metaforycznym, tj. wyra¿enia, zwroty, frazy, w tym wyra¿enia porównawcze i przys³owia oraz jednostki funkcjonuj¹ce dziêki powtarzalnoœci, wystêpuj¹ce w codziennym u¿yciu, czyli szeroko rozumiana frazeologia dotycz¹ca górnictwa i hutnictwa,
wyekscerpowana g³ównie z publikacji Józefa Ondrusza Przys³owia i przymówiska
ludowe ze Œl¹ska Cieszyñskiego (Wroc³aw 1960). Tê pozycjê uznano za podstawow¹,
gdy¿ Ondrusz stara³ siê zebraæ w niej mo¿liwie wszystkie zapisane przys³owia i powiedzenia ludowe, korzystaj¹c przy tym z publikacji Andrzeja Cincia³y Przys³owia,
przypowieœci i ciekawsze zwroty jêzykowe ludu polskiego na Œl¹sku w Ksiêstwie
Cieszyñskim, Jana Bystronia O mowie polskiej w dorzeczu Stonawki i Lucyny w Ksiêstwie Cieszyñskim, przys³ów opublikowanych w „Zaraniu Œl¹skim” z 1909 r. (z. 35)
przez Jana Szczepana Kopcia, Zbioru przys³ów œl¹skich opublikowanego przez Karola
Prymusa w „Kalendarzu Œl¹skim” z 1932 r. oraz ze zbiorów rêkopiœmiennych Rafa³a
Olszaka, Karola Piegzy, Jana Brody, jak równie¿ z pisemek m³odzie¿owych itp.
Wszystkie przys³owia dotycz¹ce górnictwa i hutnictwa nie tworz¹ w zbiorze zasadniczej czêœci, dochodz¹c do liczby 45, przy czym zdecydowana ich wiêkszoœæ odnosi siê
do górnictwa (a¿ 35). Ca³y zbiór Ondrusza zawiera a¿ 8565 jednostek frazeologicznych.
Przys³owia i przymówiska ludowe ze Œl¹ska Cieszyñskiego Ondrusza, jak sam tytu³
zbioru wskazuje, zawiera przys³owia i tzw. przymówiska, jak Ondrusz nazywa zwroty,
wyra¿enia i porównania, a tak¿e utrwalone w mowie ró¿ne zmetaforyzowane powiedzenia funkcjonuj¹ce dziêki powtarzalnoœci (jak np. pozdrowienia), ogólnie znane w okolicach Cieszyna. Najwiêksz¹ czêœæ zbioru Ondrusza stanowi¹ jednak przys³owia.
Przys³owie to krótkie zdanie utrwalone w tradycji ustnej, wyra¿aj¹ce jak¹œ myœl
ogóln¹: wskazówkê, przestrogê1. Wed³ug definicji Janusza S³awiñskiego przys³owie
mo¿emy okreœliæ jako „zdanie wystêpuj¹ce w obrêbie danej kultury w sta³ej postaci,
wyra¿aj¹ce w formie bezpoœredniej lub zmetaforyzowanej pewn¹ myœl ogóln¹, odnosz¹c¹ siê do okreœlonej sytuacji ¿yciowej” (S³ownik terminów literackich PWN 1989:
412). Przys³owie jest utrwalone najczêœciej w tradycji ustnej, jest to m¹droœæ ludowa,
zawieraj¹ca w sobie œwiadomoœæ spo³eczn¹ i wyobra¿enia danego spo³eczeñstwa
odnoœnie do najró¿niejszych tematów na przestrzeni ca³ych wieków, jak równie¿
doœwiadczenia minionych pokoleñ, niemniej jednak z rzadka traci ono na aktualnoœci
i trwa w jêzyku praktycznie bez zmian przez ca³e generacje.
Ondrusz podkreœla, ¿e przys³owia i ludowe powiedzenia cieszyñskie
[...] przechowa³y wiele zwrotów i wyrazów staropolskich, które choæ s¹ skostnieniami, to przecie¿ ¿yj¹
w prostej mowie ludu Œl¹ska Cieszyñskiego. Te liczne wyrazy staropolskie, tkwi¹ce w przys³owiach
i powiedzeniach ludowych, winny siê staæ powodem naszej dumy, ¿e w³aœnie prosty lud œl¹ski przez
d³ugie wieki je przechowa³ i uchroni³ dla póŸniejszych pokoleñ i dla nauki (Ondrusz 1960: 10).
1

http://sjp.pwn.pl/szukaj/przys³owie.html (dostêp: 20.10.2014).
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Inna badaczka jêzyka Œl¹ska Cieszyñskiego, Jana Raclavská, zwraca uwagê na mieszany pod wzglêdem etnicznym charakter tego regionu i na sta³e kontakty wystêpuj¹cych tu jêzyków – polskiego, niemieckiego i czeskiego. Peryferyjne po³o¿enie tego
terenu i brak kontaktów z oœrodkami kultury polskiej powodowa³y powolny proces kostnienia jêzyka w jego staropolskiej postaci, co przejawi³o siê równie¿ w tutejszej polszczyŸnie zachowaniem wielu form archaicznych. Dlatego badanie polszczyzny cieszyñskiej powinno byæ prowadzone w szerokim kontekœcie, w którego sk³ad wchodz¹:
ogólna polszczyzna, miejscowa gwara oraz jêzyki urzêdowe czeski i niemiecki
(Raclavská 1998: 9). Natomiast Jadwiga Wronicz tutejsz¹ gwarê charakteryzuje nastêpuj¹co: „[...] jest to genetycznie polski dialekt zachodniocieszyñski, nale¿¹cy do zespo³u gwarowego po³udniowoœl¹skiego, którym pos³uguje siê ludnoœæ maj¹ca najczêœciej polsk¹ œwiadomoœæ narodow¹” (S³ownik gwarowy Œl¹ska Cieszyñskiego 1995: 8).
Tradycje górnictwa i hutnictwa na Œl¹sku Cieszyñskim siêgaj¹ dawnych czasów.
Z XIII w. pochodz¹ pierwsze pisemne wzmianki o wa¿nych gminach w regionie
Or³owej, Œl¹skiej Ostrawy, Frysztatu i Karwiny. Te gminy po³o¿one by³y wzd³u¿
starych szlaków handlowych – solnego, ¿elaznego i bursztynowego. Wtedy po raz
pierwszy zaznaczy³o siê zainteresowanie kopalinami, odkryto z³o¿a wêgla. Ponowne
zainteresowanie wêglem przypada na wiek XVIII, a samo jego wydobycie rusza pe³n¹
par¹ na prze³omie XVIII i XIX w. Znaczenie zyskuj¹ miejscowoœci Or³owa, £azy,
Czechowice i inne. Natomiast w po³owie XVII w. zosta³y przeprowadzone badania
geologiczne w okolicach Cieszyna i Frydku, które mia³y potwierdziæ wystêpowanie soli
i rud ¿elaza. Rudy ¿elaza wkrótce zosta³y odkryte w okolicach Trzyñca2. Tutaj
arcyksi¹¿ê Karol Habsburg za³o¿y³ w 1839 r. Hutê Trzynieck¹. Okolice Trzyñca oferowa³y wapieñ, rudê ¿elaza, glinê, a rzeka Olza mog³a pe³niæ funkcjê Ÿród³a energii. Dodatkowo rejon dysponowa³ wystarczaj¹c¹ iloœci¹ si³y roboczej i le¿a³ na szlaku handlowym prowadz¹cym na S³owacjê i Wêgry. Huta od razu po za³o¿eniu sta³a siê najwiêksz¹ na Œl¹sku Cieszyñskim. Górnictwo i hutnictwo maj¹ zatem na tych terenach
d³ug¹ tradycjê, dziêki czemu sta³y siê wa¿nym ogniwem gospodarki regionu.
W œredniowiecznej Polsce górnicy nale¿eli do w¹skiej warstwy wykwalifikowanych
rzemieœlników ciesz¹cych siê wolnoœci¹ osobist¹, w pracy zwi¹zanych kontraktem
z w³aœcicielami gruntu, którymi byli przewa¿nie mo¿ni panowie œwieccy, duchowni
i panuj¹cy. Za oddawanie czêœci urobku mieli zazwyczaj prawo do poszukiwania z³ó¿
na okreœlonym terytorium, ze swobod¹ stosowania im tylko znanych metod i technologii. Z uwagi na posiadane rzadkie umiejêtnoœci byli w spo³eczeñstwie powa¿ani, a ich
prawa starano siê respektowaæ. W œredniowiecznej Polsce, na wzór oœciennych krajów
europejskich, powsta³y te¿ szybko stowarzyszenia górnicze, które okreœlano mianem
gwarectw, a które mia³y dbaæ o odpowiednie warunki pracy górników.
Sam wyraz górnik znany jest od œredniowiecza (wtedy gornik), powsta³ od Ÿród³os³owu gory, którym to mianem okreœlano kopalnie (Gajda 1976). Natomiast na Œl¹sku
Cieszyñskim jako synonim ogólnopolskiego s³owa górnik funkcjonuje hawiyrz, od
którego powsta³y nazwy hawiyrnia ‘kopalnia’ i hawiyrski ‘górniczy’.
2

http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/okr/00.htm (dostêp: 23.02.2016).
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Do górnika, czyli hawiyrza, odnosi siê wiele ró¿nych powiedzeñ. Frazeologizmy
opisuj¹ jego wygl¹d, umorusan¹ twarz: Czorny jak hawiyrz; Hawiyrz mo czornóm
skóre, ale czyste serce; o kimœ umorusanym, brudnym mo¿na powiedzieæ: Mosz pysk
jak hawiyrz po szychcie. Inne przys³owia odnosz¹ siê do charakteru górników oraz ich
og³ady towarzyskiej i nie s¹ to pochlebne okreœlenia: Hawiyrz a œwinia – to jedna
rodzina3; Hawiyrz to je taki cz³owiek, co tabake ¿uje, a gnojówkóm pluje; Hawiyrz kopie
i gryzie; Toæ klnie jak stary hawiyrz; Mo w pysku jak stary hawiyrz, czyli – podobnie jak
w poprzednim przyk³adzie – u¿ywa niecenzuralnych s³ów. Górnicy byli te¿ znani ze
swego upodobania do alkoholu: Dlo hawiyrza liter kwitu, dlo siedloka garniec kiszki.
Ze wzglêdu na zachowanie, porywczy charakter, a tak¿e konieczn¹ w tym zawodzie si³ê
górnicy wzbudzali respekt i strach, nie warto by³o z nimi zadzieraæ: Pozór, ludeczkowie,
bo idóm hawiyrze czy te¿ Wiela by to by³o ludzi, gdyby nie ci hawiyrze. Hawiyrzami –
z uwagi na ich zachowanie, a przede wszystkim czarne od wêgla twarze – straszono
nimi nawet dzieci: Hawiyrzu, postroszcie mi tego gizda!; Hawiyrzu, postroszcie mi to
dziecko! Zarazem jednak górnik przedstawiany jest jako osoba zas³uguj¹ca na szacunek
z uwagi na ciê¿k¹ pracê: Hawiyrz – to mynczennik Bo¿y; dostrzegana jest jego ciê¿ka
praca w trudnych warunkach: Gdyby g³owa by³a szklanno, toby hawiyrz musio³ ich mieæ
ka¿dóm szychte dziesiyñæ, st¹d nie dziwi powiedzenie: Lepszy byæ ksiyndzym ni¿
hawiyrzym. Zauwa¿yæ mo¿na œwiadomoœæ tego, ¿e na Œl¹sku Cieszyñskim górnictwo
stanowi wa¿ny element gospodarki, stwarza miejsca pracy: Gdyby nie hawiyrze, tobyœ
psiñco mio³. W dalszej kolejnoœci ukazywany jest wyzysk górnika: Czym wiyncyj ¿róni
na szachcie, tym miyni hawiyrz zarobi. Wœród powiedzeñ cieszyñskich znajdujemy
jeszcze nastêpuj¹ce dotycz¹ce usposobienia górnika: Hawiyrzowi jyny baga4 a wozów;
Idzie wiesio³o, jak hawiyrz z wyp³atóm, wskazuj¹ce na to, ¿e z up³ywem czasu górnicy
stawali siê grup¹ uprzywilejowan¹ z licznymi œwiadczeniami, które przetrwa³y a¿ do
czasów obecnych.
Nie tylko leksem hawiyrz odnosi³ siê we frazeologii Œl¹ska Cieszyñskiego do
górnika; spotykamy w niej tak¿e komponenty: hajer ‘górnik rêbacz’ i œleper ‘górnik
pchaj¹cy wózki w kopalni’. Inne okreœlenia poszczególnych stanowisk górnika, jak np.
helfer ‘pomocnik’, ankloper ‘pracownik og³aszaj¹cy klepaniem pocz¹tek i koniec
zmiany’, auser ‘nadzorca’, strzelmajster ‘górnik zajmuj¹cy siê wysadzaniem ska³’
i inne, nie znalaz³y odbicia we frazeologii cieszyñskiej. Do hajera i œlepera odnosz¹ siê
nastêpuj¹ce powiedzenia: Na Hóneger5 niski fleca, tam sie œleper zbije pleca; Pozór,
hajerzy, œleper sie je¿y.
Przymiotnik hawiyrski w badanym materiale wyst¹pi³ tylko raz i odnosi³ siê do
znacznej si³y uderzenia, ciosu, wymierzonego policzka: Jak ci usmolym jednóm
hawiyrskóm, to sie do sóndnego dnia nie pozbiyrosz. Górnik pracuj¹cy ciê¿ko, fizycznie
3
Pojawiaj¹ce siê we frazeologii cieszyñskiej powiedzenie Hawiyrz a œwinia – to jedna rodzina wystêpuje
we frazeologii ogólnej z innymi komponentami. Na przyk³ad Ewa M³ynarczyk przytacza przys³owie Szewiec
a œwinia to jedna rodzina (M³ynarczyk 2013: 280).
4
5

Bago w slangu górniczym oznacza tabakê do ¿ucia.

Hóneger – potoczna nazwa kopalni Hohenegger w Darkowie dzia³aj¹cej od 1880 r. do lat 70. XX w.
http://www.okd.cz/pl/o-nas/gdzie-dziala-okd/kopalnia-karwina; http://docplayer.cz/11347413-Textova-cast-ob-s-a-h-strana.html, s. 8 (dostêp: 10.04.2016).
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nabywa³ tê¿yzny i krzepy, podczas pracy musia³ u¿ywaæ znacznej si³y, st¹d w³aœnie
wziê³o siê powiedzenie odnosz¹ce siê do mocy takiego uderzenia.
Miejsce pracy górników – kopalnia, a na Œl¹sku Cieszyñskim hawiyrnia – nie zosta³o
bezpoœrednio przedstawione i opisane we frazeologii cieszyñskiej, jednak odnosz¹ siê
do niego i przywo³uj¹ je niektóre powiedzenia: Bez niego by hawiyrnia nie sz³a mo¿na
powiedzieæ o kimœ, kto jest zarozumia³y, ma zbytnie mniemanie o sobie; Wyzno sie na
tym, jak piekorz na hawiyrni, czyli nie rozumie tematu, nie zna siê na rzeczy; Mo
hawiyrnie w g³owie okreœla cz³owieka, któremu coœ siê pomyli³o, mówi bzdury, od
rzeczy, ma po prostu w g³owie – jak w hawiyrni – ciemno. Osoba, która bezpodstawnie
narzeka³a na swój trudny zawód, czêsto mog³a us³yszeæ powiedzenie: Do hawiyrnie
z takim, co sie lutuje, ¿e mo ciyn¿kóm robote. Ciê¿kiej pracy w kopalni dotyczy³o
równie¿ okreœlenie Nie p³ó¿y mu hawiyrnia, oznaczaj¹ce, ¿e taka praca nie wychodzi
komuœ na dobre, nie s³u¿y mu. W kolejnym przyk³adzie równie¿ jest mowa o tym, ¿e
kopalnia jest postrzegana jako miejsce, w którym nie ka¿dy wyobra¿a sobie pracê ze
wzglêdu na specyficzne warunki: Jak bydóm okna w hawiyrni, to tam pujdym robiæ;
przys³owie to mo¿na przytoczyæ tak¿e w sytuacji, kiedy wiadomo, ¿e coœ siê nigdy nie
ziœci. Natomiast sytuacjê, w której cz³owieka jakaœ sprawa w ogóle nie obchodzi,
mo¿na skwitowaæ powiedzeniem: Jo móm w nosie pó³ hawiyrnie, a w dupie ca³óm.
Do kopalni odnosi siê jeszcze leksem szachta, który w badanym materiale wyst¹pi³
dwukrotnie. Raz odnosi³ siê do wyzysku: Czym wiyncyj ¿róni na szachcie, tym miyni
hawiyrz zarobi, przy czym ¿róñ to osoba maj¹ca dobr¹ i wysok¹ pozycjê, która nie
pracuje za wiele, czerpie natomiast korzyœci z pracy innych, zwyk³ych pracowników na
ni¿szych szczeblach. Z tym powiedzeniem wi¹za³o siê kolejne, bêd¹ce z³orzeczeniem:
Niech szlag trefi grofowski6 szachty!
W badanym materiale do realiów górniczych odnosi³ siê równie¿ leksem ho³da,
oznaczaj¹cy ‘zwa³owisko, wysypisko gruzu i odpadów górniczych’: Dobry by by³ wózki
na ho³dzie bulaæ, czyli podj¹æ niezbyt odpowiedzialn¹ i prost¹ w wykonaniu pracê
odpowiadaj¹c¹ zdolnoœciom i bystroœci zatrudnionego. Kolejny leksem to hrubaczka,
okreœlaj¹cy grube kawa³y wêgla, a odnosz¹cy siê do krzywego, pochylonego i garbatego cz³owieka: Mosz pleca, jakbyœ hrubaczki do miecha nasu³.
Drugie z omawianych rzemios³ – hutnictwo – zaznaczy³o siê we frazeologii
cieszyñskiej mniej wyraŸnie ani¿eli górnictwo. Hutnik to zawód o bogatej historii,
której pocz¹tek siêga staro¿ytnego Egiptu i 3000 r. p.n.e. W Polsce jego pierwsze
zwiastuny pojawi³y siê mniej wiêcej w IV w. p.n.e., natomiast dopiero w 1612 r.
powsta³ jeden z pierwszych europejskich podrêczników do nauki o hutnictwie.
Najwiêkszym skupiskiem hut by³o tzw. Zag³êbie Staropolskie, które swój najwiêkszy
rozkwit prze¿ywa³o w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Choæ na przestrzeni
lat techniki zwi¹zane z wytapianiem metali znacznie ewoluowa³y, to jednak zawsze
wymaga³y krzepy, si³y, tê¿yzny fizycznej. Hutnictwo obejmuje ogó³ procesów zwi¹zanych z otrzymywaniem metali z rud oraz przeróbkê plastyczn¹ metali w kuŸniach
i walcowniach na pó³wyroby i wyroby gotowe7.
6

Graf (œl. grof) – tytu³ szlachecki, odpowiednik polskiego hrabiego.

7

http://wyszlo.com/zawodowiec-hutnik/ (dostêp: 09.03.2016).

Górnictwo i hutnictwo we frazeologii cieszyñskiej

65

Leksem huta wyst¹pi³ tylko w jednym powiedzeniu: Luty wyganio kowoli z huty;
zapewne chodzi tutaj o tzw. kowala matrycowego, który obs³uguje m³oty kowalskie
i prasy przy produkcji wyrobów metalowych w hucie, a któremu zbli¿aj¹ca siê wiosna
przynosi mo¿liwoœæ dodatkowego zarobku w okolicznych wsiach. Przys³owie to notuje
równie¿ Ewa M³ynarczyk, która zwraca uwagê na zale¿noœæ prac zwi¹zanych z wytopem i obróbk¹ ¿elaza od zjawisk atmosferycznych i t³umaczy, ¿e przerwy w pracy
w lutym mog³y byæ spowodowane silnym mrozem lub przeciwnie – roztopami (M³ynarczyk 2013: 159). W badanym materiale nie zaznaczy³ siê bardziej u¿ywany i powszechny na Œl¹sku Cieszyñskim leksem werk, oznaczaj¹cy w³aœnie ‘hutê, fabrykê’, ani wyrazy od niego pochodne, jak np. werkowy, werkowiec.
Kilka powiedzeñ odnosi siê jednak do obrabianego w hucie materia³u, czyli ¿elaza.
Przyk³adowe powiedzenia odnosz¹ce siê do wytrzyma³oœci tego surowca to: Dzier¿y jak
zielazo; Twardy jak zielazo; Mo zieleŸne zdrowi; zarazem jednak dowiadujemy siê, ¿e
Cz³owiek ni ma ze zielaza. Kolejne powiedzenie: Ón sie godzi do starego zielaza
oznacza, ¿e z takiej osoby w jakiejœ sprawie nie bêdzie ju¿ po¿ytku, ju¿ siê ona nie
przyda, tak jak stare ¿elazo przeznaczone na z³om. O cz³owieku, który ma bardzo
tward¹ skórê, mo¿na powiedzieæ: Tyn mo skóre, ¿e ze zieleŸnym kartaczym musisz na
niego. Natomiast kolejne powiedzenie odznacza siê iœcie ludow¹ obrazowoœci¹: Si³a
zielazo ³ómie, sraczka gacie targo.
Do omawianej grupy przys³ów nale¿y jeszcze przys³owie, maj¹ce odpowiednik
znaczeniowy w polszczyŸnie i czeszczyŸnie (frazeologii) ogólnej: Zwyk je gorszy ni¿
zieleŸno koszula; w polszczyŸnie wystêpuje synonimiczny frazeologizm: Przyzwyczajenie jest drug¹ natur¹ cz³owieka, natomiast Czesi powiedz¹: Zvyk je ûelezná košile.
Drugim znanym powiedzeniem jest: Wtedy kuæ zielazo, pokiel je w ogniu, w którym
forma przys³owia jest bardzo podobna do polskiego odpowiednika: Wtedy kuæ ¿elazo,
póki gor¹ce, jest te¿ z nim to¿sama treœciowo, w jêzyku czeskim wystêpuje natomiast:
Kuj ûelezo, dokud je ûhavé. Zatem ostatnie przys³owie funkcjonuje w obu jêzykach
i w gwarze.
Górnictwo i hutnictwo na Œl¹sku Cieszyñskim maj¹ bogat¹ tradycjê, która zaznaczy³a siê równie¿ w przys³owiach tego regionu. Znaczna czêœæ przys³ów dotyczy³a
górnika, jego usposobienia, wygl¹du, inaczej w przypadku drugiego omawianego
rzemios³a – hutnictwa, gdzie wiêkszoœæ powiedzeñ odnosi³a siê do ¿elaza i jego
wytrzyma³oœci. Podkreœlana jest trudna praca i warunki pracy górnika oraz hutnika
i pomimo ¿e niektóre przys³owia wypowiadaj¹ siê o tych zawodach z pewn¹ doz¹
humoru lub wrêcz niepochlebnie (zw³aszcza o górniku), rzemios³a te jednak zas³uguj¹
na szacunek.
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MINING AND STEELWORKS IN PHRASEOLOGY OF CIESZYN AREA
Summary
This article contains a description of research on linguistic picture of „mining” and „steelworks” in
phraseology of Cieszyn area. The research material was Józef Ondrusz’s publication Przys³owia i przymówiska ludowe ze Œl¹ska Cieszyñskiego. The traditions of mining and steelworks in Cieszyn Silesia have
a rich tradition, which also marked the proverbs in the region. A considerable part of proverbs related to the
miner, his temperament, appearance, second craft - the steel industry, where most of the sayings referred to
the iron and its strength. It is emphasized miner’s and stelworker’s hard work who deserve respect.
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Does police language have a cryptic function? A survey of public opinion
Abstract:
This text presents the results of a survey which aimed to determine how comprehensible the language used by
Czech police officers is to people who do not have any direct connection with policing. The data is evaluated
in terms of the age and education of respondents; it also takes into account respondents’ answers when
questioned on the source of their knowledge of the police sociolect. The article also explores the general
public’s opinions on the function of the language used by police officers.
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Východiska
V této studii pøedstavíme výsledky sondy,2 jejímû smyslem bylo zmapovat, nakolik
je specifické výrazivo uûívané pøíslušníky Policie Èeské republiky (dále jen PÈR)
srozumitelné lidem, kteøí nepracují u policejního sboru.
Dotazníkové šetøení, jehoû se úèastnilo 100 respondentù z šesti vìkových kategorií,
jsme osobnì realizovali pøed ostravským centrem Forum Nová Karolina3 v období od
15. 7. do 31. 7. 2015. Pro potøebu výzkumu jsme sestavili dotazník. Po zjištìní bìûných
sociodemografických údajù o respondentech se dotazník soustøedil na to, zda si naši
1

Èlánek vznikl v souvislosti s øešením grantu SGS22/FF/2015.

2

Dané šetøení nazýváme sondou, jelikoû prezentovaná data pocházejí pouze z jedné èásti Èeské republiky.
Srov. s výstupy výzkumu vztahujícího se k drogovému prostøedí (Radková – Rausová, 2015).
3

Toto místo jsme zvolili proto, ûe se zde dal pøedpokládat výskyt pestré skladby obyvatelstva, jak jsme se
mohli pøesvìdèit jiû pøi našem døívìjším výzkumu (podrobnìji Radková – Rausová, 2015).
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respondenti myslí, ûe by policejní mluvì4 rozumìli. Východiskem pro jeho sestavení se
nám stala data, která jsme získali v rámci našeho pøedchozího terénního šetøení
odehrávajícího se od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015, jehoû primárním smyslem bylo
shromáûdit nespisovné autentické lexikum související s výkonem sluûby pøíslušníkù
PÈR. Náš dotazník tehdy písemnì vyplnilo 100 policistù z 18 útvarù s územnì vymezenou pùsobností. Dotazník obsahoval slova z následujících sémantických okruhù:
pojmenování jednotlivých útvarù PÈR; pojmenování prostor a pøíslušenství v areálu
PÈR; pojmenování pøíslušníkù a civilních zamìstnancù PÈR; pojmenování policejní
výstroje, výzbroje a pøedmìtù potøebných k výkonu sluûby; pojmenování trestné
èinnosti; pojmenování osob dopouštìjících se trestné èinnosti; pojmenování dalších
osob, se kterými pøicházejí pøíslušníci PÈR bìhem výkonu sluûby do kontaktu;
pojmenování spojená s provìøováním, objasòováním a vyšetøováním trestného èinu;
pojmenování nejrùznìjších evidencí, protokolù a jiných písemností; rùzné, neprecizované, nezaøaditelné. Pomocí speciálního poèítaèového programu5 jsme z tohoto souboru (bylo zachyceno celkem 490 rùzných výrazù) vygenerovali pro náš nový výzkum
z kaûdého okruhu po dvou výrazech. Abychom se vyhnuli okazionalismùm, soubor obsahoval pouze výrazy, které mìly minimálnì pìtiprocentní frekvenci výskytu v dotaznících. Dotazník pro veøejnost tak obsahoval celkem 20 sociolektismù (jednotlivých
slov), u nichû mìli zákazníci a pracovníci výše zmínìného obchodního a zábavního komplexu napsat, co ten èi onen výraz podle jejich názoru znamená. Zajímalo nás také,
odkud respondenti svou znalost pøípadnì získali a èím si vysvìtlují skuteènost, ûe
pøíslušníci PÈR pouûívají zrovna tato slova. Vyhodnocená data jsme analyzovali ve
vzájemných souvislostech s vìdomím, ûe u koneèných výsledkù nelze, s ohledem na
charakter sondy, zaruèit reprezentativitu vzhledem k populaci ani k jednotlivým
sociodemografickým skupinám. Pøesto však získané výsledky mohou nìkteré vazby
naznaèit.

Prezentace zjištìných dat
Døíve, neû jsme úèastníkùm sondy poloûili konkrétní dotazy na význam dvaceti
sociolektismù, jsme chtìli zjistit, zda si respondenti myslí, ûe by specifickým výrazùm,
které uûívají pøíslušníci PÈR, rozumìli. Pro negativní odpovìï (spíše ne, urèitì ne) se
rozhodlo 58 % respondentù, 28 % bylo názorovì nevyhranìno, 14 % reagovalo
pozitivnì (spíše ano). Viz graf è. 1.
Poté jsme pøistoupili ke statistickému vyhodnocování dalších shromáûdìných dat.6
Co se týká prùmìrné srozumitelnosti, ze získaných odpovìdí vyplývá, ûe úèastníci son4
Pod oznaèením policejní mluva máme na mysli specifická slova, která souvisejí s profesí pøíslušníka
PÈR a která pouûívají policisté pøi výkonu sluûby. Pro jednotlivé specifické výrazy volíme nadøazený termín
sociolektismy (srov. Hubáèek, 2002, 2012; Radková, 2012; Radková – Rausová, 2015).
5

Jedná se o program, který vyuûívá funkci náhodného výbìru, do nìhoû byly postupnì vkládány seznamy
slov z výše vyjmenovaných okruhù.
6

Za pomoc s analýzami dìkujeme dr. Horákovi z katedry sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravì.
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Graf è. 1. Vyhodnocení odpovìdí na otázku: Myslíte si, ûe byste rozumìl/a specifickým výrazùm pouûívaným
v policejním prostøedí?

dy dokázali dekódovat význam 13 % sociolektismù (tj. 2,6 výrazu z 20), význam 87 %
lexikálních jednotek neznali. Viz graf è. 2.

Graf è. 2. Srozumitelnost testovaných sociolektismù (komplexní výsledky)

Z grafu è. 3 lze vypozorovat vztah mezi testovanými výrazy a poètem respondentù,
kteøí znali jejich význam.7 Rozdíly ve srozumitelnosti výrazù jsou znaèné. Výše
prezentovaný výsledek je stanoven prùmìrem. Nejvíce rozumìli respondenti výrazu klepeta (tj. sluûební pouta), zde svou znalost prokázalo 84 % respondentù, druhým
nejèastìji správnì dekódovaným sociolektismem byla šïára (tj. policejní zátah; 50 %
správných odpovìdí) a tøetím s 36% úspìšností porozumìní výraz stolkáè (stalking,
oznaèení pro trestný èin nebezpeèného pronásledování). Nejvìtší potíûe èinily respon7
Nìkteøí respondenti interpretovali výraz maøenka jako marihuana, toxík jako uûivatel omamných a psychotropních látek. Tyto výklady významu jsme nezahrnuli do hodnocení. Vyuûili jsme toho, ûe jsme výzkum
osobnì provádìli, a úèastníkùm šetøení jsme podávali informaci, ûe cílem sondy není zjišïovat neoficiální
názvy pro jednotlivá narkotika èi pojmenování pro uûivatele drog, ale výrazy uûívané pøíslušníky PÈR pøi
výkonu sluûby.
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Graf è. 3. Srozumitelnost testovaných sociolektismù

dentùm dle pøedpokladu výrazy, které úzce souvisí s náplní práce policistù – krmítko
(pøihrádka na spisy), maøenka (maøení úøedního rozhodnutí), èerveòák (protokol
o zadrûení osoby mající èervenou barvu), kábéèko (kontrolní bod), hákáèkáø (pøíslušník
PÈR slouûící na oddìlení èi odboru pro odhalování hospodáøské kriminality) a ráfek
(informátor); u nich jsme nezaznamenali ani jednu správnou odpovìï.
Míra znalosti významu jednotlivých sociolektismù se dle pøedpokladu u jednotlivých
skupin respondentù lišila. Poèet výrazù, u nichû dokázali dotazovaní dekódovat jejich
význam, jsme dále sledovali v souvislosti s vìkem, stupnìm dosaûeného vzdìlání
a zdrojem znalosti policejní mluvy.
Nejdøíve nás zajímal vztah mezi vìkem a stupnìm znalosti testovaných sociolektismù. Nejvyšší znalost prokázali lidé ve vìku od 21 do 30 let, ti prùmìrnì dekódovali
3,6 výrazu z 20, následovali jedinci z vìkových kohort 31-40 a 41-60 let. S niûším
a vyšším vìkem znalost významu specifického lexika klesala. Nejménì úspìšní byli
nejstarší úèastníci sondy, ti odkryli význam pouze 1,4 výrazu.8 Viz graf è. 4.
Vyhodnocení získaných dat s ohledem na dosaûené vzdìlání dotazovaných ukázalo,
ûe pøi dekódování výrazù byly úspìšnìjší osoby se støedoškolským a vyšším vzdìláním.
Jedinci, kteøí vykonali maturitní zkoušku, odkryli význam 4,1 výrazu z 20, lidé s vyšším
neû støedoškolským vzdìláním 3,7 výrazu. Viz graf è. 5.
Stranou našeho zájmu nezùstalo ani to, odkud respondenti policejní sociolektismy
znají. U odpovìdi na tuto otázku mohli úèastníci sondy oznaèit více odpovìdí. Ukázalo
se, ûe mezi nejèastìji uvádìné zdroje patøí média (57 %) a skuteènost, ûe dotazování
mají ve své rodinì èi mezi pøáteli policisty (41 %). Viz graf è. 6.
8

Pro vìtší názornost zde pracujeme s konkrétními èísly. Na svislé ose je uveden celkový poèet výrazù
u všech respondentù skupiny, jejichû význam se podaøilo v prùmìru dekódovat.
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Graf è. 4. Srozumitelnost policejních sociolektismù dle vìku respondentù

Graf è. 5. Srozumitelnost testovaných sociolektismù dle vzdìlání respondentù

Graf è. 6. Zdroj znalosti testovaných sociolektismù
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Pokusili jsme se rovnìû porovnat vztah mezi mírou znalosti testovaných výrazù
a zdrojem této znalosti (viz graf è. 7). Ukázalo se, ûe nejvíce výrazù dekódovaly osoby
deklarující vlastní zkušenost s PÈR, a to 4,6 výrazu z 20. Úèastníci šetøení, kteøí jako
zdroj znalosti oznaèili umìleckou literaturu, znali v prùmìru 4 výrazy.

Graf è. 7. Vztah mezi mírou znalosti testovaných sociolektismù a zdrojem této znalosti

Pøi kladení poslední otázky jsme byli motivováni snahou zjistit, co si naši respondenti myslí o funkci mluvy pøíslušníkù PÈR (respondenti opìt vybírali z pøedloûených alternativ odpovìdí nebo mohli napsat vlastní vyjádøení; bylo moûno oznaèit více eventualit). Celkem 45 % dotazovaných se domnívá, ûe ji jedinci zabezpeèující ochranu osob,
majetku a veøejného poøádku uûívají, aby zakryli pravý význam sdìlovaného obsahu
pøed civilisty, 34 % zastává názor, ûe policejní mluva slouûí k rychlejšímu dorozumívání s kolegy a nadøízenými, 19 % vyjadøuje pøesvìdèení, ûe tímto zpùsobem
dávají policisté najevo svou pøíslušnost k PÈR. To odpovídá našim starším zjištìním
o funkci sociolektù. Viz graf è. 8.

Graf è. 8. Názor veøejnosti na funkci policejní mluvy
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Závìr
Jak vyplývá z úvodního grafu, 58 % úèastníkù šetøení mìlo za to, ûe by specifickým
výrazùm, které uûívají pøíslušníci PÈR, nerozumìlo. Pouze 14 % se rozhodlo pro
pozitivní odpovìï.
Z dvaceti sociolektismù, které byly vygenerovány pomocí speciálního poèítaèového
programu, ve skuteènosti respondenti dekódovali prùmìrnì 2,6 výrazu. Nejlépe na tom
byli jedinci, kteøí jako zdroj své znalosti uvedli vlastní zkušenost s orgány èinnými
v trestním øízení, ti odkryli význam 4,6 výrazu.
Výstup této sondy není samozøejmì vyèerpávajícím zjištìním, jeho relace však mohou poslouûit jako podklad pro další výzkum – aï uû v celé populaci, nebo ve
specifickém prostøedí, napø. ve výkonu trestu.
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DOES POLICE LANGUAGE HAVE A CRYPTIC FUNCTION?
A SURVEY OF PUBLIC OPINION
Summary
The study presents the results of a questionnaire-based survey whose aim was to determine how
comprehensible the language used by Czech police officers is to people who do not have any direct
connection with policing. This research was carried out between 15 July and 31 July 2015 and involved 100
respondents from six age groups. The corpus of linguistic material collected as primary data was processed
using a special program to generate two words or phrases from each semantic field. The questionnaire thus
contained a total of 20 sociolectisms; respondents had to state what, in their view, the given word or phrase
means. The majority (87%) of the words or phrases were incomprehensible to respondents. Only 13% of the
items could be decoded by the respondents. On average, respondents were aware of the meaning of 2,6 items
out of a total 20 randomly selected police-related sociolectisms presented in the questionnaire.
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Czech and Czechoslovak universal encyclopaedias from 1918–1945
Abstract:
The intellectual and civilizational achievements of the Czech National Revival in the nineteenth century
produced many outstanding reference works (e.g. Riegrùv slovník nauèný and Ottùv slovník nauèný). Today
these dictionaries are a rich and valuable source of general knowledge, as well as an „invaluable chronicle”
– a document of that era. Between 1918 and 1945 a few interesting and significant lexicons (universal
encyclopaedias) appeared on the Czechoslovak book market, including the continuation of the Jan Otto
project (Ottùv slovník nauèný nové doby. Dodatky). In this article the author reviews the Czech and
Czechoslovak reference works from this period and describes them in a general manner, paying attention to
the historical context of their creation and their specific features and qualities.
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Leksykografia czeska (i czechos³owacka) licz¹ca sobie ju¿ ponad 150 lat1, a zw³aszcza nowoczesna encyklopedystyka pierwszej po³owy XX w. wyrasta³y na silnych pod1
Czesk¹ i czechos³owack¹ encyklopedystykê podzieliæ mo¿emy na trzy etapy ograniczone umownie latami: I – 1860–1909, II – 1918–1943, III – 1945–2016 (ostatni etap mo¿na podzieliæ na dwa okresy: lata
1945–1989 i 1989–2016). Etap pierwszy (1860–1908) wraz z pierwsz¹ po³ow¹ XIX w. przyczyni³ siê do
metodycznego rozwoju leksykografii encyklopedycznej w Królestwie Czeskim i zainicjowa³ powstanie
dwóch wspomnianych ju¿ ponadczasowych s³owników naukowych bêd¹cych w³aœciwie powszechnymi encyklopediami uniwersalnymi – S³ownika naukowego (Riegera) [(Riegrùv) slovník nauèný] oraz S³ownika naukowego Otty [Ottùv slovník nauèný], które odcisnê³y jako pierwzowzory 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, co szczegó³owo przedstawia niniejszy artyku³. Etap trzeci (1945–2016) zawiera czeskie i czechos³owackie dzie³a ecyklopedyczne powsta³e po II wojnie œwiatowej w warunkach socjalistycznej Czechos³owacji, demokratycznej Czecho-S³owacji (1989–1993) i samodzielnej Republiki Czeskiej (1993–2016); zaliczymy do nich kilka najwa¿niej-
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walinach, przede wszystkim na znacz¹cych projektach encyklopedycznych drugiej
po³owy XIX w., dla których asumptem sta³ siê intelektualny dorobek czeskiego odrodzenia narodowego, a kamieniami milowymi – dwa wybitne dzie³a encyklopedyczne:
S³ownik naukowy (Riegera) [(Riegrùv) slovník nauèný] (1860–1874, skrót RSN) – pierwszy dokoñczony w pe³ni czeski s³ownik naukowy oraz S³ownik naukowy Otty [Ottùv
slovník nauèný]2 (1888–1909, OSN) – dzie³o, z którego Czesi mog¹ byæ dumni, które
œmia³o mo¿na wymieniaæ wœród najlepszych encyklopedii w dorobku nie tylko s³owiañskim, ale i œwiatowym oraz które w okresie miêdzywojennym doczeka³o siê kontynuacji jako S³ownik naukowy J. Otto nowych czasów [Ottùv slovník nauèný nové doby]
(1930–1943, OSNND). Burzliwe lata I wojny œwiatowej i koñca Cesarstwa Austro-Wêgierskiego przerwa³y tego typu dzia³alnoœæ naukowo-edytorsk¹ w Królestwie Czeskim.
Dopiero powstanie w 1918 r. niepodleg³ego pañstwa Czechów i S³owaków,
powojenny postêp intelektualny, kulturowy i cywilizacyjny, a w konsekwencji wzrost
aspiracji narodowych, jak równie¿ poŸniejszy bardzo korzystny rozwój gospodarczy
I Republiki Czechos³owackiej sprzyja³y inicjatywom leksykograficznym i powstawaniu
kolejnych dzie³ s³ownikowych. W pocz¹tkach czechos³owackiej pañstwowoœci zaistnia³a potrzeba stworzenia „nowej encyklopedii czechos³owackiej” (s³ownika naukowego), a œwiadomoœæ tak¹ mia³y elity i w³adze m³odej republiki, o czym œwiadcz¹
dzia³ania i godne uwagi dzie³a z lat miêdzywojennych zestawione w tabeli 1.
Tabela 1. Czeskie i czechos³owackie encyklopedie uniwersalne wydane w latach 1918–1943
Tytu³
Masarykùv slovník nauèný.
Lidová encyklopedie
všeobecných vìdomosti
Malý slovník nauèný
Nový velký ilustrovaný
slovník nauèný
Ottùv slovník nauèný nové
doby. Dodatky
Komenského slovník nauèný

Wydawca

Rok
wydania

Liczba
tomów

Liczba
hase³*

1925–1933

7

100 000

1925–1929

2

100 000

1929–1934

25

100 000

1930–1943

12

60 000

1937–1938

10

50 000

Èeskoslovenský kompas

Bedøich Koèí
„Nebeský a Beznoska”
Nakladatelství J. Otto / Novina
Nakladatelství a vydavatelství KSN

* Jest to wartoœæ przybli¿ona. Problemem zazwyczaj jest ustalenie faktycznej liczby hase³ w poszczególnych
s³ownikach, gdy¿ ró¿ne Ÿród³a podaj¹ odmienne wartoœci. Nawet liczba tomów nie jest proporcjonalna do objêtoœci siatki hase³, na co wp³ywa rodzaj (gruboœæ) papieru i wielkoœæ czcionki. Na przyk³ad w przypadku
zas³u¿onej encyklopedii OSN widoczne s¹ takie rozbie¿noœci – Dagmar Hartmanová (2000a: 21) mówi
o 150 000 hase³, z kolei twórcy zdigitalizowanej wersji OSN na CD podaj¹ liczbê 180 000, co mo¿e byæ bardziej wiarygodne i udokumentowane w zapisie cyfrowym.
ród³o: opracowanie w³asne.
szych leksykonów, które mo¿na nazwaæ wspó³czesnymi i najnowszymi: Podrêczny s³ownik naukowy
[Pøíruèní slovník nauèný] (1962–1967), Ma³a encyklopedia czechos³owacka [Malá èeskoslovenská encyklopedie] (1984–1987), Diderot. Encyklopedia powszechna w 8 tomach [Diderot. Všeobecná encyklopedie v osmi
svazcích] (1999), Encyklopedia powszechna Universum [Všeobecná encyklopedie Universum] (2001) oraz
czeska Wikipedia (2002–2016).
2

Pe³na nazwa encyklopedii z podtytu³em: Ottùv slovník nauèný. Illustrovaná encyklopaedie obecných
vìdomostí [S³ownik naukowy Otty. Ilustrowana encyklopedia wiedzy ogólnej].
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Liczba czeskich s³owników naukowych – czy w³aœciwie encyklopedii uniwersalnych
– imponuj¹ca ich objêtoœæ oraz poziom naukowy i formalny bez w¹tpienia dobrze
œwiadcz¹ o potrzebach intelektualnych czytelników oraz mo¿liwoœciach wydawniczych
rynku ksiêgarskiego w ówczesnej Czechos³owacji dotycz¹cych tego typu opracowañ.
Dzie³a te do dnia dzisiejszego stanowi¹ niejednokrotnie bogate i wartoœciowe Ÿród³o
wiedzy ogólnej, jak równie¿ s¹ „nieocenion¹ kronik¹” – dokumentem tamtej epoki.
Obecnie mo¿na je kupiæ tylko w antykwariatach i na ksiêgarskich (czy raczej
bukinistycznych) portalach internetowych, gdzie osi¹gaj¹ wysokie ceny mimo up³ywu
czasu i ich sporej dezaktualizacji. Równie¿ ka¿da licz¹ca siê biblioteka naukowa na
honorowym miejscu w swej czytelni eksponuje te „zas³u¿one” encyklopedie obok
najnowszych leksykonów, udostêpniaj¹c je czytelnikom doœæ czêsto. Dokonajmy
poni¿ej przegl¹du wspomnianych dzie³ encyklopedycznych i scharakteryzujmy je
ogólnie, zwracaj¹c uwagê na historyczny kontekst ich powstania oraz szczególne cechy
i walory.

1. Masarykùv slovník nauèný. Lidová encyklopedie
1. všeobecných vìdomosti
Okazj¹ do dzia³alnoœci redakcyjno-edytorskiej zwi¹zanej z now¹ encyklopedi¹ sta³o
siê powstanie w 1919 r. pod patronatem pañstwa nowej wydawniczej spó³ki akcyjnej w
Pradze nazwanej Czechos³owacki Kompas [Èeskoslovenský kompas], która mia³a charakter prawniczy oraz specjalizowa³a siê w wydawaniu czechos³owackich norm prawnych (ustaw, kodeksów i innych przepisów wykonawczych) z komentarzem i interpretacj¹ praktyczn¹, a jej g³ówn¹ publikacj¹ sta³ siê organ prasowy Ministerstwa
Sprawiedliwoœci [Ministerstvo spravedlnosti], dziennik ustaw „Úøední oznamovatel”
[„Informator Urzêdowy”]. Kierownictwo Czechos³owackiego Kompasu zdecydowa³o
o wykorzystaniu zwi¹zanych ze spó³k¹ wysokiej klasy redaktorów i ekspertów cenionych w kraju i za granic¹ do stworzenia nowego dzie³a encyklopedycznego, korzystaj¹cego z doœwiadczeñ cenionego OSN. Kryzysowe powojenne czasy nie sprzyja³y raczej tak ambitnym przedsiêwziêciom, dodatkow¹ przeszkod¹ sta³ siê wówczas niezbyt
nowoczesny i w³asnoœciowo rozdrobniony przemys³ poligraficzny. Dopiero w 1924 r.
dziennik „Republika Czechos³owacka” [„Èeskoslovenská republika”] opublikowa³ artyku³ – programow¹ koncepcjê takiego s³ownika autorstwa prof. Emanuela Rádla, w którym informowano, ¿e przeznaczona dla szerokiego odbiorcy nowa encyklopedia nosiæ
bêdzie podtytu³ Lidová encyklopedie všeobecných vìdomostí [Ludowa/narodowa encyklopedia wiedzy ogólnej]. Zgodnie z za³o¿eniami programowymi w praktyce ta mniejsza objêtoœciowo publikacja s³ownikowa – w porównaniu z wczeœniejszymi, wzorcowymi dzie³ami RSN i OSN – mia³a po³o¿yæ wiêkszy nacisk na specyficzne zagadnienia
czeskie i s³owackie oraz s³owiañskie, jak równie¿ kraje s¹siednie Czechos³owacji. Informacje mia³y byæ w niej podawane w „telegraficznym skrócie”, prezentowane dzieje
i wydarzenia mia³y siê opieraæ na wa¿niejszych datach historii powszechnej i czesko-s³owackiej. Patronem ideowym i honorowym dzie³a sta³ siê ówczesny prezydent
I Republiki Czechos³owackiej, darzony wielkim szacunkiem m¹¿ stanu Tomáš Garrigue
Masaryk, co zawarto symbolicznie w nazwie encyklopedii, a pierwszy naczelny reda-
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ktor s³ownika prof. E. Radl, jako jego uczeñ i póŸniejszy wspó³pracownik, podziela³
jego przekonania i pogl¹dy – zw³aszcza tzw. miêdzywojenny realizm filozoficzny, podobnie jak wiêkszoœæ sk³adu redakcji3. Prezydent pañstwa publicznie propagowa³
i wspiera³ s³ownik organizacyjnie, lecz nie zredagowa³ ju¿ ¿adnego has³a, mimo olbrzymiego doœwiadczenia z czasów, gdy by³ redaktorem OSN4. Wed³ug planów wydawniczych 6-tomowy leksykon mia³ pojawiæ siê na czechos³owackim rynku ksiêgarskim pod
koniec 1923 r., jednak to siê nie uda³o i dopiero w paŸdzierniku 1924 r. wydrukowano
pierwszy tom S³ownika naukowego Masaryka [Masarykùv slovník nauèný] (MSN), który w koñcu uroczyœcie zaprezentowano i wprowadzono do sprzeda¿y w marcu 1925 r.,
z okazji 75. urodzin T. G. Masaryka. Encyklopedia pod pe³nym tytu³em Masarykùv
slovník nauèný. Lidová encyklopedie všeobecných vìdomosti trafi³a na rynek ksiêgarski
faktycznie w latach 1925–1933, zamykaj¹c siê w objêtoœci 7 tomów; ka¿dy tom liczy³
œrednio oko³o 1100 stron, a objêtoœæ kompletnego dzie³a to z grubsza 100 000 hase³5,
zawartych na 7762 dwukolumnowych stronach. Obok materia³u has³owego w kolejnych
tomach zawarto dane redaktorów i poszczególnych autorów (imiona, nazwiska, stopnie
i tytu³y naukowe), listê skrótów i wykaz za³¹czników, a tomy I, II, V i VII zawieraj¹ nawet dodatkowo nieco patetyczn¹ (i kuriozaln¹ zarazem) odezwê redakcji do czytelników6. Sprzeda¿ MSN prowadzona by³a na zasadzie przedp³aty przez agentów wydawnictwa Èeskoslovenský kompas (gdzie mieœci³a siê g³ówna siedziba redakcji, drukarni
i dystrybucji), którzy odwiedzali szko³y i instytucje kultury oraz „miejscowe elity”.
Czytelnik otrzyma³ starannie wydan¹ ksiêgê o wymiarach 27 × 17 cm, oprawion¹
3
Prof. E. Radla zast¹pi³ póŸniej historiograf i bibliograf dr Z. V. Tobolka. Redakcja, któr¹ kierowa³
dr K. Franzl, skupia³a 14 sta³ych redaktorów, a wraz z nimi nad encyklopedi¹ MSN pracowa³o 754 ekspertów,
autorów hase³ i innych wspó³pracowników. W ich gronie pojawi³y siê wybitne postacie czeskiego i czechos³owackiego ¿ycia spo³eczno-kulturalnego, takie jak: re¿yserzy J. Honzl i E. Klos (zdobywca pierwszego
czechos³owackiego Oscara), K. Kreibich (polityk), V. Nezval (poeta), dr V. Procházka (dziennikarz-korespondent, ekspert ds. Rosji i ZSRR), K. Teige (literaturoznawca i teoretyk literacki), B. Václavek (krytyk i teoretyk sztuki), J. Weil (dziennikarz) i wielu innych. V. Procházka to tak¿e póŸniejszy redaktor pierwszej powojennej encyklopedii czechos³owackiej pt. Pøíruèní slovník nauèný [Podrêczny s³ownik naukowy].
4
Ciekawostkê stanowi fakt, ¿e du¿y fragment przygotowanego przez T. G. Masaryka dla MSN tekstu
has³owego Czechos³owacja zosta³ wykorzystany do XIV tzw. edycji jubileuszowej (bicentenary edition) doskona³ej angielskiej The Encyklopaedia Britannica z 1968 r. By³o to wydarzenie bardzo nobilituj¹ce, gdy¿
w tym wydaniu – uznanym powszechnie za najlepsz¹ naukowo – ukaza³y siê równie¿ has³a/artyku³y œwiatowej elity intelektualnej i autorytetów, np.: A. Einsteina (has³o Czas i przestrzeñ), B. Russela (Filozoficzne dowody teorii wzglêdnoœci), G. B. Shawa (Socjalizm), H. Forda (Przemys³), E. Rutherforda (Radioaktywnoœæ),
F. Focha (Moralnoœæ wojenna), L. Trockiego (Lenin) czy R. Baden-Powella (Skauting) (Hartmanová 2000a: 21).
5
Redakcja nigdy nie poda³a tej liczby, jednak zawarta w IV tomie informacja mówi, ¿e tomy I–IV zawieraj¹ prawie 64 500 hase³.
6

W odezwie m.in. napisano: ÈESKOSLOVENSKÉ VEØEJNOSTI. „Masarykùv Slovník Nauèný”, jehoû
tímto odevzdáváme do rukou èeskoslovenského ètenáøstva, jest tøetí pokus o všenárodní encyklopedii
èeskoslovenskou. První pokus byl proveden za redakce dr. Fr. L. Riegera v letech 1860 aû 1874, druhý v letech 1888 aû 1908 nákladem J. Otty, tøetí pokus jest „Masarykùv Slovník Nauèný”. [...] Døívìjší slovníky naše
(souèasné taky – pozn. red.) nemohly psáti volnì a svobodnì o èetných problémech, tìsnì se dotýkajících
našeho národa, ponìvadû cizí panství, pod nímû jsme úpìli, toho netrpìlo a bylo tøeba se na nì ohlíûeti v stylisaci i ve vìci. Náš národ o svých vlastních vìcech podle pravdy, svobodnì a bezohlednì mohl být pouèován aû
od státního pøevratu r. 1918. „Masarykùv Slovník Nauèný” jest první naší encyklopedií, která èeskoslovenskému národu se dává do ruky za jeho plné samostatnosti a která píše v naší svobodné republice otevøenì a zcela
podle pravdy (Wstêp do I tomu MSN)
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w p³ótno z bogatymi, z³otymi napisami i logo wydawnictwa na ok³adce i grzbiecie –
niestety nie przewidziano jego tañszej wersji broszurowej. S³ownik ilustrowany jest bogato, ale raczej ascetycznie; przy wielu has³ach wystêpuj¹ odpowiednie rysunki piórkiem (tzw. pérovky), dodatkowo pojawiaj¹ siê ca³ostronicowe jednobarwne ilustracje-za³¹czniki i zestawy map.
Wzorcem jêzykowym i formalnym sta³y siê wczeœniejsze dzie³a tego typu – s³owniki
F. L. Riegera i J. Otty. Mimo ¿e MSN stanowi obecnie znakomite Ÿród³o wiedzy o I Republice Czechos³owackiej, prezentuje bogate ¿ycie polityczno-spo³eczne i kulturalne
Czechów i S³owaków w latach miêdzywojennych w szerokim kontekœcie europejskim
i s³owiañskim, a has³a dobrane s¹ w sposób optymalny – spotka³ siê w czasach swej publikacji z ostr¹ krytyk¹, czêsto uzasadnion¹. Prasowi recenzenci S³ownika naukowego
Masaryka – P. Váša (redaktor poczytnych „Lidových novin”) oraz historyk dr B. Mendl
– zarzucali dzie³u niewiernoœæ idei swego powstania, czyli sprzeniewierzenie siê Masarykowskim idea³om i pogl¹dom, jak równie¿ samej koncepcji merytoryczno-redakcyjnej (uproszczenia treœci hase³) oraz strony formalno-edytorskiej dzie³a. Dodatkowo jednym z noœnych zarzutów krytycznych by³ fakt, ¿e opracowanie s³ownika powierzono
jedynie praskim autorom i ekspertom – specjaliœci spoza Pragi stanowili tylko 3% ostatecznego sk³adu redakcji na 255 sta³ych autorów dzie³a. Nie umniejsza to jednak presti¿u i rzetelnoœci naukowej encyklopedii oraz faktu sporej popularnoœci MSN na ówczesnym rynku ksiêgarskim, w czym bez w¹tpienia pomóg³ autorytet T. G. Masaryka
i marketingowe wykorzystanie jego nazwiska; kompletne wydanie leksykonu stanowi³o
w latach miêdzywojennych znakomity prezent urodzinowy dla ucz¹cej siê m³odzie¿y,
którego nie mog³o zabrakn¹æ w patriotycznie ukszta³towanych rodzinach czeskich oraz
w domowych biblioteczkach ideowych Czechos³owaków.
Warto wspomnieæ w tym miejscu o cenionym dziele s³ownikowym, które nie jest co
prawda encyklopedi¹ uniwersaln¹, lecz wielotomowym leksykonem wyczerpuj¹co opisuj¹cym historyczne tradycje i dokonania cywilizacyjne I Republiki Czechos³owackiej
zwi¹zanym z osob¹ czechos³owackiego prezydenta. Na pocz¹tku lat 20. ubieg³ego wieku T. G. Masaryk ideowo i materialnie wspiera³ powstanie oraz dzia³alnoœæ niezale¿nej
i samorz¹dnej instytucji badawczej o charakterze techniczno-ekonomicznym pod oficjaln¹ nazw¹ Masarykova akademie práce [Akademia Pracy Masaryka7] z siedzib¹
w Pradze. Jej cz³onkami byli wybitni profesorowie i kierownicy instytutów czeskich
wy¿szych szkó³ technicznych (politechnik)8. Jednym z wielkich osi¹gniêæ MAP jest pa7

Nazwê tej instytucji mo¿na t³umaczyæ tak¿e jako Masarykowska Akademia Pracy.

8
Inicjatywa za³o¿ycielska tej swoistej akademii nauk techniczno-ekonomicznych pod patronatem
T. G. Masaryka zosta³a uroczyœcie og³oszona 20 grudnia 1918 r. przez Zgromadzenie Narodowe [Národní
shromáûdìní], w dniu powrotu prezydenta do ojczyzny, a ramy prawne jej powstania i strukturê organizacyjn¹
okreœlono w Ustawie nr 86 DzUiR z dnia 29.01.1920 r. W swych za³o¿eniach ta instytucja badawcza mia³a realizowaæ nastêpuj¹ce zadania [przek³ad dos³owny – D.T.]: „1) studiowanie potrzeb gospodarki narodowej, koniecznej do rozwoju narodu czechos³owackiego; 2) studia postêpu badawczego za granic¹ i organizacja
wysy³ania stypendystów w tym celu za granicê; 3) rozwi¹zywanie ró¿nych problemów czasowych;
4) wyk³ady, publikacje, biblioteki, czytelnie wszystkich czasopism specjalistycznych, popularyzacja nowych
wynalazków i kierunków badañ; 5) wystawy sta³e i okresowe; 6) bibliografie, archiwum i wycinki; 7) porad-nia dotycz¹ca wszelkiej pracy; 8) za³o¿enie pracowni, sal zajêciowych, laboratoriów, zbiorów, koniecznych
do technicznego i naukowego badania materii” (První roèenka Masarykovy akademie prace (M.A.P.) 1924, s. 7).
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tronat naukowy nad znakomit¹ wielk¹, 11-tomow¹ encyklopedi¹ tematyczn¹ pt.
Èeskoslovenská vlastivìda [Czechos³owacka wiedza o ojczyŸnie], gdzie ka¿dy z tomów
stanowi wyczerpuj¹ce monograficzne opracowanie tytu³owego zagadnienia odnosz¹cego siê do historycznych Czech i ówczesnej Czechos³owacji9.

2. Malý slovník nauèný
Lata 20. i 30. XX w. przynios³y jeszcze kilka godnych uwagi czeskich publikacji
o charakterze encyklopedycznym. Do takich opracowañ leksykograficznych zaliczyæ
mo¿emy 2-tomowy Malý slovník nauèný [Ma³y s³ownik naukowy] (MSN) wychodz¹cy
w latach 1925–1929. Bior¹c pod uwagê lata powstania i ukazywania siê tego dzie³a,
mo¿emy potraktowaæ go jako pierwszy czechos³owacki s³ownik, którego redaktorem
by³ bardzo dynamiczny praski ksiêgarz, wydawca i agent reklamowy Bedøich Koèí10.
S³ownik ukazywa³ siê w wersji broszurowej w formacie 17 × 34 cm; na 2132 stronach
zawarto oko³o 100 000 hase³, definicji i odsy³aczy. Dzie³o to przekazywa³o wiedzê
w sposób doœæ „skompresowany”, gdy¿ czêsto korzystano z licznych skrótów, objaœnionych na koñcu kolejnych zeszytów, gdzie nie brak tak¿e transkrypcji wyrazów obcych.
Za spraw¹ swojej zamierzonej prostoty oraz wielu atrakcyjnych i praktycznych dla
zwyk³ego u¿ytkownika informacji (np. zdrowie i higiena, porady medyczne) s³ownik
ten by³ doœæ popularnym wówczas kompendium wiedzy. By³ to s³ownik postêpowy
i nowoczesny pod wzglêdem naukowym i spo³ecznym (zw³aszcza aktualne problemy
i zagro¿enia polityczno-spo³eczne), ceniony za obiektywizm (problematyka religijna)
i rzetelnoœæ informacyjn¹ oraz optymalny dobór hase³. Cel ten zosta³ osi¹gniêty dziêki
zaanga¿owaniu i pracy pluralistycznego zespo³u redakcyjnego pod przewodnictwem
Františka A. Šídla – w jego sk³ad wchodzi³o 71 specjalistów z terenu ca³ej ówczesnej
Czechos³owacji.
Do m³odego pokolenia Czechów i S³owaków skierowana by³a ukazuj¹ca siê w wydawnictwie Pøítel knihy (E. Reis) w latach 1929–1940 Encyklopedie èeskoslovenské
mládeûe pro školu a dùm [Encyklopedia czechos³owackiej m³odzie¿y do szko³y i domu],
której redaktorem naukowym by³ dr Josef Keprt. Ta 7-tomowa encyklopedia zosta³a
opracowana jako zbiór uporz¹dkowanych alfabetycznie artyku³ów, pogrupowanych
w kolejnych tomach na poszczególne dziedziny nauki, techniki, kultury i sztuki. Publikacja cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹ i nie mog³o jej zabrakn¹æ w bibliotekach szkolnych.

3. Nový velký ilustrovaný slovník nauèný
Godne uwagi, aczkolwiek niedoskona³e pod wieloma wzglêdami dzie³o encyklopedyczne stanowi ukazuj¹cy siê w latach 1929–1934 w praskim wydawnictwie
„Nebeský a Beznoska” 22-tomowy (+ 3 tomy suplementowe) Nový velký ilustrovaný
9
Ka¿dy z 11 tomów (10 + suplement) tego dzie³a zawiera na stronie tytu³owej dopisek: Pod protektoratem Masarykovy akademie prace. Kolejne tomy tematyczne to: 1. Pøíroda [Przyroda], 2. Èlovìk [Cz³owiek],
3. Jazyk [Jêzyk], 4. Dìjiny [Historia], 5. Stát [Pañstwo], 6. Práce [Praca], 7. Písemnictví [Literatura],
8. Umìní [Sztuka], 9. Technika, 10. Osvìta [Oœwiata], 11. (suplement) Dìjiny [Historia].
10

Jego nazwisko niejednokrotnie dodawano potocznie do tytu³u dzie³a.
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slovník nauèný [Nowy wielki ilustrowany s³ownik naukowy] (NVISN), którego g³ównym redaktorem by³ dr Antonín Dolenský, naczelny bibliotekarz Muzeum Narodowego
w Pradze. Nie by³ to s³ownik ceniony przez u¿ytkowników mimo swej sporej wartoœci
naukowo-informacyjnej, poniewa¿ s³abym punktem tej publikacji by³y nieaktualne
w chwili powstania dane liczbowe dotycz¹ce innych pañstw, gdy¿ – jak informuje notka
w I tomie suplementów – redaktorzy nie dysponowali wówczas najnowszymi statystykami. Trzeci tom suplementowy zawiera wykaz autorów/redaktorów hase³ i Ÿróde³ danych; s¹ wœród nich czechos³owackie urzêdy, placówki dyplomatyczne innych pañstw
i tajemniczy Instytut Bibliograficzny z Lipska. Godny uwagi wydaje siê zawarty równie¿ w tym tomie Slovník pseudonymù a kryptonymù v Èeskoslovenské literatuøe [S³ownik pseudonimów i kryptonimów w czechos³owackiej literaturze], którego autorem jest
wspomniany redaktor A. Dolenský. Co ciekawe z jêzykowego punktu widzenia,
w s³owniku tym zastosowano najnowsze, wprowadzone w 1926 r. zasady ortografii czeskiej, w wyniku czego niektóre has³a pochodz¹ce z jêzyków obcych maj¹ kilka form
czeskiego zapisu, co ró¿ni ten s³ownik od innych mu wspó³czesnych i stanowi o jego
oryginalnoœci.

4. Ottùv slovník nauèný nové doby. Dodatky
Pod koniec lat 20. XX w. powrócono do pomys³u uzupe³nionej i poprawionej reedycji OSN. W 1930 r. szacowne wydawnictwo kierowane przez K. B. Madla, ziêcia
J. Otty, przyst¹pi³o do publikacji dzie³a pt. Ottùv slovník nauèný nové doby. Dodatky
[S³ownik naukowy J. Otty nowych czasów. Suplementy] (OSNND). Stanowi³o ono tomy
suplementowe uzupe³niaj¹ce czy raczej jakby kontynuuj¹ce pierwsze wydanie OSN,
w których uwzglêdniono najnowsze wydarzenia historyczne oraz badania i opinie naukowe, a tak¿e uaktualniono dane statystyczne. W tym wydaniu wiêkszoœæ hase³ by³a
nowa, niewiele zaœ tekstów z wersji pierwotnej opracowano na nowo, poprawiono lub
uzupe³niono. Redaktorem naczelnym zosta³ prof. UK Bohumil Nìmec, a kierownikiem
redakcji – dr Jaroslav Koláøík, za stronê graficzn¹ odpowiada³ Karel Svolinský. Niestety
kryzys gospodarczy lat 30. pogorszy³ sytuacjê Wydawnictwa J. Otto, w wyniku czego
od 1934 r. projekt wydawniczy OSNND zosta³ przejêty przez wydawnictwo Novina11.
W pierwotnych planach edytorskich OSNND mia³ obejmowaæ 8 tomów suplementowych (ka¿dy po dwie ksiêgi, czyli 16 czêœci), które mia³y ukazywaæ siê corocznie, jednak bieg zdarzeñ pokrzy¿owa³ te plany. W niepodleg³ej, przedwojennej Czechos³owacji
uda³o siê wydaæ 9 ksi¹g; 2 czeœci przygotowane przed wojn¹ ukaza³y siê (w minimalnie
cenzurowanej wersji) w 1939 i 1940 r., w warunkach okupowanego ju¿ pseudopañstwa
– Protektoratu Czech i Moraw, a w 1943 r. wydano tzw. wojenn¹ 12. ksiêgê12, sprawdzon¹ przez protektoratow¹ cenzurê i opatrzon¹ specjalnym komunikatem koñcowym13.
11

Wydawnictwo to powi¹zane by³o z Parti¹ Agrarn¹ [Agrární strana] i mia³o status spó³ki z o.o.

12

W ostatnim zrealizowanym tomie z 1943 r. nie podano ju¿ szczegó³owego sk³adu redakcji (kierownictwo i redaktorzy problemowi), zastêpuj¹c pe³n¹ listê z czêœci wydanych wczeœniej enigmatyczn¹ informacj¹:
Dodatky k velikému slovníku nauènému øídí vrchní redakce.
13

Redakce OSNND pøedkládá tímto naší veøejnosti další polosvazek dodatkù k velkému Ottovu slovníku
nauènému, který konèí písmenem U. Svazek vznikl v dobì mimoøádných váleèných pomìrù, redakce se však ze
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W tym samym roku niemieckie w³adze okupacyjne nakaza³y przerwaæ bezterminowo
dalsz¹ edycjê encyklopedii. Mimo tych niesprzyjaj¹cych okolicznoœci historycznych
i politycznych, które negatywnie wp³ynê³y na dokoñczenie wielkiego projektu Jana
Otty, OSNND z lat 1930–1943 zamkn¹³ siê w 6 tomach (12 ksi¹g), obejmuj¹cych 8585
stron i zawieraj¹cych ponad 60 000 hase³. S³ownik ten zawiera zazwyczaj zupe³nie
nowe has³a, jak równie¿ nowe opracowania hase³ z OSN zmodernizowane na podstawie
ówczesnej wiedzy; oprócz uzupe³nieñ faktograficznych uwzglêdnia szczegó³owo rozwój wypadków historycznych od I wojny œwiatowej do koñca lat 30. oraz nowoczesne
opracowanie redakcyjno-edytorskie. Has³a nowe oznaczone s¹ gwiazdk¹, a uzupe³nienia
do hase³ z pierwotnego wydania OSN pozbawione s¹ tego znaku. Ka¿dy artyku³
has³owy (jak sta³o siê ju¿ tradycj¹) opatrzony jest inicja³ami lub znakiem autora tekstu.
Encyklopedia jest bogata w czarno-bia³e i barwne ilustracje. W tomie I pojawiaj¹ siê
wskazówki metodologiczne w obszernym wstêpie autorstwa prof. B. Nìmca, redaktora
naczelnego. W dalszej kolejnoœci na kilkudziesiêciu pierwszych stronach pojawiaj¹ siê:
pe³na informacja o transkrypcji wyrazów obcych, wykaz bibliografii i Ÿróde³, spis skrótów i bogata lista wspó³pracowników; dalej pe³ny sk³ad cz³onków redakcji, konsultantów-korektorów, spis kart-za³¹czników z numerem strony; ka¿dy tom koñczy zaœ errata b³êdów drukarskich. Nieco kuriozaln¹ ciekawostkê stanowi sprawa skrótów;
w ostatnim, „wojennym” tomie OSNND z 1943 r., zapewne pod naciskiem cenzury, dopuszczono siê manipulacji skrótami – przy tekstach biogramów osób o „niearyjskiej”
narodowoœci pojawi³ siê tajemniczy skrót ûp oznaczaj¹cy ûidovský pùvod [pochodzenie
¿ydowskie], który jednak póŸniej nie pojawia siê ju¿ w spisie skrótów, co prowadzi niejednokrotnie do dezorientacji u¿ytkowników tego tomu. Prawdopodobnie empatyczny
redaktor nie chcia³ dodatkowo stygmatyzowaæ wybitnych i zas³u¿onych ¯ydów, a cenzor „przeoczy³” ten fakt.
Kompletne materia³y zredagowane do dwóch ostatnich planowanych po wojnie tomów (XIII i XIV) w niewyjaœnionych do dziœ okolicznoœciach uleg³y rozproszeniu
w wydawnictwie Novina i prawdopodobnie czêœciowemu zniszczeniu podczas powstania praskiego w pierwszych dniach maja 1945 r. Po wyzwoleniu zespó³ redakcyjny by³
w stanie je szybko i wiernie odtworzyæ, jednak dzia³ania takie nie by³y ju¿ mo¿liwe
w wyniku politycznego i gospodarczego zamieszania lat powojennych, a potem braku
zainteresowania w³adz komunistycznych czy wrêcz z³oœliwej niechêci wp³ywowych polityków. Szczególnie negatywnie w tym kontekœcie oceniana jest rola Zdeòka Nejedlégo, bardzo wp³ywowego i kontrowersyjnego polityka komunistycznego (dwukrotnego
ministra szkolnictwa Czechos³owacji w latach 1945–1946 i 1948–1953), po którego
osobistej interwencji zakazano ponownych prac redakcyjnych i dalszej publikacji pravšech sil snaûila pøedloûití naší veøejnosti dílo, které by nejen vyhovovalo poûadavkùm na nì kladeným, ale
bylo téû vìrným zrcadlem doby. Avšak pøekotný spád událostí podmínìný válkou zpùsobil, ûe mnohá hesla,
která v dobì zpracování byla aktuální, stala se zastaralými. Rovnìû pøekáûky technického rázu brzdily
v poslední dobì pravidelné vycházení Dodatkù, které je jedním z pøedpokladù úspìšného vydávání díla. Proto
se rozhodlo nakladatelství pøerušiti po dobu války vycházení Dodatkù a dokonèiti je po válce. Redakce dìkuje
tímto všem svým spolupracovníkùm a pøíznivcùm co nejvøeleji za jejich dosavadní èinnost a pozornost, kterou
vìnovali dílu, a pevnì doufá, ûe i po válce mu zachovají svou dosavadní pøízeò (OSNND, ostatnia, nienumerowana strona VI tomu 12. ksiêgi).
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wie gotowych, ostatnich 4 czêœci (ksi¹g) encyklopedii. Powodem tego zakazu by³ zarzut
drastycznej ingerencji niemieckiej i protektoratowej cenzury w powsta³e podczas wojny
tomy; opinia ta by³a jednak niesprawiedliwa i ostro dyskutowana w krêgach ówczesnych czeskich (i czechos³owackich) elit intelektualnych. Zarzuty te by³y bardzo przesadzone, jak twierdzi wpó³czesny historyk Jan Havránek (2009: 141–150) – Niemcy co
prawda cenzurowali okupacyjne tomy OSNND, jednak w znacznie mniejszym zakresie,
ni¿ powszechnie s¹dzono po wojnie. Z. Nejedlý w ramach czechos³owackiego rz¹du
podtrzymywa³ przez lata swój zakaz, nie zezwalaj¹c na rewizjê i weryfikacjê treœci
dwóch ostatnich tomów i ich ewentualn¹ korektê. Z przyczyn politycznych i w wyniku
zwyczajnej urzêdniczej niekompetencji nieodwracalnie pogrzebano prawie 50-letni projekt leksykograficzny J. Otty, „okaleczaj¹c” w ten sposób tê 70-letni¹, ale nowoczesn¹
czesk¹ „encyklopediê narodow¹” porzez „urzêdowe unicestwienie” dwóch ostatnich tomów. Bogata historia wielkiego czeskiego dzie³a s³ownikowo-encyklopedycznego koñczy siê nieodwo³alnie has³ami na literê Š i U (ostatnie has³o: Uûok), a kolejne has³a na
literyod V do Z nigdy ju¿ siê nie ukaza³y.
Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e szczególna ranga kulturowa OSN i ONSND
oraz przywi¹zanie Czechów do jego obecnoœci w domach i bibliotekach sprawi³y, ¿e na
prze³omie XX i XXI w. zrodzi³a siê potrzeba ponownego wydania kompletnego S³ownika J. Otty. Encyklopedia wraz z suplementami ukaza³a siê w latach 1996–2003 pod nieco zmodyfikowanym i rozszerzonym tytu³em – Ottova encyklopedie obecných vìdomostí [Encyklopedia wiedzy ogólnej J. Otty] (OEOV), w dwóch wersjach o tradycyjnym,
historycznym ju¿ uk³adzie i wiernej szacie graficznej – w wersji drukowanej jako fotoreprint pierwszego wydania oraz w wersji cyfrowej na noœniku CD14.

5. Komenského slovník nauèný
Ostatnim godnym uwagi miêdzywojennym s³ownikiem o charakterze encyklopedycznym jest 10-tomowy Komenského slovník nauèný [S³ownik naukowy Komenskiego]
(KSN), drukowany w latach 1937–1938 przez specjalnie do tego powo³ane wydawnictwo (Nakladatelství a vydavatelství Komenského slovníku nauèného, Praha II., ¦itná ul.
13). Mimo ¿e idea powstania tego leksykonu by³a szczytna, a patronem projektu by³
wielce zas³u¿ony humanista Jan Amos Komenský (Comenius), ju¿ pierwszy kontakt
z tym dzie³em sprawia wra¿enie ascetycznoœci formy wydawniczej, a bardziej szczegó³owa lektura odkrywa pewne niekonsekwencje i niedopracowanie ca³oœci. W KSN
14
Encyklopedia zosta³a opublikowana w 1999 r przez wydawnictwo Argo jako „zdigitalizowana ksi¹¿ka”
na 4 p³ytach CD i jest wiern¹ cyfrow¹ replik¹ ca³oœci OSN wraz z OSNND (2 dyski OSN, 1 dysk mapy
z OSN, 1 dysk OSNND) – w ten sposób wspomniany wygodny multimedialny produkt zast¹pi³ bardziej nowoczesnym u¿ytkownikom reprint ksi¹¿kowy na cieñszym papierze, który w ca³oœci zajmuje na pó³ce bibliotecznej – wed³ug obliczeñ w³asnych autora – prawie 170 cm d³ugoœci i wa¿y a¿ 51 kg (dla porównania orygina³ z lat 1888–1909: 245 cm, 73 kg). Oprócz wiernie zeskanowanej treœci tê wersjê encyklopedii wyposa¿ono
w bardzo sprawne i funkcjonalne menu plików oraz bardzo szybkie wyszukiwarki tekstów hase³, a tak¿e poszczególnych wyrazów i ich kombinacji w pe³nym kompleksie Encyklopedii. O nowoczesnoœci tej wersji
œwiadczy tak¿e fakt, ¿e wydawca przygotowa³ te¿ specjaln¹ wersjê OEOV przeznaczon¹ dla tzw. inwalidów
wzroku, wyposa¿on¹ w syntezator mowy i kierowane g³osem funkcje (np. wyszukiwarka hase³, syntezator
g³osowy pytañ i odpowiedzi itp.).
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brakuje przedmowy, 8-osobow¹ redakcjê przedstawiono alfabetycznie (m.in.: František
Bednaøík, dr Antonín Dolenský i prof. Jiøina Karasová), poszczególni autorzy artyku³ów
has³owych s¹ równie¿ wymienieni w porz¹dku alfabetycznym, jednak w ca³ym s³owniku brak przy ich nazwiskach informacji, jakie dziedziny wiedzy opracowywali, chocia¿
w tomie I obiecano, ¿e takie dane pojawi¹ siê w tomie III; z kolei tomy II i III tego
s³ownika bardzo szczegó³owo omawiaj¹ has³o Czechos³owacja [Èeskoslovensko], co
jest jego cennym atutem. W trakcie pobie¿nego przegl¹dania s³ownika, a tak¿e uwa¿nej
lektury poszczególnych artyku³ów has³owych rodzi siê przekonanie, ¿e autorzy po³o¿yli
wiêkszy nacisk raczej na zawartoœæ merytoryczn¹ i staranne opracowanie hase³, na drugi plan zaœ odsuwaj¹c jego stronê plastyczn¹, co spowodowane by³o naukowym charakterem opracowania i byæ mo¿e bardzo przystêpn¹ cen¹ tego s³ownika. Artyku³y has³owe
s¹ starannie zredagowane, lecz bardzo skondensowane treœciowo – jest to wrêcz „esencja wiedzy”. Na pierwszy rzut oka dla czytelnika KSN nie jest atrakcyjny pod wzglêdem wydawniczym, gdy¿ jest w nim niewiele ciekawych ilustracji uzupe³niaj¹cych
omawiane has³a; stanowi¹ je wy³¹cznie ma³e czarno-bia³e ryciny s³abej jakoœci, brak
w tekœcie fotografii powszechnie ju¿ wtedy stosowanych w tego typu publikacjach. Te
zauwa¿alne niedoskona³oœci ilustracyjne rekompensowane s¹ czytelnikowi w postaci
barwnych kart-wk³adek umieszczonych pod koniec ka¿dego tomu, gdzie znów pojawiaj¹ siê tylko ryciny, ale tym razem barwne i raczej atrakcyjne (np. rasy ludzkie, zwierzêta i roœliny czy œwiatowe zabytki). Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e wybór
tytu³owego patrona s³ownika – Jana Amosa Komeñskiego, wielkiego „nauczyciela narodów” i twórcy nowoczesnej pedagogiki pogl¹dowej – by³ zabiegiem celowym, gdy¿
s³ownik ten, chocia¿ mia³ ambicje naukowe, przeznaczony by³ dla nauczycieli szkó³
wszystkich szczebli jako Ÿród³o wiedzy o wysokim poziomie merytorycznym oraz
œwietna pomoc dydaktyczna dla ucz¹cej siê m³odzie¿y.
***
Napiêta sytuacja polityczna, spo³eczna i gospodarcza Czechos³owacji, spowodowana
dyktatem monachijskim, osamotnieniem i izolacj¹ na arenie miêdzynarodowej, a potem
II wojna œwiatowa raptownie przerwa³y lub znacz¹co ograniczy³y rozwój czeskiej encyklopedystyki. Jak ju¿ wspomniano, w czasach Protektoratu Czech i Moraw (1939–
–1945) na czeski rynek ksiêgarski z trudem trafi³y w³aœciwie tylko trzy „wojenne” tomy
S³ownika J. Otty (ONSND), gdy¿ dwa z nich zosta³y zredagowane jeszcze przed niemieck¹ okupacj¹, jednak mimo „trudnych czasów” i sporych ingerencji niemieckiej
i protektoratowej cenzury15 ksiêgi te nadal utrzymywa³y wysoki – jak na ówczesne warunki – poziom naukowy i edytorski. Rok 1945 przyniós³ nadziejê na wznowienie i kon15
Encyklopedia J. Otty nawet w przyjaznych dla swego rozwoju czasach demokratycznych mia³a swe
„lekkie” ograniczenia, nad którymi czuwa³a cenzura – w wypadku monarchii autro-wêgierskiej by³a to obraza
majestatu cesarza i Habsburgów, a w czasach ju¿ czechos³owackich – rz¹du i prezydenta pañstwa T. G. Masaryka, co okreœlono w ustawie po jego œmierci. Niemiecka (i protektoratowa) cenzura trzech okupacyjnych
ksi¹g OSNND (1939–1943, has³a na litery Ro – Uû), mimo oczekiwañ, nie by³a znowu tak skuteczna; byæ
mo¿e by³a to zas³uga patriotycznie nastawionego cenzora lub te¿ urzêdowo mniejszej uwagi skupianej na tego
typu wydawnictwach, ale zdarza³y siê czêsto „niedopatrzenia”, by wspomnieæ biogram premiera rz¹du emigracyjnego w Londynie (1940–1945) – monsigniore ThDr. Jana Šrámka (1870–1956), który jest doœæ obszerny, ale tajemniczo „urywa siê” na 1938 r. (Hartmanová 2000a: 22; Grucha³a 1996).
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tynuowanie wielkiego dzie³a J. Otty i jego nastêpców, jednak tak siê nie sta³o z przyczyn obiektywnych i subiektywnych, o czym wspomniano wczeœniej. Nad odradzaj¹cym
siê po wojnie krajem i nadziejami tradycyjnie liberalnego i demokratycznego spo³eczeñstwa czechos³owackiego (w tym intelektualnymi i kulturowymi) zaczê³o gromadziæ siê
„niebezpieczeñstwo ze Wschodu”, które przynios³o przewrót lutowy 1948 r. i brutalny
stalinizm.
Bior¹c pod uwagê XX-wieczne czeskie (i czechos³owackie) encyklopedie uniwersalne powsta³e w latach 1918–1945, zauwa¿ymy, ¿e jak na tak ma³y naród i stosunkowo
niewielki rynek wydawniczy jest to raczej bogaty zbiór publikacji o tak specyficznych
wymogach merytoryczno-formalnych oraz szczególnie praco- i czasoch³onnym procesie
redakcyjno-wydawniczym. Dopiero w latach 60. pojawi³y siê w Czechos³owacji kolejne
du¿e dzie³a o charakterze encyklopedycznym, korzystaj¹ce z piêknych poodrodzeniowych tradycji oraz z dorobku nowoczesnej czechos³owackiej leksykografii, zw³aszcza
czeskiej encyklopedystyki z czasów XIX-wiecznego Królestwa Czeskiego (do 1918 r.)
oraz z czasów I i II Republiki Czechos³owackiej (lata 1918–1948).
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CZECH AND CZECHOSLOVAK UNIVERSAL ENCYCLOPAEDIAS
FROM 1918–1945
Summary
The intellectual and civilizational achievements of the Czech National Revival in the nineteenth century
produced many outstanding reference works (e.g. Riegrùv slovník nauèný and Ottùv slovník nauèný). Today
these dictionaries are a rich and valuable source of general knowledge, as well as an „invaluable chronicle” –
a document of that era. Between 1918 and 1945 a few interesting and significant lexicons (universal
encyclopaedias) appeared on the Czechoslovak book market, including the continuation of the Jan Otto
project (Ottùv slovník nauèný nové doby. Dodatky). In this article the author reviews the Czech and
Czechoslovak reference works from this period and describes them in a general manner, paying attention to
the historical context of their creation and their specific features and qualities.
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CZY ZWIERZÊTA MAJ¥ DUSZÊ?
POPRZEZ ANALIZÊ JÊZYKOW¥
DO KONCEPTUALIZACJI ZWIERZÊCEJ ŒMIERCI1

Olga KIELAK

Do animals have a soul? Through language analysis to conceptualisation of animal’s death
Abstract:
The article answers the question: „Do animals have a soul?” The author analyses selected old and
contemporary ways of language description of animal’s death and presents the language conceptualisation of
animal’s death. The basis of the analysis constitute on one side system data from Polish dictionaries, local
dialects as well as 19th and 20th century contexts of ethnographic literature presenting various usages of
interesting lexemes and on the other side text data form one of the entries included in „the book of deceased’s
memory” found online at the virtual animals’ cemetery „Rainbow Bridge”. The analysis of the material
shows that contemporary ways of describing animal’s death are not accidental and according to many
internet users evoke archaic ways of thinking about animals as creatures with soul which leaves the animal’s
body after death. The continuity of certain motives allows to refer to folk and colloquial Polish language as
well as old, traditional and contemporary internet folklore.
Keywords:
animal, death, soul, Rainbow Bridge, pets heaven
Contact:
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie; olga.kielak@op.pl

„Raj jest otwarty dla ca³ego Bo¿ego stworzenia” – takie s³owa pod koniec 2014 r. papie¿ Franciszek mia³ skierowaæ pod adresem ma³ego ch³opca, który straci³ psa. Jego
wypowiedŸ, niezgodna z doktryn¹ Koœcio³a katolickiego, stoj¹cego na stanowisku, ¿e
zwierzêta nie maj¹ duszy, okaza³a siê pomy³k¹ dziennikarsk¹; papie¿ przywo³a³ jedynie
poetyck¹ frazê papie¿a Paw³a VI: „Pewnego dnia zobaczymy nasze zwierzêta w wiecz1
Artyku³ powsta³ w ramach „Diamentowego Grantu”, przyznanego mi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego na realizacjê projektu „Jêzykowo-kulturowy obraz zwierz¹t domowych w jêzyku potocznym i polskiej kulturze ludowej” (nr grantu: DI 2011 0210241).
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noœci Chrystusowej”. Tymczasem spór o to, czy zwierzêta maj¹ duszê, czy te¿ s¹ jej pozbawione, trwa od czasów staro¿ytnoœci.
Dwóch spoœród trzech wielkich greckich filozofów nie odmawia³o zwierzêtom posiadania duszy. W Pañstwie Platona, syntezie pogl¹dów filozofa na temat funkcjonowania
spo³eczeñstwa, mo¿emy przeczytaæ, ¿e dusze zwierz¹t przechodz¹ w ludzi oraz w inne
zwierzêta; dusze niesprawiedliwych maj¹ wcielaæ siê w zwierzêta dzikie, dusze sprawiedliwych – w zwierzêta ³agodne (Platon 2003). W traktacie De anima Arystoteles
wyró¿ni³ trzy czêœci duszy, odpowiadaj¹ce ró¿nym poziomom organizacji ¿ycia: duszê
wegetatywn¹, zwi¹zan¹ z od¿ywianiem, wzrostem i rozmna¿aniem, w³aœciw¹ nie tylko
ludziom, ale tak¿e zwierzêtom i roœlinom; duszê zmys³ow¹, zwi¹zan¹ z postrzeganiem
zmys³owym i poruszaniem siê, wystêpuj¹c¹ u ludzi i zwierz¹t; oraz duszê rozumn¹ (rozum), dostêpn¹ wy³¹cznie ludziom (Arystoteles 1988).
Istnieniu duszy zwierzêcej, choæ mniej doskona³ej od ludzkiej, nie zaprzeczali Ojcowie Koœcio³a. Zdaniem œw. Augustyna ludzie posiadaj¹ duszê rozumn¹, zwierzêta –
zmys³ow¹ (œw. Augustyn 1987). Wedle œw. Tomasza z Akwinu, który nawi¹zywa³
w swoich rozwa¿aniach o duszy do Arystotelesowskiego trójpodzia³u, duszê posiada
wszystko to, co jest ¿ywe, tak¿e zwierzêta i roœliny, z tym zastrze¿eniem, ¿e dusza ludzka, jako rozumna, jest niematerialna i tym samym nieœmiertelna, a dusza zwierzêca i roœlinna jest materialna i w chwili zgonu przemienia siê z powrotem w materiê (Tomasz
z Akwinu 1963).
Kwestia duszy zwierzêcej zaprz¹ta³a g³owy wielu myœlicieli XVII- i XVIII-wiecznej
Europy. W Anglii zastanawiano siê nad tym, gdzie po œmierci przebywaj¹ zbawione dusze zwierzêce – jako miejsce ich przebywania wskazywano Marsa, Saturna i inne planety; pojawia³y siê opinie, ¿e dusze zwierz¹t s¹ w istocie duszami ludzi potêpionych, które
w ten sposób odbywaj¹ pokutê (Kaleta 1996: 2). Niematerialn¹, ale œmierteln¹ duszê
przypisywa³ zwierzêtom francuski teolog David Boullier, duszê niematerialn¹ i nieœmierteln¹ – niemiecki filozof Georg Friedrich Meier (Kaleta 1996: 2). W istnienie duszy zwierzêcej wierzyli myœliciele oœwieceniowi – Gottfried Wilhelm Leibniz i Wolter
(Prieur 1992: 291–295). Posiadania czegoœ na kszta³t duszy – duszy cielesnej, odpowiedzialnej za utrzymywanie zwierzêcia przy ¿yciu i umo¿liwiaj¹cej mu doznania
zmys³owe (Grabowska 2012: 42) – nie odmawia³ zwierzêtom nawet Kartezjusz, w którego koncepcji filozoficznej wa¿n¹ rolê odgrywa³ automatyzm zwierzêcy, stanowisko,
zgodnie z którym zwierzêta s¹ pozbawionymi rozumu i uczuæ maszynami.
Wspó³czeœnie przekonanie o istnieniu duszy zwierz¹t zyskuje coraz liczniejsze grono
zwolenników – œwiadcz¹ o tym chocia¿by œwieckie obrzêdy zwi¹zane z pochówkiem
zwierz¹t, funkcjonowanie prawdziwych oraz wirtualnych cmentarzy dla zwierz¹t czy
wystêpowanie Zaduszek Zwierzêcych (Giglok 2014: 187), przypadaj¹cych na pierwsz¹
niedzielê paŸdziernika. Istnienie duszy zwierzêcej zdaje siê potwierdzaæ sam jêzyk,
w którym odbija siê sposób myœlenia jego u¿ytkowników.
Ten zarysowany zaledwie wstêp nie mia³ bynajmniej wyczerpaæ tematu, lecz jedynie
zwróciæ uwagê czytelników na problematyczn¹ kwestiê istnienia lub nieistnienia duszy
zwierzêcej. W artykule, analizuj¹c wybrane dawne (leksyka ze s³owników polszczyzny
ogólnej, s³owników i atlasów gwarowych) i wspó³czesne (dane tekstowe, pochodz¹ce
z wpisów umieszczonych w jednej ze zwierzêcych „ksi¹g pamiêci o zmar³ych”)
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sposoby ujêzykowienia œmierci zwierz¹t2, spróbujê zrekonstruowaæ sposób myœlenia
o duszy zwierzêcej i odpowiedzieæ na pytanie: czy zwierzêta maj¹ duszê?3

1. Zwierzêta zdychaj¹ – ‘przestaj¹ oddychaæ’,
1. ‘roz³¹czaj¹ siê z dusz¹’, ‘umieraj¹’
Cz³owiek umiera, zwierzê zaœ zdycha – taki sposób mówienia o œmierci jest konsekwencj¹ wystêpuj¹cej w jêzyku polskim opozycji cz³owiek–zwierzê, w wyniku której dla
ludzi w polszczyŸnie zosta³y zarezerwowane wyrazy „lepsze”, dla zwierz¹t – „gorsze”
(Kempf 1985; 1989). Wbrew pozorom czasownik zdechn¹æ, czêsto u¿ywany przez Polaków na okreœlenie zwierzêcej œmierci, w przesz³oœci nie niós³ ze sob¹ negatywnych
emocji. Zdechn¹æ ³¹czy siê z leksemami dech ‘tchnienie, oddech’ oraz duch ‘dusza,
w³aœciwoœci duchowe cz³owieka, oddech, tchnienie’ (S³ SE 1/162–163; por. tak¿e: Burzyñska, Kamieniecki 1998: 86); w XVI w. leksem zdechn¹æ oznacza³ ‘skoñczyæ ¿ycie’,
‘skonaæ’, ‘paœæ’ (S³ SE 1/163).
Etymologia s³owa zwi¹zana jest z dawnymi s³owiañskimi wierzeniami dotycz¹cymi
duszy-oddechu. Aby œmieræ oswoiæ i uczyniæ mniej przera¿aj¹c¹, cz³owiek pierwotny
próbowa³ j¹ sobie jakoœ wyobraziæ. Jednym z najpopularniejszych wyobra¿eñ, powszechnym na ca³ej kuli ziemskiej, jest œmieræ bêd¹ca roz³¹czeniem duszy i cia³a (Fischer 1921: 3). Wed³ug wierzeñ ludowych w chwili œmierci, kiedy dusza opuszcza
cia³o, mo¿e przybieraæ ró¿norodn¹ postaæ, m.in.: pary, cienia, ognika, p³omyka, motyla,
go³êbia lub innego ptaka, myszy, kota, elfa, wê¿a (Kar³owicz 1903: 53; Fischer 1921:
4). Dawni S³owianie uto¿samiali duszê z oddechem, tchnieniem, wiatrem (Kar³owicz
1903: 53; Moszyñski 1934: 595), wype³niaj¹c¹ cia³o przejrzyst¹, subteln¹ materi¹, któr¹
w chwili œmierci mo¿na wyzion¹æ (Szyjewski 2003: 198); por. zwrot wyzion¹æ ducha,
wystêpuj¹cy w wielu jêzykach s³owiañskich.
Uwzglêdniaj¹ca etymologiê definicja czasownika zdechn¹æ, zaproponowana przez
Annê Burzyñsk¹ i Jana Kamienieckiego, autorów szkicu na temat jêzykowego obrazu
œmierci ludzi i zwierz¹t w polszczyŸnie, brzmi: ‘przestaæ oddychaæ’, ‘roz³¹czyæ siê
z dusz¹’, ‘umrzeæ’ (Burzyñska, Kamieniecki 1998: 87). Przyjmuj¹c takie rozumienie
czasownika zdychaæ, mo¿na za³o¿yæ, ¿e leksem, u¿ywany pocz¹tkowo na oznaczenie
œmierci i ludzi, i zwierz¹t, mia³ nacechowanie neutralne (S³ SE 1/163). Dopiero od koñca œredniowiecza czasownika zdychaæ zaczêto u¿ywaæ na okreœlenie œmierci zwierz¹t
lub z³ych ludzi (Burzyñska, Kamieniecki 1998: 87). Zdycha byd³o, ptastwo, ryby abo
z³y jaki cz³owiek (Lin SJP 6/985) – pisa³ XVI-wieczny leksykograf Grzegorz Knapski.
2

Pozyskano ze strony internetowej „Gazety Wyborczej”: http://wyborcza.pl/1,87648,18483311,cmentarze
-bez-krzyzy-jak-chowamy-i-kremujemy-psy-koty-tchorzofretki.html (dostêp: 20.10.2015).
3
Choæ lingwistycznych opracowañ dotycz¹cych œmierci nie brakuje (por. m.in.: Engelking 1984; Burzyñska, Kamieniecki 1998; Krzy¿anowska 1998; 1999; Jasik 2009; Wysoczañski 2012), na temat zwierzêcej
œmierci nie powsta³a do tej pory ani jedna praca; œmieræ zwierz¹t, werbalizowana inaczej ni¿ œmieræ ludzi, pojawia siê na marginesie rozwa¿añ o œmierci w ogólnoœci. Uzupe³nieniem tej luki jest artyku³ „Zdycha byd³o,
ptastwo, ryby abo z³y jaki cz³owiek”. Sposoby mówienia o œmierci zwierz¹t w polszczyŸnie ludowej i potocznej, który z³o¿y³am do druku w tomie poœwiêconym zwierzêtom (zob. Kielak, w druku).
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Pocz¹tkowo zarówno ludzie, jak i zwierzêta, umieraj¹c, przestawali oddychaæ, ich
cia³a w chwili œmierci roz³¹cza³y siê z dusz¹. Przywo³ywane fakty jêzykowe pozwalaj¹
wysnuæ wniosek, ¿e zwierzêta – przynajmniej w jêzyku – traktowane by³y jako maj¹ce
duszê. Wniosek ten potwierdzaj¹ opinie etnografów: dawni S³owianie utrzymywali, ¿e
zwierzêta rzeczywiœcie maj¹ duszê (Moszyñski 1934: 595).

2. Wypuszczaæ parê, umieraæ, odchodziæ – œmieræ zwierz¹t
2. w polszczyŸnie gwarowej
„Cz³owiek umiera albo oddaje ducha Bogu; z bydlêcia wychodzi para; wó³, krowa –
odchodz¹; koñ, pies – zdychaj¹; owce – padaj¹; ryby – sn¹; pszczo³y – obsypuj¹ siê lub
mr¹” (Pleszczyñski 1892: 49). W polszczyŸnie, zw³aszcza gwarowej, jest wiele wyrazów nazywaj¹cych œmieræ zwierz¹t; pokaŸn¹ ich liczbê odnotowa³a Anna Krawczyk-Tyrpa (2001), wiele z nich omówi³am w artykule dotycz¹cym sposobów mówienia
o œmierci zwierz¹t w polszczyŸnie ludowej i potocznej (Kielak, w druku).
Wœród gwarowych sposobów ujêzykowienia zwierzêcej œmierci pojawiaj¹ siê i takie
przyk³ady, które sugeruj¹, ¿e zwierzêta maj¹ duszê. Przyjrzyjmy siê im bli¿ej:
1. W y p u s z c z a æ p a r ê – „Oho, bydl¹tko ostatni¹ parê puszcza” – powiedzia³
bohater Reymontowskich Ch³opów na widok konaj¹cej krowy (Reymont 1904/1952:
22). Zarówno polszczyzna ogólnopolska, jak i gwarowa zna frazeologizm puœciæ
ostatni¹ parê w znaczeniu ‘umrzeæ’ (S SFr 1/648). O ile w jêzyku potocznym wyra¿enia tego u¿ywa siê do mówienia w sposób kolokwialny o œmierci ludzi, o tyle w gwarach wypuszczanie pary w chwili œmierci przypisuje siê i ludziom (por. „Cz³owiek
umrze, to «para wyleci», tak jak z bydlêcia”; Kantor 1907: 233), i byd³u (Pleszczyñski
1892: 49), a sam sposób werbalizacji œmierci zwierzêcia nie jest przypadkowy.
Zwierzêca koncepcja duszy-pary pojawi³a siê wœród S³owian pod wp³ywem religii
chrzeœcijañskiej, odmawiaj¹cej zwierzêtom posiadania duszy; mia³a pomóc naszym
przodkom w pogodzeniu dawnych przekonañ z nowo nabyt¹ religi¹ (Moszyñski 1934:
595). Zdaniem Aleksandra N. Afanasjewa dusza, wyobra¿ana jako ogieñ, mo¿e opuszaæ
cia³o pod postaci¹ dymu lub pary (Afanasjev 1865–1869/1994: 209). W œwiadomoœci
mieszkañców wsi, na co dzieñ obcuj¹cych ze zwierzêtami, wystêpowa³o przekonanie
o istnieniu pary, stanowi¹cej „dublet duszy-oddechu” (Moszyñski 1934: 595) – w chwili œmierci para opuszcza cia³o zwierzêcia, podobnie jak czyni to dusza ludzka.
2. U m r z e æ – „Pszczo³a nie zdicha, lecz umiera, schada lub spada” – zanotowa³ swego
czasu ksi¹dz Bernard Sychta (Sych SGKasz 4/212). W polszczyŸnie gwarowej leksemu
tego u¿ywa siê zwykle na okreœlenie œmierci ludzi, w gwarach umieraj¹ jedynie „najlepsi”
przedstawiciele gatunku ludzkiego, wyznawcy religii katolickiej (Krawczyk-Tyrpa 2001:
82); zdychaj¹ zaœ poganie lub innowiercy, co mo¿e mieæ zwi¹zek ze s³owiañskimi
wierzeniami, w których osobnikom tym odmawia siê posiadania duszy (Moszyñski 1934:
595). Zarówno w polszczyŸnie ogólnej, jak i w gwarach s³owa umrzeæ u¿ywa siê równie¿
wtedy, kiedy mowa o œmierci pszczó³ (Sych SGKasz 4/212; MAGP 4/79)4.
4

Analiza mapy nr 180 pt. Pszczo³a umar³a (ew. pszczo³y umar³y) i synonimy, zamieszczonej w Ma³ym atlasie gwar polskich (MAGP), pozwala wydobyæ warianty leksemu: o pszczole mówimy, ¿e zmar³a, zamar³a,
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Przyczyny takiego sposobu mówienia o œmierci pszczó³ nale¿a³oby szukaæ w wierzeniach ludowych: „delikatniejszy” sposób mówienia o œmierci po¿ytecznych owadów
mo¿e mieæ zwi¹zek z tym, ¿e maj¹ one dusze, podobnie jak ludzie: „Nie godzi kl¹æ siê
na pszczo³y, bo one maj¹ tak¹ duszê, jak i cz³owiek [...]. W pszczo³ach s¹ dusze, które
powychodzi³y z dawnych ludzi, niegdyœ ¿yj¹cych” (Kolberg 1891/1964: 174).
3. O d c h o d z i æ – wedle ludowych wierzeñ „jeœliby siê byd³a i pszczó³ w czasie
konania gazdy nie zbudzi³o, to wed³ug wiary ludu «odesz³oby» mu i byd³o, i pszczo³y”
(Kantor 1907: 141). Jednym z eufemistycznych okreœleñ œmierci jest w polszczyŸnie
ogólnopolskiej czasownik odejœæ w znaczeniu ‘umrzeæ’, ‘zakoñczyæ ¿ycie’,
‘przemijaæ/min¹æ’, ‘przestawaæ istnieæ’, ‘przestaæ byæ odczuwalnym’ (SJP Dor 5/655;
PSWP Zgó³ 25/293; SWJP Dun 2/1059; InSJP Bañ 1/1102); czêsto ma ono postaæ
wyra¿enia odejœæ ze œwiata, odejœæ z tego œwiata (SJP Dor 5/655). W gwarach wyrazu
tego u¿ywano równie¿ do mówienia o œmierci zwierz¹t: byd³a, trzody (Kar³ SGP
3/391), pszczó³ (Kantor 1907: 141).
Tak werbalizowana œmieræ jest rozumiana jako opuszczenie tego œwiata i przeniesienie siê do tamtego œwiata. Ten sposób metaforyzacji, znany ju¿ w staro¿ytnoœci, pojawia siê bardzo czêsto, gdy mówimy o œmierci ludzi (Engelking 1984; Krzy¿anowska
1998); okazuje siê, ¿e tak¿e œmieræ zwierzêcia jest podró¿¹. Oczywiœcie cia³o zmar³ego
(cz³owieka i zwierzêcia) pozostaje w œwiecie doczesnym, w wêdrówkê w zaœwiaty wybiera siê jedynie jego dusza.

3. Odejœæ za Têczowy Most – wspó³czesne sposoby mówienia
3. o zwierzêcej œmierci
O wiele ciekawsze, z punktu widzenia jêzykoznawcy, sposoby nazywania œmierci
zwierz¹t pojawiaj¹ siê we wpisach do zwierzêcych „ksi¹g pamiêci o zmar³ych”, dostêpnych na stronach internetowych cmentarzy dla zwierz¹t. Analiza niemal 600 wpisów,
zamieszczonych na stronie wirtualnego cmentarza dla zwierz¹t „Têczowy Most”
(www.teczowy-most.pl)5, pozwoli³a mi wyró¿niæ wiele sposobów mówienia o zwierzêcej œmierci6. W artykule analizie poddam tylko przyk³ady, które sugeruj¹ posiadanie
przez zwierzêta duszy.
1. O d c h o d z i æ – „30 grudnia 2004 odesz³a moja 10-letnia koteczka Zuzia, po
d³ugiej i ciê¿kiej chorobie” – ten sposób mówienia o zwierzêcej œmierci pojawia³ siê
w polszczyŸnie gwarowej, odchodzi³o ‘umiera³o’ byd³o oraz pszczo³y. Internauci, gdy
umar³a/umer³a, umrzy³a, pomar³a/pomer³a, odumer³a (MAGP, mapa 180). Choæ autorzy publikacji gwarowych wskazuj¹ na niestosownoœæ u¿ywania wobec pszczo³y wyrazu zdychaæ (Sych SGKasz 4/212), redaktorzy MAGP odnotowuj¹ tego typu u¿ycia: pszczo³a/pszczo³y zdech³a/zdech³y, pozdichali (MAGP 4/79).
5
Spoœród dostêpnych w Internecie portali tego typu wybra³am „Têczowy Most”, poniewa¿ w zamieszczonej na jego stronie zwierzêcej „ksiêdze pamiêci o zmar³ych” pojawiaj¹ siê wpisy dotycz¹ce ró¿nych zwierz¹t:
nie tylko psów i kotów, ale tak¿e koni, szczurów, królików, œwinek morskich, myszy, fretek, chomików,
¿ó³wi, a nawet rybek akwariowych.
6
Wedle wpisów do zwierzêcych „ksi¹g pamiêci o zmar³ych” zwierzêta: umieraj¹, odchodz¹, zasypiaj¹,
przestaj¹ oddychaæ, ich serce przestaje biæ, ich ¿ycie dobiega koñca, zwierzêta zabiera choroba, gin¹, na
zwierzêtach dokonywana jest eutanazja, zdychaj¹ (Kielak, w druku).
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pisz¹ o zwierzêciu, które przesta³o ¿yæ, najczêœciej u¿ywaj¹ czasownika odejœæ. Tak
kategoryzowana œmieræ zwierz¹t jest pojmowana jako odejœcie z tego œwiata i przejœcie
do innej rzeczywistoœci.
Podró¿ zwierzêcia w zaœwiaty jest w opiniach internautów nie lada przedsiêwziêciem. Du¿a liczba kontekstów pozwala mówiæ o trzech sk³adowych ostatniej podró¿y
zwierz¹t – wyruszeniu z punktu pocz¹tkowego (zwierzê odesz³o ze œwiata ¿ywych /
z tego œwiata / opuœci³o ten œwiat), podró¿owaniu do poœmiertnej krainy zwierz¹t
(zwierzêta odchodz¹ w dalek¹ drogê / s¹ w drodze na Têczowy Most / id¹/udaj¹
siê/wêdruj¹/biegn¹/wchodz¹ na Têczowy Most / odchodz¹/przechodz¹ za Têczowy Most
/ p³yn¹ Têczowym Mostem) oraz przybyciu do punktu docelowego (zwierzê zakoñczy³o
swoj¹ wêdrówkê / odesz³o do „lepszego œwiata” / na wiecznie zielone ³¹ki / do Krainy
Cieni / Krainy Wiecznych £owów / za Têczowy Most / zwierzê jest po drugiej stronie
têczy / w niebie / psim niebie / kocim niebie / kocio-psim raju)7.
Lektura wpisów do zwierzêcej „ksiêgi pamiêci o zmar³ych” pozwala wskazaæ na
miejsce, do którego po œmierci najczêœciej odchodz¹ zwierzêta – w co trzecim wpisie
pojawi³a siê wzmianka o Têczowym Moœcie, wspó³czesnych zwierzêcych zaœwiatach.
Micha³ Piotr Prêgowski tak definiuje tê przestrzeñ:
Kraina za Têczowym Mostem bywa przedstawiana albo jako „raj dla zwierz¹t”, albo jako miejsce,
w którym wierni pupile czekaj¹ na swoich opiekunów (jedno nie musi zreszt¹ wykluczaæ drugiego). Jest to
miejsce jednoznacznie przyjemne, w którym pupile rozkoszuj¹ siê wolnoœci¹, mog¹ bawiæ siê bez koñca
i maj¹ dostêp do niekoñcz¹cych siê zapasów ró¿nych przysmaków (Prêgowski 2014: 310).

Têczowy Most ³¹czy niebo zwierzêce z niebem ludzkim; to miejsce, gdzie zwierzê
spotyka swojego dawnego opiekuna; symbol nierozerwalnoœci i wiecznoœci uczucia
³¹cz¹cego zwierzê i w³aœciciela8. Wielu internautów ¿ywi nadziejê, ¿e po œmierci
spotkaj¹ siê ze swoim pupilem na Têczowym Moœcie lub w innych zwierzêcych
zaœwiatach. Pogl¹d ten, wyra¿any z wiêkszym („Do zobaczenia za jakiœ czas, czekaj na
nas za Têczowym Mostem, na pewno siê spotkamy”) lub mniejszym („[...] mo¿e siê
spotkamy na bezkresnych niebieskich ³¹kach, podobnych do tych ziemskich, na które
wyprowadza³a swoj¹ Pani¹ i wszystkie hasaj¹ce i ¿ywio³owe dzieci”) przekonaniem, po
raz kolejny pokazuje, ¿e w jêzyku zwierzêta postrzegane s¹ jako maj¹ce duszê.
Choæ koncepcja Têczowego Mostu zyska³a wœród mi³oœników zwierz¹t ogromn¹ popularnoœæ, o czym œwiadcz¹ chocia¿by analizowane przeze mnie konteksty, to jednak
nie do koñca wiadomo, sk¹d siê wziê³a. Sama idea Têczowego Mostu (Bifröst) pojawia
siê w mitologii nordyckiej – jest on miejscem, gdzie œwiat œmiertelników ³¹czy siê ze
œwiatem bogów. Wyobra¿enie mostu, przerzuconego przez rzekê, ³¹cz¹cego œwiat ¿ywych ze œwiatem zmar³ych i umo¿liwiaj¹cego duszom przedostawanie siê do krainy
przodków, pojawia siê tak¿e we wschodnios³owiañskiej idei zaœwiatów (Bylina 1993:
81–82).
7
Fazy podró¿y, do której porównywana jest œmieræ, wyodrêbni³a A. Krzy¿anowska (1998), wyró¿niaj¹c
cztery etapy: przygotowanie do podró¿y, wyruszenie z punktu pocz¹tkowego, podró¿owanie i przybycie do
punktu koñcowego; na potrzeby mojej pracy zmodyfikowa³am podzia³ autorki, poniewa¿ wymaga³ tego analizowany przeze mnie materia³.
8

Pozyskano ze strony: http://psy-pies.com/artykul/przeprowadzic-swojego-psa-przez-teczowy-most,769.
html (dostêp: 30.10.2015).

Czy zwierzêta maj¹ duszê?...

93

Autorzy has³a Rainbow Bridge, zamieszczonego na anglojêzycznej stronie Wikipedii
(polskiego t³umaczenia wci¹¿ brakuje), wskazuj¹ na trzy osoby, które w latach 90. XX w.
mog³y rozpropagowaæ ideê Têczowego Mostu, nawi¹zuj¹c, œwiadomie lub nieœwiadomie, do kulturowego znaczenia mostu w wierzeniach dotycz¹cych ¿ycia pozagrobowego: Paula C. Dahma, autora wiersza Têczowy Most (ang. The Rainbow Bridge), Williama N. Brittona, twórcê Legendy o Têczowym Moœcie (ang. The Legend of Rainbow
Bridge), oraz Wallace’a Sife’a, spod którego pióra wyszed³ poemat Wszystkie zwierzêta
id¹ do nieba (ang. All Pets Go to Heaven)9.
Œmieræ ukochanego zwierzêcia jest przez internautów konceptualizowana podobnie
do œmierci ludzkiej – maj¹ce duszê zwierzê trafia do zwierzêcego nieba: „¯egnaj Pikusiu! Mam nadziejê, ¿e jest Ci dobrze w psim niebie?”; „Do³¹czy³eœ do ca³ej swojej rodziny i przyjació³: do Pesi, Sofinetki, Zuzi, Miki i wszystkich innych, którzy tam na
Ciebie czekali. I jesteœcie wszyscy w kocio-psim raju, gdzie ka¿dy ma najlepsze miejsce
przy piecu i wszyscy spe³nienie marzeñ kulinarnych w misce...” Wœród metaforycznych
wyra¿eñ, oznaczaj¹cych œmieræ zwierzêcia, pojawiaj¹ siê zwroty: (zwierzê) jest w niebie; (zwierzê) jest w psim niebie / kocim niebie; (zwierzê) jest w kocio-psim raju.
Po œmierci dusze zwierz¹t mog¹ te¿ trafiæ do „ogólnego” nieba: dostêpnego i ludziom, i zwierzêtom. „Mam tylko nadziejê, ¿e znalaz³a w niebie babciê i le¿y jej teraz
swoim zwyczajem na kolanach, li¿e po rêce i czeka na nas...” – w jednym z wpisów internauta wyra¿a nadziejê, ¿e zmar³e zwierzê odnalaz³o w niebie innego cz³onka rodziny.
Nie wszyscy ludzie potrafi¹ siê pogodziæ z odejœciem zwierzêcia. Wœród wpisów do
internetowej ksiêgi zmar³ych pojawiaj¹ siê i takie konteksty, w których internauci wyra¿aj¹ pogl¹d, jakoby dusze ich zmar³ych zwierz¹t nadal przebywa³y wœród ¿ywych:
„¯EGNAJ... odszed³eœ... ŒPIJ SPOKOJNIE... PIESKU NASZ... a dusza twoja pozosta³a
i jest wci¹¿ z nami...”
Przebywaj¹ce wœród domowników dusze zmar³ych zwierz¹t maj¹ zapewniæ pomyœlnoœæ i bezpieczeñstwo, podobnie jak dusze zmar³ych przodków, wedle s³owiañskich
wierzeñ powracaj¹ce na ziemiê kilka razy do roku.
Mimo i¿ od Twojego odejœcia minê³o ju¿ te kilka dni, to ja ci¹gle s³yszê stukanie Twoich pazurków po
posadzce w kuchni, s³yszê, jak pijesz wodê ze swojej miseczki albo jak chrapiesz, gdy œpisz... :-) I mam
wra¿enie, ¿e za chwilê wejdziesz do mojego pokoju i pomachasz do mnie swoj¹ puszyst¹ kitk¹, jak
zawsze... Wierzê, ¿e to nie s¹ jakieœ moje „omamy” s³uchowe, tylko Twoja duszyczka daje mi znaæ, ¿e
wci¹¿ jesteœ wœród nas i czuwasz nad nami. :-) Dziêki temu czujê siê bezpieczniej...

2. U m r z e æ – „Umar³ cichutko na moich rêkach. By³ u nas tak krótko, ¿e nawet nie
zd¹¿yliœmy zrobiæ mu ¿adnego zdjêcia. Mamy tylko wspomnienia, wspomnienia ¿ywio³owej, uroczej iskierki, która wype³nia³a swoj¹ radoœci¹ ca³y dom”. We wpisach zamieszczonych na wirtualnym cmentarzu dla zwierz¹t tak¿e i ten czasownik pojawia siê
doœæ czêsto: w internetowej ksiêdze pamiêci o zmar³ych umieraj¹ koty, psy, króliki,
szczury, a nawet rybki akwariowe. Umieranie (a nie np. zdychanie) zwierz¹t jest mo¿li9
Pozyskano ze strony: https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Bridge_(pets) (dostêp: 30.10.2015). Wyobra¿enie raju, poœmiertnej krainy, w której zwierzêta czekaj¹ na swoich w³aœcicieli, pojawi³o siê w literaturze
anglojêzycznej znacznie wczeœniej, pod koniec XIX w. wspomina³a o nim Margaret Marshall Saunders
w ksi¹¿ce niet³umaczonej na jêzyk polski Beautiful Joe’s Paradise; pozyskano ze strony: http://psy-pies.
com/artykul/przeprowadzic-swojego-psa-przez-teczowy-most,769.html (dostêp: 30.10.2015).
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we, poniewa¿ – w opinii internautów – posiadaj¹ one duszê. Informacja o istnieniu duszy zwierzêcia czêsto zostaje wyra¿ona wprost: „Aisza umar³a (psy umieraj¹, bo posiadaj¹ DUSZÊ) w lutym tego roku”.
3. Z a s n ¹ æ – „Po trzech dniach Pyzunia zasnê³a... Do dziœ nie potrafimy siê z tym
pogodziæ...” We wpisach do ksi¹g pamiêci pojawia siê równie¿ znana od staro¿ytnoœci
metafora œmierci-snu, oparta na zewnêtrznym podobieñstwie zmar³ego i œpi¹cego (Engelking 1984; Krzy¿anowska 1998). Ju¿ sama koncepcja œmierci-snu, na co wskazywa³
Adam Fischer, wi¹¿e siê z pierwotn¹ wiar¹ w istnienie duszy – czegoœ, co opuszcza nasze cia³o w chwili snu (Fischer 1921: 3).
W jednym z kontekstów pogr¹¿ony w ¿alu po stracie zwierzêcego przyjaciela
cz³owiek pisze: „Œpij w spokoju, bardzo mi ciebie brakuje, ale wierzê, ¿e kiedyœ siê
spotkamy”. Po raz kolejny zaakcentowane zosta³o przekonanie, ¿e zarówno ludzie, jak
i zwierzêta maj¹ duszê (w konsekwencji spotkaj¹ siê po œmierci); dodatkowo w powy¿szym przyk³adzie informacja ta pojawi³a siê w presupozycji – mo¿na przypuszczaæ, ¿e
jest czymœ oczywistym.
4. P r z e s t a æ o d d y c h a æ / z a p r z e s t a æ p r a c y s e r c a – „Rano ko³o 8 m¹¿
znalaz³ nie daj¹c¹ znaku ¿ycia Psoteczkê w kuchni na pod³odze. Le¿a³a na boku tak
jakby spa³a. Mia³a otwarte oczy – nie oddycha³a, nie bi³o jej serduszko”. O œmierci
ukochanego zwierzêcia mówi siê tak¿e za pomoc¹ wyra¿eñ opartych na skojarzeniach
z biologicznymi fazami procesu umierania – ustaniem oddechu: (zwierzê) przesta³o
oddychaæ; (zwierzê) wyda³o z siebie / wyda³o swój ostatni dech; oddech (zwierzêcia)
usta³; do ostatniego tchnienia (zwierzêcia) oraz zaprzestaniem pracy serca: serce/
serduszko (zwierzêcia) przesta³o biæ; serce (zwierzêcia) nie wytrzyma³o.
Taki sposób konceptualizacji zwierzêcej œmierci przywodzi na myœl s³owiañskie
koncepcje duszy-oddechu oraz znacznie wczeœniejsz¹ – serca, bêd¹cego siedliskiem
duszy (Kar³owicz 1903: 52; Szyjewski 2003: 203).
5. Z d y c h a æ – przez u¿ytkowników polszczyzny coraz czêœciej uwa¿ane za okreœlenie „nie na miejscu” w obliczu œmierci ukochanego zwierzêcia, o czym mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e na niemal 600 analizowanych przeze mnie wpisów czasownik ten pojawi³
siê zaledwie w jednym z nich:
Pysia z d e c h ³ a, maj¹c zaledwie 1 rok i 9 miesiêcy... Pozosta³y mi po niej ju¿ tylko wspomnienia i kilka
zdjêæ... By³a moim pierwszym, ukochanym chomiczkiem d¿ungarskim... ¯adnego zwierz¹tka nie kocha³am tak jak j¹... Z d e c h ³ a, z d e c h ³ a, z d e c h ³ a... a ja wci¹¿ o niej myœlê...

Jeœli jednak przypomnimy sobie przywo³an¹ wczeœniej etymologiê (zdychaæ, a wiêc
‘przestawaæ oddychaæ’, ‘roz³¹czyæ siê z dusz¹’, ‘umrzeæ’), to zyskamy jeszcze jeden jêzykowy przyk³ad potwierdzaj¹cy, ¿e zwierzêta nie s¹ pozbawione duszy.

4. Zakoñczenie
W polszczyŸnie zarówno dawnej (potocznej i gwarowej), jak i wspó³czesnej pojawiaj¹ siê takie konceptualizacje zwierzêcej œmierci, które pozwalaj¹ wysnuæ wniosek,
¿e zwierzêta – przynajmniej w jêzyku – traktowane s¹ jako maj¹ce duszê.
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Œmieræ zwierz¹t, bêd¹ca koñcem ¿ycia, wi¹¿e siê z roz³¹czeniem cia³a i duszy/pary
(zdychaæ, umrzeæ, puszczaæ ostatni¹ parê), odejœciem z tego œwiata i przejœciem do innej rzeczywistoœci (odejœæ/odchodziæ), snem, podczas którego mo¿liwa jest wêdrówka
duszy (zasn¹æ w spokoju), ustaniem uto¿samianego z dusz¹ oddechu (przestaæ oddychaæ), zaprzestaniem pracy serca – siedliska duszy (serce zwierzêcia przestaje biæ);
w mówieniu o œmierci zwierzêcia czêsto przywo³uje siê metafory „tamtego œwiata”, pojawia siê koncepcja zwierzêcych zaœwiatów, gdzie ludzie i zwierzêta spotkaj¹ siê po
œmierci.
Wspó³czesne sposoby ujêzykowienia zwierzêcej œmierci nie s¹ przypadkowe –
w myœleniu internautów od¿ywaj¹ archaiczne s³owiañskie sposoby myœlenia o zwierzêtach: jako o tych, które maj¹ duszê, opuszczaj¹c¹ ich cia³o po œmierci; w polszczyŸnie
wspó³czesnej wystêpuje dodatkowo przekonanie, ¿e dusze zwierz¹t mog¹ przebywaæ po
œmierci na ziemi i zapewniaæ swoim opiekunom pomyœlnoœæ i bezpieczeñstwo. Ci¹g³oœæ
pewnych motywów uprawnia mnie do „wymieszania” podstawy materia³owej: siêgniêcia po polszczyznê ludow¹ oraz potoczn¹, po dawny, tradycyjny oraz zupe³nie wspó³czesny folklor internetowy.
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DO ANIMALS HAVE A SOUL?
THROUGH LANGUAGE ANALYSIS TO CONCEPTUALISATION OF ANIMAL’S DEATH
Summary
The article answers the question: „Do animals have a soul?” The author analyses selected old and
contemporary ways of language description of animal’s death and presents the language conceptualisation of
animal’s death. The basis of the analysis constitute on one side system data from Polish dictionaries, local
dialects as well as 19th and 20th century contexts of ethnographic literature presenting various usages of
interesting lexemes and on the other side text data form one of the entries included in „the book of deceased’s
memory” found online at the virtual animals’ cemetery „Rainbow Bridge”. The analysis of the material shows
that contemporary ways of describing animal’s death are not accidental and according to many internet users
evoke archaic ways of thinking about animals as creatures with soul which leaves the animal’s body after
death. The continuity of certain motives allows to refer to folk and colloquial Polish language as well as old,
traditional and contemporary internet folklore.
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Christianity as a topic in classes in Polish and Belarusian as foreign languages
Abstract:
The article examines the problem of including topics on Christianity in teaching foreign languages. The
article contains a review of various coursebooks on Polish and Belarusian as foreign languages. A number of
trends among authors of Polish, Belarusian and French coursebooks have been compared with respect to
topics regarding Christianity. These topics can generate debates on ideological grounds with students and
teachers as active participants, which means that the latter are often faced with the problem they should be
able to address in an appropriate way.
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1. Wystêpowanie tematyki chrzeœcijañskiej
1. na lektoratach jêzykowych
Niniejszy artyku³ poœwiêcony jest wystêpowaniu tematyki chrzeœcijañskiej na lektoratach zarówno jêzyka polskiego jako obcego, jak i jêzyka bia³oruskiego jako obcego.
Omówione zostan¹: treœci proponowane przez podrêczniki, problemy zwi¹zane z poruszaniem tematyki religijnej na lektoratach jêzykowych, rola lektora jêzyka obcego oraz
reakcje s³uchaczy.
Tematyka chrzeœcijañska pojawia siê na lektoratach jêzykowych co najmniej w kilku
sytuacjach:
1) przy okazji omawiania œwi¹t chrzeœcijañskich, czêsto te¿ bêd¹cych dniami wolnymi od pracy, np. Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc;
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2) przy okazji omawiania historii i kultury czy podawania ogólnej charakterystyki
danego pañstwa (wyznanie dominuj¹ce oraz inne konfesje) – w przypadku Polski omawiana jest rola Koœcio³a katolickiego w zachowaniu wartoœci narodowych i przeciwstawianiu siê komunizmowi, a w przypadku Bia³orusi – rola prawos³awia jako czynnika
kulturotwórczego i formuj¹cego to¿samoœæ narodow¹;
3) przy okazji znacz¹cych wydarzeñ zwi¹zanych z Koœcio³em, komentowanych te¿
przez media laickie, jak np. œmieræ lub wybór zwierzchników koœcielnych – papie¿a,
patriarchy, podpisanie wa¿nych deklaracji nawo³uj¹cych do pojednania i przebaczenia
(jak np. Wspólne przes³anie do narodów Polski i Rosji, podpisane na Zamku Królewskim w Warszawie 17 sierpnia 2012 r. przez Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu
Polski arcybiskupa Józefa Michalika, metropolitê przemyskiego, oraz zwierzchnika Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego patriarchê moskiewskiego i ca³ej Rusi Cyryla);
4) przy okazji tekstów prasowych czy doniesieñ medialnych wykorzystywanych na
lektoratach i dotycz¹cych dyskusji œwiatopogl¹dowych, politycznych itp., jak np.
podzia³ Cerkwi prawos³awnej na Ukrainie, homoseksualizm i pedofilia w Koœciele,
eutanazja, metody in vitro, antykoncepcja itd.
Najczêœciej tematy religijne s¹ w jakimœ stopniu naturalnie poruszane w zwi¹zku
z sytuacjami opisanymi w punktach 1 i 2, a zagadnienia z punktów 3 i 4 mog¹ pojawiaæ
siê na lektoratach g³ównie z inicjatywy zainteresowanych s³uchaczy czy lektora, który
przygotuje tekst do dyskusji na dra¿liwy i trudny temat zwykle dla grup zaawansowanych, które w³adaj¹ jêzykiem na tyle, by móc nawi¹zaæ dyskusjê na argumenty za
i przeciw. W zale¿noœci od sk³adu narodowoœciowego grupy tematy chrzeœcijañskie
mog¹ zostaæ rozszerzone o problemy miêdzyreligijne, g³ównie dotycz¹ce roli islamu
czy hinduizmu w dzisiejszym œwiecie. Lektor zwykle posi³kuje siê materia³ami
z mediów, gdy¿ podrêczniki jêzykowe nie s¹ bogate w podobne treœci, o czym bêdzie
mowa w dalszej czêœci niniejszego szkicu.

2. Tematyka chrzeœcijañska w podrêcznikach do nauki
2. jêzyka obcego
Podrêczniki do nauki jêzyka polskiego jako obcego i jêzyka bia³oruskiego jako
obcego nie s¹ jeszcze tak przesi¹kniête duchem czasu, jak np. we Francji, gdzie
wartoœci chrzeœcijañskie stawiane s¹ na równi z niechrzeœcijañskimi jako jeden z wielu
modeli. „Nowoczesne pogl¹dy” mo¿na zaobserwowaæ w podrêcznikach jêzyka francuskiego dla obcokrajowców ju¿ przy okazji tematu dotycz¹cego uczuæ, emocji i mi³oœci.
Ju¿ wtedy model rodziny i ma³¿eñstwa przedstawiony jest inaczej ni¿ w wizji
chrzeœcijañskiej. Temat mi³oœci bywa sp³ycany do ca³owania siê i uprawiania seksu.
Oto fragment z ksi¹¿ki dla pocz¹tkuj¹cych pt. Vocabulaire progressif du français avec
250 exercices (Miquel 2010):
Un soir, Gabriel invite Mathilde chez lui. Il l’embrasse, ils s’embrassent. Puis ils passent la nuit
ensemble, ils font l’amour. Gabriel dit „Je t’aime” à Mathilde (Miquel 2010: 18).

W przedmowie widnieje informacja, ¿e ksi¹¿ka jest przeznaczona dla doros³ych,
i rzeczywiœcie s³ownictwo w lekcji trzeciej jest ju¿ bardzo konkretne: ca³owaæ siê,
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spêdziæ razem noc, uprawiaæ mi³oœæ (seks). Jest te¿ wyznanie uczuæ: kocham ciê.
Nastêpnie zgodnie z duchem czasu pojawia siê informacja, ¿e para mieszka razem:
Ils commencent une relation. Gabriel est célibataire, il vit seul, mais aprés quelques mois, il accepte de
vivre avec Mathilde. Ils prennent un appartement ensemble (Miquel 2010: 18).

Nastêpnie czytelnik dowiaduje siê, ¿e para zamierza wzi¹æ œlub, ale Gabrielowi
wystarczy tylko cywilny, a Matylda chcia³aby wzi¹æ tak¿e œlub koœcielny, co dochodzi
do skutku:
Gabriel et Mathilde décident de se marier. Gabriel voudrait seulement un mariage civil, mais Mathilde
voudrait aussi un mariage religieux. Gabriel et Mathilde organisent leur mariage. Samedi, à 11 heures, ils
vont à la mairie. L’après-midi [...] ils vont à l’eglise (Miquel 2010: 18).

Jednak od razu na dole odnotowano „uwagê kulturow¹” (remarque culturelle), ¿e we
Francji sam œlub cywilny wystarczy do zawarcia wa¿nego prawnie ma³¿eñstwa.
Po przedstawieniu Gabriela i Matyldy tekst zapoznaje nas z kolejnymi bohaterami:
Simon et Alain sont homosexuels. Ils vivent en couple depuis cinq ans. Maintenant, en France, leur liaison peut être officielle, car il existe le „pacs” (Miquel 2010: 18).

W miarê tradycyjnemu modelowi zwi¹zku towarzyszy na tej samej stronie równie¿
zwi¹zek homoseksualny, który jest usankcjonowany prawnie i daje pewne prawa
osobom niebêd¹cym w zwi¹zku ma³¿eñskim (PACS – Pacte Civil de Solidarité).
Lekcja przedstawiona w podrêczniku oddaje rzeczywistoœæ francusk¹ i leksykê, która
mo¿e byæ interesuj¹ca dla doros³ych. Wspomina siê o œlubie koœcielnym, by pokazaæ
nowe s³ownictwo, zaznaczaj¹c, ¿e ten rodzaj œlubu nie jest konieczny do wa¿noœci
ma³¿eñstwa.
Na tym tle podrêczniki do nauki jêzyka polskiego jako obcego wygl¹daj¹ bardzo tradycyjnie. Na przyk³ad ksi¹¿ka pt. Polski dla cudzoziemców (D¹browska, £obodziñska
1998), s³u¿¹ca – w zamyœle autorek – lektorom jêzyka polskiego do pracy ze studentami
anglo- i niemieckojêzycznymi, przedstawia temat rodziny bardzo lakonicznie (D¹browska, £obodziñska 1998: 7–17), bez nawi¹zañ do obowi¹zuj¹cej mody na wolne zwi¹zki
czy ma³¿eñstwa mieszane narodowoœciowo. Nie ma tu nawi¹zañ do religii, a jednak rodzina jest rozumiana bardzo tradycyjnie. W podrêczniku temat ten s³u¿y raczej do skupienia siê na podstawowych zagadnieniach gramatycznych i leksykalnych.
Z kolei podrêcznik S³owa i s³ówka (Szelc-Mays, Rybicka 1997: 32) wymienia nazwy
stopni pokrewieñstwa, m.in.: m¹¿, ¿ona, szwagier, szwagierka, siostrzeniec, bratanek.
Wyliczankê rozpoczyna pan m³ody i panna m³oda, a z „modnych” dziœ s³ów odnotowano tylko rozwód. Jeden z tekstów podkreœla wagê rodziny, choæ nie jest pozbawiony humoru:
W Polsce rodzina jest bardzo wa¿na. Du¿a rodzina to prawdziwe szczêœcie. Niestety, nie zawsze. Krewni
czêsto pomagaj¹ sobie w k³opotach. Babcie wychowuj¹ wnuki, gdy rodzice musz¹ pracowaæ. Kuzyni
„za³atwiaj¹” i „organizuj¹” ró¿ne rzeczy, które trudno zdobyæ. Wujkowie i ciotki daj¹ prezenty, a przynajmniej powinni. Siostry i bracia po¿yczaj¹ pieni¹dze (najchêtniej od ciebie). W œwiêta wszyscy spotykaj¹
siê na uroczystym obiedzie (te¿ najchêtniej u ciebie). Wtedy martwi¹ siê, ¿e tak Ÿle ci idzie, ¿e twoje
dzieci s¹ Ÿle wychowane, ¿e jesteœ ma³o operatywny, ¿e... Ale nie przejmuj siê. Nie jesteœ sam!
Wspó³czucie rodziny jest z tob¹. A jak to wygl¹da w twojej rodzinie? Wylicz dobre i z³e strony posiadania
rodziny (Szelc-Mays, Rybicka 1997: 35).
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Tekst przesi¹kniêty jest tradycyjnym obrazem rodziny i jej trochê stereotypowymi
problemami. Temat zwi¹zków homoseksualnych czy adopcja dzieci przez homoseksualistów nie s¹ tematem prezentowanym w podrêcznikach do nauki jêzyka polskiego na
poziomie pocz¹tkuj¹cym.
Rzadko podrêczniki poruszaj¹ tematy kontrowersyjne, czêsto s¹ zarówno areligijne,
jak i apolityczne (np. Miodunka 1993; Go³kowski, Kiermut, Kuc, Majewska-Meyers
1997). Niektóre podrêczniki (zob. Ch³opicka, Fornelski 1984; Mêdak 1996; Panèíková,
Stefañczyk 1998; Madeja, Morcinek 2007; Skorupa, Lipiñska 2009) poruszaj¹ tematykê
religijn¹ przy okazji omawiania œwi¹t i zwyczajów z nimi zwi¹zanych. W podrêczniku
pt. Brak mi s³ów z 1984 r. (Ch³opicka, Fornelski 1984: 159–168) obok sformu³owania
œlub cywilny widniej¹ te¿: œlub koœcielny, braæ œlub w koœciele, braæ œlub w urzêdzie stanu cywilnego. Odnotowano tak¿e chrzciny, chrzciæ dziecko (Ch³opicka, Fornelski 1984:
160). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e chodzi o nawi¹zanie do tradycji katolickiej, nie ma bowiem wariantu œlub cerkiewny czy (braæ) œlub w cerkwi. Jest za to w ramce nieskomentowane sformu³owanie pani ksi¹dz. Wygl¹da to na literówkê, byæ mo¿e chodzi³o o formê pan ksi¹dz, która jednak – wed³ug Jerzego Bralczyka (zob. Brzeziñska, online) –
jest nacechowana negatywnie, choæ przez nieœwiadomych u¿ytkowników jêzyka oraz
obcokrajowców mog³aby zostaæ uznana za formê grzecznoœciow¹, zw³aszcza ¿e – jak
podkreœla Bralczyk – forma podobna mog³aby zostaæ u¿yta przy zwrocie do pastora –
panie pastorze (albo ksiê¿e pastorze) (Brzeziñska, online):
I dziœ zdarzaj¹ siê u¿ycia po³¹czenia pan ksi¹dz bez lekcewa¿¹cej intencji nadawcy w polszczyŸnie jako
jêzyku nierodzimym lub niepodstawowym mówi¹cego:
(62) Proboszcz poradzi³ mi, ¿ebym zaniós³ dzieciom s³odycze, i kiedy cygañskie dzieci je zobaczy³y,
wo³a³y: – Panie ksi¹dz! Daj cukierka! (Lidia Osta³owska, Wojciech Tochman, Bóg wszystko liczy, GW
1996) (£aziñski, online).

Inna hipoteza dotycz¹ca formy pani ksi¹dz w podrêczniku dla obcokrajowców
mog³aby zak³adaæ, ¿e autorzy ksi¹¿ki czyni¹ uk³on w stronê protestantyzmu lub
nawi¹zuj¹ do szerokiej dyskusji na temat wyœwiêcania kobiet. Zarazem jednak
okreœlenie pani ksi¹dz mog³oby tak¿e dotyczyæ – co mo¿e nawet nie ka¿dy cudzoziemiec ucz¹cy siê jêzyka polskiego jest w stanie sobie wyobraziæ – ksiêdza, który dokona³
operacji zmiany p³ci, co – jak pokazuje poni¿szy cytat – równie¿ jest mo¿liwe (zdarzaj¹
siê tak¿e studenci bêd¹cy w trakcie zmiany p³ci, o czym bêdzie mowa w dalszej czêœci
artyku³u):
Reverend Peter James Stone, duchowny Koœcio³a Anglikañskiego, podda³ siê za zgod¹ swego biskupa
operacji zmiany p³ci. Powróci³ do parafii jako kobieta – Carol Ann Stone. Gazecie „Daily Telegraph” pani
ksi¹dz powiedzia³a: „Pierwszym mym powo³aniem by³a s³u¿ba Bogu. Drugim – bycie kobiet¹”. Carol Ann
zdradzi³a, ¿e nigdy nie mia³a do Stwórcy pretensji za to, ¿e urodzi³a siê w ciele mê¿czyzny. W poprzednim, mêskim ¿yciu reverend Stone mia³ dwie ¿ony (duchowni Koœcio³a Anglikañskiego mog¹ siê ¿eniæ)
i prawie doros³¹ córkê. Carol Ann nie zamierza jednak ponownie wstêpowaæ w zwi¹zki ma³¿eñskie. Jej
jedyn¹ trosk¹ ma byæ pomyœlnoœæ parafian. Biskup Barry Rogerson z diecezji Bristol powiedzia³ o swej
nowej proboszczowej: „Ona jest cz³owiekiem. Takim samym, jakim by³a przed operacj¹. Jest tylko
cz³owiekiem”. Brakuje fantazji, by wyobraziæ sobie tak¹ sytuacjê w Polsce... (Czy¿owski, online).

Trudno wyobraziæ sobie tak¿e, by autorzy omawianego podrêcznika mieli podobne
intencje, zw³aszcza ¿e dyskusyjne sformu³owanie pozosta³o bez komentarza. Dalej
w podrêczniku znajduj¹ siê kolejne s³owa: rok koœcielny, adwent, Bo¿e Narodzenie,
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okres Bo¿ego Narodzenia, Wigilia Bo¿ego Narodzenia, pierwszy dzieñ œwi¹t, szopka,
op³atek, Pasterka, kadzid³o, Trzech Króli, Œroda Popielcowa, Popielec, posypaæ g³owê
popio³em, wielki post, (œcis³y) post, poœciæ, Niedziela Palmowa, œwiêciæ palmê, Wielki
Tydzieñ, procesja, ko³atki, Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek, Wielka Sobota, œwiêcenie
ognia/wody/pokarmów, œwiêcone, Wielkanoc, Poniedzia³ek Wielkanocny, nabo¿eñstwo
¿a³obne, Zes³anie Ducha Œwiêtego, Bo¿e Cia³o, Wszystkich Œwiêtych, Dzieñ Zaduszny,
Zaduszki, rezurekcja, Zielone Œwi¹tki, o³tarz, wigilia œw. Andrzeja, diabe³, anio³,
wypominki, dawaæ na wypominki. Okreœlenia te zwi¹zane s¹ g³ównie z tradycj¹
katolick¹, chocia¿ wymieniono tak¿e okreœlenie ruskie œwiêta (Ch³opicka, Fornelski
1984: 162), co te¿ pozostawiono bez komentarza, a wiadomo, ¿e w polszczyŸnie
potocznej przymiotnik ruski mo¿e byæ nacechowany pejoratywnie. Dialogi prezentowane w ksi¹¿ce s¹ doœæ stereotypowe, oparte na przeciwieñstwie Wschodu i Zachodu, co
widaæ na przyk³adzie imienia pochodzenia greckiego, które jest uznane za niedobre
(niekatolickie), uniemo¿liwiaj¹ce chrzciny:
– No to w koñcu dajemy mu na imiê Taras czy nie?
– Po moim trupie. Powtarza³am ci tyle razy, ¿e to imiê niekatolickie i ksi¹dz dziecka nie ochrzci. Lepiej
zgódŸ siê na Jeremiasza.
– Proszê bardzo, tylko czy ojciec chrzestny zapamiêta to imiê!? (Ch³opicka, Fornelski 1984: 165).

Powstaje pytanie, czy obcokrajowiec bêdzie w stanie zrozumieæ tê antynomiê
i powód, dla którego ksi¹dz mia³by nie ochrzciæ dziecka. Kolejne pytanie brzmi, czy
lektor bêdzie w stanie to wyjaœniæ, gdy¿ wykracza to poza kompetencje jêzykowe.
Wydaje siê te¿, ¿e tego typu dialog opiera siê na krzywdz¹cych stereotypach i je
utrwala.
Nastêpnie cudzoziemiec ma wyjaœniæ ró¿ne pojêcia, np. adwent, wielki post, pasterka, rezurekcja (Ch³opicka, Fornelski 1984: 167). Jako wzór podano definicjê Bo¿ego
Narodzenia: „Bo¿e Narodzenie to œwiêto koœcielne obchodzone z okazji narodzenia Jezusa. Chrzciny to uroczystoœæ rodzinna zwi¹zana z nadaniem dziecku imienia” (Ch³opicka, Fornelski 1984: 167–168). Ponownie nie ma tutaj rozró¿nienia na konfesje ani
szczegó³owych uwag wyjaœniaj¹cych choæby krótko sens œwiêta, który na pewno nie dla
wszystkich jest taki oczywisty.
W podrêczniku pt. Chcê mówiæ po polsku (Mêdak 1996: 145–149) przedstawiono temat Bo¿ego Narodzenia w celu wprowadzenia æwiczeñ celownika (kto komu co podarowa³ na œwiêta). Dialog pana Nowaka z pani¹ Nowakow¹ jest sztuczny i nieciekawy
i rzeczywiœcie s³u¿yæ mo¿e jedynie æwiczeniu gramatyki, gdy¿ obraz œwi¹t w nim
przedstawiony nie jest zachêcaj¹cy. Bohaterowie tydzieñ przed Bo¿ym Narodzeniem
przypominaj¹ sobie ze zdziwieniem, ¿e zbli¿aj¹ siê œwiêta i musz¹ w zwi¹zku z tym koniecznie pojechaæ na zakupy, by ka¿demu kupiæ coœ drogiego. W dzisiejszych czasach
ju¿ co najmniej od listopada witryny sklepowe przypominaj¹ o œwiêtach, a marketingowcy robi¹ wszystko, by stworzyæ jak najwczeœniej atmosferê œwi¹tecznych zakupów.
¯yczenia, które sobie bohaterowie sk³adaj¹ w wigilijny wieczór (nastêpuj¹cy zaraz po
zakupach), s¹ lakoniczne (¿ycz¹ sobie zdrowia, pomyœlnoœci i wszystkiego dobrego)
i nie zawieraj¹ odniesieñ natury religijnej, czyli sedna œwi¹t. Jedynie fragment kolêdy
ratuje trochê sytuacjê, choæ w takiej atmosferze œpiewanie kolêdy jest groteskowe. Zaraz potem nastêpuje czas na rozpakowanie prezentów. Z podrêcznika cudzoziemiec nie
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ma szans poznaæ magii polskiego Bo¿ego Narodzenia. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e autor chcia³ jakoœ po³¹czyæ chrzeœcijañsk¹ tradycjê w Polsce z francusk¹ areligijnoœci¹.
Tylko tym, ¿e jest to dialog przeznaczony dla areligijnych Francuzów, mo¿na t³umaczyæ jego suchoœæ, zdawkowoœæ i nudê. Sp³ycenie tematu wydaje siê nieuzasadnione
nawet w celu przybli¿enia go pocz¹tkuj¹cym
Pan Nowak: Za tydzieñ Bo¿e Narodzenie.
Pani Nowakowa: Ju¿ za tydzieñ?
Pan Nowak: Jutro musimy pojechaæ na zakupy. Musimy kupiæ prezenty pod choinkê.
Pani Nowakowa: Dla ka¿dego coœ drogiego!
Pan Nowak: W ten wigilijny wieczór podzielimy siê op³atkiem. Z okazji œwi¹t ¿yczê ci zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.
Pani Nowakowa: Dziêkujê. Ja równie¿ ¿yczê ci wszystkiego dobrego. Zapraszam do wigilijnego sto³u.
Mo¿e teraz zaœpiewamy kolêdê?
(œpiewaj¹) Wœród nocnej ciszy g³os siê rozchodzi,
(œpiewaj¹) Wstañcie pasterze Bóg siê wam rodzi [...] (Mêdak 1996: 145).

Podobny dialog, choæ napisany trochê lepiej, zosta³ zaprezentowany S³owakom
w podrêczniku pt. Po tamtej stronie Tatr (Panèíková, Stefañczyk 1998: 145–147). Tutaj
tak¿e s¹ op³atek i kolêda, ale zosta³y chocia¿ wymienione potrawy na wigilijnym stole:
barszcz z uszkami, bigos z winem i suszonymi œliwkami, karp w galarecie, sernik
w czekoladzie (Panèíková, Stefañczyk 1998: 146). Dziwiæ mo¿e jednak fakt, ¿e akcja
dialogu dzieje siê dopiero 26 grudnia, gdy na drugi dzieñ œwi¹t Zuzanna z Bratys³awy
przyje¿d¿a do Polski do Janusza. Niestety z dialogu nie dowiemy siê wiele na temat
polskiej tradycji obchodzenia œwi¹t. Byæ mo¿e celowo rozwa¿ania takie zosta³y przeniesione dopiero parê stron dalej (Panèíková, Stefañczyk 1998: 153), gdzie S³owacy maj¹
odpowiedzieæ na pytania, jak obchodzi siê œwiêta w Polsce, a jak na S³owacji, jakie s¹
zwyczaje œwi¹teczne na S³owacji, czy jest znany op³atek i sk¹d wywodzi siê zwyczaj
dzielenia siê op³atkiem. Na temat Polski S³owacy niedu¿o bêd¹ mogli powiedzieæ, jeœli
maj¹ to uczyniæ tylko na podstawie dialogu. Autorzy chyba to dostrzegli, gdy¿ po pytaniach znajduje siê dodatkowy krótki tekst na temat op³atka, dziêki czemu dowiadujemy
siê, ¿e jest on symbolem chleba i znakiem narodzonego Dzieciêcia, a tradycja dzielenia
siê op³atkiem wywodzi siê z krêgu kultury Bizancjum. Op³atek i dodatkowe nakrycie
dla niespodziewanego goœcia s¹ znakami polskiego sto³u wigilijnego (Panèíková, Stefañczyk 1998: 153). Dalej zosta³y wymienione inne jeszcze œwiêta koœcielne (religijne):
Trzech Króli, Wielkanoc, Zielone Œwi¹tki, Bo¿e Cia³o, Wniebowziêcie, Wszystkich Œwiêtych. Nie ma tu jednak ¿adnego komentarza, wiêc koniecznoœæ wyjaœnienia sensu tych
œwi¹t spoczywaæ bêdzie na lektorze jêzyka polskiego, chocia¿ we wstêpie autorzy pisz¹,
¿e „«narzuca siê» studentom tylko temat dialogu, natomiast jego realizacjê i formê autorzy pozostawiaj¹ inwencji s³uchaczy” (Panèíková, Stefañczyk 1998: 6). Podrêcznik powinien jakoœ pokazaæ pewne tradycje œwiêtowania i sens œwiêta, nie zaœ przerzucaæ
odpowiedzialnoœæ na s³uchaczy, czyli w konsekwencji na lektora, który mo¿e zostaæ obsypany wcale niejêzykowymi pytaniami. Co ciekawe, podrêcznik w lekcji 20 pokazuje
tradycyjny œlub koœcielny i nawet w s³owniczku pod tekstem nie wspomina siê o œlubie
cywilnym (Panèíková, Stefañczyk 1998: 225–226).
W nowszym podrêczniku pt. Polski mniej obcy (Madeja, Morcinek 2007), przeznaczonym na poziom œredni ogólny (B2), mamy szerszy zakres wystêpowania œwi¹t reli-
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gijnych. Ju¿ w lekcji 11 pt. Czas zadumy jest nawi¹zanie do œwiêta Wszystkich Œwiêtych, ale przytoczony tekst opisuj¹cy to œwiêto przedstawia raczej powszechne i nie do
koñca poprawne jego rozumienie:
Cmentarze opromienione blaskiem zniczy i zatopione w kwiatach, miliony ludzi przemieszczaj¹cych siê
z miejsca na miejsce, pogr¹¿onych w zadumie, w cichej rozmowie z krewnymi. Taki obraz mo¿na
zobaczyæ tylko raz w roku podczas jednego z najbardziej charakterystycznych dla polskiej kultury œwi¹t –
œwiêta Wszystkich Œwiêtych. 1 listopada, bo wtedy w³aœnie obchodzi siê to œwiêto, od wielu lat
poœwiêcony jest tym, którzy odeszli. Tego dnia odwiedzamy groby naszych bliskich zmar³ych, czcimy ich
pamiêæ, wspominamy ich (Madeja, Morcinek 2007: 67).

Potoczne rozumienie tego œwiêta jest rzeczywiœcie takie, choæ odwiedzaniu grobów
rodzinnych poœwiêcony jest dzieñ 2 listopada, czyli tzw. Dzieñ Zaduszny (Zaduszki).
1 listopada w tradycji katolickiej jest dniem radosnym, o czym autorki te¿ wspominaj¹,
zaprzeczaj¹c trochê wczeœniejszej informacji:
W symbolice chrzeœcijañskiej œwiêto Wszystkich Œwiêtych to dzieñ radosny, nios¹cy nadziejê. Wszak
wtedy w³aœnie czci siê wszystkich tych, którzy ju¿ stanêli przed bo¿ym tronem i teraz wesel¹ siê w niebie.
Jest to wiêc dzieñ pe³en nadziei – nadziei na ¿ycie wieczne (Madeja, Morcinek 2007: 67).

Nale¿a³oby powiedzieæ „w symbolice katolickiej”, a nie chrzeœcijañskiej. Chrzeœcijanie innych wyznañ maj¹ odmienne tradycje. Jest wiêc tu stereotypowo u¿yty przymiotnik chrzeœcijañski, kojarzony z wyznaniem rzymskokatolickim, dominuj¹cym, choæ
niejedynym, w Polsce. Szkoda, ¿e tekst tego nie uwzglêdnia i nie pokazuje innych
tradycji. Skupia siê za to na pogañskich zwyczajach:
Wspominaj¹c chrzeœcijañsk¹ wymowê tego dnia, nie mo¿emy jednak zapominaæ o jego pogañskich
korzeniach. W tradycji ludowej 31 paŸdziernika by³ dniem znanym jako „Dziady”1 czyli dzieñ, w którym
czci siê pamiêæ przodków, przywo³uj¹c ich dusze. Wi¹za³o siê to z licznymi obrzêdami magicznymi
i tajemnymi rytua³ami, wiêc zosta³o przez Koœció³ potêpione i zakazane (Madeja, Morcinek 2007: 67).

Dalej wystêpuje te¿ nawi¹zanie do wspó³czesnych trendów:
Dziœ przechodz¹c ulicami niektórych du¿ych polskich miast w okresie poprzedzaj¹cym Wszystkich
Œwiêtych, mo¿emy siê nieco zdziwiæ. W wielu oknach wystawowych sklepów znajdziemy bowiem
symbol, jeszcze kilka lat temu w Polsce zupe³nie nieznany i nierozpoznawany. Z wystaw szczerzy siê ku
nam wydr¹¿ona dynia z wyciêtymi zêbami i oczami oraz œwieczk¹ w œrodku, znana w krêgu kultury
anglosaskiej. Jest to jeden z dowodów na postêpuj¹c¹ amerykanizacjê naszego ¿ycia (Madeja, Morcinek
2007: 67).

Autorki omawianego podrêcznika poruszaj¹ w lekcji 17 tak¿e temat Wigilii (Madeja,
Morcinek 2007: 106–108). Jest on opracowany najlepiej w porównaniu z wczeœniej
wspomnianymi podrêcznikami. Na dwóch stronach s¹ opisane g³ówne zwyczaje
zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem oraz sens samego œwiêta. Obcokrajowiec znajdzie tu
dok³adne wyjaœnienie, czym s¹: roraty, op³atek, miko³ajki, Wigilia, kolêda, choinka,
¿³óbek, szopka. Dowie siê o pierwszej gwiazdce, potrawach wigilijnych, pasterce i nawet zwierzêtach mówi¹cych o pó³nocy ludzkim g³osem. Po takiej lekturze cudzoziemiec bêdzie mia³ wyobra¿enie o polskich œwiêtach, ale znów tylko w tradycji
katolickiej. Dziwiæ mo¿e równie¿ fakt, ¿e w lekcji zatytu³owanej Wigilia zosta³a
1

W dalszej czêœci lekcji s¹ przytoczone fragmenty z Dziadów Adama Mickiewicza i pytania do tekstu.
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opisana tak¿e tradycja zabawy sylwestrowej (Madeja, Morcinek 2007: 109). Ksi¹¿ka
ma niew¹tpliwie wiele walorów, choæ ³¹czy w sobie wartoœci chrzeœcijañskie (œwiêto
Wszystkich Œwiêtych, Bo¿e Narodzenie) z tradycjami niechrzeœcijañskimi, takimi jak:
horoskopy (jedno z æwiczeñ przewiduje samodzielne napisanie horoskopu), znaki
zodiaku, wp³yw gwiazd, wró¿ki itp. (Madeja, Morcinek 2007: 49–51, 121–122).
Pojawiaj¹ siê nawet konkretne pytania, na które student ma odpowiedzieæ: Czy by³eœ
u wró¿ki?, Czy poszed³byœ do wró¿ki?, Jak wyobra¿asz sobie wró¿kê?, Jak wygl¹da
pomieszczenie, w którym przyjmuje wró¿ka? (Madeja, Morcinek 2007: 49).
Kolejny omawiany podrêcznik przeznaczony jest dla Niemców i nosi tytu³ Polski bez
tajemnic (Skorupa, Lipiñska 2009). Ju¿ w drugiej lekcji poruszany jest temat rodziny
te¿ w doœæ tradycyjnym rozumieniu. S¹ teksty o domu wielopokoleniowym czy zaletach
i wadach mieszkania z teœciami. Nie ma jednak sformu³owañ typu: wzi¹æ œlub, œlub
koœcielny, œlub cywilny itp., jakby temat zawierania ma³¿eñstwa nie by³ interesuj¹cy dla
m³odzie¿y. Nowoœci¹ jest za to poruszenie tematu emigracji, która mo¿e poci¹gn¹æ za
sob¹ albo rozwody, albo nowe mi³oœci, oraz tematu ma³¿eñstw mieszanych polsko-niemieckich, polsko-austriackich, polsko-szwajcarskich (Skorupa, Lipiñska 2009: 48–49).
Lekcjê 7 zatytu³owano Œwiêta i uroczystoœci. Autorki przytaczaj¹ tu sonda¿e, wskazuj¹ce, ¿e ponad 60% Polaków uwa¿a 11 listopada za najwa¿niejsze œwiêto pañstwowe,
a za najwa¿niejsz¹ datê w historii Polski respondenci uwa¿aj¹ dzieñ 16 paŸdziernika
1978 r., czyli dzieñ wyboru kardyna³a Karola Wojty³y na papie¿a (Skorupa, Lipiñska
2009: 115). Ze œwi¹t religijnych wymienia siê: Trzech Króli, Wielkanoc, Bo¿e Cia³o,
Wniebowziêcie NMP, Wszystkich Œwiêtych i Bo¿e Narodzenie. Nie ma jednak ani wyjaœnienia sedna tych œwi¹t, ani nawet rozwiniêcia skrótowca NMP, co oznacza, ¿e kwestie
te bêdzie musia³ wyjaœniæ lektor. Jedynie op³atek zosta³ wyjaœniony:
[...] rodzaj ciasta pieczonego w cienkich p³atkach, u¿ywanego we mszy w koœciele katolickim i w polskiej
tradycji przy kolacji wigilijnej (Skorupa, Lipiñska 2009: 119).

Na nastêpnej stronie znalaz³y siê cenne uzupe³nienia:
„Op³atkiem” nazywa siê tak¿e œwieckie przedœwi¹teczne spotkania ludzi, którzy siê nim dziel¹ w okresie
bo¿onarodzeniowym. Tradycja ³amania siê op³atkiem jest w Polsce tak mocna, ¿e sta³a siê te¿ udzia³em
ludzi niewierz¹cych (Skorupa, Lipiñska 2009: 120).

PóŸniej wystêpuje opis Wielkanocy, pocz¹wszy od Wielkiej Soboty i œwiêcenia
pokarmów, dzielenia siê poœwiêconym jajkiem przy niedzielnym œniadaniu a¿ po
œmigus-dyngus w Poniedzia³ek Wielkanocny (Skorupa, Lipiñska 2009: 121). Zabrak³o
tu – na wzór op³atka – podania potocznego znaczenia „jajeczka” jako spotkania
przedœwi¹tecznego np. w pracy i sk³adania sobie ¿yczeñ, tak¿e przez niewierz¹cych;
wyjaœniono za to, czym s¹ pisanki i rze¿ucha.
Bardzo ciekawie przedstawiono œwiêto Wszystkich Œwiêtych, które tu jest nazwane
Dniem Wszystkich Œwiêtych. Wyszczególniono tu tak¿e Dzieñ Zaduszny 2 listopada,
a nastêpnie umieszczono komentarz:
W wiêkszoœci religii ze œwiêtem zmar³ych wi¹zany jest ogieñ. Jest on symbolem pamiêci, wdziêcznoœci,
modlitwy. Katolicy europejscy [po raz pierwszy jest informacja o konkretnym wyznaniu – R.K.] w tym
dniu odwiedzaj¹ groby bliskich, sk³adaj¹ na nich wieñce i kwiaty oraz zapalaj¹ œwiece i znicze (Skorupa,
Lipiñska 2009: 124).
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Co ciekawe, dalej pojawiaj¹ siê krótkie notki na temat obchodzenia tego œwiêta
w Meksyku, na Filipinach, we Francji, w Niemczech oraz w Rosji i krajach niekatolickich, a tak¿e w krajach anglosaskich o tradycji protestanckiej. Cudzoziemiec dowiaduje
siê, ¿e we Francji nie ma tradycji palenia zniczy, odwiedza siê groby znanych ludzi, jak
Jim Morrison, a kraje anglosaskie obchodz¹ Halloween 31 paŸdziernika. Natomiast
w Rosji zmar³ych wspomina siê w Niedzielê Wielkanocn¹, kiedy to Rosjanie ca³ymi
rodzinami gromadz¹ siê przy grobach swoich najbli¿szych (Skorupa, Lipiñska 2009:
124). Te informacje pochodz¹ ze Ÿród³a internetowego sciaga.pl. Niestety zawieraj¹
b³¹d. Prawos³awni obchodz¹ Radonicê (Pascha/Wielkanoc zmar³ych) w dziewi¹ty dzieñ
po Wielkanocy (we wtorek). Pewnie chodzi³o o zwyczaj dzielenia siê radosn¹ nowin¹
zmartwychwstania ze zmar³ymi przodkami. Idea pokazywania danego œwiêta w kontekœcie
ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich czy religii jest bardzo szczytna, ale autorki powinny
odwo³ywaæ siê do sprawdzonych Ÿróde³ pisanych, a nie do niesprawdzonych stron
internetowych typu sciaga.pl czy wikipedia. Umieszczenie linku do stron, na podstawie
których zosta³y opracowane materia³y, nie zwalnia autorek z odpowiedzialnoœci.
Z kolei podrêczniki do nauki jêzyka bia³oruskiego jako obcego podejmuj¹ tematy
chrzeœcijañskie w okrojonej wersji, choæ coraz chêtniej. Byæ mo¿e wynika to z negatywnych opinii na temat Koœcio³a, które obecnie stopniowo siê poprawiaj¹ (zob. Ñàâ³öêàÿ
2010: 172–174), lub z celowego areligijnego konstruowania podrêczników. Podrêczniki
bia³oruskie mo¿na podzieliæ na te wydane na Bia³orusi i te wydane za granic¹, np.
w Polsce. W podrêczniku z 1999 r. pt. Ãàâîðûì ïà-áåëàóñêó (Ãàâîðûì... 1999) znajduje
siê specjalny rozdzia³ poœwiêcony œwiêtom, w którym umieszczono tabelê z podzia³em
na tradycyjne œwiêta bia³oruskie (Áåëàðóñê³ÿ òðàäûöûéíûÿ ñâÿòû) oraz œwiêta
pañstwowe (Áåëàðóñê³ÿ ãðàìàäçÿíñê³ÿ ñâÿòû). Do œwi¹t tradycyjnych zosta³y zaliczone
Bo¿e Narodzenie (Êàëÿäû) i Wielkanoc (Âÿë³êäçåíü). Przy Bo¿ym Narodzeniu podano
dwie daty: katolick¹ 25 grudnia i prawos³awn¹ 7 stycznia (Ãàâîðûì... 1999: 210, 213).
W bia³oruskim podrêczniku z 2010 r. pt. Áåëàðóñêàÿ ìîâà? Ç çàäàâàëüíåííåì!
(Ðàìçà 2010) lakonicznie wspomina siê o rodzinie, a o œwiêtach koœcielnych w ogóle.
Jest jedynie tekst o legendzie t³umacz¹cej, dlaczego w herbie Miñska znajduje siê
Matka Bo¿a (Ðàìçà 2010: 181–182). Taka lakonicznoœæ nie jest jednak ogóln¹
tendencj¹. Nina Sajewicz w swojej ksi¹¿ce umieszcza takie terminy, jak: ãðàìàäçÿíñê³
øëþá ‘œlub cywilny’, ðàñï³ñàööà ¢ ÇÀÃÑå ‘wzi¹æ œlub cywilny’, öàðêî¢íû øëþá
‘œlub koœcielny’, óçÿöü øëþá ‘wzi¹æ œlub’, óñòóï³öü ó øëþá ‘wst¹piæ w zwi¹zek
ma³¿eñski’, âÿí÷àööà ‘braæ œlub w cerkwi/koœciele’ (Sajewicz 2000: 170–171). Autorka
podaje tak¿e przyk³adowe zdania, np.: ßíû áóäóöü âÿí÷àööà ¢ öàðêâå (êàñö¸ëå) ‘Bêd¹
braæ œlub w cerkwi/koœciele’, Ó ÷àñ âÿí÷àííÿ ¢ öàðêâå íàä ãàëîâàì³ ìàëàäûõ
äðóæê³/ñâàòû òðûìàþöü âÿíöû ‘W czasie œlubu w cerkwi nad g³owami m³odych
dru¿ki/swaci trzymaj¹ wieñce (korony)’ (Sajewicz 2000: 171). Uwzglêdnione s¹
zwyczaje i prawos³awne, i katolickie. Autorka wiele te¿ podaje przyk³adów nieuznawanych za chrzeœcijañskie, np.: ðàçâîä ‘rozwód’, ðàçâåñö³ñÿ ‘rozwieœæ siê’, ðàçâåäçåíû
‘rozwiedziony/rozwodnik’, êàõàíàê ‘kochanek’, êàõàíêà ‘kochanka’, çäðàäæâàöü
‘zdradzaæ’, çäðàäç³öü ‘zdradziæ’ (Sajewicz 2000: 170, 172–173). Jednak w obszernym
dziale dotycz¹cym edukacji zabrak³o seminarium duchownego oraz wydzia³u teologicznego (Sajewicz 2000: 224–244), ale wœród zawodów znalaz³ siê duchowny/ksi¹dz –
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äóõî¢í³ê/ñâÿòàð, brakuje jednak okreœlenia êñ¸íäç zarezerwowanego dla duchownego
katolickiego oraz ñâÿø÷ýíí³ê odnosz¹cego siê do duchownego prawos³awnego.
Bardzo szeroko tematykê religijn¹ na przyk³adzie œwi¹t prezentuje bia³oruskie
wydanie o zobowi¹zuj¹cym tytule Ã³ñòîðûÿ ³ êóëüòóðà áåëàðóñà¢ (Âàæí³ê, Ñàâ³öêàÿ
2003). Zaprezentowane w nim teksty dotycz¹ m.in.: Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy,
Niedzieli Palmowej (Âåðáí³öà), prawos³awnego œwiêta zmar³ych (Ðàäà¢í³öà). W dobranych tekstach widoczny jest duch ekumeniczny. W tekœcie o Bo¿ym Narodzeniu
w wiêkszoœci s¹ opisywane tradycje znane katolicyzmowi, chocia¿ – co charakterystyczne – nie wymienia siê z nazwy katolicyzmu; jednoczeœnie s¹ tak¿e wzmianki o zwyczaju zapraszania do sto³u samotnych znajomych, s¹siadów i podkreœla siê, ¿e niezale¿nie
od ich wyznania. Dalej mówi siê te¿ o prezentach i wymienia siê dwie nazwy osoby,
która je przynosi: Dziadka Mroza i Œwiêtego Miko³aja (Âàæí³ê, Ñàâ³öêàÿ 2003: 8).
W tekœcie o Niedzieli Palmowej mówi siê o œwiêcie Koœcio³a chrzeœcijañskiego
(Õðûñö³ÿíñêàÿ öàðêâà) (Âàæí³ê, Ñàâ³öêàÿ 2003: 9). U¿ycie takiego ogólnego okreœlenia mo¿e œwiadczyæ albo o braku wiedzy na temat ró¿nic miêdzy wyznaniami, albo
o d¹¿eniu do jednoœci i niedzielenia chrzeœcijañstwa, co jednak wydaje siê zbyt
optymistycznym i daleko id¹cym wnioskiem. Bardziej prawdopodobna wydaje siê
pierwsza hipoteza; w ka¿dym razie chrzeœcijañstwo traktowane ogólnie jest bardzo
charakterystyczne dla dobranych tekstów. Czasem jakiœ obrzêd jest komentowany jako
nale¿¹cy bardziej do jednej z tradycji, np. Radonica (Ðàäà¢í³öà) czy inne dni, kiedy
wspomina siê zmar³ych w prawos³awiu; z kolei odwiedzanie ze œwi¹tecznymi jajkami
grobów w Wielkanoc skomentowano, ¿e nastêpowa³o ono raczej w czasie œwi¹t
prawos³awnych (Âàæí³ê, Ñàâ³öêàÿ 2003: 12), nie przypisywano tego jednak tradycji
cerkiewnej czy ludowej (œwieckiej). Jest tak¿e tekst o Eufrozynie Po³ockiej, prawos³awnej œwiêtej, bêd¹cej symbolem Bia³orusi (Âàæí³ê, Ñàâ³öêàÿ 2003: 54–56). Ksi¹¿ka
zawiera wiele w¹tków tradycyjnie zwi¹zanych z chrzeœcijañstwem jako czynnikiem
kulturotwórczym. W podanych tekstach dominuje generalizacja i synteza ró¿nych
tradycji wystêpuj¹cych na Bia³orusi.
Co ciekawe, s³ownik dla dzieci Ñëî¢í³ê äëÿ äçÿöåé áåëàðóñêà-ïîëüñê³, ïîëüñêà-áåëàðóñê³ = S³ownik dla dzieci bia³orusko-polski, polsko-bia³oruski (Æäàíîâ³÷ 2008:
211) podaje najbardziej szczegó³owe informacje dotycz¹ce wiary i wyznania. Ró¿nica
miêdzy koœcio³em (êàñö¸ë) a cerkwi¹ (öàðêâà) zosta³a ukazana tak¿e na podstawie
obrazka, gdzie obie budowle maj¹ charakterystyczny styl architektoniczny i krzy¿e.
Dodatkowo umieszczono ma³y s³owniczek dotycz¹cy religii: wiara – âåðà, religia –
ðýë³ã³ÿ, wyznanie – âåðàâûçíàííå, wyznawca – âåðí³ê, parafia – ïàðàô³ÿ, kap³an –
1. ñâÿòàð 2. æðýö, duszpasterz – ïàñòûð äóøà¢, pasterz – ïàñòûð, spowiednik –
ñïàâåäí³ê, kaznodzieja – ïðàïàâåäí³ê, misjonarz – ì³ñ³ÿíåð, ksi¹dz – êñ¸íäç, pop –
ïîï, zakonnik – ìàíàõ, zakonnica – ìàíàõ³íÿ, mnich – ìàíàõ, mniszka – ìàíàõ³íÿ,
duchowieñstwo – 1. äóõàâåíñòâà 2. ñâÿòàðñòâà. W osobnej ramce wydzielono typy
wyznañ: katolicyzm – êàòàë³öòâà, prawos³awie – ïðàâàñëà¢å. Zabrak³o protestantyzmu, za to dodano: islam – ³ñëàì (mahometanizm – ìóñóëüìàíñòâà), judaizm – þäà³çì,
buddyzm – áóäûçì (Æäàíîâ³÷ 2008: 211). Pomieszano zatem wyznania chrzeœcijañskie z ró¿nymi religiami, co jest czêste i bardzo charakterystyczne wœród laików, do
których zaliczaj¹ siê te¿ studenci i lektorzy. Omawiany s³ownik pisany jest nieoficjaln¹

Tematyka chrzeœcijañska...

107

ortografi¹ (tzw. taraszkiewic¹). Z jednej strony odnotowuje polonizmy, np. parafia –
ïàðàô³ÿ bez rusycyzmów (np. ïðûõîä), z drugiej zaœ podaje typowo bia³oruskie
odpowiedniki, np. kap³an – ñâÿòàð.
Na zakoñczenie warto wspomnieæ o podrêczniku wydanym w Bia³ymstoku pt.
Áåëàðóñêàÿ ìîâà (Ãðýñü 2012), który zawiera teksty do analizy dotycz¹ce m.in.
Wielkanocy i Bo¿ego Narodzenia, Dziadów (wspomina siê te¿ o Radonicy – wtorku
w drugim tygodniu po Wielkanocy poœwiêconym zmar³ym) oraz Eufrozynie Po³ockiej,
prawos³awnej mniszce, opiekunce Bia³orusi.

3. Rola lektora i reakcje s³uchaczy
Na podstawie omówionych podrêczników widaæ, ¿e tematy chrzeœcijañskie s¹
sprowadzane do minimum zwi¹zanego z poszczególnymi œwiêtami. Czêsto te¿ zdarzaj¹
siê b³êdy czy nieprecyzyjne sformu³owania. W podrêcznikach brakuje przedstawienia
ró¿norodnoœci wyznañ chrzeœcijañskich w Polsce i na Bia³orusi. Zagadnienie takie
musia³oby zostaæ opracowane przy wspó³pracy z przedstawicielami Koœcio³ów. W dobie sekularyzacji podobny w¹tek mo¿e wydawaæ siê ma³o ciekawy i rzeczywiœcie trzeba
przyznaæ, ¿e doœæ czêsto tematy religijne nie s¹ popularne zw³aszcza wœród s³uchaczy
m³odszego pokolenia. Oczywiœcie dotyczy to grup ucz¹cych siê w oœrodkach œwieckich,
abstrahujemy wiêc od nauczania jêzyka bia³oruskiego np. w prawos³awnych seminariach duchownych. Poza takimi oœrodkami w du¿ym stopniu m³odzi ludzie nie s¹
praktykuj¹cymi chrzeœcijanami; czêsto bywa, ¿e uwa¿aj¹ siê za ateistów lub wyznawców innych religii, z neopogañstwem w³¹cznie.
Wœród s³uchaczy, z którymi wspó³pracowa³ autor niniejszego artyku³u, by³o wiele
osób, które s¹ dalekie od jakiejkolwiek wiary i bardzo nieufne wobec jakiejkolwiek
instytucji czy hierarchii koœcielnej. Ich dystans wynika czêsto z ma³ej wiedzy religijnej
oraz osobistych traum, np. przymuszania do chodzenia do koœcio³a czy œwiêtowania
w okreœlony sposób ró¿nych œwi¹t. Przyk³ad rodziców tak¿e móg³ byæ demotywuj¹cy.
Osoby, których rodzice siê rozwiedli, czêsto Ÿle reaguj¹ na teksty, w których ktoœ
komuœ siê oœwiadcza, ktoœ bierze œlub itd. Ju¿ sam czasownik ¿eniæ siê czy wychodziæ
za m¹¿ mo¿e budziæ ch³odne reakcje czy zniechêcenie, z którymi lektor bez podstawowych wiadomoœci czy umiejêtnoœci psychologicznych oraz wiadomoœci religijnych
mo¿e sobie nie poradziæ. Czêsto bowiem bywa ofiar¹ takiego tematu, wobec której s¹
adresowane pytania natury religijnej i psychologicznej, na jakie odpowiadaæ powinny
osoby duchowne i psycholodzy czy socjolodzy. Tu rodzi siê pytanie o rolê lektora,
który zechce na zajêciach porozmawiaæ o wyznaniach chrzeœcijañskich w Polsce i na
Bia³orusi. Czy lektor taki ma przedstawiæ suche fakty, czy ma prezentowaæ swoje
pogl¹dy, byæ œwiadkiem, czy tylko prowadziæ dyskusjê? Nawet jeœli trzymaæ siê wersji,
¿e lektor ma jedynie podaæ informacje, nie zamieniaj¹c siê w katechetê czy teologa, to
bardzo trudno mu bêdzie w takiej roli pozostaæ. Mówi¹c o ró¿nych denominacjach
chrzeœcijañskich, bêdzie musia³ odpowiedzieæ na nie³atwe pytania, np. czym ró¿ni siê
prawos³awie od katolicyzmu. Nierzadko s³uchacze nie maj¹ pojêcia ani o jednym, ani
o drugim, czêsto maj¹ zakodowane krzywdz¹ce stereotypy. Nawet jeœli lektor jest
dobrze przygotowany i mo¿e poœwiêciæ czas na stosowne wyjaœnienia i dok³adnie
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opisze g³ówne zalety katolicyzmu i prawos³awia, to nastêpne pytanie, jakiego mo¿e siê
spodziewaæ, dotyczyæ bêdzie przyczyny podzia³u chrzeœcijañstwa. Bo skoro jedni
i drudzy (a przecie¿ nie tylko oni) wierz¹ w Chrystusa, to dlaczego nie s¹ w jednoœci,
nie s¹ razem? Lektor jêzyka obcego nie jest zwykle specjalist¹ od historii Koœcio³a ani
teologiem, umiej¹cym w krótkim czasie wyjaœniæ ró¿nice teologiczne. A jednak
oczekuje siê od niego wyjaœnieñ, inaczej traci wiarygodnoœæ – po co zaczyna temat,
którego nie umie objaœniæ? Zdarza siê tak¿e, ¿e s³uchacze ateiœci podczas takich lekcji
otwarcie deklaruj¹ sw¹ niewiarê w Boga i ciesz¹ siê, ¿e nie musz¹ byæ uczestnikami
ró¿nych sporów wewn¹trzkoœcielnych i miêdzywyznaniowych. Bardzo czêsto wskazuj¹
wtedy na zalety ateizmu jako œwiatopogl¹du dalekiego od problemów koœcielnych lub
poci¹gaj¹ ich inne religie, takie jak buddyzm, który wydaje im siê spójnym systemem.
Chrzeœcijañstwo zatem jawi siê ju¿ nie tylko jako prze¿ytek, lecz tak¿e jako coœ
niewiarygodnego, zbyt zagmatwanego i wewnêtrznie sprzecznego, by mog³o przyci¹gaæ. Ju¿ nawet zaznajamianie z chrzeœcijañskimi œwiêtami, takimi jak Bo¿e Narodzenie czy Wielkanoc, dla wielu s³uchaczy jest opowiadaniem legend, gdy¿ oni bardzo czêsto
nie obchodz¹ tych œwi¹t, nie rozumiej¹ ich. Polacy ucz¹cy siê bia³oruskiego prze¿ywaj¹
dysonans poznawczy, gdy dowiaduj¹ siê, ¿e Bo¿e Narodzenie prawos³awni prze¿ywaj¹ w
styczniu, a nie – jak katolicy w Polsce – w grudniu. Ju¿ na tym etapie rodz¹ siê
w¹tpliwoœci, nieufnoœæ i pytanie „dlaczego?” Jeœli lektor nie umie na nie satysfakcjonuj¹co
dla nich odpowiedzieæ, utwierdzaj¹ siê w swojej ignorancji religijnej i nieobchodzeniu
¿adnych œwi¹t, które dla nich staj¹ siê kolejnymi dniami wolnymi od zajêæ.
Czasem zdarza siê, ¿e studenci w rodzinach maj¹ osoby z ró¿nych wyznañ lub nawet
ma³¿eñstwa mieszane wyznaniowo. Opowiadaj¹ wówczas, jak wygl¹da³ ich œlub
w danym Koœciele w danej konfesji, jakie prze¿ywaj¹ trudnoœci. Chodzi tu zwykle
o pary katolicko-prawos³awne (wiêcej na temat ich problemów zob. Wojtas 2013:
234–268) lub katolicko-protestanckie. Problemy funkcjonowania w Koœciele i z Koœcio³em czêsto s¹ antyprzyk³adem skutecznie zniechêcaj¹cym m³odych i do Koœcio³a,
i do zawierania w nim ma³¿eñstwa.
Lektor ateista oczywiœcie bêdzie omija³ podobne tematy szerokim ³ukiem i bêdzie
raczej opowiada³ o tradycjach œwieckich, nierzadko wyros³ych z pogañstwa. St¹d
popularnoœæ Halloween, wró¿enia, horoskopów itd. To równie¿ wydaje siê spójne
i jasne. Z kolei lektor nieateista, pragn¹cy na zajêciach jêzykowych opowiedzieæ trochê
o tradycjach i wyznaniach chrzeœcijañskich w kontekœcie kulturowym, nie czyni¹c
z zajêæ lekcji religii, powinien siê bardzo dobrze przygotowaæ na trudne pytania i czêsto
nawet ataki, w najlepszym przypadku – dezaprobatê lub obojêtnoœæ.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e tematy religijne s¹ bardzo delikatne i czasem nawet podanie
jakichœ suchych danych mo¿e w s³uchaczach wywo³aæ ró¿ne reakcje. Trzeba te¿ bardzo
uwa¿aæ, bo poruszanie tematów chrzeœcijañskich czêsto jest wstêpem do samoistnego
rozpoczêcia siê dyskusji na tematy mniej lub bardziej zwi¹zane z t¹ problematyk¹, ale
odbiegaj¹ce od sedna. Czêsto przy tej okazji dyskusja mo¿e dotyczyæ m.in. nastêpuj¹cych kwestii2:
2

Tego typu tematy powinny dawaæ do myœlenia nie tylko ucz¹cym siê jêzyków obcych, lecz tak¿e przedstawicielom Koœcio³ów, którzy wp³ywaj¹ na kszta³t chrzeœcijañstwa w XXI wieku.
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– ró¿nice miêdzywyznaniowe/miêdzyreligijne;
– podzia³ Koœcio³a – brak wiarygodnoœci;
– problemy wewn¹trzkoœcielne, np. alkoholizm, pedofilia w Koœciele;
– wy¿szoœæ ateizmu;
– popularnoœæ magii, wierzeñ ludowych, neopogañstwa;
– ma³¿eñstwa mieszane narodowoœciowo/wyznaniowo;
– rozwody i powtórne ma³¿eñstwa/zwi¹zki niesakramentalne;
– homoseksualizm;
– antykoncepcja;
– in vitro.
Lektor nigdy nie wie, jaki œwiatopogl¹d reprezentuj¹ jego s³uchacze. Mo¿e jednak
zak³adaæ, ¿e bardzo ró¿ny, i powinien byæ na to przygotowany. Nie mo¿e przekonywaæ
do s³usznoœci wybranego wyznania, krytykowaæ i os¹dzaæ wszystkich innych, gdy¿
z zajêæ jêzykowych zrobi siê dyskusja œwiatopogl¹dowa. Nigdy te¿ nie wiadomo, co
prze¿ywaj¹ w swoim ¿yciu studenci. Autorowi niniejszego artyku³u zdarzy³o siê mieæ
studentkê, która by³a w trakcie zmiany p³ci. Przyjmowa³a testosteron, przechodzi³a
mutacjê, podda³a siê operacji, prze¿ywa³a ró¿ne problemy w rodzinie oraz zwi¹zane ze
zmian¹ dokumentów. Jednoczeœnie by³a cz³onkiem litewskiego zwi¹zku wyznaniowego
Romuva, odwo³uj¹cego siê do przedchrzeœcijañskich wierzeñ Ba³tów (w Polsce istnieje
zwi¹zek wyznaniowy Rodzima Wiara, odwo³uj¹cy siê do przedchrzeœcijañskich wierzeñ S³owian).
Poruszanie tematów chrzeœcijañskich na lektoratach mo¿e zostaæ odczytane jako
propaganda chrzeœcijañska, próba nawracania itd. Wywo³uje to czêsto emocje (³¹cznie
z buntem i atakiem) oraz dyskusje œwiatopogl¹dowe odbiegaj¹ce od jêzykowego toku
zajêæ. Byæ mo¿e dlatego nie ma takich tematów zbyt wiele w podrêcznikach ani na
lektoratach jêzykowych, a szkoda, bo umiejêtnie przedstawione s¹ one skarbnic¹
wiedzy nie tylko teologicznej, lecz tak¿e kulturowej i jêzykowej. Warto by³oby zatem
urozmaicaæ podrêczniki i zajêcia o elementy czêsto nieznane, ale jak¿e inspiruj¹ce do
poszukiwañ, rozwoju i nauki.
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CHRISTIANITY AS A TOPIC IN CLASSES IN POLISH AND BELARUSIAN
AS FOREIGN LANGUAGES
Summary
Basing on the analysis of coursebooks on Polish and Belarusian as foreign languages with respect to topics
regarding Christianity, it may be stated that in a great many cases the only examples refer to either Christmas
or Easter, both of which are often presented in an erroneous way. There seems to be no distinction made
between Christian divisions, with a Roman Catholic perspective prevailing in the case of teaching Polish as a
foreign language and an Orthodox one in the case of teaching Belarusian as a foreign language. Thus,
discussing topics related to Christian tradition and holidays may often lead to generating ideological debates
with students who are atheists and worshippers of either other faiths or modern paganism. Consequently, it
seems that teachers, who are not RE teachers, play a vital role in providing answers to difficult questions,
dispelling doubts, or reacting to criticism, while at the same time they have to achieve educational goals. It
may be the reason why topics on Christianity are not frequently discussed in either coursebooks or classes and
fall out of favour with authors choosing non-Christian subjects, including fortune telling, horoscopes or
Halloween.
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Stylistic devices as means of linguistic manipulation (as exemplified by the Ukrainian conflict)
Abstract:
The stylistic devices are regarded as one of the most significant means of linguistic manipulation. In this study
there are metaphors, paraphrases, comparisons, hyperboles described with the help of which the Ukrainian
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Ñîâðåìåííûé ìèð ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî äèôôåðåíöèðîâàííûì. Ñêâîçü ñåáÿ
ïðîíèêàþò ìíîãî êóëüòóð, âçãëÿäîâ è ðàçíûõ òå÷åíèé. Íàáèðàþùèé âñ¸ áîëüøèõ
è áîëüøèõ îáîðîòîâ ïðîãðåññ ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ öèâèëèçàöèè. Êàëåéäîñêîï
ñîâðåìåííîé ðåàëüíîñòè ìåíÿåòñÿ î÷åíü áûñòðî è ðàçíîðîäíîñòü ñîáûòèé ïðîèñõîäÿùèõ îäíîâðåìåííî â ðàçíûõ óãîëêàõ ìèðà ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ÷åëîâåê íå
â ñèëàõ ïåðöåïèðîâàòü âñåãî, ÷òî ïðîèñõîäèò âîêðóã. Íà ïîìîùü ÷åëîâåêó
ïðèáåãàþò ðàçíîîáðàçíûå èíôîðìàöèîííûå ñðåäñòâà.
Âîçäåéñòâèå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íà ñîâðåìåííîå ÷åëîâå÷åñòâî è íà
îäíîãî êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ íàñòîëüêî ñèëüíûì, ÷òî ìîæíî ãîâîðèòü
î èõ êîíñòðóêòèâíîì ëèáî äåñòðóêòèâíîì âîçäåéñòâèè.
Êîãäà ÑÌÈ íå ìîãóò ïðåïîäíåñòè òó èëè äðóãóþ èíôîðìàöèþ â ýêñïëèöèòíîì
âèäå, ïðè íåîáõîäèìîñòè îíè îïåðèðóþò äîñòóïíûìè èì ìåõàíèçìàìè ìàíèïóëÿöèè, ïîëàãàÿñü íà âåðíîå âîñïðèÿòèå ñìûñëà è íàìåðåíèé ñôîðìóëèðîâàííûõ
çàÿâëåíèé, íå ïîäâåðãàÿñü îïàñíîñòè è ïóáëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè. Òåðìèí
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ìàíèïóëÿöèÿ áåð¸ò ñâîå íà÷àëî â ëàòèíñêîì ÿçûêå, ãäå manipulus îáîçíà÷àåò
„äâèæåíèå ðóêè èëè ñëîæíûé ïðè¸ì, ñëîæíîå äåéñòâèå íàä ÷åì-íèáóäü” (Kopaliñski 1983: 64, ïåðåâîä Î.Ç.). Â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå ïîä ìàíèïóëÿöèåé èëè
ìàíèïóëèðîâàíèåì ïîíèìàåòñÿ èñêóññòâî óïðàâëÿòü ïîâåäåíèåì ñ ïîìîùüþ
öåëåóñòðåìëåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îáùåñòâåííóþ ïñèõîëîãèþ, íà ñîçíàíèå è èíñòèíêòû ÷åëîâåêà. Ìàíèïóëÿöèÿ íàõîäèò ñâîå ïðîÿâëåíèÿ â ðàçíûõ ñèñòåìàõ
óïðàâëåíèÿ, êàê â òîòàëèòàðíûõ, òàê è â äåìîêðàòè÷åñêèõ. Îáëàäàÿ øèðîêèì
õàðàêòåðîì âîçäåéñòâèÿ, ìàíèïóëÿöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèé â ïñèõîëîãèè, ñîöèîëîãèè, ïîëèòîëîãèè è èçó÷åíèè ÑÌÈ. Â äàííîé ñòàòüå ãëàâíûì
ïðåäìåòîì àíàëèçà ÿâëÿþòñÿ ñòèëèñòè÷åñêèå òðîïû êàê ñðåäñòâà ÿçûêîâîé ìàíèïóëÿöèè, èñïîëüçóåìîé àâòîðàìè èçäàíèÿ „Wprost”. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ïîëüñêîé íàó÷íîé ëèòåðàòóðå âïåðâûå ÷¸òêèå ôîðìû ïîíÿòèå ìàíèïóëÿöèè ïîëó÷àåò
â ñëîâàðå Âèòîëüäà Äîðîøåâñêîãî, ãäå àâòîð ïðåçåíòóåò åãî êàê „äåéñòâèå,
âûïîëíÿåìîå âðó÷íóþ”, à òàêæå „ñïîñîá óðåãóëèðîâàíèÿ äåë” (Doroszewski
1958–1969: 89, ïåðåâîä Î.Ç.). Íåëüçÿ îáîéòè âíèìàíèåì òàêæå ëèíãâèñòè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåä¸ííûå â Ïîëüøå â êîíöå 70-õ ãîäîâ, â êîòîðûõ áîëüøèíñòâî
ó÷¸íûõ ïðèðàâíèâàþò ïîíÿòèå âîçäåéñòâèÿ ê ìàíèïóëÿöèè. Òàêèì ïðèìåðîì
ìîæåò ñëóæèòü äåôèíèöèÿ Ñòàíèñëàâà Áàðàíü÷àêà: „âîçäåéñòâóþùàÿ ôóíêöèÿ
âûñêàçûâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñîáåííûì ïîäâèäîì êîíàòèâíîé ôóíêöèè, ñóòü êîòîðîé
– ïîëó÷èòü ðåàëüíîå âëèÿíèå íà ñïîñîá ìûøëåíèÿ ëèáî ïîâåäåíèÿ àäðåñàòà
ñêðûòûì ìåòîäîì, êîãäà ïî âñåé âèäèìîñòè â âûñêàçûâàíèè äîìèíèðóåò äðóãàÿ
ôóíêöèÿ, íàïðèìåð, ýñòåòè÷åñêàÿ, ïîçíàâàòåëüíàÿ, ýìîòèâíàÿ ñ öåëüþ çàâóàëèðîâàòü ðåàëüíûé çàìûñåë àâòîðà” (Barañczak 1975: 44–57, ïåðåâîä Î.Ç.). Äðóãóþ
òî÷êó çðåíèÿ ïðåäëàãàåò Äîðîòà Çäóíêåâè÷-Åäèíàê, êîòîðàÿ, cñûëàÿñü íà òåîðèþ
ðå÷åâûõ àêòîâ è áàçèñíîå ïîíÿòèå èíòåíöèè, ïîä÷¸ðêèâàåò îòëè÷èå ìåæäó
ïîíÿòèÿìè ïåðñóàçèâíîñòè è ìàíèïóëÿöèè. Ïî å¸ ìíåíèþ, „âîçäåéñòâèå – ýòî
ñòèìóëèðîâàíèå óáåæäåíèé àäðåñàòà ïîñðåäñòâîì âëèÿíèÿ íà åãî óì, à òàêæå
ñôåðó ýìîöèé è âîëåèçúÿâëåíèÿ” (Zdunkiewicz-Jedynak 1996: 37, ïåðåâîä Î.Ç.).
Â 80-å ãîäû ïîÿâëÿåòñÿ ðÿä íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, â êîòîðûõ òåðìèí ìàíèïóëÿöèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íå÷åñòíîå óïðàâëåíèå ïîâåäåíèåì ëþäåé ñ ïîìîùüþ
ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ, ò.å. ôîðìèðóåòñÿ íîâîå ïîíÿòèå – ÿçûêîâàÿ ìàíèïóëÿöèÿ (Grodziñski 1983: 17, ïåðåâîä Î.Ç.).
Ï¸òð Êæèæàíîâñêèé è Ïàâåë Íîâàê ïðåäëàãàþò ñëåäóþùóþ äåôèíèöèþ ýòîãî
ÿâëåíèÿ: „ìàíèïóëÿöèÿ – ýòî ãðóïïà ñðåäñòâ ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ àâòîð ïûòàåòñÿ
ôîðìèðîâàòü îòíîøåíèå è ïîâåäåíèå àäðåñàòà, ïðè ýòîì àäðåñàò íå îñîçíà¸ò
íàìåðåíèé àâòîðà è ïîñëåäñòâèé èñïîëüçóåìûõ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ” (Krzy¿anowski,
Nowak 2004: 176, ïåðåâîä Î.Ç.). Â ñâîþ î÷åðåäü, Åæè Áðàëü÷èê ïðåäñòàâëÿåò
ïðîòèâîïîëîæíóþ ïîçèöèþ. Âî-ïåðâûõ, îí óòâåðæäàåò, ÷òî ìàíèïóëÿöèÿ íå
ìîæåò áûòü òåðìèíîì, ïîñêîëüêó ýòî ÿâëåíèå ñëèøêîì îòÿæåë¸ííîå íåãàòèâíûì
ñìûñëîì, è âî-âòîðûõ, Áðàëü÷èê äåëàåò àêöåíò íà òîì, ÷òî „ìàíèïóëÿöèÿ – ýòî,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñâÿçü ìåæäó àäðåñàíòîì è àäðåñàòîì, à íå èñïîëüçîâàíèå
êàêèõ-ëèáî ñðåäñòâ” (â ò.÷. ÿçûêîâûõ) (Bralczyk 2000: 176, ïåðåâîä Î.Ç.). Â Îêñôîðäñêîì ñëîâàðå àíãëèéñêîãî ÿçûêà ìàíèïóëÿöèÿ – ýòî „àêò âëèÿíèÿ íà ëþäåé
èëè óïðàâëåíèÿ èìè ñ ëîâêîñòüþ, îñîáåííî ñ ïðåíåáðåæèòåëüíûì ïîäòåêñòîì,
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êàê ñêðûòîå óïðàâëåíèå è îáðàáîòêà” (http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
definition/english/manipulate, ïåðåâîä Î.Ç.).
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì â èçó÷åííîé ëèòåðàòóðå óíèâåðñàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ
ìàíèïóëÿöèè, ñîîòâåòñòâóþùåãî âñåì ðàçëè÷íûì âèäàì ìàíèïóëÿöèè (â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ìåæëè÷íîñòíîé è ìàññîâîé), è ïîçâîëÿþùåãî, â ÷àñòíîñòè, ïðèìåíÿòü åãî
äëÿ îïèñàíèÿ ÿçûêîâîé ìàíèïóëÿöèè, â õîäå èññëåäîâàíèÿ âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü äàòü êàê ìîæíî áîëåå ïîëíîå ðàáî÷åå îïðåäåëåíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ïîíÿòèÿ. Ïîýòîìó, ðàññìîòðåâ â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ ðàçëè÷íûå àâòîðñêèå äåôèíèöèè
ìàíèïóëÿöèè è îñíîâûâàÿñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà îïðåäåëåíèÿõ, ïðåäëîæåííûõ
Äîðîøåâñêèì, Íîâàêîì è Áðàëü÷èêîì, ñ ó÷åòîì âûøåèçëîæåííûõ êðèòåðèåâ
(îòëè÷èòåëüíûõ ïðèçíàêîâ) ìàíèïóëÿöèè â ðàáîòå áûëî ñôîðìóëèðîâàíî îáîáùåííîå ðàáî÷åå îïðåäåëåíèå, êîòîðîå ñòðîãî ñîîòâåòñòâóåò ëþáûì ôîðìàì êàê
ìåæëè÷íîñòíîé, òàê è ìàññîâîé ìàíèïóëÿöèè è íå âêëþ÷àåò èíûõ ôåíîìåíîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì: ìàíèïóëÿöèÿ – ýòî ñêðûòîå (íåîñîçíàâàåìîå) ïñèõîëîãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå, íàïðàâëåííîå íà èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ, öåëåé, íàìåðåíèé,
æåëàíèé, îòíîøåíèé, óñòàíîâîê èëè äðóãèõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê
àäðåñàòà â èíòåðåñàõ ñóáúåêòà âîçäåéñòâèÿ, êîòîðîå ìîãëî áû íå ïðîèçîéòè, åñëè
áû îáúåêò îáëàäàë â äîñòàòî÷íîì îáúåìå äàííûìè î ñèòóàöèè, â ÷àñòíîñòè,
î ôàêòå è öåëÿõ âîçäåéñòâèÿ.
Ñîîòâåòñòâåííî ïðåäëîæåííîìó âûøå îïðåäåëåíèþ ìàíèïóëÿöèè, ïîä ÿçûêîâîé ìàíèïóëÿöèåé â äàííîé ðàáîòå áóäåò ïîíèìàòüñÿ ðàçíîâèäíîñòü ìàíèïóëÿöèè, îñóùåñòâëÿåìàÿ ïóòåì îòáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ â êîììóíèêàöèè ðåñóðñîâ
ÿçûêà ñ ó÷¸òîì îñîáåííîñòåé åãî óñòðîéñòâà è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Èíûìè
ñëîâàìè, ÿçûêîâîå ìàíèïóëèðîâàíèå – ýòî ñêðûòíîå (íåîñîçíàâàåìîå àäðåñàòîì)
ïðèìåíåíèå àäðåñàíòîì âîçìîæíîñòåé ÿçûêà äëÿ òîãî, ÷òîáû òðàíñôîðìèðîâàòü
êîãíèòèâíî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ ñèñòåìó àäðåñàòà, íàâÿçàòü îïðåäåëåííîå ïðåäñòàâëåíèå î äåéñòâèòåëüíîñòè, îòíîøåíèå ê åå ýëåìåíòàì è, â êîíå÷íîì èòîãå,
èçìåíèòü åãî ïîâåäåíèå â èíòåðåñàõ ìàíèïóëÿòîðà.
Ñòèëèñòè÷åñêèå òðîïû (ãðå÷. tropos – ïîâîðîò, îáîðîò ðå÷è) – ñëîâà èëè
îáîðîòû ðå÷è â ïåðåíîñíîì, èíîñêàçàòåëüíîì çíà÷åíèè. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ,
â ïóáëèöèñòè÷åñêèõ òåêñòàõ èñïîëüçóþòñÿ òàêèå ñòèëèñòè÷åñêèå òðîïû:
1) ìåòàôîðà (ãðå÷. metaphora – ïåðåíåñåíèå) – òðîï, ñêðûòîå îáðàçíîå ñðàâíåíèå, ïåðåíåñåíèå ñâîéñòâ îäíîãî ïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ íà äðóãîé íà îñíîâàíèè
îáùèõ ïðèçíàêîâ; ìåòàôîðà ñïîñîáñòâóåò íåòðàäèöèîííîìó ïðèìàí÷èâîìó ñïîñîáó ïîäà÷è èíôîðìàöèè, ïðîÿâëÿÿñü êàê â çàãëàâèÿõ, òàê è â îïèñàòåëüíîé ÷àñòè
òåêñòà;
2) ïåðèôðàçà (ãðå÷. periphrasis – îêîëüíûé îáîðîò, èíîñêàçàíèå) – òðîï; çàìåíà
îäíîãî ñëîâà îïèñàòåëüíûì âûðàæåíèåì, ïåðåäàþùèì ñìûñë;
3) ãèïåðáîëà (ãðå÷. hyperbole – ïðåóâåëè÷åíèå) – ðàçíîâèäíîñòü òðîïà, îñíîâàííàÿ íà ïðåóâåëè÷åíèè (ðåêè êðîâè, ìîðå ñìåõà); èñïîëüçóåòñÿ ñ öåëüþ àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå àäðåñàòà íà âàæíîñòè ïðåäñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè;
4) ñðàâíåíèå (ëàò. comparatio) – ñëîâî èëè âûðàæåíèå, ñîäåðæàùåå óïîäîáëåíèå îäíîãî ïðåäìåòà äðóãîìó, îäíîé ñèòóàöèè – äðóãîé. Â îòëè÷èå îò
ìåòàôîðû, â ñðàâíåíèè îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâóþò ñëîâà êàê, êàê áóäòî, ñëîâíî;
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5) ñèíåêäîõà (ãðå÷. synekdoche – ñîîòíåñåíèå) – òðîï è âèä ìåòîíèìèè,
íàçâàíèå ÷àñòè âìåñòî öåëîãî èëè íàîáîðîò;
6) ýâôåìèçì (ãðå÷. euphemismos, îò eu – õîðîøî, phemi – ãîâîðþ) – çàìåíà
íåïðèëè÷íûõ, ãðóáûõ, äåëèêàòíûõ ñëîâ èëè âûðàæåíèé áîëåå íåîïðåäåë¸ííûìè
è ìÿãêèìè;
7) îêñþìîðîí (ãðå÷. oxymoron – îñòðîóìíî-ãëóïîå) – ñî÷åòàíèå êîíòðàñòíûõ,
ïðîòèâîïîëîæíûõ ïî çíà÷åíèþ ñëîâ;
8) èèíâåðñèÿ (ëàò. inversio – ïåðåñòàíîâêà) – èçìåíåíèå îáû÷íîãî ïîðÿäêà
ñëîâ â ïðåäëîæåíèè äëÿ ïðèäàíèÿ èì îñîáîãî ñìûñëà; êàê ïðàâèëî, â îáðàòíîì
ïîðÿäêå;
9) èðîíèÿ (ãðå÷. eironeia – ïðèòâîðñòâî) – âûðàæåíèå íàñìåøêè èëè ëóêàâñòâà
ïîñðåäñòâîì èíîñêàçàíèÿ; ñëîâî èëè âûñêàçûâàíèå îáðåòàåò â êîíòåêñòå ðå÷è
ñìûñë, ïðîòèâîïîëîæíûé áóêâàëüíîìó çíà÷åíèþ èëè îòðèöàþùèé åãî, ñòàâÿùèé
ïîä ñîìíåíèå;
10) ýïèòåò (ãðå÷. epitheton – ïðèëîæåíèå) – îáðàçíîå îïðåäåëåíèå, äàþùåå
äîïîëíèòåëüíóþ õóäîæåñòâåííóþ õàðàêòåðèñòèêó êîìó-ëèáî èëè ÷åìó-ëèáî.
Ñòèëèñòè÷åñêèå òðîïû (ñðàâíåíèÿ, ìåòàôîðû, ìåòîíèìèè) íå òîëüêî îáðàçíàÿ
ñåòêà, ÷åðåç êîòîðóþ âîñïðèíèìàåòñÿ ìèð, íî è îïðåäåëåííîå ñóáúåêòèâíîå
îòíîøåíèå ê ìèðó, êîòîðîå îáóñëîâëèâàåò íå òîëüêî õàðàêòåð âèäåíèÿ ìèðà, íî
è åãî îùóùåíèå. Òðîïû äâóñòîðîííè: âûðàæàÿ äåíîòàòèâíîå ñîäåðæàíèå, îíè
ôîðìèðóþò åãî ñìûñë è îöåíêó, âûðàæàÿ ñóáúåêòèâíîå îòíîøåíèå, îíè ïðèäàþò
ñìûñëó ÷óâñòâåííûé îáëèê, â òîì ÷èñëå è òîíàëüíûé. Òðîïû êàê îäíè èç
íàèáîëåå âàæíûõ ñðåäñòâ óñèëåíèÿ èçîáðàçèòåëüíîñòè â òåêñòàõ ÑÌÈ – ïîçâîëÿþò ïåðåäàòü íåÿâíóþ èíôîðìàöèþ, à òàêæå ïîìîãàþò àäðåñàíòó ëîâêî ìàíèïóëèðîâàòü ïîäñîçíàíèåì àäðåñàòà.
Ãëàâíûì èñòî÷íèêîì äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñòèëèñòè÷åñêèõ òðîïîâ â ÿçûêîâîé ìàíèïóëÿöèè ïîñëóæèë àíàëèç ñòàòåé îá Åâðîìàéäàíå, îïóáëèêîâàííûõ â ïîëüñêîì
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîì åæåíåäåëüíèêå „Wprost”, èçäàâàåìûì ñ 1982 ãîäà. Ñ 2013
ãîäà ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ãàçåòû ÿâëÿåòñÿ Ñèëüâåñòð Ëàòêîâñêèé. Ïî äàííûì
Èíñòèòóòà êîíòðîëÿ ÑÌÈ â Ïîëüøå, ãàçåòà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå öèòèðóåìûõ äðóãèìè èçäàòåëüñòâàìè ãàçåò íà ïîëüñêîì ïðîñòðàíñòâå. Ýòà èíôîðìàöèÿ ñëóæèò âàæíûì ôàêòîðîì â äàííîì èññëåäîâàíèè, ïîñêîëüêó ÿçûêîâàÿ
ìàíèïóëÿöèÿ, âûðàæåííàÿ â ñòàòüÿõ, èìååò âëèÿíèå íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî
àäðåñàòîâ.
Êàê âñïîìèíàëîñü ðàíüøå, îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñòàòüè, ïîñâÿù¸ííûå îïèñàíèþ îäíîãî èç íàèáîëåå âàæíûõ ñîáûòèé
ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé – Åâðîìàéäàíó.
„«Åâðîìàéäàìí» (óêð. ªâðîìàéäàí) – ìàññîâàÿ ìíîãîìåñÿ÷íàÿ àêöèÿ ïðîòåñòà
â öåíòðå Êèåâà, íà÷àâøàÿñÿ 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà â îòâåò íà ïðèîñòàíîâêó
ïðàâèòåëüñòâîì Íèêîëàÿ Àçàðîâà ïîäãîòîâêè ê ïîäïèñàíèþ ñîãëàøåíèÿ îá
àññîöèàöèè ìåæäó Óêðàèíîé è Åâðîñîþçîì è ïîääåðæàííàÿ âûñòóïëåíèÿìè
íàñåëåíèÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ Óêðàèíû. Íàçâàíèå «Åâðîìàéäàí» ýòè ñîáûòèÿ
ïîëó÷èëè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è ÑÌÈ ïî àíàëîãèè ñ ñîáûòèÿìè 2004 ã. Ïîñëå
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ñìåíû âëàñòè íà Óêðàèíå îíè ñòàëè îôèöèàëüíî èìåíîâàòüñÿ «Ðåâîëþöèåé
äîñòîèíñòâà» (óêð. Ðåâîëþö³ÿ ã³äíîñò³)”. (http://uk.wikipedia.org/wiki/)
Â îñíîâíîì âî âñåõ ñòàòüÿõ àâòîðû îáðàùàþò âíèìàíèå íà âíóòðåííèé âèõðü
æèçíè â Óêðàèíå, íà ðåâîëþöèþ, êàê áîðüáó óêðàèíñêîãî íàðîäà ñ âëàñòüþ,
ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû ñòðàíû, îïèñûâàþò ýâîëþöèþ Åâðîìàéäàíà, íî òàêæå
æóðíàëèñòû ïðîâîäÿò àíàëèç ýòîãî ñîáûòèÿ íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, ïîñêîëüêó
ýòî ñîáûòèå íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíî ñ âíåøíåé ïîëèòèêîé ñòðàíû. Òàêæå
ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñòàòüè áûëè îïóáëèêîâàíû ñ íåêèì îòðûâîì ïîñëå
ïðîèñõîæäåíèÿ íåêîòîðûõ ñîáûòèé, ÷òî ìîãëî áû ñâèäåòåëüñòâîâàòü î òîì, ÷òî
àâòîðû íå ñïåøàò ñ îöåíêîé òîãî èëè èíîãî ñîáûòèÿ.
Èñòî÷íèêîì èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè äâåíàäöàòü ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ
â ïåðèîä âðåìåíè îò îêòÿáðÿ 2013 ãîäà äî èþíÿ 2014 ãîäà. Ýòîò ïåðèîä âûáðàí
íàìåðåííî, ïîñêîëüêó ÿâëÿåòñÿ ñàìûì íàñûùåííûì äëÿ èññëåäîâàòåëåé Ìàéäàíà
è ïîñò-ìàéäàíîâñêèõ ñîáûòèé.
Àíàëèç ñîáðàííîãî ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà ïîçâîëèë âûÿâèòü ðÿä ðàçíîîáðàçíûõ
ñòèëèñòè÷åñêèõ òðîïîâ, èñïîëüçóåìûõ èçäàíèåì „Wprost”. Ïðîâåä¸ííîå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, êàêèå ñòèëèñòè÷åñêèå ñðåäñòâà áûëè èñïîëüçîâàíû àâòîðàìè
÷àùå âñåãî, è â ñâÿçè ñ ýòèì â äàííîé ñòàòüå îíè áóäóò îïèñàíû ïðîïîðöèîíàëüíî
÷àñòîòíîñòè èõ óïîòðåáëåíèÿ.
Ñàìûì ïîïóëÿðíûì òðîïîì îêàçàëàñü ìåòàôîðà, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåò íåòðàäèöèîííîìó ïðèìàí÷èâîìó ñïîñîáó ïîäà÷è èíôîðìàöèè, à èìåííî:
Kijów siê budzi – ìåòàôîðè÷åñêîå íàçâàíèå ñòàòüè, â êîòîðîì âîññòàíèå íàðîäà
ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ïðîáóæäåíèþ. Àâòîð òàêæå ñïåøèò óâåäîìèòü ÷èòàòåëÿ, êòî
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì îïïîíåíòîì âîññòàþùåãî Êèåâà, ìåòàôîðè÷åñêîé ôðàçîé „To
jeszcze nie rewolucja, ale prezydent Janukowycz nie mo¿e ju¿ spaæ spokojnie” (Berdynskich 2013: 66–69). Òî, ÷òî îí „íå ìîæåò ñïîêîéíî ñïàòü” ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî àâòîð ðèñóåò ÷¸òêóþ ãðàíü ìåæäó Êèåâîì, êîòîðûé ïðîñûïàåòñÿ (èìåÿ â âèäó
íàðîä) è ïðåçèäåíòîì, êîòîðûé ýòîò ñîí (èìåÿ â âèäó óâåðåííîñòü è ñïîêîéñòâèå)
óæå ïîòåðÿë.
Àâòîð î÷åíü ñòðîãî, íî â òî æå âðåìÿ ðåàëèñòè÷íî ïûòàåòñÿ îçíàêîìèòü
àäðåñàòà ñ ïðîáëåìàìè, ïðîòèâ êîòîðûõ, ñîáñòâåííî, è âåä¸òñÿ áîðüáà. Íî
ïîñêîëüêó ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà â ìîìåíò, êîãäà ðåâîëþöèÿ ïðîèñõîäèëà
òîëüêî â ôîðìå ìèòèíãà, Áåðäèíñêèõ òàêæå ïîä÷¸ðêèâàåò: „Ludzie daj¹ wyraz swojemu oburzeniu na portalach spo³ecznoœciowych lub rozmawiaj¹ o politykach w domu
przy posi³kach. Gniew zostaje w internecie albo na pustych talerzach” (Berdynskich
2013: 66–69). Àâòîð ïîä÷¸ðêèâàåò àíòè-âðàæäåáíûé õàðàêòåð ñîöèàëüíîãî íåäîâîëüñòâà, à òàêæå èñïîëüçóÿ ïåðåíîñíîå çíà÷åíèå ôðàçû puste talerze ñîîáùàåò
î ïëîõîé ôèíàíñîâîé ñèòóàöèè óêðàèíñêèõ ãðàæäàí.
Âñå ýòè ìåòàôîðû ïîçâîëÿþò àâòîðó çàâóàëèðîâàòü âîçìîæíóþ îïàñíîñòü, íî
â òî æå âðåìÿ, ïðåäóñìàòðèâàþò ïîçèòèâíûé ïîâîðîò äëÿ âîññòàþùèõ, ÷òî, áåç
ñîìíåíèÿ, íàïðàâëåíî íà áîëåå ðàâíîìåðíûé ïîäõîä ê èíôîðìàöèè.
„Kiedy wieczorem 21 listopada kilka tysiêcy ludzi spontanicznie wysz³o na Majdan,
by³o to du¿ym osi¹gniêciem dla pogr¹¿aj¹cego siê we œnie Kijowa”, „Kijów ju¿ siê obudzi³”, „Kijów nie zd¹¿y do tego czasu siê pogr¹¿yæ w g³êbokim œnie” (Berdynskich 2013:
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66–69). Àâòîð íàìåðåííî èñïîëüçóåò ïåðåíîñíîå çíà÷åíèå âûðàæåíèÿ pogr¹¿aj¹cy
siê we œnie, ïûòàÿñü áîëåå äåëèêàòíûì îáðàçîì îïèñàòü ñëàáóþ, áåçïðàâíóþ
ïîçèöèþ íàðîäà äî íà÷àëà âîññòàíèÿ â ïåðèîä ñîâðåìåííîãî òîòàëèòàðèçìà,
îäíàêî àâòîð îáíàä¸æèâàåò ÷èòàòåëÿ â ïîëîæèòåëüíîì ðàçâèòèè ñîáûòèÿ ôðàçàìè
Kijów ju¿ siê obudzi³; Kijów nie zd¹¿y do tego czasu siê pogr¹¿yæ w g³êbokim œnie.
Â èíòåðâüþ àâòîðñòâà Ãæåãîæà Ñëþáîâñêîãî ïîä íàçâàíèåì Gra o Ukrainê
(íàçâàíèå ïðåäñòàâëåíî â ôîðìå ìåòàôîðû), ãäå ðå÷ü èäåò î áîëüøîé èãðå, â êîòîðîé Óêðàèíà ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì çàèíòåðåñîâàííîñòè äðóãèõ ñòîðîí, îïóáëèêîâàíî èíòåðâüþ ñ Èãîðåì Ìàðêîâûì, óêðàèíñêèì ïîëèòèêîì, îðèåíòèðóþùèìñÿ íà
Ìîñêâó, ÷òî ìîãëî áû ïîñëóæèòü èíñòðóìåíòîì ïðîïàãàíäû ðîññèéñêîé ïîëèòèêè, íî àâòîð ñ ïîìîùüþ ñòèëèñòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïîä÷¸ðêèâàåò ñâîþ ïðîóêðàèíñêóþ ïîääåðæêó. Îäíèì èç òàêèõ ïðèìåðîâ ìîæåò ïîñëóæèòü ðàññóæäåíèå íà
òåìó ýêîíîìè÷åñêîé ïðîáëåìû: „[...] w³adza potrzebuje pieniêdzy przed wyborami
prezydenckimi. Mo¿na je wzi¹æ z Zachodu lub ze Wschodu, ale kto bêdzie dawa³ kredyty, ten bêdzie stawia³ warunki. Moskwa nie daje mo¿liwoœci wyboru” (Œlubowski 2013:
78). Êàê ïîêàçûâàåò äàííàÿ ìåòàôîðà, àâòîð ÷¸òêî ðèñóåò ãðàíü ìåæäó Åâðîñîþçîì è ðîññèéñêèì ïðàâèòåëüñòâîì, èìåíóÿ èõ ïðè ýòîì Zachód è Wschód.
Â îïóáëèêîâàííîé â ñòàòüå Ò. Êîëåñíè÷åíêî Rewolucja kulturalna ðàçãîâîðàõ
ñ àêòèâèñòàìè Ìàéäàíà, íåêîòîðûå âûðàæåíèÿ íåñîìíåííî ïðèâëåêàþò âíèìàíèå
÷èòàòåëÿ: „karmieni s¹ k³amstwami, ¿e na Majdanie s¹ banderowcy i nacjonaliœci”,
„urz¹dzili nam za to krwawe zamieszki, czym zdeptali honor zwyk³ych ludzi” (Kolesnyczenko 2013: 96–99). Äàííûå ìåòàôîðû ñëóæàò èíñòðóìåíòîì äëÿ îïèñàíèÿ
äåçèíôîðìèðîâàííîñòè ñòîðîííèêîâ âëàñòè è èõ æåñòîêîãî ïîâåäåíèÿ.
Îñîáîãî âíèìàíèÿ â äàííîì èññëåäîâàíèè çàñëóæèâàåò îäíà èç ñòàòåé Ìàöåÿ
ßðêîâöà Sen o Ukrainie, êîòîðàÿ íåïðåìåííî çàèíòåðåñóåò ÷èòàòåëÿ ñâîåé ëàêîíè÷íîñòüþ è ïðÿìîëèíåéíîñòüþ, â êîòîðîé àâòîð îïèñûâàåò ñëîæíóþ ñèòóàöèþ
â Óêðàèíå, êîòîðàÿ îêàçàëàñü íåêèì „ÿáëîêîì ðàçäîðà” ìåæäó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèåé è ñòðàíàìè Åâðîïû, à îñîáåííî, Ïîëüøè: „Dzisiejszy dramat tego pañstwa polega na tym, ¿e z oczywistych geopolitycznych wzglêdów Moskwa nie mo¿e go
wypuœciæ z r¹k, ale [...] ze wzglêdów jeszcze bardziej oczywistych – bo naszych, polskich
– Ukrainy nie wypuœci Warszawa” (Jarkowiec 2014: 6). Â ïåðâîé ìåòàôîðå Moskwa
nie mo¿e go wypuœciæ z r¹k àâòîð íàçâàë ïðè÷èíó èíòåðåñîâ Ðîññèè ê Óêðàèíå,
îäíàêî ÷òî èìåííî èìååòñÿ â âèäó ïîä wzglêdy jeszcze bardziej oczywiste – bo nasze,
polskie óïóùåíî, âèäèìî, ñ ïîíèìàíèåì òîãî, ÷òî ÷èòàòåëü óæå ïðåæäåâðåìåííî
îðèåíòèðîâàí â ñèòóàöèè (ïîñêîëüêó â ñëåäóþùèõ ñòàòüÿõ âîïðîñ èíòåðåñà
Ïîëüøè ê Óêðàèíå áîëüøå íå áûë îïèñàí). Äàëåå ßðêîâåö èñïîëüçóåò åù¸
áîëüøóþ ñòèëèñòè÷åñêóþ îêðàñêó, ÷òîáû êàê è ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ, òàê
è ïåðåäàòü åìó âñþ ñóòü âûñêàçûâàíèÿ: „Polska trzyma wiêc przed Ukraiñcami kij,
na którym nie dynda ¿adna marchewka, bo Bruksela nigdy nie pozwoli³a marchewki zawiesiæ” (Jarkowiec 2014a: 6). Ýòîé ôðàçîé ÷èòàòåëþ ïåðåäàíà èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ
íåñîìíåííî ïîâëèÿåò íà ýìîöèîíàëüíûé óðîâåíü â àíàëèçèðîâàíèè èíòåðåñîâ
åâðîïåéñêèõ ñòðàí â ïðîèñõîäÿùåì â Óêðàèíå êîíôëèêòå.
„[...] ¿aden pakiet finansowy dla Ukrainy nie jest w Unii szykowany. A bez niego
[...] niezale¿nie przez kogo rz¹dzona – bêdzie musia³a [Óêðàèíà] udaæ siê do moskie-
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wskiej Canossy” – òàêèìè ñëîâàìè ßíóø Ðîëèöêèé â ñòàòüå Klucz do cudu w Kijowie ïðåäîñòåðåãàåò î âîçìîæíîì íåãàòèâíîì ïîâîðîòå ñîáûòèé. „Imperialny feblik
od zawsze drzemie w duszy rosyjskich polityków” (Rolicki 2014: 65) – äàííîé
ìåòàôîðîé àâòîð îïèñûâàåò èñòèííûé èíòåðåñ Ðîññèè ê Óêðàèíå, à èñïîëüçîâàíèå óñòàðåâøåãî ñëîâà feblik ýòî åù¸ îäèí ìàíèïóëÿöèîííûé ïðè¸ì.
Íåäâóñìûñëåííûå ìåòàôîðû Putin st¹pa po kruchym lodzie. Jeœli pope³ni b³¹d,
wszyscy wpadniemy do œmiertelnie lodowatej wody; To w znacznej mierze zarz¹dca
Kremla rozdaje dziœ karty w ukraiñskim konflikcie; To Moskwa, nie Kijów gra dziœ rolê
prowokatora i niebezpiecznie zbli¿a siê z zapalniczk¹ do lontu (Kolesnyczenko 2014:
15–17) ïîçâîëÿþò ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ, à òàêæå çàâóàëèðîâàííî îïèñàòü
ïîëèòèêó Ðîññèè â Êðûìó, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà âîçìîæíóþ îïàñíîñòü ñèòóàöèè.
Ó÷àñòèå àðòèñòè÷åñêîãî ñîñòàâà â ïîääåðæêå ïðîòåñòóþùèõ Òàòüÿíà Êîëåñíè÷åíêî íàçûâàåò òàê: „To, co siê dzieje w Kijowie, jest grupowym seansem psychoterapii. Artyœci lecz¹ ukraiñskie kompleksy, pomagaj¹ narodowi wstaæ z kolan” (Kolesnyczenko 2013: 96–99). Äåëàÿ àêöåíò íà äàííîé ìåòàôîðå ÷èòàòåëü âîñïðèíèìàåò
èíôîðìàöèþ î âîññòàíèè êàê î „íåîáõîäèìîì” ïðîöåññå îçäîðîâëåíèÿ ñòðàíû
è íåâîëüíî ïðèñòà¸ò íà å¸ îäîáðåíèå.
Ñëåäóþùèì ñòèëèñòè÷åñêèì òðîïîì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî àâòîðû ëîâêî
ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ, ÿâëÿåòñÿ ïåðèôðàç.
Â îäíîé èç ñâîèõ ñòàòåé Ãæåãîæ Ñëþáîâñêèé èñïîëüçóåò ïåðèôðàç rz¹dz¹cej
„grupy donieckiej”, êîòîðûé ïîìîãàåò àäðåñàòó ïîíÿòü ðàñïðåäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ñèëû â ñòðàíå, íî â òî æå âðåìÿ ñêðûâàåò êîíêðåòíûå ôàìèëèè ïîëèòèêîâ,
êîòîðûå ïðèñîåäèíèëèñü ê ïàðòèè âî âðåìÿ âûáîðîâ 2010 ãîäà è íåïîñðåäñòâåííî
ïðè÷àñòíû ê òîòàëèòàðíîé âëàñòè è ïðàâÿùåìó â òî âðåìÿ ïðåçèäåíòó ßíóêîâè÷ó,
à èìåííî: Íèêîëàé Àçàðîâ, Ìèõàèë Äîáêèí, Âëàäèìèð Ðûáàê, Àëåêñàíäð Åôðåìîâ è äðóãèå (Œlubowski 2013: 80).
Wasalem Kremla Ãæåãîæ Ñëþáîâñêèé íàçûâàåò ðóêîâîäÿùåãî ê òîìó âðåìåíè
ïðåçèäåíòà Âèêòîðà ßíóêîâè÷à, ÷òî íåïðåìåííî èíôîðìèðóåò ÷èòàòåëÿ îá îãðîìíîì âëèÿíèè ðîññèéñêîé ñòîðîíû íà ïîëèòè÷åñêóþ ïîçèöèþ äàííîãî ëèöà. Òàêæå
â ñòàòüå îïóáëèêîâàíî èíòåðâüþ àâòîðà ñ À. ßöåíþêîì, â êîòîðîì ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèè, áóäó÷è â îïïîçèöèè ê âîññòàâøèì ïðîòèâ âëàñòè ãðàæäàíàì, îáîçíà÷åíî
ñëåäóþùèì îáðàçîì: „Jaceniuk opowiada,¿e kiedy kierowa³ MSZ, w jego rêce trafi³
raport s³u¿b specjalnych «pewnego pañstwa» punkt po punkcie wyk³adaj¹cy plan podzia³u Ukrainy” (Œlubowski 2014: 13–15). Ïåðèôðàç pewne pañstwo èñïîëüçîâàí
àâòîðîì ñ öåëüþ ïåðåäàòü àäðåñàòó êîíêðåòíóþ èíôîðìàöèþ çàâóàëèðîâàííûì
ñïîñîáîì.
Ñëåäóþùèì âàæíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ àíàëèçà ðîëè ñòèëèñòè÷åñêèõ òðîïîâ
â ÿçûêîâîé ìàíèïóëÿöèè ÿâëÿåòñÿ ñðàâíåíèå.
Ë¸ãêèì ïåðîì ìàñòåðà ßíóø Ðîëèöêèé ñ ïîìîùüþ ñðàâíåíèÿ ïðèðàâíèâàåò zagro¿enie kremlowskie ê mieczowi Damoklesa (Rolicki 2014: 65), ðàññ÷èòûâàÿ íà
èíòåëëèãåíòíîãî ÷èòàòåëÿ ñ øèðîêèì ïîëåì çðåíèÿ.
Ìàãäàëåíà Ðèãàìîíòè îïèñûâàåò êðîâàâóþ áîðüáó îáû÷íûõ ëþäåé ñ Áåðêóòîì,
íå òàÿ ïðè ýòîì òî÷íûõ äàííûõ, êîòîðûå ìîãëè áû ñïóãíóòü ÷èòàòåëÿ, ïðèðàâíèâàÿ èõ ê ukraiñskim filmom œmierci (Rigamonti 2014: 14).
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Ñðàâíåíèÿ Krym jak Sarajewo; Krym jest beczk¹ prochu (Redakcja „Wprost” 2014:
12–13) äàþò ÷èòàòåëþ äîâîëüíî íàñòîðàæèâàþùåå ïðåäñòàâëåíèå î ñèòóàöèè
â àííåêñèðîâàííîì Êðûìó.
Îñîáîãî âíèìàíèÿ â äàííîì èññëåäîâàíèè çàñëóæèâàåò òàêæå ñëåäóþùåå
îïèñàíèå ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè Ðîññèè â òîíêîé èðîíè÷åñêîé ôîðìå: „Choæ bezpoœredni konflikt Rosja–UE jest dziœ ma³o realny, prawdopodobieñstwo roœnie. Putin
aktywnie dzia³a w Gruzji – wystarczy wspomnieæ «tymczasowe» przesuniêcie strefy
granicznej Rosji w g³¹b Gruzji w trakcie igrzysk w Soczi. Bêdzie te¿ dalej par³ na Zachód, [...] ¿eby przyjœæ rosyjskim obywatelom «z pomoc¹»” (Lewicki 2014: 94–95).
Íåîäíîêðàòíî àâòîðû ïðèáåãàþò ê èñïîëüçîâàíèþ ãèïåðáîëû, êîòîðàÿ äîëæíà
îñîáûì îáðàçîì ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ: „Rosja i Unia Europejska walcz¹ o
licz¹cy 60 mln ludzi ukraiñski rynek zbytu” (Œlubowski 2013: 78), ÷òî, ñ îäíîé
ñòîðîíû, óêàçûâàåò àäðåñàòó äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ðåâîëþöèè, íî ñ äðóãîé ñòîðîíû,
àâòîð èñïîëüçóåò ïðåóâåëè÷åííûå äàííûå, ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ñîáûòèþ
íà ãëîáàëüíîì óðîâíå.
Ïîëèòèêó ïðîðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà â Óêðàèíå Àíäæåé Ñàðàìàíîâè÷
ñ íåêèì ïðåóâåëè÷åíèåì õàðàêòåðèçóåò ñëåäóþùèì îáðàçîì: „Na ulicach Kijowa
re¿im Janukowycza masakruje nieuzbrojonych ludzi” (Saramanowicz 2014: 50). Äàííûé ñòèëèñòè÷åñêèé ïðè¸ì èñïîëüçîâàí ñ öåëüþ ïîä÷åðêíóòü îñîáóþ âàæíîñòü
è òðàãè÷íîñòü ïðîèñõîäÿùåãî â Óêðàèíå íà ìîìåíò îïèñàíèÿ. Îäíàêî, áëàãîäàðÿ
ëîâêîìó ñòèëèñòè÷åñêîìó ïîäõîäó àâòîðó äîïîëíèòåëüíî óäà¸òñÿ ïðoèçâåñòè íà
÷èòàòåëÿ îñîáîå âëèÿíèå, ðåçóëüòàòîì êîòoðîãî áóäåò îãðîìíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü àäðåñàòà â âûòåêàþùèõ èç äàííîãî ñîáûòèÿ ïîñëåäñòâèÿõ.
Î÷åíü êîíêðåòíî, íî ñ íåêîé èðîíèåé, ïðåäñòàâëåí îäèí èç âàæíåéøèõ ó÷àñòíèêîâ êîíôëèêòà – Ìîñêâà: „Do winy nie poczuwa siê Moskwa, której agenci od listopada zje¿d¿aj¹ siê do Kijowa w roli oficjalnych «konsultantów»”, à å¸ ãëàâíûé
ðóêîâîäèòåëü îõàðàêòåðèçîâàí â î÷åíü íåãàòèâíîì òîíå: „Putin ³¹czy w sobie mentalnoœæ kagebisty z carsk¹ but¹”, ÷òî íåñîìíåííî ôîðìèðóåò â ãëàçàõ ÷èòàòåëÿ
îïðåäåë¸ííî îòðèöàòåëüíûé îáðàç (Jarkowiec 2014b: 13–14).
Åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü âñþ õðîíîëîãèþ èçäàíèÿ, ÿâíûì îñòà¸òñÿ òîò ôàêò, ÷òî
àâòîðû ñ ïîìîùüþ ðàçíûõ ñòèëèñòè÷åñêèõ òðîïîâ ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ: áåñïðåöåäåíòíûìè äàííûìè, ëîâêèìè ñòèëèñòè÷åñêèìè ïðè¸ìàìè, îäíàêî
òîí âñåãäà, èëè â áîëüøåé ìåðå, îñòà¸òñÿ ïðîóêðàèíñêèì. Àâòîðû ñòàòåé ñ ïîìîùüþ âûøå ïðîàíàëèçèðîâàííûõ ñòèëèñòè÷åñêèõ òðîïîâ ïûòàþòñÿ íå òîëüêî
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå àäðåñàòà ê ïðîèñõîäÿùåìó, îäíàêî òàêæå ñôîðìèðîâàòü
ñîñòðàäàíèå è ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ïîëüñêîãî ÷èòàòåëÿ. Ñ ïîìîùüþ ìåòàôîð
àâòîðû çàâóàëèðîâàííûì òîíîì ðàñïðåäåëÿþò ãëàâíûõ ñîïåðíèêîâ, à èìåííî –
óêðàèíñêèé íàðîä è ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî, ÿâíî âûðàæàÿ ïðè ýòîì ïîääåðæêó
Óêðàèíå è êðèòèêóÿ Ðîññèþ. Îñîáîå âëèÿíèå íà îòáîð èíôîðìàöèè ïîëüñêèì
÷èòàòåëåì èìåþò òàêæå èñïîëüçîâàííûå â òåêñòàõ ñòàòåé ïåðèôðàçû, êîòîðûå
ñëóæàò „ñêðûòûì” èíñòðóìåíòîì ìàíèïóëÿöèè àäðåñàòîì. Èñïîëüçîâàíèå èðîíèè
ñëóæèò äëÿ áîëåå îòðèöàòåëüíîé îêðàñêè ïðè îïèñàíèè ðîññèéñêîé ñòîðîíû,
êîòîðîé àâòîðû òàêæå ïðèäåðæèâàþòñÿ, èñïîëüçóÿ ÿðêèå ñðàâíåíèÿ.
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Àíàëèç ñòèëèñòè÷åñêèõ òðîïîâ êàê âàæíûõ ýëåìåíòîâ ÿçûêîâîé ìàíèïóëÿöèè
â ñîâðåìåííîì ïîëüñêîì èçäàíèè ïîçâîëèë áîëåå ÷¸òêî îïèñàòü õàðàêòåðèñòèêè
èçó÷àåìîãî ÿâëåíèÿ êàê âèäà ðå÷åâîãî âîçäåéñòâèÿ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò óãëóáëåíèþ
ïðåäñòàâëåíèé î ÿçûêå êàê ñðåäñòâå êîíñòðóèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè.
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STYLISTIC DEVICES AS MEANS OF LINGUISTIC MANIPULATION
(AS EXEMPLIFIED BY THE UKRAINIAN CONFLICT)
Summary
The main objective of this research is to identify the major stylistic devices of linguistic manipulation in
Polish articles, mostly dedicated to the major world events of the last decade – “Euromaidan”. The empirical
base of the research consists of the articles of the publication “Wprost” with different ways of characterizing
the crucial political events that took place from November 2013 to February 2014. The theoretical
significance of the study is to form the ground for the study of the phenomenon of linguistic manipulation in
the search for the specific use of stylistic devices in communication policy issue. The practical significance of
the study is the fact that the results of this research can be used to assess the functioning of the text in articles,
as well as for the linguistic analysis of the impact of media publications. The scientific novelty of the research
is related to the review and analysis of a new, previously unexplored aspect of the problem of linguistic
manipulation – the use of stylistic devices as tools for linguistic manipulation in the contemporary Polish
press editions. The main method used in the article is a diagnostic survey. The main research technique used
for the study is the linguistic, textual analysis of the articles. The total volume of work consists of 11 pages.
When writing the article there have been consulted textbooks, numerous monographs, articles, and plentiful
online resources.
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Abstract:
The aim of the paper is to examine the correspondence of collocations of the lexeme ûenský/muûský in
translation from Czech to Polish on basis of data from the parallel language corpus InterCorp. The
investigation will be based on the component of InterCorp with Czech original texts and their Polish
translations. I will try to find all possible collocations of the lexeme ûenský/muûský with nouns in the
framework of the Czech component. Next I will find their equivalents in Polish and I will compare them with
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0. Úvod
Odlišnost mezi ûenou a muûem byla vûdy viditelná pouhým okem a nejde pouze
o rozdíl ve fyzickém vzhledu. Od úsvitu èasu plnili odlišné role ve spoleènosti a také se
charakterizovali odlišnými vlastnostmi. Zajímavé je, jak se ony rozdílnosti promítají
i do jazyka a jak fungují v pøekladu z èeštiny do polštiny. Kolokabilita adjektiv ûenský
a muûský se urèitì ve vìtšinì pøípadù u nejfrekventovanìjších kolokací pøekrývá. Avšak
existují substantiva, která se vyskytují v korpusu pouze s adjekitvem ûenský (napø.
emancipace, sestra, køivka) a adjektivem muûský (napø. kolega, dìdic, obyvatel1). Tímto
1

Data získané na základì korpusu SYN2010
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lze vypozorovat hranice mezi dvìma protipóly, tj. mezi ûenou a muûem, projevující se
v jazyce.
V tomto èlánku se zamìøíme na korespondenci (jak slovníkovou, tak i textovou)
kolokací s lexémem ûenský/muûský v pøekladech z èeštiny do polštiny. Práce je
rozèlenìna do ètyø èástí, ve kterých se podrobnì zamìøíme na slovníkovou ekvivalenci
zkoumaných adjektiv (odd. 1), jejich textovou ekvivalenci získanou na základì
korpusových dat (odd. 2) a na kolokace se zkoumanými adjektivy (odd. 3). Nakonec
shrneme závìry a upozorníme na další moûnosti zkoumání obdobných jevù (odd. 4).

1. Slovníková ekvivalence adjektiva ûenský/muûský
Korpus v souèasné dobì slouûí vìdcùm k ovìøování døíve provedených výzkumù
anebo k výzkumu zcela novému, zaloûenému na mnohem rozsáhlejším materiálu
(Èermák 1995: 131). Slovníková ekvivalence èasto neodpovídá ekvivalenci textové,
zvláštì pokud je slovník starší a nebyl sestaven pomocí korpusových dat. V této èásti se
podíváme na slovníková hesla adjektiv ûenský a muûský v èesko-polském a v polsko-èeském slovníku.
Pouûili jsme pøekladové slovníky, tj. èesko-polský slovník od Janusze Siatkowského
a Mieczys³awa Basaje (1991) a dvoudílný slovník polsko-èeský od Karla Olivy a kol.
(1994). Ekvivalenty nabízené slovníky dále srovnáme s pøeklady nalezenými v jazykovém korpusu. Lexémy ûenský a muûský jsou bìûné, takûe mùûeme pøedpokládat, ûe
korpusové výsledky budou se slovníkovými pøeklady v souladu.
Nejdøíve se podíváme na slovníková hesla v èesko-polském slovníku Siatkowského
a Basaje, který je zatím jediným reprezentativním a dùvìryhodným zdrojem, pokud jde
o pøeklad z èeštiny do polštiny, aèkoli to není slovník zaloûený na korpusových datech.
Vznikl v devadesátých letech minulého století a z pohledu dnešní doby bychom mohli
øíci, ûe je potøeba, aby vznikl slovník nový, jenû by byl sestaven pomocí korpusu.
ûensk|ý adi kobiecy, ¿eñski · ~ lékaø lekarz chorób kobiecych, ginekolog; -é nemoci
choroby kobiece; -é pohlaví p³eæ ¿eñska; -á zvìdavost kobieca ciekawoœæ; jêz. ~
rod <rým> rodzaj <rym> ¿eñski
muûsk|ý 1. adi mêski 2. - ého m9 pot. mê¿czyzna, ch³op
Kdyû se podíváme na výše uvedená dvì hesla, je vidìt, ûe vysvìtlení hesla muûský je
kratší a neuvádí ûádné typické kolokace, nicménì zahrnuje dva významy, zatímco
kolokviální význam lexému ûenský ve významu ûena je pøehlédnutý.
kobiecy pøid. (ruka, slzy) ûenský; bielizna -ca dámské prádlo; ruch ~ ûenské hnutí
mêski pøíd. 1 (sluûebnictvo, hlas) muûský; 2 (vìk, duch) muûný; pøen. -ka decyzja
chlapské rozhodnutí; 3 (móda, košile, krejèí) pánský; 4 biol. (kvìt, gameta) samèí;
5 øidè. (prùmyslovka) chlapecký; · osobnik ~ biol. sameèek; rodzaj ~ jaz. muûský
rod; rym ~ liter. muûský rým; po mêsku pøísl. (rozhodnout, vyøídit) chlapsky,
jako chlap
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V polsko-èeském slovníku vypadá zpracování hesel obrácenì. Heslo mêski ‚muûský‘
je popsáno podrobnìji neû heslo kobiecy ‚ûenský‘, zatímco v pøípadì èesko-polského
slovníku bylo lépe popsáno heslo ûenský. V polštinì se heslo mêski, na rozdíl od hesla
kobiecy, jeví jako polysémní. Rozdíly tedy nejsou dané jiným poètem významù
zkoumaných slov, ale odlišným zpùsobem zpracování jednotlivých hesel ve slovníku.
Nemùûeme tudíû na základì tìchto pøíkladù vyvodit hlubší závìry.

2. Textová ekvivalence v korpusu a mutual correspondence
V této èásti se budeme vìnovat textové ekvivalenci lexému ûenský/muûský v èesko-polském komponentu korpusu InterCorp a podotkneme i téma vzájemné korespondencí
(mutual correspondence) (Altenberg 1999) zkoumaných slov.
K získání výzkumného materiálu jsme vyuûili jazykový paralelní korpus InterCorp
verze 72, který je souèástí projektu Èeského národního korpusu3 (ÈNK). K vyhledávání
zkoumaných lexémù bylo pouûito webové rozhraní KonText4. Prohledali jsme data
v èesko-polském komponentu s èeskými originálními texty v jádru5 a jejich polskými
pøeklady pro adjektiva ûenský a muûský (obsahuje 2 387 790 tokenù, z toho 2 375 827
tokenù v beletrii) a v polsko-èeském komponentu s polskými originálními texty v jádru
a jejich èeskými pøeklady pro adjektiva kobiecy a mêski (obsahuje 3 001 711 tokenù, z
toho 2 853 951 tokenù v beletrii).
Bìhem excerpce výzkumného materiálu jsme narazili na problém se špatnou morfologickou anotací (viz Jelínek & Petkeviè 2011), která je na korpusech ÈNK
výsledkem automatické anotace. Pøestoûe jsme hledali pouze adjektiva, objevily se
i lexémy ûenský a muûský s funkcí substantiva ve významu ûena a muû a také
adverbiální vazba po kobiecemu ‚ûensky‘ a po mêsku ‚muûsky‘ – v podstatì jde
o spojení pøedloûky s pøíslovcem, které podle tradièní polské gramatiky povaûujeme za
adverbiální vazbu (B¹k 1995: 274–275), tøebaûe v souèasné jazykovìdì, hlavnì té
korpusové, se obì instance chápou zvlášï jako pøedloûka a „popøedloûkové“ pøídavné
jméno – post-prepositional adjective (Przepiórkowski 2009), tj. adverbiální vazba po
mêsku je pro korpusovou lingvistiku spojením pøedloûky po a „popøedloûkové“
pøídavné jméno mêsku. Tyto pøípady jsme nebrali v potaz a vylouèili jsme je z naší analýzy. Pokud jde o urèování ekvivalence, èi spíše jejího nedostatku, pøijali jsme pravidlo,
ûe za ekvivalentní budeme povaûovat pøeklady: a) jednoslovné, tj. pøeklad 1:1 (jedno
slovo za jedno), napø. ûenská ® kobieca/kobieta/kobiecoœæ; b) dvouslovné, pokud je
originál rovnìû dvouslovná kolokace, tj. pøeklad 2:2 (dvì slova za dvì slova), napø. kobieca postaæ ® postava ûeny, kde lexém kobiecy je ekvivalentní vùèi lexému ûena;
c) v pøedloûkových frázích, napø. ûenský záchod ® ubikacja dla kobiet, kde lexém
ûenský je ekvivalentem lexému kobieta. Za nedostatek ekvivalence jsme povaûovali
pøípady, kdy nebylo moûné urèit ekvivalent (napø. tzv. translation by omission) anebo
2

https://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:intercorp:verze7

3

www.korpus.cz

4

https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:kontext

5

Jádrem korpusu InterCorp jsou ruènì zarovnané, pøeváûnì beletristické texty.
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kdy dvouslovnému originálu odpovídal jednoslovný pøeklad, tj. 2:1 (dvì slova za jedno), tj., napø. kobieca postaæ ‚ûenská postava‘ ® ûena.
Získali jsme pro pøeklady lexémù ûenský, muûský, kobiecy, mêski postupnì 230, 86,
135, 148 instancí. Výsledky pøekladù jsou uvedeny v tabulkách (1 aû 4), které obsahují:
pøekladový ekvivalent v základním tvaru, procentuální zastoupení a poèet výskytù v korpusu.
Tabulka 1. Pøeklady lexému ûenský do polštiny6
Pøekladový
ekvivalent

Procento

Poèet výsledkù

kobiecy

65,65

151

kobieta

14,78

34

¿eñski

6,09

14

babski

1,74

4

kobiecoœæ

1,74

4

damski

1,31

3

niewieœci

1,31

3

baba

0,43

1

dziewczêcy

0,43

1

¿ywio³owy

0,43

1

—

6,09

14

100,00

230

celkem

Tabulka 2. Pøeklady lexému kobiecy do èeštiny
Pøekladový
ekvivalent

Procento

Poèet výskytù

ûenský

90,37

122

dámský

4,45

6

ûena

0,74

1

ûenskost

0,74

1

—

3,70

5

100,00

135

celkem

Kdyû srovnáme výsledky v našich tabulkách se slovníkovými definicemi, najdeme
nìkolik rozdílù. Pøedevším v obou pøípadech bylo adjektivum pøeloûeno nejen jako adjektivum, ale i jako substantivum. Pomìrnì vysoké zastoupení má pøekladový ekvivalent kobieta ‚ûena‘ (Tabulka 1), èeské spojení adjektiva se substantivem je totiû èasto
pøekládáno jako substantivum se substantivem, napø. ûenský pláè ® p³acz kobiety ‚pláè
ûeny‘. Nicménì se adekvátnost pøekladu z polštiny do èeštiny jeví vyšší, více neû 90 %
pøekladù tvoøí ekvivalent ûenský (Tabulka 2). Pøekladový ekvivalent dámský byl
nejèastìji zastoupený tam, kde se jednalo o obleèení, napø. moda kobieca ® dámská
6

Údaje ve všech tabulkách jsou podle vlastních výpoètù.
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móda, kobieca suknia ® dámské šaty. Zvláštním pøekladem lexému ûenský je ¿ywio³owy ‚ûivelný‘, tento pøípad a další kolokace projednáme podrobnìji v odd. 3.
Následující dvì tabulky shrnují pøeklady lexému muûský a mêski. Rovnìû zde v obou
pøípadech bylo adjektivum pøekládáno nejen jako adjektivum, ale i jako substantivum.
Obdobnì substantivní pøekladové ekvivalenty (napø. mê¿czyzna ‚muû‘) byly spojeními
substantiva se substantivem anebo substantiva s pøedloûkou. Adekvátnost pøekladu
z èeštiny do polštiny je vysoká, ponìvadû lexému muûský odpovídá pøes 80 %
pøekladových ekvivalentù mêski (Tabulka 3). Pokud porovnáme výsledky s ekvivalencí
slovníkovou, všimneme si, ûe jsme našli ménì adjektivních pøekladù pro lexém mêski
(Tabulka 4) v korpusu, neû nabízí slovník. Nevyskytly se takové pøeklady jako:
chlapecký a samèí, coû mùûe být dáno typem textù v polsko-èeském komponentu, kde
se pøírodovìdecké texty nevyskytují. Navíc je u nìkterých pøekladových ekvivalentù
(napø. pánský) patrná jistá sémantická preference (Sinclair 2004). Adjektivum pánský se
pojí pøedevším s názvy obleèení, napø. mêskie sanda³y, mêskie skarpetki ® pánské
sandály, pánské ponoûky, zatímco napø. lexém muûný se vyskytuje se slovem síla a popisem muûských vlastností, napø. mêska twarz ® muûná tváø.
Tabulka 3. Pøeklady lexému muûský do polštiny
Prekladový
ekvivalent
meski
mezczyzna
—
celkem

Procento

Pocet výskytu

80,23

69

9,30

8

10,47

9

100,00

86

Tabulka 4. Pøeklady lexému mêski do èeštiny
Prekladový
ekvivalent

Procento

Pocet výskytu

muûský

60,80

90

muûný

11,49

17

pánský

10,80

16

chlapský

2,03

3

muû

5,40

8

muûnost

0,68

1

kyrysar

0,68

1

Pán

0,68

1

chlap

0,68

1

—

6,76

10

100,00

148

celkem

Podíváme-li se na tabulky 1 aû 4, mùûeme si všimnout, ûe pøeklad slov ûenský, mêski
je bohatý na mnoûství variantních pøekladù, zatímco poslední dva lexémy kobiecy,
muûský mají vysoké procento zastoupení jednoho pøevládajícího ekvivalentu. Je to dáno
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rùzným sémantickým rozpìtím slov, které si stoprocentnì neodpovídají. Mùûeme konstatovat, ûe èím více se procento výskytu pøekladového ekvivalentu blíûí 100 %, tím
vìtší je sémantická shoda ekvivalentu s originálem.
Nyní pøejdeme k vzájemné korespondenci (mutual correspondence), kterou aplikuje
Altenberg (1999) ve svém výzkumu adverbiálních konektorù v angliètinì a švédštinì.
Na nìho následnì navazuje Johansson (2007: 26–28) výzkumem adverbií v angliètinì
a norštinì. Vzájemná korespondence zjišïuje frekvence výskytu rùzných výrazù, které
jsou pøeloûeny ve dvou smìrech (bidirectional). Mùûeme ji vyjádøit v procentech
pomocí vzorce
( A t + Bt )
× 100 % ,
A s + Bs
kde At a Bt jsou poèty výskytù konkrétních pøekladových korespondencí, zatímco As
a Bs jsou srovnávanými kategoriemi, èili poèty výskytù všech moûných translátù. Hodnota se pochybuje v rozmezí 0 – nulová korespondence – aû 100 % – úplná korespondence (Johansson 2007: 26).
Pro objasnìní tohoto pøístupu podíváme se na konkrétní pøíklad. Chceme zjistit
vzájemnou korespondenci mezi èeštinou a polštinou pro adjektiva ûenský a kobiecy.
Lexém ûenský ze všech 230 (toto èíslo pøedstavuje ve vzorci promìnnou As) pøípadù byl
pøeloûen do polštiny jako kobiecy 151krát (At), kdeûto lexém kobiecy ze všech 135 (Bs)
pøípadù byl pøeloûen do èeštiny jako ûenský v 122 (Bt) pøípadech. K vypoèítání
vzájemné korespondence potøebujeme souèet konkrétních pøekladových ekvivalentù
vynásobit 100 a výsledek pak vydìlit souètem všech moûných pøekladù jednotlivých
lexémù v obou jazycích.
ûenský vs. kobiecy
(151+ 122)
273
× 100 % =
× 100 % = 74,79 % .
230 + 135
365
Pro vypoèítání vzájemné korespondenci pro lexémy muûský a mêski jsme pouûili
stejný pøístup:
muûský vs. mêski
( 69 + 90)
159
× 100 % =
× 100 % = 74,79 %
86 + 148
234
V obou pøípadech je vzájemná korespondence vysoká, coû znamená, ûe si pøeklady
v obou smìrech ve vìtšinì pøípadù odpovídají. Pro lexémy ûenský a kobiecy je to témìø
75 %, coû svìdèí o velmi vysoké vzájemné ekvivalenci.

3. Kolokace s adjektivem ûenský/muûský
Hlavním cílem této práce je však zjistit, jak si zkoumané lexémy odpovídají
v kolokacích se substantivem. Tomuto tématu se budeme vìnovat v této sekci.
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Ve výzkumu se zamìøíme na jiû zmínìné kolokace s adjektivy ûenský a muûský
nalezenými v paralelním korpusu InterCorp verze 7 v èesko-polském komponentu
s èeskými originálními texty a jejich pøeklady.
Paralelní korpusy jsou ideální pro zkoumání ekvivalence, protoûe zachycují pøeklad
v obou smìrech. Snadno lze zjistit, jak je myšlenka v jednom jazyce pøevedena do jazyka druhého (Chlumská 2014). Problematikou ekvivalence se zabývali jiû èlenové
Praûského lingvistického krouûku, pøedevším Roman Jakobson (1959). Podle Jakobsona nemùûe být mezijazyková ekvivalence nikdy stoprocentní, coû dokládá pøíkladem se
sýrem a tvarohem v ruštinì a jejich anglickými ekvivalenty cheese a cottage cheese,
vycházejícími ze stejného lexému (Jakobson 1959: 233). Jak vypadá ekvivalence mezi
kolokacemi s adjektivy ûenský a muûský, uvidíme dále.
Z èesko-polského komponentu InterCorp jsme celkem získali 196 pøekladù z èeštiny
do polštiny kolokací substantiva s adjektivem ûenský. Našli jsme 92 (z èehoû 62
s jedním výskytem v korpusu) rùzných substantivních kolokátù spojených s tímto adjektivem. Pro kolokace substantiva s adjektivem muûský jsme celkem obdrûeli 78
pøekladù z èeštiny do polštiny, a to 51 (z èehoû 43 s jedním výskytem) rùzných
substantivních kolokátù. Podíváme se na nejpoèetnìjší kolokace a jejich pøeklady do
polštiny a odkáûeme na nejzajímavìjší pøíklady. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny
pøekladové ekvivalenty uvádìny v základním tvaru prvního pádu singuláru s gramatickým rodem shodným se substantivem.
Prvním adjektivem, kterým se budeme zabývat, je lexém ûenský. Zamìøíme se zde na
deset nejpoèetnìjších kolokací. Nejèastìjší substantivní kolokáty adjektiva ûenský
v našem materiálu jsou: hlas (42 výskytù), tìlo (8), šaty (6), svìt (5), klín (5), oddìlení
(4), postava (4), klášter (4), hlava (4), údìl (4). Celkem jsme získali 196 výskytù
substantivních kolokátù adjektiva ûenský z celého èesko-polského komponentu InterCorpu. Nyní se podíváme, jak byly jednotlivé kolokace pøeloûeny do polštiny.
Kolokace ûenský hlas byla zastoupena nejvíce (42 výskytù) a také byla do polštiny
rùznì pøekládána. Nejoèekávanìjší variantou pøekladu je kobiecy g³os, která byla
nejpoèetnìjší a vyskytla se 27krát. Objevily se tøi pøeklady s jedním výskytem, které
byly pøeloûeny jako ¿eñski g³os, kobiecy œpiew a kobiecy chór. Další variantou byl
pøeklad, v nìmû bylo adjektivum v postpozici (coû je dáno povahou polštiny, která
èastìji neû èeština pouûívá adjektivum v postpozici), g³os kobiecy zastoupený pìti
pøíklady. V dalších zajímavých pøípadech se v pøekladu objevilo pouze substantivum
g³os (2 výskyty) a dvakrát se pøeklad realizoval jako spojení dvou substantiv, tj. g³os kobiet, wrzaski kobiet. V jednom pøípadì byla zkoumaná kolokace pøeloûena trojslovnou
kolokací chór kobiecych g³osów. Našli jsme i dva pøíklady trojslovné originální kolokace pøeloûené dvouslovnì, tj. sbor ûenských hlasù ® kobiecy chór, brebentìní ûenských
hlasù ® paplanina kobiet.
Další kolokace ûenské tìlo se vyskytla 8krát. V pìti pøípadech byla pøeloûena jako
kobiece cia³o. Objevil se i pøeklad s adjektivem za substantivem, tj. cia³o kobiece,
a spojení dvou substantiv cia³o kobiety. U jednoho výskytu tìlo bylo pøeloûeno jinak
neû cia³o, tj. jako kobiece kszta³ty.
Tøetí nejfrekventovanìjší kolokací byla kolokace ûenské šaty s poètem výskytù 6. Ve
dvou pøípadech byla pøeloûena jako kobiece suknie. Dále se ještì objevily po jednom
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výskytu pøeklady s jinými substantivy jako kobiece odzienie a kobiece stroje. Vyskytly
se i dva pøeklady s adjektivem za substantivem, tj. suknie kobiece a przebranie kobiece.
Následující dvì kolokace ûenský svìt a ûenský klín se vyskytly v korpusu 5krát.
Pøeklad kobiecy œwiat se vyskytl dvakrát, stejnì jako œwiat kobiet. Objevil se i jeden
výskyt pøekladu se dvìma substantivy œwiat kobiet. Pøeklady kolokace ûenský klín jsou
bliûší originálu, protoûe se 4krát objevil pøekladový ekvivalent kobiece ³ono a jednou
kobiece krocze.
Ostatních pìt kolokací ûenský údìl, ûenská postava, ûenské oddìlení, ûenský klášter
a ûenská hlava se vyskytly 4krát. ¦enský údìl byl pøeloûen dvakrát jako niewieœci los,
jednou jako los niewieœci a jednou jako kondycja ¿eñska. Kolokace ûenská postava byla
ve dvou pøípadech pøeloûena do polštiny jako kobieca postaæ a jednou jako postaæ kobieca a kobieca sylwetka. ¦enské oddìlení se objevil v pøekladu jako oddzia³ kobiecy
a jednou samotný oddzia³. Stoprocentní ekvivalenci nacházíme u kolokace ûenský
klášter, která byla ve všech pøíkladech pøeloûena jako ¿eñski klasztor, avšak výsledek
mùûe být ovlivnìn tím, ûe všechny doloûené pøíklady pocházejí z jednoho díla.
Nyní pøejdeme k dalšímu zkoumanému adjektivu muûský. Poèet všech výskytù
spojení lexému muûský se substantivem je o nìco menší neû v pøípadì lexému ûenský, je
to 78 výskytù, proto jsme se rozhodli popsat jen osm nejpoèetnìjších kolokací se substantivem. Jsou to tyto: hlas (17 výskytù), tìlo (4), ruka (4) a další se dvìma výskyty, tj.
muûská ješitnost, muûská postava, muûský potomek, muûské oko, muûská umývárna. Celkem jsme z celého èesko-polského komponentu InterCorpu získali 78 výskytù spojení
lexému muûský se substantivem. Nyní se podíváme, jak byly jednotlivé kolokace
pøeloûeny do polštiny.
Na první pozici v ranku se umístila kolokace muûský hlas se 17 výskyty, obdobnì
jako v pøípadì adjektiva ûenský kolokace se substantivem hlas je nejfrekventovanìjší.
Ekvivalence tu byla stoprocentní: ve všech pøípadech jsme získali pøeklad mêski g³os.
Další dvì kolokace muûské tìlo a muûská ruka se vyskytly 4krát kaûdá. První z nich
byla pøeloûena tøikrát jako mêskie cia³o a v jednom pøípadì trojslovný originál jiné
muûské tìlo se v polštinì vyskytl jako inny mê¿czyzna. U muûské ruky jsme pak našli
dva ekvivalenty: mêska rêka, který se vyskytl tøikrát, a s jedním výskytem rêka mê¿czyzny.
Následujících pìt kolokací muûská ješitnost, muûská postava, muûský potomek,
muûské oko a muûská umývárna se objevilo po dvou výskytech. Muûský potomek,
muûské oèi a muûská umývárna byly ve všech pøípadech pøeloûeny stejnì jako mêski potomek, mêska umywalnia a mêskie oczy7. Muûská ješitnost byla pøeloûena jako mêska
ambicja i mêska pró¿noœæ, muûská postava jako mêska postaæ a postaæ mêska.

4. Závìry a další práce s obdobným materiálem
Tento pøíspìvek se zabýval korespondencí kolokací s lexémem ûenský/muûský
v pøekladu z èeštiny do polštiny. Na základì dat z paralelního korpusu InterCorp jsme
zjistili, ûe vzájemná korespondence lexému ûenský, kobiecy a muûský, mêski je mezi
7

Kolokace muûské oko se vyskytla pouze v plurálu muûské oèi.
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èeštinou a polštinou vysoká. Pro lexémy ûenský a kobiecy èiní 74,79 %, zatímco pro
lexémy muûský a mêski 67,95 %, jde v obou pøípadech o vysoký pomìr ekvivalence.
Ukázalo se, ûe èeština odlišuje význam muûský a muûný, zatímco v polštinì jsou oba
tyto významy vyjádøeny jediným lexémem: mêski. Našli jsme rovnìû více pøekladových
ekvivalentù pro lexémy ûenský a mêski neû pro lexémy muûský a kobiecy, které mìly
pøesnìjší pøeklady. Patrná je sémantická prozodie, která se projejvovala ve spojení adjektiva s názvem obleèení jako napø. u pøekladového ekvivalentu dámský. Byl nejèastìji
zastoupený tam, kde se jednalo o obleèení, napø. moda kobieca ® dámská móda, kobieca suknia ® dámské šaty. Pokud jde o adekvátnost pøekladu z èeštiny do polštiny
jednotlivých lexémù, nejvyšší procento má lexém muûský, kterému odpovídá pøes 80 %
pøekladových ekvivalentù mêski. Z toho vyplývá, ûe èím více se procento výskytu
pøekladového ekvivalentu blíûí 100 %, tím vìtší je sémantická shoda ekvivalentu
s originálem. Ve vìtšinì pøípadù ekvivalence kolokací je vysoká, pouze zøídka je kolokace pøeloûena do samotného substantiva a tímto není úplná.
Další výzkum v této oblasti by se mohl soustøedit na lexémy, které nejsou
jednoznaènì pøekládány kvùli své polysémní povaze. Bylo by moûné na základì
korpusových dat vymezit nìjaké sémantické záleûitosti, které ovlivòují volbu správného
pøekladového ekvivalentu.
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CORRESPONDENCE OF COLLOCATION OF THE LEXEME ¦ENSKÝ/MU¦SKÝ
IN TRANSLATION FROM CZECH INTO POLISH
Summary

The goal of the paper was to examine the correspondence of collocation of the lexeme ûenský/muûský in
translation from Czech into Polish. The paper was divided into four sections that are focusing on: dictionary
equivalence of investigated adjectives, textual equivalence obtained based on corpus data, collocations of
investigated adjectives and conclusion and future work. The first part described dictionary entries of
investigated lexemes ûenský, muûský in Czech and ¿eñski, mêski in Polish. Entries was compared between both
languages. The next section was focusing on textual equivalence and mutual correspondence. It presents
translation equivalents of lexemes ûenský, muûský, ¿eñski, mêski obtained on the basis of Czech-Polish
component of parallel corpus InterCorp and the mutual correspondence which was pretty high for investigated
words, for lexemes ûenský and kobiecy makes 74,79% and for lexemes muûský and mêski 67,95%. The next
section was focusing on collocations of lexeme ûenský and muûský and their translations into Polish. It
described the most frequent examples of translations. The last part summarised the results of the research
where it was concluded that Czech differs the meaning of lexeme muûský and muûný, whereas Polish express
these two lexemes by one single lexeme: mêski. We found more translats for lexemes ûenský and mêski then
for muûský and kobiecy, which had more exact translats. The highest level of the translation correspondence
from Czech into Polish had lexeme muûský, which in 80% was translated into mêski. We can conclude that if
the percentage of occurrence of single translation is close to 100%, the semantic match is higher between
translation and original. In the most cases equivalence of collocations was high, only rarely collocation is
translated as a single noun and that it is not complete.

Recenzje i omówienia
Recenze a pojednání

STUDIA SLAVICA XX, z. 2
UNIWERSYTET OPOLSKI

OPOLE 2016

Patrycjusz Paj¹k, Groza po czesku. Przypadki literackie,
Warszawa 2014, ss. 480

Monumentalna monografia Patrycjusza Paj¹ka jest pierwszym syntetycznym ujêciem
problematyki literatury grozy w bohemistyce nie tylko polskiej, ale tak¿e œwiatowej.
Jako gatunek prozy uznawany przez wiêkszoœæ badaczy – zw³aszcza w Europie Œrodkowej – za trywialny, niski czy te¿ stricte rozrywkowy, mimo jego popularnoœci wœród
czytelników ró¿nych pokoleñ oraz rozwoju badañ nad kultur¹ i literatur¹ popularn¹,
czêsto bywa w peregrynacjach literaturoznawczych pomijany ze wzglêdów presti¿owych („prawdziwemu badaczowi nie wypada zajmowaæ siê literatur¹ niskich lotów”)
b¹dŸ metodologicznych, gdy¿ niewielka liczba opracowañ na ten temat skutkuje trudnoœci¹ w obraniu skutecznej metody badawczej. Autor podj¹³ siê wiêc problematyki pionierskiej, toruj¹c drogê kolejnym badaczom, a za swój cel obra³ przekrojowe ukazanie
czeskiej literatury grozy od jej pocz¹tków, przypadaj¹cych na koniec XVIII stulecia, do
wspó³czesnoœci.
Swoj¹ monografiê Paj¹k komponuje nie tylko jako przewodnik po kolejnych tytu³ach
spe³niaj¹cych wymogi gatunku, lecz przede wszystkim jako ukazanie roli, jak¹ groza
odgrywa³a w kolejnych epokach („terapeutyczna, estetyczna, krytyczna, pouczaj¹ca, poznawcza” – s. 28), a teza, któr¹ autor postawi³, brzmi: „Nie o sam efekt grozy w takim
przypadku chodzi, lecz o jego kulturow¹ wymowê w danym momencie historycznym”
(s. 28).
Za punkt odniesienia dla czeskiej powieœci/literatury grozy autor przyj¹³ biedermeierowsk¹ dominantê kulturow¹, uwa¿aj¹c j¹ za charakterystyczn¹ dla mentalnoœci Czechów (czy te¿ dla postrzegania czeskiej mentalnoœci z zewn¹trz) i traktuj¹c gotycyzm
jako wyraz lêku przed zagro¿eniem dla postawy ¿yciowej, któr¹ cechuj¹ pragmatyzm
oraz d¹¿enie do zachowania status quo. Teza ta zosta³a przedstawiona w pierwszym
rozdziale W cieniu Szwejka. Rozdzia³ drugi – Geneza literackiej grozy – ma charakter
teoretyczny. W rozdziale tym, powo³uj¹c siê na znanych badaczy horroru, m.in. Noëla
Carolla, Roberta Callois, Mariê Janion, Annê Wieczorkiewicz, a tak¿e psychologów,
socjologów i filozofów zajmuj¹cych siê problematyk¹ lêku, autor definiuje grozê oraz
jej funkcje. Dochodzi te¿ do s³usznego wniosku, ¿e literatura grozy w Europie Œrodkowej nie jest tak rozpowszechnionym gatunkiem, jak w krajach zachodnich, zw³aszcza
w obszarze kultury anglosaskiej, a wzorce, które œrodkowoeuropejscy pisarze czerpi¹
z literatur obcych, zawsze podlegaj¹ modyfikacjom uwzglêdniaj¹cym rodzim¹ tradycjê
kulturow¹.

136

Joanna Czapliñska

W rozdziale trzecim – Jarmarczna szko³a straszenia – Paj¹k skupi³ siê na pocz¹tkach
literatury grozy na ziemiach czeskich, zw³aszcza na popularnych wówczas tzw. volksbuchach oraz powieœciach krwawych, roli Václava Matìja Krameriusa oraz jego syna
w popularyzowaniu przek³adów obcej literatury rozrywkowej, a tak¿e przybli¿y³ funkcjonowanie ówczesnego rynku ksiêgarskiego. Badacz zwraca uwagê, opieraj¹c siê przede wszystkim na rozwa¿aniach Wiktora Szk³owskiego, na schemat fabularny, zgodnie
z którym budowano opowieœci jarmarczne. Rozdzia³ ten to zarazem popis oczytania autora w powieœci gotyckiej, gdy¿ omawiane czeskie (b¹dŸ sczeszczone) utwory umieszczane s¹ w szerszym kontekœcie historycznym i literackim, dziêki czemu uwydatniona
jest specyfika literatury powstaj¹cej w Czechach. Cenne jest zestawienie opowiadania
Václava Rodomila Krameriusa z pierwowzorem Williama Mundorfa i póŸniejsz¹ adaptacj¹ Edgara Allana Poego, w której autor wykazuje zmiany dokonane w tekœcie przez
kolejnych twórców – choæ wydaje siê, i¿ rozwa¿aniom tym brakuje zwiêz³ego podsumowania.
Kat i grabarz nadchodz¹ to kolejny rozdzia³, poœwiêcony gotyckim motywom
w twórczoœci Karela Hynka Máchy i Karela Sabiny. Autor podda³ analizie prozê poetyck¹ Krkonošská pou, powieœci Køivoklad i Cikáni, zwracaj¹c uwagê na zawarte
w nich w¹tki grozy. Dziwiæ jednak mo¿e choæby brak wzmianki o poemacie Maj,
zw³aszcza o scenie tortur i egzekucji Viléma, która – choæ krótka – obfituje w sugestywne
i odra¿aj¹ce obrazy cierpieñ wywo³uj¹ce grozê – zgodnie z tym, co autor przywo³ywa³
w rozdziale teoretycznym, zw³aszcza w referowaniu przemyœleñ Edmunda Burke’a.
Poddaj¹c ogl¹dowi powieœæ Hrobnik, badacz wskazuje na nowatorstwo utworu Sabiny,
autora nies³usznie chyba niedocenianego i postrzeganego przez pryzmat jego biografii.
Rozdzia³ Potwornoœæ ludowa zawiera pog³êbion¹ analizê ballad Karla Jaromíra Erbena. Autor s³usznie zwraca tu uwagê, i¿ groza w utworach zawartych w Kytici pe³ni³a
przede wszystkim funkcjê moralizatorsk¹, i podkreœlaj¹c, ¿e Erben jako jeden z nielicznych (o ile nie jedyny) autor XIX-wieczny siêga³ po czesk¹ demonologiê ludow¹, która
by³a pomijana jako „negatywna” strona folkloru, gdy¿ w okresie odrodzenia narodowego „zakorzenia siê interpretacja kultury ludowej jako Ÿród³a wy³¹cznie pozytywnych
wartoœci” (s. 163). W czêœci tej autor poddaje ogl¹dowi tak¿e obecnoœæ w¹tków wampirycznych, osadzaj¹c je na szerszym europejskim tle. Odbywaj¹c rekonesans na teren literatury brytyjskiej, autor móg³ jednak zwróciæ uwagê na to, i¿ wampir w literaturze
brytyjskiej odgrywa³ rolê „rekompensaty” za purytanizm literatury wiktoriañskiej i by³
namiastk¹ (aluzyjn¹) tabuizowanej seksualnoœci, co podkreœlane jest przez badaczy zarówno brytyjskich, jak i polskich. Omawiaj¹c wystêpowanie w¹tków wampirycznych,
autor wyszed³ poza XIX stulecie, ukazuj¹c równie¿ utwory XX-wieczne, przede wszystkim Josefa Nesvadby, Jiøego Kulhánka czy Jenny Nowak i Danieli Mlèanovej, oraz
nie tylko wykazuj¹c ró¿norodnoœæ w przedstawianiu postaci wampira, ale te¿ akcentuj¹c ich ró¿n¹ wartoœæ literack¹.
W rozdziale Praga w kolorze czarnym autor przypomnia³ rudolfiñskie legendy i ich
genezê, a tak¿e ich wp³yw na póŸniejsze postrzeganie Pragi jako miasta pe³nego tajemnic, widoczne w omawianych utworach Josefa Jiøego Kolára i Josefa Svátka. Obszerne omówienie twórczoœci Jakuba Arbesa w rozdziale Intelektualny demonizm przynosi
nie tylko zestawienie twórczoœci tego autora z utworami Poego, które dla Arbesa by³y
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bezpoœredni¹ inspiracj¹, ale te¿ zatrzymanie siê nad gatunkiem, jakim jest romanetto.
Autor jednak nie uwzglêdni³ definicji tego gatunku autorstwa Krystyny Kardyni-Pelikánovej w S³owniku rodzajów i gatunków literackich pod red. Grzegorza Gazdy
i S³owinii Tyneckiej-Makowskiej – dla polskiego czytelnika niebohemisty publikacji
z pewnoœci¹ istotniejszej ni¿ opracowania czeskie. W rozdziale tym za najcenniejszy
uwa¿am podrozdzia³ Poetyka tajemnicy, w którym autor dokonuje celnych spostrze¿eñ
dotycz¹cych konstrukcji Arbesowych romanett. Zestawiaj¹c romanetta Arbesa z twórczoœci¹ Franza Kafki, autor pomin¹³ jednak artyku³ Karla Krejèego Dvojí konfrontace:
Arbes a Kafka, który przywo³any jest w bibliografii wspomnianego has³a w S³owniku
rodzajów i gatunków literackich. Rozdzia³ ten jednak uwa¿am za jeden z najlepszych
z ca³ej monografii, przynosi bowiem wnikliw¹ refleksjê nad twórczoœci¹ Arbesa.
Martwe jest piêkne to z kolei prezentacja literatury grozy pióra Jiøego Karáska ze
Lvovic, w której rozwa¿ania dotycz¹ te¿ zwi¹zków literatury grozy z dekadencj¹ i jej
fascynacj¹ okultyzmem. Karásek ze Lvovic jako pisarz konsekwentnie stylizuj¹cy siê
na dekadenta, mimo i¿ jego twórczoœæ nie osi¹gnê³a wy¿yn literackich, jest wed³ug autora przyk³adem dekadenckiej odmiany czeskiego gotycyzmu literackiego (s. 279)
i jako taki ze wszech miar zas³uguje na przywo³anie. Przejawy okultyzmu Paj¹k widzi
równie¿ u Emanuela Lešehrada, Felixa Achillesa de la Cámary, Karela Piskoøa, Eduarda Rady, a tak¿e u Ladislava Fuksa w jego ostatniej powieœci.
Metagroza zamiast grozy to obszerny rozdzia³ przedstawiaj¹cy funkcjê, jak¹ groza
pe³ni³a w twórczoœci awangardystów: Ladislava Klímy, Jakuba Demla, Josefa Váchala
i Vítìzslava Nezvala. Autor dochodzi do cennego spostrze¿enia, ¿e „Klíma, Deml,
Váchal i Nezval dostrzegaj¹ w gotycyzmie literackim formu³ê, któr¹ mo¿na wykorzystaæ w celu upowszechniania jednego z zasadniczych postulatów awangardy, jakim jest
negacja tradycyjnych ram tworzenia i odczytywania tekstu literackiego. [...] w efekcie
[...] zmuszaj¹ swoich czytelników do erudycyjnego wysi³ku, poniewa¿ zwracaj¹ ich
uwagê na kontrast miêdzy znanym im popularnym schematem literackim a intencj¹
twórcy, wykraczaj¹c¹ poza tradycyjne ukierunkowanie tego schematu” (s. 323).
Rozdzia³ Psychopatologia przemocy poœwiêcony jest XX-wiecznym utworom, w których miejsce nadnaturalnych zjawisk zajê³a przemoc, ukazuj¹ca potwornoœæ natury ludzkiej. Zastanawiaj¹c siê nad mo¿liwoœci¹ pisania w konwencji horroru o bestialstwach
nazizmu i totalitaryzmu, autor zwraca uwagê na kulturowe i polityczne uwarunkowania
rynku wydawniczego po II wojnie œwiatowej, który od ca³kowitego zakazu wydawania
horrorów doszed³ do tolerowania tego gatunku jako „ideologicznie nieszkodliwego”.
Autor zatrzymuje siê najpierw nad dwiema powieœciami, traktuj¹cymi o nazizmie/wojnie jako grozie. Zestawiaj¹c Palacza zw³ok Ladislava Fuksa z powieœci¹ Jana Pelca
...a to mi nemùete udìlat, autor podkreœla ró¿nice miêdzy nimi, jednak zaznacza wykorzystanie podobnego schematu fabularnego; s³usznie te¿ konstatuje, ¿e obaj pisarze znaleŸli ambitn¹ drogê literackiego rozrachunku z wojennymi i okupacyjnymi doœwiadczeniami, w której Z³o przybiera ludzk¹ postaæ.
O rozrachunku z totalitaryzmem natomiast pisze badacz w rozdziale Wszyscy s¹ potworami, gdzie omawia utwory powsta³e w latach 70. i 80.: Mimner aneb hra o smrïocha Jiøego Grušy, Morèata Ludvíka Vaculíka, Katynì Pavla Kohouta, Strach nad Albrechtovem Harry’ego Crasta, Miêso Martina Harníèka, Œcierwopiewcy Jana Køesadly i Sjezd
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abiturientù Václava Zykmunda. We wstêpnych informacjach o tekstach autor nie
uwzglêdni³ istotnego faktu, i¿ Mimner aneb hra o smrïocha by³ pierwotnie wydany pod
pseudonimem Samuel Lewis i ukaza³ siê jako powieœæ w oœmiu odcinkach na ³amach
czasopisma „Sešity pro literaturu a diskusi” w latach 1968–1969 pod tytu³ami První,
Druhý itd. List z Kalpadocie. To¿samoœæ autora wkrótce zosta³a odkryta, a sam Gruša
zosta³ oskar¿ony o rozpowszechnianie pornografii – œledztwo jednak umorzono (zob.
Slovník èeských spisovatelù od roku 1945, díl 1., Praha 1995). Dla omawianych powieœci autor stworzy³ nowe okreœlenie – „krwawe antyutopie” czy te¿ „horrory antyutopijne”. Mo¿na by siê z tym spieraæ, gdy¿ antyutopia (dystopia) jest gatunkiem na tyle dobrze zdefiniowanym, ¿e obecnoœæ w niej elementów grozy czy potwornoœci wpisana
jest w jego konstrukcjê. Terminy te wydaj¹ siê ponadto nie do koñca adekwatne, gdy¿
nie zawsze obecna jest w tych utworach krew czy horror, czêœciej zbli¿aj¹ siê swoj¹ atmosfera do thrillerów.
W podrozdziale Kat i ofiara Paj¹k zestawia dwie powieœci o analogicznym schemacie fabularnym – Morèata i Œcierwopiewców, których podobieñstwo, jak zauwa¿a autor,
polega równie¿ na ironicznym stosunku narratora do opowiadanej historii. Snuj¹c rozwa¿ania na temat powieœci Køesadly, badacz dochodzi do wniosków podobnych do
stwierdzeñ pisz¹cej te s³owa, przedstawionych w monografii To¿samoœæ banity. Problematyka autoidentyfikacji w m³odej czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 roku (Szczecin
2006) – co z jednej strony jest potwierdzeniem, i¿ moja œcie¿ka interpretacyjna by³a trafna,
jednak z drugiej – œwiadczy o braku oczytania autora w dorobku polskich bohemistów.
W podrozdziale Jêzyk normalnej przemocy badacz zatrzymuje siê nad utworami Kohouta, Grušy i Harníèka, zwracaj¹c uwagê na jêzyk jako œrodek nobilitacji przemocy.
Niestety, jest to jedyna perspektywa, z której spogl¹da na te utwory – zaiste istotna, jednak równie wa¿n¹ rolê w tekstach tych (zw³aszcza w Miêsie i Mimnerze...) odgrywa
przestrzeñ (odsy³am do monografii mojego autorstwa Dziedzictwo robota. Wspó³czesna
czeska fantastyka naukowa, Szczecin 2001), a tak¿e np. problematyka etyki i empatii.
Swój niedosyt z lektury tej partii monografii usprawiedliwiam tym, i¿ w rozdzia³ach poprzednich autor podejmowa³ siê wnikliwej i wszechstronnej analizy utworów literackich
– w tym jednak podrozdziale skupi³ siê jedynie na wycinkowym ogl¹dzie.
Ostatni¹ analityczn¹ czêœci¹ monografii jest rozdzia³ Ekologia kamienia i ducha,
w którym Paj¹k skupi³ siê na twórczoœci Miloša Urbana. Tu ponownie zabrak³o informacji (nie pojawi³a siê ona równie¿ w bibliografii), i¿ nowela Michaela pierwotnie ukaza³a siê pod pseudonimem Max Unterwasser (co zreszt¹ by³o drug¹ mistyfikacj¹ w karierze autora), ponoæ ze wzglêdu na obecn¹ w utworze zbyt wybuja³¹ erotykê. Osobiœcie
przyznam, i¿ liczy³am na bardziej pog³êbion¹ analizê powieœci Kl¹twa siedmiu koœcio³ów, a zw³aszcza na zatrzymanie siê nad intertekstualnoœci¹ tego utworu, który zawiera wiele odniesieñ zarówno do czeskiej, jak i angielskiej powieœci gotyckiej. W rozdziale tym autor zatrzymuje siê tak¿e nad relacjami pomiêdzy postmodernizmem
a groz¹, przywo³uj¹c opinie znawców gatunku – jednak ze wzglêdu na obszernoœæ tej
problematyki podrozdzia³ ten wydaje siê li tylko rekonesansem. Z twórczoœci¹ Urbana
zostaje zestawiona powieœæ Jana Bittnera Deník kastelána.
Podsumowuj¹cym rozdzia³em jest Idylla i groza, w którym autor pokusi³ siê o stworzenie periodyzacji czeskiego gotycyzmu literackiego, a tak¿e wykaza³ specyfikê cze-
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skiej powieœci grozy, nierozerwalnie zwi¹zanej z biedermeierem, który naznaczy³ nie
tylko czesk¹ literaturê, ale i czesk¹ mentalnoœæ – zarówno poprzez jego potwierdzenie,
jak i zaprzeczenie. Badacz celnie wyra¿a to w zdaniu: „Czeski gotycyzm – zw³aszcza
w swoich formach ambitniejszych artystycznie – wype³nia wiêc, czasem jednoczeœnie,
dwie role: terapeutyczn¹ (stanowi ujœcie dla biedermeierowskich lêków) i krytyczn¹
(ods³ania biedermeierowski demonizm)” (s. 432) i zgrabnie zamyka swoj¹ monografiê
klamr¹, powracaj¹c do postaci Szwejka bynajmniej nie jako potwora, ale jako postaci
symbolizuj¹cej „potwornoœæ zwyczajnoœci” (s. 434).
Patrycjusz Paj¹k postawi³ sobie za ambitny cel dokonanie przegl¹du czeskiej literatury grozy od jej pocz¹tków do wspó³czesnoœci. Wedle mojej wiedzy „wy³apa³” niemal
wszystkie opublikowane ksi¹¿kowe tytu³y mieszcz¹ce siê w zakresie tego gatunku – lub
w znacznym stopniu wykorzystuj¹ce w¹tki grozy. Zabrak³o mo¿e omówienia opowiadañ, publikowanych na ³amach czasopism specjalizuj¹cych siê w literaturze SF-F, takich jak „Ikarie”, „Pevnost” czy „XB-1”, oraz antologii opowiadañ Je dobré být mrtvý,
poœwiêconych kolejnemu bohaterowi horrorów – zombie, jednak utwory te wpisuj¹ siê
w³aœciwie jedynie w literaturê o charakterze stricte rozrywkowym i zas³ugiwa³yby
mo¿e jedynie na wzmiankê. Rozwa¿ania autora s¹ solidnie podbudowane teoretycznie
i uwzglêdniaj¹ dociekania badaczy nie tylko literatury, ale tak¿e psychologii, socjologii,
historii etc., staraj¹c siê odnieœæ czesk¹ literaturê grozy do literatury europejskiej a tak¿e
osadzaj¹c j¹ w konkretnych realiach historyczno-kulturowych. Autor stara³ siê wysun¹æ
na pierwszy plan nie tylko stricte rozrywkowe walory omawianych tekstów, ale uwypukliæ ich podteksty. Oceniaj¹c monografiê jako zwart¹ ca³oœæ, nale¿y przyznaæ, i¿ postawion¹ we wstêpie tezê autor obroni³, wykazuj¹c, i¿ czeska literatura grozy ró¿ni siê od
zachodnioeuropejskiej i œwiatowej, nawet jeœli czerpie z niej wzorce, modyfikuje j¹
i dostosowuje do w³asnych potrzeb – ideologicznych, kulturowych, politycznych,
a zw³aszcza mentalnoœciowych. Reasumuj¹c – za najwartoœciowsze uwa¿am czêœci monografii dotycz¹ce literatury do lat 60. XX stulecia, w których autor przedstawi³ przemyœlan¹, wieloaspektow¹ analizê twórczoœci pierwszych twórców literatury grozy, a tak¿e Jakuba Arbesa, Jiøego Karáska ze Lvovic, Ladislava Fuksa. Rozdzia³y poœwiêcone literaturze od lat 70. ubieg³ego wieku do wspó³czesnoœci nosz¹ znamiona powierzchownoœci, wynikaj¹cej zapewne z chêci przedstawienia ca³oœci fenomenu, jakim jest literatura grozy, jednak ambicja ta odbi³a siê na jakoœci niektórych partii tekstu. Brakuje tu
ukazania specyfiki czeskiej literatury grozy na tle literatury europejskiej czy nawet
w wê¿szym zakresie – œrodkowoeuropejskiej. Na przyk³ad omawiaj¹c czeskie antyutopie, autor nie zestawia ich choæby z polskimi, które maj¹ ca³kowicie odmienny, bardziej
socjologizuj¹cy charakter (na myœl nasuwa siê zw³aszcza Paradyzja Janusza A. Zajdla,
w której funkcja jêzyka – akcentowana przez badacza w przypadku powieœci Kohouta,
Grušy i Harníèka – odgrywa zasadnicz¹ rolê). Porównania pojawia³y siê we wczeœniejszych partiach monografii i ich brak w kolejnych budzi spory niedosyt.
Autor konsekwentnie pod¹¿a w³asnym tropem, wyznaczonym przez obran¹ perspektywê badawcz¹, co chwilami skutkuje jednak hermetycznym ogl¹dem, w którym nie
uwzglêdnia on innych mo¿liwoœci interpretacyjnych, jakie mog³yby zostaæ choæby
zasygnalizowane. W tym kontekœcie dziwiæ mo¿e ignorowanie dorobku polskich bohemistów – wypada wspomnieæ o monografii Anny Gawareckiej Margines i centrum.

140

Joanna Czapliñska

Obecnoœæ form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia miêdzywojennego (Poznañ 2012), w którym pojawia siê analiza Valerii Nezvala, o monografiach
mojego autorstwa (wy¿ej wymienionych), a tak¿e opracowaniach badaczy czeskich –
wybitnej monografii Vladimíra Papouška Existencialisté. Existenciální fenomény v èeské próze dvacátého století (Praha 2004), w której pojawiaj¹ siê refleksje na temat œmierci w twórczoœci Jakuba Demla i Ladislava Klímy, które mog³yby byæ dla autora cenn¹
inspiracj¹, jak równie¿ o licznych monograficznych opracowaniach tego samego badacza dotycz¹cych twórczoœci Egona Hostovskiego, która – wprawdzie jedynie w formie
wzmianki – jest w Grozie po czesku przywo³ywana. Brak znajomoœci wspomnianych tekstów – wobec ewidentnego oczytania autora w literaturze teoretycznej i historycznoliterackiej – uwa¿am za spore niedoci¹gniêcie, gdy¿ w rozwa¿aniach humanistycznych
istotne jest umiejscowienie swoich refleksji w kontekœcie konstatacji, które ju¿ zosta³y
poczynione.
Podobnie razi mnie – co byæ mo¿e jest jedynie moim subiektywnym odczuciem –
aprioryczne syntetyzowanie wniosków bez poddania g³êbokiej analizie poszczególnych
utworów. Nieliczne wyj¹tki (np. analiza utworów Máchy) s¹ wy³¹cznie potwierdzeniem
tej regu³y. Brakuje w pracy ilustracji stawianych tez, tym bardziej ¿e informacyjny charakter wielu pasa¿y wskazuje na to, i¿ intencj¹ autora by³o dotarcie do szerokiego grona
odbiorców, nie jedynie w¹skiego krêgu bohemistów, przynajmniej czêœciowo zaznajomionych z omawianymi utworami. W tej sytuacji cytaty czy choæby omówienie scen,
które stanowi¹ dla Paj¹ka podstawê do wyci¹gania syntetyzuj¹cych wniosków, by³yby
nie tylko argumentem w analizie, ale tak¿e Ÿród³em informacji dla czytelnika niewtajemniczonego w niejednokrotnie niszow¹ czesk¹ produkcjê literack¹. Przyjêty przez autora
skrótowy tok myœlowy (aczkolwiek potwierdzaj¹cy jego erudycjê) skutkuje te¿ w wielu
partiach monografii brakiem jasnoœci co do tego, czy jego stwierdzenia s¹ rezultatem
w³asnych przemyœleñ wynikaj¹cych z lektury tekstów Ÿród³owych, czy tylko lektury ich
wczeœniejszych opracowañ.
Razi mnie te¿ maniera, niezgodna z przyjêt¹ polsk¹ norm¹ edytorsk¹, by tytu³y wszystkich przywo³ywanych tekstów a priori podawaæ po polsku. Wed³ug znanych mi zasad
tytu³y utworów nigdy niet³umaczonych na polski podawane s¹ w oryginale, natomiast
w nawiasie podaje siê ich polski autorski przek³ad, natomiast w przypadku utworów ju¿
przet³umaczonych procedura jest odwrotna (w nawiasie tytu³ orygina³u). Jest to zarazem
znak dla czytelnika wskazuj¹cy na dostêpnoœæ tekstów w przek³adzie. W przypadku
t³umaczeñ (nielicznych) cytatów zabrak³o te¿ nazwiska t³umacza (w domyœle zapewne
sam Patrycjusz Paj¹k, lecz nigdzie ta informacja nie zosta³a podana).
Mimo tych niedoci¹gniêæ monografia Patrycjusza Paj¹ka jest niew¹tpliwie istotnym
dokonaniem, pierwsz¹ prób¹ syntetycznego ujêcia tego specyficznego gatunku, jakim
jest czeska powieœæ grozy.
Joanna Czapliñska

STUDIA SLAVICA XX, z. 2
UNIWERSYTET OPOLSKI

OPOLE 2016

Michala Benešová, Ve svìtle kabaly: ¦idovská mystika
v polské literatuøe meziváleèného období, Praha 2016, ? s.
Praûská polonistka a bohemistka Michala Benešová se ve své knize s názvem Ve
svìtle kabaly: ûidovská mystika v polské literatuøe meziváleèného období zamìøuje na
sledování prvkù ûidovské mystiky v období vymezeném v dìjinách polské literatury
dvìma svìtovými válkami. Badatelka problematiku, která uû dlouhodobì stojí v centru
jejího zájmu, mapuje na pøíkladu tøí autorù, jimiû jsou Aleksander Wat (1900–1967),
Bruno Schulz (1892–1942) a Boles³aw Leœmian (1877–1937). Uû z tohoto výètu je
zøejmé, ûe se autorka vìnuje jak tvùrcùm, u nichû je spojení se ûidovskou problematikou patrné na první pohled (jako je tomu napø. u Bruna Schulze), tak tìm, u nichû je
toto spojení ménì oèekávané (jako u Aleksandra Wata).
Za prvé musíme konstatovat, ûe aèkoli se všichni tøi analyzovaní autoøi po letech
menšího zájmu ze strany polských vìdcù pomalu vracejí na badatelskou pùdu, doposud
chybìla monografie, která by si kladla za cíl srovnání všech tøí s ohledem na mapovanou problematiku. Za druhé: uû na tomto místì je tøeba ocenit fakt, ûe se práce Michaly
Benešové snaûí pøiblíûit tvùrce starší, jejichû tvorba spadá pøedevším do kontextu
dvacátých a tøicátých let minulého století a kteøí se dostávají do centra pozornosti cizích
polonistù spíše ojedinìle. V pracích èeských literárních historikù, kteøí se vìnují
dìjinám polské literatury, je patrná tendence zamìøovat se spíše na souèasná díla
a novìjší autory. Lze tedy konstatovat, ûe posuzovaná kniha zaplòuje mezeru v literárním výzkumu a mùûe obohatit èeského ètenáøe o zajímavý vhled do tvorby trojice
zmínìných autorù.
Analytické èásti práce pøedchází rozsáhlé pojednání pøedstavující metodologická
východiska, jimiû jsou na rovinì literárnìvìdné zejména hermeneutika a intertextuální
pøístup k literárnímu dílu a na rovinì mimoliterární tradice ûidovské mystiky, pøedevším
kabaly. Autorka vychází z široce chápané hermeneutiky, pøièemû, jak samá podotýká,
nejbliûší jí je definice Miroslava Mikuláška, na kterého odkazuje. Nechybí ale ani
jména velikánù hermeneutického zpùsobu uvaûování o literárním díle, jakými jsou
Hans-Georg Gadamer, Paul Ricouer a další. Michala Benešová má schopnost psát
o komplikovaných záleûitostech, napø. o vztahu mezi ûidovskou mystickou hermeneutikou a moderní literární hermeneutikou, srozumitelným jazykem, který se místy blíûí
eseji, coû lze povaûovat za velké plus posuzované publikace. V literárnìvìdném diskurzu jak polském, tak èeském lze pozorovat spíše opaènou tendenci, která ménì zkušené
recipienty, jakými jsou napøíklad studenti filologických oborù, od èetby odborných
studií èasto odrazuje. V této èásti autorka dokazuje, ûe je schopná pracovat se zvolenou
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metodologií a zná stìûejní díla a základní autory, o èemû svìdèí jak samy metodologické kapitoly, tak bohatý seznam sekundární literatury. V úvodní teoretické èásti
nechybí ani krátký pøehled historicko-literárního kontextu polského písemnictví ve
sledovaném období, jenû je pak nápomocen k porozumìní Watovì, Schulzovì a Leœmianovì tvorbì a jejímu zasazení do širšího kontextu dìjin polské literatury dvacátého
století. Michala Benešová v nìm peèlivì rekonstruuje rùzné koncepce polských
literárních historikù, vymezujících dvì desetiletí mezi svìtovými válkami èasto odlišnì,
a konfrontuje je navíc s odlišným chápáním napø. pojmu moderna/modernizmus
v èeském a polském literárnìvìdném diskurzu. V pøípadì hermeneutického uvaûování
o literatuøe hrají nejdùleûitìjší roli otázky, které jsou nad èteným (rozebíraným) textem
kladeny. Nejinak pøistupuje k textùm analyzovaných autorù i autorka práce, coû je
viditelné uû v samotné struktuøe obsahu, v nìmû mají názvy úvodních kapitol
vìnovaných tvorbì jednotlivých autorù podobu tázacích vìt (Jak èíst…?). Autorka na
tyto otázky následnì v nìkolika úvodních odstavcích odpovídá a nastiòuje pøitom
zpùsob dalšího uvaûování a reflektování jejich tvorby. Vyzdvihuje tak dialogický vztah
mezi textem a interpretem, blízký právì hermeneutice.
Autorka si, jak sama podotýká, vybrala tvùrce, kteøí se s ûidovskou tematikou
vyrovnávají odlišným zpùsobem. Pøistupuje však k jejich tvorbì podle podobného klíèe
– sleduje urèité základní motivy nebo tematické okruhy, které – podle ní – souvisejí
s tradicí ûidovské mystiky, pøedevším kabaly. Proto ji u všech tøí spisovatelù zajímá
mimo jiné vztah k jazyku, obrazy stvoøení èi s tím související motiv golema a jeho modifikace, u kaûdého z tvùrcù zpracované jiným zpùsobem. Uû samotný výbìr autorù byl
tedy promyšlený a zaslouûí si ocenìní. Rùzná je také znalost jejich dìl (a tím pádem
i jejich recepce) mezi èeskými ètenáøi a v èeském literárnìvìdném diskurzu. Zatímco
Schulzovu a Leœmianovu tvorbu znají zájemci o polskou literaturu díky nìkolika
pøekladùm (jejich výèet autorka uvádí v seznamu pouûité literatury v oddílu Èeské
pøeklady), v pøípadì díla Aleksandra Wata vzniká problém, protoûe tento básník a prozaik, spojovaný hlavnì s futurismem, jímû byl fascinován v první etapì své umìlecké
dráhy, doposud nenašel své pøekladatele do èeštiny (mimo jiné právì kvùli svému
specifickému pøístupu k jazykové otázce). I z tohoto úhlu pohledu zaplòuje publikace
Michaly Benešové jednu z mezer v èeském polonistickém diskurzu.
Jak je vidìt uû v samotném obsahu, klíèem ke zkoumané problematice není chronologie, ale spíše blízkost nebo pøesnìji otevøenost vùèi otázkám ûidovské mystiky. Proto
autorka práce zaèíná autorem témìø neznámým v èeském literárním prostøedí – tedy
Aleksandrem Watem. V tom lze spatøovat také pøínos knihy, díky které se mùûe tato situace alespoò trochu zmìnit. Autorka si v tomto pøípadì musela také poradit s obtíûným
Watovým jazykem, protoûe pøeklady jeho textù do èeštiny (pravdìpodobnì právì
z dùvodu zmínìné nároènosti) dosud neexistují. Sama se proto postarala o nesnadný
pøeklad vybraných fragmentù z Watova futuristického díla. Watovu tvorbu rozebírá
v šestnácti podkapitolách. Jak sama upozoròuje, Wattovo dílo se stává stále èastìji
pøedmìtem zájmu polských literárních historikù, jejichû názory a práce zná a èasto na
nì odkazuje. V této souvislosti musím podotknout, ûe na nìkolika místech Michala
Benešová úspìšnì polemizuje s tezemi nìkterých odborníkù, napø. W³adys³awa Panase
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nebo S³awomira Jacka ¯urka, pøípadnì obohacuje jejich zpùsob vnímání tohoto básníka
a prozaika o pohled prizmatem ûidovské mystické tradice.
Více místa ve srovnání s dalšími dvìma autory vìnuje Michala Benešová pøiblíûení
Watova ûivota, vûdy však v souvislosti s jeho dílem, proto nejde o klasický Watùv medailon. Autorèiným úmyslem bylo spíše vyzdvihnout vzájemné prolínání Watova díla
a ûivota. Proto se ètenáø necítí být zatíûen zbyteènými biografickými informacemi. Aleksandra Wata povaûuje autorka práce za „atypického futuristu“, øeèeno jejími slovy. Také
z tohoto dùvodu spatøuje v jeho futuristických jazykových experimentech obdobný
vztah k jazyku, jakým se vyznaèují kabalistické permutace písmen. Stejnì je moûné
upozornit na to, ûe si badatelka všímá i textù, které se neprávem nedoèkaly pozornosti
ze strany jiných odborníkù, jako napø. báseò P³odzenie. Pocit jistého nedostatku naopak
mùûe pocítit ètenáø v pøípadì namopaniku s názvem ¯ywoty, který shrnuje jen v jednom krátkém odstavci, v nìmû upozoròuje na zajímavou práci s jazykem a neologismy.
Celkovì lze konstatovat, ûe právì tato èást práce, zpracovávající námìt Watova
intertextuálního navazování na kabalistickou tradici, je velmi pøesvìdèivá, pøehledná
a ukazuje výbornou znalost mapované problematiky.
Druhým autorem, jehoû dílu se Michala Benešová vìnuje, je Bruno Schulz, rodák
z dnes ukrajinské Drohobyèe, rovnìû spojovaný se ûidovskou kulturou. Analýze podrobuje jeho umìleckou prózu a esejistiku, zaèíná ale poznámkami, jeû mapují promìny
literárnìvìdného pøístupu k Schulzovu dílu. Badatelku však v návaznosti na zvolené
téma zajímají pøedevším motivy golema (Schulzovo specifické pojetí tohoto motivu
analyzuje na základì novely Wiosna), typické Schulzovy metafory svìta jako knihy, respektive textu, èi motiv svìtla. Všechny pøitom badatelka vyvozuje z kabalistického
zpùsobu uvaûování o ûivotì. I v Schulzovì pøístupu k jazyku, jenû „nazývá i nepostaèuje k nazvání, odkrývá i zahaluje“, spatøuje Michala Benešová odraz kabalistického
zpùsobu vnímání posvátného textu Tóry. Právì v odlišném zpùsobu zacházení s jazykem jakoûto základním stavebním materiálem spatøuje autorka práce základní rozdíl
mezi dvìma analyzovanými autory a správnì konstatuje: „Zatímco novátorství Aleksandra Wata – futuristy je zaloûeno na bourání starého a je zahledìno primárnì do budoucnosti, Bruno Schulz ,renovuje‘, respektive oûivuje minulé, usiluje o návrat k minulému“.
Poslední analytická èást je vìnována významnému polskému básníkovi rozkroèenému mezi dvìma významnými epochami v dìjinách polské literatury (Mladým Polskem a meziváleèným dvacetiletím), jímû je Boles³aw Leœmian. Pøestoûe v jeho díle
najdeme báseò pøímo nazvanou Kabala, má podle autorky právì Leœmian k tradici
ûidovské mystiky ze všech analyzovaných autorù nejdále. V básni Kabala si autor spíše
pohrává se zjednodušenou a povrchní pøedstavou o kabale. Jak si všímá autorka, studií
vìnovaných Leœmianovì tvorbì existuje celá øada (na vìtšinu z nich také odkazuje), je
ale jen málo badatelù, kteøí se pokoušeli podrobnìji vykládat jeho poezii ûidovskou optikou, nebo pøesnìji optikou ûidovské mystiky. Samotná autorka si zároveò uvìdomuje
jistou asymetriènost své práce a konstatuje, ûe nabízí a pøedkládá ètenáøi pouze „krátký
exkurz do ûidovské problematiky“ v Leœmianovì díle. Na rozdíl od pøedchozích autorù
byl Leœmian výhradnì básník, proto jsou také pøedmìtem rozboru výluènì jeho
básnické texty. V jeho mnohovrstevnaté a „mnohohlasé“ poezii badatelka hledá mimo

144

Aleksandra Paj¹k

jiné rùzné podoby Boha, krátce charakterizuje nìkteré z typických leœmianovských
golemovských postav, její pozornost upoutávají básnì jako napø. Pan B³yszczyñski,
Szewczyk nebo poéma Eliasz. S ohledem na slabší vazbu Leœmianova díla na koncepty
ûidovské mystiky je èást vìnovaná jeho tvorbì kratší neû pøedchozí kapitoly.
Na závìr bych také ráda vyzdvihla, ûe Michala Benešová píše o komplikovaných
záleûitostech jazykem srozumitelným, coû, jak se domnívám, zpùsobí, ûe zájem o její
knihu budou sdílet jak literární vìdci, tak i bìûní ètenáøi, jimû tato práce umoûní
seznámit se s polskou literaturou o nìco blíûe. V souèasném literárním diskurzu to není
obvyklé, proto si tento fakt zaslouûí zvláštní poznámku. Ocenila bych rovnìû badatelèinu soustavnost, s jakou ètenáøùm nabízí na zaèátku kaûdé z podkapitol citáty
z následnì analyzovaných literárních dìl, coû pùsobí dojmem blízkého vztahu k tvorbì
autorù, kteøí se stali centrem jejího zájmu. Uznání si zaslouûí také bohatá primární
a hlavnì sekundární literatura, v níû se najdou odborné publikace v èeštinì, polštinì
i angliètinì, které pak Michala Benešová úspìšnì vyuûívá. Monografie se tak stává
úspìšným krokem k hlubšímu porozumìní tvorbì všech tøí autorù s dùrazem na jejich
vztah k ûidovské mystice, zvláš ke kabale.
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