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AKÝ JE PÔVOD NÁZVU RIEKY HORNÁD?
Andrea GOÓTŃOVÁ
What is the origin of the Hornád River name?
Abstract: In the center of our attention is the analysis of the Hornád River name. Its name has
been attracting the attention of many authors since the distant past. By illustrating and
explaining the different theories our aim was to highlight their (non)legitimacy while we also
express our own opinion on the topic.
Keywords: onomastic, hydronyms, the Name of River Hornád, analysis, diverse theories
Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach; andreagootsova@gmail.com

Najstarńie záznamy viaņuce sa s názvom rieky Hornád pochádzajú z Anonymovej
kroniky, ktorá vznikla okolo roku 1200, a pre rieku sa uvádzajú podoby Honrat, Honrad.
Anonymus ņijúci v 12. storočí sa domnieval, ņe názov existoval uņ pred príchodom Maćarov
do povodia hornej Tisy, čím v podstate predpokladal jeho slovansko-slovenský pôvod
(Györffy 1975: 150).
Iný názor mal na konci 19. storočia maćarský akademik S. Borovszky, ktorého
germanisticky orientovaná koncepcia zdôrazņovala, ņe názov rieky Hornád má germánsky
prapôvod. Starohornonemecké slovo hornath povaņoval S. Borovszky za hľadaný koreņ,
ktorý znamená rohatý, čo by prenesene znamenalo, ņe rieka je kľukatá (citované podľa
Martinka 1941). Túto koncepciu odmietol Martinka (1941: 89) s odôvodnením, ņe „(...)
okrem významoslovnej ťaņkosti má i tú slabinu, ņe ak Nemci v nemeckej alebo v latinskej
osnove chceli pomenovať rieku Hornád po nemecky, nikdy by ju neoznačili tvarom Hornath,
ale Conrad, Konrath, Chonrad, Corrad, Cunrad, Kundert.― Svoje konńtatovanie podoprel
i výsledkami výskumov K. Wagnera, L. Bartholomaeidesa, no najmä K. Schröera, ktorý,
organizujúc vedecký výskum karpatských Nemcov, uznal, ņe Kundert, Kunnert je nemecké
meno Hornádu (Martinka 1941). Okrem nemeckej proveniencie sa hľadali korene názvu rieky
aj v latinčine, čoho dôkazom je interpretácia J. Hradszkého, ktorý zastával názor, ņe fluvius
Conradi značí Konradovu rieku. Divergentný pohľad k predchádzajúcim koncepciám ponúkol
v roku 1917 J. Melich, ktorý za najstarńiu podobu názvu rieky Hornád povaņoval Chonrád.
Jeho bliņńiu motiváciu síce neobjasnil, pretoņe bol presvedčený, ņe pôvod je neznámy, no
predkladal vývoj jednotlivých foriem v maćarskom jazyku v časovej postupnosti:
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Chonrád/Chonrát > Honrád/Honrát; Chornád/Chornád > Hornád/Hornát > Harnád/Harnát
> Hѐrnád/Hѐrnát > Hernád/Hernát. Z maćarského tvaru Hornád vznikol slovanský názov
Hornád, z Chonrát nemecký tvar Kunert. Latinský variant Conrada má podľa Melicha
humanistický pôvod a vznikol úpravou z Chonrád (Melich 1905: 302). K nejasnej motivácii
sa priklonil aj V. Ńmilauer (1932: 393-394), ktorý síce zaznamenal rôznorodé formy názvu
(r. 1230 Harrad, r. 1232 Hornad, r. 1234 Harnad, r. 1245 Chonrad, 1253 Hernad), no ich
dôkladnú analýzu neuviedol, pretoņe zastával názor, ņe „(...) jsou slovanské a nČmecké formy
z maćarńtiny, nemáme nijaké spolehlivé opory. Jaký byl původní tvar, nemůņeme říci.―
Ani jedna z predkladaných teórií neposkytla podľa J. Martinku (1941: 89-102)
uspokojivý výklad, preto rozvíjajúc vlastnú teóriu, konńtatuje, ņe názov rieky má slovanský
pôvod. Autor vychádzal z praslovanského základu *gъrnъ, čo po zmene g > h znamenalo hrn(hrnúť). Podľa neho „(...) práve voda predstavuje ņivel, ktorý sa na svahu neprestajne hrnie,
preto hrn znamená vodu, ktorá netečie pomaly, ticho, leņ sa hrnie― (Martinka 1941: 91).
Následne Martinka ku kmeņu hrn- pridruņuje príponu -ad, pôvodne -adъ, vzniká tvar gъrnad, v slovenskom tvare hrnad, čo znamená viac spojených hrnov, viacero korýt majúcu,
viacramennú rieku (Martinka 1941). Opodstatnenosť svojej koncepcie autor podopiera
ilustrovaním viacerých podobných príkladov, a tvrdí, ņe názov je slovanského pôvodu,
pretoņe Neslovania by nedokázali vytvoriť slovanské názvy pozostávajúce zo slovanských
koreņov a slovanských prípon.
Tento výklad neprijal a odmietavo voči nemu vystúpil J. Ńtolc (1951: 152-167), ktorý
sa domnieval, ņe názov by následne vońiel do maćarského jazyka s hláskou g, ako sa to stalo
s inými slovanskými názvami, v ktorých bola pôvodná hláska g, a ktoré Maćari prevzali od
Slovanov do konca 12. storočia. S názorom J. Ńtolca súhlasil aj B. Varsik (1990: 124), no
nestotoņnil sa uņ s jeho výkladom, ņe forma Chornad je pôvodne slovenská. J. Ńtolc (1951:
153-156) odôvodņoval svoju teóriu fonetickou podobou mena rieky v spińských nárečiach,
pretoņe forma závisí od toho, či tieto nárečia (ne)rozlińujú protiklad ch : h. Uvedené formy
názvu Chonrad a Chornad môņu tak súvisieť s nemeckými formami Corrad, Conrada,
Kunrad a vńetko mohlo závisieť od toho, akej národnosti bol pisár. Okrem toho J. Ńtolc tvrdí,
ņe pôvod názvu má predslovanský pôvod, a ņe ho nemoņno uvádzať do genetickej súvislosti
so ņiadnym slovanským kmeņovým základom. „Pomenovanie pochádza od kmeņov, ktoré
pred Slovanmi bývali na území dneńného východného Slovenska eńte v rannej historickej
dobe.― (Ńtolc 1951: 162).
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Etymológiou názvu rieky Hornád sa zaoberal i Ń. Ondruń (1986a, 1986b), ktorý
odmietol výklad J. Martinku a J. Ńtolca, a pokúsil sa o novú interpretáciu, pričom
predpokladal, ņe názov sa vyvinul z predhistorického názvu Gornъ Gradъ, čo bol pôvodný
názov centra Horných Końíc. Z toho dôvodu sa Ń. Ondruń (1986b: 235) domnieval, ņe názov
rieky Hornád bol motivovaný početnými slovansko-slovenskými hradiskami, ktoré sa vo
veľkom počte nachádzali na jeho dolnom a strednom toku. Vychádzajúc z tejto situácie
usudzoval, ņe názvy riek boli motivované hradiskami. Nazdával sa, ņe z predpokladaného
názvu vznikla po univerbizácii v 10. storočí podoba Gorngrad a z nej sa ćalej utvoril názov
Gonrad, resp. v 12. storočí Hornad. Vzhľadom na existenciu viacerých doloņených názvov
rieky predpokladal, ņe „Keby boli v doline Hornádu bývali iba pôvodní Slovania – Slováci,
základnými variantmi do 12. storočia by boli iba Gonrad : Gornad, po 12. storočí Honrad :
Hornad, ale vzhľadom na to, ņe sem prińli Nemci a Maćari, adaptovali názov podľa svojich
jazykových asociácií a vzniklo mnoņstvo jazykových variantov― (Ondruń 1986b: 239-240).
Ostrú kritiku voči Ondruńovej teórii vzniesol V. Uhlár (1988: 126-127), ktorý
konńtatoval, ņe východiskové kompozitum, ktoré si Ondruń zvolil, je chybným krokom,
pretoņe v hydronymii ide o nezvyčajnú zloņeninu. Ako ćalej uvádza, názvy riek motivujú
často názvy osád i hradov, kým iba výnimočne sa vyskytujú nevýznamné, krátke vodné toky
s názvami podľa apelatíva alebo propria hrad. Okrem toho V. Uhlár predpokladá, ņe pri
takom významnom toku, akým je Hornád, nemohla predsa rieka dostať názov podľa
„obyčajného― apelatíva hrad. S jeho názorom sa stotoņnil i B. Varsik, ktorý označil Ondruńov
výklad za chybný a mylný, pretoņe Horné Końice (terra Superior Cassa) sa v skutočnosti
nikdy nenazývali Gorngrad a na ich území nebola ani dedina, ale iba kultivovaná zem, podľa
ktorej rieka teda nemohla dostať svoje meno.
B. Varsik bol presvedčený, ņe názov rieky Hornád existoval uņ aj v 10. storočí, čiņe
v čase príchodu Maćarov do Karpatskej kotliny. Tieņ poznamenal, ņe Maćari uņ v 10. storočí
prińli do kontaktu s dolným tokom a názov rieky prevzali od Slovanov, ktorí vtedy obývali
celé povodie Hornádu, ako to jasne dosvedčujú uņ aj stredné a menńie prítoky, ktoré sú
takmer vńetky slovanského pôvodu. Zároveņ zdôraznil, ņe rieka Hornád je natoľko veľká, ņe
ťaņko moņno predpokladať, ņeby novoprichádzajúci Slovania neboli nańli v jej oblasti nejaké
zvyńky starńieho predslovanského obyvateľstva, či sa tak uņ stalo pri dolnom, strednom, alebo
hornom toku rieky (Varsik 1990: 125).
Na základe prehľadu jednotlivých interpretácií je zjavné, ņe etymológia názvu rieky
Hornád stála v centre pozornosti mnohých jazykovedcov a historikov, avńak predostreté
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koncepcie nie vņdy ponúkli opodstatnenú, a najmä vhodnú interpretáciu, čo napokon
potvrdzujú aj I. Lutterer – M. Majtán – R. Ńrámek (1982), keć zdôrazņujú, ņe doposiaľ názov
rieky Hornád nie je uspokojivo vysvetlený. Dôkazom ich konńtatácie sú aj uvedené, proti sebe
stojace a rôznym spôsobom vykladajúce teórie, ktoré sa vzájomne nestotoņņovali.
Vychádzajúc z nadobudnutých historických poznatkov a reńpektujúc aktuálne
výsledky najnovńích archeologických výskumov, zastávame názor, ņe povodie rieky Hornád
bolo Slovanmi osídlené skôr, neņ do skúmanej oblasti prińli Maćari, resp. ćalńie početné
etnické skupiny. O prítomnosti Slovanov v skúmanej oblasti svedčia doklady materiálnej
povahy, no tieņ archeologické nálezy svedčiace o slovansko-avarskom spoluņití v Końickej
kotline, čo značí, ņe prítomnosť Slovanov na tomto území siaha aņ do 7. – 8. storočia. Týmto
faktom popierame teóriu o izolovanosti územia, najmä Spińa, ktorým rieka Hornád preteká.
Z toho dôvodu sa stotoņņujeme s teóriami potvrdzujúcimi slovanský pôvod rieky (Anonymus,
J. Martinka, Ń. Ondruń), no odmietavé stanovisko vyjadrujeme voči výkladom, ktoré hľadali
pôvod názvu rieky Hornád v cudzom (latinskom, maćarskom, nemeckom) jazyku. Sme
presvedčení, ņe prichádzajúce etniká prevzali uņ jestvujúci a v komunikácii dobre fungujúci
názov, ktorý následne upravili a prispôsobili hláskovým potrebám daného jazyka. Neńlo by
o nezvyčajný jav, pretoņe mnoho hydroným, ako i miestnych názvov prevzali „hostia― od
Slovanov skôr, neņ v slovenčine nastala zmena g > h, teda pred rokom 1200 (Krajčovič 1986).
Uvaņujúc následne v intenciách jednotlivých, slovanský pôvod potvrdzujúcich interpretácií,
sa neprikláņame k názoru J. Martinku (1941), pretoņe odvodenie názvu rieky Hornád od
spojenia slovných základov hrn- moņno v spisovnej slovenčine len veľmi ťaņko
predpokladať, na čo napokon poukázal aj V. Uhlár (1988). Okrem toho sa nazdávame, ņe ak
zohľadníme samotný význam slovesa hrnúť sa (valiť sa, hnať sa, vo väčńom mnoņstve sa
posúvať, tiecť; pozri Doruľa a kol. 2003: 200), naráņame na problém súvisiaci
s mimojazykovou stránkou potenciálneho vzniku názvu – reliéf krajiny. Rieka Hornád tým, ņe
predstavuje rozsiahly onymický objekt tečúci viacerými geomorfologickými celkami, zápasila
v minulosti s ich priepustnosťou (priechodnosťou), najmä na území národného parku
Slovenský raj (Hric 1991) a na rozhraní horského masívu Braniska a Čiernej hory (Ćurček
1979). Aj z toho dôvodu usudzujeme, ņe voda sa tu nemohla valiť, hrnúť a neprestajne hnať,
ako to J. Martinka (1941) predpokladal. Tieņ nemoņno súhlasiť s tým, čo napokon neskôr
zavrhol i sám Ń. Ondruń, ņe hydronymum Hornád moņno odvodzovať od hradiska Gornъ
Gradъ. Neopodstatnenosť jeho počiatočného výkladu spočíva v tom, ņe taký významný tok
nemohol byť pomenovaný podľa „obyčajného― hradu, ktorý bol postavený aņ okolo roku
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1300 (Uhlár 1988), a najmä, ņe Hradná nad Końicami sa nachádzala aņ niekoľko sto
kilometrov od jeho prameņa a z toho dôvodu sa hrad nemohol stať motivantom názvu takého
dôleņitého vodného toku.
Domnievame sa, ņe pôvod názvu rieky Hornád moņno dať do súvislosti so starým
indoeurópsko-praslovanským slovom gora, od 12. storočia hora. Pomenovanie riek a jazier
podľa polohy vo vrchoch a horách bolo totiņ pomerne časté nielen u Slovanov, ale aj u iných
národov. Ak vychádzame zo skutočnosti, ņe Hornád pramení na úpätí Kráľovej hole vo výńke
1050 m n. m., môņeme z toho dôvodu uvaņovať o východisku pri tvorení tohto názvu. Výklad
opierame aj o názor Ń. Ondruńa (1998: 286), ktorý reinterpretoval svoju teóriu a podal kritiku
Varsikovho konńtatovania o neslovanskom, predslovanskom pôvode názvu rieky Hornád.
V tejto súvislosti aj M. Majtán (1996: 137-138) poznamenáva, ņe nie pri vńetkých riekach
z oblasti Karpát, medzi ne zahrnul aj Hornád, je nevyhnutné uvaņovať o ich predslovanskom
východisku. Lexikálne základy názvov veľkých riek sú síce na prvý pohľad nejasné
a nezreteľné, no za relevantné povaņujeme zhodne s M. Majtánom (1996: 147-148) zdôrazniť,
ņe hoci na nańom území pred príchodom Slovanov ņili Kvádi, Kelti, Rimania a iné etnické
skupiny, ktoré dozaista mali názov na skúmaný vodný tok, ten sa vńak mohol prevziať,
adaptovať a prispôsobiť praslovanskej slovnej zásobe a ćalej sa vyvíjať ako slovanské
pomenovanie. Nadväzujúc na vyńńie spomenuté, zastávame spolu so Ń. Ondruńom (1998)
názor, ņe rieka Hornád dostala názov podľa apelatíva hora (gora) < adj. horný (gor-ъn-)
s príponou -at:-ad, v predhistorickej rekonńtrukcii Gorъn-ad, Gornad. Svoj výklad podoprel
Ń. Ondruń najstarńím záznamom u Anonyma z rozhrania 12. – 13. storočia, keć v slovenčine
uņ nastala zmena Gornad na Hornad. Názov moņno v podstate chápať tak, ņe pre
prichádzajúcich kolonistov z juhu sa prameņ rieky nachádzal ćaleko od juņných hraníc, na
severe – „hore―1, v Nízkych Tatrách. Sufix -ad2 síce v názvoch riek ani v apelatívach nebol
u Slovanov častý, ale zase ani výnimočný.
Na pôvod názvu rieky Hornád moņno nazerať aj iným spôsobom. Vychádzajúc
z Melichovej koncepcie z roku 1917 by sme uvaņovali o najstarńej podobe Chonrád, ktorá sa
v dostupných prameņoch síce vyskytla iba raz (v roku 1245). Melichom rekonńtruovaný vývin
názvu Chonrád > Hornád by nadobudol svoje opodstatnenie s vysvetlením, ņe názov
1

Ń. Ondruń (2000: 80) tvrdí, ņe aj príslovka hore svedčí o vrchu (pozri bliņńie: Ondruń, Ń. Odtajnené trezory.
Martin, 2000, s. 77-87).
2
J. Ńtolc tvrdí, ņe príponu -ad treba chápať ako odraz indoeurópskeho základu s významom voda (citované
podľa Ondruń, Ń. Podľa čoho majú meno rieky Hornad a Hron? Slovenské pohľady na literatúru, umenie a ņivot.
1998 (IV), č. 7-8, s. 284-288.
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nepreńiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči, to značí, ņe nedońlo k zmene g > h ako
v prípade názvu rieky Hnilec, ktorý prichádzajúci hostia prevzali eńte v jeho najstarńej podobe
(Göllnitz). Opierajúc sa o Varsikov výklad maćarského názvu osady Harnóc, nachádzajúcej
sa na strednom toku rieky Slanej, kde majú takmer vńetky miestne, chotárne a vodopisné
názvy slovanský pôvod (pozri bliņńie Varsik 1972: 197-201) zhodne uvádzame, ņe v tomto
prípade by dońlo k zmene ch > h. Okrem toho, v tom čase eńte nebola na Slovensku ustálená
laryngála h a je nevyhnutné vziať do úvahy zmenu trenej veláry ch, hrtanového h a ich
splývanie na východnom Slovensku (Krajčovič 1988: 62). Splynúť mohlo h s ch alebo
opačne, tento jav sa vykladá ako dôsledok kontaktu domáceho obyvateľstva s prísluńníkmi
tých jazykov, ktoré konsonant h alebo ch nemajú. Na území východného Slovenska by do
úvahy pripadal vplyv maćarčiny, ktorá nedisponuje konsonantom ch. Nemoņno vylúčiť ani
to, ņe ide o jav domáci, pretoņe staré veláry ch : γ si vo zvukovej realizácii boli blízke.

Summary
The development and the (actual) state of Slovak hydronymia processing are being
mapped and a significant space is given to demonstration of various and numerous concepts
related to the Hornad River name etymology. By expressing our own (dis)agreeing statement
to the mentioned interpretations we also try to find a relatively correct and acceptable
interpretation of this name.
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PSYCHOLINGVISTICKÝ PRÍSTUP K PRECEDENTNOSTI
Miriama JURICOVÁ

Psycholinguistic approach to research precedent phenomena

Abstract: Precedent phenomena enter into stable associative chains, because they are wellknown by each native speaker of particular culture. Associative experiment allows us to find
out how deeply are precedent phenomena anchored into language. Methodics of free
association experiment was developed by psycholinguistics and it belongs to basic means
of psycholinguistic research.
Keywords: precedent phenomena, associative experiment, psycholinguistic research
Contact: Univerzita Konńtantína Filozofa v Nitre; miriama.juricova@gmail.com
Pozornosť psycholingvistiky sa sústrećuje na sémantiku slova v spojitosti s vnímaním
človeka. Psycholingvistika rozdeľuje sémantiku na: objektívnu (t.j. sémantický systém
jazyka) a subjektívnu (predstavuje asociačný systém, ktorý sa nachádza vo vedomí indivídua).
Psycholingvistika prijíma fakt subjektívnej interpretácie jazykového materiálu nositeľmi
daného jazyka, ktorý ćalej podlieha analýze. Práve preto sa psycholingvisti snaņili
o rozdelenie subjektívnych sémantických polí a vzťahov medzi nimi a rozpracovali jednu
z najpopulárnejńích metodík psycholingvistickej analýzy, voľný asociačný experiment.
Koncom 19. – začiatkom 20. storočia boli sformované vhodné podmienky na rozvoj
asociačného experimentu ako metodiky skúmania jazykového obrazu sveta. Bol vytvorený
postup voľného asociačného experimentu, bol tieņ vypracovaný systém analýzy a vymedzený
rad faktorov, ktoré by mohli vplývať na celkový priebeh experimentu.
Voľný asociačný experiment je symbolickou, niekedy priamou projekciou vnútorného,
častokrát nepoznaného obsahu vedomia človeka. Voľný asociačný experiment je
najjednoduchńí, no zároveņ najefektívnejńí spomedzi experimentov takéhoto druhu. Hlavnou
podmienkou jeho uskutočnenia je výber vhodných slovných podnetov v závislosti od cieľov
výskumu, od výberu respondentov (pohlavie, vek, profesia, sociálny status) a od formy,
ktorou experiment uskutočníme (ústny, písomný). Výhodou experimentu je obrovské
mnoņstvo získaného jazykového materiálu, ktorý sa ćalej podrobuje rôznym analýzam.
Respondenti, ktorí sa zúčastnia voľného asociačného experimentu dostávajú slovné podnety,
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na ktoré musia reagovať bez premýńľania, odpovedajú tým, čo im príde prvé na um.
Asociačné experimenty vyuņíva psycholingvistika, psychológia, sociológia, etnológia a pod.
Výsledky asociačných experimentov sú bohato vyuņívané v rôznych lingvistických
disciplínach (najmä v psycholingvistike, kognitívnej lingvistike a lingvokulturológii).
Prostredníctvom tohto výskumu získavame zápisy spontánnych reťazových reakcií, ktoré
vzniknú na základe rečových podnetov, čo je dôleņité napríklad aj pri percepcii textu
(Ульянов 1999).
V procese pouņívania jazyka toho-ktorého národa sa u jeho nositeľov vytvára
mnoņstvo ustálených, neustále sa opakujúcich asociácií. Ńtandardné najčastejńie sa opakujúce
asociácie vytvárajú asociačné normy (Караулов 1993). Nie sú vńak stále, pretoņe spolu
s meniacou sa zostavou ńtandardných asociácií sa menia aj samotné asociačné normy.
Nositelia jazyka reagujú na jeden a ten istý podnet rôzne. Je to spôsobené ńpecifickými
národno-kultúrnymi osobitosťami jazykového myslenia toho, či druhého národa, no tieņ je to
spojené so sociálno-politickými zmenami, ktoré sa udiali vo svete. Výsledky asociačných
experimentov sa ukotvujú v asociačných slovníkoch, alebo v slovníkoch asociačných noriem,
ktoré nám pomáhajú lepńie pochopiť zloņitý jav akým je význam slova. Toto pochopenie má
hlboký zmysel pre vńetkých, pre ktorých je slovo profesionálnym nástrojom, teda pre
spisovateľov, pedagógov, psychológov, rečníkov a i. Psycholingvistickému výskumu lexiky
a zostavovaniu asociačných slovníkov sa v poslednej dobe venuje osobitná pozornosť.
Ńtúdium lexikálnej sémantiky, rôznych konotácií, či sémantického poľa významov, v ktorom
si vzájomne protirečia jazyk a myslenie, ńtúdium fungovania ľudského lexikónu – vńetky tieto
faktory vplývali na rozvoj asociačnej lexikografie, zostavovanie asociačných slovníkov,
či vypracúvanie nových a zdokonaľovanie experimentálnych psycholingvistických metodík
(tamņe).
Pomocou asociačných noriem a ich následnou lingvistickou interpretáciou sa dokázal
objasniť zloņitý fenomén slova ako základnej jazykovej jednotky (jej význam – obsah, miesto
v lexikálnom systéme, či fungovanie v reči). Asociačné normy akumulujú národno-kultúrne
ńpecifikum jazykového (po)vedomia a komunikácie, ktoré sa odzrkadľuje v sémantike slova
(Ульянов 1999).
Do stálych asociačných reťazcov vstupujú aj precedentné jednotky, resp. precedentné
fenomény. Termín precedentná jednotka zaviedol akademik J. N. Karaulov v r. 1986, ktorý
vraví o stimuloch (v slovenskom jazykovom prostredí sa pouņíva termín podnet), ktoré
vyvolávajú mnoņstvo reakcií na daný podnet. Zistiť, nakoľko sú precedentné fenomény
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v jazyku ukotvené nám umoņņuje voľný asociačný experiment. Precedentné fenomény
pouņíva väčńina nositeľov jazyka, kećņe sú súčasťou kultúry kaņdého národa. Sú známe
kaņdému priemernému členovi lingvokultúrnej spoločnosti, pretoņe ich veľmi často
podvedome v procese komunikácie vyuņívajú (Караулов, 1987). Precedentné fenomény
môņu byť: 1. verbálne (t.j. rôznorodé texty1 ako produkty ľudskej činnosti), 2. neverbálne
(t.j. architektúra, maliarstvo, hudobná tvorba a pod.). Ak hovoríme o precedentnosti, môņeme
rozlińovať nasledovné pojmy:
1. Precedentné meno, ktoré je spojené s textom (príp. situáciou) známou ńirokej
verejnosti (Napoleon, marńal Kutuzov, Mendelejev, Herkules, Einstein, ...).
2. Precedentný výrok. Patria tu rôzne citáty z textov rozličného charakteru (Кто
виноват?– názov románu A. Gercena; Учись, студент! – citát z filmu Операция Ы
и другие приключения Шурика), no tieņ príslovia (Тише едешь – дальше будешь)
alebo aforizmy (Не полевеет правая нога – V. Vińnevskij).
3. Precedentná situácia je spojená s mnoņstvom istých konotácií, ktorých ńpecifické
príznaky vstupujú do kognitívnej bázy. Pre ruskú kultúru sú známe najmä: Nový rok,
svadba, vystúpenia Ņirinovského, sankcie proti Rusku.
4. Precedentný text je viazaný na literárne diela (Eugen Onegin, Tichý Don, Vojna
a mier, ...), no tieņ je viazaný na texty piesní, spoločensko-politické texty, anekdoty
atć. (Красных и др. 1997).
Vńetky uvedené precedentné pojmy zastreńuje termín precedentný fenomén, ktorý
budeme ćalej pouņívať. Precedentné fenomény majú v jazyku bohaté zastúpenie a rôzni
autori uvádzajú ich rozličné klasifikácie (por. Караулов 1987; Красных 2003; Sipko 2011;
Галло 2012 a iní). Podľa názoru V. V. Krasnych sú precedentné fenomény:
1) ,,хорошо известные всем представителям национально-лингвокультурного
сообщества (‹‹имеющие сверхличностный характер››);
2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане;
3) обращение

(апелляция)

к

которым

постоянно

возобновляется

в

речи

представителей того или иного национально-лингво-культурного сообщества―
(Красных 2003: 170).
Precedentné fenomény sú istým spôsobom usporiadané, vytvárajú určitý systém, ktorý
1

V kontexte nańej práce ponímame text ńirńie ako: „текст, имеющий статус прецедентного, – феномен,
безусловно, вербальный...― Dostupné z: http://www.amursu.ru/attachments/article/9537/N46_28.pdf (2016-0515).
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tvorí jadro a periféria. Hranice medzi nimi sú pohyblivé. Niektoré precedentné fenomény sa
môņu dostať z centra na okraj a na ich miesto prichádzajú precedentné fenomény z periférie.
Závisí to od viacerých faktorov (Blaho 2012). Po prvé, môņeme tieto zmeny sledovať na
časovej osi, diachronicky. Po druhé, významné miesto pri tomto sledovaní má aj horizontálna
os, tzv. priestorová (priestorová lokalizácia členov daného národného a lingvokultúrneho
spoločenstva). Okrem iného dôleņitú úlohu zohráva aj vek, či vzdelanie (Красных 1998).
Niektoré precedentné fenomény sa dajú nazvať "večnými", pretoņe sú zakotvené vo
vedomí ľudí uņ stáročia a vyvolávajú tie isté, alebo veľmi podobné asociácie. Sú to
precedentné fenomény, ktoré patria k základnému fondu ľudskej kultúry (najmä mená
známych osobností vedy, kultúry a umenia – Sokrates, Einstein, Puńkin atć.; no tieņ napr.
texty autorov svetovej literárnej klasiky – Shakespeare, Goethe, Tolstoj atć.). Niektoré
precedentné fenomény zasa opäť oņívajú (tu by sme mohli zaradiť napr. návrat cirkevných
reálií v Rusku, čo je spôsobené posilnením pravoslávia) a iné sa vytrácajú z kaņdodenného
ņivota (napr. Leninove výroky, či výroky prívrņencov marxizmu a leninizmu sú mladńej
generácii cudzie). Spolu s meniacou sa ņivotnou ideológiou sa mení aj korpus precedentných
fenoménov. Niektoré sa dostávajú na okraj a sú nahradené novými precedentnými
fenoménmi. Takisto sa mení aj vzťah k spôsobu ich fungovania v diskurze (Караулов 1987).
Aj vkus, v nańom prípade jazykový vkus sa dá povaņovať za súčasť rečovej kultúry
(Костомаров 1999). Vkus je vo vńeobecnosti schopnosť niečo zhodnotiť, pochopenie
krásneho a správneho, ktoré definujú kultúru človeka v myslení, správaní, či pri práci.
Jazykový vkus sa formuje v dramatickej interakcii viacerých faktorov, ktorá odzrkadľuje
hľadanie nových hodnôt. Na zmeny jazykového vkusu vplývajú aj sociálne funkcie jazyka
v danej epoche. Napr. tradičné piliere spoločnosti, zriadenie, ideológia, či spôsob ņivota sa
v priebehu histórie menil, tradičnosť ľudia povaņovali za zastaralú a hľadali novátorstvo.
Tieto zmeny vplývali aj na reč, komunikáciu a samotný jazyk. Pod vkusom teda rozumieme
systém ideových psychologických, estetických a iných stránok človeka, alebo spoločnosti.
Tieto stránky definujú hodnotovú orientáciu ľudí v jazyku, schopnosť správne intuitívne
hodnotiť, vhodnosť a estetickosť rečových výpovedí. „Вкус – сложный сплав социальных
требований и оценок, а также индивидуальности носителя языка, его художественных
задатков, воспитания, образованности,...― (Костомаров 1999: 29). Vkus je teda meniaci sa
ideál pouņívania jazyka, ktorý zodpovedá charakteru danej epochy.
Aktuálnosť a frekventovanosť precedentných fenoménov je úzko spojená s jazykovým
vkusom, ktorý diktuje, čo sa má pouņívať a čo nie. Počet precedentných fenoménov stále
18

narastá, preto zohrávajú dôleņitú úlohu v procese efektívnej a plnohodnotnej interkultúrnej
komunikácie (tamņe). Precedentné fenomény odráņajú najmä kultúrne reálie (národné
i nadnárodné), sú teda prejavom kultúry. Prostredníctvom poznania reálií môņeme lepńie
pochopiť javy a fakty, ktoré patria ku kaņdodennému ņivotu národa, hovoriaceho daným
jazykom.

„Знание

национально-прецедентных

феноменов

есть

показатель

принадлежности к данной эпохе и еѐ культуре, тогда как их незнание, наоборот, есть
предпосылка отторженности от соотвествующей культуры и неполной включѐнности
в культуру―2.
Frekventovanosť precedentných fenoménov v asociačných reťazcoch svedčí o ich
význame pre danú kultúru. Preto pomocou voľného asociačného experimentu môņeme zistiť,
aké precedentné fenomény sa zúčastņujú asociácií a vieme vyvodiť záver, nakoľko sú
významné v danej kultúre. Ako príklad uvedieme experiment, ktorý prebehol na pôde
Preńovskej univerzity pod vedením profesora Jozefa Sipka. Experiment sa uskutočnil v dvoch
skupinách ńtudentov. Jednu tvorili slovenskí ńtudenti a druhá skupina pozostávala z ruských
ńtudentov. Kaņdá skupina dostala rovnaké slovné podnety, ale výsledné reakcie jasne
poukázali na precedentné fenomény ńpecifické pre konkrétnu kultúru. Napr. so slovným
podnetom „okno/окно― sa medzi najfrekventovanejńie u väčńiny ruských ńtudentov objavilo
„окно в Европу―, pričom u slovenských respondentov sa nevyskytla táto asociácia ani raz.
V ruskom povedomí je to pochopiteľné, pretoņe táto asociácia je spojená s postavou Petra
Veľkého a uvedené spojenie sa stabilne asociuje s dielom od A. S. Puńkina „Medený jazdec /
Медный всадник“, kde Puńkin ústami Petra I. vyslovuje: „Природой здесь нам суждено /
В Европу прорубить окно“. Je to fráza (precedentný fenomén), ktorá sa zapísala do
povedomia vńetkých Rusov, pretoņe toto Puńkinove dielo v Rusku patrí k povinnému čítaniu
na základnej ńkole a uvedený výrok sa často interpretuje v médiách. Tieto výsledky dokladujú
asociačnú silu slova „окно― v ruskom jazykovom prostredí. Z toho istého dôvodu sa
u slovenských ńtudentov táto asociácia nevybavila. U nich boli zaznamenané ńtandardné
odpovede ako: veľké okno, otvoriť okno,... Ńpecifickou pre slovenské reálie bola reakcia piť,
kde sa u ńtudentov asociačne vybavilo „mať okno― vo význame „nič si nepamätať (najmä po
veľkej dávke alkoholu)―. Táto asociácia sa nemohla vybaviť u ruských ńtudentov, pretoņe
ruńtina podobné spojenie nepozná (Sipko 2013).

2

Dostupné z: http://journal.kfrgteu.ru/files/1/2011_2_18.pdf (2016-03-30).
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Preto je nevyhnutné, aby sme poznali prameņ precedentného fenoménu, to znamená
kultúrno-spoločenský kontext, v ktorom bol prvýkrát pouņitý. Iba v takomto prípade budeme
mať predstavu o konotáciách precedentných fenoménov, ktoré majú tak významnú úlohu.

Summary
Linguistic precedents in language is a reflection of the universal (science, literature,
art, historical figures...) and individual (specific to a particular culture) cultural and social
phenomena which frequency and therefore the significance for a given culture could
be observed through free association experiment. Psycholinguistic methods are considered
as key into research linguistic precedents and the connecting link in the current methodology
of linguistic and interdisciplinary research.
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SOJCOLINGWISTYCZNE BADANIA DIALEKTÓW MIEJSKICH W POLSCE
(ZARYS PROBLEMATYKI)
Bartosz JUSZCZAK

Sociolinguistic study of urban dialects in Poland (an outline of the issues)

Abstract: This paper contains the descriptions of certain Polish urban dialects and the
overview of the monographic and lexicographical works devoted to these varieties
of language. It also outlines a new scope of research.
Keywords: sociolinguistics, urban dialect, orality, language contacts, lexical borrowings
Contact: Uniwersytet Wrocławski; bartosz.juszczak92@gmail.com
Krajobraz każdego etnicznego jĊzyka narodowego składa siĊ zazwyczaj ze sporej
ilości różnorakich form i postaci jĊzyka, w czym słusznie należy upatrywać śladów historii,
wykładników rozwoju oraz różnorodności społecznej i socjalnej jego użytkowników.
W ukształtowanych jĊzykach europejskich, które znamy w wysublimowanych wersjach
literackich (z rozwarstwieniami o charakterze potocznym), bez wiĊkszego trudu można
wydzielić grupy tradycyjnych gwar ludowych o rozlicznym zróżnicowaniu systemowym,
a także rozmaite formacje o charakterze idiolektalnym w postaci argot, slangów, żargonów
i gwar środowiskowych.
Wśród odmian współczesnego jĊzyka polskiego lingwiści zorientowani na społeczne
uwarunkowania jĊzyka identyfikują interesującą pod różnymi wzglĊdami formacjĊ jĊzykową
– dialekty miejskie, przez które rozumie siĊ specyficzną postać polskiego jĊzyka mówionego
określonych grup mieszkańców niektórych miast naszego kraju.
Niniejszy artykuł ma zasadniczo dwa cele. Pierwszy z nich (prezentacyjny) zakłada
przedstawienie podstawowych informacji o etapach i zakresie badań nad najważniejszymi
współczesnymi dialektami miejskimi w Polsce ze wskazaniem na najważniejszy dorobek
polskiej dialektologii socjalnej w tym zakresie. W realizacji celu drugiego (praktycznego)
skupiĊ siĊ na określeniu kilku tematów szczegółowych i zadań badawczych odnoszących siĊ
do dialektów miejskich.
Badania nad dialektami miejskimi w Polsce rozpoczĊły siĊ w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku i nieprzerwanie trwają do dnia dzisiejszego. Warto w tym miejscu
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podkreślić, że w ciągu prawie 60 lat przy zachowaniu „ciągłości definicyjnej‖: (mowa
ludności miast, nie posługującej siĊ jĊzykiem literackim) (Lewicki 2011: 645) ciągłym
zmianom podlegały nominacje badanej rzeczywistości, która przez różnych badaczy
nazywana była a to dialektami lub gwarami miejskimi, a to polszczyzną mówioną miast lub
polszczyzną miejską (Handke 2011: 217). Ja w swojej praktyce badawczej za Antonim
Furdalem konsekwentnie staram siĊ używać nazwy dialekty miejskie. Moje stanowisko w tym
zakresie wynika przede wszystkim z faktu, że w mojej ocenie wrocławski lingwista założył
podwaliny teorii w tym zakresie i stworzył „polskie‖ spojrzenie na omawianą tutaj kategoriĊ
jĊzykową. Już w 1966 r. ogłosił on rozprawkĊ (Furdal 1966: 156), w której termin dialekty
miejskie potraktował, co prawda, jako tymczasowy, a na podstawie kilku wybranych cech
(przede wszystkim kryteriów fonetycznych) przeprowadził zróżnicowanie geograficzne
dialektów

miejskich

w

Polsce,

wyróżniając

ich

9

(warszawski,

krakowski,

północnomałopolski, śląski, poznański, pomorski i północnomazowiecki oraz dodatkowo dwa
dialekty ludności repatriowanej: wileński i lwowski1). Ale termin dialekt miejski „przyjął siĊ‖,
gdyż używa go również A. Wilkoń, dla którego oznacza on „warstwĊ lub warstwy pośrednie
miĊdzy dialektem kulturalnym a gwarami ludowymi (Wilkoń 1988: 85). W swoich innych
publikacjach A. Furdal terminu dialekt miejski używa wymiennie z terminem gwara miejska
(Poznania) (Furdal 1988: 28). Zastosowanej przez prof. A. Furdala wariantywności terminów
nie należy traktować jako rezygnacji z postulowanego wcześniej określenia, gdyż w kolejnej
publikacji konsekwentnie wprowadził on kategoriĊ dialektu miejskiego do klasyfikacji
odmian współczesnego jĊzyka polskiego (Furdal 1977: 156). W książce Językoznawstwo
otwarte A. Furdal, lokując dialekty miejskie w obszarze potoczności i oralności
(mówioności), dokonuje ich bliższej charakterystyki, a w zaproponowanym w tej monografii
„ogólnym obrazie odmian jĊzykowych‖ język potoczny miejski (= dialekt miejski) zajmuje
pozycjĊ pośrednią miĊdzy jĊzykiem potocznym mówionym a jĊzykiem potocznym ludowym
(Furdal 1977: 180-184). Za szczególnie ważny w kontekście omawianej tutaj problematyki
uznać należy sformułowany w tym miejscu przez A. Furdala postulat: (Zbadanie i utrwalenie
ich (dialektów miejskich – BJ) jest jednym z najpilniejszych zadań naszej dialektologii
socjalnej) (Furdal 1977: 156-157). W mojej ocenie postulat ten jest stale aktualny i stwarza
perspektywy badań w tym zakresie.

1

Dialekt miejski Lwowa oraz jego stan i postać wśród repatriantów wrocławskich stanowiły temat rozprawy
doktorskiej I. Seiffert obroniony na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem tej
rozprawy był prof. A. Furdal (por. Seiffert 1992).
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Wielokierunkowe badania nad polskimi dialektami miejskimi oraz ich obserwacjĊ
prowadzono równolegle w różnych ośrodkach naukowych naszego kraju. Mam na myśli
oprócz Wrocławia, Opola (A. Furdal) i Lublina (S. Grabias) przede wszystkim WarszawĊ
i Poznań, a także Bydgoszcz i Łódź.
Początki badawczej penetracji materiałowej polskich dialektów miejskich datują siĊ
połową XX wieku. W pierwszej kolejności zainteresowano siĊ tzw. gwarą warszawską.
Dialekt miejski Warszawy (tradycyjnie nazywany gwarą) jest przykładem jĊzyka
ukształtowanego w oparciu o cechy gwar północnego Mazowsza, przyjmującego
jednocześnie pokaźną ilość elementów obcojĊzycznych. (rusycyzmy, galicyzmy, germanizmy
oraz elementy jĊzyka jidisz), który obsługiwał warszawskie doły społeczne (proletariat,
lumpenproletariat, rzemieślnicy i drobnomieszczaństwo). Gwara warszawska zaczĊła siĊ
kształtować w XVIII wieku, a ostatecznie ustabilizowała siĊ pod koniec wieku XIX wieku
(z 2 połowy XIX wieku pochodzi najbogatszy materiał jĊzykowy, który badaczowi posłużył
do stworzenia Słownika gwary warszawskiej). W szczątkowych co prawda formach gwara
warszawska zachowała siĊ do dnia dzisiejszego, o czym świadczą współczesne artykuły
z prasy opowiadające o gwarze warszawskiej.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku pojawiają siĊ dwie
ważne publikacje poświĊcone temu dialektowi miejskiemu. Chodzi mi o prace: Słownik
gwary warszawskiej XIX wieku (Wieczorkiewicz 1966) oraz Gwara warszawska dawniej
i dziś (Wieczorkiewicz 1974) autorstwa Bronisława Wieczorkiewicza, które do dnia
dzisiejszego

stanowią

niedościgniony

wzór

kompleksowego

opracowania

dialektu

miejskiego.
Słownik gwary warszawskiej XIX wieku (poprzedzony wnikliwym komentarzem
historycznym, gramatycznym i strukturalnym) liczy około 9300 haseł i jest pierwszą polską
monografią portretującą najstarszą i najważniejszą gwarĊ miejską w Polsce. Przedstawia
słownictwo z wielu sfer życia ówczesnej Warszawy (np. nazw instytucji państwowych,
zawodów, oraz słownictwo światka przestĊpczego).
Z kolei opracowanie Gwara warszawska dawniej i dziś, które łączy w sobie cechy
rozprawy o walorach naukowych i popularyzatorskiej publicystyki, nakreśla historiĊ rozwoju
gwary warszawskiej, wskazując na jej zróżnicowanie terytorialne i środowiskowe, na tle
dziejów Warszawy, jej mieszkańców, folkloru przedmieść i humoru ulicy. Autor pracował
nad tematem gwary bezustannie. W kolejnych wydaniach tej monografii pojawiały siĊ coraz
to nowe informacje, opisy i oceny (np. wydanie 3., którym dysponowałem, zawiera opis
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jĊzyka stolicy podczas okupacji niemieckiej). Ta wartościowa praca została zwieńczona
(Słownikiem użytych w tekście gwarowych: wyrazów, zwrotów, wyrażeń i porzekadeł)2.
Znaczenia i wartości (również naukowej) tego indeksu nie da siĊ przecenić, gdyż może on być
materiałem do porównań ze wspomnianym słownikiem gwary warszawskiej XIX w., a także
konfrontacji ze słownikami innych polskich dialektów miejskich.
Dla pełności panoramy wiedzy o gwarze warszawskiej należy dodać, że
B. Wieczorkiewicz planował publikacjĊ słownika dialektu miejskiego Warszawy, który
zgodnie z założeniami badacza miał przedstawić zasoby leksykalne, stan gramatyczny
i zasiĊg użycia gwary w wieku XX. Niestety, opracowanie to ze wzglĊdu na śmierć badacza
nie ujrzało światła dziennego.
Równie solidnego i systematycznego opracowania doczekał siĊ również dialekt
miejski Poznania, który znalazł siĊ w orbicie zainteresowania polonistów Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. Dialekt ten uformował siĊ również w XIX wieku w oparciu o gwary
wielkopolskie, na które silnie oddziaływał żywioł niemiecki. W odróżnieniu od gwary
warszawskiej dialekt poznański charakteryzuje siĊ szerokim spektrum użycia, które nie jest
jak w przypadku gwary warszawskiej skierowany tylko i wyłącznie na ściśle określone grupy
społeczne (przede wszystkim na te najniższe). Opracowania gwary miejskiej Poznania
dowodzą, że używany jest on również w krĊgach inteligenckich. Dialekt poznański jest
mową żywą, która stale siĊ rozwija pod różnymi wzglĊdami3.
Grupa badaczy i miłośników tego dialektu miejskiego przygotowała dwa słowniki
tego dialektu, poświĊciła mu szereg artykułów oraz kilka solidnych monografii. Pierwsza
z nich ukazała siĊ już w połowie lat osiemdziesiątych Mowa mieszkańców Poznania
(Gruchmanowa 1986), druga Typy regionalizmów leksykalnych (Piotrowicz 1991) w 1991 r.,
a kolejna Studia nad polszczyzną miejską Poznania (Piotrowicz, Witaszek-Samborska 2009)
w r. 2009. Na ostatnią z wymienionych prac warto zwrócić uwagĊ ze wzglĊdu na jej
zawartość, a także szerokość i rozmach opisu. Książka ta jest zbiorem 28 artykułów, które
dwie badaczki opublikowały na przestrzeni ponad 20 lat. Na panoramĊ opisu i interpretacji
zjawisk DMP składają siĊ 3 tematy z zakresu fonetyki i gramatyki, słownictwo i frazeologiĊ
przedstawiono w 19 podrozdziałach, a zagadnieniom ogólnym autorki poświĊciły
6 paragrafów. Za szczególnie wartościowe uznać należy te partie monografii, które
przedstawiają odczucia poznaniaków w związku z ich gwarą (różne postaci samoświadomości
2

Autorką tego zestawienia jest Natalia Bojarska.
Mam tu na myśli ewolucjĊ semantyczną zasobu jĊzykowego, pojawianie siĊ wyrazów polisemicznych.
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jĊzykowej), a także te, gdzie pokazano mowĊ poznańskiej inteligencji, dla której „wiele cech
(gwarowych i regionalnych – BJ) głĊboko zakorzenionych utrzymuje siĊ nadal w różnym
stopniu w wypowiedziach wszystkich pokoleń poznańskiej inteligencji‖ (Piotrowicz,
Witaszek-Samborska 2009: 37). Fakt ten, w mojej ocenie, stanowi bezprecedensową w Polsce
nobilitacjĊ dialektu miasta Poznania.
Na szczególną uwagĊ i omówienie zasługują słowniki dialektu miejskiego Poznania.
Redaktorami „dużego‖ Słownika (Gruchmanowa, Walczak 1999) są Monika Gruchmanowa
i Bogdan Walczak, którzy uczynili z tego opracowania wizytówkĊ nie tylko dialektu miasta
Poznania, ale przedsiĊwziĊtych działań badawczych. Prezentując ten słownik jedna
z badaczek poznańskich pisze: (Jest to jedyne dotąd synchroniczne opracowanie
leksykograficzne polszczyzny miejskiej w jĊzykoznawstwie polskim. (…) Ukazanie siĊ
słownika prowokuje do dalszych poszukiwań i analiz. W dodatku książka ta, to nie tylko
słownik (jak wskazuje tytuł), ale także monograficzne, naukowe, jĊzykoznawcze opracowanie
współczesnych poznańskich odrĊbności jĊzykowych. DziĊki tej pracy wiemy o obecnej
polszczyźnie Poznania znacznie wiĊcej niż o jĊzyku mieszkańców innych miast. A cieszy to
tym bardziej, że zainteresowanie poznaniaków własną gwarą (…) było i jest bardzo duże
(Witaszek-Samborska 2006: 20-21).
Autorkami słownika „mniejszego‖ są A. Piotrowicz i przywoływana przed chwilą
M. Witaszek-Samborska (Piotrowicz, Witaszek-Samborska 2009), które zaproponowały opis
leksykograficzny dialektu miasta Poznania (i szerzej – Wielkopolski), w którym wyraźnie
widać związki miĊdzy dialektami miejskimi (dużych miast, tzn. stolic historycznych
prowincji) z tzw. regionalizmami4. W Przedmowie do tego słownika czytamy: (Jest to w
sumie 1111 odrĊbności jĊzykowych należących do podstawowego zasobu słownikowego.
Tworzą one swoisty fundament komunikacyjny ludzi tego regionu, przy czym co warto
podkreślić, są charakterystyczne nie tylko dla centrum, ale również całej krainy historycznej,
a czasami wystĊpują poza Wielkopolską, szczególnie na ziemiach z tą krainą sąsiadujących‖)
(Liberek 2009: 4-5).
Cechami takimi charakteryzuje siĊ, w mojej opinii, dialekt miejski Bydgoszczy oparty
na substracie dialektów kujawskich, zawierający silne ślady niemieckie w zakresie
słownictwa, przez co wykazuje duże podobieństwo do dialektu miejskiego Poznania.
Początkową rejestracjĊ słownictwa tej gwary znajdziemy w wydanym w 2008 r. przez
4

Na fakt, że dialekty (gwary) miejskie wchodzą w skład szerszego pojĊcia „regionalne odmiany polszczyzny
ogólnej‖, wskazywała w swoim czasie K. Handke (Handke 2011: 217).
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A. S. Dyszaka małym słowniku gwary bydgoskiej Minisłownik gwary bydgoskiej.
Słownictwo gwary jest również rejestrowane w internecie i ogłaszane jako Słowniczek gwary
bydgoskiej (Dyszak 2008). Słownik ten liczy ponad 450 haseł i powstał przy współudziale
wielu mieszkańców miasta nad Brdą. Dane tego źródła jednoznacznie potwierdzają silne
oddziaływanie niemieckie oraz łączność gwary Bydgoszczy z Wielkopolską i dialektem
miejskim Poznania.
Dla dopełnienia obrazu i geografii współczesnych dialektów miejskich w Polsce
wspomnĊ jeszcze o dialekcie łódzkim, który, podobnie jak gwara warszawska, powstał
w okresie burzliwego rozwoju przemysłu w XIX i na początku XX wieku. Robotnicza
ludność miasta wywodziła siĊ przeważnie ze wsi, co oznacza, że od samego początku
substratem gwary łódzkiej była polszczyzna mówiona nasycona faktami gwarowymi
z różnych obszarów dialektalnych centralnej Polski. Dodatkowo cechą charakterystyczną
miejskiego dialektu Łodzi jest znaczny udział elementów zarówno proweniencji niemieckiej
(jak w dialekcie miejskim Poznania) oraz rosyjskiej (jak w gwarze warszawskiej). Te
elementy obcojĊzyczne odnoszą siĊ zarówno do słownictwa, jak i pewnych konstrukcji
jĊzykowych. Słownik gwary miejskiej Łodzi utworzyli łodzianie, czytelnicy „Gazety
Łódzkiej‖. Opublikowany w Internecie Słownik łódzko-polski liczy ok. 350 jednostek, w tym
15, które zostały uznane za łodzianizmy, czyli słowa i wyrażenia używane tylko w Łodzi.
Pozostały korpus wyrazów słownika zakwalifikowano bądź jako wyrazy o charakterze
ogólnopolskim, bądź jako regionalizmy lub okazjonalizmy. Już tylko pobieżny przegląd haseł
tej publikacji pokazuje silne oddziaływanie niemieckie oraz obecność śladów rosyjskich.
W Internecie możemy znaleźć również komentarze do pojedynczych słów i wyrażeń
łódzkich.
Przechodząc do realizacji drugiego z celów określonych w początkowej czĊści
artykułu, chcĊ zapowiedzieć, że ograniczĊ siĊ wyłącznie do konfrontacji tylko dwóch
naszkicowanych dialektów miejskich: gwary warszawskiej oraz dialektu miasta Poznania.
Moją decyzjĊ w tym zakresie opieram na dwóch przesłankach: (1) są to dwa najwiĊksze
i najważniejsze polskie dialekty miejskie; (2) zostały najdokładniej zbadane i opisane.
Kontrastując te dwa żywioły jĊzykowe, wskazać należy odmienny status funkcjonalny
tych formacji: gwarĊ warszawską w chwili obecnej uznać należy za kategoriĊ historyczną
i przebrzmiałą, a dialekt miasta Poznania mimo rozmaitych ograniczeń, jest formacją
jĊzykową stale żywą, której elementy możemy jeszcze usłyszeć na ulicy grodu nad Wartą.
M. Witaszek-Samborska w przywołanej wcześniej opinii wyraźnie podkreśla synchroniczność
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słownika poznańskiego i diachroniczność słownika warszawskiego. Z faktu tego wynika
odmienność sposobów percepcji danych: w przypadku SGW mieliśmy do czynienia
z ekscerpcją statyczną, rzec można filologiczną, opartą na penetracji danych źródłowych
(prasa, materiały archiwalne i sądowe); zaś zbieranie danych dla słowników poznańskich było
i jest ekscerpcją dynamiczną polegającą na zapisie fonograficznym, ankietowaniu
i sondowaniu użytkowników, a nastĊpnie obróbce tak zdobytych danych i uogólnieniach.
Sygnalizowaną odmienność należy traktować jako konsekwencjĊ zmiany paradygmatów
badawczych, a także jako rozwój technologii pozyskiwania materiału badawczego oraz
perspektyw jego oglądu i interpretacji. Z kwalifikacją słowników, której dokonuje
M. Witaszek-Samborska nie sposób siĊ nie zgodzić, ale stwierdzany stan rzeczy nie usuwa
przecież gwary warszawskiej z pola oglądu badawczego.
Interesującym i perspektywicznym polem badawczym, które zarysowuje siĊ na styku
DMP i GW jest poszukiwanie, a nastĊpnie penetracja i analiza różnorodnych elementów
jĊzykowych GW i DMP, które znalazły siĊ w orbicie „słowa pisanego‖ jako tworzywo
artystyczne utworów literackich. Jaka jest celowość takich zabiegów, jaka jest funkcja takich
segmentów gwarowych. Gwara warszawska „weszła do literatury‖ za sprawą felietonów
Wiecha, a od elementów gwarowych nie stronią również i niektórzy współcześni pisarze.
W monografii Studia nad polszczyzną miejską Poznania znajdujemy komentarze o funkcji
leksyki i frazeologii regionalnej w twórczości pisarzy Poznania i Wielkopolski5.
Penetracja polskich dialektów miejskich, w których formowaniu uczestniczyły jĊzyki
naszych sąsiadów, może stanowić doskonałe pole obserwacyjne w zakresie kontaktów
miĊdzykulturowych i oddziaływań jĊzyka na jĊzyk. Uważa siĊ, że w podobnych układach
dwóch jĊzyków zwykle oddziaływa ten, który stoi wyżej w rozwoju ekonomicznym
i kulturalnym i może przez to stać siĊ wzorcem do naśladowania (por. Rybicka 1976: 5).
Z tezą taką nie sposób dyskutować, ale we wszystkich przywołanych tutaj przypadkach
oddziaływanie jĊzyka obcego na substraty polskie odbywało siĊ w sytuacji supremacji jĊzyka
obcego (niemiecki i rosyjski), który w okresie zaborów pełnił funkcje administracyjne.
Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest DMŁ, gdzie oddziaływanie XIX-wiecznej
niemczyzny miało odmienny charakter. Elementy obcojĊzyczne (niemieckie i rosyjskie)
wchodzą w rozmaite konfiguracje ze wszystkimi poziomami struktur dialektów polskich
stanowiących substraty gwar miejskich. Ślady obce identyfikujemy zarówno na płaszczyźnie
5

Godny odnotowania jest fakt, że gwara bydgoska doczekała siĊ udokumentowania w powieści Jerzego Sulimy
– Kamińskiego Most Królowej Jadwigi.
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fonetycznej, jak i gramatycznej, szczególnie zaś – w zakresie słownictwa. Owe obce dodatki
nadawały tworzącej siĊ gwarze określony koloryt i jakimś sensie przyczyniały siĊ do jej
sublimacji. Procesy te miały miejsce w okresie germanizacji i rusyfikacji naszego
społeczeństwa, ale nastĊpowały samoczynnie, bez czynnika presji. W mówionych
nieoficjalnych kontaktach rodzinnych, sąsiedzkich i towarzyskich ludzie mówili tak, bo tak
chcieli.
W związku z powyższym zasadnym wydaje siĊ pytanie o ewentualne przenikanie
elementów gwary do polszczyzny ogólnej i ich losy w nowym kontekście komunikacyjnym.
Czy dochodziło do ewentualnych zapożyczeń wewnątrzjĊzykowych i jaki jest lub był zakres
podobnych zjawisk? W obu przypadkach (gwara warszawska i dialekt miejski Poznania)
zjawisko przenikania elementów gwary miało miejsce (w różnym zakresie, czĊstotliwością
oraz efektem)6. Inne pytanie, które w kontekście mojej wypowiedzi również powinno zostać
postawione, czy dialekty miejskie mogły wystĊpować w funkcji medium przy zapożyczeniach
obcojĊzycznych (dialekt/gwara miejska w roli pośrednika zapożyczeń)? Na tak postawione
pytanie w chwili obecnej można udzielić odpowiedzi połowicznej. Jako medium
w zapożyczeniach rosyjskich do polszczyzny ogólnej wystąpiła gwara warszawska7.
Podsumowując wszystko to, co zostało tutaj napisane, należy skonstatować, że
badania nad dialektami miejskimi w Polsce stale pozostają aktualne i ważne nie tylko dla
socjolingwistyki, lecz również dla jĊzykoznawstwa jako całości oraz dla kultury narodowej
i szczególnie dla antropologii kulturowej. Należy zwrócić uwagĊ na fakt, że stopień
zaawansowania prac nad poszczególnymi dialektami miejskimi jest różny, że prace w tym
zakresie mają charakter regionalny i są funkcją zaangażowania miejscowych pasjonatów.
W działaniach takich można widzieć przejaw troski o swój region, zaangażowanie
przedstawicieli społeczeństw miejscowych. Mam tutaj na myśli zarówno profesjonalnych
badaczy-jĊzykoznawców, jak również i działaczy społecznych, czytelników miejscowych
gazet, którzy tworzą armiĊ prawdziwych pasjonatów. W działaniach takich można widzieć
przejaw troski o swój region, zaangażowanie w rozwój własnej małej ojczyzny.

6

O procesach takich piszą A. Piotrowicz i M. Witaszek-Samborska (Piotrowicz, Witaszek-Samborska 2009:
125-131).
7
Według moich obserwacji i badań poprzez gwarĊ warszawską polszczyzna ogólna przejĊła ok. 40 jednostek
jĊzykowych pochodzących z jĊzyka rosyjskiego (oprócz pojedynczych leksemów: bumaga, odinoczka i wyrażeń
o charakterze pejoratywnym: paszoł won!, wont; zwracają uwagĊ liczne przysłówki: abarot, abatorno, ciut-ciut,
i wyrażenia adwerbialne).
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Summary
This paper is devoted to certain contemporary urban dialects in Poland (Warsaw,
Poznan, Bydgoszcz, Lodz). The author describes their origin and the circumstances of their
formation. The paper contains the overview of the most important monographic
and lexicographical works devoted to these dialects and comparative analysis.
Shrnutí
V referátu jsou představeny nČkteré současné mČstské mluvy Polska (varńavská,
poznaņská, bydhońťská a lodņská). Autor prezentuje jejich genezi a také podmínky vzniku.
V referátu jsou vymezena nejdůleņitČjńí lexikografická a monografická zpracování. Provedené
srovnání zpracování varńavské mČstské mluvy 20. století se současnými výzkumy
a literaturou týkající se poznaņské mČstské mluvy poukazuje na aktuálnost výzkumů a také na
rozdíl ve způsobech provádČní výzkumu. ZmČnám podléhají rovnČņ způsoby vnímání
podobných jazykových jevů, coņ zobrazuje zmČnu metodologických pravidel řeńení.
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JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY VYJADROVANIA CHUTI
(NA MATERIÁLI VÍNNYCH ETIKIET)
Katarína MIKULCOVÁ

Language means of taste expression (in wine labels)

Abstract: Wine labels speak many ways the taste characteristics of wine, which is located
in the bottle. We uncover the specific form of the taste of this drink through a linguistic
analysis of diverse lexical-stylistic and syntactic means.
Keywords: taste, wine, wine labels, connotation, cognitive linguistics
Contact: Univerzita Konńtantína Filozofa v Nitre; katarina.mikulcova@student.ukf.sk
1. Úvod
Nańou primárnou úlohou bude spracovať výskum vínnych etikiet, ktoré rozličným
spôsobom interpretujú chuťové osobitosti vína ukrytého vo fľańi. Vychádzame z predpokladu,
ņe chuť ako jeden zo základných ľudských zmyslov má ńpecializovanú slovnú zásobu, ktorá
môņe poskytnúť zaujímavé informácie o terminologickej ńtrukturácii profesijného
spoločenstva vinárov. Pozornosť budeme venovať etiketám, ktoré z jazykového hľadiska
vyvolávajú najzaujímavejńie významové konotácie.
Najprv budeme analyzovať jednotlivé vínne etikety z lexikálno-ńtylistického hľadiska.
Následne bude nańou úlohou zosumarizovať jednotlivé zistenia z hľadiska fyziologického
a psychologicko-sociálneho aspektu chuti vína, z aspektu podobnosti s iným jedlom a aspektu
intenzity. Vćaka nim odhalíme významové a formálne ńpecifikácie jazykových prostriedkov
konkrétneho druhu vína. Vo výskume sa preto zameriame nielen na lexikálno-ńtylistickú
analýzu etikiet, ale aj sumarizáciu výsledkov tejto analýzy, čo poskytne ucelený, syntetizujúci
pohľad na významové a formálne ńpecifiká chutí jednotlivých druhov vína.
Výsledky výskumu by teda mali byť malým príspevkom k poznaniu jazykového
obrazu chuti vína v slovenskom jazyku a zároveņ poukázaním na významovú diferencovanosť
jazyka. Fenomén chuti sa nám teda predstaví v zaujímavých perspektívach a nečakaných
súvislostiach. Pôjde o postupné odkrývanie rozličných konotačných aspektov chuti vína, ktoré
sú spojené s nańím myslením v slovenskom jazyku.
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2. Pragmatika jazykových prostriedkov chuti vína
Hodnotiace výrazy v súvislosti s chuťou vína (chutný, bohatý, výrazný, jemný a i.) sú
spojené so subjektom reči, ako aj s jeho zámerom vyvolať u adresáta určitú reakciu. „Rozdiel
medzi povedaným a mieneným je jedným zo základných faktov, pomocou ktorých môņeme
zdôvodniť potrebu diferenciácie sémantiky a pragmatiky. Sémantiku zaujíma povedané, kým
pragmatika si vńíma mienené― (Dolník 1999: 164). Vzniká tak otázka, aká je medzi nimi
súvislosť.
Pri konotačnom význame je dôleņitý kultúrny alebo skúsenostný kontext, o ktorý sa
opiera pragmatika. Vínne etikety sú teda vćačným zdrojom zisťovania relevantných
konotácií, pretoņe sa vzťahujú priamo k predstaviteľom konkrétnej skupiny vinárov –
degustátorov. Konotácia je iba časť významu slova, resp. zloņitejńieho jazykového výrazu,
ktorá sa zhoduje s asociáciami a pocitmi, ktoré daný výraz vyvoláva u hovoriaceho (Mistrík
a kol. 1993: 244). Vytvára sa ńirńie významové pole, ktoré zahŕņa pragmatické črty významu
(expresivitu, postojové, citovo hodnotiace, estetické, intenzifikačné, evokačné a ideologické
príznaky) (SCS, 1997: 497). Na materiáli vínnych etikiet sa konotácie na seba významovo
navrstvujú, tvoria akúsi sieť, na báze ktorej sa odhaľujú jednotlivé chute vína.
Vezmime si ako príklad informáciu o chuti vína z vínnej etikety Chardonnay z roku
2014 – „víno má chuť agátového medu―. Za povedané (v tomto prípade napísané) môņeme
povaņovať informáciu na vínnej etikete „víno má chuť agátového medu―. Konotačným
významom tejto etikety, čiņe to, čo povaņujeme za mienené, je opis „víno je sladké, medové―.
Hovoriaci teda chce sprostredkovať mienené, pouņije istú jazykovú formu, ktorej význam
umoņní prístup k mienenému. Nie vņdy je jednoduché identifikovať jazykový materiál
vínnych etikiet, no po dôkladnej analýze dokáņeme interpretovať konotačné vyznenie
výrazov. Pragmatika si teda vńíma problematiku vzťahov medzi jazykovými výrazmi
a situáciami, v ktorých sa tieto výrazy pouņívajú.
3. Materiál, metódy a ciele výskumu
Základné činitele jazykového obrazu sveta sú otvorené príbuzným interpretačným
prístupom a vņdy sa opierajú o exaktne zachytený materiál konkrétneho jazyka (Dudová
2014: 54). Na základe týchto skutočností odkrývame jazykový obraz prostriedkov
vyjadrovania chuti na materiáli vínnych etikiet pomocou lexikálneho materiálu získaného
z lexikografických príručiek slovenčiny, ktorými sú Krátky slovník slovenského jazyka
(2003), Synonymický slovník slovenčiny (2004), Slovník súčasného slovenského jazyka
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(A-L; 2006, 2011), Slovník slovenského jazyka (I-IV; 1959-1968), Slovník cudzích slov
(akademický; 1997), Etymologický slovník jazyka českého (1968) a Slovenský národný
korpus1. Analýzu jazykového obrazu prostriedkov vyjadrovania chuti teda zhodnotíme na
základe lexikálno-ńtylistických materiálov a poukáņeme na funkčnosť a jazykovú bohatosť
slovenského jazyka v intenciách chuťových vlastností vína.
Náń výskum sa bude opierať aj o terminológiu slovníka degustátorov vína, ktorý nám
pomôņe získať komplexnejńí pohľad na aspekty chuti. Tento slovník je súčasťou knihy
Joanny Simonovej s názvom O víne.
Podkladom nańej jazykovej analýzy, a teda výskumu (čiņe praktickej časti práce),
bude výskum jazykových prostriedkov vyjadrovania chuti vína, ozrejmenie vinárskeho
sociolektu a konotačných významov vinárskej terminológie, pričom svoje tvrdenia podloņíme
vyńńie uvedenými lexikografickými príručkami slovenčiny a degustačným vinárskym
slovníkom. Vínne etikety budú tvoriť základ, na podklade ktorého uskutočníme výskum
v podobe jazykovej analýzy. Budeme pracovať s vínnymi etiketami z vlastného archívu
a archívov nańich známych – vinárov a s etiketami uverejnenými v časopise VINOTÉKA.
Výskum bude usporiadaný do ńtyroch podkapitol podľa druhu vína – biele vína, červené vína,
ruņové vína, ńumivé vína. Pozornosť budeme venovať etiketám, ktoré vyvolávajú
najzaujímavejńie konotácie. Nańou ambíciou bude zosumarizovať jednotlivé zistenia
z hľadiska fyziologického a psychologicko-sociálneho aspektu chuti vína, z aspektu
podobnosti s iným jedlom a aspektu intenzity.
Analýza bude zameraná na lexikálnu a ńtylistickú stránku textov etikiet s ohľadom
na skutočnosť, ktorú odráņajú. Stredobodom náńho záujmu budú jednotlivé slová a slovné
spojenia. Budeme ich analyzovať ako súčasť kontextu. Veľmi dôleņitou úlohou pri analýze
bude komparácia slov a slovných spojení s ich slovníkovým a terminologickým vymedzením.
Cieľom výskumu bude odhaliť ńpecifické podoby chuti vína prostredníctvom jazykovej
analýzy rôznorodých lexikálno-ńtylistických prostriedkov. Jazykový aparát chuti je na
materiáli vínnych etikiet konceptualizovaný ńirńie, ako ho zachytávajú slovníkové
vymedzenia. Analýza má teda ambície poukázať na mieru obraznosti významových odtieņov
jednotlivých jazykových prostriedkov vyjadrovania chuti vína.

1

verzia prim-7.0-public-vyv: http://korpus.juls.savba.sk.
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4. Biele vína
4.1 Fyziologický aspekt chuti bieleho vína
1. Vek vína poukazuje na jeho potenciál a kvality. Pri jazykovej analýze chuťových
vlastností bieleho vína sme zistili, ņe typická je chuť hruńiek, ktorá je konotáciou mladého
bieleho vína. Táto chuť je typická pre mladé, ľahké, pomerne neutrálne vína (Simonová 2011:
70). Ćalńou konotáciou mladého bieleho vína je kolokácia svieņe víno. Adjektívum svieņi
značí, ņe ide o nedávno urobené, čerstvé víno. Prejavujú sa v ņom kvality, ktoré súvisia s jeho
nedávnym vznikom. Slovné spojenie mladý tokajský výber značí, ņe víno je krátko
po vykvasení (SSJ II, 1960: 158). Jeho obdivuhodný zrecí potenciál je konotáciou postupného
pozitívneho zrenia, vćaka ktorému víno nadobudne ņelateľné kvality. Na druhej strane zrelá
chuť bieleho vína je ukazovateľom toho, ņe víno dosiahlo najvyńńiu mieru ņiaducich
charakteristických vlastností, ņe dozrelo.
2. Zmysly: Dôleņitým aspektom hodnotenia chuti vína je aj prepojenosť jednotlivých
ľudských zmyslov, vćaka ktorým vnímame vonkajńí svet. Napríklad zeleno-ņltá farba
Chardonnay zaujme konzumenta okamņite po naliatí vína do pohára. Farba vína samozrejme
závisí od jeho jednotlivých zloņiek, ktoré sa po degustácii prejavia v chuti. Čo sa týka
synestézie chuťovej a vizuálnej stránky skúmaných bielych vín, zaznamenali sme slovné
spojenie iskrivé biele víno. Toto spojene sa primárne vzťahuje na vizuálne vnemy (víno
s iskrivejńou farbou) (SSSJ H-L, 2011: 414). V súvislosti s chuťou ho môņeme chápať ako
konotáciu prenikavého, ostrého vína. Ćalńia synestézia ovocné tóny podfarbené biskvitovými
tónmi spája aņ tri oblasti zmyslového vnímania – vizuálnu, audiálnu a chuťovú. Adjektívum
podfarbený v danom kontexte môņeme chápať ako poznačený (konkrétnymi chuťovými
vlastnosťami) alebo obohatený (o konkrétne chuťové vlastnosti). Originálnym obrazným
jazykovým prostriedkom chuti vína je mandľový chvostík. Chvostík je zúņené zakončenie
niečoho; cíp. Môņeme si teda predstaviť, ņe chuť vína má klesavú tendenciu, postupne zaniká.
V súvislosti s audiálnou stránkou nachádzame uņ vyńńie uvedené kolokácie ovocné tóny,
biskvitové tóny, ale aj ovocno-medové tóny. Ide o obrazné pomenovania, pričom tón primárne
inklinuje k sluchovej oblasti. V intenciách chuti bieleho vína môņe byť konotáciou
základného rázu chuti vína (SCS, 1997: 913). To znamená, ņe ovocné tóny môņu byť
ukazovateľom sladkej alebo kyslej chuti ovocia, biskvitové tóny sú konotáciou sladkej chuti
pečiva z pińkótového cesta, ovocno-medové tóny sa spájajú so sladkou chuťou medu a ovocia.
Ćalńie kolokácie týkajúce sa audiálnej stránky sú dlhý dozvuk a dozvuk bielych ríbezlí.
Substantívum dozvuk pomenúva zvukové kvality. V súvislosti s chuťou vína môņeme dozvuk
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chápať ako dochuť, záver chuti vína. Dlhý dozvuk je konotáciou vysokej kvality vína, ktorého
chuť v ústach pretrváva dlho po degustovaní. Dozvuk bielych ríbezlí je konotáciou
sladkokyslého vína. Zaujímavým jazykovým prostriedkom z audiálnej oblasti je nota: nota
muńkátového korenia, nota exotického manga a lipového kvetu. Nota je grafickou značkou
pre tón. Môņeme teda konńtatovať, ņe v chuti ide iba o malý náznak konkrétnych substancií.
Olfaktorická stránka bielych vín je často spätá s chuťovou stránkou, pričom sa
navzájom mieńajú a dopĺņajú – ńiroká ńkála vôní a chutí, v ktorých sa mieńajú ovocné tóny;
vôňa tropického ovocia sa po ochutnaní naplno rozvinie v ústach; vôňa ruņe, medu
a hrozienok dáva vínu výnimočnosť vo vôni i chuti. Synestézia oboch stránok naznačuje,
ņe vína sú zaloņené na harmónii chutí i vôní. Kolokácie medový nádych a nádych exotického
ovocia sú konotáciou slabého náznaku sladkej chuti. Chuť je teda jasná, no iba na malý
moment.
Hmatová stránka je v ńpecifikácii chuti dôleņitá, pretoņe chuť vnímame na jazyku
prostredníctvom dotykových receptorov – chuťových pohárikov. Na etiketách ju reprezentujú
jazykové prostriedky, ktoré súvisia s konzistenciou vína: smotanová chuť (krémová, hustá
konzistencia), minerálna chuť (bublinky), hodvábna chuť (jemná, hladká ńtruktúra), zamatová
chuť (jemná, hladká ńtruktúra).
4.2 Psychologicko-sociálny aspekt
Zameranosť na konzumenta: Ide o jazykové prostriedky, ktoré u konzumenta
vyvolajú pozitívne konotácie v súvislosti s degustáciou vína. Pri bielych vínach sa vyuņívajú
prívlastky príťaņlivé víno, lascívne víno, príjemná sladká dochuť, príjemne svieņe víno,
obdivuhodný zrecí potenciál, prekrásne ovocno-medové tóny, nádherná chuť, delikátny pomer
ovocných kyselín, pozitívny celkový dojem. Táto estetická jazyková forma má presvedčiť
konzumenta o dobrých kvalitách vína. Môņeme povedať, ņe tieto kolokácie majú značný
persuazívny charakter.
4.3 Aspekt podobnosti s iným jedlom
1. Ovocie: jablko (ńťavnatá chuť; skôr sladká chuť, pri nezrelých jablkách kyslá chuť),
jadroviny (ńťavnatá chuť), hruńka (ľahké mladé víno; sladká chuť), broskyňa (zamatová,
sladká chuť), mango (sladká chuť), ananás (ńťavnatá, sladká chuť), banán (sladká chuť),
tropické ovocie (sladká chuť), biele ríbezle (sladkokyslá chuť), suńené slivky (sladká chuť),
pečené jablko (sladká chuť), hrozienka (sladká chuť, niekedy sladkokyslá chuť), grep
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(horkastá, sladkohorká chuť), pomarančová ńupka (ńťavnatá, aromatická chuť), medové
ovocie (sladká chuť). Zistili sme, ņe pri bielych vínach ide väčńinou o ovocie so svetlou
duņinou.
2. Iné príchute: korenie (korenistá, ostrá, pikantná chuť), med (sladká chuť), smotana
(hustá, krémová chuť), biskvit (sladká chuť), karamel (sladká chuť), lipový kvet (sladká chuť),
biela čokoláda (sladká chuť), pomarančový dņem (sladká chuť), zázvor (pikantná, hrejivá
chuť), mandľa (horká chuť).

4.4 Aspekt intenzity
Intenzitu chuti bieleho vína reprezentujú kolokácie ľahké víno (jemné víno s menńím
obsahom alkoholu), bohatá chuť (výdatná, plná, mnohotvárna chuť), plné víno (intenzívne
víno), dominantná chuť (prevládajúca chuť), harmonická chuť (chuť v rovnováhe s ostatnými
zloņkami vína), jemná minerálna chuť (jemné bublinky alebo malý obsah minerálnych látok),
výrazný medový nádych (intenzívny sladký príznak v chuti), vyváņené zvyńkové cukry (cukor
v rovnováhe s ostatnými zloņkami vína), zaguľatená chuť (spolupôsobenie komplexu chutí),
mohutná chuť (prudká, intenzívna, výdatná chuť), decentná chuť (jemná, nevtieravá chuť),
sýtejńia chuť (intenzívnejńia, silnejńia, výraznejńia chuť). Zaujímavé je spojenie mať plné ústa
suńených ovocí. Keć má človek plné ústa, musí namáhať mnoņstvo svalov. Zo sémantického
hľadiska môņe byť toto spojenie konotáciou sladkej chuti, ktorá sa dotýka vńetkých
chuťových receptorov v ústach a vytvára dojem intenzívnosti.
5. Červené vína
5.1 Fyziologický aspekt chuti červeného vína
1. Vek červeného vína demonńtrujú prívlastky mladícky a ńibalský. Obe sú konotáciou
mladého vína, ktoré je v procese zrenia. Adjektívum mladícky sa primárne spája s mladým
človekom, ktorý je v prvom období svojho ņivota. V prenesenom význame v súvislosti
s vínom, ide o nevyzreté víno, krátko po vykvasení. Rovnako adjektívum ńibalský sa
významovo pribliņuje k mladosti. Ńibal je mladý človek. Mladé červené víno teda môņe
v sebe ukrývať chute, ktoré nemusia byť na začiatku zrenia také zreteľné, aké budú po jeho
vyzretí. Na druhej strane vyzreté triesloviny môņu byť konotáciou zrelosti vína s trpkou
a kyslou chuťou.
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2. Zmysly: Z hľadiska vizuálnej stránky uvádzame príklad tmavo-rubínová farba
Frankovky modrej. Tá môņe byť výsledkom zmieńania jednotlivých zloņiek vína,
a samozrejme, môņe súvisieť aj so zrením vína, jeho skladovaním a inými faktormi, ktoré sa
neskôr môņu odraziť aj v chuti. Ćalńím vizuálnym indikátorom je kolokácia zrkadlenie
čiernych ríbezlí. Ide o verné zobrazenie, odraz niečoho, čo sa v súvislosti s chuťou môņe
chápať ako prejav sladkokyslej chuti. Zaujímavým príkladom synestézie vizuálnej
a chuťovej stránky je apoziopéza „Zatvorte oči a vychutnávajte...“. Tu je badateľná jemná
persuázia, ktorá povzbudzuje konzumenta, aby chuťový záņitok prehĺbil a umocnil tým, ņe
zatvorí oči. Je známe, ņe ak je jeden z ľudských zmyslov oslabený, nevyuņívaný, ostatnými
zmyslami dokáņeme intenzívnejńie vnímať podnety vonkajńej reality. Predpokladáme, ņe ak
človek zatvorí oči a zameria sa iba na vnímanie chuti, jeho chuťový záņitok bude zreteľnejńí.
Audiálna stránka je pri červených vínach podobne jazykovo reprezentovaná ako pri
bielych vínach. Častým výrazom je tón: dominantný tón kôstkového ovocia, tóny dreva, tóny
suńených sliviek a zelenej papriky, ovocné tóny, čokoládové tóny, kakaové tóny, marmeládové
tóny, tabakové tóny. Tón značí základnú chuť vína. Zvláńtnu obraznú podobu má konńtrukcia
prejav odznieva na vlnách praliniek a griotky. Audiálnu stránku reprezentuje sloveso
odznievať, ktoré je konotáciou dochuti vína, ktorá môņe v závere priniesť príval nových chutí.
Rovnako ako sa ńíria zvukové vlny, aj vlny chutí sa môņu rozpínať na jazyku.
Veľmi častým javom je synestézia olfaktorickej a chuťovej stránky: v chuti sa
objavujú arómy tmavého bobuľového ovocia; ńiroká ńkála vôní a chutí; jemná ńkoricová vôňa
a chuť. Jeden aspekt umocņuje kvalitu toho druhého, a následne dochádza k ich vzájomnému
usúvzťaņneniu.
Indikátormi hmatovej stránky červených vín sú: veľmi hladká chuť (veľmi jemná
chuť), zamatová chuť (hladká, jemná chuť). Nachádzame aj synestéziu hmatovej, čuchovej
a chuťovej stránky: „dochuť s dotykom voňavého obláčika espresa“. Ľahká, no intenzívna
chuť espresa sa prejavuje v chuti i vo vôni. Dochádza iba k tesnému a jemnému priblíņeniu
porovnateľnému s ľudským dotykom.
5.2 Psychologicko-sociálny aspekt
Zameranosť na konzumenta na etiketách červeného vína reprezentujú kolokácie
elegantný prejav, jedinečná výdatnosť, zmyselný dotyk, opojné víno, zvodné víno. Vńetky
spomenuté výrazy svojou obraznou jazykovou formou pútajú na seba pozornosť konzumenta.
Môņeme ich povaņovať za ńtylistické ozdoby so zveličujúcim významom.
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5.3 Aspekt podobnosti s iným jedlom
1. Ovocie: kôstkové ovocie (primárne sladká chuť), čierne ríbezle (sladkokyslá chuť),
slivky (sladkokyslá chuť), suńené slivky (sladká chuť), jahody (sladká, ńťavnatá chuť),
čučoriedky (sladká, ńťavnatá chuť), černice (kyslastá chuť). Je teda zrejmé, ņe pri červených
vínach sa primárne objavujú chute ovocia s tmavou duņinou.
2. Iné príchute: pralinky (sladká chuť), griotka (sladká chuť), čokoláda (sladká chuť),
kakao (horká chuť), marmeláda (sladká chuť), tabak (ostrá chuť), drevo (chuť, ktorá súvisí so
zrením vína v dubovom sude), zelená paprika (horká chuť), ńkorica (intenzívna chuť),
espreso (intenzívna chuť kávy), ovocný dņem (sladká chuť).

5.4 Aspekt intenzity
Intenzita chutí červených vín je na materiáli vínnych etikiet reprezentovaná týmito
kolokáciami: plná chuť (intenzívna chuť), opulentná chuť (bohatá, intenzívna, hlboká chuť),
zaoblená chuť (harmonická chuť), intenzívna chuť (výrazná chuť), výrazne korenistá chuť
(intenzívna chuť korenia), jemná ńkoricová chuť (lahodná, delikátna chuť ńkorice), výdatná
chuť (bohatá chuť), dlhá dochuť (dlhý čas dozrievania chutí), mohutná chuť (impozantná
chuť), koncentrovaná chuť (typická pre výdatné víno plné chutí), ľahńia chuť (slabńia chuť,
menńí obsah alkoholu), harmonická chuť (rovnováha chutí vína). Kolokácia vyńńí obsah
trieslovín je konotáciou intenzívnejńej trpkej chuti vína.
6. Ruņové vína
6.1 Fyziologický aspekt chuti ružového vína
1. Vek: Chuť mladých ruņových vín je vyjadrená adjektívom svieņi. Svieņa chuť vína
súvisí s jeho nedávnym vznikom. Kolokácia extraktívna chuť je konotáciou vyzretého
ruņového vína s bohatou chuťou.
2. Zmysly: V súvislosti s vizuálnou stránkou vnímania identifikujeme prirovnanie
víno je v chuti podobajúce sa cukríkom Haribo. Sloveso podobať sa znamená byť podobný
niekomu alebo niečomu (napr. podobný otcovi, matke). Podobnosť javov môņe byť badateľná
vo výzore alebo vlastnostiach. V intenciách chuti vína ide o podobnosť s iným jedlom.
Synestéziu chuťovej a audiálnej stránky reprezentuje substantívum tón, ktoré
môņeme definovať ako skrytý zmysel, vyznenie, ráz, charakter vína. Konkrétne kolokácie
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červeného vína sú: dymový tón (ńtipľavý ráz chuti vína), jemný tón (sotva vnímateľný ráz
chuti vína).
Usúvzťaņnenosť chuťovej a olfaktorickej stránky naznačuje vyńńie spomenutý
dymový tón v chuti vína. Vieme, ņe dym je plynného skupenstva, čo značí, ņe ho človek vníma
prostredníctvom čuchu. Aróma dymu sa môņe v chuti prejaviť ńtipľavosťou.
Čo sa týka hmatovej stránky, zaujímavým obrazným výrazom je minerálna chuť
doplnená jemnými tónmi ńpendlíkov. Minerálna chuť môņe byť spôsobená prítomnosťou
oxidu uhličitého, čiņe bublinkami vo víne. Ńpendlíky teda môņu byť konotáciou bubliniek,
ktoré pri konzumácii vína pichajú na jazyku. Samozrejme, uvoľņujúce sa bublinky môņu
zintenzívniť chuť vína.
6.2 Psychologicko-sociálny aspekt
Zameranosť na konzumenta je na materiáli vínnych etikiet ruņového vína zastúpená
výrazmi príjemná chuť, temperamentná chuť, obdivuhodná ńtruktúra vína, luxusná acidita.
Pouņité jazykové prostriedky svedčia o nadńtandardných vlastnostiach v chuti vína.
6.3 Aspekt podobnosti s iným jedlom
1. Ovocie: čereńne (sladká chuť), suńené slivky (sladká chuť), biele ríbezle
(sladkokyslá chuť), nezrelé marhule (kyslá chuť).
2. Iné príchute: malinový sirup (sladká chuť), cukríky Haribo (sladká chuť), dym
(ńtipľavá chuť), ńpendlíky (ostrá, pichľavá chuť; ak ide o slivky, tak sladkokyslá chuť).

6.4 Aspekt intenzity
Stupeņ intenzity ruņového vína reprezentujú kolokácie plná chuť (intenzívna chuť),
iskrivo-dráņdivá kyselinka (ņivá, ńteklivá kyslastá chuť), ņivá kyselinka (zreteľná, intenzívna
kyslastá chuť), intenzívna chuť (výrazne sa prejavujúca chuť), jemné tóny (lahodne pôsobiaci
ráz chuti vína).
7. Ńumivé vína
7.1 Fyziologický aspekt chuti šumivého vína
1. Vek ńumivých vín je na materiáli analyzovaných etikiet reprezentovaný adjektívom
svieņi, ktoré je konotáciou mladého sektu.
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2. Zmysly: Nachádzame obraznú kolokáciu pikantný chvostík, ktorá predstavuje
synestéziu chuťovej a vizuálnej stránky vnímania. Vyńńie sme uviedli, ņe chvostík je zúņené
zakončenie niečoho. V súvislosti so ńumivým vínom chvostík ilustruje, ņe spočiatku ide
o veľmi intenzívnu chuť, ktorá postupne slabne, aņ z nej zostane iba nepatrný náznak.
Vzájomný vzťah chuťovej a audiálnej stránky reprezentujú kolokácie tóny zeleného
jablka, grapefruitový dozvuk, grapefruitová nuansa. Tón zeleného jablka je konotáciou
základného rázu chuti – primárne kyslá chuť. Grapefruitový dozvuk má význam horkastej
dochuti v závere degustácie. Metaforický charakter má kolokácia grapefruitová nuansa.
Nuansa je jemný rozdiel, odtienok, náznak (hlasu, tónu, významu, farieb). Môņeme ju teda
vnímať sluchom i zrakom, pričom v chuti predznamenáva jej horkastý náznak.
Synestéziu chuťovej a olfaktorickej stránky ńpecifikuje vetná konńtrukcia
komplexná vôňa tvorená citrusovými plodmi plynule prechádza do harmonickej, nasladlej
ovocnej chuti. Identifikujeme tu súvislý prechod vnemov z olfaktorickej oblasti do chuťovej.
Zmieńanie kvalít chuti a vône badáme aj v konńtrukcii vôňa a chuť je veľmi ovocná, svieņa,
príjemná a sympatická.
V súvislosti s hmatovou stránkou nachádzame výrazy smotanová chuť (hustá,
krémová konzistencia), jemný dotyk bubliniek, perlivosť s drobnučkými bublinkami (obe
naznačujú jemnú ostrosť, dráņdivosť na jazyku).
7.2 Psychologicko-sociálny aspekt
Zameranosť na konzumenta je reprezentovaná kolokáciami príjemná chuť, decentné
víno, sympatická chuť, elegantná perlivosť. Pouņité jazykové prostriedky vyvolávajú
priaznivý záujem konzumenta. Naopak, konńtrukcia dochuť pôsobí uťahaným dojmom môņe
u konzumenta vyvolať negatívne konotácie spojené so zbytočnou rozvláčnosťou chutí.
7.3 Aspekt podobnosti s iným jedlom
1. Ovocie: zelené jablko (primárne kyslá chuť), jahody (sladká chuť), grapefruit
(sladkohorká chuť), citrusové plody (primárne kyslá chuť).
2. Iné príchute: smotana (hustá, krémová konzistencia), med (sladká chuť).
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7.4 Aspekt intenzity
Mieru intenzity reprezentujú prívlastky pevný záver chuti (intenzívna chuť), dlhá chuť
(intenzívna pretrvávajúca chuť), vyváņená chuť (harmonická chuť), jemné grapefruitové
nuansy (jemný náznak sladkohorkej chuti), jemný dotyk bubliniek (jemná ostrosť
ńampanského), ľahučko sladkastá dochuť (lahodná a jemná sladkosť ńampanského v závere),
dlhotrvajúca perlivosť (pretrvávajúca ostrosť ńampanského). Konńtrukcia cukor prebral
dominanciu nad kyselinami značí intenzívnejńiu sladkosť ńampanského, ktorá potláča kyslú
chuť.

Summary
We attempted various approaches look at the specifics of the language of expression
of taste – from semantic-pragmatic aspects of terms (through lexicographical guides and
Slovak National Corpus) and from the aspect of wine terminology (Joanna Simon – O víne).
Confrontation of these findings, we concluded that the sensory area wine is inexhaustible
source of interesting language evaluations and connotations, which is a testament
mnohoaspektovosti of man and his tongue. It is worth noting the finding that an essential
component in the taste of white wines consisted of fruit with white flesh, while the dominant
flavors in red wines consisted of fruit with dark flesh. When rosé wines it was a combination
of light and dark fruit. A special kind of wine was champagne, for which the typical bubbles.
Work therefore gives synthesizing view of the taste quality wines in semantic and pragmatic
context of Slovak wine labels. At the same time he wants to be a modest contribution to the
study of language the image of taste, to enrich its conceptual register.
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PROBLEM ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNYCH WARSTW JĘZYKA

Anna PLECH

The problem of differentiation of social strata language
Abstract: In a paper an attempt to look on the term “form of language” from functional and
pragmatic viewpoint was made. However, taking into consideration anthropocentric
understanding of language, the term “idiolect” was excluded from the analysis, because this
is the only ontological form of language and focused on causal and teleological factors.
Keywords: form of language, cultural dialect, common language, dialect
Contact: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; ana1408p@onet.pl
Współczesna lingwistyka wyróżnia w jĊzyku elementy wspólne dla wszystkich
członków społeczności jĊzykowej, w której jest on używany, a także elementy
charakterystyczne tylko dla oddzielnych grup lub jednostek. Jeden użytkownik danego jĊzyka
posługuje siĊ, w zależności od sytuacji i typu wykonywanej działalności, różnymi jego
odmianami. Idiolekt każdego człowieka jest nie tylko zbiorem jego indywidualnych cech,
czyli idiostylu, różniącego siĊ od innych pod wzglĊdem leksykalnym, gramatycznym bądź
fonetycznym, ale jest także zbiorem uspołecznionych na różny sposób form jĊzykowych.
Najszerszą formą takiego uspołecznienia jest jĊzyk narodowy bądź etnolekt. WiĊkszość ludzi,
posługując siĊ pewnym jĊzykiem narodowym, zna wiĊcej niż jedną jego odmianĊ ogólną:
jĊzyk potoczny i literacki. Poza tym może on władać którąś z jego odmian terytorialnych
(gwar),

bądź

społecznych

(slangów

lub

żargonów).

W

pracy

przedstawiono

antropocentryczną, funkcjonalno-pragmatyczną wizjĊ problemu. Tradycyjnie zaś problem jest
przedstawiany odwrotnie: jĊzyk narodowy jest pojmowany jako ontologicznie podstawowa
forma jĊzyka, której składowymi są dialekty (składające siĊ z gwar), jĊzyk literacki i jĊzyk
potoczny (wewnątrz którego wyróżnia siĊ różne socjolekty). Idiolekt natomiast przy takim
rozumieniu staje siĊ najdrobniejszą, zindywidualizowaną i najmniej znacząca formą jĊzyka.
Jest to typowo metafizyczny punkt widzenia hipostazujący społeczne formy ludzkiej
zdolności jĊzykowej. Wizja taka przewiduje ustanowienie podmiotu dla każdej społecznej
formy jĊzyka – grupy społecznej, zawodowej, terytorialnej bądź narodu, którym przypisuje
siĊ ten lub inny stopień realności. Zupełnie inaczej cała ta typologia powinna wyglądać przy
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podejściu antropocentrycznym, w którym jedyną realną formą jĊzyka jest idiolekt jako
zdolność jĊzykowa konkretnej jednostki ludzkiej.
Język narodowy (ogólnonarodowy) w polskiej „Encyklopedii jĊzykoznawstwa
ogólnego‖ nie posiada własnej definicji, podobnie jak „jĊzyk ogólny‖, odsyłając do „dialektu
kulturalnego‖

(artykuł

autorstwa

Zygmunta

Saloniego),

czyli

„jĊzyka

warstw

wykształconych, służącego za podstawĊ kodyfikacji jĊzyka literackiego danego narodu albo
pozostającego z nim w wyraźnym oddziaływaniu‖. W dalszej czĊści definicji zawarto, że
„w obrĊbie jednego jĊzyka etnicznego można wyróżnić różną liczbĊ dialektów kulturalnych,
a jedyny dialekt kulturalny jĊzyka etnicznego może być nazwany jĊzykiem ogólnym lub
ogólnonarodowym‖ (Saloni 1999: 118). Zatem z definicji wynika, że „jĊzyk etniczny‖
używany przez członków danego społeczeństwa można podzielić na „dialekty kulturalne‖,
używane przez wykształcone warstwy społeczeństwa, czyli osoby, które otrzymały pewne
wykształcenie w szkole (niższe lub wyższe), przy czym, jeśli dany jĊzyk etniczny posiada
tylko jeden dialekt kulturalny (do takich należy np. jĊzyk polski), to wtedy można nazwać ten
dialekt językiem ogólnym lub ogólnonarodowym. Z definicji wynika także, że dialekt
kulturalny „służy za podstawĊ kodyfikacji jĊzyka literackiego danego narodu albo pozostaje
z nim w wyraźnym oddziaływaniu‖, natomiast sam „jĊzyk literacki‖ jest „dialektem
kulturalnym jĊzyka narodowego, najczĊściej tylko w wersji pisanej‖, a także jest
„przeciwstawiany bądź to dialektom ludowym i regionalnym, bądź jĊzykowi potocznemu‖
(Saloni 1999: 271).
To znaczy, że, wg Saloniego, jĊzyk narodowy jest podstawą dla jego pisemnego
unormowania (a to z kolei oznacza, że musiałby on zaistnieć jako taki jeszcze przed
ukształtowaniem siĊ jĊzyka literackiego). JĊzyk pisemny jest wg Saloniego jedną z dwóch
zasadniczych kulturalnych wersji współczesnych jĊzyków etnicznych, mianowicie ich wersją
wtórną. Podstawową wersją kulturalnego dialektu jĊzyka etnicznego jest jĊzyk mówiony.
„Dialekt‖ z kolei, wg Kazimierza Polańskiego, jest „odmianą jĊzyka narodowego,
używaną na określonym obszarze przez ludność wiejską‖, przy czym ta odmiana „wyróżnia
siĊ swoistymi cechami, przede wszystkim fonetycznymi i leksykalnymi‖ (od siebie warto
dodać, że czĊsto również cechami gramatycznymi). Sam termin dialekt używany jest też
wymiennie z terminem gwara, jednak można rozróżnić „gwarĊ‖ jako „mowĊ ludności
wiejskiej z niewielkiego terytorium, przeważnie kilku lub kilkunastu wsi, różniącą siĊ od
jĊzyka ogólnego i mowy sąsiednich okolic‖ (Polański 1999: 232) od dialektu jako „zespołu
kilku lub kilkunastu gwar‖ (Polański 1999: 118). Już w tym miejscu zdefiniowania gwary
45

i dialektu rzuca siĊ w oczy, że w odróżnieniu od gwary jako jĊzyka w miarĊ zwartej i stabilnej
grupy społecznej dialekt jest raczej bytem czysto konstruktywnym, wymyślonym przez
naukowców, gdyż nikt nie wykorzystuje w mowie dialektu ale posługuje siĊ konkretną gwarą.
Język potoczny natomiast uważany jest przez Saloniego za „ogólnonarodową odmianĊ
jĊzyka narodowego‖, która posiada niższy stopień zdyscyplinowania (głównie w wersji
mówionej), poza tym tenże uczony uważa go „za przeciwstawny jĊzykowi literackiemu lub
jego ekwiwalent mówiony‖ (Saloni 1999: 273). Ta ostatnia uwaga Saloniego mocno zaciera
różnicĊ miĊdzy jego własnymi definicjami jĊzyka mówionego (jako jednej z form dialektu
kulturalnego) a jĊzyka potocznego, który, po pierwsze, jest przez niego przeciwstawiany
dialektowi kulturalnemu, a po drugie, posiada formĊ mówioną tylko przeważnie, a nie
obligatoryjnie, jak jĊzyk mówiony. Jak widzimy jĊzyk potoczny, rozpatrywany obok
literackiego (pisanego) i mówionego jako odmiana etnolektu wyłącznie na zasadzie wiĊkszej
czy mniejszej dbałości o normĊ, stwarza pewne problemy natury konceptualnej. JĊzyk
potoczny kształtuje siĊ samoistnie w drodze jĊzykowego dostosowywania siĊ niższych
warstw społecznych (bardzo czĊsto użytkowników różnych gwar, którzy przesiedlają siĊ do
miast), podczas gdy jĊzyk mówiony (jako jĊzyk kulturalny warstw wykształconych) powstaje
w drodze ustalania i rafinowania normy literackiej. CiĊżko wyobrazić sobie kształtowanie
normy najpierw w wersji mówionej (np. jako jĊzyk niepiśmiennych elit), która później
dopiero staje siĊ podstawą dla normy pisanej. W wiĊkszości przypadków jĊzyk literacki
najpierw powstawał jako jĊzyk książkowy (najczĊściej sakralny jĊzyk religijny) na bazie
którejś z gwar (najczĊściej była to gwara plemienia, które podbiło sobie inne i tworzyło zrĊby
państwowości na danym terenie), a dopiero potem na jego wzór i podobieństwo powstawały
teksty ustne, w tym dialogi elitarne. Zakładam zaś, że jĊzyk mówiony jako ustna odmiana
jĊzyka literackiego jest naturalnym osłabieniem, rozluźnieniem normy w miarĊ liberalizacji
zwyczajów i demokratyzacji elit, podczas gdy jĊzyk potoczny jest naturalną próbą
zunifikowania różnorodnego oddolnego dyskursu potocznego w środowisku miejskim. Zatem
jĊzyk mówiony i potoczny mają zupełnie inną naturĊ i rażąco odmienne funkcje. Określenie
zatem jĊzyka potocznego poprzez „brak dbałości‖ jest nie do końca usprawiedliwione.
Trudno oczekiwać normy tam, gdzie jej z założenia nie powinno być.
Jeszcze wiĊkszą trudność stwarza wpisanie na listĊ odmian etnolektu gwar, gdyż ich
istota polega na czynniku lokalnym, nierelewantnym, zdaniem Polańskiego, ani dla dialektu
kulturalnego, ani dla jĊzyka potocznego. Warto jednak zwrócić uwagĊ na to, że zarówno
jĊzyk potoczny, jak i jĊzyk tzw. „warstw wykształconych‖ kształtują siĊ, w warunkach
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cywilizacyjnego rozwarstwienia społeczno-majątkowego i kulturalno-ekonomicznego, czyli
w środowisku ludności miejskiej, a to jest bez wątpienia czynnik przestrzenny. Jeśli
zastosujemy do zróżnicowania omawianych tutaj funkcjonalnych odmian jĊzyka kryterium
stopnia synergii (samoorganizacji) czy teleologii (celowości), można oddzielić typowo
synergetyczne, czyli uzualne formy jĊzyka – lokalne gwary wiejskie i miejski jĊzyk potoczny
oraz typowo cybernetyczną (normatywną) jego odmianĊ – dialekt kulturalny, czyli jĊzyk
literacki (w obu jego wersjach – pisanej i mówionej). Wszystkie wymienione formy jĊzyka
posiadają charakter wyraźnie funkcjonalny, gdyż jako narzĊdzia ekspresji i komunikacji
obsługują różne funkcje ludzkiego doświadczenia realizowanego w interakcji społecznej.
Najbardziej ogólną naturalną grupą tego typu jest etnos. Zatem jĊzyk narodowy (etnolekt) jest
najogólniejszą kulturowo-cywilizacyjną odmianą jĊzyka. Ale jeśli jĊzyk etniczny nie jest
stricte jĊzykiem, a tylko jego odmianą funkcjonalną, to czym jest jĊzyk jako taki?
Zarówno gwara bądź jĊzyk potoczny, jĊzyk literacki bądź narodowy są tylko
zdolnościami konkretnej uspołecznionej jednostki ludzkiej. Przy czym wymienione wcześniej
formy społeczne (jĊzyk literacki, potoczny czy gwary regionalne) nie koniecznie muszą
tworzyć jednolity system w ramach jĊzyka narodowego. Dowodem na to są liczne przypadki,
z jednej strony, władania jednym narodowym jĊzykiem potocznym lub jedną gwarą oraz
kilkoma wyuczonymi narodowymi jĊzykami literackimi (wśród których nie koniecznie jest
ojczysty), z drugiej zaś liczne przypadki niemożności połączenia w ramach jednego idiolektu
gwary z potocznym czy literackim jĊzykiem, które ją w warunkach życia miejskiego czĊsto
wypierają. Poza tym na pograniczach etnokulturowych dość czĊsto wystĊpują takie formy
funkcjonalne, jak gwara przejściowa czy mieszany jĊzyk potoczny, których etniczna
kwalifikacja może być istotnie utrudniona. W kulturowo-cywilizacyjnych przestrzeniach,
gdzie nie ukształtowały siĊ ani narodowa państwowość, ani własny etniczny jĊzyk literacki,
takie narodowo nieokreślone formy wiejskich gwar czy miejskich koine są nagminne. Dlatego
uważam, że jedyną ontologicznie istotną formą bytowania jĊzyka jest idiolekt. Tylko to jest
jĊzyk właściwy. Wszystkie inne tzw. „jĊzyki‖ nie posiadające statusu ontologicznego, są
wyłącznie funkcjonalnymi odmianami społecznymi.
Kilka słów warto powiedzieć o tzw. gwarach społecznych. Termin „gwara‖ jest
również używany dla nazwania jĊzyka pewnej grupy społecznej, środowiskowej lub
zawodowej, w którym wystĊpuje inne niż w jĊzyku ogólnym słownictwo. Inaczej ten jĊzyk
nazywany jest też jĊzykiem specjalnym (środowiskowym), używanym w określonej warstwie
lub grupie społecznej, wyodrĊbniającej siĊ pod wzglĊdem wieku, wykonywanego zawodu czy
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rodzaju działalności. JĊzyk ten zachowuje system gramatyczny i fonologiczny pewnego
jĊzyka potocznego, rzadziej literackiego, jeszcze rzadziej – gwary terytorialnej. Takie gwary
czasem nazywa siĊ socjolektami, używane są również terminy „slang‖ i „żargon‖, czasem
synonimicznie i o ujemnym nacechowaniu, jako odnoszące siĊ do grup niższych pod
wzglĊdem

kulturalnym.

Snobistyczne

pojmowanie

żargonów

i

slangów

jest

nieusprawiedliwione, gdyż obie te pragmatyczne formy jĊzyka pełnią należną do nich
funkcjĊ, zaś niektóre z nich gramatycznie i fonetycznie niczym nie różnią siĊ od jĊzyka
literackiego.
Profesor O. Leszczak zaproponował zróżnicowanie „slangu‖ i „żargonu‖ jako
oddzielnych subkodów pragmatycznych, które kształtują siĊ na formalnej podstawie jĊzyka
potocznego bądź literackiego w zależności od pragmatyki działalności. „Żargon‖ jest
pojmowany jako jĊzyk grup zawodowych, jest on bardziej racjonalny, uporządkowany,
znajduje siĊ pod dużym wpływem jĊzyka literackiego (zwłaszcza żargony zawodów
umysłowych), nawet w przypadkach, kiedy mowa o żargonach robotniczych (przyczyna tego
fenomenu tkwi w tym, że zawód czĊsto jest wyuczony, nabywa siĊ go w specjalistycznych
szkołach). „Slang‖ zaś jest traktowany jako jĊzyk grup społecznych, łączonych
zainteresowaniami kulturalnymi; jest on bardziej emocjonalny, czerpiący o wiele czĊściej
z jĊzyka potocznego, chociaż to również zależy od poziomu kulturalnego grupy posługującej
siĊ slangiem. Slang i żargon nie są traktowane jako samodzielne odmiany jĊzyka, lecz jako
pragmatyczne subkody werbalne. Zresztą w jĊzyku literackim również można wyróżnić swoje
odmiany pragmatyczne – subkod racjonalno-techniczny (dla komunikacji naukowej
i ekonomicznej) i subkod emocjonalno-ideologiczny (dla komunikacji medialnej, politycznej
lub artystycznej)1.
Żadna z omówionych społecznych odmian jĊzykowych czy subkodów werbalnych nie
jest odizolowana od pozostałych, wszystkie one w pewnym (wiĊkszym lub mniejszym)
stopniu oddziaływują na siebie, tworząc systemy hybrydalne i przejściowe. Jak było
wspomniane na początku, każdy nosiciel jĊzyka jest równocześnie nosicielem kilku odmian
pewnego etnolektu, co wpływa na mieszanie siĊ tych odmian, poprzez używanie jednej
z odmian w pracy lub szkole, innej w domu lub wśród znajomych, jeszcze innej w grupie
osób z podobnymi zainteresowaniami. We współczesnym zglobalizowanym świecie co raz

1

Leszczak, O. Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. T. 2. Doświadczenie potoczne a językowy obraz
świata. Kielce, 2009, s. 147-151.
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czĊściej spotykamy również sytuacjĊ mieszania siĊ odmian różnych etnolektów, gdyż
posiadanie we własnym idiolekcie kilku etnolektów naraz staje siĊ normą.
Ważnym czynnikiem rozróżniającym dane jĊzyki i regulującym ich użycie jest
okoliczność sytuacyjna. Każda z odmian jĊzyka lub subkod werbalny używany jest albo
z jakiegoś powodu, albo w jakimś celu. Powodem do użycia tego czy innego jĊzyka jest
okoliczność miejsca (praca-ulica-dom), sytuacja komunikacyjna (w zależności adresantadresat: pracownik-pracodawca, pracodawca-pracownik, rodzic-dziecko, dziecko-rodzic,
student-wykładowca, wykładowca-studenci, prelegent-audytoria, kolega-kolega). JĊzyk
literacki (w wersji pisanej lub zbliżonej do pisanej) używany jest w sytuacjach oficjalnych,
mówiona wersja jĊzyka literackiego, jĊzyk potoczny lub gwary – w sytuacjach nieoficjalnych.
Celem użycia tego czy innego jĊzyka może być również przejaw woli adresanta, np. chĊć
dostosowania siĊ do innych ludzi lub wyraźnego odróżnienia siĊ od nich, zwrócenia na siebie
uwagi, wyrażenia swoich emocji bądź myśli, wpłyniĊcie na inną osobĊ, osiągniĊcie
określonego rezultatu, nawiązanie kontaktu, podtrzymanie komunikacji. JĊzyk potoczny
i gwary używane są ponadto jako odmiany naturalne, dialekt kulturalny zaś raczej jako
odmiana wyuczona.

Summary
From a causal point of view one can distinguish such forms as a cultural dialect as an
official form, a normative form, a codified form, a cybernetic form and a ―common language‖
as well as dialects as synergetic forms and usual forms. From a theological viewpoint, on the
other hand, dialects and common language as a natural synergetic forms of language are
investigated, while a cultural dialect as a reflective form in which a rational variant can be
distinguished (literary language of science and economy) and an emotional variant (literary
language of politics and art). On the borderline of cultural dialects of a common language two
functional variants can be discriminated: jargon (a rational variant and an economic variant)
and slang (emotional, social and ethical variant).

Literatura
Leszczak, O. Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. T. 2. In: Doświadczenie potoczne
a językowy obraz świata. Kielce, 2009, s. 147-151.
Polański, K. Gwara. In: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, 1999, s. 232.
Polański, K. Dialekt. In: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, 1999, s. 118.
49

Saloni, Z. JĊzyk potoczny. In: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, 1999,
s. 273.
Saloni, Z. Dialekt kulturalny. In: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, 1999,
s. 118.
Saloni, Z. JĊzyk literacki. In: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, 1999,
s. 271.

50

ТЮРКИЗМЫ (ТАТАРИЗМЫ) В ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»)
Анастасия МАРТИНКОВА
Лилия РАМАЗАНОВА

Turkisms (Tatarisms) in the Republic of Tatarstan Newspaper Discourse
in the Aspect of National-Russian Bilingualism (on the Material of the Newspaper
“Respublika Tatarstan”)

Abstract: In the light of globalization the multiculturality of the Russian Federation causes
interest to the functioning of the national-Russian bilingualism. Language policy
in the modern Tatarstan is directed to the revival of the Tatar language and culture. In this
context one of the actual task is studying the interaction between Russian and Tatar,
especially the influence of Tatar on the Russian language. The paper presents the analysis
of Tatar loanwords on pages of the Russian-language newspaper “Republika Tatarstan”.
Keywords: bilingualism, turkisms, Tatar language, Russian language, newspaper discourse,
language contact, national culture
Contact: Masaryk university; anastasiiamartink@gmail.com; Yelabuzhsky Institute KFU;
Liliya3959@yandex.ru
Глобализация как социальная реальность (в терминологии Н. Коупленда),
зачастую интерпретируемая как процесс унификации и обезличивания культур,
парадоксальным образом усиливает рост «запроса на культурное своеобразие»: именно
угроза поликультурности и многоязычию обусловливает повышенный интерес
к национальной

культуре,

к

разнообразию

языковой

палитры.

Закономерным

следствием является и то, что «по мере глобализации возрастает потребность
культурно-этнических меньшинств в признании» (Mалахов 2010: 13). В России ярким
примером развития этнокультуры путем активной языковой политики в условиях
глобализации и национально-русского билингвизма можно считать Республику
Татарстан.
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Языковая

ситуация

Российской

Федерации

как

полиэтнического

и мультикультурного региона, исторически объединившего в своем составе множество
народов, отличается несколькими видами билингвизма: национально-русский, руссконациональный

и

национально-национальный.

Национально-русский

билингвизм

определяется следующим образом: «Вид билингвизма на территории РФ (ранее –
СССР), при котором первым компонентом двуязычия, т. е. родным языком билингва,
является так называемый национальный язык (любой язык автохтонного населения
страны, кроме русского), а вторым компонентом – русский язык» (Словарь
социолингвистических терминов, 2006). Однако в реальности языковой ландшафт
России отличается ассиметрией при взаимодействиии национальных языков с русским.
К.

Бахтикиреева

билингвизм»,

предлагает

отмечая,

что

уточняющий

термин

«типологической

«русско-инонациональный

особенностью

стало

русско-

инонациональное межъязыковое взаимодействие при явном доминировании
русского языка, что можно расценивать как закономерное явление в условиях единой
государственной системы» (Бахтикиреева 2014: 45). Мониторинг языковой ситуации
в Татарстане подтверждает справедливость данного наблюдения: несмотря на то, что
в соответствии с законом «О государственных языках Республики Татарстан»
государственными языками являются равноправные татарский и русский языки, «на
территории Республики Татарстан в публичной сфере татарский язык имеет
ограниченное

распространение

и

недостаточно

востребован...

продолжается

неравномерное распределение русско-татарского и татарско-русского двуязычия
в Республике

Татарстан,

асимметричное

по

территориальным,

социально-

профессиональным, этническим и личностным показателям» (Гузельбаева 2013: 49).
Полное преодоление языковой ассиметрии на данный момент едва ли возможно в силу
статуса языка титульной нации: «русский язык продолжает являться единственным
языком общения в ряде сфер, особенно тех, с которыми
модернизационное

развитие

и

индивидуальное

социальное

связано общее
продвижение,

и конкуренцию ему (а тем более татарскому!) постепенно начинает составлять
английский» (Гузельбаева 2013: 49).
Ввиду этого тем более значимыми оказываются усилия, направленные на
продвижение

и

модернизацию

татарского

языка

и

этнокультуры.

Согласно

исследованию Н. Шарыповой, «с началом реализации Закона «О языках народов РТ»
(1992 г.) и Программы развития двуязычия в республике вычленились факторы,
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благоприятно и отрицательно влияющие на развитие татарского языка». К факторам,
благоприятно влияющим на возможности возрождения и развития татарского языка,
можно отнести стремление основной массы татароязычного населения расширить
функции татарского языка1; наличие социальной перспективы для использования
татарского языка в разных сферах общения, что обусловлено утверждением его
государственного статуса; наличие богатой традиции преподавания татарского языка
как предмета изучения и др.2 Таким образом, одним из приоритеных направлений
языковой политики становится дальнейшее распространение двуязычия как татарскорусского3, так и русско-татарского с преимущественной ориентацией на второй тип
(Шарыпова 2004: 5, 6).
В сложившейся ситуации именно последний аспект представляется нам
особенно актуальным. Для выравнивания языковой ассиметрии и преодоления
«языкового нигилизма» одним из основополагающих вопросов является отношение
титульной нации, проживающей в республике, к этноязыку. Данные исследований
подтверждают

крайне

низкий

процент

владения

татарским

языком

среди

русскоговорящих: «... по-русски говорит практически все население республики, в то
время как только 86 % татар и лишь 7,5 % русских могут изъясняться по-татарски»
(Гузельбаева 2013: 49). Понимание русскоязычным населением языковой и культурной
среды проживания имеет принципиальное значение, так как совместное проживание не
исчерпывается толерантностью по отношению к другому этносу, важным является
взаимодействие и стремление понять культуру и менталитет соседа.
Отсюда ключевой вопрос:

каков уровень компетенции русскоязычного

населения в Татарстане в области национально-детерминированного дискурса?
1

Возрождение этнокультурных и языковых традиций, популяризация татарского языка и стремление
расширить его функции в разных сферах общения являются, несомненно, благотворными для
этнического самосознания татарского народа, дающими им возможность противостоять ассимиляции
в глобализирующемся мире. Ср. с выводами: «парадоксально, но факт: национальные группы, не
имеющие достаточных условий для полного этнокультурного развития (мордва, марийцы), у которых
искусственно сужена сфера применения языка, не проявляют достаточной заботы об удоволетворении
культурных и духовных запросов, более единодушно признают естественность процессов ассимиляции
и меньше, чем татары, обеспокоены его будущим» (Захарова 2008: 265).
2
Среди факторов, отрицательно влияющих на возможности развития татарского языка, можно назвать,
во-первых, недостаточное соответствие потребностям в функционирование татарского языка в сфере
государственного управления, общественно-политической деятельности, народного образования,
массовой коммуникации, наглядной информации и обслуживания, а во-вторых, «языковой нигилизм»
определенной части населения республики, проявляющийся в незнании и даже нежелании знать язык
своего народа из-за его «социальной непрестижности» (Шарыпова 2004: 5-6) .
3
Татарско-русское двуязычие распространено в основном в сельских районах (подробнее
см. Гузельбаева, Г. Практики использования государственных языков жителями Татарстана
в ситуации официального двуязычия, 2013).
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Ответ на этот вопрос предполагает многосторонее изучение лингвоэтнокультурного
компонента в языковой компетенции носителя русского языка в республике
(совокупность представлений о культурных, общественно-политических и социальных
реалиях, отношении к ним и т. д.). На первом этапе нашего исследования мы подвергли
анализу русскоязычные СМИ в Татарстане4, которые, по выражению Ю.Н. Караулова,
«являют собой самостоятельную полноценную модель общенационального языка»
(Журавлева 2011: 138).
Интенсивные языковые контакты на фоне глобализации усилили практику
употребления в масс-медиа элементов заимствования из других языков. Обращение
к языку региональных СМИ и анализу употребляемых в нем заимствований из
близкоконтактирующего языка обусловлено содержащейся в ней имплицитной
информацией об отношении титульной нации к «другому языку5» (Журавлева 2011:
139). Объектом нашего исследование стали регионализмы-татаризмы, используемые на
страницах газеты «Республика Татарстан»6, создают и читают которую носители
русского языка как родного и как неродного.
Напомним, что татарский язык относится к кыпчакско-булгарской подгруппе
кыпчакской группы тюркских языков Алтайской языковой семьи, и в связи с этим
уточним терминологическое взаимоотношения понятий «тюркизм», «татаризм»,
«регионализм».
Известный тюрколог Н.К. Дмитриев под тюркизмами понимает слова исконно
тюркского, а также арабского, персидского, иранского происхождения, вошедшие
в русский язык через посредство тюркских языков (Бурибаева 2015: 251). По аналогии
с «тюркизмами» (родовым понятием по отношению к татаризму) мы выработали
рабочее определение татаризма: это заимствование из татарского языка слово или
оборот речи, построенный по образцу татарского слова или выражения, имеющее
характерные черты – сингармонизм гласных, ударение на последнем слоге (как

4

СМИ в Республике функционируют на двух государственных языках, при этом количество печатных
изданий на татарском языке выросло с 55 в 2004 году до 155 в 2013 году. Но современном этапе
исследователи отмечают 2 тенденции, характерные для татарских СМИ: «советско-информационная»
и «просветительско-воспитательная», исконно татарская модель, чьи традиции продолжают играть
в журналистике значительную роль (Гильманова 2013: 141-142).
5
Ср. исследования казахстанского варианта русского языка на материале региональной русскоязычной
прессы (Журавлева Е. Казахстанский вариант русского языка: мониторинг функционирования, 2011).
6
Одна из наиболее значимых республиканских газет, с тиражом около 30 тысяч экземпляров. Более
90 лет на рынке СМИ России, аудитория – население всей республики. Учредители газеты –
Правительство и Парламент Республики Татарстан.
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правило) и др. Термин регионализм7 (здесь – это слово или оборот речи,
заимствованные из татарского языка, употребляемые жителями республики всех
социальных слоев в актах коммуникации, в языке художественной литературы
и региональных СМИ; прим. авт.) необходим для обозначения освоенных русским
сознанием

лексических

единиц

татарского

языка,

свободно

участвующих

в коммуникативном процессе.
Предметно-семантический анализ исследуемых единиц, отобранных методом
сплошной

выборки,

позволяет

вычленить

несколько

тематических

групп

заимствованной лексики, использование которой с прагматической точки зрения
обусловлено номинативной функцией. Наиболее многочисленную подгруппу при этом
составляет ономастическая лексика (эргонимы, топонимы и др.). С точки зрения
социокультурного аспекта собенно показательно обилие национальных эргонимов,
свидетельствующих

о подъеме татарской культуры и

стремлении

утвердить

национальную самобытность, как это выразил в газетном интервью Т. Яруллин: «мы
татарское актуализируем, а актуальное татаризируем».
Предметно-тематическая классификация заимствований
1) Тематическая группа лексики, характеризующая реалии общественнополитической жизни (основу составляют национальные эргонимы)
- названия спортивных и творческих коллективов: команда «Идель»
(→ р. Волга – пер. Авт.), театр кукол «Экият» (→ сказка), татарский ансамбль
«Элмэтем» (→ мой Алеметьевск);
- названия агропредприятий: агропредприятия «Башак» (→ колос), «Чишма»
(→ родник), «Яшь Куч» (→ молодая сила), колхозы «Игенче» (→ хлебороб),
сельхозпредприятие «Кызыл Юл» (→ красная дорога; красный путь);
- названия произведений культуры и искусства: опера «Кара пулат»
(→ «Черная палата»), роман «Татар вакыты» (→татарское время), театральная
постановка «Кояш хэм кар бортеклэре» («Солнышко и снежные человечки»), песня
«Ялгыз милэш» (→ одинокая рябина), «Атайым» (→ мой отец);
7

Термин регионализм появляется в ряде языковедческих работ 80-х – сер. 90-х гг. ХХ века, связанных
с изучением языковой ситуации на Кавказе, где под термином «регионализмы» понимались лексемы,
заимствованные русским языком из языков народов Кавказа и наиболее активно функционирующиев
русской речи на территории кавказских республик (Резвухина 2015: 85). В настоящее время данный
термин активно используется при изучении контактных вариантов русского языка на территории
бывших союзных республик.
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- названия СМИ: радио «Азатлык» (→ свобода), газета «Тэтэш хакыйкатэ»
(→ «Тетюшская правда»), сатирический журнал «Уклар» (→ стрелы);
- названия из области общественно-политической лексики (партии,
программы, награды, предприятия и др.): орден «Дуслык» (→ дружба), программа
грантов «Алгарыш» (→ прогресс), ... политический совет РОД «Татарстан – новый
век» – «Татарстан – яна гасыр», заседание объединения женщин-депутатов
«Мэрхэмэт – Милосердие», школа «Ана теле» (→ материнский язык), завод «Тасма»
(→ лента), благотворительный фонд «Ярдэм» (→ помощь);
- национальные бренды: супермаркет «Бахетле» (→ счастливый), кафе
«Чак-чак»;
-

акции,

мероприятия,

конкурсы:

музыкально-театрализованное

представление «Калфак туе», конкурс в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур
калэм» – «Хрустальное перо», фестиваль «Алтын калэм» – «Золотое перо»,
фестивальное движение «Созвездие – Йолдызлык».
2) Тематическая группа лексики, включающая географические реалии
(топонимы), наименования лиц, клички животных (зоонимы)
- топонимы, урбанонимы и др.: В окружении девственной природы ...
находятся «Изгелэр Чишмэсе» – «Святые родники», село Каракуль (→ черное озеро),
спорткомплекс «Батыр» (→ герой), город Елабуга (Алабуга) (от тюрк. – пестрый
бык; от тат. – окунь), село Кызыл Байрак (→ Красное Знамя);
- зоонимы: жеребец Байрам (→ праздник).
- наименования людей:
термины родства, уважительное обращение: Салих-ага, Дамира-апа, Асгатабый, пожилой бабай, мы познакомились абыстай Миннисой-ханум; ... заунывно
повторяя: «Ай, кызым, ай, кызым», медленно опустилась на стул и заплакала; Рустам,
улым, у тебя глаза зоркие ...;
антропонимы: Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Айдар Халим и др.;
наименования должностей, званий: муфтий, имам, хазрат.
3) Тематическая группа лексики, характеризующая реалии культуры и быта
- наименования из области гастрономии: губадья, баурсак, бэлиш, каймак,
как-бэлиш, казылык, кыстыбый, кумыс, чак-чак, элеш, эчпочмак, традиционная
татарская каша

«Карга боткасы»; ... младшим очень нравится кабартма

(татарское национальное блюдо, похожее на большие пончики); ... на протяжении
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всех этих лет семья производила талкыш калеве на заказ и превратила его
в национальное татарское блюдо;
- национальная одежда: хиджаб, калфак, чулпы (украшение для кос) у нее
настоящие, ... колько в этом комплекте было обязательных элементов: головной убор,
платье (кюлмяк), ... вышитый камзол, шальвары, ичиги или туфли. И, конечно, янчэк
(маленькая вышитая сумочка) и украшения;
- национальные праздники, обряды и традиции, искусство: Курбан-байрам,
Навруз, Рамадан, Сабантуй; азан, намаз, ... начнется ифтар – разговение,
коллективный ужин в честь окончания очередного дня поста; никах; техника
художественного рисования – шамаиль – одна из визитных карточек татарского
искусства;
- фольклорные персонажи: Кыш Бабай (→ татарский Дед Мороз), ...
отправятся в парад-шествие ... со всей сказочной свитой: с дочкой Кыш Бабая Кар
Кызы, лесным проказником Шурале, красавицей Алтынчеч;
- национальные постройки: мечеть, медресе, минарет, чайхана;
- предметы быта: ... в музее школы и сейчас можно увидеть татарский
длинноносый медный кумган (кувшин).
4) Цитирование обиходно-разговорной лексики
«Чиполлино» на татарском языке? Юк!, ... Это не »возможно лучшая«, это
и есть лучшая из когда-либо проводившихся Универсиад. Казан, рахмат!».
Описание

инокультурной

действительности

неизбежно

требует

ввода

лексических единиц, не представленных в русском языке, так как понятия, выраженные
данными

единицами,

представляют

собой

лингвокультурологические

лакуны.

Номинативная (информативная) функция употребления заимствований имеет целью
заполнение данных лакун, вследствие чего большая часть заимствованных единиц
представляет собой безэквивалентуную лексику и отражает специфические явления,
характерные для данной культуры: калфак, куряш, Кыш Бабай, шамаиль и др.
В данном случае можно говорить о том, что «номинативная функция иноязычных
элементов

перекликается

с

функцией

«создания

местного

колорита»

или

«экзотической», в которых иноязычные слова используются для знакомства читателя
с явлениями чужой культуры» (Колесова 2005: 30). В некоторых примерах
заимствования использованы с целью речевой характеристики персонажей – данная
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функция проявляется чаще всего в жизнеописаниях примечательных личностей, при
этом нередко используется прием прямого цитирования: Потом, заунывно повторяя:
«Ай, кызым, ай, кызым», медленно опустилась на стул и заплакала; Как не вспомнить
здесь слова Президента Минтимера Шаймиева, сказанные им в напутствие делегатам
четвертого съезда ВКТ: «Хэрэкэттэ – бэрэкэт».
Введение заимствования в текст статьи тесно взаимосвязано со степенью
«ознакомленности» читателя с данным понятием, которую предполагает автор текста –
исходя из этого заимствование либо снабжается дополнительными комментариями, так
или иначе поясняющими реалию, либо нет. В исследуемой газете наличие или
отсутствие пояснений, сопровождающих тюркизмы-татаризмы, связаны с двумя
аспектами: во-первых, это степень освоенности слова русским языком, а во-вторых,
с характеристические особенности и политика самого издания.
Ш. Сабитова (Сабитова 2007: 40) приводит следующую классификацию
тюркизмов, основополагающим признаком которой стала степень освоенности
тюркизма русским языком:
1. тюркизмы,

освоенные

«обозначающие

русским

общепринятые

действительностью»

(амбар,

языком:
реалии,

сундук);

этимологические
не

связанные

с

общеупотребительные

тюркизмы,
восточной
тюркизмы,

т. е. заимствования из тюркских языков «для выражения общевосточных реалий»
(мечеть, юрта, мулла и др.);
2. тюркизмы, не освоенные русским языком: региональные и локальные
тюркизмы – лексические единицы, «территориально ограниченные зоной
республики, области или края» (зиндан, ашма).
По нашим наблюдениям, дополнительными комментариями не сопровождаются
прежде всего многие общеупотребительные тюркизмы (так же как и не приводится
перевод эргонимов, если этого не требует тематика статьи): медресе, муфтий, намаз;
шальвары, хиджаб; кумыс и т. д. Обычным является и употребление некоторой
распространенной в тюркской среде лексики: Навруз, Курбан-байрам; баурсак, бэлиш;
ага, абый, батыр; рахмат и др. (ср. некоторые казахизмы, привычные для
русскоязычной среды Казахстана: Наурыз, баурсак, балиш; ага, апай, батыр).
Из регионализмов, отражающих культурную специфику региона, свободно вводятся
в текст статьи регионализмы широко распространенные и являющиеся для населения
каждодневной реальностью, в частности, лексические единицы гастрономического
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дискурса: губадья, чак-чак, эчпочмак. Менее известные русскоязычному адресату
регионализмы, а особенно локализмы (по усмотрению журналиствов – авторов статей),
снабжены определяющим словом или подробным описанием: национальная борьба
куряш, изю (съемное украшение типа европейского жабо); за чаем на стол поставили
высоченный пирог и назвали его “как-бэлишем”. А уж когда его разрезали, я просто
ахнула – впервые пришлось увидеть такое. Насчитала двенадцать сладких слоев,
которые перемежали тонкие коржи. Записала для вас рецепт. Попробуем испечь?
(тат. деревня Малый Ашап8). В этом отношении – ознакомление читателя с реалиями
этнокультуры в регионе проживания – татарская журналистика остается верной своим
просветительским традициям (см. выше); подобная тактика способствует более
глубокому

пониманию

инофонами

татарской

культуры

и

менталитета,

способствуя признанию многоязычия как ценности на локальном уровне титульной
нацией.
В целом употребление тюркизмов-татаризмов как заимствованных элементов
отличается взвешенностью и сдержанностью – так, на страницах газет практически не
встречается словообразовательная адаптация татаризмов, столь характерная, например,
для русскоязычной казахской прессы. Можно привести лишь единичные примеры
деривационных производных: «Калэмовцы» спустили на воду фонтана «Русалка»
бумажный кораблик (участники фестиваля «Алтын калэм»), «нуровцы» (артисты
театра «Нур»). Несмотря на это, в газете фигурирует заметный пласт региональных
заимствований-татаризмов, свидетельствующий о востребованности данной лексики
и характеризующей этнокультурную самобытность региона.
Закономерным шагом в ответе на вопрос о языковых и линквокультуных
компетенциях русскоязычного населения в Татарстане должно стать

исследование

устной речи русскоязычных респондентов-монолингвов, так как для них, в отличие от
билингвов, употребление в речи заимствованных элементов является осознанным.
Подобное исследование позволит не только более достоверно представить степень
воздействия на русский язык в Республике Татарстан при взаимодействии языковых
миров, но и проследить обогащение концептосферы русского языка в регионе:
«... одной из задач лингвистики должно стать выявление не только процессов усвоения,
освоения тюркизмов в русском и других славянских языках, но и процессов их
вхождения в языковое сознание носителей, обретения тюркизмом культурной
8

Режим доступа: http://rt-online.ru/p-rubr-obsh-20974/.
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значимости в заимствующей лингвокультуре. В этом проявляется евразийская
специфичность

тюркизмов

как

культурного

сплава

тюркского

и

русского

мировосприятия» (Сабитова 2012: 109).

Summary
In the paper communicative competence of the Russian-speaking population
in Tatarstan in the field of the national determined discourse is studied (on the examples
of tatarisms in the newspaper Republika Tatarstan). In the article definition of the terms
turkism, tatarism and regionalism is given, and the subject and thematic classification of loans
is presented. The loans are entered in the newspaper very carefully; the authors supply
tatarisms and regionalisms with the necessary explanations. This tactics is connected with
educational traditions of the Tatar journalism and helps to deeper understanding by Russianspeaking of the Tatar culture and mentality that promotes recognition of multilingualism
as values at the local level by the title nation.
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ГРАФИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ
Лукаш МАРШИК

Graphic adaptation of the international lexicon in Russian and Polish language

Abstract: This article focuses on problematic of lexical borrowings and graphic adaptation
of international expressions and abbreviations in current Russian and Polish language.
Special attention is paid to graphic variations of the international lexicon in both languages
which point out to the progressive adaptation of internationalism in Russian and Polish.
Keywords: internationalism, graphic adaptation, lexical borrowing from foreign languages,
Russian-Polish comparison
Contact: Ostravská univerzita; marsikluke@seznam.cz
В настоящее время наблюдается во всех славянских языках интенсивное
заимствование иностранных слов и других элементов, которые становятся составной
частью

словарного

состава

отдельных

языков.

Особенно

это

касается

интернациональной лексики, языком-источником которой является, прежде всего,
английский язык и его американский вариант.
В связи с этим Эдвард Лотко упоминает, что хотя этот процесс наблюдается во
всех языках, их открытость к заимствованию лексики проявляется в разной степени.
На основе выше приведенного он выделяет экстравертные и интровертные языки.
Экстравертные языки, к которым относятся русский и польский, считаются более
открытыми к заимствованию иностранной лексики. В отличие от этого, в интровертных
языках в большей степени наблюдается стремление к национализации словарного
состава. Ярким примером интровертных языков являются чешский и словацкий языки1
(Lotko 2002). В связи с проблемой иностранных слов надо подчеркнуть, что
заимствованный элемент подвергается в языке-реципиенте адаптации на разных

1

Выше приведенный факт подтверждает также Йиржи Мурыц, занимающийся сравнением польского
и чешского языков. Он упоминает, что составной частью польского словарного состава является большое
количество интернационализмов и заимствований из других языков. Кроме того, польский язык владеет
также большей способностью их адаптации в грамматической системе (исключением являются слова
иностранного происхождения, законченные на «-um», как, например, muzeum, archivum, которые
в польском языке в единственном числе не склоняются) (Muryc 2007).
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языковых уровнях (Лешкова 2009). Одним из них считается графический уровень,
когда заимствование подвергается графической адаптации. Под этим понятием
разумеется ситуация, когда заимствованное слово изменяет свой графический облик.
Бесспорным является тот факт, что слова неславянского происхождения трудно
вписываются в систему славянских языков. Прием таких заимствований становится
еще более трудным, если графические системы языка-источника и языка-реципиента
не совпадают (разница между латинским алфавитом и кириллицей) (Mannewitz 2003).
В принципе можно сказать, что во всех славянских языках наблюдается в большинстве
случаев следующий процесс заимствования: с самого начала лексика иноязычного
происхождения, включая интернационализмы, воспроизводится буквально, а лишь
позднее подвергается ассимиляции и графической адаптации (Нещименко 2009).
Однако, в настоящее время в связи с массовым характером заимствования этот процесс
происходит ускоренно, в результате чего появляется несколько равноправных
графических вариантов (Лешкова 2009).
Способами фонетико-орфографической ассимиляции заимствованных слов
занимается, между прочим, Корнелия Манневич, отмечающая, что существуют три
основных способа письменной передачи интернациональной лексики в языки с другой
графикой: трансплантация2, транслитерация3 и транскрипция4 (Mannewitz 2003).
Однако, как упоминает Ия В. Нечаева, в пределах заимствованной лексемы может
наблюдаться также смешение транскрипционного и транслитерационного способов
передачи (Нечаева 2008). Кроме того, надо учитывать то, что отдельные славянские
языки приспосабливают написание иноязычных слов собственным фонетикографическим корреляциям5 (Mannewitz 2003). У языков, письменность которых связана
с кириллицей, является также очень важным тот факт, опирается ли автор текста
на письменной или устной форме слова в языке-источнике. Узус и вариантность
употребления заимствований, для которых норма их написания в языке-реципиенте
пока не установлена, стараются фиксировать словари неологизмов конкретных языков
(Belentschikow 2009).
2

Трансплантация определяется как «передача без изменений» (Mannewitz 2003: 127), значит слово
в языке-реципиенте употребляется на письме в той же форме, как и в языке-источнике.
3
Транслитерация определяется как «передача текста, написанного при помощи одной алфавитной
системы, средствами другой алфавитной системы» (Ахманова 2005: 479).
4
Транскрипция – «фонетизация написания иноязычного слова» (Mannewitz 2003: 127).
5
В качестве примера можно привести написание слов иностранного происхождения в языках
с одинаковыми графическими системами: русское «Уильям Клинтон» и сербское «Вилиjем Клинтон»;
русское «хоккей» и украинское «хокей» (Mannewitz 2003).
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На основе анализа интернациональной лексики в толковых и переводных
словарях русского и польского языков6 можно определить, что в них встречаются
не только уже полностью графически адаптированные заимствования, а также
заимствования неадаптированные. Графически неадаптированные заимствования
называются

иноязычными

вкраплениями,

или

также

трансплантатами,

или варваризмами (Коряковцева 2009). Анастасия А. Тимофеева их подразделяет
на четыре основные группы (Тимофеева 2012):
1) иноязычные номинации (названия организаций, изделий, марок – например,
кино Cinema City, компания Imperial Tobacco Group);
2) иноязычные идиомы и цитаты (например, латинское optimum optimorum);
3) иноязычные графически неадаптированные лексемы (например, non-fiction,
wellness, notebook);
4) заимствованные аббревиатуры, представляющие собой или иноязычные
инициальные сокращения, или части сложных слов (например, GPS, IT, ITкомпания).
В связи с тем, что в основу польской письменности легла латиница, общее
количество графически неадаптированной лексики в польских словарях весьма велико
(например, chat, gentleman, handicap, incognito, ketchup, loggia, outsider, paparazzi, quiz,
souvenir, weekend). Следует уточнить, что трансплантированные интернационализмы
постепенно ассимилируются в систему польского языка и приобретают свой
графический вариант, причем оба варианта являются литературными (например,
charter – czarter, grapefruit – grejpfrut, loggia – lodżia, speaker – spiker). Многие
графически неадаптированные интернационализмы становятся мотивирующей основой
для образования

новых

производных

наименований

(прежде

всего,

имен

существительных, прилагательных и глаголов, как, например, blog – blogowicz; charter
6

Основной базой для сбора анализируемого материала интернациональной лексики стали ниже
приведенные словари:
1) Толковый словарь русского языка. Под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. 4-е издание,
дополненное. Москва: «Азбуковник», 2003.
2) Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия. Под
ред. Г.Н. Скляревской. Москва: «Издательство Астрель», 2001.
3) Słownik języka polskiego. Red. Elżbiety Sobol. 3. wydanie, 2. dodruk. Warszawa: «Wydawnictwo
Naukowe PWN», 2009.
4) Česko-polský slovník. Słownik czesko-polski. Red. Janusza Siatkowskiego. 3. wydanie. Warszawa:
«Wiedza Powszechna», 2007.
5) Velký česko-ruský slovník. Red. Marie Sádlíková a kol. Voznice: LEDA, 2005.
6) Słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski. Andrzej Charciarek. Warszawa: «Ex libris Galeria Polskiej
Książki Sp. z o.o.», 2004.
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– charterowy; gratis – gratisowy; leasing – leasingować). Имеют ли такие выражения свой
графический вариант, их графический вариант также является мотивирующей основой
для образования производных наименований (например, consulting, consultingowy –
konsulting, konsultingowy; grapefruit, grapefruitowy – grejpfrut, grejpfrutowy; manicure,
manicurzystka – manikiur, manikiurzystka).
В отличие от этого, русский язык пользуется кириллическим алфавитом. В связи
с тем, что графическое варьирование связано также с изменением графики, графически
неадаптированные заимствования находятся в словарях русского языка очень редко.
С ними можно встретиться, прежде всего, в приложениях словарей (например,
hardware, hi-fi, notebook, off-line, on-line, software, upgrade, user-friendly). Некоторые из
таких выражений являются составной частью составных наименований и смешивают
оба типа графики (например, web: web-издатель, web-сайт, web-сервер, web-страница).
Конечно,

в

современном

подвергаются

очень

кириллический

русском

быстро

вариант

языке

трансплантированные

графической

(например,

адаптации
–

hacker

и

заимствования

приобретают

хакер / хаккер;

свой

notebook

–

ноутбук / нотбук). С графически неадаптированными заимствованиями чаще всего
можно встретиться в текстах русскоязычных СМИ.
В связи с графически неадаптированной лексикой надо обратить внимание
на интернациональные аббревиатуры. Настоящей проблематикой занимается также
Блажена Рудинцова, которая отмечает, что

«широкое

употребление находят

в современном русском языке аббревиатуры, которые были полностью заимствованы
и которые имеют интернациональный характер. Их в русском языке пишут или
латиницей, или азбукой, или оба кода смешиваются.» (Rudincová 2009: 216). На основе
этого можно подчеркнуть, что в приложениях русских словарей встречаются также
графически
аббревиатуры

неадаптированные
IQ,

MMS,

PC,

интернациональные
PIN,

PR,

SMS,

VIP,

аббревиатуры

(например,

Эти

графически

www).

неадаптированные аббревиатуры имеют очень часто свой кириллический вариант
(например, DVD – ДВД, PIN – ПИН / пин, SMS – СМС, VIP – ВИП / вип). Кроме того,
такие интернациональные аббревиатуры в своем графически неадаптированном виде
очень часто служат мотивирующей основой для образования новых производных
наименований (существительных и прилагательных, например, PR-щик, VIPовский) или
входят в состав многих составных наименований (например, PIN-код; PR-агентство,
PR-менеджер; SMS-сообщение; www-страница). В специальной лингвистической
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терминологии

такие выражения, в пределах

которых

употребляются разные

графические средства, называются графическими гибридами или графодериватами
(Тимофеева 2012).
Не менее интересным является тот факт, что у носителей русского языка
пользуются большей популярностью русские аббревиатуры, употребляемые на месте
некоторых интернациональных аббревиатур (например, AIDS – СПИД7, DNA – ДНК8,
HIV – ВИЧ / вич9, UFO – НЛО10, VAT – НДС11).
Интернациональные аббревиатуры являются также составной частью польского
словарного состава (например, AIDS, CV, DVD, HIV, PIN, VAT12, VIP, WC13, UFO).
Некоторые из них опять становятся мотивирующей основой для образования
производных наименований или входят в состав составных выражений (например, UFO
→ ufolog, ufoludek; VAT → VAT-owski / vatowski).
После своего заимствования графически неадаптированные интернационализмы
постепенно проходят процессами графической адаптации и подвергаются фонетикографическим изменениям, собственным для русского и польского языков. Это
проявляется, прежде всего, в графической вариантности. В русских словарях находятся,
главным образом, лишь графически адаптированные интернационализмы (например,
байпас, ваучер, гамбургер, имидж, митинг, паркинг, роуминг, чартер), причем многие
из них имеют два или несколько кириллических вариантов (например, дампинг –
демпинг; дистрибьютор – дистрибьютер – дистрибутор; лаптоп – лэптоп; фитнесс –
фитнес). Под понятием графических вариантов разумеются все разновидности,
проявляющиеся на письме. В русском языке это связано именно с написанием одного
и того же выражения раздельно, через дефис или слитно (например, русские
графические варианты бизнес-вумен – бизнесвумен, прайм-тайм – праймтайм, скейт7

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, является, на самом деле, калькой английского
AIDS (= Acquired Immune Deficiency Syndrome) (Korostenski 2007).
8
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота.
9
ВИЧ / вич – вирус иммунодефицита человека.
10
НЛО – неопознанный летающий объект. Однако, хотя в словарях русского языка интернациональная
аббревиатура UFO не встречалась и она заменялась отечественной аббревиатурой НЛО, производные
слова уфолог, уфологический, уфология во словарях русского языка находятся.
11
НДС – налог на добавленную стоимость.
12
Языком-источником интернациональной аббревиатуры VAT является английский язык (VAT = Value
Added Tax). В польском языке ее можно заменить отечественной аббревиатурой PTU (= Podatek
od Towarów i Usług). В русском языке интернациональная аббревиатура VAT не употреблается
и носители русского языка пользуются отечественной аббревиатурой НДС.
13
Интернациональная аббревиатура WC (water closet) была заимствована из английского языка, причем
в польском языке можно встретиться с несколькими вариантами написания этой аббревиатуры: WC,
W.C., wc, w.c. В русском языке интернациональная аббревиатура WC не употребляется.
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клуб – скейтклуб, форс-мажорный – форсмажорный). Графические варианты могут
касаться и написания удвоенных согласных (например, русское шопинг – шоппинг,
фитнес – фитнесс → фитнес-зал – фитнесс-зал, хакер – хаккер, хэвы-метал – хэвыметалл), использования латинского алфавита для графического оформления данного
слова (например, графически неадаптированный вариант аббревиатуры VIP – русские
графически адаптированные варианты ВИП / вип, графически неадаптированный
вариант on-line – русские графически адаптированные варианты он-лайн / онлайн),
употребления прописной или строчной букв в рамках написания одного наименования
(например, русское Интернет – интернет → Интернет-кафе – интернет-кафе) или
других причин (например, русское пиксел – пиксель).
Также в польском языке графическая адаптация и варьирование заимствований
являются свидетельством того, что они постепенно адаптируются в системе польского
языка и подвергаются ее отечественным языковым законам. Общее количество
вариантов заимствованной лексики в польском языке огромное (например, варианты
business plan – biznesplan, champion – czempion, chat – czat, cocktail – koktajl, peeling –
piling, veto – weto). Варьирование заключается, прежде всего, в постепенном
устранении для польского языка непривычных графем q, x, v и в их замене
отечественными графемами (например, польские варианты fax – faks, interview –
interwiew, requiem – rekwiem, video – wideo) и в постепенном сближении фонетического
и графического обликов слова (например, польские варианты charter – czarter, ketchup –
keczup, meeting – mityng, spectrum (spektrum) – spektrum, silikon (s-ilikon) – sylikon).
Конечно, от заимствованной лексики также образуются новые наименования, в связи
с чем расширяется словарный состав польского языка (например, flirt → flirtować,
flirciarz, flirciarka; hobby → hobbista; makler → maklerski; stres → stresowy, stresować).
Многие интернационализмы в польском языке уже полностью адаптировались и они
имеют лишь один польский графический вариант (например, keks, kontyngent, komputer,
tranzyt).
Учитывая собственные законы определенного языка, следует отметить, что
интернационализмы адаптируются в русском и польском языках почти одинаковым
способом. В связи с ассимиляцией иностранной лексики появляются в обоих языках
графические варианты многих заимствований. Большое количество графически
адаптированных и неадаптированных интернациональных выражений становится
мотивирующей основой для образования новых наименований (прежде всего, имен
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существительных,

прилагательных,

глаголов).

Они

соединяются

как

с интернациональными, так и с отечественными аффиксами. Основная разница
в графической адаптации русского и польского языков заключается именно в том, что
русский язык пользуется кириллическим алфавитом. Однако, даже в русском языке
наблюдается расширение латинской графики в рамках употребления графически
неадаптированных заимствований. В польском языке в связи с заимствованием
иностранной лексики можно встретиться с большей частотностью употребления
иностранной графемы x, которая в процессах постепенной графической адаптации
заменяется польскими графемами ks. Расширяется также употребление периферной
графемы q и графемы v, которая в процессах постепенной графической адаптации
заменяется

графемой

w.

Интернациональные

аббревиатуры

в

обоих

языках

встречаются, но они не всегда совпадают. В некоторых случаях именно в русском
языке вместо них большей популярностью пользуются отечественные аббревиатуры
(например, НДС, СПИД), многие интернациональные аббревиатуры также получают
свой кириллический вариант (например, VIP – ВИП / вип).

Summary
In current Russian and Polish we can observe intense word-adoption from other
languages – these terms are adapted at different linguistic levels (phonetic, graphic etc.).
The author focuses on adaptation of international expressions at graphic level and draws
attention to 3 basic ―transmission‖ techniques of an adopted word – transplantation,
transliteration and transcription. Based on international lexeme analysis in contemporary
Russian and Polish monolingual and bilingual dictionaries, strong effect of internationalism
at graphic level is observed. In Russian, the effect consists in application of Latin graphics
(e.g. www-страница). In Polish language we can find untypical graphemes q, x, v that are
replaced by typical graphemes kw, ks, w (e.g. fax – faks). Both languages have numerous
graphic variations of adopted expression (e.g. Rus. дистрибьютор – дистрибьютер –
дистрибутор; Pol. charter – czarter) which indicates to the progressive graphic adaptation
of international expression in given language.
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ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ КВАЗИПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ КАК
БАЗА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
Лукаш ПЛЕСНИК
Greek and Latin quasi-prefixal term elements – the basis for terminological wordformation in the Russian language

Abstract: This article focuses on quasi-prefixal term elements of Greek and Latin origin.
These elements represent the basic building components of many compound words.
The elements under research are a very productive means of word-formation in the Russian
language. The article provides a list of the most common term elements of Greek and Latin
origin.
Keywords: term, term element, word-formation of terms, word-formation, compound word,
quasi-prefixation, analytical adjective, Greek, Latin
Contact: Ostravská univerzita; lukas.plesnik@osu.cz
Основными строительными элементами многих наименований из области науки,
техники,

медицины

или

искусства

являются

т.

наз.

греко-латинские

терминоэлементы, воспринимающиеся как стержневая база терминоглогического
словообразования. Терминоэлементы греко-латинского происхождения благодаря
своему нейтральному и универсальному характеру образцово подходят к созданию
нового слова – термина. Как замечает А.В. Иванов, «лексика древних языков
фактически

утратила

свою

национальную

принадлежность,

став

источником

пополнения терминологического инвентаря во многих современных языках» (Иванов
2011: 194).
В самом начале статьи следует подчеркнуть само определение термина, короче
говоря, природу упоминаемой лексической единицы. Сравнивая более тщательно
термин и общеупотребительное слово, на их соотношение выделяются две
противоположные точки зрения. По мнению А.Х. Азаматовой, согласно первой точке
зрения, термин противостоит обычному слову как особая единица, характеризуемая
1) дефинитивностью, 2) монореферентностью и 3) вхождением в систему. Согласно
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второй точке зрения, термин считается обычным словом, но выступающим в особой
функции, что проявляется 1) в сфере номинации, именно в зависимости от конкретной
области, в рамках которой осуществляется данный номинационный процесс, 2) в сфере
употребления

(узкий

круг

специалистов).

Сторонники

первой

точки

зрения

(т. е. термин – особая единица) – ученые А.А. Реформатский, Д.С. Лотте или В.П.
Даниленко; сторонники второй точки зрения (т. е. термин – обычное слово в особой
функции) – Н.З. Котелова, В.Н. Прохорова или О.Д. Митрофанова (Азаматова 2004).
Рассматривая указанные точки зрения, необходимо учитывать конвенциональный
характер терминологии, и, прежде всего, связь с терминологическим полем, т. е.
с системой понятий данной отрасли знания. «Термин может получить »оттенок«
значения, если покинет пределы данного терминополя, но в действительности он
превратится при этом либо в другой термин, либо детерминологизируется вовсе»
(Азаматова 2004: 12).
По мнению Л.А. Капанадзе большинство исследователей считает термин особой
языковой единицей, особым словом, неотъемлемым компонентом семантической
структуры которого признается дефинитивность. «Термин не называет понятие, как
обычное слово, а понятие ему приписывается. (...) Значение термина – это определение
понятия, дефиниция, которая ему приписывается. Если не известно определение, то
неизвестен и термин, никакие связи слов, ассоциации тут не помогут» (Капанадзе 1965:
20). Слова Л.А. Капанадзе, касающиеся дефинитивности как присущей только термину
особенности, подчеркивает в определении термина также В.П. Даниленко: «Под
термином мы понимаем слово (или словосочетание) специальной сферы употребления,
являющееся наименованием специального понятия и требующее дефиниции»
(Даниленко 1977: 15). В.П. Даниленко далее приводит, что «термины составляют
главную специфику лексики языка науки. Это наиболее информативная часть лексики
языка науки» (Даниленко 1977: 19). Благодаря терминам язык науки принципиально
отличается от лексики общелитературного языка, главным образом, семантически,
функционально и по сфере употребления1 (Даниленко 1977).

1

Важна одновременно также другая особенность термина – соотнесоность термина со сферой
специальных понятий науки и техники. Такого рода сферу принято называть в трудах некоторых
терминологических школ «языком для специальных целей» (англ. language for special purposes; LSP).
Языки для специальных целей (LSP) представляют собой полуавтономные семиотические системы,
основанные на общем языке и производные от него. В LSP доминирующее положение занимает
терминология, дальше специальные обороты речи и различного рода несловесные знаки, например,
символы, диаграммы или таблицы (Азаматова 2004).
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Если уделить внимание различным способам создания терминов, то на
современном этапе доминирует терминообразование, т. е. создание для обозначения
нового

понятия

специального

языкового

знака,

значит

термина.

Процесс

терминообразования обусловлен конституирующими признаками нового термина,
среди

которых

выделяются:

2) монореферентность,

3)

1) наличие

тенденция

четкой

дефиниции

к моносемичности

в

(однозначность),

пределах

данного

терминополя, 4) системность в рамках данной терминосистемы, 5) отсутствие
экспрессии, 6) широкая валентность (Азаматова 2004). Все указанные выше признаки
необходимы для создания термина.
В общем смысле слова, по словам Р.А. Будагова термины создаются обычно из
уже существующих в литературном языке слов или путем присоединения особого,
дополнительного, терминологического значения, или с помощью иноязычных, чаще
всего интернациональных элементов лексики, например, астрономия, археология,
аэродинамика, биология, фотоаппарат и др. (Будагов 1965). Ссылаясь на второй путь
образования терминов, также А.А. Реформатский отмечает, что идеальный термин во
избежание нежелательных коннотаций должен быть интернациональным (греколатинским) (Реформатский 1963, Азаматова, 2004).
В связи с развитием знаний в области науки и техники и с расширением
международных научных контактов объем выражений терминологического характера
резко увеличивается. В качестве источника научных терминов многие языки
используют греко-латинский лексический и словообразовательный фонд. Традиция
использования фонда греческого и латинского языков имеет свои исторические корни
в каждом отдельном языке. За многие века существования в европейских языках
классические языки доказали свою жизнеспособность и преимущество перед другими
способами терминообразования (Азаматова 2004).
А.Х. Азаматова уточняет, что, с одной стороны, греко-латинский фонд
существует

как

нечто

данное,

неизменное,

изолированное,

зафиксированное

в дошедших до нас памятниках. С другой стороны, он реально функционирует в виде
слов, словообразовательных элементов и моделей во многих языках мира, входя в их
словарный состав и создавая в нем особые интернациональные слои (Азаматова 2004).
Компоненты,

выделяемые

в

составе

термина,

можно

назвать

терминоэлементами. Терминоэлементы – составные части единиц специальной
номинации. Авторство этого обозначения (1937 г.), а также его интепретация
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и последующее расширенное толкование как минимальной составной части термина,
принадлежат терминоведу Д.С. Лотте (Иванов 2011).
Если данные терминооэлементы относятся к греко-латинскому лексическому
и словообразовательному фонду, в лингвистической и терминологической литературе
принято их называть греко-латинскими терминоэлементами2.
Необходимо

также

упомянуть

вопрос

о

лингвистическом

статусе

терминоэлементов среди других единиц языка. Поскольку сам термин, с лексикограмматической точки зрения, функционирует как слово, и поскольку терминоэлемент
существует как значимый компонент термина, казалось бы считать терминоэлементы
обычными морфемами. Однако А.Х. Азаматова подчеркивает, что это не так: «морфема
всегда – принадлежность определенного языка, и в этом смысле они уникальны, греколатинские терминоэлементы же – достояние многих языков, и поэтому они
универсальны. Таким образом, говорить о греко-латинских терминоэлементах как
о равноправных морфемах конкретного языка нельзя. С точки зрения русской
грамматики, это »морфемоиды« без четкого морфемного статуса и строгой языковой
прикрепленности,

и

название

»терминоэлементы«

указывает

именно

на

их

интернациональный характер» (Азаматова 2004: 16).
Греко-латинские

терминоэлементы

весьма

продуктивны

в

рамках

терминологического словообразования русского языка. По мнению В.П. Даниленко
образование терминов происходит в основном по тем же словообразовательным
моделям, которые встречаются в рамках общего морфологического словообразования
литературного языка. Однако при создании терминов выступают собственно
терминологические аффиксы и аффиксоиды, образованные от знаменательных слов, но
утратившие со временем самостоятельный характер (Даниленко 1977).
Предметом

исследования

квазипрефиксальные

данной

терминоэлементы.

статьи
Дело

являются
касается

греко-латинские

аффиксоидов

греко-

латинского происхождения, соотносимых со словообразовательными префиксами
(префиксоиды).
латинскими
2

Такого

рода

префиксоиды

квазипрефиксальными

(квазипрефиксы)

терминоэлементами.

называем
Они

греко-

занимают

Греко-латинские терминоэлементы получили в зарубежном терминоведении (западноевропейские
языки) также название: «неоклассические формативы» или «неоклассические формы» (А. Спенсер:
«neo-classical combining forms»). Данный термин обусловлен тем, что «в языковых кодах
западноевропейских языков греко-латинские основы воспринимаются большинством пользователей
языка не как чужеродные образования (...), но как слова или части слов исконного происхождения,
в отличие, к примеру, от заимствований более позднего или нашего времени» (Иванов 2011: 195).
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первоначальную

позицию в слове и

считаются научными

греко-латинскими

препозитивными элементами, т. е. префиксоидами, например, антропогенетика,
видеокамера, терморегулятор, трансфокатор, электромагнит . А именно они – предмет
исследования настоящей статьи.
Лексический материал к предлагаемой статье был собран на основе выписки
квазипрефиксальных терминоэлементов греческого языка и латыни из «Нового словаря
иностранных слов» Е.Н. Захаренко (2006 г.) и «Толкого словаря иноязычных слов»
Л.П. Крысина (2009 г.). Из лексикона приведенных словарей было выписано всего 160
греко-латинских квазипрефиксальных терминоэлементов. Данные терминоэлементы
являются основной базой терминологического словообразования в русском языке.
Упоминаемых 160 греко-латинских квазипрефиксальных терминоэлементов образует
около 2 500 терминов, зафиксированных в анализируемых словарях.
Если сравнить частоту квазипрефиксальных терминоэлементов или греческого
языка, или латыни, то 120 терминоэлементов (75 %) – греческого происхождения,
и 40 терминоэлементов (25 %) – латинского происхождения. Данный результат
одновременно подтверждает руководящее положение греческого (древнегреческого)
языка среди классических языков мира и подчеркивает его роль в качестве первичного
источника создания новых научных и технических терминов.
Чтобы наглядно изобразить весь исследуемый материал греко-латинских
квазипрефиксальных терминоэлементов, главное внимание уделено десятке самых
частотных терминологических единиц. В первую десятку самых встречающихся греколатинских терминоэлементов входят следующие квазипрефиксальные единицы: поли(94), анти- (81), гидро- (78), авто- (77), био- (65), микро- (58), моно- (57), радио- (55),
электро- (55), интер- (53). Их список разложен по частоте употребления,
т. е. квазипрефиксальный терминоэлемент поли- – самый распространенный, образует
всего 94 термина; квазипрефиксальный терминоэлемент интер- занимает «последнее»
место, образует всего 53 термина. К числу следующих высоко частотных
терминоэлементов греко-латинского происхождения относятся терминоэлементы
фото-, гипер-, аэро-, гео-, гемо-/гемато-, гипо-, пара-, теле-, мета-, псих(о)-, термо-,
супер-, нео-, пиро-, уни-, видео-, антропо-, гомо-, астро- и др.
Интересен, но ничем не удивляющий также факт, что из тридцати самых
встречающихся

квазипрефиксальных

терминоэлементов

–

всего

24

относятся

к греческому языку (поли-, анти-, гидро-, авто-, био-, микро-, моно-, электро-, фото-,
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гипер-, аэро-, гео-, гемо-/гемато-, гипо-, пара-, теле-, мета-, псих(о)-, термо-, нео-,
пиро-, антропо-, гомо-, астро-), а лишь 6 к латыни (радио-, интер-, транс-, супер-,
уни-, видео-).
Обзор

всех

анализированных

греко-латинских

квазипрефиксальных

терминоэлементов, включая число образуемых терминов, приводится в приведенной
ниже таблице.
Греко-латинский квазипрефиксальный терминоэлемент / количество образуемых терминов
Авиа- / 8

вибро- / 7

Интер- / 53

мото- / 6

пиро- / 26

уни- / 26

авто- / 77

видео- / 25

инфра- / 1

мульти- / 19

пневмо- / 11

Фаго- / 4

агит- / 2

вице- / 1

ихтио- / 10

Нано- / 2

поли- / 94

фемто- / -

аква- / 19

Гало- / 9

Карбо- / 14

нарко- / 8

пост- / 1

фито- / 19

актино- / 11

гамма- / 10

кардио- / 12

невр(о)- / 11

про- / -

фоно- / 9

альфа- / 5

гастро- / 14

карио- / 8

нейр(о)- / 20

прото- / 17

фото- / 51

амино- / 2

гекто- / 2

квази- / 1

некро- / 8

псих(о)- / 33

Хризо- / 5

амфи- // амфо-

гелио- / 18

контр(а)- /20

нео- / 28

пьезо- / 4

хроиато- / 3

/ 17

геми- / 12

крио- / 7

нефр(о)- / 6

Радио- / 55

хромо- / 9

ангио- / 7

гемо- //

крипто- / 14

нитр(о)- / 8

ре- / 31

хроно- / 11

анемо- / 6

гемато- / 35

ксило- / 5

Окс- //

ретро- / 6

Цикло- / 12

анти- / 81

гено- / 7

Лизо- / 2

окси- / 11

Санти- / -

Эври- / 13

антропо- /24

гео- / 36

Магнито-/10

окт(а/о)- / 4

сапро- / 8

экзо- / 19

арк- / 9

гетеро- / 27

макро- / 21

олео- / 1

сейсмо- / 4

экс- / 6

архео- / 7

гига- / 5

мега- / 15

олиго- / 9

секс- / 12

экспресс- / 4

архи- / 17

гигро- / 6

мегало- / 4

онко- / 5

склеро- / 10

экстра- / 20

астро- / 23

гидро- / 78

мез(о)- / 21

орнито- / 8

спектро- / 8

экто- / 5

аудио- / 11

гипер- / 46

мета- / 33

остео- / 15

спелео- / 3

электро- / 55

ауто- / 20

гипо- / 35

металло- / 9

ото- / 6

стерео- / 16

эндо- / 23

аэро- / 44

гиро- / 5

метео- / 13

офтальмо-/3

суб- / 16

энерго- / 3

Бари- / 8

гисто- //

механо- / 5

Палео- / 19

супер- / 29

энтеро- / 6

баро- / 14

гистио- / 8

микро- / 58

пан- / 15

Теле- / 34

энто- / 1

бета- / 6

гомео- / 7

милли- / 6

пара- / 34

тера- / -

энтамо- / 3

библио- / 9

гомо- / 24

мио- / 14

пат(о)- / 7

термо- / 30

эпи- / 19

био- / 65

графо- / 5

мириа- / -

пери- / 22

тио- / 4

этно- / 13

Вакуум- / 2

Дактило- / 3

моно- / 57

пета- / -

транс- / 42

вело- / 3

дендро- / 4

морф(о)- / 5

петро- / 6

Ультра- / 10
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Самым

частотным

греко-латинским

терминоэлементом

является

терминоэлемент поли-, образующий на основе проведенного анализа всего 94 термина.
Терминоэлемент поли- (< греч. polýs – многочисленный, обширный) обладает
следующими

значениями:

1)

вносит

значения

слов

много,

множественный:

поливалентность, поливитамины, поликристаллический, полиморфизм, полиэкран;
2) вносит значения слов полимеры, полимерный: поликонденсация, полипропилен,
полисахарид, полихлорвинил, полиэфиры.
Второй

самый

частотный

греко-латинский

терминоэлемент

–

анти-,

образующий всего 81 термин. Терминоэлемент анти- (< греч. anti – против) выступает
в значениях: 1) обозначает направленность против чего-л., борьбу с чем-л.:
антигуманность, антидарвинизм, антифашизм; 2) обозначает противоречие чему-л.,
в значении

слова

противоположный:

антигерой,

антиискусство,

антиутопия;

3) обозначает противоположность частиц каким-л. другим частицам вещества по
каким-л. свойствам: антинейтрон, антипротон, античастица.
Третьим самым частотным греко-латинским терминоэлементом является
терминоэлемент гидро-, образующий всего 78 терминов. Терминоэлемент гидро(< греч. hýdōr – вода) обладает значениями: 1) обозначает связь чего-л. с водой,
в значении

прилагательного

водный:

гидроавиация,

гидроаэродром,

гидробаза,

гидрокаскад, гидрокосмос; 2) обозначает использование воды, энергии воды для
какой-л.

цели,

в

значении

прилагательного

гидравлический:

гидроавтомат,

гидроагрегат, гидроочистка, гидросооружение.
К числу следующих часто встречающихся терминоэлементов греко-латинского
происхождения относятся терминоэлементы: авто-, био-, микро-, моно-, радио-,
электро-, интер-, значения которых более подробно рассмотрены ниже.
Терминоэлемент авто- (< греч. autós – сам / < греч. autómatos –
самодействующий) образует 77 терминов. В значении греч. autós – сам обозначает
направленность чего-л. на самого себя, в значении слов свой, собственный:
автобиография, автогипноз, автокомментарий. В значении греч. autómatos –
самодействующий 1) обозначает отнесенность, связь чего-л. с автоматом, в значении
прилагательного автоматический: автодиспетчер, автолиния, автопилот; 2) вносит
значение слов самодвижущийся, самоходный: автодрезина.
Терминоэлемент био- (< греч. bíos – жизнь) образует 65 терминов. Выступает
в четырех значениях: 1) обозначает отнесенность чего-л. к живым организмам, их
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состоянию, жизни: биодатчик, биомолекула, биосфера; 2) обозначает отнесенность
чего-л. к биологии, в значении прилагательного биологический: биоакустика,
биоархитектура, биоастронавтика; 3) обозначает отнесенность к электрическому
полю живых организмов, в значении слова биоэлектрический: биополе, биосигнал,
биоэнергетика; 4) обозначает использование природных органических веществ или
живых организмов для чего-л. или наличие таковых в составе чего-л.: биоиндикатор,
биокрем, биофильтр.
Терминоэлемент микро- (< греч. mikrós – малый) образует 58 терминов.
Выступает в четырех значениях: 1) вносит значения слов очень малый, мелкий:
микроавтомобиль, микроновелла, микроорганизм; 2) вносит значения слов связанный
с изучением или измерением очень малых предметов, величин: микроанализ,
микрозонд,

микропалеонтология;

3)

вносит

значение

слабо

проявляющийся:

микровзрыв, микропроявление, микроявление; 4) вносит значение миллионная часть
основной единицы измерения, указанной во второй части слова: микроампер,
микробар, микроватт.
Терминоэлемент моно- (< греч. mónos – единый, единственный, один) образует
57 терминов и выступает в значениях: 1) вносит значение слов одно, едино, в значении
слов одиночный, единственный: моноволокно, монотеизм, моноцикл; 2) обозначает
исполнение чего-л. одним актером, наличие одного героя или автора: моногерой,
моноспектакль, моноревю.
Терминоэлемент радио- (< лат. radiare – излучать, испускать) образует
55 терминов и выступает в значениях: 1) вносит значения слов радий, радиоактивность,
радиация, обозначает отнесенность к радиоактивному излучению: радиобиология,
радиоизотоп;

2)

обозначает

отнесенность

к

радиовещанию:

радиоаудитория,

радиодиалог, радиоинтервью; 3) обозначает отнесенность к радиосвязи: радиоклуб,
радиосигнал, радиосообщение; 4) обозначает использование радиоволн, радиосвязи для
каких-л. целей: радиозонд, радиолокация, радиомаяк; 5) обозначает отнесенность
к техническим

средствам,

осуществляющим

прием

и

передачу

радиоволн:

радиоаппаратура, радиодеталь, радиопередатчик.
Терминоэлемент электро- (< греч. еlektron – янтарь) образует 55 терминов
и выступает в значении электрический, обусловленный электрическими явлениями,
связанный с электрическими полями или током: электрограф, электродинамика,
электролиз, электромобиль, электростимуляция.
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Терминоэлемент интер- (< лат. inter – между) образует 53 термина и выступает
в следующих значениях: 1) вносит значение слов международный, интернациональный:
интерклуб, интерлингвистика, интерсиндикат; 2) вносит значение находящийся
между

чем-л.,

в

значении

прилагательного

средний:

интервокальный,

интерметаллический.
Заключая приведенный в статье анализ, необходимо подчеркнуть, что греколатинские квазипрефиксальные терминоэлементы представляют собой активную базу
терминологического словообразования современного русского языка. Всего было
анализировано 160 квазипрефиксальных терминоэлементов, из общего количества
которых 75 % – греческого происхождения, и 25 % – латинского происхождения.
К самым частотным

квазипрефиксальным терминоэлементам греческого языка

относятся, к примеру, терминоэлементы поли-, анти-, гидро-, авто-, био-, микро-,
моно-, электро-, фото-, гипер- и др., к терминоэлементам латинского языка относятся,
к примеру, терминоэлементы радио-, интер-, транс-, супер-, уни-, видео-, аудио-,
карбо-, гено-, ретро- и др.
Резюмируя

изложенное

выше,

следует

отметить,

что

анализируемые

квазипрефиксальные терминоэлементы греческого языка и латыни занимают важную
роль в терминологическом словообразовании русского языка. Благодаря нейтральному
и универсальному характеру приведенные выше терминоэлементы обладают высокой
степенью продуктивности и актуальности. А именно этот факт им позволит сохранить,
по всей вероятности, и в будущем лидирующее положение в рамках актуальнейших
процессов терминообразования.

Summary
Greek and Latin term elements represent the basic building component of term wordformation. Many scientific terms are sourced from lexical and word-formation stock of Greek
and Latin. This article focuses on Greek and Latin quasi-prefixal term elements which
represent affixoids of Greek and Latin origin and which are related to the word-formation
prefixes (prefixoids). One hundred and sixty quasi-prefixal term elements are analysed in the
article. Among the most common quasi-prefixal term elements originated in Greek belong
term elements such as poly-, anti-, hydro-, etc.; term elements such as radio-, inter-, trans-,
etc. are examples of term elements originated in Latin.
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Резюме
Греко-латинские терминоэлементы представляют собой основной строительный
элемент терминоглогического словообразования. Источник многих научных терминов
– лексико-словообразовательный фонд греческого и латинского языков. Статья
посвящена

греко-латинским

квазипрефиксальным

терминоэлементам,

которые

представляют собой аффиксоиды греко-латинского происхождения, соотносимые
со словообразовательными префиксами (префиксоидами). В статье анализировано
160 квазипрефиксальных терминоэлементов. К самым частотным квазипрефиксальным
терминоэлементам греческого языка относятся терминоэлементы поли-, анти-, гидрои др., к терминоэлементам латинского языка относятся терминоэлементы радио-,
интер-, транс- и др.
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ПРОПАГАНДА 2.0 КАК НОВЫЙ ТИП ПРОПАГАНДЫ. ЯЗЫК НЕНАВИСТИ В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ
Юлия ОСТАПЕНКО

Propaganda 2.0 as a new type of propaganda. The hate speech in contemporary Russian
media discourse

Abstract: The recognition of modern propaganda is a complicated process. What is
the Propaganda 2.0. and where it is used in the modern world? The analysis shows the most
efficient usage of propaganda and manipulation language techniques in media, for example,
in Russian television reports. The aim of presented studies is to identify used techniques and
formulae/pattern as a linguistic correction of the world model in the eyes of Russians.
Keywords: propaganda 2.0, mediadiscourse, harted language, metanarrative
Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach; julia.ostapenko@o2.pl
Распознавание

современной

пропаганды

является

сложным

процессом,

поскольку она создается таким образом, чтобы аудитория (потребитель информации),
для которой она предназначена, оставалась в неведении, соответственно пропаганда –
не обнаруженной. Представленный анализ попробует показать наиболее эффективные
методы использования пропаганды и манипулятивных языковых техник в медиадискурсе ХХІ века на примере российских телевизионных репортажей.
В предметной литературе существует множество дефиниций и интерпретаций
лексемы пропаганда. Например, Inny słownik języka polskiego под редакцией Мирослава
Банькo (2000) определяет пропаганду, как «преувеличенные или недостоверные
сведения, например, о ситуации в государстве, распространение, главным образом,
через средства массовой информации, направленные на формирование основ
и деятельности общества. Слова, часто используемые с неодобрением» (перевод автора
с польского языка). В то же время французский ученый Жак Эллюл понимает
пропаганду, как открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других
сведений для формирования общественного мнения или иных целей1. Однако не всегда
1

Подробнее в работах Ellul, J. Propaganda. New York: Knopf, 1965; Ellul, J. Propagandes. Paris:
Ekonomica, 1990.
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пропаганда несет характер прямолинейный, а бывает открытой и тайной, что
подтверждает Політичний енциклопедичний словник под редакцией В. Горбатенко
(2004): «Тайная пропаганда широко используется при подготовке к войне и в ходе
военных действий с целью дезориентации и деморализации противника, а также как
средство ведения психологической войны. (…) Нередко при помощи пропаганды
происходит манипулирование сознанием людей, а также общественным мнением.
Пропаганда всегда способствует политизации и идеологизации общественной жизни»
(перевод автора с украинского языка). В конечном итоге пропагандой является
совокупностью определенных структур, абстрактных символов, влияющих на
человеческое восприятие и поведение. «(…) пропаганда взаимодействует прежде всего
с контролем мнений и поведения общества через средства массовой информации,
которым приписывается ложное изменение реальности и преобразование людей в легко
поддающиеся манипулированию массы» (Kamińska-Szmaj 2004: 18) (перевод автора
с польского языка; также все последующие цитаты – перевод автора).
За Богумилой Добек-Островской понимаем определение пропаганды как
коммуникации:

односторонней;

удовлетворяет

желания

институциональной;

адресанта;

интенциональной,

запрограмированной

и

которая

профессионально

реализованной; информационно-убедительной, в основе которой лежит насилие, а не
подкуп; которая поддерживается маркетинговыми техниками, а также социотехниками.
Реализуется пропаганда при помощи контроля над информационным потоком,
манипулированием образа поведения, а также управлением общественного мнения
(Dobek-Ostrowska

2006:

207).

Известный

украинский

эксперт

в

области

информационной политики и информационных технологий, профессор Георгий
Почепцов разделяет пропаганду на ту, которая использовалась в период тоталитарного
влияния и ту, которая представлена в СМИ сегодня, давая ей новое определение –
Пропаганда 2.0, при которой «ее (пропаганды) пропагандистская направленность не
раскрывается. Если раньше в этой манере строились только литература и искусство, то
сегодня на такую платформу перешли и новости. Частично это связано с тем, что
телевидение говорит и картинкой, и словами, что позволяет в результате влиять и без
слов» (Почепцов 2015). Данное определение попробуем расширить, добавив, что
используемые слова и выражения в пропагандистском тексте не описывают в данном
случае действительность, а сами являются элементом действительности (отнесение
к лингвистической прагматике). При создании телевизионных новостных репортажей
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наиболее

важным

является

принцип

событийности,

принцип

отображающий

действительность в настоящем времени, т. е. сегодня и в данный момент. 2 Именно этот
аспект и является главной отличительной чертой пропаганды 2.0 от пропаганды
в традиционном понимании.

Пропаганда 2.0

–

это новый вид

пропаганды,

«перезагрузка» в соответствии с новыми масс-медийными возможностями и реалиями.
Уолтер Липпман считал, что общественное мнение должно формироваться для
прессы, а не прессой3. Мы же наблюдаем ситуацию с точностью до наоборот. За основу
исследования был взят телевизионный сюжет Первого Канала (Россия), транслируемый
в рейтинговое вечернее время. Целью представленной работы является выявление
использованных речевых техник и конструкций как лингвистической коррекции
модели мира глазами россиян. Телевизионный репортаж, транслировался в пятницу
(данный факт имеет значение, т. к. в этот день недели показан телезрителю
итоговый/главный выпуск новостей), 27 июня 2014 года. Именно в этот день
состоялось историческое событие для Украины, была подписана экономическая часть
соглашения об ассоциации с ЕС в Брюсселе4.
За Георгием Почепцовым принимаем основные черты пропагандистских
кампаний, которые присутствуют в репортаже а именно:
жесткий отбор представителей одной точки зрения для представления на
экране, т. е.

привлечение разного рода коммуникативных «союзников»

(в других странах, в разных слоях общества);
мнения «экспертов» были субъективны, придерживались одной стороны,
а именно негативного отношения к вступлению в Евросоюз (см. фрагменты
репортажа):
«Мы потеряем, Украина потеряет все высокотехнологические отрасли своей
экономики, которых и так немного осталось. Это связано с тем что, допустим,
такие отрасли, как авиастроение, строение турбин, они просто не нужны
Европейскому союзу», считает украинский политолог, директор Украинского филиала
Института стран СНГ Денис Денисов.
«По этому договору Грузия реально теряет контроль над своим потребительским
рынком и становится некоей добавкой европейского потребительского рынка, а не
государством, которое производит. Я вам могу предоставить часть этого
документа, по которому Грузия имеет право вносить на европейский рынок свои

2

Важно отметить, что новости удерживают необходимость большего соответствия действительности,
чем литература. Именно поэтому мы можем читать романы прошлого века, но никто не хочет читать
вчерашнюю газету.
3
Подробнее в научной работе Липпмана: Lippmann, W. Public opinion. New York, 1997.
4
Текст, а также видео репортажа расположено по ссылке http://www.1tv.ru/news/polit/261919 (2016-0205).
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продукты, кроме 28 продуктов, которые сама Грузия производит. Это помидоры,
огурцы, виноград, виноизделия, цитрусы и так далее. За ввоз этих продукций,
например, на европейский рынок, Грузия должна платить цену для ввоза на рынок.
Вот так вот это односторонне. А европейские страны не будут платить такой же
тариф, когда будут входить на грузинский рынок», поясняет грузинский политик,
лидер партии «Картули Даси» («Грузинское собрание») Джонди Багатурия.
«Молдова обязывается в течение 2-3 лет внедрить 200 подобных регламентов, а всего
их 340. А что это такое регламент, директива? Это многостраничный документ,
скрупулезно расписывающий, на каком расстоянии от пола должна стоять розетка,
и что нельзя свинюшку заколоть, а ее надо только застрелить, а для этого нужен
специалист, у которого лицензия, за услуги которого надо платить, и так далее,
и так по всем позициям», говорит молдавский политолог Виссарион Шешуев.

использование такого языка описания, который до этого был запрещенным
(повышенное использование слов и выражений негативной коннотации, в т. ч.
метафор и сравнительных аллегорий), таких как:
Мы потеряли, Украина потеряет все высокотехнологические отрасли своей
экономики;
Грузия
реально
потеряет;
стать
добавкой
европейского
потребительского рынка; колониальный статус; Украина соглашается стать
добровольной экономической колонией Европейского Союза; превратиться в рынок
сбыта для товаров Евросоюза; резервуар дешевой рабочей силы.

резкое завышение эмоционального тона сообщений (см. фрагменты репортажа):
«Радость лицом в Брюсселе демонстрировали еще и представители Молдавии
и Грузии».
«И вправду, криков »Мы теперь всамделишные европейцы!« теперь уже будет явно
недостаточно, поскольку предстоит убедить население, что »всамделишность«
может включать и безработицу, и падение уровня доходов, и уменьшение пенсий
и социальной помощи от государства. Не подверженные евровосторгу эксперты из
Украины, Грузии и Молдавии реальную перспективу видят отчетливо».
«До сих пор активистами Майдана для убеждения, что все будет хорошо,
применялась технология самовнушения на основе национал-шовинизма, так ярко
выразившемся в скакании по Майдану под лозунгом »Хто не скаче тот москаль«.
Теперь в подтверждение этого в Брюсселе выписали дипломы, и можно смело
скакать дальше».
«Теперь, после подписания, эти три страны - не просто независимые члены мирового
сообщества, это уже ассоциированные члены Евросоюза. То есть, не члены
Евросоюза, но где-то около того, приблизительно, почти что, не совсем. Восторг
неофитов прямо в поздравительной речи поубавил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль
Баррозу».

Происходящее усиление акцента на эмоциональном воздействии, автоматически
ведет к блокировке рационального. Поскольку контент в пропаганде на самом деле
является тоже формой (рамкой или фреймом, как называет его Почепцов), по которой
либо восстанавливается вся картина мира, либо удерживается, – является важнейшей
составляющей, которая оказывает влияние на аудиторию.
Использованные в тексте репортажа фигуры речи и журналистские приемы,
настроенные
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на

дискредитацию

«противника»,

позволяющие

манипулировать

общественным мнением, можно подвести под общее определение языка ненависти
(Karwat 2007). Слова, символы, метафоры влияют на жизнь общества, бессознательное
прямо реагирует на то, что произносится иносказательно. «… ситуации, в которых
слово становится оружием, оскорблением, насмешкой и тому подобное поведение,
направленное на то, чтобы вызвать у получателя неприятное психическое состояние»
(Maćkiewicz 1999: 111). Как обращает внимание Иоланта Мацкевич, кроме отправителя
и получателя информации (оскорбительной) существует третья сторона – слушатель.
В телевизионном репортаже этим отправителем является автор сюжета, получателем –
российский телезритель, но объектом оскорбления является третья сторона, а именно
украинский народ как основной, а также народы Грузии и Молдовы. «Язык ненависти
никогда не

может

быть

языком

объективного

изложения

фактов.

Поэтому

использование негатива, особенно по отношению к целой стране, этнической группе
сразу должны сигнализировать о пропагандистских целях» (Почепцов 2015).
Исследователи

языка

ненависти

выделяют

четыре

типа

искажений

действительности:
1. фальшивые факты;
2. неадекватная аргументация;
3. разделяющий язык («мы против них»);
4. дегуманизирующие метафоры (например, вызывающие понятие врага).
Приведенная типология присутствует в исследуемом тексте. В репортаже
журналист

неоднократно

подменяет

факт

своим

мнением,

например,

говоря

о подписании соглашения об ассоциации Украины с ЕС:
Именно ради этого момента в Киеве произошел государственный переворот.

а также о последствиях подписания соглашения для Украины:
Возможно, думая именно об этом, Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу
CNN, что оптимальным для Украины было бы торговать беспошлинно и с Россией,
и с ЕС, и что он видит в произошедшем пользу для всех.

Неоднократно журналист использует речевые обороты, при помощи которых,
манипулирует информацией, а соответственно и телезрителем. Рассмотрим подобнее на
примере (см. фрагмент репортажа):
Что за великий день! Наверное, самый великий день после обретения Украиной
независимости! Я подпишу соглашение вот этой ручкой, на которой написано »ЕСУкраина соглашение об ассоциации, Вильнюс, 29 ноября«. Тогда этого не произошло.
Но ручка та самая, и она демонстрирует, что исторические события неизбежны! –
сказал Петр Порошенко. Именно ради этого момента в Киеве произошел
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государственный переворот, в результате чего на востоке Украины идет
гражданская война, и гибнут мирные люди.

Именно ради этого момента – подмена факта мнением репортера (попытка
манипулятора выдать свое мнение за факт, то есть избежать, таким образом,
возможных аргументов противника, также придать своей точке зрения
дополнительную убедительность).
Именно ради этого момента в Киеве произошел государственный переворот –
нарушение причинно-следственной связи (логическая уловка, при которой
происходит

подмена

истинной

причины

ложной,

а

именно

началом

революционного сопротивления, в которое переросла акция протеста против
политики на тот момент действующего правительства и президента в ноябре
2013 года, в результате чего правительство было свергнуто, а президент Украины
Виктор Янукович тайно бежал в Российскую Федерацию).
Идет гражданская война – лингвопропаганда (использование различных
средств художественной выразительности речи и тропов в целях искажения
информации и/или эмоционального воздействия на аудиторию; в Украине нет
гражданской войны, действия украинских военных на Донбассе в борьбе
с сепаратистами официально названо Анти-террористической операцией – АТО).
Гибнут мирные люди – лингвопропаганда, подкатегория пафос – риторическая
категория, соответствующая стилю, манере или способу выражения чувств,
которые характеризуются эмоциональной возвышенностью, драматизацией.
Таким образом,

происходит воздействие на эмоции человека, который

руководствуется своими личностными

этическими нормами (кроме мирного

населения, на Донбассе погибло много вооруженных сепаратистов, а также
украинских военных).
Вся аргументация автором сюжета построена в одном тематическом поле,
а именно почему нельзя подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом:
Украина потеряет все высокотехнологические отрасли своей экономики; может
включать и безработицу, и падение уровня доходов, и уменьшение пенсий и социальной
помощи от государства; Грузия реально теряет контроль над своим
потребительским рынком и становится некоей добавкой европейского
потребительского рынка; Грузия должна платить цену для ввоза на рынок; Молдова
обязывается в течение 2-3 лет внедрить 200 подобных регламентов; это
колониальный статус, то есть, Украина соглашается стать добровольной
экономической колонией Европейского Союза; превратиться в рынок сбыта для
товаров Евросоюза и в резервуар дешевой рабочей силы; все это будет довольно таки
ограничено, лимитировано, квотировано, граждан Украины никто не пустит на
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территорию Европейского Союза для того, чтобы они могли свободно там
устроиться на работу.

Категории свой/чужой очень четко прослеживаются в приведенном анализе
репортажа, где «свой» – Россия/Таможенный союз, «чужой» – Европа/Европейский
союз (см. фрагмент репортажа):
«Владимир Путин неоднократно заявлял: странам, входящим в Таможенный союз,
в случае полного открытия »экономической границы« Украины на западе придется
принимать защитные меры в виде введения таможенных пошлин для украинских
товаров на востоке страны. Тогда они станут дороже, и желающих покупать их
станет гораздо меньше, а значит, многие производители просто разорятся,
работники же потеряют работу»

Такой подход весьма характерен для пропагандиста и используемых ним
методов,

а

также

при

насыщенной

негативной

аргументации,

значительно

превышающей уровень допустимого, преобразовывается в изначально заложенные
пропагандистом слова-образы или точнее сказать слова-ключи, которые плавно
переходят в слова и выражения, характерные для языка ненависти. Т. е. изменяется
даже понимание факта, «поскольку фактом становится не то, что произошло, а то,
о чем рассказали. А рассказ всегда делается с учетом того фрейма, в который этот факт
помещается коммуникатором» (Почепцов 2015).
В целом репортаж длился 7 минут 30 секунд, в течение которых появлялись
слова, выражения, речевые обороты квалифицированные автором статьи как
пропаганда более 20-ти раз, среди которых журналист использовал: избирательную
правду (одна из техник пропаганды, при которой манипулятор говорит зрителям правду
– но лишь ту ее часть, которая ему выгодна, замалчивая остальное); навешивание
ярлыков, избирательная правда, намеренная неопределенность5 и др.; окказионализмы
(индивидуальные авторские словообразования такие как «евровосторг»), такие фигуры
речи, как климакс, оксюморон, антитеза и др.; или тропы – метафора, пафос, ирония,
сарказм и др. С учетом того, что выпуски новостей повторяются в среднем от трех до
5 раз за сутки, получается пропагандистская конструкция с установленной частотой
повторения.
На использование пропаганды в российском медиа-дискурсе обратил внимание
финский государственный Институт международных дел. В результате исследования
был опубликован доклад под названием Туман лжи. Российская стратегия обмана

5

Более подробно о методах пропаганды (а также использованной в статье терминологии) в работах
Paweł Znyk (2011); Виктор Сороченко (2002); Сергей Кара-Мурза (2000); Robert Cole (1996, 1998),
а также работы Philip M. Taylor (1995).
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и конфликт на Украине.6 Главной целью исследователей стало изучение возникновения
и использования российского метанарратива7 (metanarrative) в условиях конфликта
в Украине. Вывод, к которому пришли ученые, подтверждает тезис о том, что
пропаганда,

используемая

в

современном

российском

медиа-дискурсе

была

видоизменена в основном благодаря новым средствам коммуникации, используемым
технологиям, а также изменению общей стратегии пропагандистской кампании. «Это
во многом и породило новую стратегию, которую использует Россия, – не только
продвигать любой ценой те или иные идеологические тезисы, но и запутать
потребителя информации, заронив в нем сомнения множеством противоречащих друг
другу версий и объяснений того или иного события» – говорится в докладе.
Резюмируя выше изложенное, следует отметить, что пропаганда в ее
традиционном понимании и пропаганда 2.0 имеют одну общую черту – существенное
упрощение. Произошедшая трансформация социосистем, где интенсивные изменения
в физическом пространстве побуждают к таким же интенсивным изменениям
в пространстве информационном. Тем не менее, главным отличием нового типа
пропаганды является изменение стратегии, при которой информация приобретает
совершенно новый смысл, предлагая потребителю иную реальность, в рамках
настоящего используя образы прошлого и будущего при использовании цифровых
технологий, что становится достаточно влиятельным и мощным оружием в руках
пропагандиста.

Summary
This paper presents different examples of the most effective propaganda-manipulative
language techniques of the media, based on 21st century Russian television reports.
I examined the report of The First Television Channel, which had been broadcasted in the
Russian television in the news during prime time. Focusing on the text of the news, I was
investigating the use of language for purposes of propaganda and manipulation. In the
presented analysis I attempted to highlight reporters‘ use of formulae in order to influence the

6

Fog of Falsehood Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine – научная работа, в которой
представлен подробный анализ не только пропагандистских методов используемых в современном
политическом и медиа дискурсе, но и общая стратегия тотальной дезинформации в российском
обществе. Проведение анализа с его последующей публикацией – май 2016 года. Режим доступа:
http://www.fiia.fi/en/publication/588/fog_of_falsehood/ (2016-05-02).
7
Метанарративом финские ученые называют слова/тематику, которая «описывает прошлое, судит
о настоящем и предлагает образ будущего».
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viewer. These procedures aim to influence the unconscious part of the viewer‘s mind by use
of certain associations, which in effect impacts on the viewer‘s conscious understanding
of the programme. Implications and presuppositions were used frequently in the construction
of messages, distorting the balance of opinions and metaphors. This review of the report is
a good example of possible manipulative techniques and an attempt at decoding such
methods.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
В ЧЕШСКОЙ КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЕ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ)
Галина ПРОКУДИНА
National specifics of the concept of “crime” in Czech cognitive image of world (on the basis
of association experiment)
Abstract: This article deals with the concept of “crime” on the basis of an association
experiment. The experiment has been carried out among 70 Czech respondents aged 18 to 35.
From the obtained material the author has isolated cognitive attributes and cognitive layers.
Through their further analysis, the author has discovered concept of “crime” in Czech
cognitive image of world.
Keywords: national specifics, concept of “crime”, cognitive image of world, association
experiment, analysis
Contact: Masarykova univerzita; 387169@mail.muni.cz
Наше исследование посвящено выявлению национальной специфики концепта
«Преступление» («Zločin») в чешской когнитивной системе. Для определения
особенностей когнитивного содержания концепта нами был проведен цепочечный
ассоциативный эксперимент со словом-стимулом «zločin», в котором участвовало
70 представителей чешской нации разного пола, с разным уровнем образования
и разных специальностей, в возрасте от 18 до 35 лет включительно. В качестве
методического руководства мы использовали работу З.Д. Поповой, И.А. Стернина
«Очерки по когнитивной лингвистике»: главы, посвященные описанию и изучению
ассоциативных экспериментов.
Респонденты записывали первые пять ассоциаций, которые пришли им
в голову как реакции на слово «zločin»; также мы просили респондентов указать свой
возраст, пол и специальность. Вопрос-анкету ассоциативного эксперимента можно
посмотреть в приложении.

89

Структура концепта «преступление» в современной чешской речевой картине
мира
Проанализировав реакции, мы определили 30 когнитивных признаков концепта
«Преступление» в современной чешской речевой картине мира:
1. Юридическое определение преступления – вид;
2. Юридическое определение преступления – род;
3. Сопровождающие (части) преступления;
4. Орудия преступления;
5. Место преступления;
6. Подготовка к преступлению;
7. Ситуация с преступлениями;
8. Атмосфера, сопровождающая преступление;
9. Фильмы о преступлениях;
10. Способ избежать преступления;
11. Предметы, ассоциирующиеся с преступлением;
12. Наказание;
13. Последствия преступления;
14. Материальное наказание;
15. Места, связанные с лишением свободы;
16. Вещи, связанные с лишением свободы;
17. Субъекты преступления;
18. Объекты преступления;
19. Те, кто наказан за преступление;
20. Внешний вид субъекта преступления;
21. Оценочное определение преступления – вид;
22. Оценочное определение преступления – род;
23. Негативные эмоции, чувства, состояния, сопровождающие преступление;
24. Свойства, сопровождающие преступление;
25. Правоохранительные органы и лица, расследующие преступления, а также
их орудия;
26. Действия для поимки субъектов преступления;
27. Набор норм поведения, запрещающих преступление;
28. Правовые документы;
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29. Религиозные документы;
30. Причины преступления.
Затем мы выделили 9 когнитивных слоев:
1. Юридическое определение преступления;
2. Окружение, в котором совершается преступление (обстановка);
3. Последствия преступления;
4. То, что связано с лишением свободы;
5. Участники преступления;
6. Оценочное определение преступления;
7. Негативные эмоции, чувства, состояния свойства, сопровождающие
преступление;
8. Воздействие на преступника;
9. Причины преступления.
Специфика концепта «преступление» в чешской когнитивной системе
ЯДРО концепта составляет когнитивный слой «Юридическое определение
преступления» (128) – 37 %. Несмотря на то, что в русской когнитивной системы
данный слой также вошел в ядро, там он составляет только 24 %. Это единственный
когнитивный слой, образующий здесь ядро. Большую часть в этом слое составляет
когнитивный признак «Юридическое определение преступления – вид». Отсюда
видно,

что

подавляющее

большинство

ассоциаций

чехов

–

это

то,

что

и с юридической точки зрения является преступлением. Самым многочисленным
словом-реакцией в этом когнитивном признаке стала kráděņ – 32 – (27 %), а также
vraņda (один раз мы встретили ассоциацию mord (устар.) и zabití – 2). Интересно, что
у русских в словах-реакциях убийство также встречалось довольно часто – 20, однако
кража, например, только 8. Так, мы можем предположить, что в Чехии количество
краж и ограблений превышает их количество в России и ситуация с ними более
обострена.
Довольно части встречались слова-реакции znásilnění – 10, loupeņ (lup – 1) – 10,
přepadení (napadení – 2) – 7, násilí (domácí násilí) – 5. Также мы встретили ассоциации
korupce – 4, únos – 3, podvod – 3, ublíņení (ublíņení na zdraví – 1, ublíņit – 1) – 4,
vandalství, vandalismus – 2, úplatek, úplatky – 2, zpronevěra – 1 и т. д.
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Мы можем сделать вывод, что ассоциации чехов более предметные, чехи
стразу дают примеры преступлений, говорят, что такое преступление, причем
с юридической точки зрения.
БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ состоит из когнитивных слоев «Окружение,
в котором совершается преступление (обстановка)» (51) – 15 %. Сюда вошло девять
когнитивных признаков: «Сопровождающие (части) преступления» 18 – (35 %),
«Орудия преступления» (17) (что совпадает с русскими) – (33 %), «Место
преступления» (6) – (12 %), «Подготовка к преступлению» (2), «Атмосфера,
сопровождающая преступления» (2), «Ситуация с преступлениями» (2), «Фильмы
о преступлениях» (2) и «Способ избежать преступления» (1) (ochrana – 1),
«Предметы, ассоциирующиеся с преступлением» (1), «Предметы, ассоциирующиеся
с преступлением» (1).
В самый многочисленный когнитивный слой – «Орудия преступления» вошли
такие ассоциации, как pistole – 6, puńka – 1, atomová bomba – 1, nůņ – 1. Самая
популярная ассоциация – zbraně – 8.
В когнитивном признаке «Место преступления» у чехов большое количество
слов-реакций: politika – 3, bazar – 1, banka – 1, vykradený obchod – 1. В когнитивный
признак «Ситуация с преступлениями» вошли ассоциации zločinnost – 1, kriminalita –
1, в признак «Предметы, ассоциирующиеся с преступлением», например, černá kukla –
1). У чехов есть признак «Фильмы о преступлениях» – seriál Kriminálka Miami –
1 (англ. «CSI: Miami»), Odloņený případ (seriál) – 1 (англ. «Cold Case»). Оба
телесериала – американские. Это значит, что у чехов нет особенно значимых
прецедентных

текстов

или

фильмов,

в которых

бы

был

раскрыт

концепт

«преступление». Признак «Подготовка преступления» включает zločinné úmysly, úmysl
– 2 и т. д., а и «Атмосфера, сопровождающая преступление» – (temno – 2).
ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ сформирована когнитивными слоями «То, что
связано с лишением свободы» и «Участники преступления».
Первый когнитивный слой включает в себя два когнитивных признака –
«Места, связанные с лишением свободы» (21) – 70 % и «Вещи, связанные с лишением
свободы» (9). В первом когнитивном признаке помимо vězení – 20, мы находим также
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koncentrační tábor – 1. Во втором когнитивном признаке – pouta – 5, vězeňský mundůr –
1, mříņe – 1, prouņky – 1, černobílé pruhované tričko – 1.
Когнитивный слой «Участники преступления» включает в себя когнитивные
признаки «Субъекты преступления» zloděj – 6, lupič – 3, vrah – 2, pachatel, pachatel
neznámý – 2, zločinec – 1, mafie – 1, bastard – 1. Здесь есть такие интересные
ассоциации, как, например, zaměstnavatel – 1. К тому же мы находим ассоциацию
Romové – 1, поскольку среди этой народности, в силу ее социального отстранения,
больше всего в Чехии распространена преступность. Также здесь мы встретили словореакцию islám – 1. В этом когнитивном признаке есть слова-реакции manņelka – 1,
rodiče – 1.
КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ включает в себя когнитивные слои – «Оценочное
определение преступления» 23 – 6 %, «Негативные эмоции, чувства, состояния
и свойства, которые вызывает преступление» 19 – 5 %, «Воздействие на преступника»
– 5 % и «Причины преступления» 13 – 4 %. Два первых когнитивных слоя в русской
картине мира вошли в ближнюю периферию, а третий – в дальнюю периферию. Это
еще раз доказывает, что у чехов

преступление связано в первую очередь

с юридическими определениями преступления, окружением (обстановкой), в которой
совершается преступление, участниками преступления. В когнитивном признаки
«Юридические определения преступления – вид» мы встретили следующие словареакции: leņ – 4, neférovost 1 – 5, ńpatný – 2, ńpatnost – 3, zlo – 2, zlý – 3, ńpína, ńpinavý –
2, nespravedlnost – 1, pomsta – 1 и т. д.; здесь есть и одна положительная реакция –
dobrodruņství. Род включает лишь одну ассоциацию – hřích – 1.
Когнитивный слой «Негативные эмоции, чувства, состояния и свойства,
которые вызывает преступление» в чешской картине мира занимают только
5 %: strach – 4, nenávist – 3, smutek – 2, bolest – 2, bezmoc – 1, hanba – 1, nepříčetnost –
1. Когнитивный слой «Воздействие на преступника» включает пять когнитивных
признаков: «Правоохранительные органы и лица, расследующие преступления,
а также их орудия» (9) – 50 %, «Набор норм поведения, запрещающих преступление»
«Действия для поимки субъекта преступления» (3), «Правовые документы» (1),
Религиозные документы» (1). Признак «Религиозные документы» включает одну
ассоциацию – Bible – 1. «Правоохранительные органы…» включают, например,
ассоциацию, связанную с телевидением, – Colombo – 1 (англ. «Columbo»). Коломбо –
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герой американского телесериала, лейтенант, детектива лос-анджелесской полиции по
делам убийств.
В когнитивный слой «Причины преступления» (13) – 4 % входят такие слова
реакции как peníze – 7, bezpráví – 2, peněņenka – 1, láska – 1, blbost – 1, nedbalost – 1.
Все

слова-реакции, которые

мы

получили

от

чешских

респондентов

представлены в таблицах (см. Приложения 1, 2).
Для

более

наглядного

представления

результатов

ассоциативного

эксперимента перечислим основные результаты по пунктам:
1.

Если мы еще раз посмотрим на круговые диаграммы по результатам

ассоциативного эксперимента, то увидим, что если у чехов когнитивный слой
«Юридические определения преступления» составляет 36 %, в то время как
когнитивные слои «Негативные эмоции, чувства и состояния, которые вызывает преступление» – 8 % и «Оценочное определение преступления» – 7 %). В когнитивном
признаке «Место преступления» у чехов также много слов реакций. Мы также
выделили когнитивный признак «Ситуация с преступлениями» (zločinnost – 1,
kriminalita – 1).
Из этого мы можем сделать такой вывод, что европейцы ведут себя достаточно
прагматично.
2.

Самым многочисленным словом-реакцией в этом когнитивном признаке

стала kráděņ – 32 (27 %), а также vraņda (один раз мы встретили ассоциацию mord
(устар.) и zabití – 2. Так, мы можем предположить, что в Чехии происходит больше
таких преступлений, как кража.
3.

У чехов мы встретили ассоциацию Romové – 1, поскольку среди этой

народности в силу ее социального положения больше всего в Чехии распространена
преступность. Также здесь мы встретили слово-реакцию islám.
4.

Достаточно немногочисленный у чешских респондентов когнитивный

слой «Последствия преступления». В этом слое 66 % (25) составляют реакции
признака «Наказание». Здесь мы также видим предметные ассоциации: pokuta –
2 (признак «Материальное наказание»), elektrické křeslo – 1. Здесь мы также видим
определенный прагматизм чешских респондентов. Можно предположить, что
определенную роль в этом играет то, что по официальным данным 70 % населения
Чехии – атеисты.
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Интерес также представляют индивидуальные ассоциации:
1.

Например,

Colombo – 1 (англ. «Columbo»). Коломбо

– герой

американского телесериала, лейтенант, детектива лос- анджелесской полиции по
делам убийств.
2.

У

чешских

респондентов

есть

когнитивный

признак

«Фильмы

о преступлениях» – seriál Krminálka Miami – 1 (англ. «CSI: Miami»), Odloņený případ
(seriál) – 1 (англ. «Cold Case»). Оба телесериала – американские. Это значит, что
у чехов нет таких значимых прецедентных текстов или фильмов, в которых бы был
раскрыт концепт «преступление».
Результаты

ассоциативного

эксперимента

наглядно

представлены

в приложениях 1, 2.

Summary
This article deals with the concept of ―crime‖ on the basis of an association
experiment. The experiment has been carried out among 70 Czech respondents of different
age, sex, education and specialization. From the obtained material the author has isolated
cognitive attributes such as Legal concept of crime – types, Punishment, Crime scene, Time
of crime and many others. Additionally, several cognitive layers have also been isolated,
namely Consequences of crime, Evaluative definition of crime and others. Based on the
materials of the association experiment and its results, the author has discovered the concept
of ―crime‖ in Czech cognitive image of world.
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Приложение 1
Содержание концепта «преступление» в чешской когнитивной системе
Юридическое определение

Юридические определения

vraņda (mord, zabití – 2) – 30

преступления (128)

преступления – вид (117)

krádeņ (krást, kaņdý krade) – 32
znásilnění – 10
loupeņ (lup – 1) – 10
přepadení (napadení – 2) – 7
násilí (domácí násilí) – 5
korupce – 4
podvod – 3
ublíņení – 2, ublíņení na zdraví – 1,
ublíņit 1 – 4
napadení – 2
úplatek, úplatky – 2
vandalství, vandalismus – 2
proti lidskosti – 1
vydírat – 1
zpronevěra – 1
poņár – 1
bankovní spekulace – 1

Юридические определения

protizákonné jednání – 3

преступления – род (11)

trestná činnost – 1
poruńování pravidel – 1
přečin – 1
trestný čin – 1
spáchat zločin – 1
nahlásit zločin – 1
popřít zločin – 1
nepáchej zločin – 1
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Окружение, в котором

Сопровождающие (части)

smrt – 6

совершается преступление

преступления (18)

krev – 5

(обстановка) (51)

nebezpečí – 1
riziko – 1
mrtvola – 1
přestřelka – 1
spravedlnost – 1
ņivot – 1
spáchání trestného činu – 1
Орудия преступления (17)

zbraně – 8
pistole – 6
puńka – 1
atomová bomba – 1
nůņ – 1

Место преступления (6)

politika – 3
bazar – 1
banka – 1
vykradený obchod – 1

Подготовка к преступлению (2)

zločinné úmysly, úmysl – 2

Cитуация с преступлениями (2)

kriminalita – 1
zločinnost – 1

Атмосфера, сопровождающая

temno – 2

преступления (2)
Фильмы о преступлениях (2)

seriál Kriminálka Miami – 1
Odloņený případ (seriál) – 1

Способ избежать преступления

ochrana – 1

(1)
Предметы, ассоциирующиеся с

černá kukla – 1

преступлением (1)
Последствия преступления (38)

Наказание (25)

potrestání 1, trest – 22
zavřít – 1
rozsudek – 1
elektrické křeslo – 1

Последствия преступления (11)

soud – 6
vina – 3
obņaloba – 1
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konec – 1

Материальное наказание (2)

pokuta – 2

То, что связано с лишением

Места, связанные с лишением

vězení – 20

свободы (30)

свободы (21)

koncentrační tábor – 1

Вещи, связанные с лишением

pouta – 5

свободы (9)

vězeňský mundůr – 1
mříņe – 1
prouņky – 1
černobílé pruhované tričko – 1

Участники преступления (29)

Субъекты преступления (24)

zloděj – 6
lupič – 3
vrah – 2
pachatel, pachatel neznámý – 2
zločinec – 1
mafie – 1
bastard – 1
narkomani – 1
zaměstnavatel – 1
muņ s noņem – 1
rodiče –1
manņelka – 1
vláda– 1
Romové– 1
islám– 1

Объекты преступления (2)

obět‟– 1
marńál Ney – 1

Те, кто наказан за преступление

trestanec – 1

(2)

vězeň – 1

Внешний вид субъекта

zakrytý obličej – 1

преступления (1)
Оценочное определение

Оценочное определение

leņ – 4

преступления (23)

преступления – вид (22)

ńpatný – 2, ńpatnost – 3
zlo – 2, zlý – 3
ńpína, ńpinavý – 2
zkaņenost – 2
neférovost – 1
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nespravedlnost – 1
lhostejnost – 1
pomsta – 1
dobrodruņství – 1
zvrhlost – 1
milosrdný – 1
zločinný – 1
Оценочное определение

hřích – 1

преступления – род (1)
Негативные эмоции, чувства,

Негативные эмоции, чувства,

strach – 4

состояния и свойства, которые

состояния, сопровождающие

nenávist – 3

вызывает преступление (19)

преступление (18)

smutek – 2
bolest – 2
zoufalství, zoufalost – 2
bezmoc – 1
hanba – 1
výčitky – 1
pláč – 1
nepříčetnost – 1

Свойства, сопровождающие

poctivost – 1

преступление (1)
Воздействие на преступника (18)

Правоохранительные органы и

policie – 5

лица, расследующие

policista – 1

преступления, а также их орудия

Colombo – 1

(9)

ńpatná justice – 1
policejní auto – 1

Действия для поимки субъекта

vyńetřování – 1

преступления (3)

vyřizování – 1
doklady – 1

Причины преступления (13)

Набор норм поведения,

zákon – 3

запрещающих преступление (4)

právo – 1

Правовые документы (1)

ņaloba – 1

Религиозные документы (1)

Bible – 1

Причины преступления (13)

peníze – 7
bezpráví – 2
peněņenka – 1
láska – 1
blbost – 1
nedbalost – 1
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Приложение 2
Структура концепта «преступление» в чешской когнитивной системе

Структура концепта "преступление" в чешской когнитивной системе
(собственный источник автора)
Юридическое определение
преступления
4%
Окружение, в котором совершается
5%
преступление (обстановка)
5%
Последствия преступления
7%

36%

8%

То, что связано с лишением свободы
Участники преступления
Оценочное определение преступления

9%

11%

15%

Негативные эмоции, чувства, состояния
и свойства, которые вызывает
преступление
Воздействие на преступника
Причины преступления
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА С ПАРЕМИЯМИ
Ольга ЕРМАЧКОВА

The language game with proverbs and sayings

Abstract: this article deals with proverbs and sayings which were modified by a language
game. The main classifications and definitions, which were made by famous linguists,
are described in this research. In this paper, different methods were identified in order
to create a language game such as syntax and lexical transformations, collocations and act.
Keywords: language game, proverb, saying, the Mass media, headline, transformation,
collocation
Contact: Univerzita Konńtantína Filozofa v Nitre; olga.iermachkova@ukf.sk
Языковая игра заняла почетное место в языкознании последних лет. Термин,
введенный

Людвигом

Витгенштейном

в

философии,

устойчиво

закрепился

в лингвистике. Чаще всего языковую игру определяют как сознательное нарушение
языковой

нормы

(Т.В.

Булыгина,

А.Д.

Шмелев),

отклонение

от

нормы

(С.Ж. Нухов), варьирование (Е.Ф. Болдырева) и даже аномалию (Н.Д. Арутюнова).
Бытует также мнение, что языковая игра – это изменение отношений между планом
содержания и планом выражения (О.К. Ирисханова).
Некоторые лингвисты видят в языковой игре проявление творческого
потенциала (Т.А. Гридина, Б.Ю. Норман и др.). Творческий подход в определении
языковой игры предоставляет пишущему, читающему, говорящему новые возможности
в период, когда уже «все сказано». Языковая игра – это творческий эксперимент,
проявление креативности и нестандартности, языковая импровизация. Как отмечает
родоначальница лингвокреативного подхода к языковой игре – Т.А. Гридина, этот
творческий процесс возможен при наличии как у слушающего, так и у говорящего /
читающего лингвокреативного мышления – «опознание реципиентом негласно
принятых правил (игрового кода) общения» (Гридина 2002: 26). Главнейшее условие
функционирования таких обыгрываемых единиц – это полная или частичная
узнаваемость прототипов. Читатель должен быть в состоянии разгадать этот
своеобразный ребус.
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На

наш

взгляд,

самое

емкое

определение

языковой

игре

дал

А.П. Сковородников: «Языковая игра – творческое, нестандартное (неканоническое,
отклоняющееся от языковой / стилистической / речеповеденческой / логической
нормы) использование любых языковых единиц и / или категорий для создания
остроумных высказываний, в том числе – комического характера» (Сковородников
2003: 802).
В наше время языковая игра востребована в различных дискурсах. Не является
исключением и паремический дискурс. Это обусловлено тем, что паремии носят статус
«мудрости народа», кратко и четко выражают смысл. По мнению Х. Вальтера
и В.М. Мокиенко, пословицы – это «кладовые прошлого уклада жизни, истории,
культуры, слепки исчезнувших образцов; это назидания, афоризмы, краткие
рекомендации и философские констатации о различных сторонах жизни» (Вальтер,
Мокиенко 2005: 6).
Усиление тенденции к трансформации прецедентных единиц вызвало появление
ряда новых языковых явлений. Такими явлениями стали антипословицы. Авторы
известного словаря «Антипословицы русского народа» Х. Вальтер и В.М. Мокиенко
объясняют это так: «Известность, »хрестоматийность«, стереотипность традиционных
пословиц, следовательно, одна из причин паремиологического »сопротивления«.
С одной стороны, высокочастотность обеспечивает моментальное узнавание паремии,
с другой стороны – повышает искус сопротивления ей и стоящей за нею
хрестоматийной мудрости, что и является экстралингвистической мотивацией »стеба«.
Эффект такого »сопротивления« обусловлен, собственно говоря, и глубинной
диалектикой народных пословиц, которые веками создавались носителями разных
идеологий, философий, вкусов и т. д.» (Вальтер, Мокиенко 2005: 7).
Антипословицы или антиподы традиционных пословиц за последние годы
прочно вошли в наш обиход. Такие «неправильные пословицы» можно услышать как
в разговорной речи, так и прочитать на газетной полосе, увидеть на рекламном щите,
заметить в Интернете.
Типологию

таких

преобразованных

паремий

находим

в

словаре

«Антипословицы русского народа» (Вальтер, Мокиенко 2005: 13). Паремиологи
выделяют:
стандартные преобразования;
структурные (структурно-семантические) преобразования;
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трансформации, основанные на предварительном вычленении ключевого
компонента;
окказиональные единицы;
семантические трансформации;
образование окказиональных единиц по модели языковой единицы;
авторские паремии;
слова, окказионально образованные на основе паремии.
Особого внимания заслуживает классификация Т.И. Дамм, представленная
в статье «Комические афоризмы в современной газете» (Дамм: 2002). Языковые
явления, подвергшиеся какой-либо трансформации, лингвист называет шутливыми
афоризмами и распределяет на такие группы:
1. Шутливая сентенция – это вид афоризма, краткое общезначимое изречение,
преимущественно морального содержания, в изъявительной или повелительной
форме (Соль жизни в том, что она не сахар; Скромность украшает, но оставляет
голодным; Чтобы узнать себе цену, надо продаться) (Дамм 2002: 49).
2. Шутливый совет, для которого характерны сказуемые со значением побуждения,
чаще всего выраженные глаголами повелительного наклонения (Не надрывайтесь,
поднимая свой жизненный уровень; Любите людей, и их станет больше) (там же:
49).
3. Шутливые лозунги (Храните деньги в сберегательных баксах; Верным курсором
идете, товарищи!) (там же: 49).
4. Шутливые пословицы, которые являются одним из самых распространенных
малых комических жанров в современной газете. Они образуются путем резкого
сдвига в структуре и семантике протопословицы (пословицы – основы) (Что
посмеешь, то и пожмешь; Встречают по одежке, а проважают как му-му) (там
же: 49-50).
5. Крылатые выражения предикативного типа (Человек создан для счастья, как
птица для бульона; Пришел, увидел, отойди – дай другим посмотреть) (там же: 50).
6. Шутливое определение содержит в своем составе слово или словосочетание,
обозначающее определяемое понятие, или словосочетание, посредством которого
осуществляется определение (через указание на род и видовое отличие). Шутливое
определение может быть усилено включением в состав высказываний этого жанра
тропов и фигур (Краткость – сестра таланта и теща гонорара; Трезвый – это
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хорошо выспавшийся пьяный; Страховой агент – это человек, который желает
нам добра после зла) (там же: 51).
7. Шутливый парадокс строится на логической несовместимости сочетаемых в нем
понятий и суждений (В честной борьбе всегда побеждает жулик; Мужчина
гоняется за женщиной, пока она его не поймает) (там же: 51).
8. Шутливые грегерии – остроумные выражения, сходные с афоризмом, парадоксом,
крылатым словом, но без их главных отличительных свойств (Когда есть нечего –
все равно, в какой руке вилка и нож; Ожидание праздника лучше его последствий)
(там же: 51).
9. Шутливые газетные заголовки афористического типа, выполняющие особую
заголовочную функцию в тексте (Нормальные герои всегда идут в обход – заголовок
статьи о налогах на продажу автомобилей; На то и теща, чтобы зять не дремал –
заголовок статьи о роли и отношениях членов семьи) (там же: 51).
Данные классификации являются теоретической базой нашего исследования.
Особо яркой и интересной является языковая игра с паремиями в газетных
заголовках. Задача массмедиального заголовка – это четко и лаконично передать
содержание всей статьи. Для такой цели подходят паремические единицы. Поэтому
пословицы и поговорки стали все чаще использоваться авторами для привлечения
читательского внимания к их публикациям.
Материалом для данной работы послужили примеры игровых паремий,
выявленных нами в заголовках общественно-политических изданий «Коммерсантъ»
и «Комсомольская правда» (КП) за последние 5 лет.
Как показало наше исследование, самым распространенным приемом создания
языковой

игры

является

лексическая

трансформация,

которая

предполагает

манипуляцию с одним словом (добавление, удаление, замена). Языковую игру,
построенную на замене компонента, наблюдаем в следующих случаях:
От судьи не уйдешь (Коммерсантъ, 2015-08-14) (ср. От судьбы не уйдешь) –
статья о новом фильме Вуди Алена.
Искусство требует жесть (Коммерсантъ, 2015-02-23) (ср. Искусство требует
жертв) – название статьи о выставке в Париже.
От добра добра не взыщут (Коммерсантъ, 2015-09-26) (ср. От добра добра не
ищут) – статья о посягательстве на российскую собственность.
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От бобра добра не ищут (КП, 2013-03-22) (ср. От добра добра не ищут) –
о талисмане команды «Динамо».
Убедетилей не судят (Коммерсантъ, 2015-11-27) (ср. Победителей не судят) –
о встрече Путина и Орланда.
Таблетка рубль бережет (Коммерсантъ, 2016-02-18) (ср. Копейка рубль
бережет) – об изменении стоимости лекарств.
Министров по осени считают (КП, 2015-08-11) (ср. Цыплят по осени считают)
– о новом составе правительства.
Смех без причины – ловушка для мужчины (КП, 2014-12-03) (ср. Смех без
причины – признак дурачины) – статья об уловках глянцевых журналов.
Береги щечки смолоду (КП, 2014-11-06) (ср. Береги честь смолоду) – о том, что
влияет на красоту.
Дисней терпел и нам велел (КП, 2014-01-31) (ср. Бог терпел и нам велел) –
о расцвете талантов знаменитостей.
Любви все проруби покорны (КП, 2014-02-13) (ср. Любви все возрасты покорны)
– о любителях плавать в зимнее время.
Реформы не напасть, как бы после них не пропасть! (КП, 2014-02-10) (ср.
Выйти замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть) – статья о реформах.
Мой дом – моя прелесть (КП, 2014-02-10) (ср. Мой дом – моя крепость) – об
украшении дома.
Старый муж – лучше новых двух (КП, 2014-03-15) (ср. Старый друг лучше
новых двух) – о дружбе с бывшими мужьями.
Язык до Шанхая доведет (КП, 2014-10-06) (ср. Язык до Киева доведет) – после
комы мужчина заговорил на незнакомом языке.
Седина в бороду, студентка в дом (КП, 2014-11-03) (ср. Седина в бороду, а бес
в ребро) – о разнице в возрасте.
От хурмы не зарекайся (КП, 2014-11-06) (ср. От сумы да от тюрьмы не
зарекайся) – статья о пользе фрукта.
Не в кота корм (КП, 2014-12-25) (ср. Не в коня корм) – о кормах для домашних
любимцев.
Первый брак комом (КП, 2014-04-12) (ср. Первый блин комом) – о неудачах
в первом браке.
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Мал активист, да дорог (КП, 2014-05-14) (ср. Мал золотник, да дорог) – об
активистах и волонтерах.
Не так страшен черт, как новые тарифы (КП, 2014-06-20) – о повышении
тарифов; Так ли страшен нитрат, как его малюют (КП, 2014-06-17) – о нитратных
удобрениях (ср. Не так страшен черт, как его малюют).
Слово не воробей, вылетит – уволят (КП, 2013-05-06) (ср. Слово не воробей,
вылетит – не поймаешь) – о неординарных ситуации в прямом эфире.
При синтаксической трансформации утвердительная конструкция может быть
заменена

отрицательной

или

наоборот,

вопросительная

конструкция

–

повествовательной и т. п. Синтаксическая трансформация представлена в следующих
примерах:
Хлеба. Без зрелищ (КП, 2013-03-18) (ср. Хлеба и зрелищ, лат. Panem et circenses)
– о проблемных поставках хлеба.
«Третьему» будет дано (Коммерсант, 2015-11-05) (ср. Третьего не дано) –
о масштабе постановки задач в отношении «третьего сектора».
Не все явное становится тайным (Коммерсантъ, 2016-02-20) (ср. Все тайное
становится явным) – об ответе Министерства экономики на письмо.
Красота – бесстрашная сила (Коммерсантъ, 2016-01-14) (ср. Красота –
страшная сила) – о премьере балета.
Хлеб не всему голова? (КП, 2014-12-11) (ср. Хлеб всему голова) – о том, стоит ли
отказываться от хлеба.
Гусь собаке товарищ (КП, 2015-07-15); Гусь овчарке – товарищ! (МК, 2013-0418). В данных заголовках обыгрывается пословица Гусь свинье не товарищ, которая
указывает на то, что у представителей разного рода не может быть ничего общего.
Очень часто языковая игра строится по модели известной пословицы, по
аналогии с уже существующими паремиями. В таких заголовках, при наличии
у читающего лингвокреативного мышления, прочитывается пословица или поговорка,
которая была взята за основу:
Лыжня до космоса доведет (КП, 2014-01-18) – статья о детском лыжном
походе. Здесь обыгрывается пословица Язык до Киева доведет.
Чашку кофе на ужин отдай врачу (КП, 2014-01-10) – о пользе и вреде
продуктов. В данном случае наблюдаем игру с выражением Завтрак съешь сам, обедом
поделись с другом, а ужин отдай врагу.
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Семь раз сфотографируйся – один опубликуй! (КП, 2014-07-03) – статья
о фотографиях для сайта знакомств. Моделью послужила пословица Семь раз отмерь,
один раз отрежь.
На своих наследников рассчитывай, а сам не плошай (КП, 2013-05-06) – статья
о формах завещаний. В этом заголовке обыгрывается поговорка На Бога надейся, а сам
не плошай.
Перестановка компонентов – это еще один прием создания языковой игры.
Такую перестановку иллюстрирует следующий пример: Это последняя чаша в капле
моего терпения (КП, 2014-01-31) – статья о шутках. Здесь фиксируем игру
с выражением Последняя капля моего терпения.
Возникновение нового игрового выражения или формы может происходить
путем объединения элементов двух выражений или форм. Такое объединение
лингвисты называют контаминацией.
Контаминацию нескольких паремических единиц находим в данном заголовке
Сытый богатому не товарищ (Коммерсантъ, 2016-01-18). Здесь наблюдаем игру сразу
с двумя паремиями Сытый голодному не верит и Гусь свинье не товарищ.
Наше

исследование

показало,

что

паремические

единицы

являются

благоприятным материалом для создания языковой игры, ввиду своей связи с народом
и его реалиями. К основным приемам «возрождения» пословиц и поговорок мы
отнесли синтаксическую и лексическую трансформации, перестановки компонентов,
аналогии

и

контаминации. Самым частотным приемом явилась

лексическая

трансформация, основанная на добавлении, удалении или замене компонента.
Таким образом, можно с полным основанием сказать, что языковая игра
с паремиями в средствах массовой информации – это не только выразительное
и экспрессивное средство, но и довольно мощный инструмент в создании подходящего
заголовка.

Summary
This article deals with modified proverbs and sayings in the Mass media headlines.
The various definitions of a language game, proverbs, sayings, antiproverbs, their main
classifications and methods for their creation were also presented in our research. Syntax
and lexical transformations, collocations belong to the most common methods, which
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are aimed for the creation of language game. This survey incorporates examples, which
illustrate a language game based on proverbs and sayings.
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VZHLED A CHARAKTER ČLOVĚKA V POLSKÉ FRAZEOLOGII
Denisa ŅEBROKOVÁ

External appearance of the man and his internal characteristics in Polish phraseology

Abstract: In the article is explained what idiomatic expression mean, how they form and
in what context they can be used. It includes linguists who deal with Polish phraseology.
Keywords: phraseology, idiomatic expression, adages, external appearance, man, internal
characteristics
Contact: Ostravská univerzita; denisa.zebrok@gmail.com
Frazeologie je částí lingvistiky, která poukazuje na bohatství daného jazyka. Jedná se
o soubor ustálených slovních spojení, se kterými se setkáváme dennČ a často je rovnČņ
uņíváme v kaņdodenních situacích. Na základČ její znalosti a pouņívání v podstatČ poznáme
znalost daného jazyka.1
V úvodní části tohoto textu jsou charakterizováni nejznámČjńí polńtí jazykovČdci, kteří
se zabývají právČ frazeologií. Článek je zamČřen na excerpci zkoumaného materiálu
týkajícího se frazémů významovČ spojených se vzhledem človČka a frazémů významovČ
spojených s charakterem človČka.
Cílem příspČvku je vyhledat a roztřídit frazémy významovČ spojené se vzhledem
a charakterem človČka a následnČ vysvČtlit jejich význam. Článek vznikl na základČ
bakalářské práce s názvem „Wygląd człowieka i jego charakter we frazeologii polskiej―,
kterou autorka obhájila dne 23. 5. 2016, pod vedením PhDr. Simony Mizerové, Ph.D.
Vybrané jednotky jsou rozdČleny následovnČ:
přirovnání,
výrazy neslovesné,
výrazy slovesné
přísloví.
Frazeologie je odvČtvím jazykovČdy, které se zabývá studiem ustálených slovních
spojení, výrazů, frází a citátu v daném jazyce. Výraz frazeologie pochází z řeckého phrasis
1

Ņebroková, D. Wygląd człowieka i jego charakter w frazeologii polskiej. Ostrava, 2016. Bakalářská práce.
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra slavistiky, s. 9.
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„říkat― a logos „slovo―.2 „Jednotkou vńech úrovní idiomatiky a frazeologie je z hlediska
formálního frazém, z hlediska obsahovČ-sémantického idiom; soubČņnost a zamČnitelnost
obou termínů (při zámČnČ pohledu), chápaných jako dvČ stránky téņe jednotky, není úplná.―
(Bąba 1986: 8)3
Pro frazeologii je příznačná ustálenost slovních spojení a sémantická nerozloņitelnost.
Jde o:
rčení,
přirovnání,
pořekadla,
pranostiky,
přísloví.
S ohledem na sémantický aspekt zvoleného tématu stojí za zmínku samozřejmČ
představení nejvýznamnČjńích představitelů polské frazeologie. Podle existujících zdrojů byl
prvním jazykovČdcem, který se zabýval frazeologií, Antoni Krasnowolski, který napsal první
polský frazeologický slovník, a to Słownik frazeologiczny, Poradnik dla piszących, vydaný
v roce 1898. Dalńími velmi významnými jazykovČdci jsou Stanisław Skorupka, Stanisław
Bąba a Piotr Müldner-Nieckowski, který je autorem doposud nejvČtńího polského
frazeologického slovníku – Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, vydaného ve
VarńavČ v roce 2003.4
FRAZEOLOGIE SPOJENÁ SE VZHLEDEM ČLOVĚKA5
Vzhled můņeme popisovat pozitivnČ (např. aktraktivní, krásný, sympatický, dobře
stavČný, apod.) nebo naopak negativnČ (např. tlustý jako prase, ońklivý jako noc, apod.

2

Bąba, S. Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej. Poznań, 1986, s. 8.
Filipec, J., F. Čermák. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985, s. 183.
4
Ņebroková, D. Wygląd człowieka i jego charakter w frazeologii polskiej (bakalářská práce), Ostravská
univerzita, Ostrava, 2016, s. 12.
5
Vzor: jako první je uvedena frazeologická jednotka a pod ní objasnČní jejího významu. U vybraných příkladů
je pro zajímavost uveden český ekvivalent. Veńkerá označení příkladů autorka článku uvádí dle vlastního
členČní.
Např. 1. Stary jak grzyb.
 starý, vrásčitý človČk – pod tímto symbolem se nachází objasnČní frazému
o Starý jako Metuzalém. – tímto symbolem (u vybraných frazémů) je český ekvivalent
 toto je označení polského synonyma.
110
3

Vybrané frazémy jsou spojené s částmi tČla, rodinou, muņi a ņenami a tím jak vńichni
vypadají.6
PŘIROVNÁNÍ 7
1. Brzydki jak noc, jak nieszczęście, hovor. jak małpa, przestarz. jak grzech śmiertelny,
jak siedem grzechów (głównych)


opravdu velmi ńkaredý, ońklivý človČk
o Ońklivý jako noc.

2. Chłop jak dąb


silný, pohledný a velmi dobře stavČný muņ

-

o Chlap jako hora.
3. Wyglądać jak zmokła kura


neńťastný človČk, který vypadá ńpatnČ

-

o Vypadá jako zmoklá slepice.
4. Ktoś gruby jak beczka, hovor. jak beka, jak wieprz; vulg. ktoś tłusty, spasiony jak
wieprz


obézní človČk
o Tlustý jako prase, bečka.

5. Głowa (łeb) jak kolano.8


pleń, človČk bez vlasů
o Mít koleno na hlavČ.

VÝRAZY NESLOVESNÉ 9
1. Brzydkie kaczątko


nejčastČji ońklivé dítČ, které je nesmČlé a vzbuzuje lítost
o Ońklivé káčátko.

2. Ktoś nie pierwszej młodości


človČk ve středním vČku

3. Skóra i kości
6

Autorka v článku uņívá tyto zkratky: hovor. – hovorovČ, vulg. – vulgárnČ, poet. – poeticky, iron. – ironicky.
Prezentovaný výbČr příkladů (přirovnání, výrazy neslovesné, výrazy slovesné) je v textu prezentován
v originální formČ z: Kłosińska, A. Słownik frazeologiczny PWN. Warszawa, 2005, s. 23, 33, 121, 157, 182, 476.
8
Toto přirovnání bylo nalezené i jako přísloví In: Świerczyńska, D. Przysłowia sa... na wszystko. Warszawa,
2003, s. 61.
9
Kłosińska, A. Słownik frazeologiczny PWN. Warszawa, 2005, s. 23, 48, 142, 226, 401, 418, 464, 562.
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velmi hubený, spíńe vyhublý človČk
o Kost a kůņe.

4. poet. Łabędzia szyja


velmi dlouhý krk

VÝRAZY SLOVESNÉ
1. hovor. Chodzić z brzuchem


tČhotná ņena

2. Uszy, szyja atd. (brudne), że rzepę można siać


velmi ńpinavé uńi, krk, atd.
o Ńpinavý aņ za uńima.

3. Nie wyglądać na swoje lata, na swój wiek


človČk, který např. vypadá mladńí neņ ve skutečnosti je (nebo naopak)

4. Czerwienić się, zaczerwienić się, rumienić się po uszy


červenat se po celém obličeji
o Červený aņ za uńima. Červený jako rak, rajče.

PŘÍSLOVÍ 10(pouze negativní význam)
1. Człowiek starej daty (starego pieczywa).


dříve narozený (starý)

2. Na twarzy (gębie) mu diabli groch młócili.


ońklivá, ohyzdná tvář

3. Szpetna twarz zwierciadła nie lubi.


ońklivý človČk, který se na sebe nerad dívá (do zrcadla)

4. Jakby do trzech zliczyć nie umiał.


človČk, který svým vzhledem působí velmi hloupČ
o Jakoby do pČti neumČl napočítat.

FRAZEOLOGIE SPOJENÁ S CHARAKTEREM ČLOVĚKA
Charakter človČka poukazuje na to, jak se človČk chová. Je jak pozitivní (např.
zodpovČdný, chytrý, apod.), tak samozřejmČ negativní (např. hloupý, líný, apod.). Níņe
vybrané frazémy jsou spojené s pozitivním a negativním chováním človČka.

10

Świerzyńska, D. Przysłowia są… na wszystko. Warszawa, 2003, s. 55, 61, 65, 90.
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PŘIROVNÁNÍ
1. hovor. Nudny jak flaki z olejem 11


nČkdo mimořádnČ nudný, nezajímavý

2. hovor. Głupi jak but (z lewej nogi); głupi, tępy jak noga stołowa (stołowe nogi)


velmi hloupý človČk
o Hloupý jako poleno, osel.

3. Ciekawy jak baba. 12


nČkdo, kdo je velmi zvČdavý
o ZvČdavý jako opice.

4. Mądry jak Salomonowe portki.


myslíme ironicky, říkáme o nČkom hloupém

VÝRAZY NESLOVESNÉ 13
1. Latający Holender


človČk, který nikdy nezůstane dlouho na jednom místČ

2. hovor. iron. Pępek świata


človČk, který se povaņuje za velmi důleņitého

3. Zdobywca, pogromca serc


muņ, který je velmi úspeńný u ņen
o lamač dívčích srdcí

4. vulg. Mieć robaki w tyłku, w dupie


nČkdo, kdo nevydrņí na jednom místČ, pořád musí nČco dČlat

5. Bez głowy


človČk, který nepřemýńlí nad tím, co dČlá

VÝRAZY SLOVESNÉ
1. Mieć, nosić piach, piasek w rękawach


být líný, lenivý človČk

2. hovor. Komuś się zdaje, wydaje, ktoś myśli, że pozjadał, zjadł, książk. posiadł
wszystkie rozumy
11

Kłosińska, A. Słownik frazeologiczny PWN. Warszawa, 2005, s. 94, 110.
Świerczyńska, D. Przysłowia sa... na wszystko. Warszawa, 2003, s. 60, 61, 90, 98, 107, 110, 113, 114, 119,
336.
13
Kłosińska, A. Słownik frazeologiczny PWN. Warszawa, 2005, s. 104, 127, 217, 308, 383, 384, 392, 408, 410.
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o nČkom přemoudřelém

3. Mieć serce z kamienia, kamienne, jak kamień, jak głaz


nČkdo necitlivý, nelítostný
o srdce z ledu, z kamene

4. Ktoś ma coś wypisane w oczach; ktoś ma coś wypisane, napisane na czole, na
twarzy, hovor. na gębie


človČk, na kterém jde vńe poznat, např. jakou má náladu, co si myslí. Neumí se
přetvařovat.

PŘÍSLOVÍ 14
Pozitivní
1. Głowa nie od parady.


chytrý človČk

2. Dobry na obie ręce.


nČkdo zručný

3. Mądry głupiemu ustąpi.


např. v hádce je nČkdy lepńí ustoupit neņ dokola argumentovat
o Moudřejńí ustoupí.

4. Ma głowę na karku.


o nČkom rozhodném, kdo si umí poradit
o Má hlavu na krku.

Negativní
1. W dupie był, gówno widział.


přemoudřelý človČk, který nic neví, nikde nebyl, ale vńem rozdává rady

2. Z palca sobie wyssał.


vymýńlet si
o vycucat z prstu

3. Podstawił mu nogi.


zrádce
o házet klacky pod nohy

4. Daj palec, a weźmie całą rękę., Daj palec, on za rękę chwyta.
14

Świerczyńska, D. Przysłowia sa... na wszystko. Warszawa, 2003, s. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70,
71, 72, 76, 77, 78, 79, 81, 89, 90, 98, 104, 106, 107, 110, 113, 114, 112, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 134, 135,
136, 142, 143, 144, 147, 152, 336.
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hovoří se zde o lidské chamtivosti
o podej prst a vezme celou ruku

5. Fiu-fiu w głowie.


hloupý človČk

 Głowa do pozłoty.
 Ma siano w głowie.
 Ma sieczkę w głowie.
 Pusto w głowie.
 Na głupiej głowie i włos się nie utrzyma.
 Więcej w dupie gówien niż w głowie rozumu.
 Ma zajączki (wróble) w głowie.
Cílem příspČvku byla analýza frazémů a objasnČní jejich významu. CelkovČ bylo
prozkoumáno 331 jednotek, ze kterých se 69 týkalo vzhledu a 262 charakteru. V počtu
jednotek mČla nejvČtńí zastoupení přísloví s negativním významem týkajícím se charakteru
(celkem 100 frazémů), dále výrazy slovesné rovnČņ vztahující se k charakteru (celkem 65
frazémů) a výrazy neslovesné opČt týkající se charakteru (celkem 48).
Tabulka č. 1
VZHLED

POČET

Přirovnání

12

Výrazy neslovesné

33

Výrazy slovesné

20

Přísloví – pozitivní význam

0

– negativní význam
CELKEM

4
69

Z první tabulky vyplývá, ņe frazémů týkajících se vzhledu bylo zkoumáno celkem 69.
Z toho nejvíce bylo výrazů neslovesných (33) a nejménČ, resp. ņádná přísloví s pozitivním
významem.
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Tabulka č. 2
CHARAKTER

POČET

Přirovnání

34

Výrazy neslovesné

48

Výrazy slovesné

65

Přísloví – pozitivní význam

15

– negativní význam
CELKEM

100
262

Z druhé tabulky vyplývá, ņe frazémů, které se týkají charakteru človČka, je mnohem
více neņ tČch, které vyjadřují fyzický vzhled. CelkovČ bylo zkoumáno 262 frazémů. NejvČtńí
zastoupení mají přísloví s negativním významem (celkem 100) a nejmenńí zastoupení mají
také přísloví, ale s pozitivním významem.15

Summary
The article is mainly focused on explaining individual phrases and idioms. Idiomatic
expressions are divided into external appearance and character of humans and includes
explanation on what context they can be used in.
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PERSVAZIVNÍ MOC BAREV V BULVÁRNÍ SPORTOVNÍ PUBLICISTICE
Pavla ŃURÁŅOVÁ

Persuasive power of colours in tabloid sports journalism

Abstract: How can affect colour on perception of some meaning? And can colour help
to better and easier interpretation or, conversely, can the recipient rather mystifying? These
questions will try to answer in the paper. The aim of this paper is the presentation of partial
results of the research probe, which is devoted to the role of persuasive colours
(as a significant element of non-verbal communication) used in sports journalism
in the Czech tabloid dailies (Blesk, Aha).
Keywords: stylistics, analysis, persuasion, nonverbal means, tabloid, sports journalism
Contact: Masarykova univerzita; 420062@mail.muni.cz
1 Úvod do problematiky
Oblast neverbálních prostředků (zejména vizuálních) v médiích je jazykovČdnou
stylistikou dlouhodobČ opomíjena a není jí vČnována adekvátní pozornost. Dosud neexistují
domácí odborné práce, které by se neverbální komunikací fundovanČ zabývaly a domníváme
se, ņe taktéņ chybí výzkumné projekty vČnující se vlivu neverbálních prostředků v médiích,
proto povaņujeme tento článek alespoņ za malý přínos k této problematice.
V souvislosti s komunikací je vČnována pozornost převáņnČ jazyku, a nikoli také
obrazu a dalńím prvkům neverbálním, a to zřejmČ v důsledku tradičních lingvistickostylistických přístupů. V současné dobČ vńak ve společnosti narůstá význam neverbální
komunikace, a to nejenom v masových sdČlovacích prostředcích, které pracující s vizuálními
prvky, ale také vlivem nových médií, která jsou na barevných obrazech zaloņena (např. chytré
telefony a tablety se ovládají pomocí barevných ikon, sociální sítČ a komunikační aplikace
vyuņívají ke komunikaci emotikony, umoņņují snadné sdílení obrazů atd.).
A ačkoli se persvazivní účinky odedávna připisovaly zejména verbální argumentaci,
v případČ bulvárních médií se ukazuje, ņe mnohem důleņitČjńí roli v procesu ovlivņování
čtenářů hrají neverbální prvky.
Při charakteristice neverbálních prostředků se přidrņujeme členČní podle Jaklové
(2002: s. 169-176), která prostředky neverbální komunikace klasifikuje na prostředky
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akustické – k nim patří parajazykové jevy v rozhlasovém a televizním vysílání – a na
prostředky vizuální. S nimi se setkáváme v televizním vysílání (obrazová sloņka)
i v periodickém tisku. Vizuální prostředky dále Jaklová (2002, tamtéņ) člení na: prostředky
ideografické (zejména obrazové materiály) a prostředky grafické (zejména typografie
a barevnost). V příspČvku se zamČřujeme na dílčí oblast prostředků grafických, konkrétnČ na
barevnost.
2 Metodologie a teoretická východiska
Aby zjińtČná pozorování byla dostatečnČ průkazná, sonda vychází z více neņ 220
sportovních článků publikovaných v období od konce března do počátku kvČtna 2011, a to ve
dvou nejčtenČjńích bulvárních denících – deníku Blesk a deníku Aha. Deník Blesk je současnČ
nejčtenČjńím deníkem u nás. Pro srovnání čtenářské základny bulvárních deníků uvádíme
v tabulce i zástupce tzv. seriózního tisku (Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny).
Periodikum

Průměrný denní tińtěný náklad Počet čtenářů

Blesk

445 957

1 404 000

Aha

129 576

306 000

MFD

306 383

791 000

HN

55 849

196 000

Zdroj: ABC ČR – Kancelář ovČřování nákladu tisku, 2011.
Z tabulky vyplývá, ņe počet čtenářů bulvárních médií se pohybuje dohromady kolem
1,7 mil., jde tedy o počet potenciálních čtenářů, na které je persvaze cílena. Tak masivní číslo
by nemČlo být přehlíņeno ani bagatelizováno ani u médií, která jsou vnímána spíńe jako
pokleslá.
Nańe interpretace významů barev vychází do jisté míry z výzkumů v oblasti
psychologie barev (odkazujeme na Junga, 1997; Lüschera, 1969; Ńkrobala, 2012). Jung
formuloval u základních barev klíčové pojmy vyjadřující jimi vyvolané podvČdomé obsahy,
které mají být univerzálnČ platné. Tento Jungův experimentálnČ podloņený model můņe být
dobrým východiskem pro práci s barevností jako prostředkem persvaze a manipulace nejenom
v médiích, ale třeba i v reklamČ.
KromČ modelu Jungova uznává psychologie velice populární Lüscherův model,
z tohoto modelu si bereme zejména dČlení významů barev na pozitivní a negativní, které se
v mnohých aspektech shodují i s Jungovým sémantickým modelem. Ačkoli se jedná o starńí
119

výsledky, jejich význam je stále platný. To mj. reflektují a podporují výsledky z oblasti
kognitivní percepce barev (Ńkrobal, 2012), o které se částečnČ také opíráme.

3 Persvaze barev
Carl Gustav Jung tvrdil, ņe „barva je jazykem podvČdomí―, toho si je vČdoma nejenom
reklama, ale také samotná média, která barvy uņívají cílenČ v komunikaci s recipientem.
Barvy se významnČ podílejí na stimulaci persvaze, mají rozličné psychické vnímání,
ńiroké spektrum významů a plní různé funkce. Barvy zvyńují nejenom nápadnost periodik, ale
ovlivņují estetické vnímání listů, působí na čtenáře emocionálnČ a aktivnČ se podílejí na
předávání informací. VýbČr barev můņe zásadnČ pozmČņovat pocitové vnímání sdČlovaných
událostí. Jednotlivé barvy jsou rozdílnČ psychologicky vnímány, na základČ zaņitých
konvencí mohou být určité barvy spojovány s určitými duńevními stavy a událostmi, mnohé
barvy mají své zástupné významy, které mohou vést ke stereotypním či zbytečnČ vyhroceným
výkladům skutečnosti. Důleņité mohou být také vzájemné kombinace barev a velikost plochy,
kterou zaujímají, to vńe můņe zásadním způsobem působit na čtenářovu percepci sdČlení.
Při uvaņování o persvazivní roli barev je moņné se ptát, zdali vyvolává barva či
barevná kombinace v recipientovi jen emoce způsobené její asociací (např. ostraņitost při
ņlutočerné, protoņe se mu vybaví vosa), nebo je působnost barev dána jejich imanentními
vlastnostmi (ņlutá vyvolává radost, protoņe to je její vlastnost)? Východiskem pro chápání
barvy jako označujícího je pro nás teze, ņe barva je nositelem významu určeného kulturní
domluvou, která je predikována jejím imanentním obsahem, ale není jím striktnČ určena.
Bulvární média vyuņívají skutečnosti, ņe se barvy aktivnČ podílejí na sdČlování základních
myńlenek a vyznČní daného textu a ņe jsou schopny působit jak na emoce recipientů, tak jsou
schopny vyvolávat asociace.
Výhody uņití barev vidíme podobnČ jako Pickert (1994) zejména ve stimulaci
persvaze a pozitivního či negativního emočního působení na recipienta. Barvy jsou také
nositeli symboliky a asociací, díky čemuņ můņou usnadņovat interpretaci sdČlení
a napomáhají realismu zobrazení. V neposlední řadČ nutí recipienty zbystřit, neboť barevné
texty jednoznačnČ zaujmou dříve neņ texty černobílé a na delńí dobu upoutají jejich
pozornost. Na druhé stranČ můņe uņití barev s sebou nést značné nevýhody. Prostřednictvím
barev mohou média subtilnČ odvádČt pozornost od důleņitých sdČlení a naopak ji poutat
k nevýznamným informacím. Můņou tak recipienty do jisté míry mystifikovat a skutečný
význam textu zastírat či nadnáńet. Barvy pak mohou umČle navozovat emoce, které by jinak
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v neutrálním zabarvení recipient vůbec nevnímal. A poslední nevýhodou můņe být i to, ņe
přílińná barevná „přeplácanost― je recipienty hodnocena spíńe esteticky negativnČ a můņe vést
k dezorientaci.
4 Barevnost bulvárních deníků
Bulvární deníky Blesk a Aha mají velice barevnou a dynamickou grafickou podobu.
K základní barevné ńkále, která je celkem automatizovaná, patří barvy červená, černá, ņlutá,
bílá a růņová. V denících se dále objevují i barvy napříč barevným spektrem, jako třeba barva
zelená, oranņová, fialová, modrá, které jsou zařazovány s daleko menńí frekvencí a jsou
uņívány spíńe nekoncepčnČ. Objevují se také kombinace barev, které realisticky podporují
sémantiku titulku (viz podkapitola Vedlejńí barvy).
Tuto barevnou „přeplácanost― hodnotíme spíńe esteticky negativnČ, na první pohled se
sniņuje důvČryhodnost, percepce a orientace v celém listu, případnČ i v článku. Bulvární
deníky uņívají kromČ ńirokého barevného spektra také velké barevné plochy, které podbarvují
články, titulky, vyņaté dílčí informace i fotografie. Barevný podklad nČkdy splývá
s nerámovanými, neoddČlenými fotografiemi a ruńí tak hranici mezi tím, co je autentickým
obrazem zachyceným na fotografii, a tím co vzniklo umČlým zásahem grafiků. V rámci
jednoho článku bývá uņito často i nČkolik barev.
4.1 Základní barvy
Hlavní barva obou bulvárních deníků je jasnČ červená.
V pozitivním významu je to barva aktivní, silná, energická,
barva vzruńení a ņivotní síly. V negativním významu má barva
význam vzdoru, agrese, rozhořčení či podráņdČní. Červená
barva silnČ poutá pozornost, dráņdí a nutí recipienta zbystřit.
V denících v rámci sportovní rubriky vČtńinou symbolizuje
barvu krve, ohnČ, nebezpečí, váńnČ, vzteku či nenávisti, proto
bývá zařazována v kontextu nČjakého násilného chování, úrazů
či potyček bČhem sportovní události, tragické události,
skandálu či pobouření. Červená barva se pak objevuje nejenom
v tzv. titulkovém bloku (tj. titulku, podtitulku, nadtitulku –
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Obrázek 1 Aha, 28. 4. 2011, s. 12

nikoli vńak současnČ ve vńech tČchto formách nadpisu), ale také se objevuje na podbarveném
pozadí či v rámečku.
Pokud se červená barva vyskytuje v článcích, které referují o úrazu s následkem
krvácení, bývají u nich realisticky vykresleny i kapky krve (např. na obrázku 1 Prásk! Krev,
bolest, ale Ńpaček dohrál. Aha, 28. 4. 2011, s. 12). Ty vńak spíńe napomáhají ke zveličení
skutečnosti a jejímu přehnanému či dramatickému výkladu, který se lińí od reálného průbČhu.
Tématem článku na obr. 1 je zranČní jednoho hráče namísto průbČhu a výsledku hokejového
utkání. Pozornost čtenářů je zámČrnČ cílena na dramatické momenty zápasu, které zaručenČ
přitáhnou a aktivizují jejich pozornost. Kapky krve v kombinaci s červenými prvky v článku
umocņují persvazi sdČlení.
Dále bývá červená barva uņívána u článků, které přináńejí informace o penČņních
záleņitostech ve sportu, např. kolik stojí přestup jednoho hráče do jiného klubu, jak vysokou
pokutu dostal určitý hráč či rozhodčí, jak vysoká byla penČņní ztráta na zisku nebo naopak
výdČlku z prodaných lístků na nČjaké sportovní utkání atp. Červenou barvou je zabarvena
vņdy penČņní částka, která se pohybuje v řádech stovek tisíců aņ milionů a bývá doplnČna
o interpunkční znaménka (otazník, vykřičník), jeņ persvazivní účinek umocņují. Domníváme
se, ņe právČ červené zabarvení můņe v tČchto případech aņ umČle navozovat pocity závisti,
údivu nad velkou částkou či ńokovat čtenáře, nehledČ na to, ņe velké penČņní částky ve
sportovní oblasti nejsou neobvyklé.
Z dalńích barev je velmi frekventovaná černá. V denících bývá pouņívána jednak
v kontextu neutrálním, jednak expresivním. V pozitivním významu vnímá recipient barvu
jako sofistikovanou a elegantní, v bulvárních médiích vńak převaņuje spíńe negativní význam.
Černá barva se tradičnČ spojuje s temnotou, smutkem či zánikem. Proto bývá tato barva
uņívána u článků spjatých s tématy smrti, pohřbů či sportovními událostmi se smrtelnými
následky. Pouņití této barvy můņe avizovat recipientům téma zasmuńilé a pochmurné. Černá
barva nebývá nikdy uņívána pouze samostatnČ, ale vņdy v kombinaci s jinou barvou (bílou,
červenou nebo ņlutou).
V bulvárních denících zaznamenáváme také hojný výskyt ņluté barvy, která se uņívá
nejčastČji v kombinaci s barvou černou. Ņlutá působí jasnČ, povzbudivČ, vesele, ale také bývá
barva spojována s negativními emocemi jako je závist, záńť, hanba, deprese či úzkost. Ņlutá
barva se v denících uņívá zejména v titulcích, které mají působit skandálnČ, mají recipienta
ńokovat či pobouřit. Čtenář se s barvou setkává ve dvou moņných provedeních, a to buć ve
formČ ņlutého pozadí s černým titulkem (např. Trenér ho zneuņíval, pak mu dělal tátu! Blesk,
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30. 4. 2011, s. 20. Hádka ve slovenské kabině! Aha, 15. 4. 2011, s. 20.), nebo ve formČ
tmavého pozadí se ņlutým titulkem (Jméno pro dceru? Santa! Aha, 12. 4. 2011, s. 14. Přijde
o titul? Aha, 30. 4. 2011, s. 14.).
Tyto tři základní barvy (červená, černá, ņlutá) bývají uņívány v kombinaci také
s barvou bílou. Tato barva je na rozdíl od předchozích barev zařazována v neutrálním
kontextu a nenese nijak výraznou významovou hodnotu. Je uņívána jako barva neutrální, aby
v kontrastu s ní vynikly zvýraznČné informace jinými barvami. SvČtlé podbarvení článků
s černým rámečkem je pomČrnČ časté, texty působí izolovanČji a nápadnČji.
Poslední z výčtu barev hojnČ uņívaných bulvárními deníky je barva růņová (uņívána
zejména deníkem Aha). Je to barva, která má velké mnoņství konotací, na jedné stranČ můņe
být spojována s duchovností, fantazií, upřímností, čistotou či pravdivostí, na stranČ druhé
můņe mít význam aņ dekadentní, ménČcenný či podřadný. Vlivem zaņitých (často
stereotypních) výkladů si tuto barvu recipienti podvČdomČ spojují častČji s láskou,
romantikou, jemností, bezbranností a nČhou, proto je vyuņívána u témat souvisejících s láskou
a dČtmi ņenského pohlaví. Barevnost v tČchto kontextech přispívá k udrņování genderových
stereotypů, které tradičnČ přisuzují barvu růņovou ņenám a barvu modrou muņům.
4.2 Vedlejńí barvy
V této podkapitole charakterizujeme barvy, které se v denících uņívají ménČ často
a navíc promČnlivČ. Zároveņ tyto barvy dČlíme do kategorií, které nesou stejné vlastnosti
a funkce uņití barev.
4.2.1 Barvy podtrhující význam titulků
KromČ základních barev (viz výńe) deníky uņívají celou ńkálu barev, které
korespondují

se

sémantickým,

případnČ

lexikálním

významem

titulků,

podnČcují

obrazotvornost a vČtńinou korespondují i s obsahem článku. Spíń neņ emoce tak vyvolávají
asociace. V nČkterých případech pomáhají čtenáři snáze interpretovat význam titulku, např.
titulek Zlatý Třinec, (Aha, 13. 4. 2011, s. 12) je vykreslen ve zlatavé barvČ, neboť hokejisté
klubu HC Oceláři Třinec získali mistrovský titul, barevné zabarvení titulku Ocelové finále
(Aha, 4. 4. 2011, s. 1), které dává recipientům tuńit, ņe v extraligovém zápase se utkají kluby
HC Oceláři Třinec a HC Vítkovice, titulek navíc připomíná texturou ocel a působí plasticky,
nebo titulek Přeņili peklo (Aha, 20. 4. 2011, s. 14), který vypadá, jako by hořel, čímņ se
umocņuje obrazné pojmenování sportovní události, při které hořely divácké tribuny.
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Barva se zde stává prvkem jisté exkluzivity a atraktivity. O to víc je aktivizována
čtenářova pozornost. V tČchto případech je moņné mluvit i o výrazném aktualizačním prvku,
kterým se naruńuje jinak celkem automatizovaná barevná podoba listu.
4.2.2 Tematické barvy
S dalńím způsobem uņití barev se setkáváme v případech, kdy barva titulku
koresponduje s ústřední barvou fotografie nebo koresponduje s tématem článku. Můņe se
jednat např. o barevné slazení titulku s barvou sportovních dresů konkrétního sportovního
klubu či jedince, nehledČ na to, zdali se objevuje na fotografii. Takováto barevnost čtenáři
usnadņuje orientaci v tématech spojených s oblíbeným sportovním klubem či sportovním
odvČtvím a napomáhají interpretaci článku. V analyzovaném korpusu jsme se s takovýmto
typem zbarvení setkali např. u článků referujících o fotbalovém klubu FC Bohemians, kde se
objevovala tradiční barva tohoto klubu – zelená, nebo např. u témat spojených s klubem SK
Slavia Praha, kdy to byla barva červená. Barevnost v obou případech stimuluje zejména
funkci estetickou, orientační a persvazivní.
4.2.3 Specifické barvy
Posledním vypozorovaným způsobem, jak bulvární deníky vyuņívají barvy ke
stimulování persvaze, je případ uņití specifického odstínu barvy u konkrétní významné
sportovní události, např. v případČ konání mistrovství svČta v hokeji deník Blesk i deník Aha
uņívaly stejný odstín svČtle modré. Deník Aha navíc pouņíval signifikantní infografiku (modré
kolečko s informací kolik dní zbývá do zahájení mistrovství či kolik dní uņ trvá).
Stejná barevnost usnadņuje recipientovi orientaci a napomáhá v přehlednosti. OpČt
můņeme tento konkrétní prvek neverbálních prostředků hodnotit jako aktualizaci bČņnČ
uņívaných neverbálních prostředků, které silnČ aktivizují recipientovu pozornost.
Závěr
Základní barvy, ke kterým jsme řadili červenou, černou, bílou a ņlutou, bývají uņívány
spíńe nekoncepčnČ. Z pozorování není patrné, jaký klíč deníky volí k volbČ dané barvy.
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Vypozorovali jsme, ņe titulky, které mají čtenáře ńokovat nebo mají působit skandálnČ,
mohou být v barvČ červené nebo ņluté, nikdy vńak v barvČ růņové či jiné. Černá barva se
nejčastČji uņívá v kontextu pohřebním či tragickém. SekundárnČ je to spolu s barvou bílou
barva neutrální. ObČ barvy jsou uņívány v kontrastech s ostatními barvami, aby vynikly
informace, na které má být cílena pozornost. Růņová barva se jako jediná z barev uņívá
koncepčnČ pouze u témat spjatých s láskou nebo dČtmi. U témat vČnujících se novorozeņatům
se uņívá stereotypního členČní barev na růņová – dívčí, modrá – chlapecká.
Provedená analýza dále poukazuje na persvazivní působení barev v bulvární sportovní
publicistice, z čehoņ vyvozujeme následné:
Barvy v bulvárních denících spíńe navozují emoce umČle nebo přehnanČ, místo aby
korelovaly s obsahem článku. Čtenáře mohou mystifikovat o skutečném významu
a důleņitosti sdČlované informace. Dále je barev uņíváno spíńe k navození negativních
či ruńivých emocí, jako je závist, hnČv, údiv, ńok či zdČńení.
NČkteré barvy (viz podkapitola Vedlejńí barvy) vńak mohou naopak podporovat
sémantický či lexikální význam titulků, a tím usnadņovat recipientům interpretaci.
Mohou také usnadņovat přehlednost a orientaci v publikovaných tématech deníku.
Dále mohou naruńovat celkem automatizovanou barevnou ńkálu a slouņit tak jako
aktualizační prvek, který silnČ aktivizuje pozornost a nutí recipienty zbystřit.

Summary
Tabloids use multiple psychological effects with each colour in an attempt to stimulate
certain emotions. Czech tabloids have a very colourful and dynamic graphical form. Colour
over decoration has a negative effect on aesthetic perception. Moreover, it reduces reliability
and decreases both perception and orientation in the sheet or article. Tabloid newspapers use
a wide colour spectrum and often contain large colourised backgrounds in articles, headlines,
photos and further information. Usually several colours are used in one article. Colours
highlight emotion, affecting the recipient‘s perception.
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WYBRANE ELEMENTY PERSWAZYJNE W REKLAMIE POLITYCZNEJ
Przemysław HOMA

Chosen persuasive elements in political advertising

Abstract: In this article we are trying to indicate main and usual ways of persuasive
or manipulative techniques used in Polish and Czech political advertising since 2005. Main
aim is to show how voters are being persuaded and made to make certain decision during
elections. Of course we are not able to exhaust the topic – we only suggest potential ways
of future research.
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Wstęp
Otto von Bismarck powiedział kiedyś, że ludzie nie powinni wiedzieć jak robi siĊ
dwie rzeczy. Chodziło mianowicie o kiełbasĊ i politykĊ. Można powiedzieć, że te słowa są
nadal aktualne. Jeżeli istnieje taka gałąź życia, która wzbudza zarówno wiele emocji
pozytywnych oraz negatywnych, dotyczy każdego z nas (pasywnie bądź aktywnie, pośrednio
lub bezpośrednio) – takie przymioty bez wątpienia, posiada właśnie polityka. Polityka i jej
kształtowanie jest celem, osiąganym miĊdzy innymi przy pomocy reklamy politycznej.
Dyskurs polityczny i komunikacja masowa są procesami bardzo złożonymi a sama reklama
polityczna i jej właściwy kontent to efekt współpracy specjalistów takich dziedzin jak
psychologia społeczna, marketing, jĊzykoznawstwo czy socjologia.

Reklama i perswazja
Reklama, (z łac. reclamo/reclamare: „znów‖, „ponownie‖ wołać1) to według słownika
jĊzyka polskiego działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu
konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług2. Za klasyczną i jedną
z najbardziej znanych definicji P. Kotlera reklama to jakakolwiek forma prezentacji

1

Tkaczewski z kolei, posiłkuje siĊ definicją przywołującą pierwotne znaczenie słowa reklama
(reclamo=krzyczĊ, protestujĊ) i wskazuje na jego wyraźnie pejoratywny charakter (Tkaczewski 2005: 19).
2
http://sjp.pwn.pl/sjp/reklama;2573777.html (dostĊp: 2016-01-31).
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i promocji dóbr, usług, idei przez zidentyfikowanego sponsora (Kotler 2011: 436)3. Srpová
jasno wskazuje (posiłkując siĊ definicją prawniczą), że reklama to jakiekolwiek publiczne
ogłoszenie służące wsparciu sprzedaży, rozpowszechniania produktu lub usługi (Srpová 2008:
30). Strategie w reklamie politycznej są podobne. Čmejrková uważa, że reklama aspiruje
do miana najbardziej masowego typu dyskursu XX stulecia, którego nie mamy możliwości
uniknąć. Stała siĊ ona czĊścią naszego życia a jakiekolwiek próby jej unikania, są próbami
bezsensownymi (Čmejrková 2000: 9-10).
Reklama polityczna także jest formą sprzedaży – jedyną różnicą jest fakt, że sprzedaż
nie dotyczy przedmiotu, ale usługi politycznej w zbliżającej siĊ kadencji. Także zawiera
metaoperatory perswazyjne i ma spełnić funkcjĊ angażującą w wybór danego kandydata.
Holistycznie, jest to ogół działań zmierzających do wykreowania pozytywnego bądź
negatywnego (w przypadku oponenta) wizerunku (image‘u) kandydata. Poza funkcją
informacyjną, pełni także funkcjĊ perswazyjną, mając na celu przekonanie określonej grupy
docelowej do uznania racji, słuszności przekonań i konieczności realizacji postulowanych
w ramach wyborczych haseł czy programów zadań. Celem reklamy nie jest informowanie
o wszystkich walorach danego produktu, ale takie wywieranie wpływu na odbiorcĊ, aby dany
produkt uzyskał jego pozytywną opiniĊ i został w konsekwencji nabyty. W reklamie
politycznej wykorzystywanymi są m.in. spot wyborczy (audio-video), radiowa reklama audio,
billboard, plakat czy tak zwany druk ulotny. Od czasu technologicznego boomu możemy
także mówić o reklamie interaktywnej przesyłanej głównie za pośrednictwem Internetu.
Do tej grupy nie zaliczamy elementów tzw. sales promotion (podpora prodeje), czyli
elementów wsparcia sprzedaży. Są to komponenty działań reklamowych niewymagające
wykupu czasu antenowego, miejsca czy przestrzeni, ale jednoznacznie ukierunkowują
myślenie odbiorcy na zakup danego produktu, resp. o nim przypominają. Za reklamĊ sensustricto nie uważamy np. breloków, długopisów czy innych gadżetów mających za zadanie
raczej przypomnieć wyborcy o istnieniu danego polityka czy partii. Srpová definiuje takie
elementy, jako elementy wsparcia reklamy, nie zaś, jako reklamĊ (Srpová 2008: 31-32).
Cele reklamy politycznej, po modyfikacji wzoru Srpovej dotyczącego reklamy
produktowej, mogą być nastĊpujące:
- uzyskanie poparcia elektoratu, który do danej chwili był wobec kandydata nastawiony
obojĊtnie,
3

W oryginale: „Any paid form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an
identified sponsor‖.
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- odzyskanie poparcia elektoratu, który odrzucił poparcie dla kandydata,
- zyskanie poparcia elektoratu kandydatów opozycyjnych,
- zwiĊkszyć wierność wobec kandydata (Srpová 2008: 48).
Jak już wspomnieliśmy, reklama sama w sobie pełni funkcjĊ nakłaniającą
i perswazyjną. Do szczególnych zresztą cech takiego komunikatu możemy zaliczyć dążenie
do zmniejszenia niepewności odnośnie pozytywów danego produktu/usługi. „Perswazja‖
polega tu na wykreowaniu pewnego obrazu rzeczywistości (Laszczak 2000: 15-16).
PerswazjĊ w interdyscyplinarnej dziedzinie, jaką jest reklama, ale także w ogólności
rozumiemy jako doprowadzenie do zmiany w świadomości odbiorcy, prowadzącą do zmiany
lub utrwalenia postaw służących realizacji celów twórców komunikatu perswazyjnego.
Perswazja to komunikacja i swego rodzaju sterowanie działaniem odbiorcy. To nawigowanie
jego poczynaniami, ale bez ukrytych negatywnych zamierzeń, jak to ma miejsce w przypadku
manipulacji. Grzegorczyk mówi o kilku zadaniach reklamy związanych z jej funkcją
perswazyjną:
- przyciągniĊcie uwagi,
- kreowanie nastawienia emocjonalnego,
- budowanie zaufania,
- budowanie zaangażowania (Grzegorczyk 2010: 119).
Kampka z kolei wskazuje, że funkcja perswazyjna jest funkcją dominującą w jĊzyku
polityki bez wzglĊdu na to, czy dyskurs prowadzony jest w ramach państwa totalitarnego czy
demokratycznego (Kampka 2009: 26-27).

Wybrane elementy perswazyjne w reklamie politycznej
Podporządkowanie w pewnych kwestiach nie jest niczym nagannym. Jazda
z prĊdkością przewidzianą przez ustawodawcĊ, prawym pasem ruchu (w Europie
kontynentalnej rzecz jasna) nie jest odbierana przez obywateli, jako element opresyjny. Ta
konieczność nie jest odbierana, jako działanie perswazyjne. Jest to jednak swego rodzaju
nacisk – pamiĊtajmy – nacisk w pozytywnym sensie (Domachowski 2002: 94). Perswazja, co
istotne, pełni funkcjĊ regulacyjną. Kiedy mówimy dziecku, że jeśli nie bĊdzie siĊ uczyć, utraci
choćby cień szansy na życie pozbawione ciĊżkiej, fizycznej pracy. Owszem, nie zawsze ten
scenariusz siĊ sprawdza – działanie rodzica nie jest jednak manipulacją, ale właśnie
perswazją. Wypływa z troski o przyszłość swojego potomstwa. Perswazja, co znamienne, nie
dąży do ukrycia egoistycznych planów czy celów manipulującego – zmierza ku przekonaniu
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odbiorcy komunikatu do zmiany przekonań, ale z korzyścią dla niego samego. Nie
powinniśmy mylić uległości z konformizmem, który jest uleganiem jednego zbioru informacji
przed innym zbiorem informacji, kiedy manipulowany ma do dyspozycji dwa zbiory
przekonań, z których przyjĊty może być zaledwie jeden z nich (Domachowski 2002).
Jesteśmy w stanie zidentyfikować elementy pełniące funkcjĊ impresywną, czyli
wpływającą na myślenie odbiorcy a w konsekwencji mogące wpływać na jego zachowania
wyborcze.
Tryb rozkazujący
Nierzadko zdarza siĊ, że kandydat nie dysponuje oryginalnym hasłem wyborczym i to
skłania go do utworzenia sloganu w najprostszy możliwy sposób, używając trybu
rozkazującego (weźmy także pod uwagĊ, że kandydaci nie operują identycznymi sloganami
biegiem kolejnych kampanii wyborczych). Co ciekawe, może to być także przyczynek do
reklamy negatywnej nakazującej wyborcy niegłosowanie na konkretnego kandydata opozycji.
Slogany te są bardzo proste i nie wymagają szerszego opisu. Wywieranie presji opiera siĊ
o autorytarny rozkaz skierowany do elektoratu, mający go zaktywizować i nie dawać
powodów do poddawania w wątpliwość zamierzeń kandydata. Warto zauważyć, że w pewnej
grupie tych haseł zrezygnowano z interpunkcji w postaci wykrzyknika oraz kropki. Wpisuje
siĊ to w trendy przy tworzeniu reklam. Wystarczy porównać poniższe slogany z reklamami
produktów komercyjnych. Vide slogany polskie (PL): Bądźcie ze mną! (Janusz Korwin
Mikke), Wybierz rozsądek (Halina Rozpondek), Polki i Polacy, Bądźmy razem! (Bożena
Wrona) czy czeskie (CZ): Volte Zemana! (Miloń Zeman), Volte sluńného prezidenta! (Karel
Schwarzenberg), Volte prosperující Evropu (LudČk Niedermayer).

Imputacja i amputacja
Imputacja to nadawanie kandydatowi cech i pierwiastków, które mają długofalowo
wywołać pozytywne asocjacje z jego osobą. Hasłem kandydata nie zostaje stricte slogan, ale
staje siĊ nim epitet. Imputacja ma na celu wywołanie w odbiorcy pozytywnych emocji
i zmienić jego nastawienie. Bazując na badaniach Obuchowskiego (1982), Clore‘a (1998) czy
Isena (1993), przywołuje Cwalina cechy budowania pozytywnego image‘u, jak prospektywne
nastawienie ukierunkowane na budowĊ relacji, mobilizacja potencjału jednostki czy
skuteczniejsze podejmowanie decyzji. Z punktu widzenia perswazyjności, jest istotnym, że
decyzje podejmowane pod wpływem emocji pozytywnych są bardziej heurystyczne i bazują
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na skryptach i stereotypach (Cwalina 2000: 30). W reklamie politycznej jest to istotne o tyle,
że wyborcy nie zgłĊbiają informacji dotyczących osoby kandydata. Skuteczny dla
Podkarpacia (Jan Bury), Silny Prezydent, Uczciwa Polska (Lech Kaczyński), Silny człowiek
na trudne czasy (Marian Kowalski), Prezydent TUSK Człowiek z zasadami (Donald Tusk).
Imputować można nie tylko słowem, ale także obrazem. Jednym z motywów może być
motyw polityka-świni, pojawiający siĊ na billboardach (vide plakat PO z 2010 „Gdzie PiS ma
dopłaty dla rolnictwa‖ czy Łukasza Jończyka z wyborów do parlamentu 2015).
Amputacja jest dokładnym przeciwieństwem imputacji i ma na celu pozbawienie w
oczach wyborcy pewnych cech (negatywnych, jeżeli chodzi o polityka „swojej‖ partii
i pozytywnych, jeśli chodzi o polityka partii opozycyjnej). Ta także bazuje na emocjach,
jednak są to emocje negatywne. Tu także warto przywołać słowa Cwaliny (za Obuchowskim
1982) oraz Zaleskim (1997), który wskazuje na fakt pobudzania niechĊci u odbiorcy
komunikatu, reakcji ucieczkowych i tworzenia sytuacji, w której odbiorca czując dysonans
poznawczy chce uwolnić siĊ od negatywnie kojarzących siĊ kwestii. Mogą one także
wywoływać zachowania agresywne (Cwalina 2000: 30). Ten typ reklamy przeważa
w wystąpieniach publicznych jak wiece, exposé lub ulotki i posiada bardziej rozbudowaną
formĊ niż krótkie slogany. Jsme schopný národ. Jen nás řídí nemehla (Andrej Babiń), Nie
mówią, nie widzą, nie słyszą, a przecież Polska to nie ZOO (Agata Sawada), Oni pójdą
siedzieć! Głosuj na Korwina! (Janusz Korwin Mikke).

Obietnice
Wszelkiego rodzaju oferty skierowane do odbiorcy mają na celu perswazjĊ. Tym
silniejszą, im bardziej oddalona obietnica od rzeczywistości. Tego rodzaju zabiegi jĊzykowe
bliższe są manipulacji niż czystej perswazji, ze wzglĊdu na fakt, że obietnice rzadko są
realizowane a za brak ich realizacji nie pociąga siĊ nikogo do odpowiedzialności karnej.
W tym miejscu można śmiało powiedzieć, że istnieje wielka różnica w prawnym podejściu do
reklamy produktowej i politycznej, w pewnym sensie traktowanej przez legislatywĊ
z przymrużeniem oka. Obietnice najczĊściej kierowane są w pierwszej osobie. Zdarza siĊ
jednak, że polityk ceduje czĊść swojej odpowiedzialności na własnych wyborców obiecując
działania używając zaimka osobowego MY, w formie czasu przyszłego (jest to także
identyfikacja z wyborcami – stawianie siĊ z nimi w jednym szeregu). PL: Zrobię z nimi
porządek! (Janusz Palikot), Razem zmienimy Polskę (Grzegorz Napieralski), Będziemy dumni
z Polski (Donald Tusk), Razem wygramy Polskę (Henryka Bochniarz). CZ: Zastavíme
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nelegální imigraci a diktát EU! (Tomio Okamura), V senátu Vás NEZKLAMU! (Jana
Bobońíková), Prosadíme dobře fungující stát (ČSSD). Obietnica nakreśla także pośrednio
jakiś problem, którego rozwiązanie posiada kandydat. Za przykład mogą posłużyć powyższe
hasła.
Posiłkowanie autorytetem
Posiłkowanie czy też bazowanie na autorytecie osoby bardziej znanej, czy też bardziej
szanowanej, lepiej wykształconej czy wykonującej zawód budzący dużą dozĊ aprobaty
i zaufania również nie są niczym nowym. Bazują na jednej z teorii psychologii społecznej,
czyli tzw. zasadzie autorytetu, która mówi, że operując skrótami myślowymi jesteśmy gotowi
niejako na ślepo podejmować pewne wybory pod jego presją. Ten typ działania
perswazyjnego opiera siĊ zarówno na elementach werbalnych jak i niewerbalnych. Jeśli
chodzi o te pierwsze bazują na wizerunku doświadczonego polityka, który niejako swoją
osobą rĊczy za kandydata mniej znanego i wspiera go. To wsparcie może mieć także
charakter werbalny. Przykładem mogą być plakaty Wojciecha Gwiazdowskiego (Popieram.
Andrzej Duda), Já dám hlas Zemanovcům. A VY? (Miloń Zeman/Zemanovci), Nejsme jako
politici. Makáme (Andrej Babis i Martin Komarek na jednym plakacie), Podporuji Tomáńe
Grulicha v druhém kole! (Karel Hanzlik), Jerzy Pokój w senacie – popieram, Grzegorz
Schetyna (Jerzy Pokój).
Społeczny dowód słuszności
Psychologia społeczna i socjologia odpowiadają na wiele pytań – miĊdzy innymi
wyjaśniają, dlaczego jesteśmy skłonni zaufać jednym politykom a innych odsunąć
w polityczny niebyt. Jednym z elementów perswazyjnych, ocierających siĊ czĊsto
o manipulacjĊ jest wykorzystywanie tzw. dowodu społecznej słuszności. Bazuje na ludzkiej
tendencji do niezgłĊbiania pewnych kwestii i decydowaniu o poprawności czy słuszności na
podstawie opinii innych. Wybór uznajemy za trafny, jeżeli zauważymy, że podobnie
postĊpuje wiĊksza ilość ludzi. Cialdini wskazuje, że taka postawa najczĊściej jest rozsądna,
jednak ma także ukrytą wadĊ – może zostać wykorzystana w celu perswazyjnym
i manipulacyjnym (Cialdini 2011: 134-135). W reklamie wykorzystującej ten operator mamy
do czynienia z grupą osób, czasami spotkaną „przypadkiem‖ na ulicy przekonującą
o słuszności oddania głosu na konkretnego kandydata. Jest to metoda skuteczna – w dobie
bombardowania informacją jesteśmy skłonni podejmować decyzje o dane szczątkowe
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a przecież wiĊkszość nie może siĊ mylić. Taki sposób działania perswazyjnego wprowadza
swego rodzaju horyzont myślowy wspólny dla nadawcy i odbiorcy komunikatu. Może także
obejmować zamawiane teksty w czasopismach gdzie operuje siĊ stwierdzeniami „większość
wyborców wybiera X”, „osoby wykształcone głosują na X”. W metodyce opartej o dowód
społecznej słuszności funkcjĊ perswazyjną mogą pełnić także badania opinii publicznej
i wyniki sondażowe.

Reklama absurdalna i dwuznaczna
Przestrzeń publiczna, o czym należy wspomnieć, nie jest pozbawiona reklam
absurdalnych. Co interesujące, reklama ta może być wynikiem zarówno niedopatrzenia jak
i celowego działania i tym wiĊcej tego drugiego im wiĊkszym potencjałem finansowym
i związanym z zasobem ludzkim dysponuje partia/ugrupowanie/ ruch czy polityk. Reklama
absurdalna buduje najczĊściej emocje negatywne, które bardzo mocno sprzyjają polaryzacji
elektoratu.
CzĊsto świadczeniodawcy reklamy nie zdają sobie sprawy jak wielkie polityczne fauxpas czy nawet polityczne samobójstwo popełniają. Reklama tego typu najczĊściej wywołuje
ironiczny uśmiech na twarzy wyborcy, jakkolwiek może także okazać siĊ elementem
zdradliwym i odebrać głosy innym członkom tej samej partii. W tym typie reklamy
politycznej nie ma żadnych granic – wszystkie praktycznie chwyty są dozwolone. Operuje siĊ
seksem, absurdem, silnie grając na emocjach. A priori, ten typ reklamy pojawia siĊ czĊściej
podczas kampanii lokalnych. Kandydat na prezydenta musi dotrzymywać pewnych reguł a w
tak wysokiej stawce, jaką jest urząd prezydenta czy senatora, wybacza siĊ mniej błĊdów czy
potkniĊć. Mało mówić, dużo robić (Małgorzata Półbratek), Wódka – Najlepszy Wybór (Zofia
Wódka), Pro spoustu z nás to bude poprvé. Nestyd´te se dát nám ńanci. (ČSSD), Láska, sex
a politika… Volím Lauru do senatu! (Laura Janáčková).
Zakończenie
Bazując na dostĊpnym materiale w zakresie reklamy politycznej można stwierdzić,
że zarówno polski, jak i czeski wyborca staje siĊ ofiarą reklamy politycznej i jej perswazyjnej
funkcji a w skrajnych sytuacjach także funkcji manipulacyjnej. Emocje i uczucia skrajne
w bardzo umiejĊtny sposób żonglują sympatiami elektoratu. Reklama sama w sobie, jak
wspomnieliśmy wcześniej pełni funkcjĊ perswazyjną. Mundus vult decipi, ergo decipatur –
lud chce być oszukiwany, więc jest oszukiwany. Te słowa w bardzo dosadny sposób definiują
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postawy odbiorców, którzy przesłoniĊci wizją lepszego jutra są skłonni uwierzyć we wiele
i wiele wybaczyć. Co do reklamy politycznej samej w sobie, ciĊżko jest uwierzyć, że z dnia
na dzień, przestanie ona wykorzystywać znane metody oddziaływania na innych. Są one jej
nieodłączną czĊścią i nie można naiwnie wierzyć, że w najbliższym czasie to siĊ zmieni.
Słuszną drogą wydaje siĊ natomiast badanie tego zjawiska i opisywanie metod wpływania na
innych, aby potencjalni wyborcy potrafili odróżnić agresywną retorykĊ od sugestywnej,
prawdziwej informacji.

Summary
In this article we have defined and shortly described some persuasive techniques used
in Polish and Czech political campaigns. In the first introductory part we are trying to define
the most important terms such an advertising, political advertising (with potential differences
between them) or persuasion. In the second part we have chosen to show common persuasive
techniques visible on Polish and Czech political scene. As far as we know, non-persuasive
techniques of political advertising are rather niche than widely spread. We have indicated
only a couple of them (imputation, amputation, social proof, authority, absurdly advertising)
but it could be treated as a first step in comparison of techniques used in two mentioned
countries.
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ASPEKT TYPOGRAFICZNY W HISTORYCZNOJĘZYKOWEJ ANALIZIE
STRUKTURY TEKSTU
Anna SAWA

A Typographical Aspect in Historical and Lingual Analysis of the Text Structure

Abstract: The oldest Polish-language printed texts have been the interest of language
historians for a long time. Nevertheless, they rarely work with the structure of old prints.
The analysis of the prayerbook issued in 1646 in Lublin, which is presented in this article,
shows the research perspectives that might come from taking into consideration lingual
and typographical aspect in the structure of old prints.
Keywords: old print, structure of text, printed text, prayerbook
Contact: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; annasawa@poczta.onet.pl
Historia drukarstwa w jĊzyku polskim rozpoczyna siĊ od tekstów niesamoistnych
wydawniczo, a wiĊc pojedynczych wyrazów (wyrazów pospolitych i nazw własnych),
pojawiających siĊ w tekstach obcojĊzycznych oraz krótszych i dłuższych tekstów polskich
dołączanych do druków w jĊzyku obcym (Wydra, Rzepka 1975: 263). Przyjmuje siĊ, że
pierwszą zachowaną (we fragmentach) książką drukowaną po polsku jest Raj duszny Biernata
z Lublina wydany w Krakowie w 1513 roku1 (Bernacki 1918, Piekarski 1926). W XVI wieku
produkcja wydawnicza w jĊzyku polskim objĊła m.in. literaturĊ popularną, utwory literatury
mieszczańskiej, książki popularnonaukowe, literaturĊ religijną, druki kalendarzowoastrologiczne, a także dzieła literatury piĊknej.
Wybrane badania historycznojęzykowe dawnych tekstów drukowanych
Pierwsze druki w jĊzyku polskim były od dawna przedmiotem zainteresowania
historyków jĊzyka, którzy czĊsto podkreślali istotną rolĊ, jaką odegrało drukarstwo
w ewolucji jĊzyka polskiego. Badacze zajmujący siĊ jĊzykoznawstwem diachronicznym
postrzegali pismo przede wszystkim jako medium pozwalające na zrekonstruowanie systemu

1

Bibliolodzy twierdzą, że być może istniały wcześniejsze polskie książki, których egzemplarze zaginĊły (Janów
1954: 257-261, Kapełuś 1965: 246-257, Ulewicz 1977: 63-93).
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fonetycznego dawnej polszczyzny2. Zwracano uwagĊ na rozwój drukarstwa, dostrzegając jego
wpływ na ustabilizowanie pisowni i ukształtowanie siĊ ogólnopolskiej normy jĊzykowej
(por. m.in. Klemensiewicz 2009: 251-261, Walczak 1999: 129-131, Bajerowa 1964, Lisowski
2001). Zróżnicowaniu rodzajów pisma drukowanego3 w dawnych książkach poświĊciła nieco
uwagi Urszula Burzywoda ustalając, że w książkach z XVII wieku wyrazy zapożyczone, ale
dobrze przyswojone składano pismem przeznaczonym do druku tekstów polskojĊzycznych.
Jeśli jakiś leksem nie został w pełni przyswojony bywał zapisywany dwoma rodzajami pisma:
antykwą lub kursywą (czyli pismami używanymi do składu tekstu obcojĊzycznego) składano
temat leksemu, zaś szwabachą (typową dla tekstów polskojĊzycznych) zapisywano końcówkĊ
(Burzywoda 2002: 37). Marek Osiewicz argumentował, że podczas analizy tekstów
pochodzących z XVI wieku nie można zapominać o technicznych uwarunkowaniach
powstawania starodruków (Osiewicz 2013). Zauważył on m.in., że nieciągłości graficzne
(dotychczas interpretowane jako warianty jĊzykowe) mogły wynikać ze zmiany zecerów
składających tekst książki (i różnych zwyczajów graficznych poszczególnych osób)
(Osiewicz 2013: 36-37). Stwierdził ponadto fakt wykorzystywania przez zecerów
wariantywności normy ortograficznej, w celu ułatwienia sobie gospodarowania tekstem na
stronie (Osiewicz 2013: 409-410).
Badania struktury tekstu starodruków i jego ukształtowania typograficznego
Rozwój tekstologii4 i genologii lingwistycznej5 spowodował wzrost zainteresowania
strukturą dawnych i współczesnych tekstów różnego typu. Zagadnienie związku
ukształtowania typograficznego starodruku z określoną formą gatunkową pojawiło siĊ w
pracy Kingi Tutak O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII wieku (grafia
i interpunkcja) (Tutak 2013). Analizując listy dedykacyjne zamieszczone w starodrukach,
badaczka uznała każdą zmianĊ rodzaju pisma za „relewantną w procesie komunikacji
tekstowej, wydobywającą określone warstwy czy pokłady komunikatu‖ (Tutak 2013: 16).
Odwołała siĊ do spostrzeżeń Marii Judy, według której w polskim drukarstwie (zwłaszcza od
pierwszej połowy lat dwudziestych XVII wieku) dowolnie łączono różne rodzaje pisma:
2

Przegląd stanu badań dotyczących grafii i fonetyki doby średniopolskiej przedstawił Zenon Klemensiewicz
(Klemensiewicz 2009: 285-296, 357-370), a uzupełniła go Alicja Pihan-Kijasowa (Pihan-Kijasowa 2010: 127147). W artykule wymieniam tylko przykładowe prace.
3
Terminologia dotycząca pisma drukowanego używana w artykule została zaczerpniĊta z pracy Marii Judy
(Juda 2001).
4
Na temat historii subdyscypliny i głównych kierunków badań tekstologicznych zob. Bartmiński,
Niebrzegowska-Bartmińska 2012: 12-21.
5
Informacje dotyczące przedmiotu i stanu badań genologii lingwistycznej zob. np. Ostaszewska 2008: 11-39.
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Łączono szwabachĊ i frakturĊ z antykwą i kursywą w obrĊbie tekstu, tego samego jĊzyka,
a nawet zdań i wyrazów, nie mówiąc o kartach tytułowych. Starano siĊ jednak przestrzegać
zasady polegającej na tym, że przy składzie tekstu różnojĊzycznego do polskiego używano
szwabachy, niemieckiego fraktury, łaciny antykwy bądź kursywy. Miały miejsce też pewne
odstĊpstwa, kiedy tekst łaciński drukowany był frakturą (Juda 2001: 143-144).

Praca Kingi Tutak dowodzi, że zmiany rodzaju pisma drukowanego miały charakter
relewantny i można dziĊki ich analizie „odróżnić główny tekst dzieła od jego dodatkowych
cząstek konstrukcyjnych, od elementów jego edytorskiego wyposażenia‖ (Tutak 2013: 69).

Perspektywy badawcze
Poszerzenie zaproponowanych przez KingĊ Tutak badań pisma użytego do składu
o opisy operowania przez drukarzy przestrzenią niezadrukowaną, lokalizacji inicjałów
i ozdobników, sposobów ukształtowania kolumny tekstu na stronie itp. może przyczynić siĊ
do poszerzenia wiedzy na temat struktury dawnych tekstów6. Perspektywy badawcze tego
typu analiz zostaną zilustrowane przykładami zaczerpniĊtymi z wydanego w 1646 roku
w Lublinie druku dewocyjnego Giovanniego Rho pt. Akty y affekty cnot... (Rho 1646,
Estreicher 1915: 288).
Starodruk składa siĊ z kilku czĊści i zawiera oprócz stu jeden tytułowych „aktów
i affektów‖, które pod wzglĊdem genologicznym są modlitwami (por. m.in. Makuchowska
1998: 39-112):
list dedykacyjny dla Anny Chodkiewiczowej,
przedmowĊ tłumacza,
przedmowĊ autora,
wiersz.
Książka posiada również kartĊ tytułową.
Omawiany modlitewnik uznajĊ za gatunek w formie kolekcji (Wojtak 2011: 11), który
dziĊki formie drukowanej posiada zwieńczenie strukturalne (Wojtak 2011: 13). Podczas
analizy koncentrujĊ siĊ na wybranych komponentach tekstu, pomijam zapisy na marginesach,
w żywej paginie itp.
Korelacja pomiĊdzy strukturą tekstu, a jego kształtem typograficznym jest zauważalna
już na karcie tytułowej:

6

Pod pojĊciem struktury tekstu rozumiem model kompozycyjny tekstu, czyli „ramĊ tekstową, podział na
segmenty, relacje miĊdzy segmentami, czyli różne zjawiska z zakresu typowych dla gatunku układów
poziomych, a także architektoniki tekstu‖ (Wojtak 2004: 13).
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Ilustracja 1. Strona tytułowa starodruku. Źródło: Biblioteka Jagiellońska, sygnatura BJ 38133 I.

Rozbudowany tytuł jest podzielony na segmenty, do których składu użyto trzech
rodzajów pisma drukowanego: antykwy, szwabachy i kursywy. Segment zawierający
właściwy tytuł: „AKTY ǀ Y ǀ AFFEKTY ǀ CNOT.‖ (k. tyt.)7 oraz podtytuł „SETNIK ǀ
PIERWSZY ǀ O MIŁOSCI.‖ (k. tyt.) jest w całości złożony wielkimi literami antykwy.
Pismem wiĊkszego stopnia złożono pierwsze wyrazy tytułu i podtytułu oraz ostatni wyraz
podtytułu informujący o temacie przewodnim tomu. Drugi segment (informacje o autorze
tekstu oraz miejscu i jĊzyku wydania pierwodruku) zapisano kapitalikami antykwy i tekstową
szwabachą. Kapitalikami antykwy złożono przyimek przez oraz antroponim autora i jego
tytulaturĊ funkcyjną (związaną z przynależnością do zakonu); szwabachĊ wykorzystano do
podania informacji o jĊzyku i miejscu wydania pierwodruku. Trzeci segment stanowi
informacja o przekładzie na jĊzyk polski i jego autorze. Jej inicjalną czĊść („A teraz‖)
złożono antykwą, zaś dalszy ciąg tekstu – kursywą. Przedostatni segment tekstu na stronie
recto karty tytułowej określa potencjalnych czytelników starodruku i jest zapisany szwabachą.
Ostatni segment tekstu to adres wydawniczy (miejsce i czas wydania oraz antroponim
7

Wszystkie cytaty podajĊ w transliteracji, zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez Konrada Górskiego dla
wydawnictw typu A (Górski et al. 1955: 48-63). Ponieważ specyfika analiz wymaga rozróżniania rodzaju pisma
drukowanego, czego Zasady nie uwzglĊdniają w wystarczającym stopniu, wzorujĊ siĊ podczas sporządzania
transliteracji na pracy Kingi Tutak. Fragmenty złożone w starodruku szwabachą zapisujĊ antykwą, kursywą –
pismem pochylonym, antykwą – pismem pogrubionym (Tutak 2013: 27). Symbol ǀ oznacza koniec wersu, skrót
po cytacie sygnalizuje jego lokalizacjĊ.
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drukarza). Miejsce wydania jest zapisane wielkimi literami antykwy, pozostała czĊść
szwabachą tekstową.
Tekst na karcie tytułowej jest delimitowany nie tylko przez znaki interpunkcyjne
(na końcu każdego segmentu znajduje siĊ kropka), ale również dziĊki:
zmianom rodzaju pisma drukowanego użytego do składu (sąsiadujące bezpośrednio
ze sobą segmenty nie są składane tym samym rodzajem pisma);
wykorzystywaniu

wielkich

i

małych

liter

oraz

pisma

różnego

stopnia

(np. zaakcentowanie tytułu oraz podtytułu pismem dużego stopnia i wielkimi
literami);
układowi tekstu na stronie (wyśrodkowanie poszczególnych zapisów uwydatniające
podział tekstu).
Strona verso karty tytułowej nie została zadrukowana. Kolejne strony starodruku
zajmuje list dedykacyjny skierowany do wojewodziny wileńskiej Anny Chodkiewiczowej:

Ilustracja 2. Pierwsza strona listu dedykacyjnego skierowanego do Anny Chodkiewiczowej, k. A2. Źródło:
Biblioteka Jagiellońska, sygnatura BJ 38133 I.

Inicjalna czĊść listu dedykacyjnego zawierająca formułĊ adresatywną jest w całości
złożona antykwą (w wiĊkszości wielkimi literami), co służy jej wyróżnieniu graficznemu.
Wybrane wyrazy tekstowe zostały zapisane dużym stopniem pisma (najwiĊkszym drukarz
wyeksponował imiĊ adresatki). Formuła adresatywna jest wyśrodkowana, tekst główny listu
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dedykacyjnego został natomiast wyjustowany8. Tekst właściwego listu rozpoczyna siĊ
inicjałem, nastĊpnie jest złożony kursywą. Szwabachy i kursywy drukarz używa do zapisu
cytatów (cytaty w jĊzyku łacińskim są złożone antykwą, a ich wersja w jĊzyku polskim –
szwabachą), np.:

Ilustracja 3. Fragment listu dedykacyjnego z cytatem z Listu do Rzymian, k. A3v. Źródło: Biblioteka
Jagiellońska, sygnatura BJ 38133 I.

Tekst przedmowy tłumacza rozpoczyna siĊ na nowej stronie nagłówkiem
informującym o nadawcy i adresacie komunikatu:

Ilustracja 4. Początek przedmowy tłumacza, k. A4. Źródło: Biblioteka Jagiellońska, sygnatura BJ 38133 I.

8

Wyjątek stanowi cytat na stronie A3, który został wyśrodkowany.
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Nagłówek odróżniono od tekstu głównego dziĊki użyciu do składu wielkich liter
antykwy i wyśrodkowaniu zapisów. Przedmowa tłumacza rozpoczyna siĊ inicjałem9. Cztery
pierwsze wersy pełniące funkcjĊ motta są wyrównane w kierunku lewego marginesu,
pozostała czĊść tekstu jest wyjustowana. Tekst główny przedmowy zapisano szwabachą, zaś
znajdujące siĊ w nim polskojĊzyczne cytaty kursywą (odwrotnie niż w liście dedykacyjnym),
np.:

Ilustracja 5. Fragment przedmowy tłumacza zawierający cytat w jĊzyku polskim i łacińskim, k. A4v. Źródło:
Biblioteka Jagiellońska, sygnatura BJ 38133 I.

Antykwa jest natomiast wykorzystywana, podobnie jak w liście dedykacyjnym, do
składu fragmentów po łacinie. Finalna czĊść przedmowy tłumacza jest złożona w szczególny
sposób – ostatni akapit tekstu jest oddzielony światłem od poprzedzającego go tekstu:

Ilustracja 6. Finalna czĊść przedmowy tłumacza, k. B3v-B4. Źródło: Biblioteka Jagiellońska, sygnatura BJ
38133 I.
9

Inicjał jest mniej ozdobny w porównaniu z inicjałem wystĊpującym w liście dedykacyjnym – różnica może być
spowodowana trudnościami technicznymi i ubogim zasobem typograficznym lubelskiej drukarni (Juda 2000:
340).
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Końcowa czĊść tekstu jest złożona przez drukarza w kształt odwróconego trójkąta, co
stanowi wyraźny symptom delimitacyjny10. Oddzieleniu od siebie tekstów stanowiących ramĊ
wydawniczą służy również ozdobnik umieszczony na niezadrukowanej przestrzeni pod
przedmową.
Kolejnym tekstem wchodzącym w skład ramy wydawniczej Setnika aktów i affektów...
jest przedmowa autora:

Ilustracja 7. Przedmowa autora, k. B4v-C. Źródło: Biblioteka Jagiellońska, sygnatura BJ 38133 I.

Nagłówek i inicjalna czĊść tekstu głównego są ukształtowane typograficznie
w identyczny sposób, jak przedmowa tłumacza. Zwraca natomiast uwagĊ wykorzystanie do
składu szwabachy tekstowej wiĊkszego stopnia niż pismo użyte do składu przedmowy
tłumacza. Pod tekstem znajduje siĊ dopisek dotyczący sposobu sygnalizowania, które
z modlitw są szczególnie polecane chorym. Do jego składu drukarz wykorzystał szwabachĊ
mniejszego stopnia i antykwĊ – ze wzglĊdu na wystĊpowanie wyrazów w jĊzyku łacińskim.
Kolejne zdanie zapowiada nastĊpny segment tekstu: wiersz, którego autorstwo przypisywane
jest Franciszkowi Ksaweremu.
DziĊki zróżnicowaniu rodzaju pisma drukowanego (szwabacha – antykwa), jego
stopnia (szwabacha mniejszego i wiĊkszego stopnia) oraz operowaniu przestrzenią
10

Terminu symptom delimitacyjny używa w swoich pracach Teresa Dobrzyńska na oznaczenie nieleksykalnych
delimitatorów informujących o początku i końcu wypowiedzi (Dobrzyńska 1974: 6-7).
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niezadrukowaną, znajdujące siĊ na stronie teksty zostały wydzielone w klarowny sposób.
Na niezadrukowanej przestrzeni typograf umieścił niewielki ozdobnik, który pełni obok
funkcji dekoracyjnej, również funkcjĊ symptomu delimitacyjnego:
Główny tekst modlitw jest poprzedzony wierszem opatrzonym nagłówkiem „RYM ǀ
S. FRANCISZKA ǀ XAWIERA.‖ (k. Cv):

Ilustracja 8. Wiersz, k. Cv. Źródło: Biblioteka Jagiellońska, sygnatura BJ 38133 I.

Nagłówek, zgodnie z konwencją przyjĊtą w tomie, został w całości złożony wielkimi
literami antykwy. Wiersz rozpoczyna siĊ antykwowym inicjałem, dalsza jego czĊść jest
zapisana kursywą. Tekst jest wyrównany do lewego marginesu, przy czym co drugi
dwuwersowy segment rozpoczyna siĊ wciĊciem akapitowym. Koresponduje to z układem
parzystych rymów w utworze. Na wolnej przestrzeni pod tekstem drukarz umieścił niewielki
ozdobnik, pełniący funkcjĊ dekoracyjną oraz delimitacyjną.
Tekst główny modlitewnika rozpoczyna siĊ na nastĊpnej stronie. Jest opatrzony
tytułem „STO ǀ AKTOW MIŁOSCI ǀ BOSKIEY. ǀ Ktore iedna oʃobá, zwłaʃzczá chora, ǀ
przez dźień vczynić może,‖ (s. 1). Tytuł został umieszczony w górnej czĊści strony,
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wyśrodkowany i w całości złożony antykwą. Ukształtowanie graficzne sugeruje podział na
tytuł główny (złożony wielkimi literami) i podtytuł (złożony małymi literami):

Ilustracja 9. Pierwsza strona tekstu głównego modlitewnika, s. 1. Źródło: Biblioteka Jagiellońska, sygnatura BJ
38133 I.

Poszczególne modlitwy zostały zapisane w bardzo podobny sposób. Każda z nich jest
opatrzona numerem (zapisanym cyframi rzymskimi, wyśrodkowanym i umieszczonym
w górnej czĊści strony), poniżej znajduje siĊ zapisany kursywą tytuł (również wyśrodkowany)
i modlitwa. Każda modlitwa jest złożona szwabachą (tego samego stopnia, jak przedmowa
autora), a rozpoczyna ją antykwowy inicjał. Przeważająca czĊść tekstu jest wyjustowana,
kilka ostatnich wersów drukarz składa w formie kolumny szpicowej 11. Wolna przestrzeń pod
tekstem najczĊściej jest wypełniona ozdobnikiem (lub ozdobnikami), np.:

11

WystĊpują sporadyczne odstĊpstwa od tej zasady (spowodowane są one niedostateczną ilością wolnego
miejsca na stronie).
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Ilustracja 10. Przykładowe modlitwy, s. 6, 21, 45. Źródło: Biblioteka Jagiellońska, sygnatura BJ 38133 I.

***
Analiza modlitewnika wydanego w 1646 roku wypływa z przekonania, że dawni
drukarze byli ważnymi pośrednikami w procesie przekazywania tekstu od autora do
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czytelnika (por. Zbierski 1978: 10-23). Dowodzi, że wykorzystywane przez nich środki
typograficzne (rodzaj i stopień pisma, skład wielkimi literami, lokalizacja inicjałów
i ozdobników, sposób ułożenia tekstu na stronie itd.) korespondują ze strukturą tekstu
i wspierają przekaz jĊzykowy. Na podstawie analizy wizualnej strony starodruku można
stwierdzić m.in., że typografowie:
unikali składania tym samym rodzajem pisma kontrastujących ze sobą cząstek
kompozycyjnych tekstu;
odróżniali wizualnie tekst główny utworu od tekstów wchodzących w skład ramy
wydawniczej;
eksponowali za pomocą wielkich liter nagłówki;
akcentowali inicjałami początkową czĊść tekstów;
w niektórych segmentach wyróżniali finalną czĊść tekstu (dziĊki składowi w kolumnie
szpicowej i umieszczeniu ozdobników);
odróżniali typograficznie tekst główny od wprowadzonych do niego cytatów;
różnymi rodzajami pisma sygnalizowali system jĊzykowy tekstu (inny sposób składu
tekstu w jĊzyku polskim i po łacinie).
Analiza lubelskiego druku dewocyjnego potwierdza hipotezĊ o relewantnym
charakterze rozwiązań typograficznych stosowanych przez drukarzy. Połączenie badań
tekstologicznych z charakterystyką strony wizualnej starodruków może wiĊc poszerzyć
wiedzĊ o strukturze tekstów dawnych i świadomości jĊzykowej środowiska XVII-wiecznych
typografów.

Summary
The oldest Polish-language printed texts have been the interest of Polish language
historians for a long time. Researchers have focused on the spelling present in these texts
and have discussed the connection between printing and the development of the Polish
national language standard form. Lately, the attention has been paid to the relationship
between the kind of printed writing and the structure of old prints. Extending the research
perspective to the description of capital letters location, graphic embellishments, arrangement
of the text on the page, operating in unprinted space etc., enables a fuller description
of the text, which is documented by the analysis of the prayerbook issued in 1646 in Lublin.
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Streszczenie
Najstarsze polskojĊzyczne teksty drukowane

od dawna były przedmiotem

zainteresowania historyków jĊzyka. Badacze koncentrowali siĊ na obowiązującej w nich
pisowni oraz omawiali związek drukarstwa z kształtowaniem siĊ ogólnopolskiej normy
jĊzykowej. W ostatnich latach zaczĊto zwracać uwagĊ również na związek rodzaju pisma
drukowanego ze strukturą tekstu starodruków. Poszerzenie perspektywy badawczej o opis
lokalizacji wielkich liter, umiejscowienia ozdobników, sposobu ułożenia tekstu na stronie,
operowania przestrzenią niezadrukowaną itp. pozwala na pełniejszy opis struktury tekstu
książki, co dokumentuje analiza modlitewnika wydanego w 1646 roku w Lublinie.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ОБРАЗУ ПТАХІВ У БИЛИНАХ
Дмитро КЛИМЕНКО

Some details of linguistic image in byliny

Abstract: This article describes the linguistic cultural image of the bird in the bylinas.
Founded names of birds and associated context indicates their cultural significance. Most
of the examples describe the social significance of birds in human life, in a lesser degree
metaphorical.
Keywords: cultutal-linguistic image of the world, birds, byliny
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Для більшості явищ пов‘язаних з птахами та самих птахів люди у мові утворили
відповідні слова. Згідно з анотованим списком птахів на Україні зареєстровано
416 види птахів (Фесенко, Бокотей 2002). Птахи мають свої назви, застосовуючи які ми
не замислюємося над тим, що говоримо. Інформація відтворюється автоматично
у нашій свідомості. Дитина, яка чує байку чи билину, дивлячись доокола, автоматично
збирає інформацію щодо конкретного птаха. Досвід з реального світу дозволяє
справдити, є опис у тексті актуальний чи ні. Можемо говорити о усвідомленні нового,
власного визначення. Доступність у природі птахів робить їх образ цілісним, їх опис
утримується і поширюється у мові, а як наслідок у культурі. З образами птахів
пов‘язані емоції та почуття – естетична насолода (краса), смак, радість (від володіння,
підчас полювання), страх та інші. З цього погляду цінним джерелом для досліджень
є пам‘ятки східнослов‘янського фольклору, де особливе зацікавлення викликають
билини. Зокрема билинам київського циклу притаманні спільні для східних слов‘ян
ознаки, які свідчать про спорідненість мовно-культурної картини світу.
Метою нашого дослідження є знайти у текстах билин різні точки зору
(Bartmiński 2007: 76), що відображені у цих текстах, та відповідають різним поглядам
на птахів часів Київської Русі, а звідти, проаналізувати їх особливі риси мовнокультурної картини. Це дозволить з‘ясувати роль виявлених картин у тогочасному
світі, а заразом і описати їх головні риси профілів (Bartmiński 2007: 98-105).
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Матеріали дослідження зібрані з текстів російських віршованих билин
київського циклу. Значення джерел є важливе, бо ці образи стають константними та
з них часто відновлюються. По-перше билини були списані у 17 столітті, а пізніше,
завдяки збирачам і систематичній праці, були видані (Mathauserová 1989: 33).
Епічний стиль і віршована форма билин, їх усний переказ відтворюють
старовинні образи. Віршована форма билин може відрізнятися від їх переказів, які
мають більш розбудовані описи. Билини, переказані від часів Київської Русі, створили
культурний взірець давніх часів12. Текст билин відображує іншу дійсність, тому даний
мовний образ відтворює старі культурні звичаї і цінності, що дозволяє реконструювати
мовнокультурний образ птахів у етнолінгвістичному вимірі. Алан Сокал звертає увагу,
що мова не тільки описує дійсність, але і сама є соціальною дійсністю (Peregrin 2003:
17).
Методика: аналіз мовного образу, який впровадив професор Бартміньски,
зосереджений на описі слів і пов‘язаного з ним контексту. Перш, ніж аналізувати назви
птахів, хочемо звернути увагу на відмінність орнітонімів у різних епохах і соціальних
групах. Стосунок людини до птахів залежить від багатьох факторів (зацікавленість,
фах, вік та інше).
Мовний образ світу дослідник Ян Кайфош окреслює як багатошаровий,
динамічний, відкритий, потенціальне необмежений твір, який важко представити
у цілісності (Kajfosz 2001: 7). Якщо застосувати це визначення відповідно до об‘єкту –
птаха, і спробувати створити цілісну мовну картину, то слід почати з аналізу джерел.
Щоб створити багатошаровий класичний образ птаха – слід проаналізувати мову носіїв
з різних соціальних груп, а динамічність та відкритість значень образу слід шукати
у пам‘ятниках з одного спільного часу. Тому слід почати з найстарших писемних
джерел – билин, (казки, Слово о Полку Ігореві, паремії – можуть у майбутньому
доповнити це дослідження). Відкритість та необмеженість образу, в стосунку до птахів,
та усіх існуючих істот, безпосередньо пов‘язана з їх існуванням у природі (примарні
форми досвіду пов‘язані з реальністю, які може прожити кожен), проте у культурній
традиції ці критерії завжди відтворюються у конкретному дискурсі.
Сучасний стан назв птахів у різних східнослов‘янських мовах різниться вже на
рівні граматичної категорії роду (укр. птах, рус. птица), (яка утворюється завдяки
різним формантам). Цей факт стає важливим фактором аналізу метафор та конотацій
12

Такий собі культурний інваріант переказаний завдяки російській мові (метамова).
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підчас культурної експлікації контексту, де вираз може виковувати наступні функції –
літературний засіб, опис природи, їжа, об‘єкт перевтілення, предмет данини, цінність,
об‘єкт полювання тощо.
У текстах билин зустрічаються наступні приклади:
Птица (жіночий рід) – лексем що відповідає усім птахам, значення пов‘язане
з описом природи та полюванням:
«Птица полетела высоко в небеса…» (Волх Всеславьевич)
«Улетали все птицы за оболока…» (Вольга и Микула)
Ворон (чоловічий рід) серед усіх птахів билин мало вживаний, конотації
вказують на зв‘язок зі смертю:
«Уж ты, конь, ты, конь, лошадь добрая!
Не оставь ты, конь, во чистом поле
Серым волкам на растерзанье,
Черным воронам на возграенье…» (Алеша Попович едет в Киев).
Сокол (чоловічий рід) – це найпоширеніший лексем що має багато значень,
у билинах зустрічається як порівняння з людиною, має теж естетичний компонент,
тісно пов‘язаний з перевтіленням. Полювання з мисливськими птахами безпосередньо
не відображено, тільки у формі перевтілення.
Стилістичні профіль:
«Уж многолетно здравствуй, ясен сокол,
А по имени Алешенька Попович млад!» (Алеша Попович едет в Киев)
«Не ясен сокол да опускается,
А то стар казак с коня соскакивает…» (Алеша Попович едет в Киев)
«Быстрые реки соколом перлетал…» (Иван Годинович)
«И знать-то ведь сокола по вылету,
Еще знать-то богатыря по выезду…» (Поединок Ильи Муромца и Добрыни
Никитича)
«Буде во граде во Киеве,
Как не ясный сокол в перелѐт летел,
Добрый молодец да в перегон гонит…» (Булат Еремеевич)
«Как не ясный сокол в перелѐт летел,
Добрый молодец да в перегон гонит…» (Добрыня Никитич и Алеша Попович)
«Остался Добрыня не на возрасте,
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Как ясный сокол не на возлете…» (Поединок Ильи Муромца и Добрыни
Никитича)
«Это-де идет Василей Буславьевич:
Знать-де полетка соколиная,
Видеть-де поступка молодецкая!…» (Смерть Василия Буслаева)
Естетичний профіль:
«У оратая глаза да ясна сокола,
А брови у него да черна соболя…» (Вольга и Микула)
«Лицо-то у ней да было белый снег,
Очи у ней да быв у сокола,
Брови черны у ей да быв два соболя…» (Добрыня и Дунай сватают невесту
князю Владимиру)
Економічний профіль (предмет данини ):
«Кто бы свез сорок сороков ясных соколов?» (Добрыня и Василий Казимирович)
Профіль перевтілення:
«А и первой мудрости учился
Обвертываться ясным соколом…» (Волх Всеславьевич)
«Дружина спит, так Волх не спит:
Он обвернется ясным соколом,
Полетел он далече на сине море…» (Волх Всеславьевич)
«Он обвернется ясным соколом,
Полетел он ко царству Индейскому…» (Волх Всеславьевич)
«Обвернется Волх ясным соколом,
Взвился он высоко по поднебесью,
Полетел он далече во чисто поле,
Полетел ко своей ко дружине хоробрыя…» (Волх Всеславьевич)
«Похотелося Вольги много мудрости:…
Птицей-соколом летать под оболока…» (Вольга и Микула)
Лебедь (жіночий рід) – другий найпоширеніший багатозначний лексем,
естетичний компонент, їжа, мисливський об‘єкт, та істота, що розмовляє:
Профіль – мисливська здобич:
«Стрелять гусей, белых лебедей,
Перистых пушистых серых утицей…» (Алеша Попович едет в Киев)
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Профіль – їжа:
«Садила за столы дубовые,…
За тую же за матушку белу лебедь…» (Алеша Попович едет в Киев)
«Принесли-то на стол да как белу лебедь…» (Алеша Попович и Тугарин
Змеевич)
Психологічний профіль:
«Ты красна лебедь белая,
Да выслушай богатыря то русского…» (Булат Еремеевич.)
Стилістичний профіль:
«Изведешь ты ясного сокола –
Не пымать тебе белой лебеди!…» (Данило Ловчанин)
«А как тут скоро сбирались красны девицы,
А как белые лебедушки на заводи слеталися.
А как не бела тут на заводи, бела лебедь воскикала,
А как слезно Марфа Дмитревна восплакала…» (Идолище сватает племянницу
князя Владимира)
Гусь – лексем, застосований завжди разом з лебедями та качками.
Профіль – мисливська здобич:
«Стрелять гусей, белых лебедей,
Перистых пушистых серых утицей…» (Алеша Попович едет в Киев)
«Погуляем-ка в остатки по чисту полю,
Побьем с тобой гуськов да лебедушек!…» (Данило Ловчанин)
Утка: на прикладі качок бачимо як утворювалися гіпоніми за допомогою
прийменників.
Профіль – мисливська здобич:
«А бьет он гусей, белых лебедей.
А и серым, малым уткам спуску нет…» (Волх Всеславьевич)
«А постреляно гусей у нас, белых лебедей,
Переперистых серых да малых утицей…» (Добрыня и Дунай сватают невесту
князю Владимиру)
Белогорлица – компонент, що означає екзотичний мисливський об‘єкт, піймати
цього птаха у контексті порівнюється зі смертю.
Профіль – мисливська здобич:
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«Мы ко ключику пошлем ко гремячему.
Велим пымать птичку белогорлицу,
Принести ее к обеду княженецкому…» ( Данило Ловчанин)
Соловей – похідний прикметник часто вживаний у тексті описує спів, свист:
«Засвистали молодцы по-соловьиному…» (Добрыня и Василий Казимирович)
Воробей рідко вживаний лексем, стосовний для порівняння розміру:
«Вот под пяту воробей пролетит…» (Вольга и Микула)
«По горницам стреляет воробушков…» (Добрыня и Маринка)
Голубь – лексем, що має конотації пов‘язані з коханням та здобиччю.
Профіль – мисливська здобич:
«По повалушам стреляет он сизых голубей…» (Добрыня и Маринка)
Профіль – кохання:
«А у молоды Марины Игнатьевны,
У нее на хорошем высоком терему
Сидят тут два сизые голубя,
Над тем окошком косящатым,
Целуются они, милуются,
Желты носами обнимаются…» ( Добрыня и Маринка)
Цапля чи Щапля – лексем, в текстах найчастіше використовується прикметник,
утворений від назви цієї птиці, який у текстах описує поставу людини:
«Я походкою тебя щапливою
Во того Чурилу во Пленковича…» (Добрыня Никитич и Алеша Попович)
Малая птичка: відповідає денотатам усіх дрібних птиць:
«А той ли той да силы да ведь смету нет:
Соколу будет лететь да на меженный долгий день,
А малою-то птичике не облететь…» ( Василий Игнатьевич и Батыга).
Наука у сучасності утворила багато лексем, що допомагають розрізняти птахів,
але слов‘яни радили собі тільки з визначеною кількістю назв, які вказують на категорії
дискурсивних нашарувань тих часів та на інтенціональність. Подані приклади
допомагають відтворити варіанти профілів окремих лексем. Таким чином когнітивний
аналіз мовно-культурної картини птахів часів Київської Русі, що зустрічаються
у билинах київського циклу дозволяє відтворити підстави мовної, а перед усім
культурної картин, що стали базою сучасних мовних картин птахів у українській мові.
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Результати досліджень свідчать про збереження та відносну стійкість мовно-культурної
картини птахів у східнослов‘янських мовах. Функції лексем з птахом: літературний
засіб, частина природи, їжа, об‘єкт перевтілення, предмет данини, цінність, об‘єкт
полювання. Аналіз мовно-культурних фактів східнослов‘янських билин дає підстави
стверджувати

що

тексти

київського

циклу

відображують

мовну

дійсність

середньовічної Русі, у якій деякі значення (наприклад наукові) розвинулися, деякі
редукувалися (птах як компонент профілю: краси – дівчина-лебідка, хлопець-сокіл,
мужчина-орел,), а декотрі зникли (соколині очі, птах-матір).
Для відтворення таких мовно-культурних картин слід детально описати риси, що
характеризують цей лексем. Християнізація Русі (візантійська традиція), відображена
у билинах, не відіграла рішучої ролі у категоризації світу, опозиція чистий/нечистий
птах у билинах не є акцентована. У київському циклі зустрічалися: Птица, Ворон,
Сокол, Лебедь, Гусь, Утка, Белогорлица, Соловей, Воробей, Голубь, Цапля, Малая
птичка. Для порівняння більш розбудований спис є у Слові о Полку Ігореві
(Шарлемань 1997) де автор на думку Н.В. Шарлеманя був мисливцем, тому стосує
більше назв: Гоголь, Чрьнядь, Гусь, Лебедь, Сокол, Кречет, Орел, Орѐл шизый, Зегзица,
Чайка, Дятлове, Ворон бусый, Ворон-Вран, Галиця, Сорока, Славій.
Мовно-культурна картина деяких птахів зберіглася до наших днів, наприклад
соколи та сокільництво, а декотрі давні значення заховалися тільки у текстах билин –
страви з либідей, сокіл – як форма данини чи вірування про перевтілення людини
у птахів, функціонують здебільшого у культурній традиції та літературі.
Вибрані джерела створюють спільні східнослов‘янські образи, що вказує на
спорідненість і малу міжмовну та міжкультурну інтерференцію.
Резюме
Языково-культурный образ птицы, развитый в былинах, представляет собой
своеобразный набор давних значений времен Киевской Руси. Многие из этих значений
актуальны до сих пор в восточнославянских языках, подчеркивают общность данной
языковой группы. Варианты профилей птиц в былинах представляют все еще
актуальные значения, используемые и в современном языке, и сохраняют значения
профилей, которые в силу исторических и культурных перемен вышли из
употребления.
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JĘZYK, STRUKTURA I AKTY MOWY W LITANII W JĘZYKU ROSYJSKIM
Dawid BRONOWSKI

Language, structure and speech acts in litany in Russian

Abstract: The purpose of this article is a genre analysis of a litany on the example of Russian
prayer texts in the Catholic rite. In particular, the study has been carried out on such
elements as a structure of the entire prayer or a single invocation, as well as speech acts
appearing in it. A fundamental question motivating the considerations focuses on the fact
whether a litany is a stereotyped genre, and how this feature is manifested in the text. All
research has been embedded in the stream of research on a genre of prayer by Polish
researchers M. Makuchowska and M. Wojtak.
Keywords: theolinguistics, prayer, litany, prayer speech acts
Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach; dwdbronowski@gmail.com
Niniejszy artykuł poświĊcony jest litanii na przykładzie rosyjskich katolickich tekstów
modlitewnych. Poruszane zagadnienia bĊdą dotyczyć jej jĊzyka, struktury i aktów mowy.
Analiza gatunku została przeprowadzona głównie na podstawie artykułu M. Wojtak Modlitwa
ustalona – podstawowe wyznaczniki gatunku i monografii M. Makuchowskiej Modlitwa jako
gatunek języka religijnego. Chociaż praca ma charakter jĊzykoznawczy, to nie można
rozpatrywać

kwestiitu

poruszanych,

pomijając

religijny aspekt

zjawiska.

Dlatego

rozpoczniemy niniejsze rozważania od zdefiniowania pojĊcia modlitwa.

Modlitwa
Religia towarzyszy cywilizacji od zarania dziejów. To właśnie ona wraz z jĊzykiem
i przynależnością etniczną określa, z jaką grupą społeczną związany jest człowiek
(Мечковская 1998: 9). Wiara odgrywa w życiu ludzi znaczącą rolĊ, ponieważ szukali oni
i ciągle szukają sensu swojej egzystencji. Próbują dowiedzieć siĊ, co stanie siĊ z nimi po
śmierci, czy nadal bĊdą żyć. Katolicyzm poprzez swoje założenia daje człowiekowi
odpowiedź na nurtujące go pytania i rozwiewa wszelkie wątpliwości. Bóg daje ludzkości
przede wszystkim nadziejĊ na zbawienie, czyli wieczne życie po śmierci. „Człowiek,
powołany do szczĊścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc
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Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje, i przez łaskĊ, która
go umacnia: Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem... Albowiem to Bóg jest
w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z (Jego) wolą (Flp 2, 12-13)‖ (KKK: 1949).
Człowiek, odczuwając zagrożenie, zdając sobie sprawĊ ze swoich słabości, ze swojej
nieporadności, zagubienia, zwraca siĊ do Boga z prośbą o pomoc, radĊ, a nawet wybawienie.
Tym właśnie jest modlitwa. „Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą
skierowaną do Niego o stosowne dobra‖ (KKK: 2559).
Modlitwa to indywidualna lub zbiorowa rozmowa z Absolutem, której celem jest
skierowanie do niego pochwały, prośby lub błagania. Niekiedy są to rozmyślania o jego
właściwościach (Sławiński 2010: 320).
Modlitwa przez wielu badaczy uważana jest za idealny akt religijny. Maria Wojtak
w artykule Modlitwa ustalona – podstawowe wyznaczniki gatunku dzieli ją na:
- modlitwĊ ustaloną – są to: modlitwa we wspólnocie podczas liturgii i modlitwy znajdujące
siĊ w modlitewnikach,
- modlitwĊ prywatną – jest to modlitwa w formie tekstu wotywnego lub poetyckiego (Wojtak
2004: 187).
M. Makuchowska przedstawia modlitwĊ jako akt komunikacyjny miĊdzy wiernym
i Bogiem. Nie można go jednak porównywać do rozmowy pomiĊdzy dwojgiem ludzi.
Wpływa na to czynnik związany z naturą Boga. Modlący siĊ nie może poznać Stwórcy za
pomocą zmysłów, ale mówiąc do niego, materializuje go, tworzy z niego żywą osobĊ. Bóg
jest w sensie fizycznym nieobecny, przez co nie może odpowiadać na słowa osoby
zwracającej siĊ do Niego, dlatego role komunikacyjne są niezmienne. Modlitwa jest zawsze
monologiem (Makuchowska 1998: 45-47). „W akcie tym powstaje tekst, w którym i przez
którego nadawca (ten, kto siĊ modli) wystĊpuje w roli adresata (tego, do kogo siĊ modli) jako
proszący (chwalący itp.) i wyznacza mu rolĊ proszonego (chwalonego itp.)‖ (Makuchowska
1998: 47).

Litania
Jedną z form modlitwy ustalonej jest litania. „Litania (gr. lite, łac. litanea – prośba,
błaganie) to prywatna lub publiczna modlitwa błagalna, złożona z szeregu inwokacji
skierowanych do Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha ŚwiĊtego, Matki Bożej lub świĊtych,
połączona z wezwaniami o ich wstawiennictwo i opiekĊ‖ (Duchniewski 2004: 1169). Litanie
pojawiły siĊ w chrześcijaństwie na Wschodzie w IV, a na Zachodzie – w V wieku. Od tego
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czasu ich ilość zaczĊła gwałtownie rosnąć, co wywołało sprzeciw Kościoła (Duchniewski
2004: 1169). W katolicyzmie istnieje tylko 6 litanii, które dopuszczono do publicznego
odmawiania. Są to:
- Litania loretańska – odmawiana bądź śpiewana w trakcie nabożeństw maryjnych,
zatwierdzona przez papieża Benedykta XIV,
- Litania do Najświętszego Imienia Jezus – propagująca kult Imienia Jezus, zatwierdzona dla
całego Kościoła w 1886 r.,
- Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa – zatwierdzona przez Kościół w 1889 r.,
odmawiana jest ona w pierwszy piątek miesiąca i podczas nabożeństw czerwcowych,
- Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana – pochodzi od różnych, nieznanych autorów,
zatwierdzona została w 1960 r.,
- Litania do świętego Józefa – miała wiele wersji (przynajmniej 7), ale została ujednolicona
i zatwierdzona w 1909 roku (Duchniewski 2004: 1169-1170),
- Litania do Wszystkich Świętych – zajmuje ona szczególne miejsce w liturgii katolickiej. Była
zapisana w ksiĊgach liturgicznych już w VII w. Obecnie jest odmawiana podczas obrzĊdów
kanonizacji, poświĊcenia kościoła, egzorcyzmów, sakramentu świĊceń, konsekracji dziewic
i zakonnych ślubów wieczystych (Duchniewski 2004: 1169).
Oprócz ww. litanii w modlitewnikach wystĊpują litanie przeznaczone do prywatnego
odmawiania, np. Litania do Ducha Świętego, Litania do Dzieciątka Jezus, Litania do Boga
Ojca, Litania za zmarłych i inne. Jeden z modlitewników zawiera – jak wskazuje jego tytuł –
aż 101 tekstów (Kontkowski, 2005).

Struktura litanii
„Każdy gatunek wypracowuje pewien repertuar typowych początków i zakończeń,
tym bardziej charakterystycznych, im wyższy stopień stereotypizacji cechuje teksty powstałe
w danej dziedzinie życia‖ (Makuchowska 1998: 58). Nie inaczej ma siĊ sprawa z litanią, która
jako wielowiekowy gatunek, podlegała procesowi stereotypizacji nie tylko ze wzglĊdu na
jedność gatunkową, ale również ze wzglĊdu na zalecenia Kościoła.
Jak podkreśla M. Makuchowska, w modlitwie funkcji delimitacyjnej nie pełni sam
tekst, gdyż człowiek przystĊpujący do tego aktu musi wykonać wiele czynności
pozajĊzykowych, by przejść ze sfery profanum do sfery sacrum. Są to miĊdzy innymi: wybór
odpowiedniego miejsca, ogólne wyciszenie siĊ, przyjĊcie odpowiedniej postawy, wykonanie
gestu (np. znak krzyża, skropienie wodą świĊconą) (Makuchowska 1998: 58-60).
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Analizując tekst litanii, można wyznaczyć czytelne ramy delimitacyjne. Do
składników ramy inicjalnej należą tytuł i 9 pierwszych wezwań do Trójcy ŚwiĊtej. Tytuł jest
elementem zestandaryzowanym. Zawiera on nazwĊ modlitwy (Литания) i odniesienie do
sytuacji komunikacyjnej, określającej odbiorcĊ. Przedstawia to schemat: „Литания комучему?‖, np. Литания Имени Иисуса, Литания Святейшему Сердцу Иисуса, Литания
Святому Иосифу, Литания Ангелам. W tytule litanii może znajdować siĊ również
informacja o autorze tekstu („Литания кому-чему?, кого?/чья‖), np. Литания
Божественному Младенцу Иисусу папы Льва XIII, Доминиканская литания Пресвятой
Богородице Деве Марии.
Każda litania rozpoczyna siĊ od dziewiĊciu wezwań do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa
i Ducha ŚwiĊtego.
Господи, помилуй.
Христе, помилуй.
Господи, помилуй.
Христе, внемли нам.
Христе, услышь нас.
Отче Небесный, Боже, помилуй нас.
Сыне, Искупитель мира, Боже, помилуй нас.
Дух Святой, Боже, помилуй нас.
Пресвятая Троица, единый Боже, помилуй нас.
(КТГВ 2006: 196)
Mają one na celu przywołanie odbiorcy i stworzenie pomiĊdzy nim i nadawcą
bezpośredniego kontaktu. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż mimo że wiele litanii
kierowanych jest do świĊtych, to są oni jedynie pośrednikami w modlitwie. Właściwym
odbiorcą jest zawsze Bóg.
Rama końcowa składa siĊ z czterech elementów. Są to: wezwania do Baranka Bożego,
modlitwa dialogiczna pomiĊdzy kapłanem i wiernymi (element nieobowiązkowy), modlitwa
podsumowująca litaniĊ czytana przez kapłana i leksem Аминь. Trzy wezwania do Baranka
Bożego mają na celu przywołanie właściwego odbiorcy modlitwy po szeregu wezwań
i prośbĊ o zmiłowanie za popełnione winy:
Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, прости нас, Господи.
Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, услышь нас, Господи.
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Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас, Господи.
Kolejny element to dialog pomiĊdzy osobą duchowną a wiernymi – kapłan inicjuje
modlitwĊ, wierni odpowiadając, dokończają ją. Może ona zawierać:
- prośbĊ o przebaczenie grzechów (Иисусе, внемли нас. – Иисусе, услышь нас (КТГВ 2006:
195), o pomnożenie wiary (Иисусе, кроткий и смиренный сердцем, – Сотвори сердца
наши подобными Сердцу Твоему (КТГВ 2006: 200), o życie wieczne dla zmarłych (Вечный
покой даруй усопшим, Господи. – Да сияет им свет вечный; да покоятся в мире (КТГВ
2006: 281);
- opis sytuacji biblijnej (Господь поставил его (св. Иосифа) господином дома Своего. И правителем над всем владением своим (КТГВ 2006: 212);
- pochwałĊ Boga (Богославим Отца и Сына, и Святого Духа. – Хвалим Его и произносим
во веки веков (КТГВ 2006: 231);
- prośbĊ do świĊtego o modlitwĊ (Молись о нас, Пресвятая Богородица – До удостоимся
исполнения Христовых обещаний (КТГВ 2006: 209).
Modlitwa czytana przez kapłana na zakończenie litanii rozpoczyna siĊ od czasownika
помолиться w pierwszej osobie liczby mnogiej, który ma na celu zachĊtĊ do działania.
Dalsza czĊść modlitwy to doksologia zawierająca kolejno: anaklezĊ (przywołanie osoby
Boga), anamnezĊ (przypomnienie jego przymiotów lub działań), wyrażenie prośby przez
imperatyw w 2 osobie liczby pojedynczej i konkluzjĊ – odwołanie siĊ do pośrednictwa
Chrystusa (Wojtak 2004: 189-190). Przykład:
Помолимся:

Zwrot do wiernych

Господи,

Anakleza

прибежище наше и сила,
источник всякой святости!

и

Услышь моления благочестивой
Твоей Церкви и благоволи дать
нам всѐ то, о чѐм с упованием
Тебя просим.

Prośba

Через Христа, Господа нашего

Konkluzja

(КТГВ 2006: 209)
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Anamneza

Аминь wypełnia w każdej litanii rolĊ aklamacyjną. Nie tylko zamyka cały tekst
modlitwy, ale również potwierdza wszystko to, co zostało dotychczas wypowiedziane
(Wojtak 2004: 189-190).
Inwokacje w litanii – ich funkcje i struktura
Wszystkie wezwania w litaniach są formami adresatywnymi. Ich celem jest stworzenie
bezpośredniego kontaktu pomiĊdzy nadawcą i odbiorcą i określenie charakteru relacji.
Modlący siĊ dobiera odpowiednie słowa, mając na wzglĊdzie wygłaszane prośby oraz
korzyści, jakie może osiągnąć (Makuchowska 1998: 96-97). W tym celu nadawca określa
adresata za pomocą epitetów w stopniu równym lub najwyższym (вечный, благоразумный,
милосердный), form, które maksymalizują natĊżenie cechy z przedrostkami все- i пре(всемогущий, всесвятой, всеправедный, пресвятая, пресильная), wyrazów zaprzeczonych
(нетленная, неизменимый, непорочная).
„Inwokacja – wiąże składające siĊ na nią elementy – imiĊ oraz predykat na zasadzie
koreferencji i związku miĊdzy przedmiotem określanym a jego określeniami (związek
atrybucji)‖ (Makuchowska 1998: 101). W inwokacji najczĊściej wystĊpującym związkiem
upodrzĊdniającym jest związek rzeczownika i przydawki (Роза таинственная (КТГВ 2006:
208), Пресвятая Мария (КТГВ 2006: 206) i związek rzeczownika i zdania wzglĊdnego
(Святые Ангелы, которые все злодеяния запишете (КТГВ 2006: 262), Сердце Иисуса,
в Котором обитает вся полнота Божества (КТГВ 2006: 198). W litanii oprócz wezwań
w formie inwokacji mogą wystĊpować prośby, bĊdące dopełnieniem, np. От козней
дьяволских (избавь нас, Господи) (КТГВ 2006: 221); Ради Святого Воскресения Твоего
(избавь нас, Господи) (КТГВ, 2006: 222). Wezwanie może być również samo w sobie
imperatywem, np. Даруй всем народам мир и искреннее согласие (Тебя молим, услышь
нас) (КТГВ 2006: 223).
Wszystkie inwokacje zakończone są imperatywami w 2 osobie liczby pojedynczej
lub mnogiej. W zależności od osoby, do jakiej zwraca siĊ wierny, można wyróżnić dwie
główne grupy: imperatywy skierowane do Boga w trzech osobach lub imperatyw skierowany
do osoby świĊtej. Wszystkie czasowniki w trybie rozkazującym skierowane do Boga
zawierają prośbĊ o wybaczenie, zbawienie, wysłuchanie, np. Помилуй (нас); услышь нас;
прости нас; избавь нас; Тебя молим, услышь нас; просим Тебя, услышь нас, Господи;
спаси их (усопших), Господи; Будь милостив.
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W przypadku osoby świĊtej przeważa jeden imperatyw. Jest to молись (молитесь)
о нас. Można jednak zauważyć rozszerzenie tej konwencji, jak na przykład w Litanii
dominikańskiej do Matki Bożej (Доминиканская литания Пресвятой Богородице Деве
Марии). WystĊpują tam takie imperatywy, jak:
Дочь Иоакима, Мария, возлюби нас.
Дочь Анны, Мария, прими нас.
Агница Божия, Ты – врата надежды, приведи нас к Сыну.
Агница Божия, непорочная лилия, соедини нас с Сыном,
Агница Божия, даруй нам Царство покоя, после земного изгнания.
(КТГВ 2006: 254)

Akty mowy w litanii
M. Makuchowska w swojej książce Modlitwa jako gatunek języka religijnego
wyróżniła cztery główne akty mowy towarzyszące modlitwie. Są to: wyznanie wiary,
wyznanie win, podziĊkowanie oraz prośba (Makuchowska 1998: 73). „Analiza wielu tekstów
modlitewnych pokazuje, iż rzeczywiście składają siĊ na nią różnorodne elementy, dziĊki
czemu modlitwa jawi siĊ nam jako makroakt mowy jednoczący szereg mikroaktów, które
funkcjonują w różny sposób i przyporządkowane są głównym celom i zadaniom komunikatu‖
(Makuchowska 1998: 72).
W litanii można zaobserwować wszystkie cztery modlitewne akty mowy. Wyznanie
wiary wystĊpuje wówczas, gdy w inwokacji przywoływane są dzieła Boże. Człowiek w ten
sposób pokazuje, że przyjmuje całą naukĊ Kościoła i tradycjĊ. Powołując siĊ na wydarzenia
biblijne lub dogmaty wiary, podkreśla swoją akceptacjĊ dla tych prawd (Makuchowska 1998:
75), np. Бог Отец, наш всемогущий Бог; Бог Отец, Владыка наш и Повелитель; Матерь
непорочная.
Jak pisze Anna Wierzbicka, „warunkiem szczerości podziĊkowań jest – aby mówiący
czuł wdziĊczność z powodu jakiegoś korzystnego dla niego aktu wykonanego przez adresata‖
(Wierzbicka, 2004: 47). PodziĊkowanie w litanii nie jest wyrażone bezpośrednio. Można
zaobserwować pojawienie siĊ tego aktu mowy we wszystkich określeniach Boga czy świĊtych
podkreślających ich naturĊ lub dokonania, np. Иисус, Царь славы; Иосиф справедливый;
Христос, из мертвых воскресший. Wyrażają one wdziĊczność za określoną cechĊ osoby ze
sfery sacrum i wzmacniają późniejszą prośbĊ.
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Wyznanie win (przeproszenie) zakłada popełnienie grzechu przez nadawcĊ,
przyznanie siĊ do winy i potrzebĊ jej zmazania, by nadal żyć w zgodzie z prawem Bożym
(Makuchowska 1998: 73-74). W litanii ten akt mowy wystĊpuje w imperatywach,
np. Помилуй (нас); прости нас; избавь нас; Прости нам наши грехи; Будь милостив.
Modlitewne akty mowy przeplatają siĊ ze sobą w litanii. Dominuje jednak nad nimi
wszystkimi prośba, gdyż ona jest głównym celem modlitwy. Prośba w swojej strukturze
głĊbokiej zawiera założenie, iż odbiorca może wykonać polecenie nadawcy lub odmówić jego
realizacji (Wierzbicka 2004: 36). „Jeżeli a szczerze poprosi b, żeby b zrobił R, to a zakłada,
że b może zrobić R, że b bĊdzie skłonny zrobić R i że b nie zrobi R nieproszony‖ (Wierzbicka
2004: 36). Podobna sytuacja ma miejsce w modlitwie i w litanii. Osoba wierząca prosi Boga
o wykonanie pewnej czynności, zdając sobie sprawĊ z tego, że On może czegoś dokonać,
jednak prosi Go, wiedząc, że On nie musi tego samodzielnie uczynić. Jednocześnie
w modlitwie nie wystĊpuje niepewność związana z niespełnieniem prośby, gdyż wierzący
wie, że zostanie wysłuchany, zgodnie z obietnicą „Proście, a bĊdzie wam dane‖
(Makuchowska 1998: 87). W litanii akt prośby wyraża cała inwokacja, jednak najbardziej go
podkreślającym elementem jest imperatyw w 2 osobie liczby pojedynczej lub mnogiej
skierowany do Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha ŚwiĊtego lub do świĊtego (prośba
o wstawiennictwo), np. Помилуй (нас); услышь нас; Тебя молим, услышь нас; прости
нас; избавь нас; просим Тебя, услышь нас, Господи; молись о нас.

Podsumowanie
Litania jest gatunkiem modlitwy, który przez wieki wypracował swoją formĊ i cechy,
stanowiące o jego odrĊbności. Są to przede wszystkim: jej struktura i ramy delimitacyjne
oraz struktura pojedynczego wezwania. Warto również podkreślić rolĊ wystĊpujących
w litanii modlitewnych aktów mowy (wyznanie wiary, wyznanie win, podziĊkowanie
i prośba), które siĊ ze sobą wzajemnie przeplatają. Dominującą rolĊ ma prośba ze wzglĊdu na
podstawowe założenie modlitwy, czyli uzyskanie określonego dobra.

Summary
A litany is a prayer genre which has been developing its form and features,
constituting its distinctiveness, over the centuries. These are, in particular: its structure and
delimitative frameworks, as well as the structure of a single invocation. It is also worth to
emphasize the role of speech acts (such as creed, confession of guilt, thanking and request)
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appearing in a litany, which intertwine with each other. A request plays a dominant role due
to basic assumptions of a prayer, which is obtaining a particular good.
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Aneks
Dla pokazania pełnego obrazu zjawisk wystĊpujących w gatunku modlitewnym, jakim
jest litania, podajemy niżej tekst Litanii Loretańskiej.

Литания Пресвятой Богородице
Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй.
Христе, внемли нам. Христе, услышь нас.
Отче Небесный, Боже, помилуй нас.
Сыне, Искупитель мира, Боже,
Дух Святой, Боже,.
Пресвятая Троица, единый Боже,
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Пресвятая Мария, молись о нас.
Пресвятая Богородица,
Пресвятая Дева над девами,
Матерь Христова,
Матерь Церкви,
Матерь благодати Божией,
Матерь нетленная,
Матерь пречистая,
Матерь целомудренная,
Матерь непорочная,
Матерь прелюбимая,
Матерь предивная,
Матерь доброго совета,
Матерь Сотворителя,
Матерь Спасителя,
Дева премудрая,
Дева досточтимая,
Дева достославная,
Дева пресильная,
Дева милосердная,
Дева верная,
Зерцало справедливости,
Престол мудрости,
Источник нашей радости,
Святыня Духа Святого,
Святыня славы Божией,
Святыня глубокой набожности,
Роза таинственная,
Башня Давида,
Башня из слоновой кости,
Дом драгоценнейший,
Хранилище Завета,
Дверь небесная,
Звезда утренняя,
Болящим исцеление,
Грешникам прибежище,
Скорбящим утешение,
Христианам помощь,
Царица Ангелов,
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Царица патриархов,
Царица пророков,
Царица апостолов,
Царица мучеников,
Царица исповедников,
Царица девственниц,
Царица всех святых,
Царица, без первородного греха зачатая,
Царица, на небо взятая,
Царица святого Розария,
Царица семей,
Царица мира,
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, прости нас, Господи!
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, услышь нас, Господи!
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас, Господи!
Молись о нас, Пресвятая Богородица.
Да удостоимся исполнени Христовых обещаний.
Помолимся:
Господи Боже! Благоволи дать нам здоровье души и тела и покровительством
Пресвятой Богородицы избавь нас от зла на земле и одари вечной радостью на небе.
Через Христа, Господа нашего. Аминь.
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OD ELEGANTA DO KIBOLA, CZYLI EWOLUCJA KIBICA
Elżbieta BENKOWSKA
From The Elegant to The Hooligan – The Evolution of Polish Lexeme “Kibic”

Abstract: In my paper I analyse the etymology of polish lexeme kibic and I try to examine how
the meaning of this word change in Polish language from “elegant” to “hooligan”.
Keywords: football, fans, antropoliguistic, polish, hooligan, kiebitz, kibic, kibitzer
Contact: Uniwersytet Gdański; ebenkowska@gmail.com
Wstęp
W przedstawionym poniżej referacie za pomocą antropolingwistyki badam etymologiĊ
leksemu kibic, a także ewolucje jego znaczenia w wybranej polskiej leksykografii od 1902 do
2011 roku. WiedzĊ i badania antropologiczne opieram o „Manifest Białostocki‖.
Szczególną uwagĊ zwracam na powiązania kibica z piłką nożna, gdyż od lat fascynuje
mnie twórczość kibiców piłkarskich i jej analizie poświĊcam swoją doktorską dysertacjĊ.
Przy przytaczanych przeze mnie słownikowych definicjach staram siĊ nakreślić kontekst
historyczny i jego wpływ na rozwój subkultury kibiców piłkarskich. Badam również
czy zmiany w ruchu kibicowskim miały, a jeśli tak to jakie, swoje odzwierciedlenie
w słownikowych zapisach.

1. Czym jest antropolingwistyka?
W roku 2004 w Białymstoku podczas miĊdzynarodowej konferencji naukowej „JĊzyk
i kultura‖ jĊzykoznawcy tacy jak prof. Sergiusz Griniev-Griniewicz, prof. Jan Zaniewski,
podpisali „Manifest Białostocki‖, w którym to określono powody stworzenia nowej gałĊzi
jĊzykoznawstwa – antropolingwistyki oraz przedstawiono jej podstawowe cechy. Głównym
przyczynkiem do stworzenia tej nowej nauki była chĊć badania rozwoju ewolucji myślenia
u człowieka, a dokładniej jego odzwierciedlenia w jĊzyku, w szczególności w słownictwie1.
Autorzy manifestu podkreślają też potrzebĊ dokonania rewizji Teorii ewolucji, która podaje
świadectwa bliskiego pokrewieństwa człowieka i małpy, jednakże nie bada dalszego rozwoju
istoty ludzkiej. Badania naukowe wykazały już, iż małpy człekokształtne potrafią nauczyć siĊ
1

„Manifest Białostocki‖, dostĊp z: http://www.wsfiz.edu.pl/Downloads/manifest_pl.doc (2016-05-28).
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kilkuset znaków z jĊzyka migowego, tworzyć za ich pomocą krótkie kombinacje, a także są
w stanie tĊ wiedzĊ przekazać inny małpom. Tym samym zrodziła siĊ potrzeba zbadania nie
tylko procesu ewolucji ludzkiego myślenia, ale też tego czy różni siĊ ono od rozumowania
innych biologicznych bytów2.
Autorzy „Manifestu Białostockiego‖ badali terminologie używane w poszczególnych
dziedzinach nauki takich jak medycyna czy meteorologia i dziĊki tym badaniom wyróżnili
trzy etapy ewolucji ludzkiego myślenia:
Naiwny (naive) lub przed-naukowy (pre-scientific) – początkowy rodzaj rozumowania,
który odpowiada okresowi od momentu pojawienia siĊ homo sapiens do średniowiecza.
Posługuje siĊ potocznymi wyrazami i związkami frazeologicznymi, zaś cechą
charakterystyczną słów był ich ogólny charakter 3.
Protonaukowy (proto-scientific) – zawodowy typ rozumowania, charakteryzujący siĊ
użyciem specjalistycznych wyrażeń, których znaczenie znają jedynie ludzie należący do
danej profesji. Etap ten datowany jest na czas od średniowiecza do XVIII stulecia, choć
w niektórych dziedzinach (nie posiadających wiedzy teoretycznej) wciąż jest używany 4.
Naukowy

(scientific) – naukowy rodzaj rozumowania posługujący siĊ naukowymi

terminami i systemami pojĊć. Charakterystyczne dla tego etapu są terminy, które mają
określone znaczenie i są świadomie wybierane lub też konstruowane 5.

Autorzy manifestu twierdzą, iż rozwój człowieka można uznać za proces pozbywania
siĊ synkretyzmu znaczeniowego6. Zainspirowana tymi badaniami postanowiłam zbadać
etymologiĊ leksemu kibic i sprawdzić czy zmieniał on w jĊzyku polskim swoje znaczenie,
a jeśli tak, to w jaki sposób.

2. Etymologia leksemu kibic
„Słownik wyrazów obcych PWN‖ pod. red. Elżbiety Sobol, jak i „Słownik wyrazów
obcych i zwrotów obcojĊzycznych z almanachem‖ Władysława Kopalińskiego podają,
iż leksem kibic pochodzi od niemieckiego Kiebitz „czajka‖ (Sobol 1996: 546, por. Kopaliński
2007: 209). W wydanym w roku 2005 słowniku „Großwörterbuch Polnisch : PolnischDeutsch, Deutsch-Polnisch‖ autorstwa Urszuli Czerskiej i Stanisława Walewskiego Kiebitz to
„czajka, fig. kibic‖ (Czerska 2005: 1008), zaś ekwiwalentem kibica w jĊzyku niemieckim jest

2

„Manifest Białostocki‖, dostĊp z: http://www.wsfiz.edu.pl/Downloads/manifest_pl.doc (2016-05-28).
Tamże.
4
Tamże.
5
Tamże.
6
Tamże.
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„Fan‖, a kibica piłki nożnej „Fußballfan‖ (Czerska 2005: 161). Chcąc zbadać etymologiĊ
kibica siĊgnĊłam po polskie, niemieckie i angielskie słowniki (głównie etymologiczne),
a wybrane definicje wyrazów kibic, Kiebitz i kibitz (a także związanych z nimi czasowników)
umieściłam w tabeli poniżej.

Tabela 1. Etymologia leksemu kibic
NAZWA SŁOWNIKA
„Słownik etymologiczny

LEKSEM
kibic

DEFINICJA
kibicować (przy kartach) „facet, kawaler‖, z niem. Kiebitz

jĊzyka polskiego‖

o „czajce przykrzącej siĊ, niedostĊpnej‖ (narzeczowe kiwutka

A. Brücknera

„czajka‖ z dolnoniemieckiego kiwit) (Brückner 1927: 226).

„Etymologiczny słownik

kibic

XIX-2 slang „natrĊtny obserwator cudzej gry w karty (bilard,

jĊzyka polskiego‖

szachy itp.), nieproszony doradca, stały bywalec knajpy, alfons‖,

A. Bańkowskiego

nm. kiebitz m ts. przen. od „czajka‖ ornitologiczna nazwa ptaka
(natrĊtnego) od jego głosu, por. też hol. kievít¸ pol.dial.płn. kiwic
„czajka‖ 1532 (Bartłomiej z Bydgoszczy, por. też nazwĊ osobową
Kiwic 1369-1401 w ziemi chełmińskiej). CzĊste (og.-pol.) dopiero
w XX-2 w nowym znaczeniu sportowym „widz meczu‖ ( za takim
nowym znaczeniem niemieckim). Stąd kibicować 1902 za nm.
kiebitzen (Bańkowski 2000: 660).

„Etymologisches

Kiebitz

Worfeld: vog; Lehnwort: omd. < lm. / sl.? hebr.?; Verw. keifern?,

Wörterbuch

kibbeln? obredt. necken; Mhd. gibitz; Nl. kievit; Sl. čibiz russ.,

des deutschen

Russ. чибис Kiebitz; Ie. gei-? drehen, biegen; Sem: hebr. hapaś

Grundwortschatzes‖

suchen; Bem: ZOO Vanellus cristatus „gehäubter Regenpfeifer‖.
ETY unsicher, vielleicht ist mehr als die Endung slavisch. ABER
hebr. hapaś „prüfen‖ (Bluhme 2005: 305).

„Etymologisches

Kiebitz

m. mittelgroßer, schwarzweißer Watvogel mit aufrichtbarem

Wörterbuch‖ (wersja on-

Federschopf, mhd. gībitz(e), gībiʒ, mnd. kīvit, kīwit, mnl. nl. kievit,

line)

Substantivierung

seines

eigentümlichen

Lock-

und

Warnrufes kibit, kiwit,giwit. Die md. obd. Formen auf -itz sind einer
aus dem Slaw. stammenden Endung angeglichen (s. Stieglitz).
(Pfeifer7).
kiebitzen

Vb. „beim Kartenspiel zusehen und Ratschläge erteilen‖ (20. Jh.)
stammt

aus

durchsuchen,

gaunersprachlichem
visitieren,

vgl. jidd.

kiewischen,

kiebitschen

koiwesch, kobesch sein

bezwingen, bedrücken. Daraus ²Kiebitz m. „wer beim Kartenspiel
zusieht und Ratschläge erteilt‖, angelehnt an ¹Kiebitz (Pfeifer8).

7

DostĊp z: http://www.dwds.de/?qu=Kiebitz (2016-05-29).
Tamże.
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„The Oxford English

kiebitzer

Dictionary‖

slang (orig. U.S.). Also kiebbitzer. (Yiddish kibitser; cf. prec.)
An onlooker at cards, ect. esp. one who offers unwanted advice,
a busybody, an officious meddler (Simpson 1989: 416).
slang (orig. U.S) Also kibbitz (Yidish, f. G. kiebitzen to look on at

kibitz

cards, f. kiebitz lapwing, pewming; interfering onlooker at cards)
intr. To look on at cards or some other activity, esp. in an
interfering manner (e.g. by standing close to the shoulders of the
players); to offer gratuitous advice to a player, to act as a kiebitzer.
Also trans. to watch (a game, person etc.) esp. in an officious or
meddling way (Simpson 1989: 416).
„Online Etymology

kibitzer

Dictionary‖

(n.) 1915, from Yiddish, agent noun from kibitz (q.v.). Kibitz as
a verb is attested in English from 1915; „Der Kibitzer‖ is noted as
the name of a humorous Yiddish weekly published in New York
1908-1912. (Harper9).

kibitz

(v.) „a looker-on‖ 1920, from kibitz (v.), American English, 1915,
from Yiddish kibitsen „to offer gratuitous advice as an outsider‖,
from German kiebitzen „to look on at cards, to kibitz‖, originally in
Rotwelsch (thieves' cant) „to visit‖, from Kiebitz, name of a shore
bird (European pewit, lapwing) with a folk reputation as a meddler,
from Middle High German gibitz „pewit‖, imitative of its cry.
Young lapwings are proverbially precocious and active, and were
said to run around with half-shells still on their heads soon after
hatching. Related: Kibitzing. (Harper10).

Autorzy polskich słowników etymologicznych wskazują na niemieckie pochodzenie
wyrazu kibic „natrĊtnego obserwatora cudzej gry w karty, nieproszonego doradcy‖ jako
przeniesienie znaczenia od nazwy natrĊtnego ptaka Kiebitz „czajki‖, a dokładniej od jego
głosu. „Etymologisches Wörterbuch‖ podaje, iż to figuratywne znaczenie wywodzić siĊ może
od

używanych

w

niemieckiej

gwarze

złodziejskiej

wyrazów

kiewischen, kiebitschen „durchsuchen, visitieren‖ (co potwierdza Harper w objaśnieniu
czasownika kibitz w „Online Etymology Dictionary‖), zaleca jednak porównanie
z pochodzącymi z jidysz leksemami koiwesch, kobesch „pokonać, uciskać, drĊczyć‖.
Hermann Bluhme w swoim słowniku pisze natomiast, iż leksem Kiebitz to zapożyczenie
o niejasnej etymologii, aczkolwiek autorzy obu tych niemieckich słowników zgodnie
określają przyrostek -itz
9

jako słowiański. W jĊzyku angielskim rzeczownik kiebitzer

DostĊp z: http://www.etymonline.com/index.php?term=kibitzer&allowed_in_frame=0 (2016-05-30).
DostĊp z: http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=kiebitz (2016-05-30).
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(od czasownika kibitz) zachował znaczenie „nieproszonego, natrĊtnego gapia i doradcy‖,
a autorzy „The Oxford English Dictionary‖ podają, iż wyraz ten pochodzi z jĊzyka
niemieckiego, a do jĊzyka angielskiego został zapożyczony z

używanego w Stanach

Zjednoczonych jidysz.

3. Ewolucja kibica w polskiej leksykografii
Jako pierwsi leksem kibic zanotowali Jan Karłowicz, Adam Kryński i Władysław
Niedźwiedzki w wydanym w roku 1902 „Słowniku jĊzyka polskiego‖, podając trzy jego
znaczenia:
1. elegant11, facet12; 2. „stały gość w knajpie, szczególnie utrzymującej kobiety‖;
3. „przypatrujący siĊ grającym w karty, szachy lub bilard, dymacz 13‖ (Karłowicz 1902: 318).

Jak widać w powyższym przykładzie na przełomie XIX i XX 14 wieku słowo kibic
odnosiło siĊ przede wszystkim do eleganckiego i strojnego wyglądu młodych mĊżczyzn
(z dzisiejszej perspektywy brzmi to jak dobry żart), dopiero zaś na trzecim miejscu podano
znaczenie „osoby przypatrującej siĊ grze w karty‖. Jednakże w opublikowany po 1935 roku
przez wydawnictwo Trzaski Everta i Michalskiego słowniku pod red. Tadeusza LehraSpławińskiego kibic to:
1. złoś. „nazwa człowieka obserwującego namiĊtnie i czynnie (przez nieproszone wtrącanie
siĊ) wszelkie gry i zabawy; grupa zapalonych kibiców na meczu piłki nożnej; kibice otoczyli
stoliki szachowe‖; 2. „ubiegający siĊ natarczywie o wzglĊdy czyjeś; natrĊt‖ (Lehr-Spławiński
1935: 1465).

Słownik ten po raz pierwszy notuje kibca w kontekście piłki nożnej, a podane w nim
znaczenie jest bardzo podobne do tych zamieszczonych w: „Etymologisches Wörterbuch‖,
„The Oxford English Dictionary‖ oraz „Online Etymology Dictionary‖. Być może świadczy
to o tym, iż słowo kibic mogło zostać zakorzenione w jĊzyku polskim, nie tyle przez
użytkowników jĊzyka niemieckiego, co przez jidysz właśnie. Należy tu pamiĊtać, iż w drugiej
połowie XIX wieku, jak i miĊdzywojniu na terenach dzisiejszej Polski mieszkało wiele osób
wyznania mojżeszowego. W roku 1921 stanowili oni 10,5 % ludności II Rzeczypospolitej,
11

Elegant „ten co siĊ elegantuje, modniś, frant, dandys, strojniś‖ (Karłowicz 1902: 686-7).
Facet „lekceważąca nazwa mĊżczyzny, szczególnie młodego eleganta; osobnik, osobistość, indywiduum,
jegomość, ktoś‖ (Karłowicz 1902: 709).
13
Dymacz „ten co dmucha; prowincjonalnie przyglądający siĊ grze w karty, kibic‖ (Karłowicz 1902: 616).
14
Podobne znaczenie notuje też wydany w 1907 roku „Słownik wyrazów obcych‖ Michała Arcta, jest to też
najstarsze źródło, w którym znalazłam leksem chuligan.
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a najwiĊcej mieszkało ich w Warszawie, Wilnie, Lwowie i Krakowie (WĊgrzynek15).
We Lwowie właśnie powstały dwa pierwsze polskie kluby piłkarskie (Chmielewski 2003:
82-84), a Cracovia16 Kraków w roku 1921 zdobyła jako pierwszy klub – tytuł Mistrza Polski
(PZPN17).
W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy zakazali Polakom uprawiania sportu,
ale w piłkĊ grano potajemnie, regularne mecze odbywały siĊ w m.in. Warszawie, Krakowie,
Łodzi, Poznaniu, Radomiu (PZPN18). Trzy lata po zakończeniu II wojny światowej odrodziła
siĊ liga, ale nie było w niej już zespołów ze Lwowa i Wilna, pojawiły siĊ za to nowe kluby,
jak Lechia Gdańsk czy Odra Opole (Krawczyński19).
W wydanym w roku 1964 „Słowniku jĊzyka polskiego‖ pod red. Witolda
Doroszewskiego kibic był rzeczownikiem neutralnym, który posiadał tylko jedno – sportowe
znaczenie, które w mniej lub bardziej zmienionej formie zachowało siĊ, aż do połowy
lat 90.20:
„widz przyglądający siĊ rozgrywkom sportowym, szachowym, karcianym itp. czĊsto jako
sympatyk jednej z grających stron‖ (Doroszewski 1964: 656).

W latach 70. XX wieku pojawiło siĊ w Polsce zjawisko stadionowego chuligaństwa,
a także subkultura szalikowców (Piotrowski 2012: 15), a kibice Lechii Gdańsk zaangażowali
siĊ w działalność polityczną (Wąsowicz 2006: 44).
Wydany w roku 1998 „Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny‖21 pod red.
Haliny Zgółkowej notuje dwa znaczenia22 leksemu kibic w tym jedno nowe nie-sportowe:
1. „osoba obserwująca zawody sportowe, najczĊściej dopingująca jedną z rywalizujących
stron‖; 2. „osoba, która obserwuje jakieś zdarzenie, czĊsto wyrażając sympatiĊ dla czĊści
uczestników tego zdarzenia‖ (Zgółkowa 1998: 111-112).

15

DostĊp z: http://www.sztetl.org.pl/?app=term&id=44&lang=pl_PL&x=showTerm (2016-05-31).
Żydzi, żydki, Icki, pejsy to określenia używane współcześnie w stosunku do kibiców Cracovii Kraków przez
fanów innych drużyn. Wynika to jednak, z tego, iż klub ten w czasach rosnącego antysemityzm był otwarty na
judaistów,
w
czasie,
w
którym
inni
odmawiali
im
ich
praw
(Wikipasy,
dostĊp
z: https://www.wikipasy.pl/%C5%BBydzi, 2016-05-30).
17
DostĊp z: https://www.pzpn.pl/federacja/historia (2016-05-29).
18
Tamże.
19
DostĊp z: http://www.patriota.pl/index.php/sport/61-rys-pilki (2016-05-29).
20
Podobne definicje notuje Mały słownik jĊzyka polskiego pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej
oraz Słownik jĊzyka polskiego pod red. M. Szymczaka.
21
Jest to najstarszy słownik, w którym znalazłam definicje kibola i szalikowca.
22
Podobne definicje zostały opublikowane również w „Słowniku współczesnego jĊzyka polskiego‖ pod red.
B. Dunaja oraz „Uniwersalnym słowniku jĊzyka polskiego‖ pod red. S. Dubisza.
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Dopiero zaś w roku 2011 w „Wielkim słowniku jĊzyka polskiego PAN‖ pojawia siĊ
osobna definicja dla kibica piłki nożnej:
„osoba interesująca siĊ karierą tego zawodnika lub tej drużyny, z którymi sympatyzuje,
dopingująca ich na zawodach sportowych‖ (WSJP23). 24

Definicja ta jest zapewne efektem narodzenia siĊ i rozwoju subkultury kibiców
piłkarskich, komercjalizacji piłki nożnej, a także powszechnemu dostĊpowi do Internetu,
dziĊki który pozwala na wymianĊ informacji miĊdzy kibicami, utrwalanie i archiwizowanie
twórczości, a także na lepszą organizacjĊ wewnątrz grupy (Piotrowski 2012: 18).
Zakończenie
W przeciwieństwie do autorów „Manifestu Białostockiego‖ nie analizowałam całej
terminologii, ale pojedynczy, lecz bardzo ciekawy leksem. Kibic przeszedł bardzo długą
drogĊ, a burzliwe szczególnie były jego początki. Najpierw był on zapożyczoną
z niemieckiego nazwą czajki, a już w roku 1902 określeniem strojnego mĊżczyzny, zaś
w 1935 – nieproszonego obserwatora czy natrĊta. Swą początkową wieloznaczeniowość
leksem ten utracił po II wojnie światowej na rzecz „obserwatora rozgrywek sportowych‖.
Ta tendencja utrzymywała siĊ do połowy lat 90-tych XX wieku, kiedy kibic nabrał bardziej
ogólnego znaczenia ‗obserwatora wydarzenia‘ (niekoniecznie sportowego). Kibic jednak
kibicowi jest nierówny, dlatego też piłkarscy fani również dążą do wyzbycia siĊ synkretyzmu
znaczeniowego i w stosunku do siebie używają leksemów o wĊższych znaczeniach, takich
jak np. szalikowiec, chuligan (jako określenia kibiców agresywnych i chĊtnych do bójki)
lub kibol czy ultras, które mają wskazywać na zaangażowanie danej osoby w działalność
na rzecz klubu. Tworzą też nazwy własne, np. Lwy Północy – nazwa stowarzyszenia kibiców
Lechii Gdańsk (Lwy Północy25) czy Jude Gang – bojówka kibiców Cracovii Kraków
(Wikipasy26).

23

DostĊp z: http://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=16328&id_znaczenia=0 (2016-05-29).
Słownik ten notuje również kibica partii politycznej „osoba przyglądająca siĊ jakimś wydarzeniom lub czyimś
działaniom i popierająca je‖.
(WSJP, dostĊp z: http://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=16328&id_znaczenia=0, 2016-05-29).
25
DostĊp z: http://lwypolnocy.pl/ (2016-05-30).
26
DostĊp z: https://www.wikipasy.pl/Jude_Gang (2016-05-30).
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Summary
Kibic has come a long way in Polish language. First it was a loanword from German
name of lapwing. In 1902 the meaning of this lexeme changed into ―elegant man‖, and in
1935 to ―officious meddler‖. After World War II kibic was only an ―observer of sport
competition‖ and that trend continued into the mid-90s, when kibic took a more general
meaning of ―observer of the event‖. Nowdays Polish football fann are using words with
narrower meaning in defining themselves like chuligan, ultras, kibol or names like Lwy
Północy or Jude Gang.
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OBRAZ ROZKOŃE V DÍLE BRUNA SCHULZE
Markéta FUCIMANOVÁ

The image of pleasure in works of Bruno Schulz

Abstract: In this paper, the author tries to point at some theme of pleasure that we can find
in the stories of B. Schulz. Besides the images of pleasure in the literary work of the author
in the article, the author also refers to his work of art, because these two areas Schulz's
creation are closely linked.
Keywords: linguistic worldview, Bruno Schulz, images of pleasure, pleasure
Contact: Ostravská univerzita; marketa.fucimanova@gmail.com
Dílo spisovatele a výtvarníka Bruna Schulze bylo v dČjinách předevńím polské
literatury a jazyka zkoumáno jiņ z mnoha stran, kdeņto v českém jazykovém prostředí se
s dílem tohoto autora ve filologickém výzkumu nesetkáme tak často, jak by si jistČ zaslouņil.
Jeho dílo totiņ poskytuje prostor mnoha úvahám a interpretacím a i v tomto článku se zkusíme
podívat na jeden aspekt jeho tvorby z perspektivy jazykového obrazu svČta, a to na motiv
rozkońe v jeho díle předevńím literárním, ale okrajovČ také výtvarném, neboť spolu tyto dvČ
oblasti neodmyslitelnČ souvisí a doplņují se.
V úvodu bychom rádi stručnČ představili autora Bruna Schulze, aby bylo moņné jej
zařadit do kontextu středoevropské literatury. Tento spisovatel a výtvarník se narodil v roce
1892 v rodinČ haličských Ņidů v mČstečku Drohobyč v tehdejńím Polsku, dnes na UkrajinČ.
Přes opakovanou snahu o studium architektury u nČj nakonec zvítČzila touha po umČní a po
nedokončených studiích se usadil zpČt v rodném mČstČ, kde pak celý ņivot učil výtvarnou
výchovu na místním gymnáziu. V roce 1915 ho postihla, pro jeho pozdČjńí dílo, důleņitá
ņivotní tragédie, zemřel mu otec. Ten se totiņ objevuje jako jeden z hlavních postav
v Schulzových povídkách, a jelikoņ je jeho dílo povaņováno za částečnČ autobiografické,
povaņuje se tato skutečnost za důleņitou a nelze ji opomenout. Celý ņivot byl Bruno Schulz
spíńe plachým a bojácným človČkem s velkým strachem ze zmČn, i proto pozdČji témČř nikdy
neopouńtČl své rodné mČsto, ač by mu to moņná mohlo zachránit ņivot. V roce 1942 byl totiņ
vyuņit jako prostředek vzájemné pomsty dvou nacistických důstojníku a jedním z nich
zastřelen. Za svůj ņivot napsal více ménČ pouze dvČ ucelené povídkové sbírky – Skořicové
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krámy a Sanatorium na Věčnosti, ačkoliv za svébytné literární dílo můņeme povaņovat také
nalezenou a Jerzym Ficowským kompletovanou sbírku korespondence, vydanou kniņnČ.
Ač nepříliń obsáhlé je dílo Bruna Schulze specifické a výjimečné obsahem
i interpretačními moņnostmi, my se zde budeme zabývat různými obrazy rozkońe, jeņ se v díle
tohoto autora objevují. Pro tuto stránku jeho tvorby je důleņité propojení hry s jazykem,
rozsáhlé metafory, veliká obrazotvornost, vytříbené a zajímavé propojení díla literárního
a výtvarného spolu s biografií. Schulzova metaforika se vņdy pohybuje na prahu reality a snu,
přičemņ to druhé se projevuje velice jemnČ, jakoby to byla svého druhu ozvČna reality (Dybel
2013: 11).
Určité stálé motivy rozkońe, erotiky a moņná i svým způsobem perverze, které
v Schulzových povídkách můņeme nalézt, budou předmČtem tohoto příspČvku. ZamČříme se
na „rozkoń― pouze v nČkterých povídkách z knihy Skořicové krámy (Sklepy cynamonowe),
a to předevńím z povídky Srpen, Ptáci a Navńtívení. Není pochyb o tom, ņe rozkoń, erotika
a emoce jsou v SchulzovČ literárním i výtvarném díle velice důleņité, v kaņdé z tČchto oblastí
vńak trochu jiným způsobem. V díle výtvarném se setkáváme se zobrazením výńe zmínČných
motivů jiņ na první pohled, kompozice je neukrývá. Kdeņto v literatuře je tomu mnohdy právČ
naopak, motivy rozkońe jsou jemnČ skryté, zastřené a zdůraznČné předevńím pomocí metafor
často také tvořených na základČ srovnání s dČji v přírodČ. Proto tedy povaņujeme za důleņité
spojit Schulzovu tvorbu literární a výtvarnou. StejnČ tak toto spojení vystihují slova Jerzyho
JarzĊbského z knihy Schulz: „W przypadku Schulza, tak jak w przypadku wiĊkszości
parających siĊ rysunkiem pisarzy, mamy do czynienia z wyraźnym podziałem sfer: rysunek
obsługuje nieco inny obszar emocjonalności twórcy niż proza, jest na inny sposób zmysłowy,
bardziej dosłownie siĊga w dziedzinĊ erotyki, chĊtniej niż literackie opisy spełnia serkretne
marzenia artysty. A przecież nie ma najmniejszej wątpliwości, że piórem i ołówkiem porusza
ta sama rĊka – i pewnie bez rysunków trudno byłoby nam dotrzeć w pełni do najgłĊbszych
zakamarków wyobraźni Schulza― (JarzĊbski 1999: 91). Je tedy důleņité zamyslet se nad tím,
v jakých kontextech se slovo rozkoń vyskytuje a čím se pochopení rozkońe popsané v díle
literárním a výtvarném různí. Hned v úvodu nám to můņe přiblíņit úryvek z povídky Srpen,
jde v nČm o popis bujnosti a plodnosti přírody propojený slovními spojeními evokujícími
váńeņ ņeny.: „…strąki nasion eksplodują cicho, jak koniki polne. (…) Na tych barach ogrodu
niechlujna, babska bujność sierpnia wyolbrzymiała w głuche zapadliska ogromnych
łopuchów, rozpanoszyła siĊ płatami włochatych blach listnych, wybujałymi ozorami miĊsistej
zieleni. Tam te wyłupiaste pałuby łopuchów wybałuszyły siĊ jak babska szeroko rozsiadłe, na
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wpół pożarte przez własne oszalałe spódnice. (…) Bodiaki, spalone słońcem, krzyczą,
łopuchy puchną i pysznią siĊ bezwstydnym miĊsem, chwasty ślinią siĊ błyszczącym jadem,
a kretynka, ochrypła od krzyku, w konwulsji dzikiej uderza miĊsistym łonem z wściekłą
zapalczywością w pień bzu dzikiego, który skrzypi cicho pod natarczywością tej rozpustnej
chuci, zaklinany całym tym nĊdzarskim chórem do wynaturzonej, pogańskiej płodności―
(Schulz 2006: 9).
Jak můņeme vidČt, jazykové vyjádření motivů rozkońe v literárním díle tohoto autora
na sebe upozorņuje neobvykle bohatým, originálním a velmi individuálním stylem výpovČdi.
Jeho jazyk je nasycen erotickými evokacemi, tedy i rozkońí, vńe v jazykových obrazech
s témČř barokní atmosférou, atmosférou bohatství a přesycení (Dybel 2013: 12). Upozornili
bychom také na zvukomalebnost. Uņití slov s hláskami B, L, P evokuje kulatost a zároveņ
tíhu, tíhu váńnČ, bujnosti, plodnosti. Neņ se budeme blíņe zabývat dalńím znázornČním výńe
uvedeného, pozastavíme se nad samotnou slovníkovou definicí pojmu rozkoń. V ní je tento
termín popsán jako „příjemný, vzruńující pocit potČńení, uspokojení, radosti; blaņenost, blaho,
slast, prudké citové vzplanutí, milostné zanícení; váńeņ, opojení―.1
Význam pojmu rozkoń se vńak v díle Bruna Schulze od základní koncepce termínu
přeci jen mírnČ lińí, a to předevńím díky kontextu, v nČmņ se vyskytuje, a který tak udává
konceptuální postřehnutí rozkońe v jiných konotacích. Uvedeme nČkolik příkladů z povídky
Navńtívení: „W świetle pozostawionej przezeń świecy wywijali siĊ leniwie z brudnej pościeli,
wystawiali, siadając na łóżkach, bose i brzydkie nogi i z skarpetką w rĊce oddawali siĊ
jeszcze przez chwilĊ rozkoszy ziewania – ziewania przeciągniĊtego aż do lubieżności, do
bolesnego skurczu podniebienia, jak przy tĊgich wymiotach.― Nebo také: „Mój ojciec łączył
siĊ z tym instrumentem długą kiszką gumową, jakby krĊtą, bolesną pĊpowiną, i tak połączony
z żałosnym przyrządem nieruchomiał w skupieniu, a oczy jego ciemniały, zaś na twarz
przybladłą wystĊpował wyraz cierpienia czy jakiejś wystĊpnej rozkoszy― (Schulz 2006: 1314). V obou uvedených citátech můņeme vyčíst, ņe Schulz pojmu rozkoń dodává, na rozdíl od
slovníkové definice, kontext originální, který její význam posouvá smČrem k extázi oscilující
mezi příjemnými pocity, bolestí a utrpením. V tČchto dvou ukázkách souvisí s čistČ
fyziologickými jevy vyznívajícími negativnČ, ačkoliv v konečném významu jde o pozitivní,
vzruńující proņitky, které jeho literární postavy proņívají. Rozkoń se tedy objevuje ve
1

Dostupné z:
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=rozko%C5%A1&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
(2016-08-15).
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významu obráceném smČrem k utrpení, jak z ukázky zaznČlo: výraz utrpení či jakési zvláńtní
rozkońe, nebo rozkońi zívání (…) protaņeného aņ ke smyslnosti a k bolestné křeči patra jako
při prudkém zvracení – takové konotace se tedy místo s nejpříjemnČjńími pocity pojí s jejich
významovým opakem. V tomto případČ je rozkoń v díle Bruna Schulze mnohdy „antirozkońí―
či „antiextází―, čímņ se snaņíme jednoslovnČ popsat vztah příjemného s nepříjemným tak, jak
to z textu Schulze vyplývá. Takto se dostáváme k často ve spojení s tímto autorem
zmiņovanému masochismu a submisivnosti, zároveņ k vnímání jeho tvorby jako z velké části
autobiografické. V rozhovoru s Józefem Nachtem, jehoņ část publikoval ve své knize
M. P. Markowski, se Schulz přiznává, ņe jeho sklony k masochismu jsou v kresbách
odhalovány přímo a naopak je tomu v povídkách: „Poza kilkoma marginalnymi miejscami,
ani Sklepy cynamonowe, ani Sanatorium pod Klepsydrą nie zdradzają intensywnego
zaciekawienia autora seksualnością. Kiedy jednak zaczniemy oglądać jego grafiki, sytuacja
zmienia siĊ radykalnie. Podczas gdy twórczość literacka zwrócona jest ku jaśniejszym
stronom świata (...), twórczość graficzna pełna jest mroków i seksualnych ekscesów. (...)
Jedna z nielicznych bezpośrednich wypowiedzi znajduje siĊ w wywiadzie, jakiego Schulz
udzielił Józefowi Nachtowi. – Już dawno zauważyłem, że w pisaniu wyżywa siĊ pan
duchowo, a w rysunkach seksualnie. – Tak też jest. Nie potrafiłbym napisać masochistycznej
powieści. Zresztą wstydziłbym siĊ― (Markowski 2007: 203). Zde je předmČtem zkoumání
tedy jemnČjńí oblast tvorby B. Schulze.
K objasnČní vztahu Schulze k této, jak jsme ji nazvali, antirozkońi a k bliņńímu
pochopení, jakým způsobem přistupoval k otázkám rozkońe, nám můņe pomoci právČ jeho
biografie. Je třeba si uvČdomit, ņe zkoumání Schulzova jazyka se opírá také o tyto stálé
mimojazykové aspekty. „Trzeba sobie jednak zdać sprawĊ, że badania takie, zwłaszcza jeśli
dotyczą

jĊzyka

pozajĊzykowych―

pisarza,

wymagają

(Bugajski,

uwzglĊdnienia

Wojciechowska

2000:

wielu
153).

różnorodnych
Jako

jeden

aspektów
z tČchto

mimojazykových aspektů nám mohou poslouņit tváře nČkterých Schulzem nakreslených
muņů, včetnČ ilustrací k povídkám. Jsou to totiņ nepochybnČ autoportréty, stejnČ jako
povídková sbírka Skořicové krámy, která je povaņovaná za inspirovanou ņivotem jejího
autora. Faktem zůstává, ņe tvorba se stala pro Schulze útČkem před skutečností. V soukromém
ņivotČ se choval spíńe ustrańenČ, bázlivČ. Jerzy Speina o jeho osobnosti píńe: „W tym
kontekście aktywność artystyczną należałoby tłumaczyć, zgodnie z dyrektywą Freuda, jako
pewną strategiĊ psychiczną, rodzaj ucieczki od życia, obrony i zarazem podboju czy odwetu,
słowem – jako proces racjonalizowania własnej wewnĊtrznej słabości― (Speina 1976: 18).
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Kdeņto Gombrowicz Schulze charakterizoval jako „gnoma, maleńkiego, olbrzymiogłowego,
jakby zanadto zalĊknionego, aby odważyć siĊ na istnienie, z życia wyrzuconego,
przemykającego siĊ chyłkiem, na marginesie― (Gombrowicz 1997: 11). Z toho, co o autorovi
víme, můņeme usoudit, ņe Gombrowicz se ve svých slovech nemýlil a Schulz se neustále
pohyboval na hranici skutečnosti a snu. To způsobilo, ņe své myńlenky, sny a touhy, stejnČ
jako erotické představy, mohl vyjádřit skutečnČ spíńe v literárním i výtvarném díle. Pomocí
tČchto dvou nástrojů vcházel do ideálního a vysnČného svČta, slova se pro nČj stala jakousi
formou autoterapie, neboť pro autora důleņitý otec je v jeho povídkách, jak zjińťuje Paweł
Dybel v článku Sierpniowe inicjacje, otcem, který vlastnČ nikdy neexistoval. Proto se mu
nepodařilo dát synovi mantinely a ten pak ve svých představách překračuje hranice, vstupuje
do pohanského svČta, který se perverznČ opájí vlastním přebytkem. Vńechno se v jeho svČtČ
vylévá z břehů, je ovládán nejistotou hranic a zkuńenost rozkońe se tak vņdy zmČní v utrpení
(Dybel 2013: 10). A smrt Schulzova otce se ukazuje jako ústřední problém, se kterým se
pomocí literatury snaņil vyrovnat.
Vzhledem k výńe zmínČnému si dovolíme odbočku do dČtství Bruna Schulze, k tomu,
co popsal Jerzy Ficowski v díle Regiony wielkiej herezji: „OszczĊdzany przez matkĊ, która
nań nigdy nie podniosła rĊki, bywał Bruno karany przez niańkĊ w czasie nieobecności
rodziców w domu. Nigdy siĊ na to nie poskarżył i tylko po wielu latach zwierzał siĊ bliskiej
mu osobie, że zapewne te zamierzchłe i drobne na pozór incydenty stały siĊ przyczyną jego
masochistycznych skłonności, które z czasem miały siĊ rozwinąć i utrwalić― (Ficowski 2002:
25). Zde jsme slyńeli argument samotného Schulze (skrze interpretaci Jerzyho Ficowského),
který poukazuje na to, ņe si byl svých sklonů zcela vČdom, dokázal je vČrohodnČ přenést
z oblasti vlastního ņivota do prózy a kresby. Jak jiņ dříve zaznČlo, v kresbách si dovolil být
otevřenČjńí neņ v literatuře, kde ovńem motivy rozkońe nacházíme hojnČ a navíc je můņeme
spojit s emocemi, které je v metaforách doprovázejí. Emoce se projevují fyziologickým
popisem tváře hlavního hrdiny či jeho otce – druhého hlavního hrdiny povídek – slovnČ se
zobrazují popisováním křeče, bolesti, slz apod. Zde bychom rádi citovali slova Jany
Raclavské na toto téma, neboť podtrhují výńe zmínČný fakt popisu emocí u Schulze: „Siła
emocji odpowiada ważności sytuacji lub wydarzenia dla jednostki. Przeżycia wewnĊtrzne
mogą być połączone z dającym siĊ zaobserwować wyrazem twarzy, gestykulacją, zmianami
głosu itp. (…) każdą emocjĊ można uważać za specyficzną kategoriĊ wywołującą szczególne
przeżycie, mające charakterystyczne cechy fizjologiczne, behawioralne i socjalne, na które
wpływają specyficzne podniety i wydarzenia. Drugim faktem jest to, że niektóre z owych
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przeżyć dopiero po ocenie sytuacji doświadczane są jako miłe lub niemiłe― (Raclavská,
SlamČník 2014: 48-49).
Výńe uvedený citát přesnČ shrnul podstatu toho, co se v hrdinech povídek odehrává.
Totiņ to, co je milé a nemilé (příjemné a nepříjemné) v díle Bruna Schulze, se stává čistČ
individuální záleņitostí, subjektivním vnímáním autora, potaņmo čtenáře. Masochistické
sklony, které ve spojení s rozkońí můņeme v SchulzovČ díle bezpochyby nalézt, mohou být
pro nČkoho příjemným a vzruńujícím záņitkem – proņitkem, stejnČ jako pro jiného naopak
proņitkem negativním, tedy zcela opačným. Samotnému autorovi ńlo vńak předevńím
o vyjádření sebe sama, o jistou autokreaci, která byla, jak jsme jiņ zmínili, svým způsobem
formou autoterapie.
Můņeme tedy konstatovat, ņe obraz rozkońe v díle Bruna Schulze úzce souvisí
s tČlesností, tedy fyzickým vzruńením. Autorova vize rozkońe je vńak jiná neņ rozkoń ze
slovníkové definice, dalo by se říci, ņe je vnímána opačnČ. Obsahuje jistou přidanou hodnotu
pojící se s nČčím negativním, co na sebe vńak přijímá pozitivní konotace. Pro potvrzení tČchto
slov uvádíme pasáņ z povídky Pan: „Te oczy patrzyły na mnie i nie patrzyły, widziały mnie
i nie widziały wcale. Były to pĊkające gałki, wytĊżone najwyższym uniesieniem bólu albo
dziką rozkoszą natchnienia. I nagle z tych rysów, naciągniĊtych do pĊkniĊcia, wyboczył siĊ
jakiś straszny, załamany cierpieniem grymas i ten grymas rósł, brał w siebie tamten obłĊd
i natchnienie, pĊczniał nim, wybaczał siĊ coraz bardziej, aż wyłamał siĊ ryczącym,
charczącym kaszlem śmiechu― (Schulz 2006: 38).
Poslední formou rozkońe je rozkoń související čistČ se vztahem ņeny a muņe, s jejich
obrazem. Po tematické analýze vybraných Schulzových povídek můņeme dojít k závČru, ņe
muņ – zde předevńím Jakub – otec hlavního hrdiny – je neustále přemýńlející postavou ņijící
ve svČtČ představ, citlivou na podnČty různého druhu. Tento ve významu logos – je právČ
často vykreslován – v konfrontaci s obrazy Schulze – jako malý muņ s velkou hlavou. Snaņí
se svými myńlenkami a citlivostí obohatit svČt kolem sebe. Ale je-li konfrontován s aspekty
ņenskosti, které v povídkách silnČ korespondují s tČlesností, matérií a matriarchátem,
s velikostí a plodností, tedy s oblastí bios – biologickou, okamņitČ se do sféry této ņenské
dominance vrhá a podléhá jí. Ta si ho pak zcela podmaņuje, a to jak po duchovní, tak i tČlesné
stránce. To se poté v díle výtvarném umocņuje a přechází aņ do muņské poddanosti,
submisivity. Konfrontace logos a bios je jedním z ústředních motivů tČchto povídek.
V povídkách Ptáci je úryvek, jenņ dokonale vyjadřuje ņenskou dominanci. Ilustruje
koncentraci muņovy pozornosti na ņenu, vidČnou jako obraz tČlesnosti a dominance: „Matka
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nie miała nań żadnego wpływu, natomiast wielką czcią i uwagą darzył AdelĊ. Sprzątanie
pokoju było dlań wielką i ważną ceremonią, której nie zaniedbywał nigdy być świadkiem,
śledząc z mieszaniną strachu i rozkosznego dreszczu wszystkie manipulacje Adeli.
Wszystkim jej czynnościom przypisywał głĊbsze symboliczne znaczenie. Gdy dziewczyna
młodymi i śmiałymi ruchami posuwała szczotkĊ na długim drążku po podłodze, było to
niemal ponad jego siły. Z oczu jego lały siĊ wówczas łzy, twarz zanosiła siĊ od cichego
śmiechu, a ciałem wstrząsał rozkoszny spazm orgazmu. Jego wrażliwość na łaskotki
dochodziła do szaleństwa. Wystarczyło, by Adela skierowała doń palec ruchem oznaczającym
łaskotanie, a już w dzikim popłochu uciekał przez wszystkie pokoje, zatrzaskując za sobą
drzwi, by, wreszcie w ostatnim paść brzuchem na łóżko i wić siĊ w konwulsjach śmiechu pod
wpływem samego obrazu wewnĊtrznego, któremu nie mógł siĊ oprzeć. DziĊki temu miała
Adela nad ojcem władzĊ niemal nieograniczoną― (Schulz 2006: 18-19). Ze slov této ukázky
můņeme vyčíst, jakou moc má sluņebná Adéla nad otcem, jak k ní otec vzhlíņí, rozkoń tČlesná
se stává silnČjńí neņ imaginární a ovládá lidské ratio, vítČzí bios nad logos.
Na závČr tohoto příspČvku bychom rádi shrnuli nČkteré aspekty rozkońe v SchulzovČ
díle, jenņ se po důkladnČjńí analýze jazykové a literární v nČkterých povídkách tohoto autora
objevují. První rozkońí je rozkoń tČlesná – vzhledová, související s pozorováním ņen, s jejich
kyprým, plodným tČlem; ņena působí jako jeden z nástrojů, které slouņí k rozkońi muņe,
přičemņ má nad ním zcela dominantní moc. S tím souvisí druhý aspekt rozkońe – rozkoń
fyzických pocitů. Extázi způsobují podnČty různého druhu, ale důleņité je, ņe pocity se snoubí
s vnČjńí fyzickou stránkou, např. pozicí tČla, grimasami, křečemi, a to vńe vņdy na hranici
bolesti a utrpení – tedy vedoucí k jisté formČ masochismu. A třetí oblastí, ve které spatřujeme
vyřčenou rozkoń, souvisí s přírodními popisy, metaforami z oblasti přírody, často popsanými
stejným způsobem, jako líčení ņenského tČla, metafory evokující plnost, masitost, vlhkost
apod. Charakteristika má mnoho společného s popisem orgiastických stavů a sexuální
dominance ņen, jejich nadvláda nad muņem a jeho bezbřehý obdiv k jejich „formČ―, tedy
formČ tČlesné, materiální. Vzhlíņení k ņenČ jako bohyni, ovńem bohyni s falickým významem
a fyzickou nadvládou.

Summary
Pleasure has in the Schulz's work many images, emerging after a thorough analysis
of literary and artistic activities. The first is carnal pleasure, associated with the observation
of women and their ―fleshy‖ body; a woman is considered as one of the tools of man's
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pleasure, at the same time is over him completely dominant. A second aspect is descriptions
of pleasure of the body and its physicality. Ecstasy evoke different kinds of stimuli and it's
important that feelings combined with the position of the body twitches, spasms oscillating
around suffering. The third area is a pleasure combined with descriptions of nature, often
evoke female body and fertility.
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TROPY ŚRODKOWOEUROPEJSKOŚCI W TWÓRCZOŚCI BRUNONA SCHULZA
Błażej SZYMANKIEWICZ
The traces of “Central Europeanism” in Bruno Schulz’s prose
Abstract: In my article I‟m trying to expose and analyze certain issues and motifs in works
of Bruno Schulz, which can be described and considered as the part of so-called “Central
Europeanism” in literature. In this case, three main problems are the most interesting part
for me – the first one: the question of formal and thematic “heritage” of Galicia and AustroHungary in the Schulz‟s short stories; problem of time and history in the Central-European
conditions; and the third one: Schulz's understanding of myth as a factor which can be both
appreciated, but also deconstructed.
Keywords: Bruno Schulz, Central Europe, Austro-Hungary, modernism, critical modernity
Contact: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; szymankiewiczblazej@gmail.com
Wpływ kultury, sztuki, filozofii oraz prądów intelektualnych Austro-WĊgier na
twórczość Schulza był wielokrotnie przywoływany przez komentatorów jego dzieł. Nie mam
tutaj na myśli jedynie rzeczy z pozoru detalicznych, takich jak wzmiankowanie c.k. tabaktrafik, Anny Csillag, Franciszka Józefa i ksiĊcia Maksymiliana na łamach jego prozy.
Chciałbym zwrócić uwagĊ na „bagaż intelektualny‖, różnorakie inspiracje (głównie
formalne), jakie Schulz zaczerpnął z kultury imperium, które przez ponad ćwierć wieku było
„jego‖ państwem. Koniecznie okaże siĊ tutaj odwołanie do biografii pisarza.
Schulz po ukończeniu Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa
w Drohobyczu udał siĊ do Lwowa, aby podjąć studia na tamtejszej politechnice. Jednym ze
zwrotnych momentów w jego życiu stały siĊ (według opisu Wiesława Budzyńskiego i relacji
Andrzeja Chciuka) tzw. krwawe wybory w Drohobyczu. Nie bez znaczenia był także pobyt
Schulza w Wiedniu, w którym studiował architekturĊ – spĊdził tam niemal całą I wojnĊ
światową1 (Caneppele 2003: 533). Nie wiemy, czym zajmował siĊ oprócz studiów, ale, jak
pisze M. P. Markowski, „z pewnością przesiąka literacką i artystyczną atmosferą Wiednia,
przez wielu uznawanego za kulturalną stolicĊ Europy‖ (Markowski 2007: 165). Wspomina
o tym również Jan Gondowicz:
1

Zob. Caneppele, P. Bruno Schulz w Wiedniu. In: Kitowska-Łysiak, M. i W. Panas, eds. W ułamkach
zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci. Lublin, 2003, s. 533.
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(…) u Schulza jest to także Musilowska czerń moralna podejrzanych podniet zmierzchowej
kultury Austro-WĊgier – kraju, którego artysta był obywatelem nie tylko z racji urodzenia.
W istocie Schulz wywodzi siĊ wprost z tej dobroduszno-demonicznej krainy, której zasadą
istnienia w trwający ćwierć wiek schyłku była ambiwalencja chaosu i biurokracji, bądź –
w sferze artystycznej – wdziĊku i samozatraty. Towarem eksportowym monarchii Franciszka
Józefa I, tej oazy nierzeczywistości na mapie Europy, był już na długo przed jej zgonem
narkotyczny mit dekadencji. Trwa on – nie bez udziału Schulza – do dzisiaj. Słowem, c. i k.
monarchia sprawdziła siĊ lepiej w życiu pozagrobowym niż realnym. Dodać trzeba, że w
latach wojny Schulz spĊdził co najmniej dwa i pół roku w Wiedniu, tuż przed ostatecznym
finałem, i kontakt z artystycznym wymiarem tej upiornej końcówki stanowić mógł decydujący
bodziec jego duchowego rozwoju (Gondowicz 2014: 55-56).

Schulz był, rzecz jasna, nie tylko dzieckiem Wiednia, ale także Galicji, gdzie siĊ
wychowywał i spĊdził niemal całe swe życie. Bohdan Budurowycz podkreśla kulturowo
ambiwalentny charakter tego obszaru: „Pod wzglĊdem kulturowym bliska Europie
Zachodniej, odłączona jednak sztucznie na północy i wschodzie od swych duchowych
korzeni, Galicja była regionem cierpiącym na ostry kryzys tożsamości i podzielonym wbrew
własnej woli (…)‖ (Budurowycz 1992: 9). Z pewnością oddziaływało to na kondycjĊ jej
mieszkańców, w tym samego Schulza, a otaczająca rzeczywistość znajdowała odbicie w jego
twórczości. „Nawet jego sposób pisania – długie, wyszukane zdania, niekiedy zwiły styl
i czĊste używanie obcych słów – jest bliski austro-galicyjskiemu urzĊdniczemu żargonowi
z jego niejasną, pretensjonalnie przegadaną frazeologią.‖ (Budurowycz 1992: 13). Kolejny,
ciekawy trop, na który wskazuje Andrzej Niewiadomski, to skojarzenie twórczości Schulza
z barokiem (Niewiadomski 2013: 19) – okres ten, głównie w muzyce i architekturze,
określany jest czĊsto przez badaczy jako najważniejszy i najbardziej spoisty dla krajów
środkowoeuropejskich2. Ważne w przypadku pisarstwa autora Sklepów cynamonowych okażą
siĊ wątki zaczerpniĊte z niemieckiego (neo)romantyzmu. Nie ulega jednak wątpliwości, że
najważniejszym kontekstem artystycznym twórczości Schulza jest sztuka secesyjna oraz
tendencje z początku wieku XX.
Schulzowska proza siĊga korzeni młodopolskich, a autorskie koncepcje artysty i sztuki
biorą swój początek u „przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza (…) tradycji
symbolistycznych‖ (Bolecki, JarzĊbski, Rosiek 2006: 27). Autor Sklepów cynamonowych jest
jednak pisarzem nietypowym, który łączy w swej twórczości tendencje starsze (oprócz
młodopolszczyzny, symbolizmu, ekspresjonizmu i impresjonizmu ważne miejsce zajmuje
także tradycja romantyczna) oraz trendy mu współczesne. Krytycy miĊdzywojnia mieli
2

O znaczeniu baroku dla sztuki środkowoeuropejskiej (głównie dla literatury) pisze Pospíńil, I. Areál
a filologická studia. Brno, 2013, s. 52–60.
187

z klasyfikacją prozy Schulza nie lada problem – z jednej strony zwracano uwagĊ na jej
„secesyjność‖, spóźnioną modernistyczność, z drugiej – jawiła siĊ jako zupełnie nowa jakość,
stawiano autora Wiosny w jednym szeregu z awangardzistami lub zwracano uwagĊ na
powinowactwo z takimi twórcami jak Gombrowicz czy Choromański. PodrĊcznikowym,
banalnym tropem jest wskazywanie na Schulzowski oniryzm, niemniej poetyka marzenia
sennego stanowi jeden z głównych wyznaczników surrealizmu. Tak o inspiracjach pisarza
z Drohobycza pisał Bronisław Mamoń:
Tradycja literacka Schulza ma dwa kierunki: Młoda Polska i surrealizm. Po młodopolsku jest
rozgadany, lirycznie wylewny i retoryczny. Z surrealizmem wiąże go widzenie świata
w doznaniach, wrażeniach i drganiach. Schulz znacznie wiĊcej ma do powiedzenia o tym, co
siĊ dzieje poza progiem naszej świadomości niż w świecie empirii. Świat Schulza to
bezkształtna materia wyłaniająca siĊ ze złóż podświadomości, gdzie związki miĊdzy
zjawiskami są odległe a asocjacje przypadkowe. – Jest to świat nienazwanego (cyt. za: Speina
1974: 27).

Schulz był artystą synkretycznym, godzącym w swym programie literackim
różnorakie

kierunki,

style

i

filozofie.

Autor

Sklepów

cynamonowych

uważał

wieloznaczeniowość za najważniejszą cechĊ literatury nowoczesnej. Nie inaczej było w jego
przypadku: to pisarstwo o niebywałym potencjale interpretacyjnym, które badacze
odczytywali przez pryzmat różnorakich koncepcji, m.in. Schopenhauera, Nietzschego,
Heideggera, Bergsona, Ciorana, Hegla czy psychoanalityków. Do heglizmu w kontekście
środkowoeuropejskim (a jest to filozofia niezwykle istotna dla tego obszaru), który pojawia
siĊ u Schulza, powrócĊ w kolejnej czĊści artykułu.
Schulz,

jak

przystało

na

środkowoeuropejskiego

przedstawiciela

krytycznej

nowoczesności, to pisarz obsesyjny, a jedną z jego wielu namiĊtności jest czas. SpróbujĊ siĊ
wiĊc zastanowić, jak wygląda Schulzowska koncepcja czasu i jak może ona zostać odczytana
w kontekście środkowoeuropejskim.
Czas i historia to bez wątpienia jedne z tych zagadnień, które mogą zostać uznane za
kluczowe dla tożsamości i literatury środkowoeuropejskiej. W Zdradzonych testamentach
Milan Kundera snuje intrygujące rozważania nad historią:
Historia. Czy można siĊ jeszcze powoływać na ten niemodny autorytet? To, co powiem, bĊdzie
wyznaniem ściśle osobistym: jako powieściopisarz czułem zawsze, że przebywam w historii,
to znaczy pośrodku jakiejś drogi, prowadząc dialog z tymi, którzy mnie poprzedzili, a może
i z tymi, którzy przyjdą. MówiĊ oczywiście o historii powieści, o żadnej innej, i mówiĊ o tej,
którą widzĊ: nie ma ona nic wspólnego z pozaludzkim rozumem Hegla; nie jest ani
ustanowiona z góry, ani tożsama z ideą postĊpu; (…) moje powieści zieją wstrĊtem do Historii,
tej wrogiej, nieludzkiej siły, która, nie proszona, nie pożądana, osacza z zewnątrz nasze życie
i je niszczy. Jednak w tej dwoistej postawie nie ma nic niespójnego, gdyż Historia ludzkości
i historia powieści są czymś zupełnie odmiennym. Podczas gdy ta pierwsza nie należy do
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człowieka, jest mu narzucona jako obca siła, na którą nie ma on żadnego wpływu, historia
powieści zrodziła siĊ z wolności człowieka, z jego w pełni osobistych dokonań.. Sens historii
sztuk przeciwstawia siĊ sensowi Historii właściwej. Historia sztuk jest poprzez swój osobisty
charakter zemstą człowieka na bezosobowości Historii ludzi (Kundera 2003: 19-20).

Dla pisarzy środkowoeuropejskich historia czĊsto stanowi tło zdarzeń, jednostkowych,
egzystencjalnych

przeżyć

bohaterów,

których

problemy

tożsamościowe

wynikają

z konkretnych uwarunkowań historycznych albo też (wielka) historia nie zostaje fabularnie
skonkretyzowana i staje siĊ metaforą: przemian społecznych, totalitaryzmów, konfliktów
zbrojnych. W tak tragicznie dotkniĊtym przez historiĊ miejscu, jakim jest Europa Środkowa,
sytuacja egzystencjalna pojedynczego człowieka musi być uwarunkowana sytuacją dziejową.
Jak mają siĊ te stwierdzenia do pisarstwa Schulza?
Autorzy literatury nowoczesnej problematyzują kwestie temporalności – głównym
i najbardziej oczywistym przykładem byłby tutaj Proust. Chociaż intencje Schulza i Prousta
mogą wydawać siĊ podobne, istnieją w ich pojmowaniu czasu dwie zasadnicze różnice, na
które zwrócił uwagĊ Jerzy Speina. U autora W poszukiwaniu straconego czasu
rekonstruowanie przeszłości odbywa siĊ spontanicznie, można w tym przypadku mówić
o procesie wyzwolonym za pomocą swobodnych skojarzeń, natomiast u Schulza ów proces
wydaje siĊ być kontrolowany przez świadomość (Speina 1974: 30). Przeszłość i miniony czas
stanowią zasadniczą tematykĊ Schulzowskich opowiadań, ale jest to przeszłość swoista: to nie
intelektualne wspomnienia, ale wyraziste obrazy, jak gdyby zdarzenia były dopiero w fazie
obserwacji, „dziania siĊ‖. Bardzo trudno zorientować siĊ, co w tej prozie jest wspomnieniem,
a co teraźniejszością.

Schulz

w

swojej

twórczości

problematyzuje

rzeczywistość,

wykrzywia

czasoprzestrzeń, walczy z ontologicznymi oczywistościami, mnoży paradoksy. „Walczy‖
także z Heglowskim ujĊciem biegu dziejów, z totalitarną „wielko-narracyjną‖ koncepcją
historii. W istocie, czas Heglowski można porównać do rozpĊdzonego pociągu pancernego,
który nigdy siĊ nie zatrzymuje i niszczy wszystko na swojej drodze. U Schulza ów pociąg siĊ
wykoleja – pisarz tworzy taką koncepcjĊ zdarzeń i narracji, która dowartościowuje „boczne
odnogi czasu‖.
Zwykle fakty uszeregowane są w czasie, nanizane na jego ciąg jak na nitkĊ. Tam mają one
swoje antecedensy i swoje konsekwencje, które tłoczą siĊ ciasno, nastĊpują sobie na piĊty bez
przerwy i bez luki. Ma to swoje znaczenie i dla narracji, której duszą jest ciągłość i sukcesja.
Cóż jednak zrobić ze zdarzeniami, które nie mają swego własnego miejsca w czasie, ze
zdarzeniami, które przyszły za późno, gdy już cały czas był rozdany, rozdzielony, rozebrany,
i teraz zostały niejako na lodzie, nie zaszeregowane, zawieszone w powietrzu, bezdomne
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i błĊdne? Czyżby czas był za ciasny dla wszystkich zdarzeń? Czy może siĊ zdarzyć, aby już
wszystkie miejsca w czasie były wyprzedane? Zatroskani, biegniemy wzdłuż tego całego
pociągu zdarzeń, przygotowując siĊ już do jazdy. (…)
Czy czytelnik słyszał coś o równoległych pasmach czasu w czasie dwutorowym? Tak,
istnieją takie boczne odnogi czasu, trochĊ nielegalne co prawda i problematyczne, ale gdy siĊ
wiezie taką kontrabandĊ jak my, takie nadliczbowe zdarzenie nie do zaszeregowania – nie
można być zanadto wybrednym. Spróbujmy tedy odgałĊzić w którymś punkcie historii taką
boczną odnogĊ, ślepy tor, ażeby zepchnąć nań te nielegalne dzieje3 (Schulz 1957: 132).

To temporalne rozgałĊzienie może być naturalnie kolejnym elementem inspirowanym
sztuką secesyjną. Tutaj nie tylko przedmioty, martwa materia, ale i cała czasoprzestrzeń,
przybiera formĊ arabeski.
W Schulzowskim uniwersum prawomocność liniowej osi czasu zostaje podważona.
Czas nie jest tu wielopoziomowy, ile rozwarstwiony. W prozie autora Wiosny może on także
ulec swoistemu zastygniĊciu lub zostać cofniĊty. Jak powiada doktor Godard w Sanatorium
pod klepsydrą:
Cały trick polega na tym (…) że cofnĊliśmy czas. Spóźniamy siĊ tu z czasem o pewien
interwał, którego wielkości niepodobna określić. Rzecz sprowadza siĊ do prostego
relatywizmu. Tu po prostu jeszcze śmierć ojca nie doszła do skutku, ta śmierć, która go
w pańskiej ojczyźnie już dosiĊgła (Spk: 231).

Drohobycz w opowiadaniach Schulza to w istocie Hrabalowskie „miasteczko,
w którym czas siĊ zatrzymał‖. Niezgoda na upływ czasu, na pewne zmiany (co zarysowane
zostaje w Ulicy krokodyli) i na banalne, pospolite doświadczanie temporalności, może zostać
zinterpretowane jako pogląd antyheglowski. Jak zauważa Barbara Sienkiewicz, Schulz jest
zaciekłym krytykiem kultury wyrastającej z dziewiĊtnastowiecznego historyzmu i idei
postĊpu. „Schulz – jak Nietzsche – odrzuca Heglowską filozofiĊ dziejów, człowiekowi
historycznemu przeciwstawia ponadhistorycznego‖ (Sienkiewicz 2003: 405), pisze badaczka.
Z kolei Krzysztof Stala, który jako jeden z niewielu badaczy podjął siĊ próby
komplementarnego ujĊcia problematyki Schulzowskiego czasu (Stala 1995: 101-145),
stwierdza:
Czas akcji jest tu (w Wiośnie – przyp. B. Sz.) właściwie parodią Heglowskiego ducha dziejów.
Rozwijanie siĊ wiosny to próba permanentyzacji rewolucji – zarówno w naturze, jak
i w historii. Wiosna chce stać siĊ „wiosną ostateczną‖, rewolucja chce ogłosić wieczne
panowanie czerwieni, wolności, fantazji. Ale ostatnia scena opowiadania rozbija wszystkie
złudzenia: żadna wiosna nie jest ostateczna, żadna rewolucja – permanentna. Dzieje mają swą
własna logikĊ, niedostĊpną ludzkiemu umysłowi, niedostĊpną maluczkim. Historia
wykorzystuje ich tylko w swym „nieobjĊtym‖ procesie, ażeby później odrzucić – już
3

Dalsze cytaty z tego wydania oznaczam w tekście skrótami SC (dla Sklepów cynamonowych) i Spk (dla
Sanatorium pod klepsydrą) wraz z numerem strony.
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niepotrzebnych „byłych‖ bohaterów. (…) Wiosna, jedyne opowiadanie Schulza, które zahacza
o czas historyczny operuje raczej emblematami, alegoriami Historii, nie prowadzając
właściwego czasu chronologii. Czas jest tutaj jakby zacytowany, wpleciony w rzeczywistość
na zasadzie abstrakcyjnych odwołań do postaci i wydarzeń z historii właściwej. Czas historii
zostaje zobrazowany, sparodiowany i ostatecznie rozpuszczony w chronicznym czasie mitu
(Stala 1995: 132-133).

Schulz czasowi „pustemu‖ przeciwstawia czas pełny, czy może wrĊcz – przepełniony
(„Bo są rzeczy, które siĊ całkiem, do końca, nie mogą zdarzyć. Są za wielkie, ażeby siĊ
zmieścić w zdarzeniu, i za wspaniałe. Próbują one tylko siĊ zdarzyć, próbują gruntu
rzeczywistości, czy je uniesie‖) (Spk: 131). Koncepcja czasu u Schulza jest także ideą czasu
„zdarzeniowego‖, niejako fenomenologicznego – w świecie pisarza wszystko dzieje siĊ
poniekąd od zdarzenia do zdarzenia. Schulz przeciwstawia czasowi historycznemu czas
prywatny, mitologiczny, multilinearny lub cyrkulacyjny. Taka koncepcja czasu czyni z niego
przedstawiciela środkowoeuropejskiego ahistoryzmu w literaturze.
Kolejnym środkowoeuropejskim tropem w twórczości Schulza jest mit. Mit oraz
baśń, do których silnie odwołuje siĊ autor Wiosny mają zdolność unieważniania czasu (Czaja
2013: 131). Postaram siĊ zarysować Schulzowską „receptĊ na rzeczywistość‖ i ponownie
wpisać ją w ramy „środkowoeuropejskości‖.
Mit oraz mityzacja znajdują siĊ w centrum światopoglądu Schulza, jednakże był on
pisarzem zbyt przenikliwym, zbyt sceptycznym, by wierzyć we własne mity: uznany za
przedstawiciela

krytycznej

nowoczesności

jawi

siĊ

jako

piewca

paradoksalności

i ambiwalencji.
CzĊsto w opozycji stawia siĊ poglądy Schulza i Gombrowicza, co nie jest
bezpodstawne – pisarzy łączyło czĊste podkreślanie własnej odrĊbności i wyjątkowości.
Główną różnicą w pisarstwie przedstawicieli „szkoły mitologów‖ jest fakt, iż Gombrowicza
interesowała przede wszystkim rzeczywistość jako „sfera miĊdzyludzkiego‖, to znaczy
epistemologia i aksjologia (zmienia siĊ to w zasadzie dopiero w Kosmosie), z kolei Schulz
obsesyjnie zajmował siĊ ontologią. Autor Ferdydurke uważany jest za demaskatora, Schulz za
orĊdownika „panmaskarady‖. Jerzy Franczak twierdzi, że drohobycki pisarz imputował
Gombrowiczowi swoje własne poglądy, gdy pisał w liście do niego: „W Tobie jest materiał
na wielkiego humanistĊ. Czymże innym jest Twoja patologiczna wrażliwość na antynomie,
jeśli nie tĊsknotą do uniwersalizmu, do zhumanizowania niedoludzkich obszarów, do
wywłaszczenia partykularnych ideologii i zaanektowania ich na rzecz wielkiej jedności‖4
4

Dalsze cytaty oznaczam w tekście skrótem KL wraz z numerem strony.
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(Schulz 1975: 72).

Wydaje mi siĊ, że nie można jednak mówić w tym przypadku

o jednoznacznej dychotomii. O nihilistycznych poglądach Gombrowicza świadczy Kosmos,
który wyraża tĊsknotĊ do pierwotnej, spokojnej jedni, usensownienia rzeczywistości,
podobnie jak Schulz ze swoją dążnością do ideału, Autentyku, poszukiwaniem mitycznej
całości. Spokojna jednia naprowadza nas znowu na wątek heglowski. Przypadek
Gombrowicza i Schulza to sytuacja typowa dla niemal wszystkich europejskich pisarzy
nowoczesnych, których sytuacjĊ egzystencjalną określają właśnie rozczarowanie, nihilizm,
tĊsknota, rozdarcie.
Schulz upiera siĊ przy mityzacji, ale jednocześnie rozbraja, burzy mitologiĊ, by
dotrzeć do tego, co siĊ za nią kryje. Jednakże, jak stwierdza sam autor Mityzacji
rzeczywistości: „mit leży już w samych elementach i poza mit nie możemy w ogóle wyjść‖
(Schulz 1989: 367). Ów esej, uważany przez wielu za programowy i artystyczny manifest
Schulza obnaża paradoksalność i wewnĊtrzne sprzeczności w Schulzowskim myśleniu
o micie. Pisarz kompromituje i niszczy mity poprzez konstrukcjĊ innych mitów. Nie byłby
przy tym reprezentantem nowoczesności krytycznej, gdyby nie podważał zastanej
rzeczywistości i nie uprawiał radykalnej krytyki kultury. Ten proces najmocniej uwidacznia
siĊ oczywiście w Wiośnie, gdzie Schulz dekonstruuje i ośmiesza mit habsburski za pomocą
mitu „wiosennej rewolucji‖, gdzie przeciwstawia republikĊ marzeń, nieskrĊpowaną
wyobraźniĊ „państwu prozy‖, które reprezentuje świat „objĊty ze wszech stron Franciszkiem
Józefem I‖5 (Spk: 149). Dualizm i paradoksalność habsburskiego imperium objawia siĊ już
w samej jego nazwie: Cesarsko-Królewska monarchia Austro-WĊgierska pod panowaniem
dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej.
Świat był naówczas ograniczony Franciszkiem Józefem I. Na każdej marce pocztowej, na
każdej monecie i na każdym stemplu stwierdzał jego wizerunek niezmienność świata,
niewzruszony dogmat jego jednoznaczności. Taki jest świat i nie masz innych światów prócz
tego — głosiła pieczĊć z cesarsko-królewskim starcem. Wszystko inne jest urojeniem, dziką
pretensją i uzurpacją. Na wszystkim położył siĊ Franciszek Józef I i zahamował świat w jego
wzroście (Spk: 149-150).

Schulz uderza w mit habsburski kolejnym mitem: markownika, wyzwalającej,
prawdziwej „ksiĊgi blasku‖. Relatywizm, „płynność wszystkich kategorii i pojĊć‖ (Spk: 150)

5

O „środkowoeuropejskości‖ tego motywu pisał M. P. Markowski: „O wszechobecności wizerunków
Franciszka Józefa w kulturze Cesarstwa pisał też wybitny pisarz austriacki (urodzony – jak Schulz – w Galicji)
Joseph Roth. (…) Czy Schulz czytał Rotha – nie wiadomo. Można jednak znaleźć miĊdzy tymi pisarzami wiele
– także stylistycznych – powinowactw, co wielu badaczom pozwala budować hipotezę «literatury
środkowoeuropejskiej». M. P. Markowski. Polska literatura…, op. cit., s. 184 (podkreślenie moje – B. Sz.).
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ma być lekarstwem dla nudnego, doskonale tożsamego ze sobą cesarsko-królewskiego
uniwersum.
Jak celnie zauważa Jerzy Franczak: „Całe bogactwo stylistyczne prozy Schulza służy
manifestacji bezsilności jĊzyka wobec świata‖ (Franczak 2007: 408). Wydaje siĊ, że jednym
z najciekawszych i trafnych autokomentarzy, jakie Schulz po sobie pozostawił, jest opis
Kafkowskiej metody kształtowania rzeczywistości – poglądy wmawiane Kafce łatwo
możemy skojarzyć z założeniami autora Sklepów cynamonowych.
W tym znaczeniu jest metoda Kafki, stworzenie równoległej, sóbowtórnej rzeczywistości
zastĊpczej, właściwie bez precedensu. Ten sobowtórny charakter swej rzeczywistości osiąga on
przy pomocy pewnego rodzaju pseudorealizmu, godnego osobnego studium. Kafka widzi
niezwykle ostro realistyczną powierzchniĊ rzeczywistości, zna on niejako na pamiĊć jej
gestykulacjĊ, całą zewnĊtrzną techniki zdarzeń, sytuacyj, ich zazĊbianie siĊ i przeplatanie, ale
jest to dla niego luźny naskórek bez korzeni, który zdejmuje jak delikatną powłoki i nakłada na
swój transcendentny świat, transplantuje na swą rzeczywistość. Jego stosunek do
rzeczywistości jest na wskroś ironiczny, zdradliwy, pełen złej woli – stosunek prestidigitatora
do swej aparatury. Symuluje on tylko dokładność, powagĊ, wysiloną precyzji tej
rzeczywistości, ażeby ją tym gruntowniej skompromitować (Schulz 1989: 414).

Schulzowskim światem rządzi dyseminacja i dyspersja, a przy tym jest to
rzeczywistość zarażona sztucznością. Schulz tĊskni do Całości, do poukładanej, sensownej
egzystencji, a jednocześnie boi siĊ jej, wzbrania przed nią. Jego światopogląd i postawa są
pełne sprzeczności. M. P. Markowski w monograficznej rozprawie poświĊconej Schulzowi,
Powszechnej rozwiązłości, sugeruje, że można ująć ową „filozofiĊ‖ całościowo, że istnieje
recepta na Schulzowskie rozdwojenie, opozycyjność, czym zaprzecza swoim wcześniejszym
ustaleniom z Polskiej literatury nowoczesnej. Tymczasem wydaje mi siĊ, że Schulz, jako
twórca środkowoeuropejski, jest pisarzem wybitnie antyheglowskim. Według niego
dialektyczne starcia przeciwieństw nie prowadzą do kompromisowej syntezy, ale zawsze do
kompromitującego rozpadu.
Stosunek twórcy do wykreowanej przezeń rzeczywistości jest właśnie „na wskroś
ironiczny, zdradliwy, pełen złej woli‖. Sam Schulz pisał zresztą w liście do Witkacego
o panironii, panmaskaradzie, rzeczywistości, która „przybiera pewne kształty tylko dla
pozoru, dla żartu, dla zabawy. (…) Statuowany jest tu pewien skrajny monizm substancji, dla
której poszczególne przedmioty są jedynie maskami. Życie substancji polega na zużywaniu
niezmiernej ilości masek. Ta wĊdrówka form jest istotą życia‖ (KL: 65). Identyczność, spójna
tożsamość, heglowska jednia byłyby dla Schulza czymś nie do zniesienia. Autor Wiosny
niezwykle czĊsto opisuje rzeczy, ludzi i zjawiska idealne, doskonale tożsame z sobą, ale nie
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po to, by siĊ nimi zachwycać, ale by je ośmieszać przez tautologiczne, egzaltowane
określenia. Znajdziemy w tej twórczości bardzo wiele podobnych passusów.
Summary
In the article I‘m describing ―traces‖ of Central Europeanism in the prose of Bruno
Schulz. These traces are strictly linked with author‘s biography and artistic/literary influences,
such as: surrealism, expressionism, art noveau, neo-romanticism and German-writing writers
(von Hofmannsthal, Kafka, Rilke, Mann). Schulz was also under strong influence
of decadence Vienna (he was studying in the city for a few years) and art/atmosphere of early
XX century Galicia (Polish-Ukrainian lands in Habsburg Monarchy). Other ―traces‖ which
can be related to specifics of Central Europe in Schulz‘s works are for example: his strong
bind to the myth and ―mythization‖ and his special concept of time and history.
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ESTETYKA »RE- « W WESELU NA PODSTAWIE »WESELA« Z TEATRU
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
Małgorzata ANDRZEJAK-NOWARA
Re-aesthetics in “The Wedding” of Wyspianski on the basis of the spectacle in Jan
Kochanowski Theatre in Opole
Abstract: In the article I present a specific form of literary recycling – a kind of parasitising
on someone else‟s texts. I chose “The Wedding” on the basis of the spectacle of Jan
Kochanowski Theatre in Opole. Cezary Tomaszewski, the director of this staging, called it an
essay disputing about the changes introdced by himself into the stage realization
of Wyspiański‟s text which was burdened by a long-standing tradition.
Keywords: Wyspianski, wedding, theatre, recycling, tradition, contemporary times, stage
realization
Contact: Uniwersytet Opolski; m.andrzejak-nowara@wp.pl
Estetyka „re-„ oznacza różne postaci twórczego pasożytowania na cudzych tekstach
(nie

tylko

literackich),

a

realizuje

siĊ

rekonwencjonalizacje, amplifikacje, kontynuacje,

poprzez:

renarracje,

refabularyzacje,

reinterpretacje, czy wreszcie formy

apokryficzne, pastiszowe oraz parodyjne. Jak zauważa Anne Ubersfeld1, „tekst w obrĊbie
przedstawienia istnieje podwójnie – jako głos i jako wcześniejszy projekt spektaklu‖
(Ubersfeld 2007: 18). Każda realizacja sceniczna tego samego tekstu zakłada przekład
wyjściowego tekstu na inne środki teatralnego przekazu. Tym samym nowa wersja projektu
dysponuje już innym rozłożeniem akcentów, sensów i podtekstów.
Jako egzemplifikacjĊ teatralnego recyklingu pragnĊ przedstawić inscenizacjĊ Wesela
na podstawie „Wesela” z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w reżyserii – znanego
z przewrotnych, surrealistycznych spektakli – Cezarego Tomaszewskiego. Reżyser spektaklu

1

A. Ubersfeld (1918-2010) – francuska specjalistka w dziedzinie teatru, urodzona w żydowskiej rodzinie
polskiego pochodzenia. Przez wiele lat była związana z Instytutem Studiów Teatrologicznych na Sorbonie.
W swoich, znanych na całym świecie, pracach podjĊła znaczącą próbĊ lektury tekstu dramatycznego
z perspektywy semiotycznej. Przekład jej Czytania teatru stał siĊ jedną z ważniejszych pozycji w dziedzinie
teatru. Ubersfeld omawia relacje miĊdzy dziełem dramatycznym a inscenizacją, związki teatru, przestrzeni
i czasu, przedmiotu i dyskursu teatralnego, zwracając uwagĊ na pragmatykĊ dialogu. Autorka prezentuje jedną
z możliwości „odczytania‖ dramatu i spektaklu, integrującą kilka znanych metod badawczych.
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określił swoje Wesele mianem eseju na temat tego, czym tekst Wyspiańskiego stał siĊ po
latach. Tomaszewski wysnuł jeszcze jeden interesujący wniosek:
Nieudana zabawa weselna, która zaciążyła jak fatum nad losem Polski czy naszym losem, dała
moim zdaniem mylne wrażenie na temat naszego społeczeństwa. Jakbyśmy byli jakimiś
totalnymi półgłówkami, którzy siĊ nie rozwijają, są cały czas w konflikcie, zamrożeni przez
snopek siana (…) Jeszcze może ta diagnoza 115 lat temu była celna, ale przecież to jest ogrom
czasu. U nas zjawy przejmują imprezĊ i ją naprawiają, powodują, że Wesele staje siĊ weselem,
czymś pozytywnym. A nie weselem, gdzie ludzie siĊ zeszli, upili i zostali zamrożeni
w niemocy i letargu (Friedla 2015).

Od prapremiery Wesela w krakowskim Teatrze Miejskim, która odbyła siĊ 16 marca
1901 roku, minĊło sto piĊtnaście lat. I właśnie tamto wydarzenie – jak zauważa Maria Prussak
– „zapoczątkowało nowoczesny teatr w Polsce (Prussak 2005: 5). Dramat Wyspiańskiego –
jak zapewnia badaczka – wymyka siĊ sprawdzonym interpretacjom: „zwodzi, myli tropy (…)
miesza fikcjĊ i rzeczywistość, komediĊ i tragediĊ, błazeństwo i mĊczarniĊ, przeszłość
i przyszłość, tańce weselne i pogrzebową stypĊ, obrzĊd pisanego dużą literą Wesela i Dziadyˮ
(Prussak 2005: 49). Spektakularna premiera Wesela utrwaliła pozycjĊ Wyspiańskiego jako
dramatopisarza i inscenizatora. Kapryśny malarz i poeta, który – w opinii jemu
współczesnych – pisał symboliczne, niejasne dramaty, stał siĊ z dnia na dzień godnym
nastĊpcą romantycznych wieszczów, a jego dzieło uznano za najlepszy polski
dwudziestowieczny dramat.
Recepcja Wesela Wyspiańskiego jest przebogata, obrosła w setki interpretacji
i odczytań, adaptacji i ekranizacji, krytycznoliterackich analiz, teatralnych recenzji. Te zaś,
wspierane narodową mitologią, doczekały siĊ już swojej własnej tradycji.
Twórczość Wyspiańskiego trudno zamknąć nawet w najbardziej pojemnych formach.
Sam autor Wesela, który był wrogiem konwencjonalnych etykiet, stroniącym od określeń
ograniczających

artystyczną swobodĊ, również wymyka siĊ z ram prostej klasyfikacji.

Wyspiański nie tylko siĊgał do tematów i problemów obecnych w swojej epoce, ale
dokonując rozrachunku z przeszłością, budował wypowiedzi krytyczne. Jego wielką zasługą
był projekt otwartej kompozycji dramatu, wprowadzenie do teatru elementów innych sztuk
(architektury, malarstwa, muzyki, tańca), nowoczesnej koncepcji gry aktorskiej i ruchu
scenicznego. Podporządkowując wszystkie elementy inscenizacji nadrzĊdnej koncepcji – idei
utworu, potrafił spajać w jedno, barwne widowisko. Odszedł od weryzmu, posługiwał siĊ
symbolami, zderzał i zespalał mity z rzeczywistością. W scenicznych realizacjach swoich
dramatów,

które

wówczas

przekraczały

możliwości

techniki

teatralnej,

stosował

symultaniczną organizacjĊ przestrzeni, zmiany perspektywy poprzez wykorzystywanie sceny
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obrotowej, zastyganie sytuacji w obraz. Fascynowało go światło, ruch, nakładanie
i przenikanie obrazów, budowanie nastrojów za pomocą dostĊpnych elementów wizualnych.
Stworzył projekt „teatru ogromnego‖, nie tylko w sensie przestrzennym. Wyspiański
poszukiwał nawiązań do teatru antycznego i jego widowisk o charakterze religijnym, które
wywoływały katharsis.
Zawarty w Weselu Wyspiańskiego potencjał wizji inscenizacyjnych stanowi nie lada
wyzwanie dla współczesnego teatru, ale zarazem jego trudny tekst przysparza wielu kłopotów
interpretacyjnych. Młodzi twórcy najczĊściej wykorzystują kanoniczny tekst jako bazową
tkankĊ, na której techniką palimpsestu piszą swoje własne historie, nierzadko spiĊtrzając
eksperymenty formalne. Podobnie autorzy scenariusza – Tomaszewski i Wąsik –
wykorzystali Wesele jako performatywną partyturĊ, traktując dramat Wyspiańskiego jako
podstawĊ do dalszych działań zespołu biorącego udział w przedstawieniu.
Justyna Wąsik, odpowiedzialna za dramaturgiĊ spektaklu, w wywiadzie dla Gazety
Wyborczej przyznała, że podejście do tekstu Wyspiańskiego było w sposób zamierzony
powierzchowne:
Chcieliśmy opowiedzieć, co siĊ tam tak naprawdĊ dzieje, co widać, a nie o tym, czego siĊ
trzeba doszukiwać, wyczytywać ze streszczeń. MyślĊ, że zostało już powiedziane na wiele
sposobów to, co jest w głĊbi, a teraz czas zrobić coś ciekawego z tym, co dzieje siĊ na
powierzchni (Friedla 2015).

Nieprzywiązywanie wagi do słów dramatu paradoksalnie nie zaprzecza intencjom
twórcy Wesela, ponieważ sam Wyspiański – na co zwraca uwagĊ Maria Prussak – „w tekście
dramatu nieustannie gromadzi ostrzeżenia, żeby nie przywiązywać zbyt wielkiej wagi do słów
i zdarzeń, nie absolutyzować prawd ogólnych, choć tyle tu aforystycznych formuł, tyle
zwrotów, które jako przysłowia weszły już do jĊzyka codziennego‖ (Prussak 2005: 50).
Zatem zarówno skrótowość wypowiedzi, jak i wszelkie możliwe zmiany, kontaminacje
i dopełnienia, przeprowadzone przez realizatorów opolskiej inscenizacji na kanonicznym
tekście, wydają siĊ w pełni uzasadnione.
Wesele na podstawie „Wesela” rozpoczyna siĊ od paru przed-prologów. Przedstawienie
otwierają wypowiedziane zza kulis magiczne słowa „Kocham ciĊ‖. W ciszy rozbrzmiewają
pojedyncze akordy muzyki fortepianowej, a na jej tle kolejny głos z offu – tym razem mĊski –
serdecznie wita gości zgromadzonych na widowni. Rola gospodarza teatru, jak siĊ później
okaże, przypada postaci Chochoła, który w stylu konferansjera z poprzedniej epoki zapowiada
rozpoczĊcie
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spektaklu.

Zwyczajna,

grzecznościowa

formuła,

połączona

z

prośbą

o niewyłączanie telefonów komórkowych, wprowadza widzów w konsternacjĊ. Z jednej
strony odebrana jako żart, z drugiej – zaproszenie do przewrotnej zabawy. Staje siĊ rzeczą
oczywistą, że zapowiedziany komunikat określa formułĊ przedstawienia à rebours. NastĊpuje
kolejny przedtakt do prologu: zza czerwonej kurtyny wyłaniają siĊ, również wywołane przez
Chochoła-konferansjera, gwiazdy opolskiego teatru, które mają deklamować wybrane
fragmenty Wesela. I kolejno: monolog Pana Młodego wykonuje znana z farsy, granej
z dużym powodzeniem w „Kochanowskim‖, aktorka. Dla odmiany rolĊ Racheli przejmuje
tercet śpiewających w kanonie aktorów. Jakby tego jeszcze było mało, na scenĊ wkracza
montażysta sceny, potwierdzając swoją obecnością obowiązującą doktrynĊ nowoczesnego
teatru, według której „każdy zagrać może‖. W dalszym ciągu tej zadziwiającej introdukcji
pojawia siĊ tym razem już zawodowy aktor i wpisując siĊ dosłownie w konwencjĊ à rebours,
recytuje kolejny fragment Wesela, tyle, że „od tyłu‖. Gdy wreszcie czekającej na swój popis
Racheli udaje siĊ dojść do głosu, zapomina swojej kwestii. Przytomny Chochoł zarządza
podniesienie kurtyny.
Wchodzimy w przestrzeń dramatu: ukazuje siĊ „zmiksowany obraz ludowopopkulturowego wzornictwa. Humorystycznie zderzone poetyki emanują ze sceny delikatną
aurą niesamowitości, w której współgra architektura przestrzeni, kolorystyka i surrealistyczne
detale‖ (Kopkiewicz 2015). Projekt tak pomyślanej scenografii to zasługa BRACI, czyli
duetu artystycznego Klepacka-Chorąży, którym udało siĊ zorganizować znakomitą, wizualną
płaszczyznĊ. NajwiĊksza scena obrotowa w Polsce tworzy krąg właściwego wesela, nad
którym ustawiono instalacjĊ, zbudowaną na planie wiejskiej chałupy. Szkielet domu,
przypominający stelaż gigantycznego namiotu, wyznacza miejsce akcji. Pośrodku sceny
postawiono stół, a na nim na tandetnych, ogrodowych krzesłach posadzono ParĊ Młodych
w bieli. Groteskowa Panna Młoda, popalając papierosa, wykrzykuje swoje jedyne dwie
kwestie: „Trza być w butach na weselu‖, na przemian z „Ano chciałeś, masz wesele‖.
I znowu mamy to czynienia z figurą à rebours, bo zwykle to Pan Młody zostaje przymuszony
do ożenku. Tymczasem zniewieściały Młody siedzi nieruchomo, nie mając dosłownie nic do
powiedzenia, aż w końcu zostaje zrzucony ze stołu potĊżnym ciosem w szczĊkĊ, który
wymierza mu jego świeżo poślubiona małżonka. Zaburzone relacje Młodych widoczne są bez
szczególnego wysiłku interpretacyjnego na pierwszy rzut oka, ale co kryje siĊ pod spodem?
Jak sugeruje Magdalena Popiel, zarówno „wybór bohaterów Wesela, miejsce i sam temat
»wyjściowy« stanowi wariant dramatu rodzinnego‖ (Popiel 2007: 111). Bo przecież trudno
nie dostrzec
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ogromnej skali, na jakiej Wyspiański rozpina namiĊtności postaci. Sama tylko przestrzeń
napiĊć erotycznych, zazwyczaj w tym dramacie bardzo intensywnych i gwałtownych,
wykazuje duże zróżnicowanie: od wyrafinowanego towarzyskiego flirtu po dosadne
parobczańskie zaloty (Popiel 2007: 111).

Także w opolskim spektaklu zostały wyeksponowane różne wątki miłosne, które
wzbogaciły dramaturgiĊ widowiska o swoje historie, jak chociażby zainicjowany podczas
weselnej zabawy związek Zosi z Dziennikarzem, Racheli z Poetą, nie wspominając już
o spotkaniu Marysi z Widmem.
Wracając do ostro zarysowanej dominacji Panny Młodej, to przecież podobna relacja
istnieje pomiĊdzy parą Gospodarzy. W szczególności po odwiedzinach Wernyhory, kiedy to
Gospodyni rozstrzyga kwestiĊ znalezionej na progu swego domostwa złotej podkowy.
W inscenizacji Tomaszewskiego zarówno sytuacje, jak i działania postaci opierają siĊ na
ironii, która również w oryginale „jest podstawową metodą kształtowania dialogu
dramatycznego‖ (Prussak 2005: 50), o czym przypomina Maria Prussak:
(…) ironia, która wprowadza pewien rodzaj napiĊcia i dystansu, tak w stosunku do przedmiotu
rozmowy, jak i w relacje miĊdzy postaciami. Znika wtedy możliwość utożsamienia siĊ
współczucia. (…) Ironia pojawia siĊ nie tylko miĊdzy partnerami rozmowy, ale i wewnątrz
wypowiedzi jednej postaci, czasem funkcjonuje jako oznaka jej samoświadomości, czasem
jako autokompromitacja (Prussak 2005: 50).

W zgodzie z powyższym cytatem w spektaklu Tomaszewskiego autokompromitacja
okazuje siĊ najczĊściej stosowanym chwytem.
Wokół wyeksponowanej, siedzącej na stole Pary Młodych, usadowieni na
prowizorycznych siedziskach z palet, wyciągniĊci na łóżkach turystycznych, czy wreszcie
pośród plastikowych butelek z napojami, polegują weselni goście. W tle piramida ze
słomianych kostek, po prawej stronie gigantyczna dożynkowa korona, po lewej –
nadmuchane, kiczowate, tropikalne palmy. Siedzący w krĊgu weselnicy monotonnie
wyśpiewują znany motyw z Wesela: „Miałeś, chamie, złoty róg‖. To punkt wyjścia dla
scenicznej akcji, która po podniesieniu kurtyny zastaje gości w uśpieniu, co jest kolejnym
znakiem widowiska à rebours. Wszystko wskazuje na to, że uroczystość trwa już od paru dni,
a początek spektaklu zapowiada mocno już wymĊczoną końcówkĊ weseliska. Gdy Chochoł –
tym razem w roli wodzireja – poderwie gości i zawoła: „Budzimy siĊ!‖, rusza scena
obrotowa, postaci ożywają, wypowiadając symultanicznie kwestie, z których docierają do
widowni strzĊpy dialogów Wyspiańskiego. Ale nawet z tego bełkotliwego jazgotu wyłania
siĊ nasza dobrze przecież znana „swojska szopa‖. I oto zaczadzeni ludomanią tak zwani
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„zadomowieni‖ w swoich barwnych strojach: w czapkach, serdakach, pawich piórach,
z przytupem i ludową przyśpiewką na ustach ruszają w tan. Dołącza do nich wywołany z pola
swojski Chochoł, który ujawnia siĊ zza kulis. W kontraście do swojskości w przeciwległym
kącie izby – stłoczona gromada obcych. „A do tego wszystkiego jeszcze nasze typowe, jakże
swojskie wady: słomiany zapał, lekkomyślność i … pijaństwo‖ (Podraza-Kwiatkowska 2003:
83).
Wydarzenia sceniczne, które rozgrywają siĊ w przytanecznej izbie, tak jak
u Wyspiańskiego układają siĊ w konstrukcjĊ jasełek, inaczej nazywanych szopką. „Istotnie,
jak w jasełkach, bez wątku, który by je łączył, pojawia siĊ para po parze, odgrywa swoją
scenĊ i niknie w szumie toczącego siĊ weseliska‖ (Wyka 1950: 25).
W tle mazur Moniuszki ze Strasznego dworu, przetykany hasłem: „Bawimy siĊ!‖
Ogólna kakofonia i zmĊczenie. Nikt nikogo nie słucha. Nikt z nikim nie zamierza siĊ
porozumieć. Doskonale skomponowany chaos, znów jak w dramacie Wyspiańskiego.
Pierwsza czĊść przedstawienia została precyzyjnie zrytmizowana: letarg, pobudka,
zabawa, wszystko komentowane przez Chochoła-narratora, który niepostrzeżenie zmienia
role. Jego komentarze do złudzenia przypominają

szkolne bryki, które tutaj zastĊpują

weselne rozmowy, przywodząc na myśl dobrze znane pijackie, sklerotyczne przechwałki.
W drugiej czĊści Wesela według Tomaszewskiego wkraczamy we współczesność –
rzecz dzieje siĊ „tu i teraz‖. Zamiast spotkania z widmami wprost od Wyspiańskiego, mamy
zjawy rodem z telewizyjnych programów o zjawiskach paranormalnych. W towarzystwie
Dziennikarza-komentatora odwiedzamy nawiedzoną chatĊ. Łowca duchów, zaopatrzony
w rejestrator do komunikacji z zaświatami, usiłuje wyłapywać demony przeszłości. Kiedy
wreszcie natrafia na bliżej nieokreślone ciało astralne, przeistacza siĊ w medium, poprzez
które przepuszczane zostają głosy kolejnych wyłapywanych duchów.
W ten sposób przenosimy siĊ do kolejnego wymiaru współczesności – można śmiało
stwierdzić, że jeszcze bardziej widmowej, niż ta z utworu Wyspiańskiego. Fantazmaty
rzeczywistości, przybywające z popkultury, wygłaszają z pozoru przypadkowe monologi,
które pochodzą z różnych sfer współczesnego dyskursu. Tomaszewski, zachowując elementy
tradycji i doświadczenie narodowej wspólnoty, czyta „dawność‖ w stylu współczesnym. Tym
samym otwiera przestrzeń dramatu na aktualne dylematy i pytania egzystencjalne. Zjawy
wyjĊte z różnych opowieści i z różnych epok tworzą przestrzeń tonacji – od tragedii po farsĊ,
jako kolejny miks historyczno-popkulturowy. Hetman w interpretacji Tomaszewskiego to
wcielenie filmowej seks bomby z lat piĊćdziesiątych XX wieku, w złotej kreacji Rity
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Hayworth, która opowiada o szybkich ślubach w Las Vegas. Wernyhora – również kobieta,
dla odmiany w czerni – głosi pochwałĊ halucynogennych grzybków. Dziad-Szela krztusi siĊ
własną krwią, a popijający wino przy laptopie Stańczyk, w charakterystycznej czapeczce
z dzwoneczkami, próbuje rozwikłać „weselne‖ tropy komentarzami z Wikipedii. Monologi
widm, które wymykają siĊ aksjologicznemu statusowi swoich literackich pierwowzorów,
tylko na pierwszy rzut oka wydają siĊ bezsensowne. W istocie stawiają trafną diagnozĊ naszej
skrzeczącej rzeczywistości.
Wchodzimy na poziom meta-teatralny. Ale zamiast dyskusji o dramacie twórcy
spektaklu serwują nam wypowiedzi z forum dla maturzystów. Potem Tomaszewski wpisuje
w treść widowiska analizĊ utworu, charakterystyczną dla tzw. prób stolikowych. Poznajemy
wspomnienia Julii Nowakowskiej, która ujawnia fascynacjĊ Wyspiańskiego muzyką
Wagnera, co Tomaszewski świetnie wykorzystuje, włączając do swojej inscenizacji scenĊ
z Lohengrina. Połączenie Wagnera z Wyspiańskim, na pierwszy rzut oka bez sensu, jest
w pełni uzasadnione, jako że „tematem obu dzieł są nie tylko zaślubiny‖ (Kopkiewicz 2015),
ale również obecne w obu utworach pragnienia wewnĊtrznej przemiany2.
Tymczasem w weselnym krĊgu rodzi siĊ emigracja, w wyniku której scena opustoszeje
i zamiast weselników po chwili pozostaną na niej już tylko transparenty: „Lepiej zmywać
i balować niż siĊ modlić i głodować‖, czy „Bóg Horror Ojczyzna..., wreszcie: „Rzuć
wszystko i chodź emigrować‖. Pomimo to chocholi taniec trwa. Radośnie zgodni goście, tuląc
siĊ do siebie, tańczą w rytm kojącego przeboju z Króla Lwa. W finale spektaklu Pan Młody
śpiewa – a jakże – po angielsku, za to z iście młodopolską emfazą, znany przebój Eltona
Johna Can You Feel The Love Tonight, w tle przelatuje, niczym sen jaki złoty, zmaltretowany
sztuczny bocian. Chór duchów w prześcieradłach kołysze siĊ miarowo…
Inscenizacja Wesela na podstawie „Wesela” potwierdza znaną skądinąd tezĊ, że
postmodernizm skutecznie zniósł wszelkie ograniczenia. Także kult autora – różnicĊ miĊdzy
czytanym a pisanym, mówionym a pokazywanym, własnym a cudzym. Bo teatr
postdramatyczny stał siĊ teatrem ryzyka, gry z widzem i z samym sobą. Prowokuje, zmusza
do zaangażowania wszystkich zmysłów. Teatr postdramatyczny z matematyczną precyzją
2

Według Aldony Kopkiewicz motyw, który łączy Wesele Stanisława Wyspiańskiego z Lohengrinem Ryszarda
Wagnera,jest zawarte w obu utworach pragnienie przemiany: a konkretnie u Wagnera to poszukiwanie
ŚwiĊtego Graala, symbolizowanego w Weselu przez złoty róg. Ale można pokusić siĊ o jeszcze głĊbszą
refleksjĊ, ale to już temat do zupełnie bardziej pogłĊbić tĊ refleksjĊ o poglądy samego Wagnera, opierając siĊ na
jego idei dzieła sztuki totalnej Gesamtkunstwerk, która zapoczątkowała Wielką ReformĊ Teatralną. Jak
powszechnie wiadomo pierwszym reformatorem polskiego teatru był właśnie Stanisław Wyspiański, który
przeniósł Wagnerowską teoriĊ syntezy sztuk na grunt polskiego teatru, stwarzając swój własny projekt „teatru
ogromnego‖.
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łączy ze sobą dramat, aktorstwo, taniec, muzykĊ, plastykĊ – tak jak to sobie wymarzył sam
Wyspiański, tyle, że we wszechobecnym i zupełnie nieznanym autorowi Wesela ujĊciu
performatywnym.

Summary
The subject of the article is, modern in last decades, a creative way of parasitising on
someone else‘s texts – a reinterpretation of texts which were written some time ago. As an
example of such a modern drama strategy, called a literary recycling, I chose ―The Wedding‖
on the basis of Wyspianski‘s ―The Wedding‖ presented in Jan Kochanowski Theatre in
Opole. The staging is a reinterpretation of a well-known drama of Jan Wyspianski which
leads us to many reflections. How far can a director walk away from an original text,
traditions, conventions, a spectator‘s habits? What kind of compromises can be discussed to,
on the one hand, keep the part of original content, and on the other hand, present it as
a universal existential drama about a human being and contemporary times?
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ŚWIAT W CIEMNYCH BARWACH UTOPII NEGATYWNEJ. KATEGORIA
PRZESTRZENI W POWIEŚCIACH „MIRANDA” ANTONIEGO LANGEGO
I „OBSZAR NIECIĄGŁOŚCI” ANDRZEJA KRZEPKOWSKIEGO I ANDRZEJA
WÓJCIKA
Aleksandra PALUCH
The world in dark colors of negative utopia. The category of space in the novels “Miranda”
by Antoni Lange and “Obszar nieciągłości” by Andrzej Krzepkowski and Andrzej Wójcik

Abstract: In my article, I will analyse the category of space in the negative utopias, so as to
reveal how important for the construction of anti-utopian and utopian worlds it is. Space can
be regarded as the specific measure of exclusion, dismatch. Spatial creations place utopia
and anti-utopia towards each other.
Keywords: hermeneutics of places, relativism, anti-utopia, dystopia, experience
Contact: Uniwersytet Opolski; aleksandra.paluch88@gmail.com

Hanna Buczyńska-Garewicz zaproponowała, aby pojmować przestrzeń z perspektywy
hermeneutyki miejsc. Mianowicie pojmowanie przestrzeni to inaczej rozumienie jej jako
relacji, nie jako bytu absolutnego. Źródłem każdej przestrzeni, uświadomionej przestrzeni,
bĊdą doznania, przeżycia, nastroje, działania. Doświadczenie życia bĊdzie konstytuować
przestrzeń nie odwrotnie. Przestrzeń życia jest bowiem subiektywna, zrelatywizowana,
a przede wszystkim zabarwiona emocjonalnie, wypełniają ją określone znaczenia i treści
(Buczyńska-Garewicz 2006: 10-13).
Przestrzeń to zarówno terytorium (wyróżnione ze wzglĊdu na ideologiczną
odmienność, stanowiące utopijne lub dystopijne miejsce) i sfery życia (obszar zniewolenia
totalitarnego, konsumpcyjnego, cywilizacyjnego, ideowego czy technicznego). W swoim
wystąpieniu chciałabym ukazać, jak ważna jest kategoria przestrzeni w konstrukcji
antyutopijnych

czy

dystopinych

światów.

Zarówno

w

powieści

Langego,

jak

i Krzepkowskiego i Wójcika granice przestrzeni są granicami negatywnej utopii.
Przywiązanie do miejsca jest bowiem na tyle silne, że by żyć według innych zasad,
nienarzuconych przez ideologiĊ czy system, należało by swoją przestrzeń stworzyć poza
granicami przestrzeni istniejącej, niepodlegającej zmianom.
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Mirandę Antoniego Langego można uznać za rewizjĊ wyrażoną poprzez podróż
literacką w krainĊ szczĊścia, opisaną przez Tomasza CampanellĊ. Główny bohater Jan
Podobłoczny, w wyniku splotu przeróżnych wydarzeń, trafia po trzystu latach powstania
utopii Miasto Słońca do miejsca w niej opisanego – Słońcogrodu. Wszystko to, co zostało
opisane w słynnej utopii okazało siĊ być złudzeniem, które nie zapewniło przetrwania na
pozór idealnego systemu. Republika byłaby może najszczĊśliwszą na świecie, gdyby nie – jak
twierdzi jej mieszkaniec – Wiśwamitra – „nĊdza natury ludzkiej‖ (Lange 1987: 111).
W literaturze fantastyczno-naukowej, do której zaliczymy Mirandę, można odnaleźć
wiele utopii czy to negatywnych czy pozytywnych odnoszących siĊ do opowieści
o „niezwykłym wynalazku‖. W Mirandzie wynalazkiem tym okazało siĊ być Nirwidium,
czyli pierwotne punctum tworzywa (to, co Karel Čapek w swej powieści określił mianem
absolutu). Nirwidium stało siĊ podstawą potĊgi Grodu Słońca, dziĊki niemu można utrwalić
astral, stworzyć nadczłowieka:
dopiero wtedy, kiedy nĊdzna materialna istota ludzka została przezwyciĊżona (…), kiedy
zapanował na naszej wyspie duch wyzwolony z cielesności, dopiero wtedy można było zacząć
istotną realizacjĊ tego świata, który opisał Campanella (Lange 1987: 121).

W Mirandzie to, co utopijne, reprezentuje Suriawiastu – Miasto Słońca, zaś antyutopijna jest
przestrzeń poza, ta, w której ludzie dalej toczą wojny, swoje życie podporządkowują
posiadaniu, bogaceniu siĊ i zyskiwaniu władzy. Jak pisał Paweł Wojciechowski:
Lange afirmuje w „Mirandzie‖ wizerunek kultury scalonej. W wizji tej łączą siĊ bieguny: Ketty
(Miranda) jest personifikacją kultury europejskiej. Lenora uosabia Orient, zaś obydwie
spotykają siĊ w Damajanti symbolizującej jedność kultrową, syntetyzującej elementy
dziedzictwa europejskiego i wschodniego. (…) Orient to wizja spokoju, szczĊścia, homeostazy,
(…) nirwany (…). Harmonia (…) pełni tu rolĊ przeciwwagi dla kultury europejskiej – groźby
piekła, winy, kary, grzechu (Wojciechowski 2010: 200-201).

Jednak w wizji już idealnego społeczeństwa solariuszy odnajdziemy również
elementy, które zaprzeczą owej utopijności. Stanie siĊ to wtedy, gdy na organizacjĊ życia
spojrzymy z perspektywy ludzkiej, bo problem tkwi w tym, że człowiek nirwidalny kieruje
siĊ innymi zasadami, które dla człowieka nienirwidalnego związane są z licznymi
wyrzeczeniami.
Pisarz wyraźnie podkreśla, że wolność proponowana przez Słońcogrodzian nie bĊdzie
satysfakcjonować każdego. Nie jest to jedynie kwestia wewnĊtrznych pułapek tej wolności, ale
przede wszystkim problem braku dojrzałości do jej przyjĊcia (Wojciechowski 2010: 211).
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Brak owej dojrzałości prowadzi do tego, że nie wszyscy chcą pozbyć siĊ ciała
materialnego i zacząć istnieć jedynie jako astral. Buntownicy głoszą ideĊ wolnej woli, która
spotyka siĊ z niezrozumieniem.
Jesteśmy w zupełnej niewoli (…) – kunkluduje Czerwaka – utraciliśmy nader cenne rzeczy,
mianowicie natĊżenie ducha, wysiłek, nieustające poczucie ryzyka i walki o byt, tj. to
wszystko, w czym siĊ rozwija rzeczywista wolność ludzkiej woli (Lange 1987 : 90).

Słońcogrodzianie

dążący do

doskonałości

nie

chcą

akceptować

obecności

buntowników. Dlatego buntujący siĊ zostają wygnani z miasta, by żyć w miejscowości
Kalana, na pograniczu Miasta Słońca i granicy z Telurią. Według Słońcogrodzian mieszkańcy
Kalany zajmują siĊ łupiestwem i rozbójnictwem, próbowano im urzadzić życie tak, aby mogli
pracować i przestrzegać norm i praw, jednak oni nie chcieli siĊ na to zgodzić.
Przestrzeń doświadczona wg Buczyńskiej-Garewicz jest okolicą człowieka, czymś
związanym ze sposobem bycia, ponadto jest wzglĊdna nie absolutna. Choć można mówić
o granicach takiej przestrzeni, to nie należy nazywać jej skończoną, bowiem jest ona otwarta
i zakresowo stale zmienna, jej ruchomy horyzont wynika z podmiotowej natury egzystencji
(Buczyńska-Garewicz 2006: 20-21). WzglĊdność przestrzeni to również postrzeganie jej jako
utopijnej czy antyutopijnej. Z jednej strony może siĊ wydawać, że buntownicy rezygnują
z owej utopijności. Jednak wybierają oni wolność i choć zmiana nie jest im narzucana, to
jednak muszą opuścić miasto, swoją dotychczasową przestrzeń życia, jawią siĊ w niej
bowiem jako obcy. Według Jacka Zbigniewa Górnikiewicza obcego można pojmować jako
imgranta w nie swoim świecie, który stara siĊ wejść w ten nowy świat, ale świat go odrzuca,
zaczyna wiĊc pojmować świat jako ciemny i nieprzyjazny, a sam identyfikowany z obcością
jest potwierdzeniem i czĊścią tego świata (Górnikiewicz 2014: 366-367). Narzucona droga
nirwidialna jest koniecznością do osiągniĊcia ideału, dlatego też wymaga wyrzeczeń, lecz
można pytać o to, czy ideał to wyrzeczenia i pewien przymus. Przestrzeń Miasta Słońca jest
przestrzenią zamkniĊtą nie tylko w odniesieniu do jej geograficznego położenia jako wyspy,
ale również do pojmowania jej jako przestrzeni mentalnej, nieakceptującej innych wyborów.
Jeżeli przyjąć twierdzenie, że nie tylko istnienie miejsc jest zależne od człowieka, ale również
człowiek jest zależny od miejsc, to miejsca, w których zamieszkujemy, określają w pewien
sposób to, kim jesteśmy. Relacja miĊdzy człowiekiem a jego miejscem okazuje siĊ
zharmonizowaniem współistnienia, wzajemnym współokreślaniem siĊ (Buczyńska-Garewicz
2006: 36-37). Dlatego też buntownicy nie próbują powrócić do Miasta Słońca, nie chcą, aby
stanowiło ono ich miejsce. Chcą kształtować przestrzeń według swoich zasad.
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W powieści Obszar nieciągłości Krzepkowskiego i Wójcika obraz ludzkości
podporządkowanej automatyzacji i mechanizacji życia połączonej z brakiem wolności został
zestawiony z obrazem ograniczonej przestrzeni. W roku 2953 Ziemia nie przypomina tej,
którą znamy. Z powodu chĊci utrzymania władzy przez nieokreślone elity rządzące
wprowadzony został Program mający na celu ukształtowanie społeczeństwa, obronĊ przed
zagrażającym niebezpieczeństwem, utrzymanie „utopijnej‖ wizji życia. Przestrzeń dawnego
Imperium została oddzielona od reszty świata kopułami, jest ich dziewiĊć, a pod nimi istnieją
miasta. Niegdysiejsze podziały klasowe społeczeństwa bardzo siĊ pogłĊbiły, choć ludzie nie
zdają sobie z tego sprawy. Społeczeństwo tworzą: przeciĊtni – najniższa warstwa, a zarazem
najliczniejsza, pracownicy Instytutu Genetyki i nadmózgowcy – najbardziej uprzywilejowana
grupa społeczna. Poza systemem klasowym można umieścić Ideał – człowieka, który jest
sprowadzany na ZiemiĊ ze stacji kosmicznej znajdującej siĊ na KsiĊżycu, by być
ucieleśnieniem marzeń, dążeń, nastrojów ludzi:
Przez dziewiĊć wieków przebadano i skorygowano najrozmaitsze poglądy i sposoby
pojmowania Ideału, czy poszczególnych Ideałów raczej. Każdy z nich dostosowywany był do
aktualnej epoki, spełniał jej założenia. (…) Przez dłuższy czas badaliśmy nastroje tłumu, jego
życzenia i psychiczne potrzeby. Na tej podstawie stworzyliśmy model, cyfrowy na razie obraz
pożądanego Ideału i oddaliśmy go maszynie, by w przygotowanym materiale odnalazła
człowieka o psychofizjologii tego samego typu i o zbliżonych parametrach (Krzepkowski,
Wójcik 1977: 82).

Nad funkcjonowaniem systemu czuwa Wielki Kontynuator, jako dwunasty od czasu
powstania eksperymentu – Patrick Levis.
Podział klasowy odnosi siĊ bezpośrednio do podziału przestrzennego. Im wyższe
miejsce zajmuje siĊ w hierarchii społecznej, tym nasza przestrzeń jest mniej ograniczona –
mieszkamy bliżej miejsca pracy, spożywamy jedzenie lepszej jakości, nie ogranicza siĊ nam
dostĊpu do wody, możemy liczyć na wyższy standard wyposażenia mieszkania. Podczas gdy
nadmózgowcy mają do swojej dyspozycji szerokopasmowe autostrady, przeciĊtni podróżują
do pracy i z pracy publicznym pasem – stojąc stłoczeni nawet cztery godziny.
John Steelt – 725 Ideał powracając po dziewiĊciu wiekach w przestrzeń miasta, nie
potrafi zrozumieć, dlaczego ludzie zgadzają siĊ na bycie przeciĊtnymi. Rozwój techniczny
sprawił, że ludzie powierzają swoje życie niemal w zupełności maszynom i żyją bezcelowo:
Zbite ciasno różnokolorowe ciała kryły siĊ co chwila za kłĊbami płynącego nad pasami kurzu,
od wybrukowanej głowami PrzeciĊtnych powierzchni każdej z dróg biła wyraźnie
wyczuwalna, tłamsząca intelekt fala bezmyślności oraz ograniczenia swobodnych skojarzeń do
żarcia i spania zaledwie… Nie wiadomo skąd wśliznął siĊ Levisowi do mózgu obraz płynnej
plazmy, jakiejś niesłychanie zgĊszczonej ciżby protozoów żyjących bez celu, bez celu
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wdrapujących siĊ na kolejne etapy mijanego czasu i… bez celu umierających (Krzepkowski,
Wójcik 1977: 123).

Standaryzacja życia, narzucona celowość każdego działania doprowadziły do
stopniowego zatracania natury ludzkiej i kształtowania jej na miarĊ zaprogramowanych
maszyn z wpisanym marginesem błĊdu. Zamieszkiwanie pojmowane z perspektywy
hermeneutyki miejsc, czyli bycie człowieka jako mieszkańca, to również otwartość na inne,
nieprzyswojone jeszcze treści. Zamieszkiwanie nie zawĊża świata, lecz powoduje jego
rozszerzenie. Zaś odcinanie siĊ od szerokiego horyzontu, zamykanie w granicach uznać
można za bezdomność, niezdolność do zamieszkiwania we własnym domu (BuczyńskaGarewicz 2006: 40). Mieszkańcy miast pod kopułami zostali pozbawieni owej ciekawości
i otwartości. Ograniczona przestrzeń to metafora ich ograniczonego życia, w którym nie ma
miejsca na refleksjĊ, rozrywkĊ, spontaniczność, bycie człowiekiem. W powieści
niejednokrotnie pojawia siĊ swoista animizacja, a nawet personifikacja, maszyn:
Trzeba było tylko usiąść na chwilĊ spokojnie i przymknąć umĊczone oczy, by z dokładnością
fotografii wywołać pod ciĊżkimi powiekami znane doskonale obrazy. Dzień, światło,
przyjazne przyrządy i znajome, kwadratowe pyski ich ekranów, albo długie ryje rur
próżniowych i profilowane łapy wielofunkcyjnych automatów. (…) Kardiograf stuka
rytmicznie i trzĊsie rysikiem w takt uderzeń badanego serca (Krzepkowski, Wójcik 1977: 9192).
Trumny były zresztą nadzwyczaj cierpliwe, posłusznie zamykały siĊ i otwierały na rozkaz
człowieka… nie, właściwie nawet nie na rozkaz człowieka, lecz na żądanie Programu raczej,
wszechobecnego Programu przewidującego wszelkie, zdawałoby siĊ nawet niemożliwe,
zdarzenia i komplikacje. Również ów, odwiedzający od czasu do czasu salĊ, człowiek stanowił
jej integralną, acz stosunkowo drobną czĊść. (…) Pierwszy obudził siĊ automat szukający.
Gdyby automaty mogły siĊ czemukolwiek dziwić, gdyby znały prawdziwą wartość płynącego
czasu, pewnie i szukacz zapytałby o cel tej niespodziewanej pobudki. (…) Ludzie mieli przyjść
tutaj dopiero w pełnym blasku podwieszonych pod sufitem hali jupiterów, co zresztą także
przewidywał Program (Krzepkowski, Wójcik 1977: 28).

Takie pojmowanie maszyn łączy siĊ z dyskredytacją człowieka, który zostaje uznany
za kogoś mniej kompetentnego i godnego zaufania:
- (energii) miasto nie ma zbyt wiele – ekrany słoneczne i stosy z trudem pokrywają
zapotrzebowanie. Wszystko pożerają automaty.
- To wywalcie je do diabła!
- Wywalić je? W glosie Ireny zabrzmiało zaskoczenie. (…) To byłoby nieracjonalne. Automaty
wykonują za nas wszystkie ciĊżkie i niebezpieczne prace, dziĊki nim mamy ciepło i światło,
przenosimy siĊ z miejsca na miejsce…
- Jesteście przenoszeni, a nie – przenosicie siĊ. Wygląda mi na to, że wasze automaty
przerzucają was tam, dokąd zechcą.
- Tam, gdzie im każemy…
- A cóż wy możecie kazać?
- Noo, nawet właściwie nie musimy. One same wiedzą, co trzeba…
- a wy poddajecie siĊ im bez ograniczeń.
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- I co w tym dziwnego? Są przecież od nas o wiele dokładniejsze, precyzyjniej wykonują
powierzone im prace, synchronizują dostawy energii, wody, powietrza, żywności…
(Krzepkowski, Wójcik 1977: 97).

W oparciu o założenia Henriego Lefebvre`a, Anna Winkler pisała, że współczesny
kolonializm nie podbija już nowych terytoriów, lecz koncentruje siĊ na podboju sfer życia
pozostających poza swoją kontrolą. Przykładem takiej kolonizacji jest działanie produktów
przeznaczonych do „ułatwiania‖ życia codziennego. Wywłaszczają człowieka z jego
własnego ciała, równocześnie rekompensując mu ten ubytek. Ponadto uczestniczą w procesie
zmiany autentycznych pragnień w sztuczne, subiektywne potrzeby. W powieści ludzie
funkcjonują niczym maszyny – ograniczając swoje działanie jedynie do zadań narzuconych
im odgórnie – przez Program.
Przestrzeń ograniczona kopułami doprowadza do braku możliwości rozwoju
rozumianego jako rozwój całościowy, nie tylko rozwój techniczny, bo ten w miastach bĊdzie
istniał, lecz nie po to, by ułatwiać życie człowiekowi, lecz po to, by pozbawiać go
indywidualności, swobody, marzeń, potrzeby samodoskonalenia siĊ. Technicyzacja pozwoliła
na panowanie nad społeczeństwem, a na panowanie nad psychiką społeczeństwa bez użycia
przemocy, sprawianie, że ludzie są posłuszni wypracowanemu w pewien sposób systemowi
pozwala postać Ideału. Poza kopułami istnieje inne życie. Znajduje siĊ tam przestrzeń
zamieszkała przez innych ludzi, zwanych „tamtymi‖. Oczywiście według propagandy są
wrogami, gdyż „chcą opanować kopuły i wymordować nas, albo zrobić z nas swoje roboty.
Przekształcą nas w cyborgi i każą wszystko za siebie robić‖ (Krzepkowski, Wójcik 1977:
105). Te dwie podstawowe przestrzenie ukazane w powieści na zasadzie odmienności
opozycjonującej normalność od antyutopijności to jeden z wyznaczników gatunkowych utopii
pozytywnych czy negatywnych.
Wizja alternatywnej rzeczywistości czy też rzeczywistości w ogóle, która pojawia siĊ
w utopiach negatywnych to również wizja przestrzenna, pojmowana w takich kategoriach jak:
swojskość, obcość, inność, przynależność, wolność, zniewolenie, ale też możliwość
(prze)życia czy rozwoju. Albowiem jak pisała Rybicka „literackie mapy narracyjne mogą
w równym stopniu tworzyć, jak i »hakować« mapy ideologiczne, konstruując kartografie
krytyczne i kontrmapy‖ (Rybicka 2014: 367).
W obu powieściach Mirandzie i Obszarze nieciągłości w kreowanych przestrzeniach
zdaje siĊ nie być miejsca dla ludzi odmiennych, chcących żyć według innych zasad.
Oczywiście pojmowanie porządku rzeczy jest tu relatywne, dlatego też przedstawione
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przestrzenie są zaprzeczeniem utopii, gdyż ich istnienie polega na absolutności nie
wzglĊdności.

Summary
The presence of negative utopias in the twetieth-century Polish literature constitutes
evidence of attempts to diagnose reality and to discuss negative tendencies which may lead
to a catastrophy. Also, it is evidence of anticipating future. Indeed, negative utopias present
the vision of reality which is reverse of utopian vision. Among negative utopias, anti-utopia
and dystopia may be distinguished. As an example of anti-utopian work, I would like
to present Lange‘s Miranda A., who constitutes a response to the utopian vision contained in
T. Campanelli‘s ―Civitas Solis‖. On the contrary, I would like to disclose Andrzej
Krzepkowski and Andrzej Wójcik‘s dystopian work, that is, ―Obszar Nieciągłości‖.
Furthermore, I will analyse the category of places removing it from the position
of the hermeneutics of space, in order to demonstrate its relativity, no absolutness.
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OBRAZ ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO W LITERATURZE
Jolanta WACLAWIKOVÁ

Literary Scene of Polish Landed Gentry

Abstract: The aim of the present article is to present polish landed gentry. This text is based
on the memoirs of this social class. Attention will be paid to the lifestyle of polish landed
gentry families. This article try to show specific and interesting life attitudes to upbringing
children, role of the woman, religion, family tradition or dining. Polish landed gentry will be
describe from the view of themselves.
Keywords: literature, Poland, memoirs, landed gentry, lifestyle, family
Contact: Univerzita Palackého v Olomouci; jola1992@centrum.cz
„WewnĊtrzne dziedzictwo dóbr kulturalnych i cnót naszych przodków pozostanie nam tak
długo, jak długo bĊdziemy na to zasługiwali.‖
Krzysztof Mikołaj książe Radziwiłł
Celem tego artykułu jest opisanie życia ziemian na podstawie napisanych przez nich
pamiĊtników. Wieki XIX i XX są bogate na literaturĊ pamiĊtnikarską ziemiańskiego
charakteru. W tekstach tych można znaleźć liczne opisy wojen, szczegółową historiĊ rodzin
ziemiańskich (zarys życia konkretnych ludzi, losy autorów i ich bliskich), ich kulturĊ
i tradycje. Ten ostatni wątek jest czasami w pamiĊtnikach jakby tekstem ubocznym, czymś,
co było dla samych ziemian automatyczne i nie trzeba było tego opisywać. Ziemianie
niemniej bardzo czĊsto wspominają swoje dzieciństwo w sposób barwny i pełny nostalgii.
W tych właśnie opisach zawarte są ciekawe spostrzeżenia, o których, być może, dorosły
człowiek zapomina albo nie przykłada temu zbytniego znaczenia.

Kim byli ziemianie?
Ziemianie to dziedzice dóbr, posiadający wielkie i średnie majątki ziemskie. PojĊcie
ziemiaństwa historycznie siĊ zmieniało. Do połowy XIX wieku termin ten oznaczał szlachtĊ
zamieszkującą określoną ziemiĊ Polski (ziemiaństwo krakowskie, ziemiaństwo płockie), ale
również wszystkich, którzy troszczyli siĊ o ziemiĊ (administratorów, rolników, chłopów) lub
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kupowali ziemiĊ (mieszczanie, cudzoziemcy, osoby spoza stanu szlacheckiego). Na przełomie
wieku XIX ziemianem zaczął być nazywany tylko szlachcic-posesjonat. Minimalna granica,
aby być uznanym za ziemianina była 50 ha.1
Ziemiański styl życia
Ziemiańskie dwory
Ziemianie zwykle mieli swój dwór, gdzie przebywali latem. Okres zimowy spĊdzali
w miastach. Maria Sapieżyna pisze: „Późną jesień i zimĊ spĊdzaliśmy w Warszawie – ale
na wiosnĊ, lato i wczesną jesień przenosiliśmy siĊ do GołĊbiówki‖ (Sapieżyna 2008: 70).
Dwory były dla ziemian bardzo ważne. Czuli siĊ do nich przywiązani. Taki majątek
można było odziedziczyć albo, co ciekawe, kupić: „Babcia Świeżyńska kupiła Wilczyce
od swego ojca, Konstantego Konarskiego‖ (Malanowska 2009: 55).
Dwór czĊsto otaczał ładny park. Tak było na przykład w Stańkowie: „Rozległy park
stańkowski był pełen piĊknych drzew, które oboje dziadkowie kochali, zasadzali, umieli
pielĊgnować i leczyć. Park siĊgał stawu porosłego złotymi liliami wodnymi. Za stawem był
młyn i cerkiew o niebieskiej kopułce‖ (Czapska 1989: 42,43).
Majątki ziemskie stanowiły swoistą sieć, którą pokryta była cała Polska. Jeździło siĊ
w odwiedziny do bliższych i dalszych sąsiadów. Tam szukano odpowiedniej „partii‖ dla córki
czy syna, sąsiad był ojcem chrzestnym, a jego żona matką chrzestną. W sąsiedztwo jeździło
siĊ po poradĊ w sprawach gospodarczych, na wesela i pogrzeby: „Rzadko siĊ zdarzało, żeby
w porze podwieczorku ktoś z sąsiadów nie przyjechał do Wlonic‖ (Malanowska 2009: 26).
Należy odróżniać dwory magnackie od dworów ziemiańskich. Ziemianie byli bliscy
wsi i naturze. Ich dwory były wiĊkszością skromniejsze. Magnaci byli bogatsi i mieli bliższy
stosunek do króla, co odzwierciedla siĊ też we wyglądzie ich majątków. Dwory ziemiańskie
powstawały różnie: „(…) Wilczyce miały położenie pagórkowate, niewygodne przy uprawie
zbóż, ale wyjątkowo malownicze. (…) Podobno dawniej był to domek myśliwski, a nazwa
Wilczyce wskazywała na to, że musiały siĊ tu odbywać polowania‖ (Malanowska 2009: 55).
Dwory były miejscami, do których czĊsto zawitali goście. Ich położenie na łonie
natury przyciągało ludzi. Chłopskie dzieci przychodziły do dworów po jedzenie.
W sąsiedztwie mieszkali czĊsto wujkowie. W pamiĊtnikach pisze siĊ o nich jako
o stryjostwie: „Stryjostwo byli bardzo gościnni, chociaż tak zwanego życia towarzystkiego
1

Ziemiaństwo. Wikipedia: wolna encyklopedia.
DostĊp z: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziemia%C5%84stwo&oldid=45389188 (2016-05-31).
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nigdy nie prowadzili‖ (Malanowska 2009: 31). Stosunki sąsiedzkie nie zawsze były jednak
ciepłe: „Niewielu gości odwiedzało nasz dom, bo stosunki rodziców z najbliższym
sąsiedztwem nie były zażyłe― (Czapska 1989: 162).

Wychowanie dzieci
Dzieci były wychowywane dosyć surowo. Powinny być przygotowane do dorosłego
życia i odpowiedzialne, bowiem dawniej dzieci wcześniej stawały siĊ dorosłymi, o czym
świadzcy nastĊpujące przywołanie: „ZapamiĊtałam sobie cytowane później czĊsto
powiedzenie Babci skierowane do Cioci Olesi, kiedy ta skończyła dziesiĊć lat: Przestałaś być
dzieckiem, jesteś już kobietą‖ (Malanowska 2009: 20).
W przypadku śmierci matki, dziewczynki musiały troszczyć siĊ o dom. Ojciec
wymagał od nich pracy i planował ich dzień tak, aby należycie wypełniały swoje obowiązki.
Ojciec był tym, który o wszystkim decydował. Pragnął on szczĊścia córek, jednak nie
pozwalał im na kaprysy, strzeżąc, aby zachowały swoją pozycjĊ. Jakiekolwiek rysy
emancypacji były przez ojca niedopuszczalne. Zofia Malanowska przytacza jak wyrastała jej
babcia Helena: „Najstarszą córką po ślubie Pauliny była szesnastoletnia Helena. Zofia miała
dopiero jedenaście lat, ale już czuły siĊ odpowiedzialne za dom i rodzeństwo‖ (Malanowska
2009: 9).
Inne wymagania stawiano wobec dziewczyn a inne wobec chłopców. Podział ich ról
był dosyć zasadniczy w tamtych czasach. Chłopiec miał być przygotowany do przejĊcia
gospodarstwa: „O ile Tatuś nie wtajemniczał siĊ w wychowanie córek, o tyle od Janka
wymagał dużo. Od bardzo wczesnych lat musiał wstawać o świcie, także w czasie wakacji,
i wykonywać różne polecone mu prace w gospodarstwie‖ (Malanowska 2009: 98).
Dbano o dobre wykształcenie dla dzieci z rodzin ziemiańskich. Rodzice zapraszali
do swoich dworów guwernantki czy nauczycieli. Później dzieci wyjeżdzały do szkół:
„Przyszedł okres, kiedy moje starsze siostry pojechały do Warszawy na pensjĊ panny Plater,
a do nas – młodszych – przyjechała Francuzka, Mademoiselle‖ (Malanowska 2009: 79).
Guwernantki spĊdzały ze swoimi uczniami prawie cały dzień. Mówiły z dziećmi
w obcym jĊzyku (najczĊściej francuskim) dziĊki czemu dzieci bardzo dobrze posługiwały siĊ
co najmniej dwoma jĊzykami (Malanowska 2009: 79). „O tym, do jakiego stopnia
Mademoiselle umiała nas wciągnąć w świat jĊzyka francuskiego, świadczy fakt, że Danusia
pierwszy swój wiersz ułożyła po francusku‖ (Malanowska 2009: 87).
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Inaczej podchodzono też do kształcenia dziewczyn i chłopców. DziewczĊta rzadko
kształciły siĊ w szkole. Do ich umiejĊtności powinno należeć zarządzanie domem, gotowanie,
szycie czy cerowanie (Malanowska 2009: 19).
Czasy siĊ jednak zmieniały i na początku XX wieku także dziewczyny powinny mieć
co najmniej podstawowe wykształcenie. W zależności od decyzji rodziny dziecka, rodzice
wysyłali dziewczyny do klasztorów: „Kiedy miałam czternaście lat, moi rodzice zdecydowali,
że trzeba posłać mnie na naukĊ do klasztoru w Anglii‖ (Sapieżyna 2008: 48).
Pensjonarki czĊsto nie chciały wyjeżdzać i prĊdzej czy później stawiały opór
przy nauce. Jednak rodzice byli w tej sprawie nieustĊpliwi i nie ulegali zachciankom córek.
Rodziców trzeba było słuchać na słowo, zwłaszcza ojca. Niektóre dzieci brały prywatne
lekcje w domu. Chłopców natomiast czĊsto posyłano do gimnazjów. Matce Marii Małgorzaty
zależało na tym, aby dzieci mówiły po polsku. Dzieci uczyły siĊ trzech jĊzyków jednocześnie,
czego rezultatem było ich czĊste mieszanie. Dzieci w ramach nauki tworzyły różne
przedstawienia teatralne (Potocka 2010: 76, 77).
Zwykły plan dnia dzieci zawierał również spĊdzanie czasu na podwórku. Latem miały
tam być prawie cały dzień, zimą wychodziły na spacer nawet w czasie mroźnych dni
(Malanowska 2009: 132).
Mogło by siĊ wydawać, iż ziemianie, bĊdąc stanem szlacheckich, pozwolą dzieciom
na dobrobyt. Mimo to dowiadujemy siĊ z pamiĊtników, że rodzice swe pociechy ubierały
skromnie czy wrĊcz „ze skrajną prostotą‖, a dziewczynki odpowiednio czesano (włosy miały
spiĊte w warkocz) (Czapska 1989: 190, 191).
Atrakcyjność córek była raczej niepożądana: „Mama lĊkała siĊ urody dla swoich
córek, niepokoiła siĊ o KarlĊ, wtedy najładniejszą z nas i wiĊcej dbałą o swój wygląd ode
mnie‖ (Czapska 1989: 191).

Rola kobiet
Kobiety były dawniej w każdym społeczeństwie w pewien sposób ograniczone.
Ziemiaństwo pod tym wzglĊdem nie pozostawało wyjątkiem. Matka Zofii Malanowskiej
pragnĊła pracować społecznie razem ze swoim mĊżem, ten jednak miał poniekąd inne plany:
„Tatuś bardzo zdecydowanie postawił sprawĊ od początku: domeną żony bĊdzie dom i tylko
dom‖ (Malanowska 2009: 60).
Dziewczyny stawały siĊ kobietami w bardzo niskim wieku. Za mąż wychodziły około
osiemnastego roku życia. Dziewczyna niezamĊżna, mająca wiĊcej jak dwadzieścia lat, była
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przez społeczeństwo postrzegana jako dziwna. O kobietach około trzydziestki mówiono jako
o starych pannach. Dziewczyny w owych czasach nie miały innych perspektyw niż wyjść za
mąż, w odwrotnym przypadku musiały „wegetować przy rodzicach.‖
Rola kobiet była w owych czasach stanowiona jasno. Miały być w domu,
wychowywać dzieci a troszczyć siĊ o wszystko, co dotyczyło spraw gospodarstwa
domowego. Maria Sapieżyna podaje opinie swojej babci odnośnie porodów: „Babunia nieraz
mi opowiadała, jaką rozkoszą jest rodzenie dzieci. Bólów nie odczuwała, podobno była to
wielka satysfakcja i przyjemność‖ (Sapieżyna 2008: 37).
Bardzo ważnymi osobami w życiu dzieci ziemiańskich były ich niańki,
nauczyciele/nauczycielki i guwernantki. Rola matki w tamtych czasach była znacznie
ograniczona, czego mogła doświadczyć Maria Sapieżyna: „Moja rola sprowadziła siĊ tylko
do tego, by urodzić, niania opiekowała siĊ dzieckiem dzień i noc. Wtedy maleństwo
«stresowało siĊ» od narodzin! Ciocia Marysia Zamoyska jeszcze przed urodzeniem radziła
mi, bym od początku wszystko tak sobie ustawiła, aby mi dziecko w niczym nie
przeszkadzało‖ (Sapieżyna 2008: 116).
Stosunki ze służbą domową i wsią
Ziemianie wiĊkszością opisują swoje dobre stosunki ze służbą domową i wsią, jednak
nie można powiedzieć jak odbierała to sama służba. Zwłaszcza panie ziemianki troszczyły siĊ
o służbĊ i dopasowywali ją sobie do swojich potrzeb: „Ciocia specjalnie dbała
o to, żeby furmani dostali dobrą kolacjĊ‖ (Malanowska 2009: 31).
Ziemianie mieli swoje warunki co do ubioru służby. Lokaje musieli być goleni według
europejskiej mody, zakładali frak i nosili białe rĊkawiczki, bo jak wyjaśnia Maria Czapska:
„wystylizowany przez mamĊ lokaj stał siĊ jednym z filarów naszego domu‖ (Czapska 1989:
152, 153).

Religia
Silne związki z wiarą i kościołem katolickim powodowały, że „rok polski‖
wyznaczany był nie tylko porami przyrodniczymi, ale też świĊtami. Religia była dla ziemian
jednym z podstawowych filarów. Babcie, mamusie, niańki a także nauczycielki uczyły dzieci
modlitw i dbały o to, aby dzieci postĊpowały według przykazań Bożych: „Do kościoła
jeździliśmy z Mamusią co niedziela na ranną mszĊ, nie było od tego odstĊpstwa‖
(Malanowska 2009: 77).
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Ziemianie byli z reguły katolikami. Obchodzili wszystkie świĊta katolickie, wypełniali
posty i odmawiali nabożeństwa. Religijność była wpajana do dzieci od samego początku, była
to czĊść składowa ich życia. Powinny były umieć katechizm na pamiĊć. Wieczorem dzieci
modliły siĊ razem z rodzicami albo guwernantkami: „Po wieczornej lekturze i zabawach lub
chóralnym śpiewie odmawialiśmy pacierze, klĊcząc przy fotelu matki, oparci o jej kolana,
na których leżał różaniec z dużym krzyżem‖ (Czapska 1989: 172).
Były też przypadki, gdy rodzina miała korzenie niekatolickie. W pamiĊtnikach
widoczne są rysy protestantyzmu: „Matka nasza prosiła BabciĊ, prawdopodobnie, aby nie
poruszała z nami zagadnień religijnych, dla Babci podstawowych, mama lĊkała siĊ dla nas,
dzieci, wpływów protestantyzmu i Babcia trzymała siĊ tego ściśle, nie wnikając, nawet
po śmierci naszej matki, w nasze wychowanie, nauki i lektury‖ (Czapska 1989: 243).
Ks. Ludwika, żona ks. Antoniego Radziwiłła, wywarła ogromny wpływ na mĊża
i dzieci pod wzglĊdem religijności. Była pobożną protestantką, mąż natomiast katolikiem.
W tradycji ziemiańskiej dzieci powinny przybierać religiĊ ojca. Jednak w tym wypadku córki
Ludwiki zostały protestantkami a synowie według religii ojca katolikami. Wpływ tej kobiety
był tak ogromny, że nawet syn Bogusław pragnął przejść na protestantyzm. Do tego jednak
nie doszło. Ślady takiej religijności są widoczne nawet w późniejszych generacjach
(Radziwiłł 2000: 20).

Rodzina
Rodzinie przykładano ogromną wagĊ, można powiedzieć, że była to dla ziemian
podstawa wszystkiego: „Pełne zaufanie miałam tylko do rodziny. Zostało mi to zresztą
do dzisiaj‖ (Malanowska 2009: 150).
Głową rodziny był zawsze ojciec. On decydował o wszystkim. Był autorytetem nie
tylko dla dzieci, ale również dla żony, która obdarzała go wielkim szacunkiem. Zwykle był
bardzo zajĊty i jego obecność w domu była rzadkością:
Niczego nam ojciec nie odmawiał, zostawiał nam swobodĊ (...) – tyle że go prawie nigdy nie
było w domu (Czapska 1989: 253).
Kiedy któreś z nas coś przeskrobało w szczególny sposób, Mamusia
Bo powiem Tatusiowi. Był to najwyższy wymiar kary (…) (Malanowska 2009: 81).

mówiła:

(…) Tatuś miał w sobie jakąś wrodzoną powagĊ, która budziła respekt. Potrafił
bez podnoszenia głosu okazać swoje niezadowolenie. Wierzyło siĊ w jego sprawiedliwą ocenĊ
w każdej sytuacji (Malanowska 2009: 81).
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Wspomnienia ziemiańskie kierują swoją uwagĊ na rolĊ poszczególnych członków
rodziny. Dla dzieci ważnym elementem była babcia, którą Maria Czapska opisuje jako „urok
naszych młodych lat‖ (Czapska 1989: 242). Babcia jako osoba dyskretnie ubrana, troszcząca
siĊ o swój wygląd i zawsze życzliwa „bawiła nas swoim «zacofaniem» i taką ją kochaliśmy‖
(Czapska 1989: 241, 242).
Rodzina bardzo chĊtnie spĊdzała czas wspólnie. Oprócz odwiedzin a świĊtowania
w szerszym rodzinnym gronie, bardzo ważnym aspektem były wspólne posiłki, wieczory, gry
i zabawy czy wyjazdy do kościoła. Ziemiańskie rodziny były razem głównie wieczorem.
Łącznikiem rodzinnej atmosfery latem bywało siadanie na ławce pod lipą. Po kolacji grano
na foretepianie, można było siĊ zabawić albo grać różne gry (karty, warcaby, młynek, halma,
domino) (Malanowska 2009: 71, 77).
Maria Czapska przytacza z jakim zachwytem dzieci cieszyły siĊ na czas, gdy ojciec
bĊdzie im czytał: „Po tych zabawach nauczycielki opuszczały salon i nastĊpowała oczekiwana
chwila głośnego czytania. Papa czytał doskonale. Przy tym czytaniu każda z nas musiała mieć
w rĊku robótkĊ, jakieś wyszywanie czy haftowanie (…)‖ (Czapska 1989: 220). Dzieci były
nieszczĊśliwe, gdy zegar odbijał dziewiątą godzinĊ, bo wtedy ojciec zamykał książkĊ i kazał
dzieciom iść spać (Czapska 1989: 220).
Maria Sapieżyna wspomina o ciekawym hobby jej rodziny, które po przeprowadzeniu
do Anglii było tam nieznane i niespotykane: „MuszĊ koniecznie wspomnieć o jednej
z najwiĊkszych pasji naszej rodziny. W tajemnicy przed znajomymi jeździliśmy na grzyby‖
(Sapieżyna 2008: 421).
Stołowanie
Każdą

rodzinĊ

ziemiańską

charakteryzowało

wspólne

zasiadanie

do

stołu

przynajmniej raz na dzień. „W naszym domu wielką rolĊ odgrywały wspólne posiłki‖
(Malanowska 2009: 71).
Zofia Malanowska podkreśla jak ważne było punktualne przyjście do jadalni.
Zachował siĊ w jej rodzinie zwyczaj siadania pań po prawej stronie stołu a panów po lewej.
Przytacza ona atmosferĊ wspólnego stołowania słowami: „W czasie obiadu zawsze toczyła siĊ
ciekawa rozmowa. Mamusia dbała o to, żeby opowiedzieć, co przeczytała, co usłyszała. Tatuś
odzywał siĊ rzadko. Najważniejsze, że byliśmy wszyscy razem, i to nie tylko przy obiedzie.
Zasiadaliśmy wspólnie do podwieczorku i kolacji‖ (Malanowska 2009: 71).
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Rodzina Świeżyńskich zachowała tradycjĊ, pochodzącą z Rosji: „W kącie szumiał
samowar. Szum samowara był nieodłącznym składnikiem rodzinnej atmosfery‖ (Malanowska
2009: 71).
Podawanie obiadów i kolacji czasami uwarunkowane było porą roku. Zimą jedzono
obiad i kolacjĊ później, latem wcześniej, bo o godzinie pierwszej i szóstej. Zmiana pory
obiadowej i kolacyjnej była dla dzieci sygnałem o rozpoczĊciu letnich wakacji (Czapska
1989: 180). Dalej Czapska pisze, iż dwa razy na dzień jadano miĊso i leguminĊ, która była
szczególnie lubiana. Jadłospis ustosunkowany był porze roku. Świeże owoce i jarzyny
pojawiały siĊ tylko latem. Niektóre produkty takie jak jabłka, marchewka, kapusta lub rzepa
przechowywane były całorocznie w piwnicy. Zwykłym posiłkom towarzyszyło picie wody
i piwa. W świĊta i bardziej uroczyste obiady pojawiały siĊ wina (wĊgrzyn, wina francuskie),
sery i śledź (Czapska 1989: 191).
W starym pałacu Radziwiłłowskim obiad podawano o godzinie 17. Był on pełen
gracji, z przystawką, miĊsami i jarzynami, przygotowany przez kucharza francuskiego.
Jednak od śniadania do tego czasu, niczego innego nie jedzono. Śniadanie skladało sie z kawy
z mlekiem i dwu bułeczek. Młodzi czasami zajrzeli do kuchni wcześniej, aby coś przekąsić.
Po obiedzie można było wybrać siĊ do teatru albo na raut i o godzinie 21 towarzystwo
spotykało siĊ ponownie na herbatce (Potocka 2010: 56, 57).

Polowanie
Polowanie odgrywało istotną rolĊ w życiu rodzinnym. Niektóre kobiety partnerowały
meżczyznom w pojazdach i nawet lubiły tego typu zabawy. Natomiast panie, które
przyjeżdzały z mĊżami, ale nie polowały, wymyślały dla panów przeróżne żarty (Sapieżyna
2008: 46, 47). Maria Małgorzata opisuje, że takim wydarzeniom towarzyszyło
przypatrywanie siĊ upolowanemu zwierzĊciu po udanym podjeździe, co miejscowy ksiądz
zaczął nazywać „długim nabożeństwem‖: „Oglądało siĊ rogi, ważyło siĊ zwierzĊta po
wypatroszeniu, a gdy był wyjątkowo piĊkny okaz, ojciec mój szkicował go akwarelami‖
(Potocka 2010: 74).
Na łowy jeździło siĊ linijkami, a wiĊc ciĊżkimi wozami przeznaczonymi do tych
celów. Z upolowanych zwierząt powstawały wspaniałe kolekcje zdobyczy, takich jak
wypchane ptaki czy rogi jeleniów. Ziemianie w celu polowania odwiedzali też inne
miejscowości a nawet kraje. Radziwiłłowie byli zaproszeni ks. Milbankiem do Anglii
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na polowanie na kuropatwy. Z kolei w Tarzecach u państwa Gorzeńskich odbywało siĊ
trzydniowe polowanie na zające (Potocka 2010: 74-76).
Maria Sapieżyna w swoim pamiĊtniku pochwala mĊża za upolowanie pierwszego
wilka w wieku piĊtnastu lat. Wszyscy ziemianie, którzy otoczeni byli lasami, mieli
zamiłowanie w polowaniu:
Kto choć chwilĊ przeżył wśród kresowych lasów, ten zawsze zachowa wiele wspomnień,
szczególnie gdy mieszka później gdzie indziej. Trudno opisać czar tamtych stron. Już sam
widok lecących żurawi, ciąg słonek, toki głuszców i cietrzewi przynoszą niezwykłe przeżycia
(Sapieżyna 2010: 122).

Polowania trzeba było dostosować do terenu i zwierząt zamieszkujących dany obszar.
W dużych ilościach polowano na dzikie kaczki, natomiast najrzadziej strzelało siĊ jarząbki
i słonki, ponieważ te ptaki wystĊpowały w gĊstych lasach i polowanie na nie było dosyć
trudne. Wśród myśliwych popularne były cietrzewie i głuszce. Polowanie wymagało
odpowiedniej taktyki zbliżenia siĊ do zwierzĊcia. Trzeba było mieć pewnych umiejĊtności,
aby odnieść sukces (Sapieżyna 2010: 126-129).
Jan Sapieha wspomina atmosferĊ polowań na głuszce. Opisuje on, że właśnie w niej
zawarty był czar samego polowania:
Wychodziliśmy zwykle wieczorem, by być w pobliżu i móc słuchać ptaków, również jak kładą
siĊ spać wraz z zachodem słońca. SpĊdzaliśmy zwykle noce w otwartym, drewnianym szałasie,
z ogniem trzaskającym na palenisku, gdzie kucharz z całym ceremoniałem na kolacjĊ
przygotowywał grilla... Około północy, po paru godzinach snu na sianie, podchodzący myśliwi
wychodzili pieszo, każdy ku swojemu upatrzonemu ptakowi. (Sapieżyna 2010: 128, 129)

Sapiehowie w czasie emigracji polowali w Szkocji na jelenie. Było to niezmiernie
trudne polowanie, bo jelenie są bardzo płoche. Aby takiego jelenia upolować musiało siĊ
zachować absolutną ciszĊ oraz nie ruszać siĊ z miejsca, aby siĊ nie zdradzić
(Sapieżyna 2010: 398).
Zakończenie
Ziemianie jako warstwa społeczna mieli bardzo ciekawy styl życia. W polskim
społeczeństwie można zauważyć rysy ziemiańskie. Są one w Polakach silnie zakorzenione,
chociaż zdecydowana wiĊkszość z nich nie jest szlacheckiego pochodzenia. Polska
mentalność w pewien sposób ciągle czerpie z kultury ziemiańskiej.
Aby spojrzeć na tĊ warstwĊ społeczną obiektywnie, trzeba doznać, iż ziemianie
przez długi okres wykorzystywali chłopów dla swoim celów. Po II wojnie światowej
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nastĊpuje kres ziemiaństwa polskiego. Rodziny ziemiańskie były zmuszone do opuszczenia
swoich dworów. W wiĊkszości przypadków mogli zabrać tylko rzeczy osobiste. Pomimo
wszelkich trudności i nieprzyjaznego losu, zostali ziemianie wewnĊtrzenie silni i nie
poddawali siĊ. Nie mieli też tendencji do skarżenia siĊ.
Warto spojrzeć na ich życiowe wartości, które nawet dzisiaj są dla nas pewnym
wzorem do naśladowania. PamiĊtniki są doskonałym źródłem, opisującym ziemiaństwo
z punktu widzenia ich samych. Ciekawe byłoby spojrzenie na ten temat od zewnątrz. Może
spotkalibyśmy siĊ z wiĊkszą krytyką problematyki ziemiańskiej?

Summary
The work is an attempt to notice polish landed gentry culture. Polish milieu nowadays
includes some elements of landed gentry. Introduction talks about memoirs, from which we
taked required information. The first part presents who the polish landed gentry are.
The second part discuss the issues related to the polish landed gentry lifestyle. It is divided to
this sectors: Polish landed gentry courts, upbringing children, role of the woman, relations
with servants and village, religion, family, dining and hunting. The last was sphere in which
landed gentry particularly was excellent. The last part is devoted to perform this social class
in objective way.
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Abstract: The paper presents the analogies in Władysław Stanisław Reymont‟s and Maxim
Gorky‟s outlook on life. This affinity seems to result from the coincident biographies of both
writers, the similarity of which determines the thematic parallels. The paper belongs
to the area of comparative studies.
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Usytuowanie postaci młodopolskiego twórcy obok dziewiĊtnastowiecznych realistów
rosyjskich nie stanowi novum w myśli humanistycznej. Już w 1918 roku, w szkicu „Chłopi”
Reymonta w Szwecji opublikowanym w IV tomie Essayer och kritiker, Fryderyk Bröök
zauważa, że „Bierze pokusa, aby porównać temperament polskiego chłopa z usposobieniem
mieszkańców wsi rosyjskiej, tak jak ich znamy za pośrednictwem Tołstoja, Dostojewskiego
czy Gorkiego‖ (cyt. za: WĊdkiewicz 1925: 43). W podobnym duchu utrzymana jest
późniejsza

analiza

porównawcza

Reymontowskiego

opus

magnum

z

„wiejskimi‖

opowieściami Czechowa i Bunina autorstwa Barbary Olaszek (1981: 37-44).
Komparatystyczne ujĊcie wspomnianych dorobków literackich sugeruje z kolei Wiera
I. Occheli, która zestawiając ze sobą dwie nowele: Marzyciela (1910) i Troje (1900-1901),
dostrzega w nich paralelność tendencji ogólnych oraz podobieństwo „w zakresie fabuły, opisu
środowiska i charakterów głównych bohaterów‖ (Occheli 2000: 75). Owa refleksja wydaje siĊ
jednak zasadna także w kontekście innych utworów prozaików, którym bliskie są obrazy
otaczającego świata z całą jego brutalnością i niezwykłością – stąd obecność w obu prozach
postaci wykluczonych: buntowników, rewolucjonistów, włóczĊgów czy marzycieli. Ponadto,
pewne podobieństwa dostrzec można również w odniesieniu do ujĊć kategorii kobiecości oraz
sposobu prezentowania przestrzeni miejskich przez pryzmat antyurbanizmu. Wskazane
analogie tematyczne wydają siĊ konsekwencją zbliżonych doświadczeń osobistych autorów
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i ich przekonań, wynikających z podobnych życiowych obserwacji. Zasadność i potrzebĊ
takiej interpretacji sugeruje w 1937 roku Julian Krzyżanowski, pisząc, iż Reymont „jednemu
tylko Maksymowi Gorkiemu ustĊpuje barwnością swych przygód‖ (Krzyżanowski 1937: 1).
Celem niniejszego szkicu jest zaprezentowanie podejmowanej problematyki z perspektywy
biograficznej oraz światopoglądowej obu prozaików.
Pewne pokrewieństwo przeżyć Reymonta i Gorkiego zauważyć można już w okresie
dzieciństwa. Z biografii twórców wyłania siĊ bowiem zbliżony obraz patriarchalnego modelu
rodziny oraz determinowanego silną pozycją mĊżczyzn surowego wychowania. Młodego
Stanisława łączy z ojcem, Józefem Rejmentem, skomplikowana relacja wynikająca w dużej
mierze z różnic charakterologicznych. Wiele wskazuje na to, że niezależny syn wzrasta
w poczuciu strachu przed apodyktycznym ojcem, którego oczekiwań i ambicji nie potrafi
zaspokoić. Niespełna 13-letni Staś źle znosi trudne warunki bytowe wielodzietnej rodziny,
a także domowy rygor i dyscyplinĊ, przeciwko którym buntuje siĊ (Koc 1971: 13).
Rejmentowie w krótkim czasie rezygnują wiĊc z prób zainteresowania syna zawodem
organisty i za karĊ oddają niepokornego nastolatka na naukĊ krawiectwa. W domu
Jakimowiczów przy Miodowej 10 w Warszawie styka siĊ on z twórczą atmosferą oraz
z obcym dotychczas życiem kulturalnym (Koc 1971: 16). BĊdąc krawieckim uczniem
realizuje zarazem młodzieńcze pasje i fascynacje światem sztuki. Zdaniem Barbary Koc
zainteresowania malarskie, uzdolnienia muzyczne, zamiłowanie literackie, zetkniĊcie
z przestrzenią teatru, a także potĊgowane wrodzoną egzaltacją namiĊtne uczucie do sporo
starszej panny, znajdują swe ujście w pierwszych próbach poetyckich pisarza (Koc 1971: 17).
Niewiele wiemy o ojcu Maksyma Gorkiego. Można przypuszczać, że ze wzglĊdu
na przedwczesną śmierć nie odegrał on istotnej roli w życiu przyszłego pisarza.
W dostĊpnych biografiach twórcy wspomina siĊ o surowości i nieustĊpliwości Maksyma
Pieszkowa. W rozważaniach tego typu pojawia siĊ także opis istotnego zdarzenia, które miało
miejsce w 1871 roku. Jak pisze Jerzy Lenarczyk:
Maksym Gorki (…) Był synem stolarza Maksyma Pieszkowa i Warwary Kaszyrin, córki
zamożnego rzemieślnika-farbiarza. Gdy miał trzy lata rodzice przenieśli siĊ do Astrachania;
tam chłopiec zapadł na cholerĊ, wyzdrowiał, ale zmarł doglądający go w chorobie ojciec. Może
dlatego odwróciło siĊ od niego matczyne serce, widziała w nim bowiem przyczynĊ śmierci
mĊża, którego poślubiła wbrew woli rodziców (Lenarczyk 1966: 7).

W późniejszym czasie Aleksy Pieszkow zapożycza imiĊ ojca, które w zestawieniu
z epitetem „gorzki‖ (gorkij) staje siĊ jego pseudonimem literackim (Lenarczyk 1966: 7).
W pierwszej czĊści obszernej autobiograficznej trylogii (Dzieciństwo, 1912) pisarz poświĊca
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jednak wspomnieniom ojca jedynie kilka pobieżnych refleksji (Roskin 1951: 5). Późniejszy
okres Pieszkow spĊdza zaś w domu despotycznego dziadka, Wasyla Kaszyrina, „w ciĊżkiej
atmosferze gwałtownego ubożenia i rozkładu starej patriarchalnej rodziny mieszczańskiej,
w dusznych oparach „wrogości wszystkich przeciwko wszystkim‖, nieustannych awantur
i bijatyk‖ (Lenarczyk 1966: 7). Aktem kontestacji wobec dotychczasowej formy egzystencji
wydaje siĊ jego późniejszy wyjazd do Kazania, gdzie poza niezależnością i możliwością
realizacji własnych aspiracji intelektualnych towarzyszą mu także liczne problemy
materialne. Ich konsekwencją jest doświadczenie nĊdzy i cierpienia w suterenie zwanej
Szklaną Hutą, gdzie Gorki wiedzie żywot nĊdzarza wśród tragarzy, złodziejaszków
i żebraków (Roskin 1951: 15). Pod wpływem przygnĊbiających obserwacji, zmagań
z widokiem wszechobecnej biedy, a także wskutek powtarzających siĊ informacji o śmierci
najbliższych przyjaciół podejmuje nawet desperacką próbĊ samobójczą (Roskin 1951: 35).
Warto dodać, że podobnym nastrojom po śmierci matki, Antoniny Rejmentowej, ulega
także polski prozaik. Odtąd permanentnie prześladują go bowiem „myśli o śmierci, o (…)
próbie samobójczej i o klasztorze na Jasnej Górze‖ (Koc 1971: 39). Niewykluczone, że
wyrażone wówczas w liście do brata niepokoje1 stanowią także konsekwencjĊ utraty pracy
i kłopotów materialnych, jak również efekt rozczarowania, które spotkało pisarza podczas
„awantur mediumistyczno-teozoficznych z Puszowem i drem Drzewieckim‖ (Skwarczyński
1968: 8). Krańcowa desperacja skłania Reymonta do rozważania dwóch jedynie możliwości:
wyboru stanu duchowego albo popełnienia samobójstwa (Ihnatowicz, Tomkowski 1987: 107).
Bieda oraz kłopoty natury osobistej dotykają także Maksyma Gorkiego, który na kolejnych
etapach swojej egzystencji chwyta siĊ różnych możliwości zarobkowych, pracuje wiĊc m.in.:
w sklepie obuwniczym, u kreślarza, w pracowni ikon, w browarze, w charakterze pomocnika
piekarza, w późniejszym zaś okresie przy budowie szosy i – podobnie jak zaangażowany do
pracy na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej Reymont – na stacji kolejowej w Borisoglebsku
(Lenarczyk 1966: 35). BĊdąc wystawionym na ponowną próbĊ samodzielności Gorki wybiera
los wĊdrowca, by od tej pory podróżować m.in.: wzdłuż nurtu Wołgi oraz Dunaju aż po
granicĊ rumuńską, po terenach Besarabii, nastĊpnie od Morza Kaspijskiego, gdzie para siĊ
rybołówstwem aż po Krym i Zakaukazie, w którym to miejscu przez dwa lata pracuje przy
wydobywaniu soli. Co istotne, to właśnie w Tyflisie na Kaukazie przyszły aktywista po raz
pierwszy styka siĊ z rewolucjonistami (robotnikami i studentami), a przy okazji spotyka także
1

Ślad owych rozterek zawiera osobista korespondencja pisarza. Por.: Reymont, Wł. St. Listy do rodziny.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975, s. 31.
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Kalużnego – przyjaciela i „człowieka, który odkrył w nim pisarza‖ (Lenarczyk 1966: 60).
Niewykluczone, że tego typu doświadczenia stały siĊ inspiracją późniejszej twórczości
literackiej prozaika, zwłaszcza zaś źródłem tzw. utworów legendarno-alegorycznych
ukazujących „sprzeczność miĊdzy marzeniami a wszelkim ich urzeczywistnieniem‖ bĊdącą
„przyczyną nigdy nie zaspokojonego dążenia, „bosiackiego‖ tułactwa i buntu‖ 2 (Lenarczyk
1966: 17).
Zachowane dokumenty i korespondencja pisarza świadczą o jego skłonnościach
marzycielskich, pragnieniach podróży do odległych miejsc oraz dążeniach ku poprawie
własnego losu, jednak przez wiĊkszą czĊść swojego życia – jak słusznie zauważa Jerzy
Lenarczyk – „Gorki nie pragnął sławy, marzył jedynie o życiu, które można by nazwać
ludzkim‖ (Lenarczyk 1966: 21). Pewne przesłanki wskazują, iż jako pisarz wielokrotnie
wykorzystywał własne przeżycia, a w swojej działalności pisarskiej i publicystycznej
przeplatał wątki fikcyjne z osobistymi wspomnieniami. Stały siĊ one nie tylko podstawą
napisania autobiograficznej trylogii, lecz także źródłem szeregu krótkich form narracyjnych
(Wyprowadzenie,

Sprawa

z

klamerkami,

Pewnego

razu

jesienią).

Równie

„autobiograficznym‖ bywał zresztą Reymont, w przypadku którego mówić można nawet
o istnieniu „nierozerwalnego związku pomiĊdzy twórczością a życiem‖ (Bukowski 1997:
401).
Inną, nie mniej interesującą paralelą biograficzną obu twórców wydaje siĊ ich
zainteresowanie światem teatru. Tym bardziej, iż owe przygody okazały siĊ nie pozbawionym
piĊtna goryczy doświadczeniem. Gorki – pisarz, któremu szczególnie atrakcyjnym jawiło
siĊ aktorstwo, pod wpływem fascynacji spektaklem Krzysztof Kolumb, czyli odkrycie Ameryki
trafia do teatru amatorskiego, w którym zaangażowany zostaje w charakterze statysty (Roskin
1951: 21). Dalekie od pierwotnych oczekiwań życie za kulisami sprawia, że Gorki dostrzega
jedynie jego powierzchowność, nudĊ i trywialność. BĊdąc niejako „oszukanym przez teatr‖ w
krótkim czasie porzuca tĊ alternatywĊ (Roskin 1951: 21). Przestrzeń prowincjonalnych
teatrów amatorskich o wiele bliższa wydaje siĊ Władysławowi Reymontowi, który po raz
pierwszy styka siĊ z nią pod wpływem rozmów zasłyszanych w domu Jakimowiczów. Jak
zauważa Barbara Koc:
Te rozmowy mogły być jednym z powodów zainteresowania nim przyszłego pisarza. Jak
jednak wolno przypuszczać, najbardziej zaważyła jego wielka wrażliwość. Podziwiał grĊ
Żółkowskiego, Królikowskiego, Leszczyńskiego, Tatarkiewicza, a także wystĊpy
2

Chodzi m.in. o opowiadania: Makar Czudra; Dziad Archip i Lońka; Czełkasz; O maleńkiej wróżce i młodym
pasterzu; Chan i jego syn; Stara Izergil; Niemy; Legenda o Żydzie; Pieśń o sokole.
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Ładnowskiego, Wisnowskiej i Marcello. Doskonale orientował siĊ w repertuarze
warszawskiego teatru „Rozmaitości‖. Zanim spróbował pracy w teatrze, usiłował sam napisać
coś w rodzaju dramatu (Koc 1971: 22).

Bliskie obcowanie ze sferą doznań scenicznych umożliwia przyszłemu autorowi
Chłopów wieloletnia przyjaźń z aktorem, Edwardem Oleśniewiczem, z którym decyduje
siĊ Reymont na dłuższą teatralną wĊdrówkĊ. Wyprawa ta jednak, zamiast oczekiwanego
rozgłosu oraz chluby przynosi mu rychły zawód i permanentne poczucie rozgoryczenia,
w efekcie zaś „zapewne mniej satysfakcji niż rozczarowań‖ (Koc 1971: 26). Literackim
wyrazem owego zgorzknienia są szkice powieściowe Franek (1894) oraz Lili (1898), a także
niepublikowana Adeptka, której treść nawiązuje do nieco późniejszej, bardziej rozbudowanej
fabularnie oraz znacznie wartościowszej pod wzglĊdem artystycznym, Komediantki.
Powieściowy debiut Reymonta to próba rozrachunku autora z własną, dość nieudaną
przeszłością aktorską3. U źródeł dzieła pojawia siĊ bowiem pewna „pokusa autobiografizmu‖
(Wyka 1979: 49). Zdaniem Kazimierza Wyki
zawiedzionym na zawodzie aktorskim był sam Reymont. Był, mówiąc ogólniej – mĊżczyzna.
Tymczasem pisarz całe odpowiednie doświadczenie przeniósł na kobietĊ. Dostosował je do
buntu życiowego młodej dziewczyny z końca wieku i jeżeli wolno tak rzec,
„odautobiografizował‖ (Wyka 1979: 49).

Z jednej strony, główna bohaterka dyptyku, Janina Orłowska, nosi w sobie znamiona
Reymontowskich doświadczeń scenicznych, z drugiej zaś staje siĊ wyrazicielką treści
o charakterze normatywnym, w których autor zawarł, charakterystyczny dla swojej
późniejszej twórczości, osąd etyczny4. Poszerzająca to zagadnienie Jadwiga Zacharska zwraca
uwagĊ na obecność problematyki moralności w różnych utworach i różnych warstwach dzieł
artysty, a także na związek pomiĊdzy wszechobecną w nich metaforą jarzma a filozofią
życiową pisarza.
Dźwigające trudy życia, szlachetne i zdolne do poświĊceń bohaterki z reguły nie osiągają
szczĊścia i niewiele mają przyjemności, które są udziałem kobiet piĊknych, władczych
i zmysłowych. (…) Sukcesy tych drugich są jednak tyleż efektowne, co nietrwałe
i w ostatecznym bilansie życie w jarzmie obowiązku okazuje siĊ bardziej satysfakcjonujące
i pełniejsze – konkluduje badaczka (Zacharska 2002: 162).

3

Informacje na temat tej przeszłości zawiera wiĊkszość biografii i opracowań twórczości pisarza.
Zob.: Falkowski 1929; Warneńska 1970; Dzendzel 1972; Kotowski 1979; Lichański 1984; Sztachelska 2003;
Koc 2007.
4
Na istnienie tego zjawiska wskazują niektórzy badacze twórczości Reymonta. Zob.: Mijas 1969: 27-35;
S. Lichański 1984: 70; Maciuszkiewicz 1983: 193-197.
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Obecne w utworach młodopolskiego twórcy wizje postawy etycznej oraz szereg
dylematów natury moralnej dostrzec można także w twórczości Maksyma Gorkiego. Tego
typu refleksje umożliwia zastosowanie przez obu prozaików antropocentrycznego modelu
fabularnego, który w centrum literackich dociekań sytuuje człowieka uwikłanego w wyroki
losu lub system egzystencjalnych paradoksów. W przeciwieństwie jednak do Reymonta
dokonującego opisu zastanej rzeczywistości, „wielki pisarz proletariacki‖5 zainteresowany
jest nie tylko prezentacją obrazu świata, lecz także ideą jego realnej naprawy. Antidotum na
odmianĊ rzeczywistości rewolucyjnej to dla niego utrzymana w duchu i stylu prymitywnego
nietscheanizmu mitologia postĊpu, a także bliżej niesprecyzowane „budowanie kultury‖
(Venclova 2002: 298-310).
Sytuując człowieka w epicentrum własnych obserwacji wspomniani twórcy akcentują
zarazem etyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Problematyka moralności staje siĊ dla nich nie
tyle

interesującym

zagadnieniem

tematycznym,

co

domagającym

siĊ

literackiego

odzwierciedlenia autentycznym zjawiskiem społecznym. Obu mĊżczyzn cechuje uczciwość,
praworządność, wierność własnym ideałom, opowiadanie siĊ po stronie ludzkiej godności,
ergo – poczucie odpowiedzialności za los cierpiących. Jak zauważa Jerzy Gmitruk:
Reymont swym pełnym życzliwości stosunkiem do pracowników swego majątku i ludności
okolicznych wsi, otwartością, chĊcią niesienia pomocy kształcącym siĊ chłopskim dzieciom,
zjednywał sobie uznanie i szacunek chłopów, i ludowców nie tylko jako pisarz, ale także jako
człowiek (Gmitruk 2001: 102).

Podobne refleksje zawarte zostają we wspomnieniach Antona Makarenki, który opisując
moralność Maksyma Gorkiego sugeruje, że pisarz „nie należy do ludzi, którzy chcieliby
w watĊ owinąć człowieka, żeby nie krzyczał‖ (Makarenko 1957: 278).
Choć w utworach Reymonta i Gorkiego dostrzec można pewne różnice w postawie
protagonistów, moralne wizje obu autorów wykazują znaczące pokrewieństwo. Odnieść
można wrażenie, że poprzez owe rozbieżności prozaicy akcentują jedynie inny wymiar tego
samego zjawiska. Autor Chłopów prezentuje problematykĊ moralności przez pryzmat
uniwersalizmu idei ofiarnictwa, etosu pracy, sacrum chłopa i ziemi, autor Na dnie przedstawia
ją

zaś

z

perspektywy

z uwzglĊdnieniem

licznych

złożoności
przeobrażeń

specyfiki
obecnych

realiów
w

polityczno-historycznych

procesie

kształtowania

nowoczesnego społeczeństwa.

5

W ten sposób Maksym Gorki zostaje określony w jednej ze swojej biografii (Roskin 1951: 146).
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siĊ

Warto zauważyć, że zestawienia biografii pisarzy tak odrĊbnych jak Reymont i Gorki
budzą niekiedy wątpliwości. Przesądzają o tym liczne różnice i odmienne perspektywy
w kierunkach zainteresowań twórców. Gorki podejmuje w swych tekstach problematykĊ
robotniczą i rzadko osiąga literacki rozmach, charakterystyczny dla autora Chłopów. Ten
drugi z kolei, na kartach powieści oscyluje wokół zagadnień tożsamych z wsią, teatrem
i koleją, które zdaniem Kazimierza Wyki stanowią „trzy bieguny lokalizacyjno-tematyczne,
wyznaczające trójkąt głównych zainteresowań pisarskich Reymonta‖ (Wyka 1979: 51). Polski
prozaik niejednokrotnie siĊga po tematykĊ społeczną, chłopską, przemysłową, a nawet –
całkowicie nieobecną u Gorkiego – problematykĊ spirytystyczną. W kontekście literackiej
ekspansywności bliższym osiągniĊciom młodopolskiego literata jawi siĊ dorobek autora
tetralogii Cichy don (1928) – Michaiła Szołochowa. Tematycznie zaś pokrewną
Reymontowskiej prozie wydaje siĊ twórczość reprezentantów nurtu „wiejskiego‖ – Iwana
Bunina, Fiodora Abramowa i Walentyna Rasputina.
Zestawienie porównawcze wskazanych dorobków literackich wydaje siĊ jednak nie
tylko możliwe, lecz w pewien sposób także zasadne. Za niedostatek uznać można jedynie
brak świadectwa osobistych kontaktów autorów, mogłyby ono bowiem rzucić światło na
ewentualne obustronne inspiracje i paralele tematyczne. Jak siĊ jednak wydaje, hipotezĊ
o wzajemnej znajomości twórczości prozaików wysunąć nietrudno. Wiera I. Occheli
zauważa, iż
Nazwisko Gorkiego było dobrze znane w Polsce od chwili jego debiutu, a od 1900 r.
– czyli roku przekładu publikacji jego opowiadań – zaczął siĊ okres wielkiej popularności
rosyjskiego pisarza. (…) Żaden z pisarzy rosyjskich czy europejskich nie zyskał w Polsce
w tym okresie takiego powodzenia jak Gorki. Pojawienie siĊ licznych przekładów twórczości
rosyjskiego pisarza spotkało siĊ z gorącym przyjĊciem krytyki. (…) Reymont był w tym czasie
uznanym pisarzem, autorem licznych opowiadań, powieści Komediantka, Fermenty, Ziemia
obiecana. Czy można sobie wyobrazić, żeby nie zainteresował siĊ kimś, o kim w krĊgach
literackich tak dużo siĊ mówiło, na co miała wpływ niewątpliwie niezwykła biografia autora
Na dnie? (Occheli 2000: 74).

Co wiĊcej, Gorkiemu nieobce również okazały siĊ sprawy polskie. Autor Na dnie
kilkukrotnie wspominał nawet o „konieczności likwidacji waśni miĊdzy dwoma narodami,
o konieczności połączenia siĊ w jedną rodzinĊ przyjaciół – bojowników (…) wszystkich
szlachetnych ludzi Kaukazu i Finlandii, Polski i Rosji‖ (Barański 1962: 9). Należał on także
do zwolenników kultury i literatury polskiej, a niebagatelną rolĊ odegrała w tej kwestii być
może znajomość z Gustawem Daniłowskim, Stefanem Żeromskim oraz Stanisławem
Brzozowskim. Warto dodać, że w korespondencji adresowanej do Wikientija Wieriesajewa
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zdradza on ponadto swój niedosyt wynikający z braku popularności dawnej prozy polskiej na
terenie Rosji, wyrażając jednocześnie ubolewanie, że nowa, polska literatura wciąż jest tak
mało znana na tym terenie (Gorki 1957). Niewykluczone, że w przypadku Reymonta
i Gorkiego istnieje wiĊcej interesujących analogii biograficznych, światopoglądowych czy
twórczych. Porównywalnym wydaje siĊ nade wszystko literacki geniusz obu autorów, którzy
niejako na potwierdzenie tej tezy w 1924 roku wyróżnieni zostali możliwością siĊgniĊcia po
jeden z najbardziej prestiżowych literackich laurów – NagrodĊ Nobla.

Summary
This paper is an attempt to present the numerous analogies in Władysław Stanisław
Reymont‘s and Maxim Gorky‘s outlook on life. It seems that the affinity is partially
determined by the coincident biographies of both writers. In literary studies thematic parallels
in the writers‘ prose works are frequently mentioned. The paper constitutes a continuation
thereof, presenting the problems from a biographical perspective. The paper dedicated
to the Polish-Russian literary relations at the turn of the nineteenth and twentieth centuries
belongs to the area of comparative studies.
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WĄTKI I MOTYWY BIOGRAFICZNE W WYBRANYCH BAŚNIACH HANSA
CHRISTIANA ANDERSENA
Katarzyna KUBICA-SROKA

Biographical plots and themes within selected works of Hans Christian Andersen

Abstract: Biographical plots and themes within selected works of Hans Christian Andersen
constitute the subject master of his thesis. Majority of Andersen‟s fairy tales possess
biographical references. The most important Andersen‟s self-portrait is the fir-tree.
Keywords: Andersen, fairy tales, biography, self-portrait
Contact: Uniwersytet Opolski; gkubica@op.pl
Hans Christian Andersen był niezwykle wrażliwym, uczuciowym, na wskroś
romantycznym człowiekiem, który, choć słaby i zniewieściały, dziĊki wytrwałości,
determinacji i niezachwianej wierze w siebie osiągnął wielki sukces. Ceną była samotność,
która towarzyszyła Andersenowi przez całe jego życie i nie opuściła go nawet w chwili
śmierci, a także niedojrzałość emocjonalna. Człowiek ten jak powietrza potrzebował do życia
pochwał i akceptacji otoczenia, każde niemiłe słowo, a nawet nieprzychylne spojrzenie raniło
dogłĊbnie jego delikatną duszĊ.
Niezwykła była również biografia pisarza, który przeszedł długą, bardzo trudną
i bolesną drogĊ do sławy i pokonał ogromny dystans, który dzielił jego życie w Odense od
życia słynnego w całej Europie baśniopisarza. Jednak przede wszystkim na uwagĊ zasługują
baśnie Andersena, które są przesycone biografizmem. Być może, gdyby nie trudne i bolesne
przeżycia pisarza, nie powstały by tak głĊbokie utwory, które nie tylko nas bawią ale też
pocieszają, pomagają pokonać przeciwności losu, oswoić siĊ z trudną sytuacją, stanowią
życiowe drogowskazy.
Na szczególną uwagĊ zasługuje najnowszy przekład Bogusławy Sochańskiej, który
jako pierwszy w Polsce w całości został przełożony bezpośrednio z jĊzyka duńskiego.
Sochańska, dziĊki tłumaczeniu i artykułom, wniosła nowe spojrzenie na twórczość
Andersena, gdyż wcześniej był on szufladkowany jako twórca baśni dla dzieci, natomiast ona
udowodniła, że wiele z jego utworów ma również dorosłego adresata.
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WiĊkszość utworów Andersena zawiera odniesienia do biografii pisarza – to on jest
dzielnym cynowym żołnierzykiem, nieszczĊśliwie zakochaną małą syrenką, zagubioną
w świecie Calineczką, odrzuconym przez innych, wyśmiewanym brzydkim kaczątkiem, które
zamienia siĊ w piĊknego łabĊdzia, to on jest niewinnym dzieckiem które jako jedyne „widzi
że cesarz jest nagi‖ i ma odwagĊ powiedzieć prawdĊ i biedną samotną dziewczynką
z zapałkami. Świat Kaja i Gerdy to jego rodzinny dom, a „kacze podwórko‖ i zwierzĊta tam
mieszkające to jego otoczenie, przedmioty które ożywają w baśniach to sprzĊty codziennego
użytku. W swoich utworach staje w obronie matki alkoholiczki, broni również swoich
przekonań i wartości, wynosi na piedestał wrażliwość, uczuciowość i romantyzm, ale jego
baśnie są również satyrą na zakłamane, zaślepione bogactwem i egoistyczne społeczeństwo.
Jego „podpisem‖ jest jaskółka-istota, która tak jak Andersen do życia potrzebuje „wyższych
lotów‖.
Najwierniejszym wyobrażonym autoportretem baśniopisarza, tragicznym, dowcipnym
i pełnym współczucia dla siebie rozpoznaniem własnego ja jest Choinka – druga baśń w
tomie z 1844 roku (Wullschläger 2005: 287).
Baśń prezentuje pewien psychologiczny typ człowieka, który nie umie siĊ cieszyć
chwilą, ponieważ zawsze spodziewa siĊ czegoś wiĊcej, a potem zjada go smutek i żal.
Choinka wzrasta w lesie, lecz nie sprawia jej radości własna młodość i zdrowie, słońce
i świeże powietrze, zając skaczący po śniegu ani chmury w kolorze różu. Myśli niecierpliwie
o niesamowitej przyszłości, jaskółki i bociany opowiadają jej o odległych krajach za lasem.
Czy zetną ją i bĊdzie masztem na okrĊcie, by przemierzać bezkresne morza? Czy wezmą ją do
miasta i wspaniale ozdobią na GwiazdkĊ? „(...) nie mogła znaleźć spokoju, ciągle chciała
w świat. (...) musi nadejść coś jeszcze wiĊkszego, jeszcze wspanialszego! Ale co? Och, jak ja
cierpiĊ! Jak tĊskniĊ! Sama nie wiem, co siĊ ze mną dzieje‖ – mówiła (Andersen 2006: 293).
Ostatecznie choinka zostaje ściĊta i wywieziona, lecz natychmiast zaczyna siĊ martwić
i tĊsknić. Umieszczono ją w wielkiej, piĊknej sali, jednej z charakterystycznych scenerii
Andersena: „Na ścianach wisiały portrety, a przy wielkim kaflowym piecu stały chińskie
wazy z lwami na pokrywach. Były tam bujane fotele, jedwabne sofy, duże stoły pełne książek
z obrazkami i zabawek‖ (Andersen 2006: 293). Przyozdobiono drżącą choinkĊ świeczkami,
cukierkami i błyskotkami, ale jedyne, o czym myśli, to „żeby już był wieczór! żeby wreszcie
zapalili świeczki! A co bĊdzie potem? Czy przyjdą mnie zobaczyć drzewa z lasu?‖ (Andersen
2006: 293). Z niecierpliwości aż ją rozbolała kora, wreszcie zapalono świeczki, lecz
oczywiście „choinka nie śmiała nawet drżeć. To było okropne! Tak siĊ bała zgubić
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którąkolwiek ze swoich ozdób, była zupełnie oszołomiona całym tym blaskiem‖ (Andersen
2006: 294). Dzieci sukcesywnie rozbierają ją, odpakowują prezenty i z zaciekawieniem
słuchają bajek, choinka przestaje być w centrum zainteresowania i dziwi siĊ: „A ja nie mam
brać w tym udziału? Nic nie mam robić?!‖ (Andersen 2006: 294).
Oczekuje, że nastĊpnego dnia znów zaczną ją stroić, lecz zostaje wyniesiona na strych,
gdzie z żalem opowiada myszkom, jaki był „najpiĊkniejszy wieczór jej życia‖ i dodaje: „(...)
ale wtedy nie myślałam o tym, jaka jestem szczĊśliwa‖ (Andersen 2006: 296). Po bliżej
nieokreślonym czasie choinka zostaje wyrzucona na podwórko: „Życie znów siĊ zaczyna! pomyślała choinka‖. Wokół kwitną róże i lipy, natomiast ona, uschniĊta i pożółkła, zaczyna
teraz tĊsknić nawet za ciemnym kątem na strychu: „Myślała o radosnej młodości w lesie,
o wesołym wieczorze wigilijnym i o małych myszkach, które z takim zainteresowaniem
słuchały opowieści o Klumpe-Dumpe (...). MinĊło! MinĊło! – westchnĊła biedna choinka. Czemu nie cieszyłam siĊ tym, co miałam? MinĊło! MinĊło! I nadszedł służący, i porąbał ją na
kawałki; na ziemi leżała spora kupka drewna; wspaniale buzowało pod wielkim kotłem (...) A
drzewko przy każdym trzasku, który był jak głĊbokie westchnienie, myślało o letnim dniu
w lesie, o zimowej nocy, kiedy świeciły gwiazdy (...). Na podwórku bawili siĊ chłopcy,
najmniejszy miał na piersi złotą gwiazdĊ, tĊ, którą choinka była ozdobiona w swój
najszczĊśliwszy wieczór; wieczór minął, choinka przeminĊła i opowieść o niej też; minĊło,
minĊło, i tak przeminą wszystkie historie!‖ (Andersen 2006: 297).
Baśń to słodko-gorzki autoportret pisarza. Choinka jest próżną, lĊkliwą, wiecznie
niespokojną fantastką, której podobnie jak autorowi dokucza jej neurotyczna wrażliwość
i drżenie, maniackie miotanie siĊ miĊdzy nadzieją i rozpaczą. Jednak dziĊki temu, że duński
pisarz umieścił tragiczny portret w niewielkich ramach bezpiecznej, domowej scenerii,
docierał on do szerszej publiczności, do tych wszystkich przedstawicieli burżuazji, którzy
czasem cierpią w swoich jedwabnych i pełnych złota wnĊtrzach. Fantazja przynosi otuchĊ,
a jednocześnie wyzwolenie: człowieka stać na to, by dostrzec siebie w którymś z bohaterów
Andersena. Hans Christian jest łagodny i nadmiernie fatalistycznie usposobiony, by być
naprawdĊ jadowitym, co bez wątpienia przyczyniło siĊ do popularności baśni w rodzaju
Choinki wśród dorosłych odbiorców (Wullschläger 2005: 288-289).
W kwietniu 1847 roku wyszedł nowy tom zawierający Cień – demoniczną baśń
o samounicestwieniu, jedną z najbardziej hipnotyzujących w dorobku Andersena. Autor
jednocześnie pracował nad dwoma różnymi, choć mocno ze sobą związanymi projektami:
autobiografią, która była fantazją imitującą prawdĊ, i wyżej wspomnianą baśnią, w której
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zaprezentował jako fantazjĊ swój o wiele bardziej bliski rzeczywistości autoportret
(Wullschläger 2005: 314).
Cień, opowieść o człowieku pozbawionym cienia, oraz cieniu, który staje siĊ
człowiekiem pozbawionym duszy, to psychologiczna powieść grozy, której interpretacja
możliwa jest na różnych poziomach. Pewien naukowiec, dobry, choć nieudolny człowiek
z północy, gubi swój cień w upalnym Neapolu. Wyrasta mu nowy cień, ale po latach
odnajduje go cień oryginalny, widmowo chuda postać, która ostatecznie poradziła sobie
w życiu, ale ze smutkiem przyznaje, że zawsze była tylko cieniem. „Było niezwykle
interesujące, jak dalece był człowiekiem. Odziany całkowicie na czarno w najelegantsze
ubranie, w lakierkach i szapoklaku, który można było składać, tak że zostawało z niego tylko
denko z rondem, nie mówiąc już o tym, o czym wiemy: o brelokach, złotym łańcuchu
i pierścionkach z brylantami. Tak, cień był nadzwyczaj dobrze ubrany i właśnie to czyniło
z niego człowieka‖ (Andersen 2006: 410-411). Cień opowiada uczonemu o wszystkim, co go
spotkało, o tym, jak siĊ wzbogacił, kryjąc siĊ, zaglądając do wszystkich zakątków
i wydobywając na jaw wystĊpki świata: „Byłem na dworze Poezji (...), ponadto poznałem
moją najskrytszą naturĊ (...) zaglądałem, gdzie nikt nie potrafił zajrzeć, i widziałem, czego
inni nie widzieli (...). Ten świat jest w gruncie rzeczy podły. Nie chciałbym być człowiekiem,
gdyby nie to, że powszechnie siĊ uważa, że być człowiekiem, to coś znaczy (...). Widziałem
to, (...) co nie było przeznaczone dla innych ludzi, ale co wszyscy tak bardzo chcieliby
poznać: co złego dzieje siĊ u sąsiada. Gdybym wydawał gazetĊ, wszyscy by ją czytali, ale ja
pisywałem wprost do konkretnej osoby, i we wszystkich miastach, do których przybywałem,
wybuchała panika. Tak siĊ mnie bali! I tak nadzwyczajnie mnie lubili! Profesorowie robili ze
mnie profesora, krawcy dawali mi nowe ubrania, byłem dobrze zaopatrzony. Mincerz wybijał
dla mnie monety, a kobiety mówiły, że jestem bardzo przystojny. W ten sposób stałem siĊ
tym, kim jestem. A teraz żegnam pana, oto moja wizytówka, mieszkam po słonecznej stronie
i zawsze jestem w domu, kiedy pada deszcz‖ (Andersen 2006: 412-413).
Atmosfera robi siĊ coraz bardziej mroczna; cień doskonale prosperuje, tymczasem
uczonego zżera obawa, nikogo nie obchodzi jego dzieło, zaczyna mieć problemy zdrowotne.
„Doprawdy wygląda pan jak cień – mówili ludzie, a uczonego przechodziły ciarki, bo coś mu
to przywodziło na myśl‖ (Andersen 2006: 413). Cień próbuje nakłonić go do wspólnego
wyjazdu do wód („broda mi nie rośnie jak powinna‖) (Andersen 2006: 413), a uczony
nieśmiało sugeruje, że skoro są tak sobie bliscy, to niechaj przejdą na ty. Cień wzbrania siĊ
przed tym, używając niemal tych samych argumentów co Edvard Collin w korespondencji
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z 1831 roku (Ogłoza 2014: 43). Podobnie jak Edvard, podkreśla z naciskiem, że mówi
życzliwie i szczerze, jak Collin przyrównuje swoją niechĊć do mówienia per ty z irracjonalną
odrazą człowieka, który nie może dotknąć szarego papieru, ponieważ mu siĊ robi słabo: „–
Mówi pan wprost i w dobrej intencji – odparł cień, który był przecież teraz prawdziwym
panem. – Odpowiem tak samo wprost i w dobrej intencji. Pan, jako uczony człowiek,
zapewne wie, jak dziwna jest natura. Niektórzy ludzie nie znoszą dotykania szarego papieru,
odczuwają przy tym ból, innych po całym ciele przechodzi dreszcz, gdy kto gwoździem
przejedzie po szybie; ja mam takie właśnie uczucie, gdy słyszĊ, jak pan mówi do mnie „ty‖;
czujĊ siĊ, jak przyciśniĊty do ziemi w czasach mojej pierwszej posady u pana. Rozumie pan,
tu chodzi o odczucie, nie o dumĊ; nie mogĊ pozwolić panu mówić mi „ty‖, ale chĊtnie bĊdĊ
mówił „ty‖ do pana, i połowa życzenia bĊdzie spełniona‖ (Andersen 2006: 414).
W kurorcie niezwykłej urody królewna, której choroba polega na tym, że „zbyt
wyraźnie wszystko widziała‖ (Andersen 2006: 414), od razu spostrzega, że chorobą cienia nie
jest brak brody, lecz brak cienia właśnie. Cień udzielił sprytnej odpowiedzi, że jego cieniem
jest naukowiec, a ona, królewna, najwidoczniej wraca do zdrowia, skoro przestała widzieć
przenikliwie. Królewna to bliska krewna cesarza z Nowych szat cesarza, jest próżna, naiwna
i zakochuje siĊ w cieniu (Ogłoza 2014: 42). Tańcząc z nim, „tańczyła lekko, ale on jeszcze
lżej; takiego tancerza nigdy jeszcze nie miała. (...) zakochała siĊ, a cień natychmiast to
zauważył, bo nie przenikała go już wzrokiem‖ (Andersen 2006: 415). Żeby zweryfikować,
czy siĊ nadaje do władania krajem, zaczyna go przepytywać, ale na jej pytania odpowiedzi
udziela cień cienia - uczony - który nagle zaczyna siĊ buntować: „Wszystko powiem! Że
jestem człowiekiem, a ty cieniem, tylko przebranym. – Nikt w to nie uwierzy!‖ (Andersen
2006: 416), mówi cień i uczony zostaje umieszczony w wiĊziennej celi. – „Biedny cień! –
powiedziała królewna. – Jaki on nieszczĊśliwy. To prawdziwie dobry uczynek uwolnić go od
tej odrobiny życia, jaką posiada‖ (Andersen 2006: 416). Wieczorem cień bierze sobie
królewnĊ za żonĊ, armaty grzmią, ale „Uczony nic z tego wszystkiego nie słyszał, bo
pozbawili go życia‖ (Andersen 2006: 416).
Motywy tej historii zaprzątały umysł Andersena od przeszło dziesiĊciu lat, od kiedy w
1831 roku spotkał w Berlinie niemieckiego literata Adalberta von Chamisso, a Edvard nie
wyraził zgody, by byli na ty. Bezpośrednie odniesienie do Przedziwnej historii Petera
Schlemihla (1814), opowieści o człowieku, który zatracił cień, nastĊpuje w momencie, gdy
uczony gubi cień. Andersen pisze: „Irytowało go to, jednak nie tyle z powodu znikniĊcia
cienia, ile dlatego, że wiedział, że istnieje jeszcze jedna historia o człowieku bez cienia;
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w jego ojczystej zimnej krainie znali ją wszyscy; gdyby przyjechał i opowiedział swoją,
powiedzieliby, że naśladuje innych, a na to nie chciał siĊ narażać‖. Popularna historia von
Chamisso była tylko jedną z wielu niemieckich opowieści o duchach i sobowtórach.
Doppelgenger to jeden z ulubionych tematów romantycznych, ponieważ daje możliwość
drążyć nieświadomość i zgłĊbiać nieznane władze wyobraźni (Wullschläger 2005: 321-322).
Jednakże Andersen potraktował ten temat w nowy, zaskakująco nowoczesny sposób,
swobodnie i bez zbĊdnych wewnĊtrznych zgrzytów, łącząc komizm z nihilizmem. Przyzwoity
i poczciwy bohater pozbawiony jest władzy nad swoim losem, jest wiĊźniem sił, których nie
potrafi zrozumieć; mistrzowskim rozwiązaniem było dopowiedzenie w zdaniu podrzĊdnym,
że uczony znikł ze sceny – nazbyt teraz przejrzysty i bezbarwny, by zasługiwać na pełne
zdanie. Ostatnie słowa baśni zamierają w zawieszeniu jak niedokończone zdanie, baśniowa
tradycja, wedle której prostak bierze sobie za żonĊ królewnĊ i rządzi jej królestwem, zostaje
wyśmiana – wszystko to silniej jest związane z czarnym humorem literatury lat dwudziestych
i trzydziestych XX wieku, z opowiadaniami Kafki, Sakiego czy Evelyna Vaugha aniżeli
z pisarstwem twórców współczesnych Andersenowi. Cień jest punktem zwrotnym w jego
działalności artystycznej; kolejne baśnie stają siĊ coraz bardziej wyrafinowane stylistycznie,
pełne odniesień do doświadczeń samego autora.
Pierwszy poważny krytyk Andersena, Georg Brandes, dostrzegał w Cieniu przejaw
smutnego przeświadczenia Andersena, że w życiu triumfuje przeciĊtność; depresyjna natura
pisarza kazała mu z uczuciem satysfakcji uśmiercić w Cieniu dobrego i niewinnego
człowieka, co zdarzało mu siĊ już wcześniej (Ogłoza 2014: 47). Cień nawiązuje też wyraźnie
do osobistych stosunków miĊdzy Hansem Christianem a Edvardem. W 1846 roku uczucie
Andersena do niego zmieniło siĊ w tkliwą przyjaźń, której niejednokrotnie towarzyszyły
wyrzuty – jeszcze dwa miesiące przed napisaniem Cienia żalił siĊ w liście na sprawĊ
z przejściem na ty. Hans Christian na tyle jednak siĊ do niej zdystansował, że w baśni pisze
o tym raczej z niekrytym poczuciem humoru niż urazą. W historii Cienia przedstawiona jest
aluzja do ich młodzieńczego związku: odnoszący sukcesy światowiec (Edvard) triumfuje nad
anemicznym, pogrążonym w depresji uczonym (Andersen) (Wullschläger 2005: 322).
Zainteresowanie wspomnianym już motywem sobowtóra w 1846 roku ma swą
przyczynĊ w wewnĊtrznym rozdarciu Andersena, a nie w jego związkach. Na poziomie
symbolicznym Cień mówi o tym, jak ludzie sobie radzą bądź nie z mroczną stroną naszej
duszy – perwersyjne pragnienia ulegają wyeliminowaniu w długotrwałym procesie wyrastania
na przyzwoitych i właściwie wychowanych ludzi, jak uczony. Jung pisał, że każdy nosi swój
235

cień i im rzadziej on pojawia siĊ w świadomym życiu jednostki, tym jest ciemniejszy
i bardziej skondensowany (Wullschläger 2005: 323). W baśni postać utożsamiana z autorem
nie śmie stawić czoła swojej mrocznej stronie osobowości i zostaje przez nią pokonana.
Andersen, pisząc tĊ baśń, pozował, jak cień, wobec świata, ponieważ w autobiografii nie
przedstawił całej prawdy o swoim życiu. Dostrzegalne są podobieństwa miĊdzy uczonym,
który wraz z rozwojem akcji słabnie i staje siĊ coraz mniej wyraźną postacią, a osobą
Andersena, który na pierwszych stronicach Das Märchen meines Lebens jest pełen sił
witalnych, ale na koniec wydaje siĊ tylko kukłą uporczywie ściskającą rĊce możnych tego
świata.
Andersen to nie tylko uczony, ale także cień, chytra, mroczna postać, kryjącą siĊ za
kulisami – oto wyobrażenie artysty jako człowieka pozbawionego tożsamości, lecz subtelnie
wyczulonego na wszystkie doświadczenia. Idea Keatsa o charakterystycznej dla poety
negatywnej zdolności – pasywnego odbioru, niezbĊdnego dla twórczości artystycznej – odbija
siĊ echem w korespondencji Andersena z 1855 roku: „Jestem jak woda, wszystko mną
porusza, wszystko siĊ we mnie przegląda, prawdopodobnie stanowi to czĊść mojej natury
poety, czĊsto odczuwam z tego powodu radość i szczĊście, ale nierzadko mnie to i mĊczy
(Wullschläger 2005: 323). W pierwszej biografii Andersen pisał: „Wyraźnie pamiĊtam twarze
ludzi, których widziałem i z którymi choć raz rozmawiałem, noszĊ je w sobie jak lustrzane
odbicie, ale mojej własnej twarzy, mimo że dobry Bóg i wszyscy ludzie wiedzą, jak czĊsto siĊ
przeglądam w lustrze, nie pamiĊtam w ogóle‖ (Andersen 2006: 104). Cień, przerażająca
opowieść o zatraceniu własnej tożsamości, kojarzy siĊ z uczuciem pustki, o którym z żalem
informował w listach dwudziestoletni Andersen, i daje do zrozumienia, że umizgując siĊ do
władców i miĊdzynarodowej publiczności, był świadom, że pozostaje samotny i niekochany.
Pisarz lĊkał siĊ wewnĊtrznej pustki, sam jednak przyznawał, że bez niej nie mógłby tworzyć
(Wullschläger 2005: 322-323).
SceneriĊ opowieści stanowią impresjonistyczne obrazy pełne słońca i światła
śródziemnomorskiego Południa. Uczonego, pochłoniĊtego pracą, w której mają znaleźć
odbicie platońskie ideały piĊkna, dobra i prawdy widzimy w gabinecie, do którego przez
zasuniĊte żaluzje nie dochodzi zewnĊtrzny upał, a wieczorem na balkonie, skąd doskonale
widać życie sąsiadów po przeciwnej stronie wąskiej uliczki. Przebywa on również
w miejscowej kawiarni, gdzie można przeczytać gazety, posłuchać gwaru miasta.

236

Prawdopodobnie to blask południowego słońca przyczynił siĊ do tego, że cień, tak
mizerny na Północy, ogromniał, aż stał siĊ kimś, kogo uznał uczony za pomocnika. To cień
miał dostarczyć mu wiadomości z tajemniczego mieszkania z przeciwka.
ZaginiĊcie cienia nie wzbudziło niepokoju w uczonym. Zdziwiło go jedynie to
tajemnicze zjawisko. Z kolei cień oderwany od postaci pana, stał siĊ autonomicznym wobec
niego. Wyznał potem uczonemu: „poznałem moją najskrytszą naturĊ to, co mam
wrodzonego‖ (Andersen 2006: 412). To był swoisty prolog, potem nastąpiło poznawanie
tajników ludzkiego życia: „Widziałem najnieprawdopodobniejsze rzeczy u mĊżczyzn
i u kobiet, u rodziców i u tych milutkich, czarujących dzieci‖ (Ziółkowska-Sobecka 2001: 5960).
Konkluzja, że „w gruncie rzeczy świat jest zły‖ usprawiedliwiał przyjĊcie zła jako
motywu postĊpowania. Szantaż okazał siĊ skuteczniejszą metodą niż wydawanie gazety.
Zapewnił on również wzrost potĊgi samego cienia.
W zaistniałej sytuacji czymże wobec niego był skromny uczony, którego książek nikt
nie kupował, a nawet nie czytał? W najlepszym wypadku mógł zostać tylko cieniem cienia,
albo dać siĊ „sprzątnąć po cichu‖. Przecież jego wyobrażenia piĊkna, dobra i prawdy nie
przystawały do prawdy o świecie, jaką zgłĊbił cień.
Johan de Mylius, najbardziej znany w Polsce duński badacz twórczości Andersena
(Sochańska 2007: 76), zauważa w tej baśni znaczenie świata rzeczywistego w życiu autora.
Zadaje nawet pytanie, czy bardzo popularny pisarz, „któremu udało siĊ wygrać swoje własne
życie‖ nie jest przypadkowo cieniem oderwanym od Andersena-poety? Hieronim Chojnacki
odnajduje w Cieniu przenośniĊ „kryzysu wartości etycznych w dobie agresywnego niekiedy
materializmu‖ (Ziółkowska-Sobecka 2001: 60). Krystyna Kuliczkowska w noweli-metaforze
Andersena dostrzega „drapieżną, pełną drwiącego cynizmu‖ (Ziółkowska-Sobecka 2001: 60)
historiĊ człowieka, którego „sprzątniĊto po cichu‖, gdy usiłował wyjawić prawdĊ i szukać
sprawiedliwości. W Cieniu można jednak odnaleźć też objaw rozdarcia duszy romantycznej
odbijający siĊ – zdaniem Arnolda Hausera – bezpośrednio i szczególnie wyraziście w postaci
sobowtóra, który w literaturze tego okresu spotykany jest w różnych formach i wariantach
(Ziółkowska-Sobecka 2001: 60).
ZamkniĊty w swej idealistycznej enklawie uczony, nie docenił doświadczeń cienia.
Czemuż go wiĊc wydelegował „na przeszpiegi‖? Najwyraźniej – wyłącznie po to, by poznać
to, co chciał wiedzieć. Oderwany od rzeczywistości bohater utworu musiał odpowiedzieć za
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własną naiwnośc, poddał siĊ sytuacji, na którą nie mógł już nic poradzić (ZiółkowskaSobecka 2001: 60).
A cień? Cień był z nim – a może w nim – od zawsze. Cień był jego elementem gorąco
reagującym na rzeczywistość, który w pewnym momencie przejął kontrolĊ nad „mądrym
uczonym z zimnych krajów‖. Mnożą siĊ pytania: czy ta mroczna strona ludzkiej osobowości
wziĊła górĊ nad jej szlachetnym obrazem? Dlaczego fałszywej gry cienia nie spostrzegli inni
ludzie, którzy bali siĊ go, ale jednocześnie darzyli sympatią, którzy bez oporów zgodzili siĊ
na „sprzątniĊcie po cichu‖ uczonego? A może Cień to klĊska wiary w baśnie, w świat,
w którym dobro zwyciĊża?
Andersen przeprowadza tu niemal naturalistyczną analizĊ ludzkiego postĊpowania.
Cień umieszczony na przeciw zjawisk, których „żaden człowiek nie powinien wiedzieć‖
zostaje wykreowany na kogoś, kto idealnie dopasowuje siĊ do zastanej rzeczywistości.
Wspierało go w tym również otoczenie: „profesorowie robili ze mnie profesora, krawcy
dawali mi nowe ubrania (...), a kobiety mówiły, że jestem bardzo przystojny‖ (Andersen
2006: 412-413) – opowiadał cień o swej sytuacji. Ta cząstka uczonego, która była dotąd jego
cieniem, uległa światu. Czyż cień nie był taki, jakim chciał go postrzegać świat?
Wszystkie wymienione tropy interpretacyjne wiodą do refleksji przerażających.
W Cieniu brak jest „doczepionego‖ zakończenia, obecnego w wielu baśniach Andersena,
które wlewa w czytelnika nadziejĊ, że coś, co zakończyło siĊ tak tragicznie, jak historia
dziewczynki z zapałkami, może mieć wspaniały finał w zaświatach.
Zakończenie Cienia jest tragiczne, podobnie jak los choinki czy ołowianego żołnierza.
O ile jednak tamte baśnie pozostawiają odbiorcĊ z uczuciem smutku nad nieuchronnym losem
człowieka, o tyle ta baśń wywołuje dodatkowy lĊk cyniczną naturą sił rządzących losem
(Sørensen 2006: 22).
Andersen, mimo odniesionych sukcesów na drodze artystycznej, w życiu prywatnym
poniósł porażkĊ. Do śmierci pozostał sam i jak dziewczynka z zapałkami, która umarła
samotnie w blasku zapałek, tak on zakończył życie samotnie, choć w blasku sławy.

Summary
In this article I talk about selected fairy tales penned by Andersen and analyze
biographical plots and themes. Majority of Andersen‘s fairy tales possess biographical
references – it is him who is a small mermaid tragically in love, lost-in the-world Thumbelina,
The Ugly Duckling being laughed at, who, at the end, turns into a beautiful swan. He defends
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his own views and values there, he puts sensibility, sentimentality and romanticism on
a pedestal. His fairy tales also constitute satirical view on hypocrisy and society blinded by its
greed and selfishness. The most important Andersen‘s self-portrait is the fir-tree – a vain,
apprehensive, always-worrying mythomaniac, who suffers from neurotic sensibility and
is always between hope and despair. The fir-tree is unable to be happy with what it has for
it expects something better all the time.
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WĄTKI WĘGIERSKIE W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI MIROSLAVA KRLEŅY
Antonina KURTOK
Hungarian motives in Miroslav Krleža's work and life

Abstract: The purpose of this article is an attempt of comprehensive portraying
of the presence of Hungarian elements in artistic work of Miroslav Krleņa, one of the most
outstanding Croatian writers of the 20th century. My deliberations starting point is the fact,
that Croatian-Hungarian interference conditioned the relations shape and the specificity,
of neighbouring nations, existing within the limits of the same state for eight centuries.
Keywords: Miroslav Krleņa, Croatian literature of the 20th century, Croatian-Hungarian
relations, Croatian-Hungarian interferences
Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach; antonina.kurtok@us.edu.pl
Obecność Miroslava Krleņy w chorwackiej przestrzeni kulturalnej ma charakter
ambiwalentny czy – można by wrĊcz zaryzykować stwierdzenie – kontrowersyjny. Z jednej
bowiem strony trudno nie uznać jego ogromnego dorobku artystycznego, z drugiej zaś strony
stanowi on w zależności od momentu historycznego kwestiĊ problematyczną ze wzglĊdu na
reprezentowane poglądy polityczno-społeczne. CzĊsto wiĊc oceny jego działalności dokonuje
siĊ poprzez pryzmat aktywności pozaliterackiej, wyznaczając wyraźną granicĊ miĊdzy tym co
białe i czarne. Problem dostrzegalny jest nader jaskrawo w powstających po rozpadzie
Jugosławii monografiach historii literatury chorwackiej. W wydanej w 1997 roku publikacji
Historia literatury chorwackiej. Tysiąclecie od Bańčanskiej pločy do postmodernizmu
(Povijest hrvatske knjiņevnosti od Bańčanske ploče do postmoderne) jej autorowi – Dubravko
Jelčiciowi – Wielu problemów przysporzyli właśnie pisarze wyraźnie sympatyzujący
z titoizmem, jednakże legitymujący siĊ chorwackim pochodzeniem, ale uważający siĊ za
Jugosłowian, a co istotniejsze, tworzący teksty znaczące, włączane czĊstokroć do kanonu czy
to literatury europejskiej, czy też światowej. Jelčić starając siĊ podnieść prestiż rodzimej
literatury, uwypuklając wielokrotnie jej walory i wskazując na długoletnią jej obecność wśród
innych liczących siĊ literatur, nie mógł sobie pozwolić na rezygnacjĊ z tak sztandarowych
postaci Ivo Andrić czy właśnie Miroslav Krleņa. Podkreślić jednak należy, iż badacz
niezwykle starannie przefiltrował materiały dotyczące Krleņy, dążył do jego unarodowienia –
240

„skroatyzowania‖, starając siĊ miĊdzy innymi wybrać dzieła nie mające podtekstu
politycznego, pomijając niewygodne elementy biografii bądź zrĊcznie je przeinterpretowując;
badacz zmierzał tym samym do ukazania pisarza jako niemalże przeciwnika rządów
komunistycznych. Odnotowania wymaga również fakt, iż inny z chorwackich historyków
literatury – Velimir Visković w studium Umijeće pripovijedanja. Ogledi o hrvatskoj prozi
(2000) – w analitycznej czĊści swojej publikacji żadnej z prac Krleņy nie uwzglĊdnia. Mimo
to nie omieszka wspomnieć o zażyłych stosunkach pisarza z Josipem Brozem Tito i jego
lojalności wobec partii.
Nie ulega jednak wątpliwości, iż Miroslav Krleņa (mimo wszystko) należy do
najwybitniejszych pisarzy chorwackich dwudziestego wieku. Urodził siĊ w 1893 roku
w Zagrzebiu, z którym był związany przez niemal całe swoje życie i w którym to zmarł
w roku 1981. Jego twórczość jest odbiciem szeregu idee i zmian dokonujących siĊ na
przestrzeni minionego stulecia, urzeczywistniających siĊ w licznych gatunkach prozatorskich,
dramatycznych i lirycznych oraz w ich odmianach gatunkowych, co wiĊcej w rozmaitych
formach pisarskich – od tych stricte literackich, po publicystyczne (powieści, opowiadania,
nowele, utwory poetyckie, dramaty, eseje, pamflety, teksty programowe, dzienniki, teksty
autobiograficzne, krytyki). Równie szeroki wachlarz obejmuje tematyka prac Krleņy. Trudno
tym samym powołać siĊ na jedną klasyfikacjĊ twórczości Chorwata, gdyż istnieje ich co
najmniej

kilka

lub

nawet

kilkanaście.

Badacze,

historycy

literatury

starali

siĊ

usystematyzować ogromny dorobek autora, kierując siĊ kategoriami od chronologicznych,
genologicznych, strukturalistycznych, poprzez tematyczne, problemowe, aż po ideowofilozoficzne.
Dodatkową komplikacjĊ stanowi fakt, iż tło tematyczne prac Krleņy ma charakter
cykliczny, jednakże za każdym razem werbalizowane jest ono w innych okolicznościach
ideowych oraz podlega stałej aktualizacji w różnych formach artystycznych. Działalność
pisarza

swą

genezą

siĊga

tendencji

modernistycznych,

rozwija

siĊ

w

nurcie

ekspresjonistycznym oraz czerpie z idei marksistowskich. Elementem wyróżniającym KrleņĊ
spośród innych twórców tego okresu jest znaczny stopień polemiczności tekstów, brak
oporów przed negacją, a także przed krytyką przede wszystkim kultury mieszczańskiej.
Niewątpliwym walorem jest ponadto wysoka erudycyjność pisarstwa; wybitny polski znawca
postaci Krleņy – Jan Wierzbicki – wskazuje, iż: „Istotą erudycyjnego charakteru jego
twórczości jest usiłowanie, aby każdorazowo, w każdym momencie i każdej wypowiedzi
określać siĊ wobec społeczeństwa, kultury i historii jako całości, żeby czujnie śledzić aktualną
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sytuacjĊ człowieka, odbijającą siĊ w kulturze i historii‖ (Wierzbicki 1975: 50-51).
Podkreślenia wymaga fakt, iż Chorwat niezwykle zrĊcznie porusza siĊ nie tylko na
chorwackim/jugosłowiańskim

polu

socjologicznym,

historycznoliterackim,

historycznokulturowym, filozoficznym oraz rzecz jasna politycznym, ale równie sprawnie
odnosi siĊ do kwestii europejskich. Szczególne miejsce w zarówno w życiorysie pisarza, jak
w jego twórczości zajmują wątki wĊgierskie. Krleņa bardzo trafnie analizuje szeroko pojĊtą
wĊgierską sferĊ polityczno-społeczno-kulturalną. Bez najmniejszych problemów przywołuje
tak postaci, jak i pojĊcia czy wydarzenie z dziejów WĊgier, rozważając aktualne zdarzenia,
uwypukla procesualność zjawisk i ich uwarunkowania w kontekście synchronicznym
i diachronicznym.
Początków zainteresowania przez Miroslava KrleņĊ krĊgiem wĊgierskim upatrywać
należy w jednym z pierwszych rozdziałów biografii literata – trzyletnim pobycie
w Królewskiej WĊgierskiej Szkole Kadetów w Peczu oraz dwuletniej edukacji w WĊgierskiej
Akademii Wojskowej Cesarzowej Ludwiki (Ludoviceum) w Budapeszcie, mającymi miejsce
w latach 1908-1913. Okresy pobytu młodego Chorwata w wĊgierskich instytucjach edukacji
należą w jego życiorysie do tych najbardziej tajemniczych. Nieliczne bowiem informacje na
ten temat znajdujemy jedynie w kilku pracach literata – autobiograficznym pamflecie Moj
obračun s njima czy w dzienniku z podróży Izlet u Madņarsku, w którym to po ponad
trzydziestu latach tak wspomina swój powrót na WĊgry: „Stigao sam u zemlju o kojoj sam
znao mnogo, toliko kao da je bila moja, s kojom sam rastao i razvijao se dugo i bolno, a onda
otputovao na ogromne razmake dugih decentija, za čitav jedan ņivot‖ (Krleņa 1988: 141).
Nieco wiĊcej dowiadujemy siĊ z monografii ĈorĎi Zelmanovicia Kadet Krleņa. Zelmanović
starał siĊ uzupełnić widoczne luki dotyczące kształcenia pisarza na WĊgrzech o informacje
wyekscerpowane z dokumentów zgromadzonych w WĊgierskim Muzeum Armii Narodowej
(Muzej MaĎarske narodne armije) w Budapeszcie oraz Archiwum Instytutu Historii
Wojskowości (Arhiv Vojnohistorijskog instituta). DziĊki tym badaniom dowiadujemy siĊ
miĊdzy innymi, iż do szkoły kadetów Krleņa trafił w wieku 15 lat, a w momencie przyjĊcia do
szkoły jĊzykiem wĊgierskim (bĊdącym jĊzykiem wykładowym) posługiwał siĊ dość słabo, zaś
jako jĊzyk ojczysty – niezmiennie do ukończenia edukacji w tej placówce – wskazywał jĊzyk
chorwacki. Warto nadmienić, iż w ciągu trzech lat literat opanował wĊgierski w stopniu
bardzo dobrym, na co wskazują miĊdzy innymi oceny uzyskiwane na świadectwach. Pobyt w
Peczu oraz znajomość jĊzyka niewątpliwie wpłynĊły na zainteresowanie historią, kulturą,
a także literaturą wĊgierską, co nie pozostało bez wpływu na rozwój artystyczny młodego
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Krleņy. To wtedy po raz pierwszy zetknął siĊ z twórczością tamtejszych pisarzy, w tym
przede wszystkim dziełami Sándora Petőfiego – jednego z najwiĊkszych poetów w całej
literaturze wĊgierskiej. Swoją wiedzĊ rozwija w czasie nauki w Ludoviceum, gdzie w istocie
stawia swoje pierwsze pisarskie kroki. Co wiĊcej, jak można przeczytać w jednym
z autobiograficznych zapisków to właśnie Petőfi był przyczynkiem do zajĊcia siĊ przez
Chorwata działalnością literacką: „Petőfijeva pjesma o kurjacima prvi je duboki poticaj da
sam počeo pisatiˮ (Krleņa 1988b: 21). Pierwszym osiągniĊciem Krleņy na tym polu było
przetłumaczenie poematu epickiego autorstwa Petőfiego Apostol (Apostoł): „Ja lično, kao
osamnaestgodińnji dečko uńao sam u Ludoviceum kao četrdesetosmań końutovac, pod
Petőfijevim dojmom, sa gotovo dovrńenim prijevodom Petőfijevog četrdesetosmańkog epa
Apostol, djela koje je na mene izvrńilo utjecaj od presudne, gotovo sudbononosne vaņnosti‖
(Krleņa 1988b: 221). Z okresu edukacji na WĊgrzech pochodzą ponadto najwcześniejsze
wspomnienia dotyczące lektur Chorwata oraz prób pisarskich: „U kasarnu ja sam pao kao
dijete i u kasarni ja sam proņivio od bosanske ameksije (1908) do Drugog balkanskog rata
(1913), pet godina. Hodajući po madņarskim vojničkim manevrima (...) ja sam u svome
telećaku nosio knjige i na straņama i predstraņama čitao, pun plitkih iluzija o velikom
i intenzivnom kulturnom ņivotu. Na peńtanskom smetlińtu (...) ja sam sanjao o meĎunarodnoj
solidarnosti i suradnji, čitajući Tolstoja, Petőfija i Ibsena, pińući pjesme (...)‖ (Krleņa 1988b:
221).
Wspomniany już wyżej Jan Wierzbicki w tekście Miroslav Krleņa i Endre Ady
konstatuje, iż: „Osobista zażyłość Chorwata z kulturą wĊgierską łączy siĊ z myśleniem
historycznym, z charakterystyczną dla zagrzebskiego pisarza wizją kompleksu wĊgierskochorwackiego‖ (Wierzbicki 1979: 93). Nadmienić tym samym należy, że dzieła pisarza
zawierały liczne motywy wĊgierskie i jak dalej stwierdza Wierzbicki: „Problematyka
wĊgierska pojawia siĊ zatem w tekstach Krleņy zawsze w historycznym uwikłaniu: refleksjom
na temat wspólnoty czĊści tradycji i losu dziejowego towarzyszą zadawnione resentymenty―
(Wierzbicki 1979: 93). Tendencja ta jest doskonale widoczna w dwóch najbardziej znanych
esejach traktujących o wĊgierskiej przestrzeni literackiej – Petőfi i Ady, dva barjaka
madņarske knjige (opublikowanej po raz pierwszy w 1922 roku; przemianowany z czasem na
Madņarska varijacija) oraz Madņarski lirik Ady Endre (1930), tekst, który został uznany za:
„vrlo značajan dokument hrvatsko-madņarskih intelektualnih odnosa‖ (Lőkös 1998: 128).
Endre Ady, obok Sándora Petőfiego, był drugą postacią wĊgierskiej sceny artystycznej,
warunkującą drogĊ pisarską obraną przez Chorwata. Polski badacz niezwykle trafnie
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zauważa, iż świat poetycki Adyego od wczesnej młodości Krleņy stanowił jeden z głównych
bodźców w kształtowaniu siĊ jego horyzontów ideowych i estetycznych. Podkreślił ponadto,
że de facto to właśnie poezja WĊgra stanowiła istotny impuls w powstawaniu
najważniejszego dzieła poetyckiego chorwackiego twórcy – Ballad Pietrka Kerempuha
(Balade Petrice Kerempuha) (zob. Wierzbicki 1979: 97). Ballady „w swej szacie stylistycznej
oparte na jĊzyku chorwackim czasów baroku, pod wieloma wzglĊdami są wynikiem
Krleņańskiej interpretacji wierszy kurucowskich Adyegoˮ (Wierzbicki 1979: 97).
Odniesienia do wĊgierskiego krĊgu kulturalnego dostrzec można ponadto w szeregu
innych prac Krleņy – począwszy od cyklu glembajewskiego, aż po wielotomową powieść
Zastave. W noweli Sprovod u Theresienburgu akcja została osadzona w wĊgierskim
miasteczku Theresiengurg (Alsó Terézvár) – mieście fantomie – mającym swą wyraźną
inspiracjĊ w Peczu. Wskazują na to miĊdzy innymi liczne detale krajobrazowe
i topograficzne, ale również opis wydarzeń oraz atmosfery jasno asocjujące lata spĊdzone
przez pisarza w szkole kadetów. Co wiĊcej, szereg postaci pojawiających siĊ w tymże tekście
znajduje swoje pierwowzory w autentycznych wojskowych różnej rangi czy profesorach
i uczniach, których młody Krleņa spotkał podczas swojej edukacji. Podobny schemat
asocjatywny zastosowany został (mniej lub bardziej świadomie) w strukturze innej noweli
cyklu glembajowskiego Ivan Kriņovec. Pojawiają siĊ w niej mianowicie obrazy przywołujące
środowisko budapesztańskie i peczeńskie, opisy wĊgierskiej przyrody czy pejzaży.
IdentyfikacjĊ fikcyjnych przestrzeni, wydarzeń i bohaterów ułatwiają starannie zarysowywane
przez pisarza moment historyczny, okoliczności polityczne i społeczne.
NajwiĊcej kontrowersji w procesie demistyfikacji postaci literackich związanych jest
natomiast z powieścią Zastave. Zoltán Csuka – tłumacz dzieła na jĊzyk wĊgierski –
konstatował, że główną bohaterkĊ utworu AnnĊ Borongay, można czy nawet należy
utożsamiać z wĊgierską poetką Anną Lesznai, zaś literackiego mĊża Borongay – profesora
Erdélyego – z mĊżem Lesznai, profesorem Oszkárem Jászim. Tezie Csuki przychylny był
również jeden z czołowych wĊgierskich badaczy literatury chorwackiej István Lőkös.
Domniemania (czy jak je określa sam autor – insynuacje) tłumacza spotkały siĊ jednak ze
sprzeciwem Krleņy, który zdecydowanie je zanegował: „(...) uvaņite dragi Csuka, da Ana
Borongaj nije Anna Lesznai, a Erdélyi da nije Jászi, i da Zastave autor kao
sedamdesetgodińnjak nije napisao kao neku vrstu svog autobiografskog sjećanja na davne
dane. Sve su to krive pretpostavke i prividni zaključci, a od svega toga preostaje nam samo to
da ispitamo kakvu Vi zapravo imate sliku o piscu, koga prevodite godinama, kad mislite da
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pińe romane po modelu ņivih lica, i to s prozirnom namjerom da bi ih prikazao u negativnom
liku?ˮ (Zalmanović 1987: 150). Pomimo protestów literata nie ulega jednak wątpliwości, że
(przynajmniej w czĊści) jego twórczość jest wynikiem wpływów wĊgierskich oraz
wspomnień i doświadczeń siĊgających swymi korzeniami lat spĊdzonych w szkole kadetów
i później w Ludoviceum. Ze wzglĊdu na znaczącą obecność Krleņy na wĊgierskiej scenie
kulturalnej – i to od wielu lat – niektórzy z historyków literatury określają go wrĊcz mianem
pisarza chorwacko-wĊgierskiego.
Ciekawym wydaje siĊ być fakt, iż jedym z impulsów do założenia w 1992 roku
w Peczu Teatru Chorwackiego – jedynego profesjonalnego teatru chorwackiego działającego
poza granicami kraju – była ciesząca siĊ ogromną popularnością sztuka Kraljevo napisana na
podstawie tekstu autorstwa Miroslava Krleņy. W spektaklu wystawionym w 1990 roku na
dużej scenie Teatru Letniego w Peczu (w jĊzyku chorwackim i wĊgierskim) wziĊło udział
ponad 140 aktorów i tancerzy. Ze wzglĊdu na ogromne zainteresowanie ze strony
publiczności sztukĊ zagrano trzykrotnie, widzowie przybywali zaś z najodleglejszych
zakątków WĊgier i Chorwacji (zob. Jurińić 2008: 128).
Dramat Kraljevo Miroslava Krleņy nie jest, co oczywiste, jedynym znanym na
WĊgrzech utworem chorwackiego literata. Teksty Krleņy należą bowiem do tych,
legitymujących siĊ po drugiej stronie Dunaju najwiĊkszą frekwencją. Zoltán A. Medve
w artykule Nije vaņno ńto je sve zbrkano do neprepoznatljivosti. Svejedno je to istina.
O recepciji Krleņinih djela u MaĎarskoj konstatuje, iż o recepcji prac Krleņy w literaturze
chorwackiej można mówić już w latach dwudziestych dwudziestego wieku – od wtedy pisarz
ten jest w mniejszym lub wiĊkszym stopniu obecny w wĊgierskiej kulturze (Medve 2013: 46).
István Lőkös w monografii Hrvatsko-maĎarske knjiņevne veze stwierdza natomiast, że
pierwsza informacja dotycząca działalności Chorwata pojawiała siĊ w 1930 roku – József
Bajza w periodyku „Magyarság‖ z 20 kwietnia opublikował artykuł Hrvatski pjesnik o Endre
Adyju (zob. Lőkös 1998: 128), w którym podkreślał, że ogromny kunszt i talent pisarza uznają
nawet jego przeciwnicy.
Dyskusji nie podlega jednak fakt, że Krleņa, od momentu zaistnienia na wĊgierskiej
scenie kulturalnej, trwa na niej niemal nieprzerwanie do dnia dzisiejszego – wyjątek stanowi
jedynie koniec lat czterdziestych oraz początek lat piĊćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy
to WĊgry z przyczyn politycznych zerwały kontakty z Jugosławią. W 1947 roku po
interwencji Kominformu (Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych)
zablokowano publikacjĊ przekładu na jĊzyk wĊgierski cyklu noweli Hrvatski bog Mars. Jak
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zaznacza, we wspomnianym już artykule, Zoltán A. Medve: „Većinom zbog politike, odnośno
zbog asinkronije političkih, kulturnih, umjetničkih i knjiņevnih orijentacija dviju drņava,
Krleņino se kanonsko mjesto u MaĎarskoj stalno mijenjalo, ali se uvijek nalazilo negdje
izmeĎu centra i periferije knjiņevnog kanona: prema periferiji kanona svjetske, a bliņe centru
srednjoeuropske knjiņevnosti‖ (Medve 2013: 45-46). Sytuacja ta nie wpłynĊła jednakże na
fakt, iż rozpatrując chorwacką literaturĊ przetłumaczoną na jĊzyk wĊgierski, prace Krleņy nie
mają sobie równych – tak w przypadku tekstów autorskich, jak i krytyk i opracowań
dotyczących działalności literata. Już pod koniec lat 50. XX wieku dziĊki swoim dramatom
pisarz zyskał popularność wśród szerokiego grona wĊgierskiej publiczności. Żona M. Krleņy
– Bela Krleņa – wspominała: „Krleņa je ovdje popularniji nego kod kuće, u izlozima knjiņara
nalazimo njegove knjige, u kazalińtu Madács igra se Agonija u izvanrednoj podjeli...
U novinama stalno izlaze članci o nama‖ (Prodan 2001: 257).
W kontekście recepcji dzieł Chorwata na WĊgrzech ważną rolĊ odegrała postać
wspomnianego już wybitnego tłumacza znacznej czĊści jego utworów – Zoltána Csuki. Prace
translatorskie nad utworami Krleņy były niezwykle wymagające – tak pod wzglĊdem treści
(liczne elementy intertekstualne, ironiczne, sarkastyczne, ukryte znaczenia, aluzje, ostra
krytyka, np. pod adresem WĊgrów – Hrvatski bog Mars), jak i formy i stylu (sztuczny,
wymyślony, nieistniejący jĊzyk oparty na dialekcie kajkawskim, wielość zapożyczeń,
np. hungaryzmów). Tłumacz chcąc przełożyć dzieła chorwackiego twórcy w sposób jak
najlepszy pozostawał w stałym kontakcie z pisarzem, na bieżąco powiadamiając KrleņĊ
o postĊpach w pracy, konsultując kwestie wątpliwe, przesyłając najpierw fragmenty, a później
gotowe całości tekstu.
Literat wielokrotnie ingerował w projekt tłumaczenia, sugerując lub wrĊcz narzucając
własne rozwiązania: „Ako su se Radio i Europa zaista odlučili na Golgotu, onda predlaņem
novi naslov za madņarsku varijantu: Kálvária. Predlaņem to iz razloga koje mi navodite
s obzirom na Tolstojev roman koji se pod naslovom Golgota pojavio u madņarskom izdanju,
da ne bi bilo nesporazuma‖ (Krleņa 1988c: 113). WĊgier informował także KrleņĊ o aktualnej
sytuacji na rynku wydawniczym czy ilości sprzedanych egzemplarzy: „Vańa obavijest da
Petrice vińe nema u knjiņarama, obradovala me, a kad bi, a to jest samo pusta ņelja, ljudi
pristupili drugom izdanju, bio bi to dokaz da su te balade zaista zavrijedile da budu
prevedene‖ (Krleņa 1988c: 104). Csuka przetłumaczył na jĊzyk wĊgierski miĊdzy innymi
takie dzieła jak: Balade Petrice Kerempuha (1959), Hrvatski bog Mars (1963), Aretej (1964),
Zastave (1965 – pierwsze wydanie; opublikowane zostało wcześniej niż w jĊzyku
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chorwackim), Golgota (1970), Put u raj (1971), Na rubu pameti (1976), Tisuću i jedna smrt
(1980). Prace Chorwata tłumaczyli również Kálmán Dudás – Glembajevi – Proza (1956),
Gospoda Glembajevi (A Glembay LTD), Sándor Illés – Povratak Filipa Latinowicza (1959).
Mimo iż można mówić o dużej popularności i rozpoznawalności twórczości Miroslava Krleņy
po drugiej stronie Dunaju, to jednak liczba opracowań na temat jego szeroko rozumianej
działalności artystycznej jest stosunkowo mała. Do tych najbardziej kompletnych należą
wydana w 1976 roku monografia Miroslav Krleņa, której autorem jest Imre Bori, praca
György‘ego Spiró pt. Miroslav Krleņa (1981) oraz publikacja Istvána Lőkösa Od Kaptola do
Ludovike (A Kaptoltól a Ludovikáig) (1997).
Należy podkreślić, że interferencje chorwacko-wĊgierskie warunkowały kształt oraz
specyfikĊ relacji sąsiadujących ze sobą narodów, co wiĊcej, egzystujących przez osiem stuleci
w granicach tego samego organizmu państwowego. Płaszczyzny oddziaływania obejmowały
zaś w istocie wszelkie aspekty życia społeczno-politycznego kraju. Świadom procesu
przenikania elementów wĊgierskich do przestrzeni chorwackiej, mimo iż nie zawsze
wywołującego pozytywne konotacje – w jednym ze swych zapisków Miroslav Krleņa
zanotował: „Ungarokroatizam je neńto ńto je doista postojalo osam stotina godina. Sedam
stotina ili osam stotina, moglo bi se reći, bizarne simbioze, diktirane (recimo) geopolitičkim
faktorima, jer kad je tako dugo trajalo ne moņe se reći da nije trajalo dugo‖.

Summary
The article presents an outline of more extensive analysis of frequency and reason
for the presence of Hungarian motives in texts made by, as well as about, Miroslav Krleņa.
In the course of analytical-interpretative action the particular attention was devoted to chosen
literary works of the Krleņa authorship, where the Hungarian elements are noticeable.
Moreover, the author's life as well as his artistic career, and its connection with Hungarian
culture, has been presented for fuller explanation of examined issue.
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CIAŁO I SURREALIZM. ANTROPOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE
I FILOZOFICZNE ŹRÓDŁA POSTRZEGANIA
Anna BRZEZIŃSKA

Body and surrealism. Anthropological, psychological and philosophical
sources of perception

Abstract: The article describes the sources of perception of body in the Czech avantgarde,
especially in surrealistic literature and visual arts of the Prague Surrealist Movement.
The text focuses on artistic work of Vítězslav Nezval, and his manner of showing body
as a mosaic, amalgam, phantom, incrustation, as an object, which is both living
and deceased, as weird constructions by metamorphosis, hybridization and fragmentation.
Keywords: Vítězslav Nezval, Czech surrealism, body, Ņena v mnoņném čísle
Contact: Uniwersytet Wrocławski; brzezinska.ann@gmail.com
Awangardowe postrzeganie ciała
Końcem XIX w. takie, a nie inne postrzeganie ciała było spowodowane miĊdzy
innymi pojawieniem siĊ nowych kierunków, takich jak darwinizm społeczny czy determinizm
biologiczny. Nie bez echa odbiły siĊ na przełomie XIX oraz XX w. głosy z poprzednich epok
np. oświecenia, w którym pewne stałe dychotomie, jak ciało-myśl, czy natura-kultura miały
odzwierciedlenie. Idee te przekładały siĊ na postrzeganie ciała jako czegoś niedoskonałego;
uważano, że do uzyskania harmonii powinno siĊ dążyć właśnie dziĊki rozumowi, który
dyscyplinować miał to, co niedoskonałe. Stąd też rozwój w tym czasie różnych organizacji
sportowych oraz ogólnych programów narodowych mających na celu rozwój fizyczny1
(Vojvodík, Wiendl 2011: 367).
Awangarda, jak samo już pojĊcie wskazuje, poszukiwała nowych form artystycznego
wyrazu, co wiązało siĊ przede wszystkim z redefinicją relacji ciało-sztuka-społeczeństwo.
Prascy surrealiści dążyli do tego, aby stworzyć nową definicjĊ ciała, włączyć je do sztuki
słowa i obrazu. Nowe prądy filozoficzne, estetyczne, ale także osiągniĊcia nauk społecznych
i ścisłych powodują, że ciała nie łączy siĊ już z kategorią harmonii. „Rozumem disciplinovaná

1

Vojvodík, J., J. Wiendl, eds. Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů
v letech 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011, s. 367.
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jednota tČla, rozumu a psychiky přestává být udrņitelnou, stává se nesamozřejmou. TČlo je
náhle ruina, je fragmentární, nemocné, smyslové, extatické‖ (Vojvodík, Wiendl 2011: 367).
Co najważniejsze, ciało w awangardzie nie miało być sprowadzone do roli motywu. Ciału
nadawano ważniejszą rolĊ, stało siĊ ono „centralną antropologiczną konstantą ludzkiej
egzystencji‖ (Vojvodík, Wiendl 2011: 367). Naturalnym siĊ stało, że wszelkie poetystyczne,
konstruktywne plany zostają zredefiniowane w nowej rzeczywistości; „wygrywa‖ wiĊc
egzystencja wymykająca siĊ spod kontroli, świadomości, ciągle zagrożona przez absurd,
śmierć, lĊk, szaleństwo (Vojvodík 2007: 58-59).
Możemy

wyznaczyć

kilka

punktów

wspólnych

dla

przedstawiania

ciała

w surrealistycznej twórczości (przede wszystkim literackiej). Ciało:
posiada płeć, i to, jak na charakter surrealistycznej poezji zaskakujące, określoną. Co
wiĊcej, poezja nadrealistyczna jest przede wszystkim poświĊcona kobietom, ich ciału
i zmysłowości.
ciało kobiety jest fetyszyzowane, czĊsto wystĊpuje w sytuacji intymnej, nawiązuje do
surrealistycznej koncepcji miłości.
ulega metamorfozie: fragmentaryzacji, hybrydyzacji, deformacji, fraktalizacji lub
może zostać sprowadzone do roli artefaktu, której formą bĊdzie bezkształtna masa,
amalgamat lub do czegoś, co ciałem nie jest, do fantomu. Balansuje na granicy
żywego i nieżywego, organicznego i nieorganicznego.
Ponadto:
zależne jest od czasu i miejsca.
odnieść je można do podstawowych proporcji antropologicznych pionu i poziomu,
w poezji surrealistycznej najczĊściej opada w dół, w próżniĊ.
jego funkcjonowanie zależy od strachu, czĊsto jest ukazywane w relacji zwĊżanie –
rozszerzanie, odrĊtwienia, skamienienia, zatrzymania siĊ (także w sytuacji
wstrzymania impulsu ucieczki), redukowane jest do powierzchni płaskiej lub
miniaturyzowane, intensyfikuje siĊ poczucie ściśniĊcia we własnym ciele.
w sytuacji strachu ulega czysto fizjologicznym bodźcom, jak przyśpieszony puls, bicie
serca, oddech, traci równowagĊ i jest podatne na zawroty głowy (Vojvodík, Wiendl
2011: 371).
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Psychoanaliza Zygmunta Freuda jako klucz do podświadomości
Aby zrozumieć surrealistyczne zafascynowanie ciałem zfragmentaryzowanym,
poddanym metamorfozom, ukazanym w dziwnych, nienaturalnych pozach, należy przede
wszystkim zbadać związki praskiej Grupy z psychologią, a dokładnie psychoanalizą Freuda.
Surrealiści, nie tylko prascy, zafascynowani byli tym psychologiem oraz jego psychoanalizą,
szczególnie teoriami dotyczącymi świadomości i nieświadomości człowieka, znaczenia snów
oraz dzieciństwa w dorosłym życiu, koncepcją libida. Surrealiści nie przyjmowali jednak
bezmyślnie tych twierdzeń. Inaczej postrzegali świadomość i nieświadomość, dla Freuda
w nieświadomości znajdowało siĊ wszystko to, co zostało zepchniĊte w zakamarki umysłu
przez wychowanie i kulturĊ oraz nasz rozum. Uwolnienie nieświadomości polegało na pracy
terapeutycznej, w której na końcu zwyciĊżyć miał rozum. Dla surrealistów sama idea
świadomości i nieświadomości pasowała do ich ogólnej koncepcji pojmowania sztuki i życia,
chodziło im jednak bardziej o uwolnienie człowieka ze wszystkich norm narzuconych przez
społeczeństwo, co doprowadziło by do przemiany całej struktury (Tippnerová 2014).
Podstawowym produktem podświadomości w koncepcji Freuda były sny. Atemporalne,
opierające siĊ na społecznych archetypach a jednocześnie przypadkowe (Vojvodík, Wiendl
2011: 371).
Z Freudem wiąże siĊ jeszcze jedna ważna koncepcja, wg niego jedyną szczĊśliwą fazą
w życiu człowieka jest jego życie prenatalne. Po narodzinach człowiek dąży do odtworzenia
tego szczĊścia – poszukuje wiĊc całe życie, lecz nie wie czego. Kobiety projektują swoje
szczĊście na doświadczeniu macierzyństwa, mĊżczyźni, którzy z biologicznych wiadomych
powodów nie mogą zajść w ciążĊ, poszukują wiĊc bliżej nieokreślonej „matki‖, którą staje siĊ
praca (sztuka). Ponieważ zarówno kobiety jak i mĊżczyźni wg tej koncepcji poszukują ciała
matki jako miejsca całkowitego spełnienia, analogicznie przekłada siĊ to na twórczość, stąd
czĊste skupienie siĊ na ciele kobiety jako głównym motywie, dlatego możemy mówić nawet
o fetyszyzacji (Vojvodík, Wiendl 2011: 372).

Materializm dialektyczny i marksizm
Surrealiści od zawsze właściwie byli związani z KSČ (Komunistická strana
Československa), wiĊkszość z nich zapisało siĊ do partii jeszcze w czasie, kiedy utożsamiali
siĊ z poetyzmem. Najważniejsze twierdzenie dla naszych rozważań o ciele to fakt, że
materializm dialektyczny i idee marksizmu głosiły uwolnienie człowieka, a uwolnienie to
miało mieć charakter rewolucyjny. Chciano odrzucić przede wszystkim drobnomieszczańskie,
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burżuazyjne poglądy, obrócić siĊ przeciwko cenzurze pierwszej republiki. Jest to jedna
z przyczyn odważnego postrzegania i pokazywania ciała w awangardzie (Kopáč, Schwarz
2010: 77-78).
Ciało i erotyzm w poezji surrealistycznej, płeć
W twórczości czeskich surrealistów w tekstach erotycznych czĊsto pojawiają siĊ
wulgaryzmy. Nie są one jednak płytkim tylko motywem, ale służą raczej jako środek
stylistyczny pełniący funkcjĊ wyrażenia artystycznego siebie. Należy również wspomnieć, że
choć teksty zawierały elementy, które można uznać za pornografiĊ same w sobie
pornograficzne nie były, miały być bardziej erotyczne, dalekie od kiczu i bliskie sztuce
wyższej, stworzone dla wąskiego grona czytelników, drukowane w małych nakładach
w prywatnych drukarniach (Woźniak 2015: 30).
Trudno jednak mówić o zafascynowaniu siĊ przez surrealistów ciałem mĊżczyzny,
kiedy to wiĊkszość członków grupy była płci mĊskiej. Wyjątek stanowiła Toyen (Marie
Čermínová), której właściwie nie da siĊ jednoznacznie zaszufladkować, była raczej postacią
androgeniczną, i przez to też bardzo kontrowersyjną. Była ona jedyną artystką – kobietą
w zdominowanej przez mĊżczyzn awangardowej grupie. Awangarda była projektem stricte
mĊskim. Toyen i Ńtyrski dążyli do zdefiniowania na nowo kobiecości, dla Nezvala kobieta
pozostała muzą; owszem cielesność poddana została seksualizacji, swobodniej można było
ukazywać ciało kobiety i mówić o jej psychice, jednak obrazowanie w utworach tego poety
nie pozostawia wątpliwości (Vojvodík, Wiendl 2011: 47, 102).
Metoda antropologiczna Josefa Vojvodíka i jej filozoficzne źródła
W swej książce Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě współczesny
nam badacz Josef Vojvodík zaproponował, aby przy badaniu tematu ciała, cielesności oraz
przedstawienia ciała w kategorii czasu-miejsca użyć jego autorskiej metody antropologicznofenomenologicznej. Aby móc mówić o tej koncepcji należy sobie zdać sprawĊ przede
wszystkim z tego, że dla surrealistów model antropologiczny zawierał siĊ w połączeniu ze
sobą ciała-czasu-miejsca, gdzie byt jest opowieścią o człowieku i jego sposobie istnienia
i opiera siĊ na ontologicznym pytaniu o to, „kim jestem jako człowiek?‖ oraz „kim jestem
w doświadczeniu z innym‖. Tym drugim/innym może stać siĊ również nasze ciało,
zawłaszcza, że to dziĊki niemu czujemy i doświadczamy świat. W koncepcji tej jasno widać
nawiązanie do fenomenologii: ciało człowieka jest jego sposobem na „bycie w świecie‖,
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„zakotwiczenia w świecie‖. Co wiĊcej, człowiek dlatego egzystuje ponieważ doświadcza sam
siebie (Vojvodík 2006: 29).
Model antropologiczny oparty jest na przekonaniu, że żyjemy w świecie kodów –
systemów znaków – zarówno werbalnych, jak i nie werbalnych, które są odzwierciedleniem
sposobu życia człowieka. Dalszą podstawą tej metody jest założenie, że człowiek odnosi siĊ
do pewnych głĊboko zakorzenionych zarówno w nim samym, jak i w społeczeństwie,
antropologicznych proporcji pionu i poziomu, nawiązujących zarówno do miejsca
(przestrzeni), ale także ciała. Składają siĊ na nie: głĊbokość – wysokość, szerokość – długość,
rozszerzanie – zwĊżanie, wzrost – opadanie, ale także ruch i bezruch. W tych kategoriach
odwiecznych przeciwieństw, możemy mówić również w kontekście materiałów i ich form,
np. twardość – miĊkkość, rzadkość – gĊstość, przestrzeń – pustka, wielokształtność czy
bezkształtność oraz zjawisk atmosferycznych: jasność – ciemność, ciepło – zimno, głos,
wiatr. Stąd właśnie myślenie o czasie i miejscu (przestrzeni) człowieka a w szczególności
jego ciała (Vojvodík 2006: 29).
Ponadto możemy wyróżnić media i sztuki miejsca (malarstwo, rysunek, rzeźba,
fotografia, architektura), które odbieramy w sposób symultaniczny oraz media zależące od
czasu (literatura, muzyka, teatr, film), które odbieramy sukcesywnie. U surrealistów nie
możemy mówić z tak jednoznacznym odbiorem, starali oni bowiem umiejscowić sztuki
należące do czasu i „uczasowić‖ media należące do miejsca. Wyrazem tego były próby
łączenia czasu i miejsca poprzez np. książki – obiekty, realizowane wiersze (Vojvodík 2006:
30).

Fenomenologiczne koncepcje strachu
Dla zrozumienia twórczości nie tylko surrealistów, ale ogólnie awangardy
i modernizmu należy przyjrzeć siĊ kategorii strachu. To ona w dużej mierze, choć pozornie
wydaje siĊ, że znaczenia nie ma, odzwierciedlała siĊ w literaturze, nie tyle bezpośrednio, co
pośrednio. Josef Vojvodík opisał strach w różnych koncepcjach filozoficznych, takich jak:
„strach przed światem‖, „strach jako całkowita obecność‖ oraz „obiektywna pewność‖,
odwołał siĊ do fenomenologów: Karla Jaspersa, Ludwiga Binswangera, Maurice‘a MerleauPonty‘ego oraz Hermanna Schmitza.
Lata dwudzieste oraz trzydzieste XX w. były czasem ekstremalnego strachu i ciągłego
napiĊcia. W całej Europie obawiano siĊ przede wszystkim systemów totalitarnych,
a zaangażowane w ten strach były nie tylko jednostki, ale całe społeczeństwa. Strach był
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ogólną atmosferą, nie dało siĊ wiĊc jej zbadać namacalnie. Stracenie zaufania do świata
w związku z tym ogólno panującym lĊkiem jest obrazem twórczości czeskich surrealistów,
szczególnie w latach trzydziestych oraz czterdziestych. Główną przyczyną społecznej
atmosfery lĊku była okupacja Protektoratu Czech i Moraw przez nazistowskie Niemcy. Dla
byłych obywateli Czechosłowacji sytuacja ta oznaczała, że zmysłowe doświadczanie nie
mogło być już tak przyjemne na tle grozy i odrażających wyobrażeń. Prawdopodobne jest
wiĊc, że surrealiści bazując na kategorii strachu usiłowali stworzyć projekty wyobraźni,
imaginacji, próbując w ten sposób, chociażby w sferze swoich myśli, odtworzyć przyjazny
alternatywny świat (Vojvodík 2007: 52).
Pierwszą z zarysowanych przez Vojvodíka koncepcji jest „strach przed światem‖
autorstwa fenomenologów zorientowanych na psychologiĊ i antropologiĊ. Nawiązuje ona do
środowiska człowieka, które wcześniej odbierane było pozytywnie lub neutralnie, ale w
wyniku nieprzyjaznych doświadczeń stało siĊ przestrzenią niezrównoważoną, dezintegrującą.
„Strach przed światem‖ widoczny jest zarówno w sferze wizualnej jak i tekstualnej
twórczości surrealistów; ciało ulega metamorfozie: hybrydyzacji, deformacji, fraktalizacji. Co
wiĊcej, czĊsto wystĊpuje motyw przemiany żywego (i żyjącego!) ciała do jego fragmentu,
artefaktu lub do bezkształtnej, amorficznej masy (Vojvodík 2007: 52).
Do zakłóceń pomiĊdzy człowiekiem a rzeczywistością (światem) w surrealistycznym
modelu twórczości dochodziło również w kategorii miejsca i czasu, a wiĊc widoczne były
przenikania wnĊtrza i zewnĊtrza, redukowania przestrzeni do płaskiej, miniaturyzacja.
Zauważalne to było w motywie zatrzymywania czasu, i w przeciwieństwie do surrealistów
francuskich, gdzie chciano aby czas siĊ rozpłynął, prascy surrealiści dążyli do tego, aby czas
skamieniał, co wiĊc za tym idzie, aby skamieniało, zatrzymało siĊ czy zdrĊtwiało i ciało
(Vojvodík 2007: 51).
Koncepcja strachu jako całkowitej obecności to koncepcja fenomenologa Hermanna
Schmitza, w której to ból czy lĊk jest jednym ze sposobów doświadczania świata, czy może
nawet wiĊcej – komunikacji ze światem. W momencie wielkiego zagrożenia (czy strachu)
człowiek skupia siĊ na „tu i teraz‖, nie jest w stanie wyjść poza te ramy, nie jest w stanie
podjąć ucieczki (lub zapĊdzony zostaje w ślepą uliczkĊ), zostają zahamowane jego instynkty
samozachowawcze. Motyw ten pojawia siĊ czĊsto u surrealistów, na przykład u Ńtyrskiego w
Snach, gdzie w przestrzeni śnienia powtarza siĊ motyw strachu oraz zatrzymania impulsu
ucieczki (Vojvodík 2007: 51-52).
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W kategorii rozszerzania siĊ – zwĊżania mówić możemy jeszcze o rodzajach lĊku
z nią związanymi, czyli: strachu przed przestrzenią, upadkiem i zmierzchem. Szczególnie ten
pierwszy rodzaj lĊku widoczny jest w pracach surrealistów czechosłowackich, objawia siĊ
jako przestrzeń irracjonalna, bezbrzeżna, niegeometryczna próżnia, która wpĊdza człowieka
i zamyka go w granicach własnego ciała nie tylko potĊgując uczucie lĊku przed przestrzenią,
ale również intensyfikując odczucie ściśniĊcia we własnym ciele. W koncepcji filozofii
fenomenologicznej w ujĊciu Maurice‘a Merleau-Ponty‘ego ciało nie jest dane, a jest
inkarnowane. Człowiek dąży do tego, aby przedłużać swoje ciało za pomocą wytwarzanych
rzeczy. Widoczne jest to w poezji Nezvala, w której ciało znika, a na jego miejsce pojawia siĊ
coś, co ciało ma przypominać, ale nim nie jest (kształty, kontury, rysy). Jest to paradoksalna
obecność nieobecnych (Vojvodík 2007: 54).
Ukazywanie ciała w czeskiej literaturze surrealistycznej okresu przedwojennego
W poniższym nakreśleniu problematyki ukazywania ciała chciałabym siĊ skupić
w szczególności na twórczości praskiego surrealisty VítČzslava Nezvala i jego tomiku Ņena
v mnoņném čísle. Ukazywanie ciała w tym zbiorze są zazwyczaj rodzaju żeńskiego, niewiele
jest odniesień do ciał mĊżczyzn, a jeśli już wystĊpują, to możemy je rozpatrywać raczej
w kategorii podmiotu lirycznego. Inaczej jest w tomiku Absolutní hrobař tego poety, gdzie
duża ilość tekstów oscyluje wokół ciała mĊskiego, czy to należącego do podmiotu lirycznego,
czy do opisywanej postaci Grabarza absolutnego. Nezval jednak nie rezygnuje całkowicie
z kobiecego ciała, ono również czĊsto siĊ pojawia w zbiorze Absolutní hrobař.
Nezval opisuje głównie kobiety, odwołując siĊ do jego poszczególnych czĊści,
otwarcie pisze również o tych, które powinny pozostać tajemnicą alkowy; w myśl jednak
surrealistycznej koncepcji wyzwolenia człowieka z społecznych wymagań, poeta ten
swobodnie wymienia: oči, ústa, ruce, nohy, (oczy, usta, rĊce, nogi) ale także: břícho ņadra,
kadeře, prsní bradavky (brzuch, piersi, włoski, sutki). Ciało, w akcie rozczłonkowania, staje
siĊ fetyszem, nawiązuje do tego charakter wierszy Nezvala i ich podobieństwo do tekstów
sakralnych, mających na celu uwielbienie. Nie jest mu obce również (w sposób
eufemistyczny, za pomocą metafory lub synekdochy) ukazywanie kobiety w akcie
seksualnym, który to łączy siĊ tajemniczością, inicjacją, a także w wiĊkszości przypadków
z twórczym, satysfakcjonującym przeżyciem. Ciało w tomiku Ņena v mnoņném čísle
poddawane jest różnego rodzaju metamorfozom, jak deformacja, fragmentaryzacja,
fragmentacja, hybrydyzacja, deformacji, fraktalizacja. CzĊsto ciało przechodzi metamorfozĊ
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z rzeczy żywej w nieżywą, by znów być antropomorfizowana do postaci żywego organizmu.
Czasami poeta potrafi przeprowadzić ten zabieg nawet piĊciokrotnie – przechodząc od
kobiety-mozaiki, do ciała-fantomu, a nastĊpnie do ciała rzeczywistego, a nastĊpnie odwrócić
ten proces.
W surrealistycznych tomikach Nezvala: Ņena v mnoņném čísle, Praha s prsty deńtě,
Absolutní hrobař pojawiają siĊ nowe konstrukcje ciała. W pierwszym wspominanym tomiku
mamy do czynienia z kobietą-mozaiką-amalgamatem-fantomem, składającej siĊ z różnego
rodzaju przedmiotów, zwierząt, roślin czy zjawisk przyrody (jeśli mówimy o mozaice),
z kobietą złożoną z różnych materiałów, jak mydło czy woda (amalgamat), oraz przewidzeń,
jak koszula na wieszaku, która na pierwszy rzut oka wydała siĊ być żywą postacią, ale także
cieni, odbić w lustrze, zjaw (fantomy). W zbiorze Praha s prsty deńtě Nezval posługuje siĊ
konstrukcją ciała-miasta, ukazanego jako żywy organizm, metaforycznie przyjmującego
postać kobiety. Praga wiĊc zostaje tytułową bohaterką, która przyjmuje funkcjĊ zarówno
matki (która chroni poetĊ i absorbuje do swojego łona, dziĊki czemu mogą rodzić siĊ nowe
teksty), jak i kochanki, przyjaciółki (która jest przypadkowo spotykana na ulicy i odprowadza
poetĊ do swojego mieszkania).
Z kolei Absolutní hrobař to zbiór, w którym przeważa motyw ciał-inkrustacji:
martwych, dziwnych konstrukcji, są to ciała-amalgamaty, nie są one żywe; podstawowe
metamorfozy zawarte w tych tekstach to proces obumierania, któremu towarzyszy zgnilizna,
odór, rozkład i martwica tkanek. W przeciwieństwie do poprzednich tomików ciało obumarłe,
dotkniĊte stĊżeniem pośmiertnym nie jest zdolne do dalszej metamorfozy w coś żywego.
Przedstawiona postać Grabarza Absolutnego jest zarówno żywa, jak i martwa, potrafi umierać
i ożywać, zbudowana jest wg wzoru ciała-mozaiki, jego ciało jednak czĊsto tworzą
pozostałości po małych, martwych zwierzątkach i robaki. Jego istnienie opiera siĊ na
ambiwalencji, nieregularności i zboczeniach, chociaż Nezval przyznaje, że funkcjonowanie
Grabarza opiera siĊ na jedności sprzeczności.
Ciało w surrealistycznych tekstach przedstawiane jest w miejscu, które właściwie nie
jest żadnym miejscem, oraz w czasie zupełnie nieokreślonym (jak sen, wspomnienie).
Surrealiści dążyli do uczasowienia miejsca i umiejscowienia czasu oraz na pozbyciu siĊ
wszelkich dokładnych ram, z tego wzglĊdu charakterystyczny dla tych utworów jest fakt, że
właściwie nie wiadomo, gdzie człowiek siĊ znajduje. Posługując siĊ koncepcjami strachu
możemy wysnuć, że podmiot pod wpływem lĊku zatrzymuje siĊ, kurczy, chowa. Czasami
kurczy siĊ przestrzeń wokół niego. NajczĊstszym motywem jest opadanie człowieka
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w pustkĊ. Kilka interesujących przykładów możemy znaleźć w twórczości Jindřicha
Ńtyrskiego, w której człowiek wpada w pułapkĊ, z której nie może siĊ wydostać. U Nezvala
ruch w przestrzeni, jaki możemy wyraźnie zauważyć, to wchodzenie do komnaty (krypty,
miejsca), które jest owiane tajemnicą. Wejście do środka jednak zaskakuje przyjemnością tam
znalezioną. Jest to metaforyczne ukazanie stosunku seksualnego. W niektórych tekstach
Nezvala funkcjonuje motyw surrealistycznego opadania w dół, w pustkĊ, w nicość; coś na
kształtu zawrotów głowy, utraty równowagi wystĊpuje w jego wierszu Propadlińtě. Czasami
pojawia siĊ też motyw unoszenia siĊ, wzlatywania pewnych przedmiotów.
W wierszach Nezvala najczĊściej pojawia siĊ ruch związanych z pracą młyna (czy
także młynka do kawy) lub karuzeli i jest to ruch obrotowy, wirujący. W jego wierszach
wystĊpuje jeszcze odniesienie do przestrzeni związanej z czynnością szycia, także maszyna
do szycia, naparstki, igły czy nici, są przedmiotami służącymi mu do zszywania
poszczególnych obrazów.
Skamienienie

czasu

jest

najbardziej

widoczne

w

obrazach

i

malarstwie

surrealistycznym, gdzie w przestrzeni jaką może być woda czy pustynia, kolaże ciała unoszą
siĊ ponad taflą, czy ziemią. Ciało może być również odwrócone, zamienione, ukazane
w dziwnych nienaturalnych pozycjach, w różnych rozmiarach, może np. posiadać naturalnej
wielkości głowĊ i nienaturalnie małe lub wielkie pozostałe czĊści. Wiąże siĊ to nie tylko ze
zmianą, ale całkowitym rozbiciem czasu i przestrzeni. Motyw skamienienia możemy znaleźć
u Ńtyrskiego w utworze Svět se stává stále menńím: „ZkamenČlé srdce, zkamenČlé
vzpomínky, zkamenČlé knihy, zkamenČlé hvČzdy, zkamenČlé černČ, zkamenČlé sýry,
zkamenČlé vrásky,zkamenČlý samet, zkamenČlé hroby‖ (Ńtyrský 2001).
Zakończenie
Kluczem do zrozumienia postrzegania i obrazowania ciała w surrealizmie praskim,
miĊdzywojennym jest przede wszystkim metoda antropologiczna opracowana przez
Vojvodíka; analiza nie byłaby jednak pełna, gdyby nie spojrzenie z szerszej perspektywy,
począwszy od włączenia do badania literatury rozważań nad kontekstem historycznym
i społecznym,

skończywszy

na

filozoficznych

surrealistycznego programu teoretycznego.
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i

psychologicznych

podstawach

Summary
The article describes the sources of perception of body in the Czech avantgarde,
especially in surrealistic literature and visual arts of the Prague Surrealist Movement. The text
focuses on artistic work of VítČzslav Nezval, and his manner of showing body as a mosaic,
amalgam, phantom, incrustation, as an object, which is both living and deceased. Body
is formed into weird constructions by metamorphosis, hybridization and fragmentation.
The article presents the theoretical sources of showing the body in Nezvals poems and also
describes the method elaborated by Josef Vojvodík. In this text I transpose this method to my
own analysis of VítČzslava Nezvala work.

Streszczenie
Niniejszy artykuł opisuje źródła awangardowego postrzegania ciała, w szczególności
w literaturze i sztukach wizualnych praskiej Grupy Surrealistów. Tekst skupia siĊ na
działalności artystycznej VítČzslava Nezvala, jego sposobu ukazywania ciała jako mozaiki,
amalgamatu, fantomu, inkrustacji, ale również jako obiekty, które jest zarówno żywe jak
i martwe. Ciało jest transformowane, obrazowane w różnych dziwnych metamorfozach jak
hybrydyzacja czy fragmentaryzacja. Artykuł ukazuje teoretyczne podstawy tych zabiegów
artystycznych, porusza kwestiĊ metody Josef Vojvodík i transponuje ją na własną analizĊ
utworów VítČzslava Nezvala.

Literatura
Vojvodík, J., J. Wiendl, eds. Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny
uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011.
Kopáč, R. i J. Schwarz. Zůstaňteņ tudíņ tajemstvím... Známá a neznámá erotika
(a skatologika) v české literatuře. Praha: Artes Liberaless, 2010, s. 77-78.
Tippnerová, A. Permanentní avantgarda? Surrealismus v Praze. Praha: Academia, 2014.
Vojvodík, J. Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Brno: Host, 2006, s. 29.
Vojvodík, J. Świat strachu i strach przed światem w czeskim surrealizmie lat 30. i 40. In:
Teksty Drugie. 2007 (6), s. 50-54.
Woźniak, K. Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX w.
Wrocław: Universitas, 2015, s. 28-29.
Ńtyrský, J. SvČt se stává stále menńím. In: Ńtyrský, J. Poezie. DostĊp z: http://stanislavvavra.cz/download/Styrsky_POEZIE.pdf (2016-05-31).

258

FRAK I KAFTAN – KARLA HAVLÍČKA BOROWSKIEGO SPOTKANIA
Z ROSJANAMI W OBRAZACH Z RUS
Joanna BRODNIEWICZ
A tailcoat and a kaftan – meetings of Karel Havlíček Borovský with the Russians
in Pictures from Russia
Abstract: Obrazy z Rus Karla Havlíčka Borovskiego (1821-1856) są owocem jego podróży do
Rosji. Havlíček nakreślił cechy poszczególnych stanów społeczeństwa rosyjskiego. W tekstach
Obrazów z Rus mamy do czynienia z kanonem zachowań Rosjan opisywanych przez autorów
literatury podróżniczej i zsyłkowej dotyczącej XIX-wiecznej Rosji.
Keywords: Karel Havlíček Borovský, Obrazy z Rus (Pictures from Russia), Russia in the 19th
century, pictures of Russian, Czech-Russian relationship
Contact: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; jbrodniewicz@gmail.com
Obrazy z Rus1 Karla Havlíčka Borovskiego (1821-1856) są owocem jego podróży do
Rosji trwającej od 5 lutego 1843 roku do 6 lipca 1844 roku. Havlíček bacznie obserwował
świat, który go otaczał, nakreślił cechy poszczególnych stanów społeczeństwa rosyjskiego.
Autor oceniał stosunki panujące w Rosji w podobny sposób, w jaki widzieli je podróżujący po
tych ziemiach przedstawiciele innych narodów.

WITAJCIE W ROSJI
W Obrazach z Rus można znaleźć wiele analogii do Listów z Rosji 1839. Oceny
Havlíčka są zbieżne z doświadczeniami Astolphe‘a de Custine‘a. Podobieństwa tych tekstów
również zauważa Michael Henry Heim i krótko omawia je w ósmym rozdziale swojej pracy
The Russian Journey of Karel Havlíček Borovský (Heim 1979: 166-172). Porównuje
spostrzeżenia Havlíčka, de Custine i Augusta von Haxthausena2 (von Haxthausen–Abbenburg
1847-1852). Astolphe‘a de Custine‘a Havlíček nie znał, ale Augusta von Haxthausena

1

Na temat genezy dzieła: Brodniewicz 2015: 237-249.
2 Jego tekst wśród dzieł opisujących RosjĊ stanowi wyjątek. Autor podziwiał to państwo i jego władców. Miał
poglądy prorosyjskie. Był zafascynowany wielkością i możliwościami Syberii.
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wspomina w swojej pracy3. Milan Kundera daje nastĊpujący przykład analogii miĊdzy
wypowiedzią Astolphe‘a de Custine‘a a Karla Havlíčka:
Są to inne Listy z Rosji pisane niemal w tym samym roku co listy de Custine‘a i zgodne
z sądami francuskiego podróżnika. (Podobieństwa są czĊsto zabawne. Custine: »Jeśli wasz syn
jest niezadowolony z Francji, idźcie za moją radą: powiedzcie mu, żeby pojechał do Rosji. Kto
poznał ten kraj dogłĊbnie, ten zawsze już bĊdzie kontent, że mieszka gdzie indziej«. Havlíček:
»Jeśli chcecie Czechom wyświadczyć prawdziwą przysługĊ, opłaćcie im podróż do
Moskwy!«) (Kundera 1984: 27).

Havlíček i de Custine są obserwatorami z zewnątrz, pozostają w krĊgu swojej kultury
i jej wartości. Ze zdziwieniem przyglądają siĊ otaczającej ich rzeczywistości. Rosja, którą
oglądają, jest piĊkną fasadą, za którą nic nie stoi. Inaczej wygląda z perspektywy Moskwy czy
Petersburga (choć dłuższa obserwacja i tu ją burzy) niż z perspektywy pańszczyźnianych
wiosek i prowincjonalnych miasteczek. Havlíček, za przyczynĊ zła w Rosji uznający carski
despotyzm, za który odpowiedzialny był car Mikołaj, zgodziłby siĊ z opinią de Custine‘a, że
Rosja, „to rozległe imperium jest wiĊzieniem, do którego klucze dzierży car‖. Obaj pisarze są
świadkami przemocy, której doświadczają obywatele Rosji, jest ona powszechna
i wszechobecna. Staje siĊ wrĊcz banalna. Co gorsza – stosuje ją nie tylko aparat władzy, ale
również zwykli ludzie wobec siebie. Pouczające były przykłady, w których Rosjanie sami
krzywdzeni, gdy tylko mieli nad kimś przewagĊ, również krzywdzili. Sami Rosjanie w oczach
podróżników nie wypadają zbyt korzystnie. Pisarze opisują ich jako dwulicowych, mających
„naturalną zdolność w kłamstwie‖ i naśladownictwie (de Custine). Relacja de Custine‘a nie
jest jedyną, w której można odnaleźć obraz Rosji bliski opisom Havlíčka. Analogie możemy
również zauważyć w tekstach polskich zesłańców, choćby Faustyna Ciecierskiego (Ciecierski
1865), który „podróż z musu‖4 do carskiej Rosji odbył nieco wcześniej, w latach 1797–1801.
Ciecierski podobnie jak Havlíček z niezwykłą precyzją kreśli sylwetki Rosjan. Potrafi ciĊtym
jĊzykiem ukazać ich wady, ale nie zapomina dobra, którego doświadczył. Stara siĊ być
obiektywny w swoim opisie, który czasem jednak kipi od emocji. Obaj autorzy w podobny
sposób opisują również funkcjonowanie aparatu państwowego. RosjĊ de Custine‘a
i Ciecierskiego odnajdujemy również w Mickiewiczowskim Ustępie III części Dziadów,
3

Nie miał na jego temat najlepszego zdania: „W czasie mojego pobytu w Rosji przyjechał tam też pewien baron
z Berlina, którego nazwisko już zapomniałem (wydaje mi siĊ, że Haxthausen) w celu badania pierwotnej
domowej struktury mieszkańców wsi i ich gromad, ale ten pan wcale nie znał rosyjskiego! I jeździł po wioskach
z tłumaczem. Co da siĊ sensownego w takich okolicznościach dowiedzieć o tak trudnej sprawie, łatwo domyśleć
siĊ każdemu doświadczonemu, nie wątpiĊ wszak, że mimo to wyjdzie na ten temat w najbliższym czasie
obszerna niemiecka książka‖ (Havlíček Borovský 1986: 108). Jak wiadomo, Havlíček siĊ nie pomylił.
4 Określenie utworzone przez Maksymiliana Jatowta (pseud. Jakub Gordon, XIX-wieczny zesłaniec,
pamiĊtnikarz, reporter).
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którego fragment przekładał Havlíček. Jak pisze Irena Grudzińska-Gross: „Custine rozpisał,
»zestereotypizował« i z obsesyjną powtarzalnością definiował to, co Mickiewicz ujął cierpko
i w skrócie, z lotu ptaka, z przenikliwością geniusza‖ (1995: 213-214).

Z JEDNEJ STRONY FRAK, Z DRUGIEJ KAFTAN
Według obserwacji Borovskiego, w festynach odbywających siĊ kilka razy do roku
„najlepiej objawia siĊ rosyjski duch i obyczaje‖ (1948: 28)5. „Najwspanialsze odbywają siĊ
»pod Nowińskiem6 na swietuju7« (Wielkanoc) i podczas maslenicy (koniec karnawału)8,
nastĊpnie 1 maja w Sakolnikach, a w czwartek około połowy maja na »semik9 w Marinoj
Roszczi10«, oprócz innych mniej oczywistych‖ (Havlíček Borovský 1948: 28). Havlíček
opisuje również gulaňje11 národní – festyn ludowy, który odbywa siĊ w Moskwie pod
klasztorem Nowińskim. Obserwuje rosyjskie obyczaje, charakteryzuje napotkane osoby,
opisuje ich zachowania, maluje obraz rosyjskiej duchowości i klas społecznych. Robi to
w mistrzowski sposób: ukazuje zarówno charakterystyczne szczegóły, jak i typowe cechy
poszczególnych klas. Potrafi barwnie nakreślić sceny zbiorowe.
Tu po raz pierwszy Borovský zauważa rozwarstwienie społeczeństwa rosyjskiego.
Widzi, że podczas festynów osobno bawi siĊ szlachta, mieszczaństwo i mużyki12:
Całe społeczeństwo w Rosji dzieli siĊ właściwie na dwie czĊści, które tutaj nazwiemy
w charakterystyczny dla nich sposób, a wiĊc: panowie (gospodarz) i naród, to jest czĊść
»jewropejska« i czĊść rosyjska, lub też sumarycznie z jednej strony frak, z drugiej kaftan. Te
dwie czĊści rosyjskiego społeczeństwa różnią siĊ od siebie jak olej i woda, jak dzień i noc; do
pierwszej, europejskiej strony fraka należy cała szlachta, obejmująca wszelkich urzĊdników,
oficerów, nastĊpnie wszystkich obcokrajowców, którym wykształcenie, znajomość obcych,
nierosyjskich jĊzyków oraz europejski kapelusz i rĊkawiczki zapewniają prawa szlacheckie
wszĊdzie w życiu społecznym Rosji; na życie po drugiej, biednej stronie skazany jest każdy
nieszlachcic, który nie przystrzygł sobie w zagranicznym stylu ani wąsów, ani płaszcza. W ten

5 Festyny Borovský opisuje w tekście Gulaňje. Artykuł ukazał siĊ w czĊściach w „České včele‖ od 19 sierpnia
do 9 września 1845 roku („Česká včela‖ 1845, č. 66-72).
6 W czasie oktawy wielkanocnej od czasów Katarzyny II pod Nowińskim monastyrem odbywały siĊ народные
гуляния (ros., festyny narodowe).
7 Святая неделя (ros.) – świĊty tydzień, oktawa wielkanocna w Kościele prawosławnym.
8 Ostatki, maslenica jest świĊtowana w ostatnim tygodniu przed Wielkim Postem, siedem tygodni przed
Wielkanocą. Jej celem jest przygotowanie do Wielkiego Postu, wybaczenie krzywd i pojednanie. Jest to rytuał
pochodzący z czasów pogańskich, związany z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. To ludowy karnawał,
którego głównymi atrybutami są jedzenie (przede wszystkim tradycyjne bliny) i tańce.
9 Obecne Zielone Świątki. U Słowian obrzĊd związany z kultem przodków i z magią rolniczą – wiązanie i wicie
z lipowych brzozowych witek, ścinanie i moczenie w wodzie młodych brzózek, odwiedzanie grobów przodków,
wołanie ich w gościnĊ i prośba o pomoc przy ochronie zboża.
10 Марьина Роща (ros.) – Gaj Marii, obecnie dzielnica Moskwy (gaj, lasek, aleja).
11
„Guljat‟ znaczy u Rosjan nie pracować, radować siĊ, spacerować, pohulać itp. Rosjanie są oczywiście w tej
swojej wesołości wyśmienicie oryginalni, bystrzy, naprawdĊ radośni‖ (Havlíček Borovský 1948: 26).
12
Mużyk (ros.) – chłop pańszczyźniany. Pomijam tu kwestiĊ spojrzenia Borovskiego na chłopów, por.
Brodniewicz 2014, 33-34.
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sposób te dwa rodzaje różnią siĊ od siebie pod każdym wzglĊdem (Havlíček Borovský1948:
32).

Kontrast miĊdzy tymi światami jest widoczny na każdym kroku i przejawia siĊ
podczas całej uroczystości. W inny sposób bawią siĊ bogaci, a w inny biedni. Rozdziela ich
od siebie solidnie zbudowana balustrada, rozstawiona po obu stronach placu. „Piżmo miĊdzy
balustradami dumnie spaceruje, a jucht niedopuszczony do pańskiego ogrodzenia, patrzy
uniżenie na pstrokate kapelusze‖ (Havlíček Borovský 1948: 34). Dlaczego piżmo i jucht?
Autor pisze, że znalazł sposób, aby za pomocą nosa, z zamkniĊtymi oczami, rozróżnić
szlachtĊ od ludu: „Pan, szlachta, europejska strona, pachnie piżmem, mużyk, niewolnik,
kaftanowa czeladź juchtem‖ (Havlíček Borovský 1948: 33). Te dwa stany również
komunikują siĊ ze światem w inny sposób. Autor jest zdziwiony, że warstwy wyższe
zachowują siĊ, jakby wstydziły siĊ swojej przynależności narodowej, nie posługują siĊ
jĊzykiem rosyjskim, lecz używają jĊzyków zachodnich. „MiĊdzy tymi balustradami, tam
gdzie spacerowało piżmo, mówiło siĊ prawie wyłącznie po francusku, niemiecku i angielsku,
a rosyjski, narodowy jĊzyk brzmiał tylko na wygnaństwie miĊdzy juchtem‖ (Havlíček
Borovský 1948: 35). Obie grupy społeczne są odseparowane również poprzez pilnujących
porządku policjantów i kozaków. Havlíček w swoich notatkach opisał ich obecność
w nastĊpujący sposób: „z boku, zza wiatru patrzy na zabawĊ swych dzieci ojcowskie carskie
oko‖ (Řepková 1971: 71).
Zofia Tarajło–Lipowska zauważa, że „Obrazy z Rus i Smotr Petrohradský zawierają
podobne twierdzenia, wyrażone jednak w zupełnie inny sposób‖. W Gulaňju Havlíček
opowiada w sposób lekki i dowcipny:
Nie wątpimy także, że panu nie jest tak przykro, gdy koń kopnie takiego woźnicĊ, jak by siĊ
pan gniewał, gdyby woźnica kopnął konia‖. To porównanie wartości człowieka z wartością
konia u Mickiewicza (w przekładzie Havlíčka) brzmi o wiele bardziej poważnie i tragicznie:
A dávno o tom vědí jiņ Rusíni'
neb za dobrého koně gardistského
tam můņeń tři vojáky dobré koupit
a třikrát tolik za oficírského:
(…)
Císařské suché a zedřené herky,
i ty poslední, co vozí ńpitály,
kdyņ taxírují cárské kapitály,
cení se vņdycky: klisna za dvě selky.
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(Tarajło–Lipowska 2001: 185)13

Wrażliwość Havlíčka docenia również Marian Szyjkowski, który stwierdza, że to, co
zobaczył Havlíček, wpłynĊło na jego twórczość (1949: 80-94). Marie Řepková także
wskazuje na paralelĊ człowiek – koń, uważając, że jest przykładem poniżenia i pozbawienia
człowieka wartości. Daje przykład z zapisków Havlíčka, który pisał o „zwyczaju
zamieszczania publicznie w prasie ogłoszeń o sprzedaży zarówno psów, kucharzy, koni, jak
i służących i tyrolskich byków‖ (Řepková 1971: 79). Havlíček daje czytelnikowi do myślenia,
pisząc: „Te trzy kreski postawiłem po to, aby każdy czytelnik miał czas, by rozważyć, czym
byłby w Rosji najchĊtniej: panem, woźnicą czy koniem? Bo ja, śmiem ciĊ prosić, Perunie,
angielskim koniem‖ (Havlíček Borovský 1948: 30).
SPOTKANIE ZE SZLACHTĄ ROSYJSKĄ
Chciałabym siĊ przyjrzeć, w jaki sposób Borovský patrzy na szlachtĊ. Wszystkie
teksty wchodzące w skład Obrazów z Rus przenika krytyczne spojrzenie na ten stan – należą
do niego nie tylko arystokratyczne rody, ale także wyżej postawieni wojskowi, urzĊdnicy oraz
studenci. Havlíček informuje czytelnika, w jaki sposób można stać siĊ szlachcicem i wskazuje
różnice miĊdzy szlachtą rosyjską a czeską:
Szlachta oczywiście jest bardzo uprzywilejowana, ale jest to do zniesienia, dlatego że
(przynależność do tego stanu) nie jest dziedziczna. Nie tworzy też żadnej zamkniĊtej kasty;
szlachcicem zostanie każdy, kto otrzyma jakiś stopień w państwowej służbie cywilnej czy
wojskowej, tak że już każdy oficer i każdy student uniwersytetu jest szlachcicem, oczywiście
wiĊc łatwo jest dojść do szlachectwa. Można powiedzieć, że szlachty w Rosji w naszym
rozumieniu nie ma. Szlachta zawiera w sobie całą inteligencjĊ i można ją podzielić na trzy
główne grupy: urzĊdników cywilnych, dostojników wojskowych i właścicieli ziemskich
(pamiesztików) (Havlíček Borovský 1948: 130).

Havlíček w swych szkicach rejestruje nastĊpujące cechy rosyjskiej szlachty: upadek
moralności, brak uczuć patriotycznych, uzależnienie od Zachodu i wszystkiego, co obce, brak
kultury, grubiaństwo. Zarzuca jej również brak wykształcenia, co może dziwić, wziąwszy pod
uwagĊ fakt, że wspomina, iż należy do tego stanu inteligencja. Uważa, że warstwa ta zagubiła
wszelkie wartości i cechy narodowe, nie ma ideałów, do których chciałaby dążyć i dla
których żyć, cechuje ją kosmopolityzm. Jej życie jest puste i płytkie, na przykład przed
festynem: „Cała Moskwa, zwłaszcza płeć piĊkna, o niczym innym nie rozmyśla, o nic innego
siĊ nie troszczy, nad niczym innym nie pracuje, tylko nad tym, jak siĊ jutrzejszego dnia
13

Na ten przykład powołuje siĊ także Marie Řepková (1971: 23).
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najokazalej pokazać swym współobywatelom i jak najdoskonalej skorzystać z wszystkich
rozkoszy gulaňja‖ (Havlíček Borovský 1948: 30). TĊ grupĊ społeczną charakteryzuje
odrzucanie tego, co rosyjskie. Szlachta wstydzi siĊ wszystkiego, co rodzime:
Wstydzi siĊ jĊzyka rosyjskiego i publicznie nigdy go nie używa, ba, są nawet, zwłaszcza wśród
rodzin z wyższych sfer, takie, które nie potrafią mówić po rosyjsku. Źle mówią niemal
wszystkie dostojniejsze damy. Strój, obyczaje, zabawy, wykształcenie, poglądy, sympatie,
wszystko mają, krótko mówiąc, cudzoziemskie, a dla swojej ojczyzny nie są ani ozdobą, ani
podporą, lecz uciążliwością (Havlíček Borovský 1948: 101).

Zamiast jĊzyka rosyjskiego używają najczĊściej francuskiego, czasem mówią po
niemiecku bądź angielsku. „JĊzyk francuski jest miĊdzy szlachtą, mĊżczyznami i kobietami
tak powszechny i zakorzeniony, że już prosty lud uważa go za jakiś jĊzyk pański‖ (Havlíček
Borovský 1948: 99).
Warstwy wyższe wstydzą siĊ nie tylko jĊzyka, ale i obyczajów. Ponadto są cyniczne,
brak im podstawowych zasad moralności, nie mają szacunku do innych, szczególnie do tych,
którzy są wobec nich zależni. Ilustruje to nastĊpujący przykład:
– Co tam za wrzask na ulicy? Hej, człowieku! – woła pan do służącego.
»Człowiek« to słowo, którym siĊ w Rosji nazywa służącego, gdy nie wiadomo, jak ma
na imiĊ lub nie chce siĊ do niego zwracać po imieniu, a tak odebrawszy swym służącym
wszystkie ludzkie prawa, pozostawiono im jedynie tytuł człowieka.
Przybiegnie wtedy ten pełen ogłady, ubrany w piĊkny frak, tytularny człowiek, który,
tak jak go tu widzimy, kosztuje jakieś 1200 rubli.
– ProszĊ?
– Co siĊ stało?
– Spłoszyły siĊ konie Nikołaja Nikołajewicza!
– Jak? Moje angielskie konie? – zawoła zlĊkniony Nikołaj Nikołajewicz.
– Nic siĊ jednak nie stało, woźnica nie wypuścił ich z rĊki.
– No, chwała Bogu!
– Ale woźnica bardzo potłuczony, Wasze Prewoschoditielstwo!
– Ale nicpoń! Dlaczego nie uważał, nie przez nie potłuczony, potłukł siĊ sam
(Havlíček Borovský 1948: 29-30).

Winą za taką sytuacjĊ Borovský po czĊści obarcza cudzoziemców, który znaleźli sobie
w Rosji łatwy zarobek i chĊtnie tu przyjeżdżają. „Angielskie praczki, francuskie krawcowe
i magazynierki (…) bez żadnego wykształcenia, a przy tym rozpustnicy, lekkomyślni
włóczĊdzy i ladacznice, którzy oprócz tego, że nie są Rosjanami, nie mają innych zasług,
dostają do swych rąk szlachecką młodzież na wychowanie. Najbardziej lekkomyślni w tym
wzglĊdzie są Francuzi‖ (Havlíček Borovský 1948: 100). Według Havlíčka wychowawcy
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cudzoziemcy są wrogami wszystkiego, co rosyjskie, i w tym duchu wychowują przyszłe
pokolenia. Nietrudno siĊ domyślić, jakie to mogło mieć skutki:
Rzadko który ze wszystkich tych pedagogów zna chociaż trochĊ rosyjskie stosunki, i dlatego
młodzież nie może siĊ od nich nauczyć niczego, co przyda siĊ jej w dalszym życiu, w życiu w
Rosji. WiĊkszość z nich nienawidzi narodu rosyjskiego i wyśmiewa siĊ z wszystkiego, co
rosyjskie, jedynie to, co nierosyjskie, ceni, stąd siĊ później bierze odwracanie siĊ szlachty
rosyjskiej od tego, co rodzime, i niemądra tĊsknota za tym, co zagraniczne, nawet jeśli to jest
naprawdĊ o wiele gorsze. Wszelka energia, przedsiĊbiorczość, elastyczność, zahartowanie
rosyjskiego charakteru zniszczy siĊ w szlacheckiej młodzieży przez tych wynajĊtych
cudzoziemców (Havlíček Borovský 1948: 101).

Przez to, że sfery wyższe nie potrafią zadbać o wychowanie swoich dzieci, gubią
zdaniem autora cały naród.
O stosunku arystokracji do chłopów pańszczyźnianych im podległych obszernie
mówią fragmenty korespondencji Havlíčka. Obrazy z Rus potwierdzają tamte spostrzeżenia.
Zdaniem Havlíčka Borovskiego szlachta wykorzystuje chłopów, zwiĊksza im ilość pracy lub
podwyższa daninĊ, a ciĊżko przez nich wyrobiony dochód traci na swoje przyjemności:
Całe wyrafinowanie nabyte podczas podróży po Europie tylko po to mają, aby z ubogiego,
poddanego sobie ludu niemiłosiernie, jak z gąbki, całą siłĊ wycisnąć, te oto szkodliwe, biedne
stworzenia, które jak robactwo żywią siĊ obcymi sokami, ci gołosłownie głoszący miłość do
ludu, nie posiedli ani zwykłej ogłady, ani humanizmu, pozbyli siĊ za granicą wszelkich
dobrych i chwalebnych obyczajów właściwych swojej ojczyźnie, nie nauczyli siĊ niczego
prócz podłości (Havlíček Borovský 1948: 54).

JAD I ZŁO TO URZĘDNICY
Havlíček

jednak

najgorszą

cenzurĊ

wystawia

urzĊdnikom.

Ocena

ta

jest

charakterystyczna dla wiĊkszości tekstów opisujących RosjĊ14. Nawet w artykule Rusové15, w
którym Borovský łagodzi swoje poglądy na temat Rosji i Rosjan, uważa, że są oni:
„najwiĊkszą boleścią rzeszy rosyjskiej. Są to jednym słowem pijawki, a słowo »urzĊdnik« ma
już w sobie u reszty ludności takie zabarwienie, jakby ktoś powiedział »złodziej«‖ (Havlíček
Borovský 1986: 130).
Havlíčka złości korupcja, łapówkarstwo i lenistwo przedstawicieli aparatu władzy
państwowej. Opisuje swoje doświadczenia z nimi: „Jeden jad i jedno zło na świecie stanowią
rosyjscy urzĊdnicy, zwłaszcza ci, którzy mają pieczĊ nad paszportami; panowie ci są
flegmatyczni i ociągają siĊ na samą myśl o pracy, za to są bardzo bystrzy i wcale sie nie

14

W podobny sposób urzĊdników oceniają wymienieni już Astolphe de Custine i Faustyn Ciecierski.
Artykuł Rusové został napisany już po powrocie Karla Havlíčka Borovskiego z Moskwy. Badacze uznają go
za podsumowanie ewolucji poglądów Borowskiego na RosjĊ (BČlič 1947: 115, Chalupný 1929: 46). Został
wydrukowany w czasopiśmie „Slovan‖ 10 lipca 1850 roku.
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mĊczą, jeśli chodzi o branie pieniĊdzy – w tym nie mają sobie równych. Na każde pytanie
»Czy jest już podpisany mój paszpor«, zawsze wszyscy urzĊdnicy od Morza Czarnego do
Oceanu Lodowatego odpowiadają: »Zawtra (jutro)«‖ (Havlíček Borovský 1948: 119).
Autor dochodzi do wniosku, że przekupność służb państwowych jest bezgraniczna.
Można przytoczyć tu zbieżną z tym twierdzeniem opiniĊ Faustyna Ciecierskiego, zesłańca, na
temat funkcjonowania carskich urzĊdników, że „bez opłaty nic siĊ nie dzieje‖. Havlíček
podkreśla: „Nieuczciwość i łapówkarstwo podczas służby, jak wszĊdzie wiadomo, uznaje siĊ
za najwiĊksze wady urzĊdników rosyjskich, a w policji ta wada rozwinĊła siĊ najpełniej‖
(Havlíček Borovský 1948: 106).

KOBIETY ROSYJSKIE
Opisy rosyjskich kobiet znajdują siĊ przede wszystkim w tekstach Gulaňje
i Kupéčestvo. Możemy siĊ z nich sporo dowiedzieć o życiu żon kupców i o niewiastach
z wyższych sfer, niewiele natomiast o kobietach ze sfer niższych. Havlíček poświĊca dużo
uwagi ich wyglądowi zewnĊtrznemu. Opisując kupcowe, zauważa, że starają siĊ dbać
o tradycje, szanują to, co rosyjskie, ale jednocześnie drwi sobie z ich tuszy, miłości do
jedzenia i lenistwa. „Mają jakiś stary powszechny przywilej tłustości, z którego, zwłaszcza
kupcowe i ich córki, korzystają już od młodości. Ponieważ otyłość jest jedną
z charakterystycznych cech piĊknej dziewczyny i pani, a płeć piĊkna stanu kupieckiego
najwiĊkszą czĊść życia spĊdza w domu na jedzeniu i próżnowaniu, łatwo zrozumieć, dlaczego
cudzoziemiec, spotykając taką piĊkność na ulicy, woła: »Bój siĊ Boga!«‖ (Havlíček Borovský
1948: 39). Gdy autor patrzy na kupcowe, nasuwają mu siĊ nastĊpujące skojarzenia:
Każda kupcowa ma na głowie jedwabną chustkĊ ciasno zawiązaną w specjalny sposób i z tą
maleńką, w stosunku do obfitego ciała, główką przypomina wspomniany już piec albo – gdyby
siĊ komuś takie porównanie nie spodobało – żółwia chociażby, z wyciągniĊtą główką. Szata na
ciele już na pół europejska, modna, ale oczywiście droga, ciĊżka, jedwabna, skórą podszyta,
a wyłożona sobolem (Havlíček Borovský 1948: 61).

MajĊtne kobiety noszą na sobie strój narodowy albo – szczególnie w Moskwie –
ubierają siĊ po europejsku, jednak robią to w dość specyficzny sposób: „Kupcowe na swoje
obfite ciało nakładają, co tylko da siĊ kupić, nieważne, jak to wszystko razem wygląda, byle
było bardzo drogie i pstrokate; kilka razy pomyślałem, że mogłyby, idąc tym tropem, nalepić
na stroje różnobarwne banknoty i wtedy na pewno osiągnĊłyby swój ideał drożyzny
i pstrokatości‖ (Havlíček Borovský 1948: 40). Według Havlíčka dbałość rosyjskich
kupcowych o zdrowie i wygląd zewnĊtrzny pozostawia wiele do życzenia. Podejrzewa, że jest
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to spowodowane tym, iż wiĊkszość czasu spĊdzają w domu, w którym – z powodu braku
zajĊć lub nieumiejĊtności czy niechĊci, aby znaleźć sobie jakąś pożyteczną pracĊ – oddają siĊ
przede wszystkim jedzeniu.
Według estetyki kupieckiej musi mieć piĊkność (oprócz tłuszczyku) śliczną, białą, delikatną,
cienką skórĊ, w której utrzymaniu pomaga rosyjska bania (kąpiel parna), czerwone jak wosk
hiszpański policzki, które – przy braku dobrego ukrwienia – stworzy makijaż, a na koniec –
okrutnie czarne zĊby. Takie jednak mają wszystkie bez wyjątku; są zamkniĊte w domu i nic
innego nie robią, tylko rozgryzają orzechy, słodycze, konfitury itd. Jedzą, a potem od tego
przybierają na wadze jak tuczne gĊsi. Zwykle ubierają siĊ prosto co do formy, jednak drogo,
jeśli chodzi o jakość materiału, i wydaje mi siĊ, że im w tym do twarzy, mimo że wiĊkszość
ubiera siĊ według przestarzałej mody. Jedynie mniejsza czĊść najbogatszych stara siĊ we
wszystkim dorównać wysokiej szlachcie, i ekwipażem 16, posiadłością, sprzĊtami domowymi,
strojem, liberią17 służących, i sposobami: przecież obok tak wystrojonej kupcowej żałośnie
wygląda geniusz gustu i geniusz rosyjskiej narodowości (Havlíček Borovský 1948: 61).

Żony kupców nie są wykształcone, we wszystkim są zależne od swoich mĊżów, mają
jednak, zdaniem Havlíčka, jedną bardzo pożyteczną cechĊ: mało mówią:
Niemniej nie możemy zapominać, że według wschodnich wyobrażeń kobieta w ważności stoi
o wiele niżej niż u nas, w każdym wzglĊdzie jest podporządkowana silniejszej płci. Poza tym
takie kobiety mają tĊ dobrą cechĊ, że każdy mĊżczyzna w ich towarzystwie ćwiczy
elokwencjĊ: skieruj rozmowĊ, na co masz ochotĊ, nie odpowie inaczej niż da's, točno tak's,
něťs (tak, ma pan racjĊ, nie), i każdy ma najlepszą sposobność nabyć zgrabności mowy,
ponieważ musi mówić sam tak długo, aż siĊ nie rozejdą. Na swoich sobranijách (zebraniach)
tak cicho, pokornie i niewzruszenie siedzą, że na pewno bardzo łatwo wróble mogłyby w ich
warkoczach upleść gniazdo! Żywe posągi z kaszy i czerwonego buraka (Havlíček Borovský
1948: 62).

Autor chwali przy tym kupieckie żony i córki, a także ich mĊżów i ojców – za
szacunek okazywany kobietom. Nie muszą one pracować w handlu i narażać siĊ na nie
zawsze odpowiednie zachowania petentów.
MuszĊ też dodać, że w Rosji nigdzie kobiety ani w kramach, ani w gościńcach, ani w innych
publicznych miejscach nie pomagają w prowadzeniu sklepu. Rosjanie, chociaż na wszelki
możliwy sposób są oddani handlowi, jednak zgodnie z zasadami swych przodków dzielnie
przeciwstawiają siĊ takiemu poniżającemu kobiecą godność obyczajowi, który w zachodniej
Europie przyciąga kupujących do kramów, a gości do gościńców (Havlíček Borovský 1948:
77).

Kobiety z warstw wyższych prowadzą równie próżne życie. Ich jedyną troską jest
moda. Odwiedzają tylko domy mody sprowadzające odzież z Francji, Anglii i Niemiec, bo
rosyjskie ubiory im nie dorównują. Jedna arystokratka prześciga drugą w bardziej
wymyślnych strojach, a pomaga im w tym Madame Annette – ówczesna moskiewska
modystka.
16

Luksusowy lekki powóz, pojazd konny z zaprzĊgiem używany w XIX wieku.
Strój służącego, najczĊściej w kolorze herbu pana.
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Madame Annette to czarowne słowa wyryte złotem na ścianie wielkiego pałacu w Moskwie
nieopodal Kuźnieckiego Mostu18, na którego dziedzińcu nieustannie stoi kilka wspaniałych
ekwipaży, przybyłych tam w sprawach wielkiej wagi: ksiĊżna K. przyjechała zasiĊgnąć rady,
które pióro ma jutro dodać do kapelusza: białe czy czarne; ksiĊżnĊ L. gryzie sumienie, że
zleciła przyszyć na szaty tylko dwa garnitury19; ksiĊżna M. widziała w snach cudownie piĊkną
mantylĊ20 i nie zazna spokoju, dopóki naprawdĊ jej nie ujrzy; ksiĊżna N. zachorowała
w chwili, gdy ksiĊżna O. dostała z Paryża ten fatalny czepiec z białą różą, i nie wyzdrowieje,
dopóki jej Madame Annette nie stworzy jeszcze piĊkniejszego; i tak cała Moskwa nie zazna
pocieszenia i spokoju, dopóki nie odbĊdzie pielgrzymki do pałacu Madame Annette. Pałac
generalnego gubernatora, uniwersytet to poniekąd również ważne miejsca, ale w porównaniu
z domem Madame Annette są niczym; z niego to, daleko i szeroko, wychodzi władza,
przewaga nad całą Moskwą i jej okolicą (Havlíček Borovský 1948: 34).

Pisarz notuje, że arystokratki odeszły od tradycji narodowej, nie pielĊgnują
miejscowych obyczajów. ZachłysnĊły siĊ wszystkim, co pochodzi z Zachodu. Słabo znają
jĊzyk rosyjski, w swoim gronie posługują siĊ przede wszystkim jĊzykiem francuskim.
Zajmują siĊ tylko sobą i własnym wyglądem, od innych rzeczy mają służbĊ, której nie
szanują.
Jak można zauważyć, Havlíček nie miał najlepszego zdania o Rosjankach. Opisy
zachowań zarówno kobiet z wyższych sfer, jak i z warstw średnich powielają podobny
schemat: niewiasty prowadzą wygodne, wystawne życie, nie mają innych zainteresowań niż
moda lub jedzenie, nie są wykształcone. Niewiasty z rodzin kupieckich pozytywnie wyróżnia
jedynie dbałość o tradycjĊ. Należy stwierdzić, że z tekstów Havlíčka niewiele dowiadujemy
siĊ o relacjach kobiet z innymi osobami, o prowadzeniu domu, nie obserwujemy ich w życiu
codziennym. Spotykamy je jedynie podczas moskiewskich festynów.
Sposób, w jaki Havlíček wyraża siĊ o kobietach, również pozostawia wiele do
życzenia. Dziś publikacja wyżej wymienionych stwierdzeń nie byłaby już tak oczywista.
W tekstach Obrazów z Rus prezentujących rosyjskie doświadczenia Havlíčka mamy
do czynienia z kanonem zachowań Rosjan opisywanych przez autorów literatury podróżniczej
i zsyłkowej dotyczącej XIX–wiecznej Rosji. Było to w pewnym sensie ostrzeżenie dla
Czechów przed nadmiernym gloryfikowaniem tego państwa i mitu wzajemności słowiańskiej.

18

Кузнецкий мост (ros.) – dawniej most nad rzeką Nieglinnaja (ros. Неглинная) płynącą w centrum Moskwy
(dopływ rzeki Moskwa), rzeka pełniła funkcjĊ fosy, na jej zachodnim brzegu został wybudowany Kreml, później
ulica w centrum stolicy Rosji, od 1975 roku w pobliżu znajduje siĊ stacja metra linii Tagańsko–
Krasnopriesnieńskiej.
19
Autor dalej wyjaśnia, że Rosjanki przyszywały do sukien różne czĊści garderoby.
20 Koronkowy lub jedwabny szal noszony na włosach, okrywający głowĊ i ramiona, najczĊściej koloru białego
lub czarnego, rodzaj welonu.
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Summary
In Pictures from Russia Borovský depicts Russians. His conclusions are similar
to the reflections of other authors travelling around Russia in the XIX century, for example
de Custine or Ciecierski. Borovský compares nobles and peasants – shows the contrast
between their worlds. His most critical evaluation concerns officials of Tsarist Russia. He also
describes the situation of the fair sex.
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IRONICKÉ ZOBRAZENÍ POSTAV V ROMÁNĚ BULHARSKÉHO SPISOVATELE
ALEKA POPOVA MISE LONDÝN JAKO ODRAZ PROBLÉMŮ NÁRODA DRUHÉ
POLOVINY 90. LET 20. STOLETÍ
Krystyna KUZNIETSOVA

Ironic portrayal of the character in the novel Bulgarian writer Alek Popov Mission
London, as a reflection of the problems of the nation the late nineties of the 20th century
Abstract: In Alek Popov‟s stories and novels with great sarcasm and sometimes black humor
describes the early post-communist period, which allows us through images of figures writers
to create an outline reflection of the nation. His stories and novels are somewhat strange,
absurd, but in fact, quite realistic, especially for someone who is familiar with the absurd
realities of the post-socialist Bulgaria, Russia, Ukraine, Belarus, etc., so his realistic
characters I choose for my research as the most views nation.
Keywords: Alek Popov, Bulgarian literature, contemporary Bulgarian prose, diplomatic
prose
Contact: Masarykova univerzita; 282051@mail.muni.cz
Alek Popov je posledních deset let nejčtenČjńím spisovatelem v Bulharsku. Jeho malá
a velká próza je přeloņená i do nČkolika jazyků, a proto spisovatel má čtenáře nejenom ve
vlastní zemi, ale i v Česku, NČmecku, Francii, Velké Británii aj. Spisovatel se narodil v roce
1966 v Sofii. Po absolvování elitního klasického gymnázia v Sofii vystudoval filologii na
Sofijské univerzitČ. Poté pracoval v Národním muzeu literatury a působil také
jako diplomat (byl kulturním atańé na bulharském velvyslanectví v LondýnČ). V současné
dobČ je ředitelem Domu dČtské knihy a hlavním redaktorem časopisu Родна реч (Rodný
jazyk).
Pro tento krátký studijní výzkum jsem si vybrala Aleka Popova ne kvůli jeho
popularitČ, ale protoņe ve svých povídkách, novelách i románech s velkým sarkasmem
a nČkdy i s černým humorem popisuje problémy raného postkomunistického období, coņ nám
dovoluje skrz obrazy postav spisovatele vytvořit nástin odrazu národa. Autor je povaņován za
brilantního představitele ņánru ironické prózy. Jeho povídky a romány jsou ponČkud zvláńtní,
absurdní, ale ve skutečnosti naprosto realistické, hlavnČ pro toho, kdo je seznámen
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s absurdními reáliemi postsocialistického Bulharska, Ruska, Ukrajiny, BČloruska apod. Proto
jeho realistické postavy vybírám pro moje badání jako nejvhodnČjńí zobrazení národa.
V této práci se vČnuji postavám románu Aleka Popova Mise Londýn, jelikoņ
spisovatelovy obrazy (typy, které jistým způsobem symbolizují historicko-společenské jevy
a charaktery) mají přednostnČ za cíl nastínit problémy bulharského (zde můņeme hovořit
o jakékoliv zemi bývalého SSSR) národa v postkomunistické dobČ. Autor vybírá pro takovou
charakteristiku satiru (povídky) a ironii (romány), jelikoņ povaņuje, ņe i samotní „Balkánci
mají velkou tradici sebeironie a humoru, je to velmi silné sebekritické myńlení― (Попов
2007), a v tom se vČtńinou skrývá pravda. Cestu sarkazmu a ironie vybral nejeden spisovatel
postsovČtského prostoru, který chtČl odhalit nesmyslnost tohoto reņimu.
Próza Aleka Popova je celkovČ ironická, coņ se projevuje nejen v jeho románech, ale
i v povídkách, které lze přirovnat k satirickým fejetonům Aleka Konstantinova o příbČzích
Bulhara Baj Ganjo, popř. i k příbČhům českého Ńvejka. Avńak jedinČ Popov zobrazuje svého
současníka.
Román Mise Londýn je nejúspČńnČjńím dílem spisovatele, napsán po jeho pobytu
v LondýnČ, kde působil jako kulturní atańé na bulharském velvyslanectví. I v tomto díle Alek
Popov dává přednost ironii a grotesce, které napomáhají vidČt pravdivou lidskou tvář, poznat
faleń, korupci a vulgaritu ņivota. Zároveņ ironie a groteska představují stylistickou moņnost
vedoucí k odhalení protikladů mezi legračním a realistickým. V tomto smyslu pro ironii
a grotesku je místy charakteristická polemika umČleckého prostoru – místo k smíchu a místo
k zamyńlení.
Ihned na první stránce románu nás Alek Popov seznamuje se svou autorskou ironií,
aby lépe předal čtenáři pokrytectví, hanebnost, přetvářku a lstivost mezi úředníky
a zamČstnanci velvyslanectví Bulharska v LondýnČ. Ironie se v Misi Londýn formuje
v protikladném svČtČ lidského myńlení, kde vzniká rozpor mezi vČdomím o svých úředních
povinnostech a neochotou jich vykonávat, touha po potČńení a nevyhnutelná potřeba zabrat si
svoje teplé místečko (zamČstnaní).
DČj románu se odehrává ve druhé polovinČ devadesátých let 20. století, bezprostřednČ
po pádu socializmu. Vńechno začíná, kdyņ se velitelská manņelka bulharského prezidenta
Devorina Seljanova rozhodla uspořádat banket pro vyńńí společnost v LondýnČ. Z tČchto
důvodů posílá do Londýna novČ jmenovaného velvyslance Varadina Dimitrova, který má
jediný úkol – zajistit účast Jejího Veličenstva AlņbČty II na banketu. V LondýnČ se Varadin
ocitne v obklopení společnosti svérázných postav: neschopných úředníků, kuchaře
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velvyslanectví Kosty Baničarova, herce Čavdara Tolomanova, ruského gangstera, krásné
studentky-striptérky Katji aj. Zatímco se snaņí potlačit panující na ambasádČ anarchii, Varadin
dostane jedinečnou příleņitost ke splnČní nemoņné mise. Na diplomatické hostinČ obdrņí od
lorda Deana Carvera vizitku agentury, která zajińťuje vztahy s britskou veřejností. Avńak
velvyslanec neví, ņe ve skutečnosti „agentura― nahrává hře dvojníků, kteří vykonávají role
intimního charakteru, a ņe za ńarmantní a okouzlující osobou ředitele Famous Connections,
Roberta Siblinga se skrývá vypečený podvodník. S blíņícím se termínem konaní slavnostního
banketu Varadin zjińťuje pravdu, ale je nucen hrát nebezpečnou hru, jelikoņ uņ nemůņe
odstoupit od smlouvy agentury, a ani si nepřeje pokazit svou reputaci úspČńného diplomata.
A proto se velvyslanec vydává na úņasné dobrodruņství, které vrcholí v ńíleném komickém
hymnu lidské hlouposti a jeńitnosti.
Zápletka začíná příjezdem nového velvyslance na bulharskou ambasádu v LondýnČ,
čímņ je vyvolán zmatek mezi zamČstnanci, kteří si uņ zvykli být bez nadřízených. Rozuzlení
této situace nastává okamņikem neúspČchu (poņár v budovČ velvyslanectví) trapného
vystoupení určeného pro anglickou královnu, které vymyslela paní Seljanova.
V Misi Londýn se prolíná nČkolik syņetových linií, avńak vńechny reprezentují hlavní
úmysl autora – zobrazit absurditu postsovČtského prostředí a mentality na pozadí jiné
společnosti, jeņ se nachází na vyńńím stupni civilizovanosti.
V románČ bych vymezila tři syņetové linie: velvyslanec Varadin Dimitrov a jeho mise
v LondýnČ; kuchař Kosta Baničarov a jeho kńefty mimo ambasádu; bývalá studentka Katja,
její tajemné zamČstnání a činnost agentury Public relations. Hlavní linií je vlastnČ mise
bulharského diplomata Varadina Dimitrova, která spočívá v navázání kontaktů na vysoké
úrovni a ve zlepńení image Bulharska. Ve skutečnosti má za úkol uspořádat setkání anglické
královny a manņelky bulharského prezidenta Devoriny Seljanové, která se chce pochlubit
takovým seznámením ve svém společenském kruhu (manņelky politiků). Na svém novém
pracovním místČ se postupnČ seznamuje s jinými zamČstnanci ambasády, coņ vede k odhalení
nových ņivotních příbČhů a událostí, které se vzájemnČ prolínají.
Kosta Baničarov, kuchař velvyslanectví, se spřátelil s bývalým hercem emigrantem
Čavdarem Tolomanovým, který z důvodu nezamČstnanosti vyhledává podezřelé zdroje
ņivobytí. Spolu s ruským představitelem „mafie―, který v románČ vystupuje pod přezdívkou
Baťka (Batjuńka), ukradnou kachny z královského parku s úmyslem zabít je a prodat. Kosta je
pro nČj výhodným řeńením, jelikoņ má přístup ke kuchyni, kde mohou kachny vykuchat, a do
doby neņ najdou kupce i schovat do mrazáku. Tímto se vńak zapletou do pČkného maléru,
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jelikoņ kachny mají čipy a policie je začne hledat. Baťku současnČ nČkdo zabije a Čavdar
začne hledat, komu jinému by kachny mohl prodat. Mezi tím se Kosta Baničarov domluví
s velvyslancem na slavnostním obČdČ pro anglickou královnu a nabídne zapečené kachny,
Čavdarovi vńak řekne, ņe se chladnička rozbila a ņe musel drůbeņ vyhodit. Račo (radista
velvyslanectví) zjistí, ņe v mrazáku jsou čipy a spolu s Kostou je z kachen vyjmou a vyhodí
do jezera.
Katja, bývalá studentka, která bydlí na velvyslanectví výmČnou za úklid, zanechá
studia a začne pracovat jako striptérka. V klubu si ji vńímá Barry Longfellow, společník
Roberta Siblinga, ředitele společnosti Public relations, a přichází s nabídkou erotických
setkání se slavnými postavami (dvojníky). Navrhli Katje, aby pracovala pro nČ jako princezna
Diana, na coņ ona přistupuje.
Tato syņetová linie je tČsnČ spjata s hlavní dČjovou linkou a vede k rozuzlení
konfliktu, jelikoņ Varadin Dimitrov se obrátil pro pomoc právČ k Robertu Siblingovi.
Absurdita tohoto skutku vyplývá z toho, ņe velvyslanec ani nezjistil, čím se doopravdy zabývá
tato agentura a marnČ doufal, ņe opravdu mají styk s královským dvorem a mohou se
domluvit s královnou o návńtČvČ představení Devoriny Seljanové. PrávČ Katja se stává
důvodem, proč se Varadin dozvČdČl pravdu o Public relations, protoņe u ní nachází sloņku se
scénářem Lady Diany, stejnou jako má on, se scénářem návńtČvy královny. Po tomto odhalení
se Dimitrov rozhodne pokračovat ve hře tohoto „divadla―, jelikoņ má strach o svou kariéru.
Postavy v Misi Londýn
Vzhledem k tomu, ņe v románČ figuruje hodnČ postav, rozdČlím je do tří skupin:
hlavní, vedlejńí a třetí označím pracovnČ „málo zapojení―, jelikoņ vČtńinou jsou dodatečnou
dekorací v textu nebo vykonávají funkci dodatečné charakteristiky jiných hrdinů. Do hlavních
postav patří Varadin Dimitrov, Kosta Baničarov a Katja. Vedlejńí postavy, i kdyņ vykonávají
vČtńí role v románČ, ale vņdy jsou vedle hlavních: Devorina Seljanova, Čavdar Tolomanov
(Čavo), Robert Sibling a jeho společníci Barry Longfellow a Thomas Munroe. Do třetí
skupiny náleņí ostatní postavy, rozdČlím je po okruzích, aby se lépe poznalo, kde působí:
velvyslanectví – konzul Mavrodijev, sekretářka Tanja Vandova, 2. tajemník Kińev, poradce
Danilov, radista Račo, řidič Miladin, spolubydlící Katji Doroteja Totomanova (Doti), rodina
kuchaře (dČti a manņelka Norka), starosta Provadie, Dean Carver; ukradené kachny: Baťka,
policisté a agenti Londýna, reportéři, hlídač v Richmond Parku, emigranti ze Srbska; Famous
Connections: herci, řidič; epizodní postavy: manņelka Varadina Dimitrova Nadja (ņije
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v Bulharsku), kamarádky Devoriny Seljanové, herci z Bulharska, zamČstnanci striptér klubu
Bailey‘s aj.)
V románČ Mise Londýn převaņuje nepřímá charakteristika postav, přímá definice
témČř chybí, například z textu nepoznáme vČk účinkujících a vnČjńí popisy značnČ nezřetelné.
Povahové rysy vČtńinou odvozujeme z projevů chování hrdinů. Román je napsán er-formou,
proto autorský vypravČč podle narativní roviny je extradiegetický, a jelikoņ neúčinkuje
ve vyprávČném příbČhu je heterodiegetický.
I kdyņ se v románČ Mise Londýn potkáváme s vČtńím počtem postav, vńemi se detailnČ
zabývat nebudeme. Začneme ale obecnou charakteristikou, a vlastnČ tČmi rysy, které jsou
společné pro hlavní a vedlejńí postavy.
Alek Popov se při zobrazení svých postav neustále drņí negativního pólu, kladní
hrdinové u nČho zcela chybí. DČlá to ale proto, aby vznikla ironie, která odhaluje pokrytectví.
Při čtení Mise Londýn nás neustále doprovází vidina morální zaostalostí a znehodnocení.
Vylíčené prostředí na velvyslanectví je estetickým pozadím, ve kterém harmonizují
nezmČnČné myńlení a mentalita, získané jeńtČ v minulosti. Hrdinové v románČ Aleka Popova
jsou takříkajíc paraziti, kteří nedovolují zmČnit systém a brzdí rozvoj nových cílů. SvČt,
v nČmņ ņijí (coņ je velvyslanectví), je malým Bulharskem. Vńechny sociální jevy (strach
z nadřízeného, podlézaní, nedostatek iniciativy, strach ze ztráty zamČstnání apod.) s sebou
přináńejí i do samotného srdce Evropy a nehodlají se jich zbavit. Pravidelné chyby úředníků
a zamČstnanců ambasády nČkolinásobnČ podtrhávají to, ņe se neuskutečnil ņádný přechod od
jednotného psychologického myńlení a behaviorálního stereotypu k jiné historickoideologické zmČnČ. Jakékoliv selhání je v rozporu s diplomatickou misí, jelikoņ jejím
smyslem je odstraņovat nedopatření. Vraņda kachen v Richmond Parku Čavem a Baťkem,
jejich následné umístČní do mrazáku na ambasádČ, to, ņe druhý tajemník předává projev
bulharského premiéra na mezinárodním kongresu přes rumunského úředníka, který následnČ
nechává sloņku na záchodČ, zámČna vizitek Varadina a opilého (skoro do bezvČdomí) Deana
Carvera, podvodná náhrada královny jejím dvojníkem – vńechno to jsou absurdní situace,
neslučitelné s prací velvyslanectví. A popsaný autorem antagonizmus hovoří o rozpadu
soustavy hodnot a principů chování a vykonávaní svých pracovních povinnosti. Místo toho,
aby uvolnili prostor pro svobodu ducha, jak si ņádá demokracie, postavy románu Mise Londýn
se uzamykají ve vlastním egoistickým svČtČ. A to natolik, ņe si kaņdý pro sebe vyhradil svůj
prostor na ambasádČ, tińe nemají jeden druhého rádi a zřídka mezi sebou komunikují: „Малко
неща свързваха тия хора така, както взаимната неприязън, наслоявана с течение на
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годините на принудително съжителство в условията на финансова и културна
резигнация― / „Nic nespojovalo tyto lidi více neņ vzájemná nevraņivost, nashromáņděná
během let nuceného souņití v podmínkách finanční i kulturní rezignace― (Попов 2009: 26 /
Popov 2010: 24). Moņná právČ proto v románČ nenajdeme motivy lásky, přátelství, rodiny
a jakýchkoliv kladných vztahů.
Dalńími společnými rysy hrdinů je lenost, pokrytectví a přetvářka. Výstiņným
příkladem blaņené nečinnosti a neochoty pracovat je Kosta Baničarov, se kterým se
potkáváme na začátku románu. Sedí na vnitřním dvoře velvyslanectví s poloprázdnou lahví
piva Becks a pozoruje letadla: „Наближаваше единайсе, но Коста не бързаше да
разтребва. Имаше цял следобед на разположение― / „Táhlo na jedenáctou, ale Kosťa
s úklidem nespěchal. Měl na to celé odpoledne― (Попов 2009: 11 / Popov 2010: 9). Skoro nic
ho nemůņe donutit se zvednout a udČlat nČco smysluplného pro tuto zbytečnou instituci. I na
nČm se podílí bezvládí a nadčasovost, které panují v rezidenci velvyslanectví, a právČ v nich
vČtńina zamČstnanců nachází svou idylu. Vńak existuje jeńtČ vńemohoucí síla, která kuchaře
Baničarova motivuje ke splnČní svých profesních povinností, je to strach pońkodit svou
reputaci, v důsledku čehoņ můņe být odeslán zpČt do vlastní zemČ: „Настойчив звън го
изкара от блаженото равновесие. Отначало Коста си рече, че няма сила, която да го
накара да отвори. После омекна, съзнавайки, че подобни настроения са грешни
и вредни за трудовата му биография‖ / „Z blaņeného rozjímání ho vyruńilo dotěrné
zvonění. Kosťa se zařekl, ņe nic na světě ho nedonutí, aby vstal a ńel otevřít. Pak ale
vyměknul, neboť si pomyslel, ņe taková předsevzetí jsou nesprávná a ńkodí jeho profesnímu
ņivotopisu― (Попов 2009: 11 / Popov 2010: 9-10).
Návratu se bojí nejen on, ale kaņdý bulharský diplomat v LondýnČ, tento strach vńak
vzbuzuje alespoņ minimální aktivitu ve velvyslanectví: „Очите на чиновниците бяха пълни
с тъга. Те седяха неспокойно край дългата гола маса в заседателната зала под
картата на България, оцветена в студени розови и жълти цветове. Злите езици
твърдяха, че тази карта е поставена тук не толкова да възбужда патриотични
спазми у служителите, колкото да им напомня откъде са дошли и къде могат да се
върнат отново, ако не внимават достатъчно. На практика това беше единственото,
което можеше да ги стресне истински. Призракът на завръщането! Той витаеше
неумолимо около тях, хилеше се грозно от всеки ъгъл и тровеше живота…― / „Úředníci
zírali neńťastně do prázdná. Seděli kolem dlouhého prázdného stolu v zasedací místnosti pod
ņlutě a růņově vmalovanou nástěnnou mapou Bulharska. Zlí jazykové tvrdili, ņe ta mapa tu
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visí nejen proto, aby u zaměstnanců vzbuzovala vlastenecké cítění, ale hlavně proto, aby jim
neustále připomínala, odkud přińli a kam se mohou ńupito presto zase vrátit, kdyņ si nebudou
dávat pozor. To bylo vlastně to jediné, čeho se opravdu báli. Vidina návratu! Od prvního do
posledního dne jejich mandátu se nad nimi nemilosrdně vznáńela jako přízrak, ńklebila se na
ně z kaņdého rohu a otravovala jim ņivot…― (Попов 2009: 25 / Popov 2010: 23). V zobrazení
zaņloutlé mapy Bulharska názornČ vidíme, ņe národní mise v románČ je celkovČ zamČnČná na
osobní zájmy. Mapa není symbolem, jenņ má vyvolávat vlastenecké pocity a úctu, ale jen
výhruņnou vzpomínkou na návrat do zemČ, kterou nikdo nemá rad (můņeme provést paralelu,
protoņe ve vČdomí zamČstnanců ambasády je vlast stejná jako mapa – „vybledlá a zaņloutlá―).
Pokrytectví a přetvářka jsou vlastnostmi témČř kaņdé postavy románu Mise Londýn.
Projevuje se to i v textu románu slovy pro vyjádření myńlenek postav (např. „помисли си‖,
„рече си‖). Například jiņ v první kapitole, kdy nový velvyslanec přijíņdí bez ohláńení
a nachází prostory velvyslanectví neuklizené, coņ vyvolává u Kosty Baničarova trapné pocity,
ale kuchař si v duchu jen prohlásí: „Тогава се сърди на себе си, тъпако‖ / „Můņeń si za to
sám, debile!― (Попов 2009: 13 / Popov 2010: 11). Nebo to jak přemýńlí Varadin Dimitrov
o svých zamČstnancích, kdyņ jde na první zasedaní velvyslaneckého sboru: „Докато слизаше
по стълбите, Варадин Димитров си представяше унилите физиономии на
подчинените си и по лицето му плъзна усмивка. Нека чакат, нека тръпнат!, помисли
си той. Не се съмняваше в онова, което винаги бе знаел: че има срещу себе си шайка
разбойници, които паразитстваха на гърба на държавата‖ / „Kdyņ scházel po schodech
ze své kanceláře do zasedací místnosti, představoval si Varadin Dimitrov mdlé obličeje svých
podřízených a na tváři se mu objevil úsměv. Jen ať čekají, jen ať trnou, pomyslel si.
Nepochyboval o tom, o čem byl uņ dopředu přesvědčen: ņe má před sebou bandu darebáků,
kteří parazitují na státním rozpočtu― (Попов 2009: 31 / Popov 2010: 25). Tyto myńlenky
Varadina hovoří o snaze autora podtrhnout, ņe i v demokratických podmínkách nadřízený
pokračuje v chování jako za totalitárních podmínek, a úmyslnČ usiluje o zasetí strachu
a zastrańování.
Kdyņ uņ jsme se dotkli dvou hlavních postav Kosty a Varadina, musíme poznamenat,
ņe nehledČ na to, ņe charakterní je pro nČ pokrytecké chování, jsou si navzájem protikladné.
Například, poznáme to z jejich seznámení, hlavnČ z toho jak jsou oblečení: Varadin je
v obleku a kabátČ, zatímco Kosta v dņínách a tričku, otevírá dveře ambasády naboso, coņ není
pro diplomatický úřad přípustné: „Повяхналото лице на господина се оживи от кисела
усмивка. - Аз съм новият посланик – рече той и се втренчи в босите му нозе…― /
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„Povadlý obličej neznámého ozdobil kyselý úsměv. Já jsem nový velvyslanec, pravil a zadival
se Kosťovi na bosé nohy…― (Попов 2009: 12 / Popov 2010: 10). Zobrazení nedbalého
vzhledu kuchaře je typickým stylem oblékání průmČrného Bulhara v postkomunistické dobČ.
Varadin

Dimitrov

je

etalonem

správnosti,

vytrvalosti,

dobré

vzdČlanosti

a diplomatického chování, na první pohled se můņe zdát, ņe je patriotem, ale ve skutečnosti
má stejný zájem jako ostatní zamČstnanci, tj. osobní výhody (i kdyņ u vńech je to přání zůstat
na teplém místečku v LondýnČ, u Varadina je to posun po karierním ņebříčku).
Charakterizovat povahu nového velvyslance je obtíņné, snaņí se ovládat v jakékoliv situaci,
k tomu mu napomáhá zázračná číselná terapie doktora Pepolena, a právČ díky tomu poznáme,
ņe je prchlivý. Vztahy mezi ním a zamČstnanci nejsou dobré, vzájemnČ se nenávidí, přitahuje
ho Katja, avńak jeho postavení mu nedává moņnost odhalit své pocity. Ve čtrnácté kapitole
poznáme, ņe Varadin má manņelku, ta se ale objeví jen epizodicky a z jejích telefonního
hovoru odhadneme, ņe i se svou ņenou nemá dobrý vztah. Záhadným způsobem je spojená
s Varadinem Devorina Seljanova, vycítíme to z jejich dialogů, ve kterých nepouņívají
oficiální tón. I kdyņ ji nemá v oblibČ a tajnČ se jí posmívá, snaņí se jí vyhovČt, jelikoņ právČ
kvůli ní dostává mandát do LondýnČ, coņ prospívá jeho kariéře. Devorina Seljanova je
zjevným příkladem manņelky vlivného politika, která se snaņí udrņet na vysoké společenském
úrovni za jakoukoliv cenu, a dČlá to pod zańtítou charity a kulturních akcí. Autor ale nastiņuje
její snahu zapadnout do evropské vyńńí společnosti absurdnČ – od způsobu oblékaní (nońení
smČńných klobouků) aņ po nezdařilé organizace koncertu s touhou nadmČrného pochlubení
se, který skončil poņárem.
Kosta naopak představuje prostého človČka ve vńech smyslech tohoto slova, výraznČ
nezapadá do diplomatické společnosti. Jeho chování je neustále důkazem toho, ņe do svČta
diplomacie nepatří a ņe se tam dostal jakýmsi omylem. Usuzujeme takto například z nČkolika
důvodů: pomáhá Čavdarovi v jeho nezákonné činnosti, a podotknČme, ņe nečiní tak kvůli
přátelství, ale pro peníze, nebo se chová velice nezdvořile, nezná základy správné etikety
(podávání na slavnostní hostinČ chlebíčků neestetického vzhledu), nebo neumí ani slovo
anglicky. Jak jiņ bylo zmínČno, Kosta Baničarov je apatický a líný, chybí mu smysl pro ņivot,
vČtńinou hledá úkryt od vńech a vńeho, a to například v poloprázdné kuchyni, která zřídka
slouņí pro přípravu jídla. Obraz prázdnoty v kuchyni můņeme propojit s jeho ņivotem, je
vlastnČ odrazem jeho duńe a cítČní: „Сега светският живот се цедеше капка по капка
през игленото ухо на пазарната икономика и в кухнята бе настъпило запустение.
Част от посудата бе разграбена. Умивалниците бяха хванали патина. Плочките
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около тях бяха пожълтели и напукани. Баничаров бродеше като призрак между
студените фурни и празните хладилници‖ / „Teď, kdy světský ņivot jen pomalu odkapával
přes ucho jehly trņní ekonomiky, kuchyně zpustla. Nádobí bylo rozkradeno. Dřezy chytly
patinu. Dlaņdičky zeņloutly a popraskaly. Polívka se motal jako přízrak mezi studenými
troubami a prázdnými ledničkami―) (Попов 2009: 75 / Popov 2010: 60). Kosta se snadno
nechá ovlivnit jinými, svou ņenou, kamarádem Čavem, radistou Račem apod. Tento fakt
vypovídá o tom, ņe povahovČ je bojácný – poslouchá svou velitelskou ņenu (například
nařizuje lhát Čavdarovi o mrazáku a kachny prodat na ambasádČ), podléhá Čavdarovi
a Baťkovi, protoņe má strach ze vzhledu podsaditého Rusa. RovnČņ jak i Varadin nemá moc
dobré vztahy s kolegy ani s rodinou, svou manņelku nemiluje, dČti jsou mu ukradené,
v podstatČ jeho rodina existuje pouze ze vzájemné výhody. I s Čavdarem Tolomanovým se
přátelí, aby mČl přivýdČlek bokem, coņ je vlastnČ oboustrannou přetvářkou. NezamČstnaný
bývalý herec Čavdar je dolaćujícím doplnČním pro charakteristiku kuchaře – je stejný
ztroskotanec, rovnČņ se nedbale obléká (např. chodí ve sportovním kostýmu s nápisem
Bulharsko apod.), krátí své dny v emigrantské restauraci, je natolik zoufalý, ņe se musí
stravovat kočičími konzervami.
Dalńí postavou, které se vČnujeme podrobnČji, je Katja. RovnČņ jak i ostatní hrdinové,
utkvČle se snaņí za jakoukoliv cenu zůstat v Anglii. Zanechává studia, aby mohla vydČlat
peníze na nelevný ņivot v LondýnČ. Autor ji přidČluje ponČkud banální (pro emigrantku
z východní Evropy) profesi striptérky v klubu. Jen zdánlivČ se domníváme, ņe je mladá
a velice hezká, pro srovnání Alek Popov zavadí do textu její spolubydlící, pravý opak Katji,
nespolečenskou, ońklivou a závistivou Doti. I kdyņ Katja začíná pracovat pro Famous
Connections jako dvojník Diany Spencer, míra její podoby nám není známa. Na jednu stranu
se můņe zdát, ņe se stává protikladnou postavou nechtČnČ, je donucená kvůli financím. Ale to,
ņe vybírá pro sebe cestu snadného výdČlku a na konci románu se domlouvá s řidičem Famous
Connections o ukradení drahocenných ńperků jednoho ze svých klientů, vypovídá i o mladńí
generaci, která nehledá způsoby zmČny, ale jen se přizpůsobuje dobČ a prostředí.
ZávČrem lze shrnout, ņe spisovatel Alek Popov trefnČ zobrazuje situaci, ve které se
ocitlo nejen Bulharsko, ale i dalńí postsocialistické zemČ na konci devadesátých let 20. století.
Povahy postav, které vybírá pro svůj román, jsou vylíčené ironicky a grotesknČ, ale právČ
díky tomu je moņné témČř bez obav podívat se na problémy vzniklé ve společnosti. Kritici se
shodují, ņe román vyvolává různorodé pocity – legrační, ale i morálnČ tČņké, je napsán
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ironicky a grotesknČ, ale zároveņ i strańlivČ, jelikoņ odhalená pravda není příjemná. Mise
Londýn je dílem, které s úspČchem zapadá do problémovČ-estetických hledání bulharského
románu začátku 21. století, jakoņto potvrzení legitimizace chaosu v amorální a nemravní
existenci.

Summary
In conclusion, the writer Alek Popov aptly depicts the situation in which they found
themselves not only in Bulgaria, but also other post-socialist countries in the late nineties
of the 20th century. The character that chooses for his novel, are portrayed ironic
and grotesque, but precisely because it is almost possible to feel free to look at the problems
arising in society. Critics agree that the novel evokes a variety of emotions – funny, but also
morally difficult is written ironically and grotesquely, but also terribly as revealed truth is not
pleasant. Mission London is a work that fits in with the success of problem-aesthetic search
Bulgarian novel of the early 21st century, as an acknowledgment of legitimation chaos
in the amoral and immoral existence.
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ARCHETYP MĘSKOŚCI W LITERATURZE ROSYJSKIEJ. OD IGORA, PRZEZ
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Archetype of men in russian literature. From Prince Igor and Bashmachkin to present day

Abstract: The point of this thesis is to describe and analyze male characters in Russian
literature. I will try to outline common features and main differences betwen characters
created in different eras and explain the changes in their creation. In this essay I will briefly
discuss characteristics of literary heroes from the time of Prince Igor to the present.
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Na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniały siĊ koncepcje przedstawiania
bohaterów przez poszczególnych autorów, ewoluowały poglądy twórców, a tym samym
kreowane przez nich postacie. Kim jednak są stworzeni przez nich bohaterowie? Co ich
wyróżnia? W swojej pracy chciałabym siĊ skupić na ukazaniu wspólnych cech mĊskich
przedstawicieli literatury rosyjskiej. Postaram siĊ uwzglĊdnić ich charakterystykĊ i wyjaśnić,
czym zdaje siĊ być archetyp mĊskości w tym krĊgu kulturowym.
Autorzy Anne Moir i David Jessel w swojej publikacji Płeć mózgu. O prawdziwej
różnicy między mężczyzną a kobietą zwracają uwagĊ, że głównymi cechami mĊskimi są
podwyższony stopień agresji, brutalność, gwałtowność i, przede wszystkim, siła (Moir, Jessel
1993: 21-25). To właśnie te cechy również według Sandry L. Bem, autorki Męskość,
kobiecość. O różnicach wynikających z płci wpłynĊły na ukształtowanie w środowisku
kulturowym pojĊcia płci i jej roli w społeczeństwie – tym samym to mĊżczyźni (jako płeć
przystosowana fizycznie do tego rodzaju działań) zajmowali siĊ polowaniem, a także to w ich
sferze rozwinĊło siĊ pojĊcie sprawowania władzy politycznej (Bem 2003: 129-155).
Odnosząc siĊ właśnie do tej ostatniej roli społecznej chciałabym rozpocząć omawianie
archetypu mĊskości w literaturze rosyjskiej od jednego z najstarszych zabytków literackich tej
kultury – od Słowa o wyprawie Igora. Przypuszcza siĊ, że utwór ten powstał w drugiej
281

połowie wieku XII, a wiĊc w okresie patriarchalnym, gdzie wielki wpływ na kulturĊ
i tradycyjny podział ról mĊskich i żeńskich miała religia. Bohaterem utworu jest tytułowy
Igor Światosławowicz – książĊ Nowogrodu Siewierskiego, a opowiada on o jego wyprawie
przeciwko Połowcom. Igor opisywany jest jako człowiek mĊżny, o krzepkim sercu,
honorowy, który przedkłada w swej dumie śmierć nad możliwość dostania siĊ do niewoli:
„I rzekł Igor:
«Raczej niech nas porąbią, drużyno,
Niżbyśmy w niewolę poszli (...)»”.
(ObrĊbska-Jabłońska 1954: 157-171)
Bohater przestawiany jest jako wielki wojownik, który bez trudu powala licznych
wrogów, a jednocześnie, przez spory z bratem traci całe swoje wojsko w wyniku klĊski
w walce. Jest postacią na tyle pozytywną, że podczas jego ucieczki z niewoli sprzyjają mu
nawet siły natury.
Centralną postacią opowieści jest jednak Światosław, którego charakterystyka została
przez autora nakreślona w sposób rozległy. Przestawia on go jako niezwyciĊżonego woja,
wycinającego w pień swoich wrogów, wyzwalającego ziemie, rządzącego nawet chanem. Jest
on bohaterem opiewanym w dalekich stronach, godnym zdobytej sławy, a dziĊki
wypowiedzianemu przez siebie „Złotemu Słowu‖ możemy dostrzec, że autor przedstawia go,
jako zrĊcznego polityka, a także stawia jako wzór mądrego i silnego władcy, martwiącego siĊ
o los kraju szarpanego bratobójczymi wojnami. Sam autor podkreśla jednak także negatywne
cechy bohaterów, głównie ambicjĊ, która doprowadziła do wewnĊtrznych walk, a w rezultacie
mogła prowadzić do osłabienia całego kraju. Autorowi w momencie pisania przyświecał
konkretny cel – zjednoczenie ziem ruskich, dlatego dzieło ma wydźwiĊk głównie
moralizatorski. Utwór skierowany był do nielicznych osób wykształconych, posiadających
umiejĊtność pisania i czytania, a tym samym dzieło to kształtowało ich poglądy polityczne.
Późniejszym utworem, bo powstałym na początku XVI wieku, prawdopodobnie na
terenie Nowogrodu, a przeredagowanym przez popa Sylwestra w latach późniejszych, jest
tzw. Domostroj, który miał za zadanie regulować życie osób świeckich w trzech jego
aspektach – stosunku do cara i wiary, stosunku do domowników, zwłaszcza zaś żony i dzieci,
a także informować o tym, jak odpowiednio zarządzać gospodarstwem. MĊżczyzna w tym
utworze, zgodnie z zasadami patriarchalnymi przedstawiany jest jako ojciec i głowa rodziny.
Odpowiada on przed carem i Bogiem, a jego głównym zadaniem jest wychowanie synów na
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ludzi prawych i uczciwych, a tym samym oddanych władcy i pobożnych. MĊżczyzna
przedstawiany przez autora utworu jest władcą we własnym domu, którego opinii i rady
powinna żona zasiĊgać w każdej kwestii. Ojciec w rodzinie powinien być osobą surową,
stanowczą. Powinnością mĊża jest dbałość o moralność, a także zapewnienie finansowego
utrzymania rodzinie i domowi.
Domostroj podkreśla rolĊ i pozycjĊ mĊżczyzny w ówczesnym społeczeństwie, a także
w rodzinie. Obie te społeczności, zarówno wiĊksza, jak i mniejsza są uwarunkowane
kulturowo przez silnych i stanowczych mĊżczyzn.
Patriarchalne odniesienie do stosunków rodzinnych znajdziemy także w utworze
Комедия притчи о Блуднем сыне Symeona Połockiego. Komedia ta jest wyraźnym
nawiązaniem do biblijnej przypowieści o synu marnotrawnym. Pojawia siĊ w niej wątek
młodszego syna, który opuszcza swojego ojca i dom rodzinny oraz udaje siĊ na Zachód –
bĊdący w tym czasie uznanym za siedzibĊ grzechów i rozpusty. Starszy syn pozostaje przy
boku ojca i ma zamiar pomagać mu aż do końca jego dni, ojciec zaś go chwali i zauważa, że
zostanie mu to wynagrodzone przez Boga. Młodszy z braci po utracie wszystkich
oszczĊdności powraca do domu, gdzie zostaje przyjĊty z miłością, a autor przestrzega
wszystkich przed decyzją wyjazdu na Zachód. Zauważa także, że należy słuchać osób
starszych i doświadczonych przez życie. Jak zauważa Katarzyna Walasik we swojej pracy
Konceptualizacja władcy „dobrego” u Szymona Połockiego miĊdzy komedią Połockiego,
a Domostrojem możemy zauważyć wiele analogii (Walasik 2009: 15-29). Odnosi siĊ to
zarówno do wychwalania ojca przez starszego syna, ale także do wypowiedzi ojca o życiu
zgodnie z nakazami Bożymi. Zgodnie z dalszą wypowiedzią K. Walasik „Tradycje
patriarchalne miały swoje silne odbicie w staroruskiej literaturze i było kształtowane
w oparciu o koncepcjĊ władzy despotycznej oraz na podstawie założeń ortodoksyjnej wiary
prawosławnej‖ (Walasik 2009: 21). Autorka zauważa także, że ojciec „to car, władca
sprawiedliwy i mądry, lecz surowy‖ (Walasik 2009: 22). Takimi także pozostają bohaterowie
powyższych tekstów.
Nastanie okresu romantycznego miało również wpływ na życie społeczne. Sprawiło,
że wśród społeczeństwa pojawiło siĊ wielu mĊżczyzn o naturze podróżnika, poszukujących
swojego miejsca w życiu, a jednocześnie nieco znudzonych, starających siĊ odróżniać od
reszty towarzystwa – popularnym stał siĊ motyw „zbĊdnego człowieka‖. Bohaterowie
nabierali wiĊc cech buntowników, dandysów, ekscentrycznych dziwaków, bądź stawali siĊ
zblazowanymi bawidamkami. W swym najbardziej znanym utworze pod tytułem Eugeniusz
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Aleksander Puszkin na podobną modĊ kreuje swojego głównego, a zarazem

tytułowego bohatera. Jest to mĊżczyzna młody, w pierwszym rozdziale mający lat zaledwie
osiemnaście, nazywany galantem. Nie stroni on od uwodzenia dam zamĊżnych. Jest
pedantyczny jeśli chodzi o ubranie i paznokcie. Swoje uczucia doskonale ukrywa pod maską,
potrafi świetnie kłamać i zwodzić otoczenie, dziĊki czemu zawsze wkrada siĊ w łaskĊ
towarzystwa. Jest osobą wykształconą, a przynajmniej za taką uchodzi, gdyż zawsze wie, co
i gdzie powiedzieć. Z czasem jednak, chociaż jest wychowankiem „płochej uciechy‖ jest
zmĊczony wieczną zabawą. Znudzony cierpi na chandrĊ. Bohatera spotykamy po raz
pierwszy, gdy zmierza do domu umierającego spadkodawcy. Autor wyraźnie zaznacza
w swoim tekście, że Oniegin jest osobą, której zależy na pieniądzach i jest on gotów
fałszywie ronić łzy oraz – jak sam bohater wyraża w swych myślach – być podle obłudnym.
Jednocześnie jednak, gdy już zajmuje siĊ on gospodarstwem zamienia pańszczyznĊ na czynsz
i znosi niewolnictwo. Z powodu jego umiłowania samotności, a zarazem pogardzania innymi
ludźmi sąsiedzi uważają go za gbura. Z czasem mĊczą go miłostki, świat i samotność – wśród
innych ludzi. Jak wskazuje podmiot Oniegin był także pedantem i tradycjonalistą w sprawach
honoru. Wygrywa w pojedynku zabijając przyjaciela i znika z życia towarzyskiego.
Spotykamy go ponownie po kilku latach, gdy na jednym z bali dostrzega TatianĊ, bĊdącą
ksiĊżną i żoną jednego z generałów. Tania zastanawia siĊ, czy ten niebezpieczny dziwak nie
jest jedynie parodią człowieka, który dla pozorów udaje oryginała. Odrzucił TaniĊ, gdy ta
wyznała mu swoją miłość, jednak lgnie do niej myślami, gdy jest dla niego niedostĊpna.
Jaki wiĊc jest mĊżczyzna romantyczny? Znudzony światem, który nie oferuje mu nic
szczególnego, rozkochany, lecz na krótko, do momentu, gdy musi miłość zdobywać –
pozostaje wiĊc wciąż łowcą. Zgodnie jednak z ówczesną modą jest pochmurny, samotny,
cierpiący na ból świata, który go nie rozumie i nudzi. Oniegin jest przede wszystkim
mĊżczyzną znudzonym, którego nic nie bawi, a wiele rzeczy powoduje, że ziewa.
Jakie są wiĊc cechy łączące Oniegina z poprzednimi mĊskimi bohaterami? ChĊć
pozostania zdobywcą, honor, który prowadzi do walki z przyjacielem, atrakcyjność, a także
miłość do kobiet.
Kolejnym utworem, na który chciałabym zwrócić uwagĊ jest Szynel Mikołaja Gogola.
Główny bohater – Akakiusz Kamaszkin – jest urzĊdnikiem niczym siĊ nie wyróżniającym.
Niskiego wzrostu, nieco ryżawy, trochĊ przyślepy i z niewielką łysiną pośrodku głowy, ze
zmarszczkami i niezdrową cerą. Kamaszkin nie jest postacią szanowaną przez
współpracowników, chociaż sam jest pracowity i skrupulatny. Jego współpracownicy drwią
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z niego i jawnie go wyśmiewają, a on sam z cierpliwością nadal oddaje siĊ swojej pracy, nie
reagując w żaden sposób na ich zaczepki. Jedynie w chwili najwiĊkszych drwin pytał cicho
ich, dlaczego go krzywdzą, głosem przejmującym i sprawiającym, że jeden z mĊżczyzn
zapamiĊtał te słowa do końca życia. Bohater nigdy nie zwracał uwagi na otoczenie, na swoje
ubranie, w żaden sposób nie starał siĊ o awanse, a sens swojej pracy widział jedynie
w przepisywaniu innych tekstów. Wkrótce najważniejszym dla niego celem staje siĊ zakup
nowego płaszcza, tytułowego szynela, na który bohater odkłada i oszczĊdza przez kilka
miesiĊcy. Uszyty przez znajomego krawca płaszcz staje siĊ dla niego ideałem, jednak zostaje
skradziony jeszcze tego samego wieczoru. Bohater ten w żaden sposób nie przypomina
wcześniej przedstawionych postaci. Jest osobą spokojną, uczciwą, oszczĊdną i ciĊżko
pracującą.
Ostatnią postacią, którą postaram siĊ pokrótce opisać i scharakteryzować bĊdzie
Artem, bohater bestselleru ostatnich lat, Metra 2033 Dmitriego Głuchowskiego. Jest to
młody, dwudziestoletni chłopak, który w trakcie swojej podróży przez kolejne stacje
apokaliptycznego świata dojrzewa do roli mĊżczyzny. Poznaje siebie, lecz także świat, który
go otacza. Czasem siĊ boi, czasem nie wie, co robić. Skrywa siĊ w nim jednak dusza
awanturnika i właśnie dlatego, w obronie ukochanej stacji wyrusza w daleką i niebezpieczną
drogĊ. Droga ta go utwardza, pozwala podejmować samodzielne, przemyślane decyzje,
poznać siebie. Bohater ten różni siĊ od wspomnianych wcześniej, ale i czasy, w których został
wykreowany są inne. W końcu zgodnie z kulturową teorią literatury Ryszarda Nycza:
„Kultura w literaturze i literatura w kulturze «przeglądają siĊ w sobie», odnajdując w swych
obliczach długo zapomniane, marginalizowane czy nawet tłumione cząstki swych
rzeczywistych własności, a także cząstki prawdy o własnej – odpowiednio: tekstowej
i kulturowej – naturze‖ (Nycz 2006: 22). Człowiek potrzebuje wiĊc drogi, czasu
i okoliczności, które go odpowiednio ukształtują. Warto zastanowić siĊ, czy Artem
przypomina współczesnych Rosjan, mĊżczyzn – zagubionych w otaczających ich świecie,
jednak gotowych porzucić wszystko i wyruszyć przed siebie, gdy pojawi siĊ taka potrzeba.
Czy Artem jest „Bohaterem naszych czasów‖? Po czĊści tak, odbija w końcu przemyślenia
autora na temat otaczającego go świata. Z drugiej strony jednak, współczesny świat jest na
tyle interkulturowy, że mogą siĊ z nim utożsamiać nie tylko Rosjanie i nie tylko mĊżczyźni.
Jak widać na przykładzie wyżej wymienionych bohaterów i utworów archetyp
mĊżczyzny w literaturze rosyjskiej jest dość niejednoznacznie przestawiony i ulega licznym
modyfikacjom na przestrzeni wieków. Początkowo mĊżczyzna przedstawiany jest jako silny
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władca, ojciec rodziny i surowy despota, z czasem zmienia siĊ w romantycznego buntownika,
niespełnionego samotnika, starającego siĊ wyróżniać z tłumu. Później staje siĊ przeciĊtnym
człowiekiem, jakim jest wiĊkszość społeczeństwa, nabiera cech uniwersalnych, chociaż sam
utwór Gogola jest zarówno ironiczny, jak i gorzki, w końcu przedstawia on typowego
„małego człowieka‖. Ostatecznie staje siĊ człowiekiem, który w trakcie podróży kształtuje
swoją osobowość, jest też bliski każdemu czytelnikowi, obrazując świat i ludzi mu
współczesnych.
Archetyp to jednak według definicji Carla Gustava Junga: „(...) formuła symboliczna
(...). Treści nieświadomości zbiorowej reprezentowane są w świadomości przez wyraziste
skłonności czy ujĊcia‖ (Jung 1996: 625).
Archetypem mĊskości w literaturze rosyjskiej był wiĊc honor, siła, duma, a także
mądrość bohaterów mĊskich, zajmowanie stanowisk i ról społecznych odpowiednich dla ich
płci. Warto jednak zauważyć, że wraz z rozwojem społeczeństwa zmienia siĊ i sposób
przedstawiania bohaterów, tracą oni swoją potĊgĊ i stają siĊ podległymi innym urzĊdnikami
lub zwykłymi, choć jednocześnie i niezwykłymi bohaterami próbującymi okryć siebie. Dzieje
siĊ to także na skutek tego, że literatura staje siĊ nie tylko narzĊdziem politycznym
nakreślającym czytelnikowi postać władcy, ale także formą rozrywki skierowaną do osób
równie przeciĊtnych, jak sami bohaterowie. Na koniec warto również zastanowić siĊ, czy
obecnie w Rosji wyróżnić można „Bohatera naszych czasów‖ obrazującego mĊżczyznĊ
współczesnego pokolenia, walczącego z problemami towarzyszącymi każdemu człowiekowi,
bĊdącego jednocześnie na wskroś rosyjskim, wyraźnym odpowiednikiem Lermontowskiego
Pieczorina.

Summary
The point of this thesis is to analyze and characterize male characters in Russian
literature. I will try to outline common features of characters created in different eras, as well
as determine differences between them, reasons of changes in their creation and perception of
men. In this essay I will briefly discuss profiles of literary heroes from the time of Prince Igor
to these days. The perception and creation of characters varies depending on time.
Historically, the archetype of masculinity was distinguished by honor and strength, although
it is currently still proud and wise, it becomes closer to the average person, the reader.
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CIAŁO UMĘCZONE. MOTYW ŚMIERCI NA KRZYŻU W UTWORZE INULTUS
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A Tormented Body. A Theme of Death on the Cross in Julius Zeyer's “Inultus”

Abstract: Julius Zeyer was a Czech writer of the late nineteenth century. He represented
literary neoromanticism. This paper deals with his short story “Inultus”, in which Zeyer
presented the passion of Christ in an unusual way.
Keywords: Christ passion, idolatry, Czech neoromanticism, Czech messianism
Contact: Uniwersytet Wrocławski; kcupala@gmail.com
Julius Zeyer był czeskim pisarzem neoromantycznym. Urodził siĊ w 1841 roku
w Pradze i również tam zmarł w roku 1901. Zasłynął jako twórca modernistycznych parafraz
apokryfów, legend i mitów. Jego matka była Żydówką, a ojciec pochodził z Francji. Od
Juliusa oczekiwano, że przejmie po ojcu zakład stolarski. Mimo to, po wyszkoleniu siĊ
w zawodzie stolarza, zaczął przejawiać coraz wiĊksze zainteresowanie literaturą. CzĊsto
podróżował za granicĊ – pojechał do Niemiec, Szwajcarii i Francji, pracował także jako
guwernant w Rosji. Odwiedził również kraje Orientu. Był płodnym pisarzem. Za jedną z jego
najwspanialszych powieści uznaje siĊ utwór Jan Maria Plojhar, który w sposób krytyczny
traktuje o Czechach czasów współczesnych pisarzowi. Niemniejsze uznanie zyskały trzy
nowele Tři legendy o krucifixu. Jedną z nich jest Inultus, którego akcja rozgrywa siĊ
w czasach pobiałogórskich w Pradze (Menclová 2000: 734-735).
Głównym bohaterem tego utworu jest ubogi bezimienny mĊżczyzna przedstawiający
siĊ jako Inultus (Niepomszczony). Spotyka on w pobliżu Mostu Karola włoską rzeźbiarkĊ
FlaviĊ Santini, która oferuje mu pracĊ modela. Flavia rzeźbi Chrystusa na krzyżu, na
zamówienie hiszpańskiego szlachcica don Baltazara. Don Baltazar chce posiadać taki
krucyfiks, który pozwoli mu na szczerą modlitwĊ. Flavia zatrudnia Inultusa, ponieważ na jego
twarzy widać cierpienie, które koresponduje z mĊką chrystusową. Rzeźbiarka przywiązuje
swego modela do krzyża i codziennie siĊ nad nim znĊca, aby uzyskać pożądany efekt – żeby
jego twarz wyrażała jak najwiĊksze cierpienie. W końcu, zaślepiona pracą artystka morduje
Inultusa. Jego zwłoki wrzuca do piwnicy. Zyskuje uznanie, ale odczuwa wyrzuty sumienia.
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Nie może siĊ pogodzić z tym, co zrobiła i popełnia samobójstwo. Rzeźba Chrystusa nocą
znika z pałacu don Baltazara i pojawia siĊ w kościele, który jest najczĊściej odwiedzany przez
ludzi ubogich (Zeyer 2011: 5-23).
Inultus to zbawca narodu czeskiego, który ginie mĊczeńską śmiercią za wszystkich
biednych i nieszczĊśliwych Czechów. Jego głównymi cechami charakteru są współczucie,
ofiarność i skromność. GłĊboko wierzy w sens cierpienia, które mu zadaje Flavia. Rzeźbiarka
cechuje siĊ pychą i dążeniem do sławy. Chce przewyższyć warsztatowo inną włoską artystkĊ,
ProperziĊ de Rossi (postać autentyczną). Twierdzi, że Properzia de Rossi zmarła, ponieważ
bez wzajemności kochała mĊżczyznĊ. Ból spowodowany niodwzajemnioną miłością de Rossi
oddaje doskonale jej płaskorzeźba Józef i żona Potifara, która zdobi ścianĊ pracowni Flavii:
„Reliéf z bílého mramoru, představující ņenu Putifarovu, jak Josefu pláńť z ramen trhá, svítil
svou bČlostí v ryzé kráse Inultovi vstříc‖ (Zeyer 2011: 10). Properzia de Rossi była żyjącą na
przełomie XV i XVI wieku włoską artystką renesansową. ZasłynĊła jako rzeźbiarka, ale
uczyła siĊ również malarstwa, poezji i muzyki. Tematem jej rzeźb były głównie motywy
religijne. Istnieją spekulacje na temat nieszczĊśliwej miłości Properzii do Antoniego Galeazza
Malvasii, który ostatecznie zerwał znajomość z rzeźbiarką. Otrzymawszy niewspółmiernie
niską cenĊ za swoje dzieła, artystka zmarła w biedzie w wieku czterdziestu lat 1. Flavia jest
przekonana, że ślepa miłość do mĊżczyzny była tym czynnikiem, który spowodował
przedwczesną śmierć de Rossi. Z tego właśnie wzglĊdu, nie chce siĊ angażować i stara siĊ nie
dostrzegać w Inultusie człowieka, którego by mogła pokochać. Niemniej jednak, Inultus
i Flavia są sobą od początku wzajemnie zainteresowani, na co wskazywać może fakt, że
dostrzegają nawzajem piĊkno swoich twarzy: „Ńat jeho byl o málo lepńí neņ jejich, ač
o mnoho čistńí, a tvář jeho byla bledá a zuboņená jako jejich. Ale přesto byl aņ ku podivu
spanilý. Rysy jeho obličeje byly ideálnČ krásné, dlouhé vlasy a mČkký jeho vous mČly barvu
temného zlata, oči jeho temné byly blouznivé a zářily kouzlem záhadného smutku, byly
hluboké a byly vlahé jako slzou. (...) Dona Flavia vrátila se záhy, byla odloņila pláńť, mČla
temnČ ņlutý hedvábný ńat na sobČ, pouze kolem krku a rukou stříbrem zdobený. Kańtanové
její vlasy, mČkké a bohaté, skládaly se prostČ a krásnČ nad pyńným čelem, oči její, hnČdé
a velké, byly ku podivu krásné, ale pohled její byl chladný‖ (Zeyer 2011: 6, 9). Można uznać,
że relacja miĊdzy Inultusem a Flavią to rodzaj sadomasochistycznej, wypartej miłości
erotycznej. Podobnego zdania był czeski pisarz dekadencki, Jiří Karásek ze Lvovic, który
1

DostĊp z: http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Properzia%20de%27%20Rossi&item_type=topic (201605-25).
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w swoim krótkim tekście krytyczno-literackim Julius Zeyer stwierdził: „Inultus je kolorován
neobyčejnČ a krajnČ ņhavČ, v prudkých, nemocnČ rudých plamenech. Maluje kuriosní lásku
posledního potomka vyhasínajícího ńlechtického rodu českého k donnČ Flavii, vlańské
sochařce‖ (Karásek 1926: 114). Flavia usiłuje zabić w sobie uczucie do Inultusa, dlatego
zaczyna na niego reagować w sposób agresywny i porywczy, co skutkuje tragedią –
morderstwem. Dopiero, gdy orientuje siĊ, co zrobiła, widząc martwe ukrzyżowane ciało,
wypowiada na głos to, co starała siĊ w sobie zdusić: „Properzia de Rossi!‖ zvolala s váńní
Flavia. „Ó, jak byla ńťastna, a jak jsem neńťastna já! – Zakryla si rouchem tvář, pak dodala,
pohlednouc opČt na Placidu: Ji usmrtila láska – a já lásku zavraņdila!‖ (Zeyer 2011: 21).
Historia Inultusa, jego ofiary dla ciemiĊżonych przez obce narody Czech, to utwór
zaangażowany społecznie – bogacze w nim wystĊpujący pozbawieni są refleksji i dążą
jedynie do powiĊkszania swoich dóbr, a ludzie ubodzy to istoty uduchowione, w wyższym
stopniu wtajemniczone. Nie bez przyczyny Inultus jest Czechem, a Flavia i don Baltazar nie
pochodzą z Czech. Główny bohater nie zdradza artystce swego prawdziwego imienia, chce
pozostać dla niej zagadką. Równocześnie zaznacza, że każdy ubogi Czech mógłby nazwać siĊ
w dzisiejszych czasach „Niepomszczonym‖: „A přece, řekl Inultus, mohl by se tak kaņdý
v neńťastné této zemi nazývati, neb neņije zde ani duńe jediná, která by nečekala buć pomsty,
nebo trestu‖ (Zeyer 2011: 10). Gorycz bohatera wynika z procesu kontrreformacji po klĊsce
czeskich protestantów w bitwie z katolicką koalicją habsburską na Białej Górze (okolice
Pragi) w roku 1620. Ta przegrana skutkowała wieloletnią dominacją Habsburgów na terenie
Czech.

Stylizowany

na

legendĊ

utwór

Juliusa

Zeyera

ma

wiĊc

charakter

narodowowyzwoleńczy. Podobnie interpretował twórczość czeskiego neoromantyka Rainer
Maria Rilke, który poświĊcił Zeyerowi wiersz Do Juliusa Zeyera (An Julius Zeyer):
Ty jesteś mistrzem – wcześniej albo później
lud się zaprzęgnie do twojej kwadrygi;
sławiłeś jego sztukę i legendy szumne –
i z twoich pieśni wieje duch ojczyzny2
W opowiadaniu Zeyera dostrzec można mesjanizm (wiarĊ w nadejście Mesjasza)
(Kopaliński 1996: 327), który charakteryzuje siĊ tym, że Czesi są jedynym narodem, który
prawdziwie wierzy w Boga. Trudy dnia powszedniego pozwala im przetrwać przekonanie
o rychłym pojawieniu siĊ Zbawcy. Bogacze nie dostrzegają cudu związanego ze śmiercią
2

DostĊp z: http://rilke.pl/ofiary-dla-larow (2016-05-28).
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Inultusa: „O tČch, kteří prvními mezi lidmi slujou, neví Bůh, tČm vńak, kteří platí za poslední,
zjevuje Spasitel nČkdy pro útČchu sladkou, umučenou, slunnČ jasnou svoji tvář‖ (Zeyer 2011:
22-23). Te słowa, kończące legendĊ o Inultusie, można uznać za parafrazĊ biblijnego zdania:
„Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa
niebieskiego“3.
Praga została tu ukazana jako upodlona niewiasta, której dzielny rycerz (Inultus) musí
spieszyć z pomocą: „Bylo to cos jako velký, tragický pláč Prahy, leņící u nohou chmurného
Hradu jako spoutaná královna, zavlečená v otroctví, úpící pod surovým krokem svého
uchvatitele. Inultus cítil v okamņení, kdyņ se na mČsto oknem podíval, celý nČmý, velký bol
zdeptané té zemČ, jejíņ jméno z knihy ņivoucích vyńkrtnuto bylo, jejíņ hvČzda zapadla do mhy
smrti a mrákot‖ (Zeyer 2011: 12). Ze wzglĊdu na godność miasta i kaju, w którym mieszka,
bohater godzi siĊ podjąć pracĊ modela, bo wierzy, że poprzez własne poświĊcenie uda mu siĊ
ocalić to miejsce.
Istotnym elementem legendy Zeyera jest szczegółowy opis cierpienia cielesnego,
związanego z powolnym umieraniem: „Inultus podstupoval pravé mučednictví. TémČř nahý,
přivázán silnými provazy, které mu oteklé údy aņ do krve dřely, visel den co den takto
nČkolik hodin na kříņi, hladov a ņízniv, neboť nemohl uņ ani jisti, ani piti, visel tam v pravé
horečce nadńení, vzniklého z ustavičného jeho rozjímání o utrpení KristovČ, jeņ podstupoval
nyní sám tČlem a duńí svou‖ (Zeyer 2011: 15). Wraz z nim zmienia siĊ stan świadomości
głównego bohatera. Inultus w zasadzie umiera dobrowolnie, bo w swojej śmierci dostrzega
szansĊ na zbawienie narodu czeskiego. Równocześnie, w cierpieniu, które zadaje mu Flavia
zaczyna dostrzegać sens własnego życia. Choć bohatera cechują same przymioty, w jego
zachowaniu zauważyć można również pychĊ i samouwielbienie, które składają siĊ na
przeświadczenie, że jest nowym Zbawcą, mĊczennikiem. To powoduje gniew rzeźbiarki, bo
gdy Inultus zaczyna sam siebie postrzegać jako Mesjasza, z jego twarzy znika cierpienie:
„Umíral témČř ńtČstím při té myńlence, ņe jeho smrtí rodná zemČ jeho spasena bude, jeho
smrtí, neboť cítil dobře, ņe ņivotem to velké ńtČstí zaplatí. Inultus byl ńťasten, ale dona Flavia
stávala se dennČ chmurnČjńí‖ (Zeyer 2011: 15).
Dona Flavia to postać, którą porównać można do Poncjusza Piłata, który pod
naciskiem tłumu skazał Chrystusa na śmierć, a w wyniku nieszczĊść, które go później
dotknĊły, popełnił samobójstwo (Ciecieląg 2003: 8). Choć wydaje siĊ to nielogiczne, postać
rzeźbiarki zestawić można także z Matką Boską. Inultus zwraca siĊ do artystki słowami:
3

DostĊp z: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=262 (2016-05-29).
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„Madono, zdá se mi, ņe umírám‖ (Zeyer 2011: 18). Po śmierci swego modela, Flavia
lamentuje pod krzyżem: „(...) plouņila se po kolenou k umučenému Inultovi. Dotekla se čelem
svým jeho nohou‖ (Zeyer 2011: 19).
Tematem

przewodnim

legendy jest

bałwochwalstwo,

czyli

przywiązywanie

nadmiernej wagi do spraw doczesnych, czczenie bożków (fałszywych bóstw) (Stachowiak
1973: 1296). Flavia tworzy krucyfiks na zamówienie don Baltazara, bogatego Hiszpana, który
jest przekonany, że posiadając wystarczająco sugestywną rzeźbĊ Chrystusa bĊdzie mógł siĊ
szczerze modlić. Nie zauważa jednak, że to nie krucyfiks powinien być powodem do szczerej
modlitwy, a jego własna wiara. W zasadzie, don Baltazar zamierza modlić siĊ do rzeźby, a nie
do Boga. Flavia w Boga nie wierzy i liczy siĊ dla niej jedynie poklask społeczny oraz
bogacenie siĊ: „NevČřím v Krista, a proto nemůņe se mé duńi zjeviti, nemůņe se v mém srdci
zrcadliti, tu výhodu vČřících postrádám, a pracnČ musím jej tedy v obrazotvornosti své hledat
a tvořit a stíhat‖ (Zeyer 2011: 11). W legendzie Zeyera wiara jest przywilejem biednych,
niedostĊpnym bogaczom.
W opowiadaniu zauważyć można także totemizm – przekonanie (typowie dla ludów
pierwotnych) o mistycznym związku pomiĊdzy grupą społeczną a totemem4. W tym
przypadku, totemem byłby krucyfiks – rzeźba Flavii Santini, a społecznością czczącą totem
ubodzy Czesi. Krucyfiks obdarzony jest boską mocą i wolą – decyduje siĊ opuścić pałac don
Baltazara i udać do kościoła dla biednych Prażan. Z rzeźbą wiąże siĊ wiĊc również cud –
„niewytłumaczalne zjawisko, o którym sądzi siĊ, że jest wynikiem działalności Boga‖5 –
krucyfiks ożywa i sam podejmuje decyzjĊ, gdzie chce być umiejscowiony.
AtmosferĊ opowiadania, przesyconą mistyką i tajemniczością, potĊguje postać
służącej Flavii, Placidy. Posiada ona zdolność przewidywania przyszłości – jest prorokinią:
„Kdyņ veńel do domu a já vám svítila, řekla Placida temným hlasem, vidČla jsem sebe samu
stati dole u schodů, vidČla jsem vás pozvedat přiklopené dveře sklepa, a vidČla jsem sebe, jak
jej, toho hosta, zkrváceného do sklepa vrhám. – Jdi spat, Placido, řekla klidnČ Flavia. – Spala
jsi uņ v té chvíli, kdyņ jsi nám svítila, a sny tvoje jsou vņdy tČņké a strańlivé. – A mnohdy
prorocké, dodala Placida‖ (Zeyer 2011: 14).
Podobne do wspomnianych powyżej motywy literackie odnalazł czeski historyk
literatury pierwszej połowy XX wieku, Jan Voborník, w dziełach innych autorów. Może to
oznaczać, że Zeyer czerpał z nich inspiracjĊ przy pisaniu swej legendy. Pierwszym
4

DostĊp z: http://sjp.pwn.pl/slowniki/totemizm.html (2016-05.29).
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wymienionym przez Voborníka utworem jest wiersz Krucyfiks niemieckiego autora,
Adelberta von Chamissa. W wierszu tym rzeźbiarz morduje swego modela, który, podobnie
jak Inultus, pozuje do rzeźby Chrystusa. Ten sam motyw znaleźć można w utworze Model
czeskiego poety, Jiljíego Vratislava Jahna (Voborník 1907: 230). W podobny sposób jak
w legendzie Inultus przedstawiony jest Most Karola na obrazie Ńimon Lomnický ņebrá na
Karlově mostě autorstwa Jaroslava Čermáka6. W utworze Zeyera Most Karola opisany został
nastĊpująco: „Mezi koņmi a kočáry tlačili se mČńťané, tuční, vČčnČ spokojení, plní-li se jejich
mČńec a jde-li jim obČd k duhu. Vyplņovali klidní ti občané vhodnČ prázdno mezi kočáry
a koņmi a doplņovali důstojnČ skvČlý ten obraz, jenņ mČl jedinou jen skvrnu. Byla to tlupa
rozedraných ņebráků blízko staromČstské vČņe mostní. Ti byli české zemi vČrni zůstali, oni,
tou dobou její symbol, byli jí vČrni, zůstali jako bída a slzy a utrpení, které z hranic jejích
stČhovat se nechtČjí‖ (Zeyer 2011: 5). Brytyjski bohemista, Robert Burton Pynsent napisał
w książce Julius Zeyer: the path to decadence, że w legendzie Zeyera są zamienione
miejscami role płci: Flavia ma typowe, wrĊcz stereotypowe cechy mĊskie, a Inultus żeńskie.
Według Pynsenta, wiĊkszość bohaterek utworów Zeyera jest silna i niezależna jak mĊżczyzna
(Pynsent 1973: 143).
Utwór Inultus Juliusa Zeyera można uznawać za ponadczasowy, ponieważ zawarte
jest w nim niezwykle ważne pytanie (na które powinien sobie odpowiedzieć czytelnik):
Co jest ważniejsze – obrządek i rytuał czy duchowość, która wiąże siĊ z naprawdĊ głĊboką
wiarą?

Summary
Julius Zeyer was a Czech writer of the late nineteenth century. This paper deals with
his work ―Inultus‖. The main character called Inultus (Unavenged) starts to work as a model
in a studio of an Italian sculptress, Flavia Santini. Santini wants to sculpt Christ on the cross
and to become known. She starts to treat Inultus as an instrument to achieve fame. Inultus dies
on the cross and Flavia commits suicide. Zeyer broached the subject of an idolatry. Zeyer's
prose is timeless, because it raises an essential issue: What is more important – a ritual
or spirituality related to religion?
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MOTYW MIEJSCA PRZYJEMNEGO W POLSKIEJ LITERATURZE
ODRODZENIA
Ewa PIANKOWSKA

Theme of pleasant place in Polish renaissance literature
Abstract: The purpose of this article is to present development and various realizations
of theme of pleasant place. It focus on Polish renaissance literature, especially on works
of Mikołaj Rej and Jan Kochanowski. The aim is to clarify relations between various
realizations of discussed theme.
Keywords: renaissance, Rej, Kochanowski, locus amoenus, pleasant place, Polish literature
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Życie ludzkie to ciągła gonitwa. Wyzwania codzienności mogą zaślepić człowieka,
sprawić, że zapomina o tym, czego tak naprawdĊ pragnie i potrzebuje. Gdy w natłoku spraw
uda siĊ odnaleźć chwilĊ na refleksjĊ nad światem, niejednokrotnie da siĊ dostrzec jego
uchybienia. ZmĊczeni rzeczywistością, poszukujemy w wyobraźni miejsca pozbawionego
wszelkich wad, miejsca, w których odnajdziemy upragniony spokój i szczĊście. Można wiĊc
powiedzieć, że „wadliwa‖ kondycja świata, a raczej potrzeba jej zmiany, tworzy obrazy
miejsc przyjemnych. Owe poszukiwania towarzyszą człowiekowi już od czasów
starożytnych, przybierając różne formy wraz z rozwojem kultury. Zapoczątkowane zostały
już w literaturze arkadyjskiej, która jest „jednym z przejawów manifestującej siĊ różnorodnie
w literaturze europejskiej ucieczki od konfliktów, jakie stwarzają rozwój cywilizacji,
komplikacje stosunków miĊdzyludzkich i naturalne braki egzystencji; jest wyrazem tĊsknoty
za ładem i harmonią opartą na prawach natury‖ (Kostkiewiczowa 1976: 33).
Znamienny topos locus amoenus (łac. miejsce przyjemne), który naśladowany bĊdzie
przez kolejne stulecia, stworzył Homer w Odysei. Doskonałym przykładem realizacji motywu
jest opis groty Kalipso. Nie ma ona nic wspólnego z mrocznymi podziemiami – przepełnia ją
życie, nasycone kolory, zapach palonego cedru oraz „wdziĊczna piosenka‖ kobiety. WnĊtrze
jest

wyściełane

„miĊkkimi

łąkami‖

pełnymi

kwiatów,

sklepienie

zaś

pokrywa

„rozkosznolistne‖ wino, uginające siĊ pod ciĊżarem owoców. Charakterystycznym elementem
są również cztery „srebrzyste‖ źródła, dopełniające wszechogarniające uczucie spokoju
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swoim delikatnym szumem. W gałĊziach wonnych drzew bezpieczeństwo i schronienie
odnajdują ptaki. Mimo że „na miejscu (…) tem, bóg nawet by siĊ cieszył i stanął jak wryty‖
(Homer 1975: 87)1, Odyseusz nie potrafi docenić uroków groty Kalipso. Odrzuca dar
nieśmiertelności i życia w raju na ziemi, by spełnić obowiązek wobec swojego królestwa
i rodziny. Ukazanie w epopei krajobrazu idealnego miało wiĊc podkreślić heroizm bohatera,
jego nieustĊpliwość w dążeniu do swojego celu, sensu życia – Itaki.
Renesans, którego idee rozwijały siĊ najprĊżniej w XV i XVI w., był epoką
szczególnie powiązaną z kulturą starożytności. Według Jerzego Ziomka: „przełom
renesansowy polegał nie tyle na przypomnieniu antyku, ile na nadaniu mu nowego sensu‖.
Przemiany były nieuniknioną konsekwencją powstania i rozwoju miast, handlu i rzemiosła,
podróży i odkryć geograficznych (Ziomek 1987a: 6-7). Ludzkie horyzonty siłą rzeczy
musiały siĊ poszerzyć, społeczeństwa zaczĊły stopniowo wychodzić z „(rzekomego!) zastoju
i zacofania średniowiecznego‖ (Grzeszczuk 1987: 30). Wiodący wówczas prąd umysłowy –
humanizm – był wyrazem ogromnych przemian w dotychczasowym rozumowaniu,
stawiającym człowieka w centrum zainteresowania.
Omawiany nurt stworzył warunki do rozkwitu kultur nowożytnych, wprowadzając
pojĊcie dziedzictwa: „jak Rzym dziedziczył po Grecji, tak po Rzymie dziedziczyły narody
współczesne‖. Chociaż humanizm szukał koegzystencji z Kościołem, nietrudno zauważyć, że
nowe poglądy stały w swoistej opozycji do przekonań średniowiecznych, gdzie najważniejszy
był Bóg i dążenie do zbawienia. Rewolucyjne podejście do kwestii religijnych dało siĊ
dostrzec już w pierwszej fazie reformacji: „Najistotniejszą cechą nauki Lutra, cechĊ (…)
decydującą o sukcesie stanowiło to, że jego teologia była teologią ludzkiej jednostki, teologią
bezpośredniego

obcowania

z

Bogiem‖.

Renesans

wypracował

sobie

również

charakterystyczną poetykĊ. Jej podstawą było dwuznaczne pojĊcie mimesis, oznaczające
naśladowanie natury stworzonej (natura naturata) lub natury tworzącej (natura naturans).
Oznacza to, że głównym celem twórców odrodzenia było naśladowanie kunsztu twórców
starożytnych. Marzeniem artystów było uczynienie swoich czasów drugim antykiem (Ziomek
1987a: 9-13).
Rozwijający siĊ od XV wieku renesans polski, w porównaniu z innymi epokami, był
wyjątkowo współbieżny z przemianami całej Europy łacińskiej (Ziomek 1987a: 15).
Podstawową cechą charakterystyczną dla Polski było jednak ograniczone znaczenie
mieszczan. Znaczącą rolĊ zaczĊła odgrywać szlachta. Według
1

Cytaty umieszczone w tym akapicie pochodzą z Odysei.
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„średniowieczna szlachta rycerska przeobraziła siĊ w zasobną, niezależną ekonomicznie, a co
za tym idzie i politycznie, pewną własnego znaczenia i wartości – szlachtĊ ziemiańską‖
(Grzeszczuk 1987: 31). Nie można jednak powiedzieć, że jakakolwiek warstwa społeczna
zdominowała epokĊ. Kultura renesansowa, jako kultura indywidualizmu, miała wiele do
zaoferowania dla każdego. Wykształcenie i ogłada humanistyczna dawały możliwość
przekroczenia bariery urodzenia i majątku (Ziomek 1987: 16). Brak wiĊkszych konfliktów
społecznych i religijnych oraz sprzyjająca koniunktura gospodarcza Rzeczypospolitej
sprzyjały rozwojowi literatury i kultury (Grzeszczuk 1987: 32).
Mikołaj Rej to twórca, który w szczególny wpisał siĊ do historii polskiej literatury.
Był to autor o nieco specyficznym stylu, oderwanym od powszechnie uznawanych przejawów
humanizmu. W krĊgu zainteresowania pana z Nagłowic znajdowała siĊ nie kultura starożytna,
a czasy mu współczesne. W swych dziełach Rej najczĊściej poruszał tematy bliskie
przedstawicielom stanu szlacheckiego, tworząc wierny obraz ziemiańskiej rzeczywistości.
Jerzy Ziomek mówi o nim: „Oto pisarz bardziej spontaniczny niż refleksyjny, moralista
religijny dość daleki od wykształcenia humanistycznego‖ (Ziomek 1987b: 88).
Dziełem wyraźnie nawiązującym do kultury antycznej jest Wizerunk własny żywota
człowieka poczciwego, w którym jako we zwierciedle snadnie każdy swe sprawy oględać
może. Zebrany i z filozofów, i z różnych obyczajów świata tego (1558). Co charakterystyczne
dla Reja, jest to utwór parenetyczny (czyli tworzący wzorce osobowe). Wizerunk opisuje
wĊdrówkĊ młodzieńca „od filozofa do filozofa w poszukiwaniu prawdy‖ (Ziomek 1987b: 89).
W Epikurusie odnajdujemy realizacjĊ omawianego toposu. Świat przedstawiony przesiąkniĊty
jest ideami Epikura. WĊdrowcom ukazuje siĊ „gaj piĊkny, zielony‖. Jest to miejsce spokojne,
wypełnione przeróżnymi barwami i zapachami. Młodzieńca otaczają zewsząd wonne kwiaty
„jako płoty‖, ukryte we „wdziĊcznym cieniu‖ wysokich, „podawających od siebie rozliczne
perfumy‖ drzew, uginających siĊ pod ciĊżarem egzotycznych owoców, „co rostą i w zimie‖.
Szumom źródeł, których blask przyrównany jest do złotych kamieni, wtóruje śpiew chóru
ptaków z różnych czĊści świata, które „krzyczą piĊknie, dobrą myśl każdemu działając‖. Gaj
jawi siĊ jako raj dla ludzkich zmysłów, przepełniony cudownymi widokami, zapachami
i dźwiĊkami. Nie ma w nim miejsca na jakiekolwiek złe emocje, nawet zwierzĊta są
przyjaźnie usposobione do człowieka, wszystkie istoty żyją ze sobą w doskonałej harmonii:
„Niemasz tam ani strachu, ani żadnej trwogi,
Głaszcze je, kto chce, chodząc, za uszy, za rogi‖.
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Po przejściu przez cudowny gaj bohaterowie docierają do łąki przepełnionej blaskiem
słońca i kolorowymi kwiatami, która z daleka wydaje siĊ „perłami haftowana‖ (Rej 1975: 8084).2
Poprzez wyidealizowany obraz rzeczywistości Rej miał na celu ukazanie niektórych
postulatów filozofii epikurejskiej. Przedstawione piĊkno natury podkreśla wartość ludzkiego
życia, które powinno być spĊdzone w radości, na przyjemnościach, w otoczeniu rzeczy
radujących ludzkie zmysły. Sam sposób mówienia w utworze silnie oddziałuje na czytelnika,
poruszając jego wyobraźniĊ, zachĊcając do korzystania z życia.
Omawiany topos da siĊ odnaleźć również w dziele wydanym w szczytowym
momencie twórczości Reja – Żywot człowieka poczciwego (1567). Posiada on zdecydowanie
dydaktyczną wymowĊ, jest skierowany w szczególności do ziemian. Podkreśla wartości,
jakimi powinni kierować siĊ oni w każdym stadium życia. Porady Reja są jednak na tyle
wszechstronne, że niejednokrotnie dowiadujemy siĊ również wiele o funkcjonowaniu
idealnego gospodarstwa. Tu właśnie realizuje siĊ topos miejsca przyjemnego. Autor
powiązuje ludzkie życie ściśle z rytmem przyrody, ukazuje człowieka jako obserwatora praw
natury, korzystającego z owoców, które przynosi (Ziomek 1987b: 95). CzĊść druga Żywota
przedstawia obraz idealnego gospodarstwa w okresie czterech pór roku, pełnych
„rozkosznych czasów i krotofil‖. Narrator przedstawia doglądanie swojego gospodarstwa jako
czynność wykonywaną „z rozkoszą‖. Na obraz idealnego dworku składają siĊ sady, w których
„rozkosz przechodzić siĊ‖, obserwując dojrzewające owoce bĊdące efektem pracy, stanowiące
jednocześnie nagrodĊ za poświĊcenie. Szlachcic namawia do posiadania jak najwiĊkszej
liczby piĊknych zbiorników wodnych, w których „rybeczki przed oczyma (…) skaczą‖,
przynosząc radość oku latem, lecz przydatnych również zimą do przechadzek i przejażdżek
po zamarzniĊtej wodzie. W idealnym dworku Reja nie braknie również przytulnego, ciepłego
domu, gdzie „w kominie gore, ano potraweczek nadobnych nagotowano‖ (Rej 1947: 80-90).3
Można rzec, że Żywot jest swoistym poradnikiem dla ówczesnych szlachciców. Stąd
wynika idealizowanie rzeczywistości, ukazanie folwarku bez wszelkich wad – stanu rzeczy,
który każdy szlachcic chciałby osiągnąć. W utworze Rej posługuje siĊ jĊzykiem prostym,
potocznym. W celu wzmocnienia perswazyjnego charakteru wypowiedzi bardzo czĊsto
używa zdrobnień, a pozytywne cechy opisywanych elementów folwarku podkreśla,
powtarzając zwroty: rozkosz, krotofila. Dla Reja miarą poczciwości człowieka jest jego
2
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Cytaty umieszczone w tym akapicie pochodzą z utworu Żywot….
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postawa wobec natury, szacunek do pracy oraz owoce, które owa przynosi. Omawiany utwór
to apoteoza życia spokojnego, zgodnego z naturą, pozbawionego strachu przed upływającym
czasem.
WiĊkszą popularność wśród współczesnych i potomnych zdobył Jan Kochanowski.
Sam Rej opisywał go jako wspaniałego tłumacza, co „wiele pisma jaśnie okazuje‖
(Rej 1975b: 158). Kochanowski przyrównany został do rzymskiego poety, który co prawda
piĊknie pisał, ale nie umiał „tak li cnotą przyfarbować‖ (Rej 1975b: 158) tekstu jak pan
z Czarnolasu. NajwiĊkszą sławĊ nie przyniosły mu jednak przekłady, a jego własne poezje.
Nie ulega wątpliwości, iż Kochanowski był zafascynowany kulturą antyczną. Wzorował siĊ
przede wszystkim na pieśniach Horacego, w swoich utworach nawiązywał do filozofii złotego
środka (aurea mediocritas). Jan Kochanowski to humanista o światowym wykształceniu. Nie
zmieniło to jednak postawy poety wobec rodzimych stron – w czarnoleskim okresie
twórczości wielokrotnie przedstawiał idylliczne obrazy wsi. Spokojna kontemplacja rytmu
natury była głównym źródłem dobrego samopoczucia autora. Dlatego też Stanisław
Grzeszczuk

określił

Kochanowskiego

mianem

„poety

ziemiańskiej

szczĊśliwości‖

(Grzeszczuk 1987: 69).
Lekki, szczĊśliwy charakter miały tworzone przez całe życie autora fraszki. Nazwa
tego cyklu utworów wywodzi siĊ od włoskiego słowa frasca oznaczającego gałązki,
drobiazgi. Tytulatura nawiązywała do luźnej formy i tematyki utworów. Utwór Na lipę należy
do najbardziej znanych z omawianego cyklu.
Do wyidealizowanego świata wprowadza czytelnika spersonifikowana lipa. Podmiot
liryczny poprzez apostrofĊ „gościu‖ zwraca siĊ do człowieka, zachĊcając do odpoczynku
w cieniu jej gałĊzi. Lipa prezentuje zalety chwili wytchnienia na łonie natury, podkreślając
jednocześnie elementy toposu locus amoenus. Drzewo może stać siĊ dla człowieka ochroną
przed skwarem, ofiarowując „rozstrzelane cienie‖ oraz „chłodne wiatry‖. Przechodzień jest
jednak kuszony czymś wiĊcej niż chwilową ochłodą – matka natura przynosi mu również
poczucie bezpieczeństwa i oderwanie od rzeczywistości, pogrążenie w „słodkim śnie‖,
zatopionym w „cichym szepcie‖, czyli szumie liści, „wdziĊcznym‖ śpiewie ptaków, i zapachu
„wonnych kwiatów‖ lipy (Kochanowski 1967: 170-171). Podmiot liryczny przyrównuje siĊ
do drzewa z hesperyjskiego sadu, co ma na celu podkreślenie swej wartości jako elementu
naturalnego porządku. Co prawda na lipie nie kwitną mitologiczne złote jabłka, ma ona
jednak ważniejszą rolĊ. W utworze podkreślona jest harmonia świata – z kwiatów lipy
pszczoły robią miód, który nastĊpnie spożywają ludzie. Skłania to do refleksji, że zgodnie
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z prawami natury każde stworzenie służy drugiemu. Człowiek może wiĊc utrzymać stan
wyższej przyjemności, bĊdąc elementem naturalnego porządku świata. Do prawdziwego
szczĊścia potrzeba zatem życia zgodnie z odwiecznymi prawami4.
Podkreślenie harmonii otaczającego świata odnajdujemy także w pieśni Czego chcesz
od nas, Panie?. Jerzy Ziomek nazwał ją wrĊcz manifestem humanistycznego światopoglądu
religijnego (Ziomek 1897: 149). Jest to modlitwa ludzi zachwyconych perfekcją boskiego
stworzenia. Bóg przedstawiony zostaje jako deus artifex, twórca idealnego dzieła. Składa siĊ
na nie niebo, które stworzyciel „gwiazdami ślicznie uhaftował‖, życiodajne zbiorniki wodne
oraz świat roślin i zwierząt. Podmiot liryczny podkreśla rolĊ Boga jako zarządcy swojego
stworzenia, który zsyła światu cztery pory roku dające każdej istocie niezbĊdne do życia dary:
„Z Twoich rąk wszelkie źwierzĊ patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.‖
Na Ziemi istnieje idealna równowaga, wszystko ma tu swój czas, co podkreśla powtarzalność
nocy i dni, pór roku. Ludzie w owej pieśni wychwalają Boga, wiedząc, że jest wielki i dobry,
a jego „łaska nigdy nie ustanie‖ (Kochanowski 1967b: 299-300), oddają swój los w jego rĊce.
Miejsce przyjemne w utworze to cały świat przedstawiony jako idealne lokum do życia
każdego stworzenia. Brak tam dysproporcji, ani zła, dopóki Bóg czuwa nad porządkiem
świata. Taka kreacja rzeczywistości miała na celu uwypuklenie potĊgi i dobroci Boga,
złożenie mu dziĊkczynienia za podarowane człowiekowi piĊkno5.
Mimo powtarzalności elementów toposu locus amoenus jest on wykorzystywany
w utworach niejednokrotnie niepowiązanych ze sobą tematycznie. Świat przedstawiony
składa siĊ z symboli oddziałujących na naszą wyobraźniĊ w podobny sposób, jednak to, jak
wykorzysta je autor, zmienia ich znaczenie. NajczĊściej wystĊpujące elementy to szeroko
pojĊta roślinność – łąki, kwiaty oraz drzewa bĊdące ściśle powiązane z cieniem, ochłodą.
Z nią z kolei kojarzone są różne zbiorniki wodne – źródła, rzeki, jeziora. W miejscu
przyjemnym czĊsto da siĊ również spotkać zwierzĊta – od dzikich, bĊdących jednak
pokojowo nastawionych do człowieka, kończąc na ptakach, a nawet owadach. Sceneria ta
budzi w człowieku pozytywne emocje – wyobraża on sobie miejsce przepełnione
uspokajającą zielenią, przyjemnym zapachem, kojącymi dźwiĊkami śpiewu ptaków, szumu
strumyka. Woda może być także rozumiana jako symbol oczyszczenia z negatywnych emocji.

4
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Obecność innych żywych stworzeń sprawia, że człowiek czuje siĊ tam bezpieczny, chroniony
przed wszelkim złem przez matkĊ naturĊ.
Wiadomo jednak, że teksty, w których realizuje siĊ topos locus amoenus nie zawsze
bĊdą oddziaływać na czytelnika w ten sam sposób. To, w jakim kierunku zostaną
pokierowane nasze uczucia, leży w dużym stopniu w gestii autora. Każdy z nich ma przecież
na celu wywołanie w czytelniku pewnej refleksji. Homer zachĊcał do szacunku dla ojczyzny
jako najwyższej wartości. Rej podkreślał zalety filozofii epikurejskiej, pragnął pobudzić
rodaków do poczciwego życia. Kochanowski natomiast prezentował uroki wsi i kontaktu
z naturą, zachĊcał również do dziĊkczynienia Bogu za cud stworzenia. Na pierwszy rzut oka
tematy utworów wymienionych artystów nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Może siĊ
wydawać, że jedynym elementem, które je łączy, jest realizacja omawianego toposu. Gdyby
jednak spojrzeć na owe utwory z wiĊkszą refleksją, da siĊ odnaleźć w nich jeden niezwykle
ważny wspólny mianownik – każdy z utworów skłania czytelnika do pewnego działania. Jak
już wspomniano wcześniej, wadliwa kondycja przestrzeni życia jest źródłem pochodzenia
omawianego toposu, można zatem stwierdzić, że tworzenie obrazu idealnego świata ma na
celu wzbudzenie marzeń o naprawieniu zniszczonego ładu, pobudzenie do działania, które
sprawi, że nasza rzeczywistość chociaż odrobinĊ bardziej bĊdzie warta miana miejsca
przyjemnego.

Summary
One of the first realisation of the theme of pleasant place is Odyssey. Renaissance
is the period when artists was inspired by antique. That is why discussed theme was fulfilled
similarly to Homer‘s work also in Polish renaissance literature. Analysis works of Mikolaj
Rey and Jan Kochanowski shows that realisations are consisted of similar components. First
of all – comprehensive description of nature: meadows, flowers, trees, fountains, rivers, lakes,
animals and others. Despite of it, author‘s aims are not the same.
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ALUZE NA TVORBU PROKLETÝCH BÁSNÍKŮ V DÍLECH POLSKÝCH AUTORŮ
2. POLOVINY 20. STOLETÍ1
Petr LIGOCKÝ

Allusion to the works of decadent poets in the output of Polish authors of the second half
of the twentieth century

Abstract: This study provides an insight into the oeuvre of French and Polish decadent poets.
In the beginning we will briefly introduce the phenomenon of decadence that was brought into
the world of literature by French decadent poets. In the subsequent analysis we shall focus
on the characteristic themes in works of these authors and their influence on the Polish poets
of the second half of the twentieth century.
Keywords: Accursed poets, Baudelaire, Rimbaud, Stachura, Ratoń, Wojaczek
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Jen málo básnických „skupin2― v historii dokázalo vnést do literatury tolik nového
jako francouzńtí „prokletí básníci― – Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud a Paul Verlaine.
Tito autoři svým bouřlivým tvůrčím temperamentem rozčeřili v 19. století poklidné vody
francouzských realistů. Do svČta literatury vnesli zbrusu novou poetiku, programový
antiestetismus a v neposlední řadČ také do té doby neznámý tvůrčí individualismus, jenņ se
vńak často stával příčinou jejich odvrņení společností. Označení „prokletí básníci―
zpopularizoval básník Paul Verlaine, který takto ve své knize z roku 1884 označil tvůrce jemu
podobné. Mezi tzv. „prokleté― zařadil Verlaine kromČ Rimbauda a Malarmého i nČkolik
dalńích literátů, ti vńak nikdy nedosáhli uznání výńe jmenovaných autorů.
O tom, jak důleņité místo v dČjinách literatury zaujali Baudelaire či Rimbaud, svČdčí
také tento fakt: zmíníme-li se dnes nČkomu, byť slovem, o prokletém básníkovi, vybaví se mu
vņdy nČkterý z tČchto autorů. Ale copak jiné, cizí literatury nemČly nikdy své „Baudelairy―?
UvČdomme si, ņe prokletí básníci nejsou záleņitostí pouze a výhradnČ francouzské literatury
19. století. PodobnČ zamČření tvůrci se vyskytovali v různých zemích v celé literární historii.
1

Studie vznikla v rámci projektu SGS22/FF/2016-2017 – Ruská a polská literární esejistika přelomu
19. a 20. století v komparativním pojetí.
2
Označení „skupina― jsme zvolili zámČrnČ, víme, ņe v případČ prokletých básníků se o ņádnou básnickou
skupinu nejednalo, autoři nevytvořili ņádný společný program, ńlo pouze o tvůrce podobného zamČření, ņijící
v tentýņ čas na témņe místČ.
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Mezi prokleté patřil např. uņ středovČký francouzský básník Francois Villon, autor Havrana
Edgar Allan Poe či americká básnířka Sylvia Plath. Podle Ivana Slavíka, autora antologie
Čeńtí prokletí básníci, je moņné mezi tyto tvůrce zařadit i samotného Karla Hynka Máchu. Za
„prokleté― je tedy moņné povaņovat vńechny autory novátorských, provokativnČ ladČných,
nepochopených dČl, jeņ spojoval tragický osud.
NejvýraznČjńí vlna tČchto tvůrců zazářila ve vČtńinČ evropských literatur na přelomu
19. a 20. století v období modernismu, tedy bezprostřednČ pod vlivem dekadence a tvorby
výńe zmínČných francouzských symbolistů. Kaņdá zemČ musela mít tehdy svého „poète
maudit―, v Rusku jím byl např. Valerij Brjusov, v Polsku Stanislaw Przybyszewski,
v Čechách pak zase Jiří Karásek ze Lvovic. Fascinace Baudelairem a Rimbaudem vńak
neustala ani v dalńích desetiletích. Z dČl tČchto autorů hojnČ čerpali např. tvůrci americké
skupiny Beat generation. V polské literatuře 2. poloviny 20. století se dokonce zformovala
celá generace tzv. prokletých, která se svou filozofií otevřenČ hlásila k odkazu svých starńích
předchůdců. Byli to autoři Andrzej Bursa, Edward Stachura, Stanisław Grochowiak, Rafał
Wojaczek a Kazimierz Ratoń. PodobnČ jako u francouzských „prokletců― byly také ņivoty
tČchto literátů prosyceny mnoha skandály a nezdary. Jiņ za ņivota kolem nich vznikaly řady
legend, coņ následnČ zapříčinilo, ņe se tito autoři stali předmČtem kultů. Snad nejvČtńího
ohlasu dosáhl Rafał Wojaczek zvaný téņ „polským Rimbaudem―. I kdyņ je to uņ celých 45 let,
co básník opustil náń svČt, fascinace jeho osobou ani trochu nepominula. Jeho hrob ve
Vratislavi dodnes plní funkci jakéhosi poutního místa polských teenagerů; ti se zde pravidelnČ
scházejí a při lahvi vodky recitují verńe svého idolu. Nemohou být tyto posmrtné kulty jedním
z důkazů tvůrčí síly poezie tČchto autorů? Musíme si vńak poloņit otázku: dosáhli by tito
autoři podobného úspČchu, pokud by neznali díla francouzských symbolistů? Přibliņme
si tedy tvorbu alespoņ nČkterých polských prokletých básníků 2. poloviny 20. století
a pokusme se nalézt motivy, jimiņ se tito autoři u svých francouzských oblíbenců inspirovali.
Motiv poutníka
První motiv, na který se hodláme v této studii zamČřit, se týká nespoutaného způsobu
ņivota, jenņ by mČl být kaņdému prokletému básníkovi vlastní. Jde o motiv poutníka,
putujícího cikána, jehoņ jedinou střechou je nebe nad hlavou. Poutník v literatuře vńak není
výmyslem Baudelaira ani jiných francouzských dekadentů, objevil se v literatuře jiņ mnohem
dříve – v romantismu. Vzpomeņme si jen na Karla Hynka Máchu a jeho alter ego – poutníka
Hynka ze závČrečné scény slavného Máje. Podobnými tuláky je krásná literatura přesycena.
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Čím se vńak lińí pojetí onoho motivu u romantiků a modernistů? Polský norwidolog
Władysław Rzońca zastává teorii, ņe poutníci v dílech modernistů jsou ve srovnání s jejich
dřívČjńími předchůdci propracovanČjńí, konkrétnČ se vyznačují vyńńím zápalem pro nalezení
pravdy. Jejich cesta je tedy předevńím cestou poznání (Rzońca 2013: 209-210). Tímto
motivem disponuje řada básní Arthura Rimbauda. My si nyní připomeneme pravdČpodobnČ tu
nejznámČjńí z nich, báseņ inspirovanou autorovými útČky z domova – Mé Tuláctví (častČji
vńak uvádČnou jako Má Bohéma). Podívejme se na její ukázku v překladu F. Hrubína:
Ńel jsem a rukama mnul kapsy rozedrané,
svrchník jen iluzí byl málem, přisámbůh.
A ńel jsem pod nebem, tvůj, Múzo, věrný druh:
co lásek já vńak snil, oho, a jakých pane!
A kalhotami téņ uņ nebyl jsem si jist.
Dal, snivý Paleček, jsem rýmy louskal vchodě,
pod Velkým vozem byl noc co noc na hospodě.
Hvězdičky na nebi jsem slyńel něņně příst.
Tak jsem jim naslouchal za blahých nocí v září,
sedal jsem po ńkarpách a chytal horkou tváří
rosu jak vínečko, jeņ sílí nadmíru;
(…)
(Rimbaud 1985: 81)
Rimbaudova báseņ popisuje osudy chudého, otrhaného poutníka, človČka, jenņ
zasvČtil ņivot poezii. Ač tento tulák nemá v ņivotČ zhola nic, netrpí, ba naopak je naprosto
spokojený. Cítí se být součástí přírody i celého univerza. Opájí se svou volností, jsou mu cizí
starosti ostatních. Jeho svoboda a souznČní s přírodou mu přináńí uspokojení, jaké můņe dát
jiným např. dobré víno. Podobných motivů nalezneme v RimbaudovČ tvorbČ bezpočet a není
divu – sám autor býval podobným „tulákem po hvČzdách―. Nyní se uņ ale zamČřme na
básníka Edwarda Stachuru, jehoņ tvorbČ byl tento motiv také často vlastní. Pro lepńí
porozumČní jeho následujícího textu uvádíme nejprve stručný autorův ņivotopis.
Stachura přińel na svČt roku 1937 ve Francii. V 11 letech se spolu s rodinou vrátil do
Polska. Od mládí byl velice temperamentní, ve ńkolách se neustále hádal s učiteli, místo učení
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pak hrával hazardní hry. Po maturitČ se přihlásil se na romanistiku na univerzitČ v Lublinu.
BČhem studií začal publikovat první texty. V tomto období se také spojil s autory kolem
časopisu „Współczesność―. Jeho debut – kniha povídek s názvem Jeden dzień byla vydána
v roce 1962. V témņe roce se také oņenil se Zytą Bartkowską, manņelství vńak dlouho
nevydrņelo. Básník nebyl nikdy oficiálnČ zamČstnán, vČtńinu ņivota strávil na cestách se svým
zápisníkem a kytarou. Na svých toulkách po Polsku si zamiloval předevńím zákoutí zaostalé
provincie. Scény z vesnických obchůdků a levných „putyk― se staly neodmyslitelnou součástí
jeho dČl. Díky svému nezájmu o politiku mohl Stachura i v dobČ tvrdé totality cestovat za
hranice, procestoval např. v Mexiko, Kanadu, Jugoslávii i Blízký východ. V posledních letech
propadl básník silným depresím. NČkolikrát se pokouńel vzít si ņivot, coņ se mu nakonec
v červenci roku 1979 podařilo (Koper 2014: 90-137).
A nyní zpČt k analyzovanému motivu – ten jsme se u Stachury rozhodli demonstrovat
na písni s názvem Wędrówką życie jest człowieka:
Wędrówką jedną życie jest człowieka;
Idzie wciąż,
Dalej wciąż,
Dokąd? Skąd?
Dokąd? Skąd?
Jak zjawa senna życie jest człowieka;
Zjawia się,
Dotknąć chcesz,
Lecz ucieka?
Lecz ucieka!

To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił
Jednak iść! Przecież iść!
Będę iść!

To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił,
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Będę szedł! Będę biegł!
Nie dam się!
(…)
(Stachura 1984: 262)
Z obsahu písņového textu vyniká zjevná autobiografičnost. Víme jiņ, ņe Stachura byl
tulákem, človČkem hnaným touhou poznávat, není tedy divu, ņe i poutník v jeho básni je na
své cestČ podobnČ nezdolný, jako býval on. V básni popsaný tramp se nehodlá ani na okamņik
zadrņet a oddálit tak moment dosaņení svého cíle - nalezení pravdy. Cesta je pro nČj posláním
i osudem.
PřejdČme teć ke komparaci obou motivů. Srovnáme-li výńe citované texty, docházíme
k závČru, ņe motiv, jiņ autoři pouņili, poslouņil kaņdému z nich k jinému účelu. Rimbaudův
poutník mČl být výrazem vzdoru a odporu vůči veńkerým človČka svazujícím pravidlům, na
coņ se autor snaņil poukázat pravdČpodobnČ jiņ samotným názvem své básnČ, v názvu
obsaņenou Bohému totiņ charakterizuje předevńím láska ke svobodČ a k bohémství. Poutník
v pojetí Stachury je zase prostou metaforou ņivota jako cesty k vytouņenému cíli. Je vńak
nutno dodat, ņe pravdu na své cestČ hledají tuláci u obou autorů: Rimbadův poutník
odevzdaný do náručí Múzy, čeká přece pod hvČzdami na okamņik svého prozření, tedy
moment tvůrčího osvícení. Cíl Stachurova poutníka je naproti tomu zatím neznámý, jeho
tulák nemá ponČtí, kdy ani čím se jeho cesta naplní. Ví jen, ņe musí neustále pokračovat
a nikdy se nevzdat.
Co tedy říci na závČr? I přes jisté odlińnosti v pojetí daného motivu je obČma autorům
vlastní realizování zásad heideggerovské filosofie – „bytí ke smrti―. Jak Rimbaud, tak
Stachura nepřikládali v ņivotČ váhu materiálním hodnotám, po celý ņivot „flirtovali― se smrtí
(Marx 1993: 415), ať uņ svými alkoholovými excesy nebo přeņíváním bez jisté střechy nad
hlavou. Oba dva tudíņ dokonale splņovali představu otrhaného tuláka, noc co noc
vyhlíņejícího pod Velkým vozem svou Múzu, jak to popsal ve své básni ten slavný, boņský
rońťák – Arthur Rimbaud.

Motiv zdechliny
Dále se v této studii hodláme zabývat motivem tČlesného rozkladu, jenņ ve své básni
Mrńina proslavil „otec prokletých básníků― – Charles Baudelaire. Vńichni si pamatujeme
onen slavný výjev: mladý zamilovaný pár se uprostřed parného, letního dne vydává na
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procházku, na níņ spatřuje uprostřed cesty leņící, rozkládající se zdechlinu zvířete. Co nám
tímto dnes na první pohled triviálním obsahem mohl autor chtít sdČlit? Snad prostou pravdu
o nańí pomíjivosti. Pro připomenutí, uvádíme krátký úryvek z básnČ v překladu S. Kadlece:
Co jsme to viděli to letní jitro boņí,
vy moje lásko jediná?
V zatáčce pěńiny na kamenitém loņi
leņela bídná mrńina,
a nohy zvedajíc jak prostopáńná ņena
a plna ņáru potíc jed,
strkala nestoudně, nedbale rozvalena
své pařící se břicho vpřed.
(…)
Ze břicha v rozkladu, nad kterým zněl ńum hmyzu,
se táhly larvy v tisících,
a oblévajíce ty ņivé cáry slizu,
tekly jak hustý kal kol nich.
(…)
Ba, tak se budete, ņel, jednou jevit světu
i vy, má kněņno něņných vnad,
aņ, s Bohem smířena, pod rovem tučných květů
se budete v prach rozpadat.
(…)
(Baudelaire 2015: 52)
Téma pomíjivosti a vratkosti lidského ņivota vyjádřené za pomocí motivu
rozkládajícího se tČla si oblíbila řada prokletých umČlců. V polské literatuře dovedl tento
motiv k dokonalosti básník Kazimierz Ratoń, jenņ se dnes můņe pyńnit titulem
nejprokletČjńího polského autora. Ratoniovy osudy si popíńeme v následujícím odstavci.
Roku 1942 narozený Kazimierz Ratoń pocházel z hornoslezského mČsta Sosnowec,
vČtńinu ņivota vńak proņil ve VarńavČ. Od dČtství se zmáhal s tČņkými chorobami –
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tuberkulózou plic, následnČ i tuberkulózou kostí a mozku3. Mládí proņil v prostředí léčeben
a sanatorií, tedy v izolaci daleko od přátel. Své snahy o uzdravení nakonec vzdal, bolest se
rozhodl léčit alkoholem a jeho náhraņkami. Ratoń tak umíral za ņiva po celá dlouhá léta, ve
svém tČle spatřoval „mrńinu prolezlou červy―. Nemoc spolu s jeho odpuzujícím vzezřením se
staly příčinou jeho absolutního odvrņení společností i blízkými. V posledních letech svého
ņivota se stal obávaným varńavským přízrakem. Básník vydal za ņivota pouze jedinou sbírku
s názvem: Gdziekolwiek pójdę (1974), za níņ obdrņel cenu polského PEN – Clubu. Zemřel
roku 19834. Ratoń je dnes témČř zapomenutým autorem. Zdálo by se, ņe po ņivotČ plném
zkouńek a útrap dosáhne porozumČní alespoņ po smrti. Nikoliv, jeho drsná, hermetická poezie
se i nadále setkává s nepochopením.
Ratoniovu bolest a samotu snad nejlépe reflektuje báseņ s názvem Któregoś jasnego
i gorącego dnia. Tato báseņ jakoby vypadla z pera samotnému Baudelairovi. Autor v ní
představuje motiv skonávajícího zvířete, zvířete, jehoņ osud je vńem kolemjdoucím naprosto
lhostejný.
Któregoś jasnego i gorącego dnia
widziałem psa zdychającego
stanąłem nad nim ze wstrętem i współczuciem
inni odchodzili pośpiesznie
a ja stałem dalej i nie mogłem się ruszyć
stałem ze wstrętem i współczuciem
pomimo że on nie odzywał się do mnie
miał zamknięte oczy i zaciśnięte zęby
stałem nad nim i nie mogłem się ruszyć
potem zabrali mnie stamtąd
myślę często o nim
nie mogę go zapomnieć
(Ratoń 2002: 175)
Po přečtení básnČ se není nutno dlouho zamýńlet, aby nám bylo zřejmé, kdo se za
tímto motivem ubohého, trpícího zvířete skrývá. Autor, navazujíce tematicky na Baudelairovu
3

Dostupné z: http://zywiecinfo.pl/historia/item/42-kazimierz-raton-%E2%80%93-poeta-wyklety-jak-kochacialo-umierajace-o-jednym-wierszu-kazimierza-ratonia%E2%80%A6> (2016-03-26).
4
Dostupné z: http://www.sadistic.pl/kazimierz-raton-poeta-wyklety-vt200248.htm (2016-03-26).
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Mrńinu, nám tímto obrazem vypráví svůj ponurý příbČh (Marx 1993: 506). Jeho ve verńích
popsaná „skoro zdechlina‖ není vńak metaforou pomíjivosti lidského ņivota, jako tomu bylo
u francouzského básníka, leč pouhým voláním o pomoc.
Výńe citovanou básní u Ratonie vńak motiv tČlesného rozkladu nekončí. V posledních
letech básníkova ņivota ovládne toto téma doslova celou jeho tvorbu. Troufáme si tvrdit, ņe
hermetičnost Ratoniovy poezie spočívá právČ v nadmČrném uņívání tČchto morbidnČ
fyziologických popisů nemocného tČla. Pro ilustraci uvádíme jednu z básní:
Z gnijącego mózgu cieknie nieustannie ropa
w gęstych strugach wzdłuż ciała rozmnażają się robaki
wchodzą w serce i dolne części ciała
wysysają krew i tłuszcz pokrywający kości
okropne bezlitosne robaki gryzą genitalia
biegną do zaciśniętego gardła i oczu
one pragną cię unicestwić
skruszyć gałki oczne i zamknąć oddech
tak abyś charczał i rzęził w konwulsji
abyś nie miał czasu nawet na wściekłość i nienawiść
abyś nie zdołał się bronić
tylko skowytał coraz ciszej
aż nastąpi zupełne uduszenie
wtedy one będą mogły odejść
szarpać inne ciało
żywić się ropą z innego mózgu
to ty im dałeś życie
to twój gnijący mózg je spłodził
(Ratoń 2002: 212)
Taková je tedy Ratonia vize vlastního tČla. Na motiv zdechliny navázal v básni
s názvem Dwoje také Rafał Wojaczek. Jeho pojetí rozkladu je vńak v porovnání
z přechodzími příklady chudńí a to jak po stránce obraznosti, tak po stránce popisnosti.
RozhodnČ mu pak chybí Baudelairova emocionalita (Marx 1993: 266). Autorovy osudy
v referátu jiņ popisovat nebudeme, soudíme totiņ, ņe díky výboru jeho poezie vydaném ve
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vydavatelství Protimluv je dnes tento autor v Čechách jiņ dostatečnČ znám. K nańí analýze si
vystačíme s textem výńe zmínČné básnČ:
Choć nie znają się jeszcze znają się zawczasu.
Obrzydzeni zarówno
lecz ciało samo stręczy.
Jej włosy które plączą się z niskim obłokiem
gdy mówi: nasram
na sławę poety.
Niebo już wie czym będzie kiedy ich zastanie
razem: śmierć na Księżycu
- z jelit wyjdą im glisty.
Wreszcie każde z nich będzie po sobie wspomnieniem
- dwa wirujące
pioruny kuliste.5
Tolik tedy k motivu zdechliny. Z výńe uvedených básnických textů je patrná neustálá
fascinace tímto, dnes jiņ kultovním baudelairovským obrazem. Díla polských autorů jsou
důkazem toho, ņe se tento motiv nevytratil a je moņné jej neustále sémanticky obmČņovat.
Na závČr bychom rádi dodali, ņe podobných „výpůjček― nalezneme v tvorbČ polských
básníků mnohem více. NČkteré inspirace jsou více zjevné, jako např. báseņ Stanislawa
Grochowika s názvem Verlaine, jiných se musíme dopátrávat mezi řádky, jsou to např.
motivy smrti, obČńenců či zničující lásky. Snad nejvČtńím mistrem ve variování tČchto
přejatých motivů se ukázal tragicky zesnulý Andrzej Bursa. Slovy polského literárního kritika
Jana Marxe je Bursa jediným právoplatným dČdicem talentu francouzských symbolistů. To je
vńak jiņ téma na jinou studii.

Summary
This study from the field of literary comparison aimed to find the basic themes
of output of French decadent poets and then to ascertain their traces in the works of the Polish
authors of the second half of the twentieth century. The study consists of two parts:
5

Dostupné z: http://wojaczek.art.pl (2016-03-26).
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The introduction and the in-depth literary-comparative analysis. After the brief lead-in, that
had generally introduced the issue of decadence in literature, we focused on the comparison
of the selected motives. Our analysis proved that the legacy of French decadent poets is still
alive within the Polish literature.
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KOMENTOVANÝ PŘEKLAD ESEJE ANDREJE BĚLÉHO SYMBOLIZMUS1
Zuzana AMZLEROVÁ
Annotated Translation of the Andrey Bely´s Essay Symbolism
Abstract: The aim of the paper is to present annotated translation of the Andrey Bely´s essay
“Symbolism”. The essay describes Bely´s philosophical view on the beginnings of symbolism
at the end of 19 century. The author of this paper is especially focused on the different
linguistic phenomenon, which created difficulties during the translation. Due to that
the translator has to use many different methods of translation.
Keywords: Andrey Bely, translation, symbolism, symbol
Contact: Ostravská univerzita; zuzka.amzlerova@seznam.cz
ObČtí pro komentovaný překlad se stala esej ruského symbolisty Andreje BČlého,
vlastním jménem Borise Nikolajeviče Bugajeva, jeņ nese název «Символизм», která byla
poprvé otińtČna v novinách «Киевская мысль» v roce 1909. KniņnČ byla esej poprvé vydána
v knize «Арабески» v roce 1911. Dále pak vyńla spolu s BČlého dalńími esejemi, jako byly
například «Искусство» (1911), «Символизм как миропонимание» (1904), «Будущее
искусство» (1910) atd., v knize «Символизм как миропонимание» v roce 1994.
BČlyj v eseji popisuje vznik nového umČní, tedy symbolizmu, na konci 19. století.
Tento nový smČr se bouří proti materializmu a naturalizmu, a obrací se k budoucnosti.
Symbolizmus chtČli vyloučit z literární klasiky nebo jeho prvky hledali v jiných smČrem, jako
je realizmus, romantizmus či klasicizmus. BČlyj píńe, ņe s nČkterými rysy symbolizmu se
můņeme setkat u ostatních smČrů. Myslí si, ņe moderní umČní je symbolem krize současného
chápání svČta. Hledíme sice do budoucnosti, ale v nańí duńi se odehrává boj mezi úpadkem
a znovuzrozením. Vznáńí se nad námi pach nevyhnutelné smrti nebo ņivota překypujícího
tvorbou.
BČlyj si myslí, ņe prvek realizmu je vņdy přítomen v symbolizmu, stejnČ jako
romantika a kult formy. Takovým způsobem se symbolizmus vryl do literatury třemi
prohláńeními. 1. symbol vņdy odráņí skutečnost, 2. symbol je odraz, pozmČnČný proņitkem
a za 3. forma umČleckého obrazu je neoddČlitelná od obsahu. Symbolistické hnutí v poslední
1

Studie vznikla v rámci projektu SGS22/FF/2016-2017 – Ruská a polská literární esejistika přelomu
19. a 20. století v komparativním pojetí.
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dobČ svými obrazy poukazuje na to, ņe se my sami mČníme a smČřujeme od starého
k novému, od minulosti k budoucnosti.
Jak je známo, překlad je vlastnČ transformace, kdy sekundární text zastupuje text
původní v jiném kulturním prostředí. Kaņdý text má svá specifika. ZamČřila jsem se na
překlad umČlecký, jeņ se povaņuje svým způsobem za umČní, protoņe nemá jen mechanicky
převést text z jednoho jazykového systému do druhého, ale mČl by převést vńechny obrazy
a symboly. MČl by navodit čtenáři cílového textu podobné pocity, přivést jej na podobné
myńlenky a uvést jej do podobného rozpoloņení, jaké mČl čtenář originálu. Proto jsem se
snaņila zachovat formu díla a převést myńlenky BČlého, vztahující se k symbolizmu, s co
nejvČtńí vČrností.
Uņ David Jevsejevič Faktorovič psal ve své knize «Основы теории художественного
перевода» – „Puńkin vņdy říkal…, ņe v umČleckých dílech nemají slova neutrální význam,
figurují zde v určité funkci, kterou jim určil samotný autor textu― (Faktorovič 2009: 15-22).
PřeváņnČ jsem se snaņila zachovat funkci jednotlivých slov, avńak u nČkterých výrazů jsem se
musela uchýlit k volnému překladu.
V komentáři k překladu bych chtČla představit jednotlivé jazykové jevy, které byli
nejobtíņnČjńí při překládání z výchozího jazyka do jazyka cílového. Tyto problémy jsem
rozdČlila na tři hlediska: lexikologické, morfologické a syntaktické. Nejdříve se zamČřím na
hledisko lexikologické. Sem řadím sloņeniny, frazeologii a ustálená slovní spojení.
U překladu sloņenin se často setkáváme s tím, ņe překladatel musí hledat vhodný ekvivalent,
který odpovídá původnímu významu slova, protoņe nemůņe pouņít doslovného překladu.
V textu jsem se setkala se sloņeninami, typickými pro ruský jazyk. Pouņívají se díky
úspornosti a vČcnému vyjádření jazyka. Příkladem sloņeného slova můņe být slovo
миросозерцание, které se skládá ze slov мир = klid, mír, svČt a созерцание = hloubání,
meditace, pozorování. V textu jsem se uchýlila k překladu slova миросозерцание = jako
současné

chápání

svČta.

Dále

spojení

dvou

substantiv

oddČlených

spojovníkem

художник-символист, které se v textu vyskytovalo pomČrnČ často, jsem překládala jednou
jako „umČlec― a jednou jako „symbolista―, neboť v textu obČ substantiva zachovávají stejný
význam.
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Originál

Význam jednotlivých slov

миросозерцание

мир

=

klid,

созерцание

=

mír,

překlad

svČt současné chápání světa

hloubání,

meditace, pozorování.
художник-символист

художник

=

výtvarník, V nČkterých případech jako

umČlec, malíř

„umělec“, v nČkterých jako

символист = symbolista

„symbolista“,
nedocházelo

aby
k opakování

jednoho a téhoņ.
V textu jsem se setkala i s překládáním vlastních jmen a příjmení. Tady jsem brala
v úvahu nejčastČji frekventované překlady daných jmen. Zlata Kufnerová k tomuto tématu
píńe v knize překládání a čeńtina: „V ruńtinČ prońel vztah k cizím jménům dosti sloņitým
vývojem. 18. století bylo stoletím rusifikace cizích jmen, střed 19. století pak lze povaņovat za
období transliterace…― (Kufnerová 1994: 173). V textu jsem se setkala s vlastním jménem
Манфред, přeloņeno jako Manfréd. A dále s příjmeními známých osobností například:
Луначарский, Ибсен nebo jedné smyńlené postavy doktora Фауста. Ve vńech tČchto
případech jsem se uchýlila k transliteraci – Lunačarskij, Ibsen a Faust. Kdyņ se pozastavíme
nad překladem nominativu singuláru muņských příjmení adjektivních, tak ty ponecháváme
v původním tvaru na -yj, -ij, -oj: Gorkij, Tolstoj, Čajkovskij. Je to ve shodČ s obecnou
zásadou převodu vlastních jmen do čeńtiny. V ostatních pádech je normální skloņování
adjektivní: Gorkého, Tolstého, o Polevém (Ilek 1951). Ņenská příjmení komentovat nebudu,
neboť se nevyskytují v nańem textu.
V eseji se vyskytla i příjmení například známého básníka Бодлерa, filosofa Ницще,
anglického básníka Байрон a francouzského spisovatele Золя. U překladu tČchto příjmení
nemůņeme vyuņít ani transliteraci – převod na úrovni morfému, ani transkripci – převod
na úrovni fonému, ani jejich kombinaci. Musíme tedy vyuņít pramene třetího jazyka, kdy
je překladatel donucen vyhledat podobu příjmení, které se bČņnČ uņívá v české kultuře.
Při hledání mu pomohou paralelní texty nebo nekonečné internetové zdroje, které ovČří
správnost napsání jmen umČlců. Podobu dohledaných příjmení si můņete prohlédnout
v tabulce níņe.
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Originál

Překlad

Манфред

Manfréd

Луначарский

Lunačarskij

Ибсен

Ibsen

Золя

Zola

Бодлер

Baudelaire

Ницще

Nietzsche

Вайрон

Byron

Přeskočím morfologické hledisko, obsahující zámČny tvarů slov, zmČny pádu, vidu či
zámČnu mnoņného čísla za jednotné a naopak, které by vydalo na samostatný příspČvek.
Teć bych se chtČla zamČřit na syntaktické hledisko, do kterého řadím syntaktické
a slovosledné zmČny a paralelismus, který BČlyj bČņnČ pouņívá. Coņ znamená, ņe opakuje
stejné nebo podobné syntaktické konstrukce. Kde se opakují konstrukce «вот почему»,
a «и поскольку», «постольку» a dalńí. V textu jsem se tedy často uchylovala k opisům
neboli explikacím. Například ve vČtČ – «Мы живем в мире сумерек, ни свет, ни тьма –
серый полумрак.» jsem se pozastavila nad překladem slovního spojení «в мире сумерек».
Nakonec jsem se přidrņela originálu a zmČnila jsem pouze příslovečné určení místa «в мире»
za příslovečné určení času „za soumraku― a také zde probČhla transpozice, čili zmČna polohy
slov „soumrak― a „svČt―.
Originál

Překlad

Мы живем в мире сумерек, ни свет, ни Ņijeme za soumraku světa, ani svČtlo, ani
тьма – серый полумрак.

tma, jen ńedý soumrak.

Spolu s opisnou metodou byl nejfrekventovanČjńí jeńtČ reordering, česky přestavba
neboli zmČna slovosledu. Autor výchozího textu se často uchyloval k dlouhým souvČtím,
oddČleným středníkem. Tyto středníky jsem ve vČtńinČ případů nahradila čárkou, nebo pokud
to bylo moņné, ukončila jsem jej tečkou. Jako například v souvČtí:
Originál

Překlad

Оно – символ кризиса миросозерцания; Moderní
этот

кризис

глубок;

и

мы

umČní

je

symbolem

krize

смутно současného chápání svČta. Tato krize je

предчувствуем, что стoим на границе двух hluboká a my nejasnČ tuńíme, ņe stojíme na
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больших периодов развития человечества.

pomezí dvou velkých obdobích vývoje
lidstva.

Toto souvČtí jsem rozdČlila na dvČ vČty. Na začátku jsem pouņila slovní spojení
„moderní umČní―, neboť to vyplývá z kontextu. Tedy: „Moderní umČní je symbolem krize
současného chápání svČta. Tato krize je hluboká a my nejasnČ tuńíme, ņe stojíme na pomezí
dvou velkých obdobích vývoje lidstva―.
Mezi dalńí pouņité metody můņeme zařadit amplifikaci, tedy rozńíření textu pro lepńí
pochopení či navázání. Například ve vČtách:
V první vČtČ v tabulce jsem pouņila zvratné sloveso stát se, které by mohlo být
nahrazeno slovesem být ve formČ minulého času středního rodu – bylo (viz tabulka níņe).
V druhém případČ jsem doplnila substantivum důvod, protoņe předchozí vČta začínala
stejnými slovy, a to «вот почему». Tak aby nedocházelo k opakování, pouņila jsem spojení
to je důvod, proč (viz tabulka níņe).
Originál

překlad

1. Особенно

радикальна

постановка ZvláńtČ radikálním se stalo kladení otázek…

вопросов…
2. Вот

почему

символистов

в

они

упрекают To je důvod, proč vyčítají symbolistům

отовранности

от odtrņení od reálného ņivota.

жизни…
Při překladu této eseje jsem se potýkala hlavnČ s problémovým překladem metafor,
aluzí (naráņek) a s nejednoznačností myńlenek Andreje BČlého. Ne vņdy bylo zcela jasné,
co tím chtČl autor říci. Často se odkazuje na významné evropské, ale i ruské filozofy, s jejichņ
pracemi se dlouho seznamoval. BČhem překladu se pro mČ tyto odkazy na filozofická díla,
metafory a myńlenky vyjádřené v symbolech staly překladatelským oříńkem, který jsem se
snaņila s pomocí známých překladatelských metod rozlousknout. ZávČrem bych chtČla jen
doplnit, ņe jsem se pokusila o překlad BČlého myńlenek o symbolizmu, o jeho vzniku a druhé
vlnČ, které byl autor spolu s Alexandrem Alexandrovičem Blokem a Vjačeslavem Ivanovičem
Ivanovem členem. Práci na tomto překladu skvČle vystihuje citát z 18. století ruského
vojevůdce Alexandra Vasiljeviče Suvorova, cituji: „TČņko na cvičińti – lehko na bojińti―
(Suvorov).
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Summary
Boris Nikolaevich Bugaev, better known as Andrey Bely, played a great role
in the evolution of russian symbolism. His symbolist novel ―Petersburg‖ is generally
considered to be his life masterpiece. He was also well known for his influential philosophical
essays. In my annotated translation of the Andrey Bely´s essay ―Symbolism‖ was the most
difficult to translate to czech language metaphors, allusions and blurries of his thoughts. His
essay includes history of the beginnings of symbolism at the end of 19 century, it explains
questions what the symbol is and others author´s thoughts about symbolism. The translation
required application of different methods of translation and especially translator must bear
in mind the author´s personal style.
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KOMENTOVANÝ PŘEKLAD ESEJE ANDREJE BĚLÉHO BUDOUCÍ UMĚNÍ1
Frantińka LICHNOVSKÁ
Annotated Translation of the Andrey Bely´s Essay The Future Art

Abstract: The aim of the present article is to introduce a philosophical essay entitled
“The Future Art”. It was written by a Russian writer and a philosopher of the early
20th century – Andrey Bely. Attention is also devoted to thorough description
of the translation itself, including the analysis of methods used in the process of translation.
Keywords: Andrey Bely, The Future Art, annotated translation
Contact: Ostravská univerzita; fany.lichnovska@seznam.cz
Esej Andreje BČlého s názvem Budoucí umění (Будущее искусство) byla poprvé
přednesena svým autorem jiņ v roce 1907 v KyjevČ. V roce 1994 vychází v publikaci
Символизм как миропонимание, která zahrnuje nejvýznamnČjńí filosofické, kulturologické
a estetické práce Andreje BČlého.
Andrej BČlyj, vlastním jménem Boris Nikolajevič Bugajev, byl ruský spisovatel,
básník, kritik, literární teoretik a myslitel, spolu s Alexandrem Blokem jeden z hlavních
tvůrců druhého období ruského symbolismu. Jeho román Petrohrad je povaņován za jedno
z nejvýznamnČjńích ruských literárních dČl a bývá porovnáván s díly Proustovými či
Joyceovými. BČlyj pocházel ze vzdČlané profesorské rodiny, jeho otec Nikolaj Bugajev byl
významný ruský matematik. BČlyj studoval na Moskevské univerzitČ nejprve přírodní vČdy,
pozdČji krátce filologii a filosofii. IntenzivnČ se zajímal o Kanta, Schopenhauera,
Nietzscheho, Ibsena a Dostojevského, stejnČ jako o východní filosofie. StřídavČ ņil v Rusku,
MnichovČ, Paříņi, Skandinávii a Itálii. Mezi jeho hlavní díla patří – romány Petrohrad,
Stříbrný holub, Kóťa Letajev, reflektující BČlého dČtství, a dále kupříkladu román Pokřtěný
Číňan, který na Kóťu Letajeva navazuje. BČlyj psal, jak jiņ bylo řečeno, i filosofické,
kulturologické a estetické eseje včetnČ té s názvem Budoucí umění.
Budoucí umění pojednává o rozvoji umČní, jeho formách, umČlecké tvorbČ, zabývá se
tendencemi budoucího umČní, zdali bude pokračovat v zajetých kolejích současnosti, kdy je
1

Studie vznikla v rámci projektu SGS22/FF/2016-2017 – Ruská a polská literární esejistika přelomu
19. a 20. století v komparativním pojetí.
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hudba nadřazená ostatním druhům umČní, nebo dojde k syntéze vńech nám dnes známých
druhů umČní. A protoņe je překlad, jak tvrdil Otokar Fischer, činností pomezní mezi vČdou
a umČním, týká se budoucnost tohoto oboru i překladatelů (Levý 2012: 78).
Základním poņadavkem kladeným na překladatele je adekvátnost překladu. Adekvátní
překlad respektuje originální dílo a zároveņ se přizpůsobuje potřebám nového čtenáře –
nového adresáta. Překladatel tedy respektuje identitu díla, ale zároveņ je schopen zasadit jej
do současného společenského kontextu cílové kultury. Nepřekládáme tedy text z jazyka do
jazyka, nýbrņ z kultury do kultury. Aby překladatel docílil adekvátnosti překladu, pouņívá
překladatelských postupů a metod, které byly zformulovány v průbČhu dČjin různými
teoretiky překladu. Nyní zmíním ty postupy, kterých jsem uņila při překladu eseje Budoucí
umění.
Základním a hojnČ uņívaným postupem je amplifikace, neboli rozńíření cílového textu
vzhledem k textu výchozímu. Amplifikace můņe být definována také jako technika, při které
se k vyjádření stejného sdČlení v cílovém jazyce pouņije více slov neņ v jazyce výchozím.
Dochází tak k rozńíření cílového textu. Opakem amplifikace je redukce, neboli vynechání,
coņ je krácení cílového textu ve srovnání s výchozím textem. V cílovém textu se vynechá
informace, která je nadbytečná. Při překladu z ruńtiny do čeńtiny jsou například vynechávána
osobní zájmena, která se v čeńtinČ v tak velké míře jako v ruńtinČ neuņívají. K dalńím
postupům na syntaktické úrovni se řadí přestavba, tj. zmČna slovosledu. I kdyņ je pro ruńtinu
i čeńtinu typický volný slovosled, na rozdíl od angličtiny, která má jasnČ dána pravidla
pořádku slov ve vČtČ, a přestavba je tak nutná témČř v kaņdé vČtČ, setkáváme se s přestavbou
i zde, a to docela často. V eseji Budoucí umění jsem se nezřídka setkávala s transformací na
úrovní syntaxe, tedy slučování jednoduchých vČt do souvČtí, nebo naopak. Pro tento text jsou
typická dlouhá souvČtí dČlená středníkem. Tento charakteristický rys jsem se snaņila
zachovat, ačkoli to nebylo vņdy moņné. V nČkterých případech jsem souvČtí ukončila tečkou
a dál pokračovala novou vČtou. Tohoto jsem vyuņila k oddČlení dvou ucelených myńlenek.
V níņe uvedeném příkladu jsem přistoupila ke sloučení vČt v jednu pro dosaņení plynulosti
vyjádření. V uvedeném příkladu jsou vyznačeny i výńe zmínČné metody, tj. amplifikace,
redukce i přestavba.

320

Мы должны забыть настоящее: мы должны всѐ снова пересоздать! Для этого мы
должны создать самих себя.
Musíme zapomenout na přítomnost: musíme znovu vńe vytvořit, a proto musíme vytvořit
i sami sebe.
StČņejní problematikou při překladu textu z ruského do českého jazyka je převod
přechodníkových vazeb. V českém jazyce jsou přechodníkové vazby chápány jako
archaizmy a v textech se témČř nevyskytují. Naopak v ruńtinČ jde o bČņnČ vyuņívaný jazykový
prostředek. Do čeńtiny se přechodníky nejčastČji překládají vedlejńí vČtou. Občas se
přechodník v českém jazyce ponechává, buć proto, ņe překladatel za nČj nenajde vhodnou
náhradu, coņ vńak není ideální a svČdčí o nedostatečné invenci překladatele, anebo se můņe
jednat o zámČr text archaizovat, záleņí na stylové rovinČ textu. V následujících příkladech je
uveden jak přechodník přítomný (a), tak i přechodník minulý (b).
a) Закрепляя творческий процесс в форме, мы, в сущности, приказываем себе видеть
в пепле и магме самую лаву; мы одинаково умерщвляем творчество, то комбинируя

осколки его в одну кучу (синтез искусств), то раздробляя эти формы до бесконечности
(дифференциация искусств).
Tím, ņe uvězníme tvůrčí proces ve formČ, se v podstatČ donutíme vidČt v popelu a magmatu
samotnou lávu; zároveņ zabíjíme tvorbu, bućto tím, ņe skládáme její zbytky na jednu
hromadu (syntéza umČní), anebo tím, ņe rozkládáme ony formy donekonečna (diferenciace
umČní).
b) Не ошиблась ли творческая энергия человечества, выбрав тот путь…
Co se týče lexikální roviny při překladu, musela jsem často řeńit situaci, kdy byla
v ruńtinČ spojena dvČ substantiva pomocí spojovníku. Tato konstrukce se v čeńtinČ vyskytuje
mnohem ménČ, proto je třeba vymyslet takové řeńení, aby text nebyl ochuzen ani o jeden
z významů. Sloņenina v uvedeném příkladu „атомы-формы― nese dva významy, tj. „атомы―
Если на развалинах храма, видимо рухнувшего, можно создать новый храм, то
невозможно воздвигнуть этот храм на бесконечных атомах-формах, в которые
отольются ныне существующие формы.
Pokud z trosek zjevnČ zříceného chrámu, lze vybudovat chrám nový, není moņné jej postavit
z původních kamenů tohoto chrámu, tj. z forem, do kterých se vtiskly formy dnes existující.
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– základní kameny, základní stavební jednotky, a „формы― – formy umČní. NáslednČ jsem
vČtu upravila tak, aby zahrnovala oba významy a přitom neznČla českému uchu ruńivČ.
Při překladu jsem dále narazila na slovní spojení „надгробный храм―, který
v doslovném překladu zní „náhrobní chrám―. V českém kontextu vńak toto sousloví
neexistuje. Bylo třeba najít české slovní spojení, které je k tomu ruskému po sémantické
stránce ekvivalentní. Slovo „náhrobní― je spojeno s mohylami, s prostředím hřbitova, a tím
pádem se smrtí. Vyuņila jsem tedy postupu modulace – posunu v sémantické oblasti –
obmČņování, odstiņování, zmČna hlediska. Můj překlad tedy zní „chrám smrti―.
Возник мир искусств как надгробный храм жизненного творчества.
SvČt umČní vznikl jako chrám smrti skutečného umČní.
V eseji se BČlyj zmiņuje i o nČmeckém filosofu Friedrichu Nietzschem. Ruská podoba
příjmení tohoto myslitele vypadá následovnČ – „Ницше―. Nietzsche byl NČmec, příjmení
tedy není ruské, a proto zde není příhodno uņití transkripce – převod na úrovni fonémů,
transliterace – převod na úrovni morfémů, či kombinace tČchto dvou postupů. Překladatel je
tedy nucen vyhledat podobu příjmení uņívaného v českém kontextu. K tomuto můņe vyuņít
paralelních textů, ve kterých se hovoří o tomto nČmeckém filosofovi, nebo prohledat
internetové zdroje, a ovČřit si tak správnost psané podoby příjmení. V uvedeném příkladu se
dokonce objevují tři případy překladu antroponym, tj. vlastních jmen. Překladem vlastních
jmen v rusko-české relaci se zabýval i významný český literární vČdec a překladatel Bohuslav
Ilek (Ilek 2011).
… и дивные звуки бетховенской симфонии, и победные звуки дионисических
дифирамбов (Ницше)…
… a nádherné zvuky Beethovenovy symfonie a vítČzoslavné zvuky Dionýsových
chvalozpČvů (Nietzsche) …
V uvedeném příkladu se vyskytuje i dalńí jev, se kterým musí překladatel při překladu
počítat, předevńím pracuje-li s jazyky stejné jazykové skupiny jako jsou ruńtina a čeńtina.
Jedná se o mezijazyková homonyma – výrazy znČjící v obou jazycích stejnČ či podobnČ,
mající vńak různé významy. NČkterá tato homonyma jsou překladatelům velmi dobře známá,
často uņívaná, často při studiu jazyků omílaná. Existují vńak i takoví „faleńní přátelé
překladatele―, jejichņ uņívání není příliń časté a mohou tak nepozornému překladateli
uniknout. V mém textu se vyskytlo homonymní adjektivum „дивный―, které v českém jazyce
neznamená „divný―, jak by se mohlo zdát, ale naopak „nádherný, úchvatný, podivuhodný―.
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Překladatel, jenņ v textu originálu narazí na citát, musí onen citát najít v originále
a následnČ zjistit, zdali nebyl jiņ přeloņen. V případČ, ņe ano, je překladatel povinen uņít
tohoto překladu, pokud ne, musí jej přeloņit sám. V eseji BČlého se vyskytoval citát z Bible,
konkrétnČ „глас хлада тонка― – 1. královská, 19. kapitola, 12. Při hledání pramene, ze
kterého citát vycházel, jsem vyuņila internetu. Do vyhledávače jsem zadala toto sousloví, dále
jej nańla v kontextu celého textu. Text jsem se pokusila přeloņit, co moņná nejdoslovnČji,
a zadat toto heslo do vyhledávače. Vyhledávač nalézá vņdy text i s menńími odchylkami,
čehoņ jsem vyuņila a nalezla tak nČkolik verzí překladu Bible. Výsledky se příliń nelińily. Pro
svůj překlad jsem vybrala variantu, dle mého názoru nejdůvČryhodnČjńí ze zdrojů
internetových, a to překlad prezentovaný na stránkách teologické fakulty Univerzity Karlovy2,
jenņ zní „hlas tichý a jemný―. V tomto případČ bylo vyuņito překladatelského postupu
substituce – náhrada určité překladové jednotky výchozího textu jinou překladovou
… музыкальный ритм – ветер, пересекавший небо души; пробегая по этому небу,
жарко томившемуся в ожидании творения, музыкальный ритм – «глас хлада тонка» –
сгустил облака поэтических мифов …

… hudební rytmus, jako vítr, přeťal nebe duńe; hudební rytmus – „hlas tichý a jemný“ –
prahnoucí po díle, jeņ pluje po tomto nebi, zhustil oblaka poetických mýtů …
jednotkou v textu cílovém.
Metodu substituce jsem vyuņila i při překladu názvu tkaniny zvané v ruńtinČ
„виссон―. V českém jazyce výraz „visson― neexistuje. Ruskému „виссон― je vČnován celý
článek na stránkách otevřené encyklopedie Wikipedie, který si lze přečíst i v anglickém
jazyce, kde článek zní „sea silk―, coņ znamená v doslovném překladu z angličtiny do čeńtiny
„mořské hedvábí―. Po zadání hesla „mořské hedvábí― do vyhledávače, jsem nalezla odkaz na
české stránky Wikipedie s názvem „Byssové hedvábí―. Wikipedie je velmi praktickou
pomůckou při hledání mezijazykových ekvivalentů, je vńak nevyhnutelné si správnost
ekvivalentů ovČřit i v jiných zdrojích.
Vyuņívání nejrůznČjńích pramenů bylo nutné i z toho důvodu, ņe je text protkán citáty
a odkazy na myńlenky současníků i předchůdců BČlého. Dalńím typickým znakem pro tento
text je metaforičnost, kterou bylo nutno přeloņit tak, aby byla zachována obraznost a poetický
nádech textu.

2

Bible svatá, 1. královská, 19. kapitola. Dostupné z: http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1Kr19.php
(2016-03-27).
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ZávČrem je nutno říci, ņe je důleņité, aby překladatel vņdy vČdČl proč a jak co přeloņil,
jaký postup či metodu vyuņil při své tvorbČ, a to proto, aby si svá překladatelská rozhodnutí
mohl před čtenářem, kritikem obhájit, a hlavnČ, aby jeho překlad byl adekvátní originálu, tedy
aby si čtenář překladu odnesl stejný záņitek z přečteného, jako čtenář originálu.

Summary
The Future Art discusses the development of art, its forms and artworks. It also deals
with artistic tendencies of the future. The author raises the question: Will the future art unfold
the trends of contemporary art or will it move towards the synthesis? The translator's task was
to produce an adequate translation. To achieve this goal, it was necessary to understand
the thoughts, intentions, and, among other things, the way the author formulates his ideas
using the language of the early 20th century. The article also presents translation methods
which were used during the translation process.
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KOMENTOVANÝ PŘEKLAD ESEJE ANDREJE BĚLÉHO UMĚNÍ1
Michaela SUTORÝ
Annotated Translation of the Andrey Bely´s Essay The Art
Abstract: This article deals with a philosophical essay entitled “The Art”, written by Andrey
Bely – a Russian writer and a philosopher of the early 20th century. Attention is also devoted
to thorough description of the translation itself, including the analysis of methods used
in the process of translation.
Keywords: Andrey Bely, art, annotated translation, symbolism
Contact: Ostravská univerzita; bosakova.michaela1@seznam.cz
Autorem knihy „Символизм как миропонимание―, které jsem se vČnovala, a která
obsahuje jeho nejvýznamnČjńí práce z oblasti estetiky, kulturologie a filozofie, je jeden
z hlavních představitelů a zakladatelů ruského symbolismu, spisovatel a literární teoretik
Andrej BČlyj. Autor v knize odkazuje například na práci Immanuela Kanta či Friedricha
Nietzscheho.
Andrej BČlyj (Boris Nikolajevič Bugajev) se narodil do rodiny dČkana matematickofyzikální fakulty Moskevské univerzity a do svých dvaceti let ņil v centru Moskvy, v domČ na
Arbatu, ve kterém se v současnosti nachází jeho muzeum. BČhem studia na gymnáziu jej
zaujal budhismus, okultismus i literatura a specifický vliv na BČlého v té dobČ mČla tvorba
Dostojevského, Ibsena a Nietzscheho, coņ se projevilo v jeho vlastní tvorbČ. Zde se u nČj také
probudil zájem o poezii, předevńím o francouzský a ruský symbolismus (Balmont, Brjusov
a Mereņkovský).
Výsledky jeho vlastní literárnČ-kritické činnosti byly sesbírány ve sborníku statí
„Symbolismus― a „Arabesky―. V letech 1914-1915 vyńlo první vydání jeho symbolistického
a satirického díla „Petrohrad―, které je součástí trilogie „Východ a Západ―, a které je
povaņováno za jedno z nejvýznamnČjńích dČl ruské literatury. Jeho sbírka symbolistických
statí s názvem „Символизм как миропонимание― (Symbolismus jako svČtonázor) vyńla
v roce 1994 a její součástí je také esej „UmČní― („Исскуство―), jejímņ překladem jsem se
zabývala.
1

Studie vznikla v rámci projektu SGS22/FF/2016-2017 – Ruská a polská literární esejistika přelomu
19. a 20. století v komparativním pojetí.
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Základní myńlenka této knihy je vyjádřena uņ v názvu. BČlyj zde popisuje svůj pohled
na svČt v kontextu symbolismu a na symbolismus jako takový. Ve svých esejích se zabývá
zejména umČním, které označuje za geniální poznání. Hovoří o nČm jako o způsobu
komunikace se svČtem a zároveņ jako o nejlepńím způsobu jak vyjádřit symbol. Podle BČlého
je umČní ve své podstatČ symbolické a mČlo by vyjadřovat myńlenky. Je také cestou od
základního poznání k poznání náboņenskému, přičemņ náboņenství zde označuje za systém
symbolů.
Esej, které jsem se vČnovala, nese název „UmČní― a pojednává zejména o tom, co
vlastnČ umČní je a co si pod tímto pojmem představit. BČlyj se v této eseji nevČnuje podstatČ
symbolismu jako takové, ale zamČřuje se na nČj v kontextu moderní doby a v souvislosti
s nańím způsobem ņivota a způsobem myńlení. Spojuje zde pojem „umČní― s pojmem „umČní
ņít― a přirovnává náń ņivot k „osobní tvorbČ―, tedy k umČní, coņ zároveņ představuje hlavní
téma této eseje. Rozebírá, jakým způsobem je moņné tyto pojmy chápat a jak spolu navzájem
souvisejí. Popisuje relativitu jednotlivých pojmů, rozdílnost jejich výkladů a problematiku
vzájemného porozumČní. Z tohoto vyplývá také zásadní myńlenka této eseje: moderní
symbolismus není cílem a nic nového nám nepřinesl. BČlyj ho chápe jako cestu, jejímņ
prostřednictvím můņeme dojít k poznání.
Hned zpočátku je vhodné říct, ņe překlad tohoto textu byl, jak vyplývá z výńe
řečeného, vzhledem k jeho silnČ abstraktní a filozofické povaze, skutečnČ sloņitý, musela jsem
se tedy potýkat s mnoha problematickými místy. A jelikoņ adekvátní překlad vyņaduje, kromČ
zachování originálu, také jeho přizpůsobení poņadavkům adresáta a cílové kultury, bylo nutné
text na nČkterých místech modifikovat a takto ho čtenáři přiblíņit.
Ze syntaktického hlediska jsem se snaņila respektovat původní vČtnou skladbu
originálu, a to takovým způsobem, aby výsledný překlad znČl přirozenČ také v cílovém
jazyce. Jindy si povaha cílového jazyka ņádala pouņití jiných syntaktických struktur.
Co se týče hlediska lexikálního, zamČřila jsem se zejména na zachování odborných
názvů, ze stylistického hlediska na respektování základní estetické a ideové hodnoty předlohy.
Tento text není moņné zařadit ani do odborného, ani do čistČ umČleckého funkčního stylu,
jelikoņ se v nČm mísí prvky obou tČchto stylů, které jsem se při překladu snaņila v co nejvČtńí
míře zachovat.
Nyní uņ přejdeme ke konkrétním překladatelským postupům, které jsem nejčastČji
vyuņívala, a také k problémům, se kterými jsem se setkávala.
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Pro ruńtinu jsou typickým znakem přechodníky, vyskytující se ve velké míře zejména
v odborném textu, a ani tato esej tedy nebyla výjimkou. Jelikoņ je v čeńtinČ situace zcela
opačná, přechodníky jsou povaņovány za tvary kniņní a archaické a objevují se zejména
v umČlecké literatuře, bylo nutné je přeloņit jiným způsobem. TČchto způsobů existuje
nČkolik a kromČ překladu prostřednictvím vedlejńí věty, čehoņ jsem vyuņívala nejčastČji, se
můņeme setkat s překladem pomocí předloņkové vazby či souřadné věty. Jak jsem jiņ
uvedla, ve vČtńinČ případů jsem vyuņila první ze zmínČných metod, například:
А поступая так, я утверждаю незнание.
A když si takto počínám, podporuji nevědění.
Dále jsem, jako kaņdý překladatel, byla nucena vyuņívat tzv. překladatelských
transformací (přemístění, záměna, doplnění a vynechání), coņ je způsobeno odlińností
a jedinečností kaņdého z jazyků. Proto je pomČrnČ problematické dosáhnout výsledné
adekvátnosti překladu.
Přemístění se týká zmČny pořadí slov, slovních spojení a vČtných celků, takovým
způsobem, aby odpovídala normám cílového jazyka.
Záměna je jedním z nejčastČjńích druhů transformací. Můņe jít o zámČnu
gramatických jednotek (tvary slov nebo slovní druhy) i jednotek lexikálních (kompenzace,
antonymický překlad, generalizace, konkretizace).
Doplnění je rozńířením informace obsaņené v originálním textu v cílovém jazyce.
Vynechání je opakem doplnČní. Jde zde o vyjmutí informace, obsaņené v originálu,
která je v cílovém textu povaņována za nadbytečnou.
Так я определяю искусство. Имею ли я право так определять искусство?
Tak definuji umění já. Mám právo je takto definovat?
Вся наша жизнь – десяток обманных суждений, плодящих химеры.
Проверка же этих суждений заняла бы всю жизнь – и не хватило бы
жизни!
Celý náń ņivot se skládá z desítek mylných, přeludy vytvářejících
úsudků, jejichņ kontrola by zabrala celý ņivot a ani to by nestačilo.
Всякий поступает, как я, но не всякий сознается в этом.
Leckdo si počíná stejně jako já, ale ne kaņdý si to uvědomuje.
Змея еще – и ядовитая змея, она сохраняет жизнь для себя и отравляет
ее для других.
Hadi navíc bývají i jedovatí, aby zachovali ņivot sobě, berou ho jiným.
Может быть, Александр ощущал в себе творческую пустоту.
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Je moņné, ņe Alexandr Veliký v sobě cítil tvůrčí prázdnotu.
Эти формы тогда – формы искусства, т. е. обломки единой формы;
единая форма – творчески прожитая жизнь.
Tyto formu jsou pak formami umění, tj. úlomky jediné formy. A jediná
forma představuje tvořivě proņitý ņivot.
Také jsem se při překladu této eseje setkávala s častým výskytem pomlček, středníků
a spojovníků, tedy jevem, který je v ruńtinČ hojnČ pouņíván, zatímco v českém jazyce se témČř
nevyskytuje. Tento jev jsem se rozhodla v překladu neponechávat, a naopak jej nahradit
takovým způsobem, aby text znČl přirozenČji pro českého čtenáře a zároveņ si zachoval svou
osobitost a umČleckou hodnotu. Například:
Я вступаю в борьбу с косным образом жизни; эта борьба – трагедия.
Jdu do boje se zkostnatělým způsobem ņivota a tento boj je tragédií.
Творчество мое – бомба, которую я бросаю; жизнь, вне меня лежащая, –
бомба, брошенная в меня: удар бомбы о бомбу – брызги осколков, два
ряда пересеченных последовательностей; осколки моего творчества –
формы искусства; осколки видимости – образы необходимости,
разрывающие личную мою жизнь.
Má tvorba je bombou, kterou vrhám, a ņivot, leņící okolo mě, je
bombou, vrņenou na mě. Z jejich vzájemného střetu se vytvoří střepiny,
úlomky a dva sledy přeruńených posloupností. Úlomky mé tvorby jsou
formami umění a úlomky zdání jsou obrazy potřeb, trhajících můj
vlastní ņivot.
V daném textu se vyskytuje také jev nazývaný „faleńní přátelé překladatele―, který
označuje tzv. mezijazyková homonyma. S tímto problémem se často setkáváme při překladu
z/do příbuzných jazyků, jako je v tomto případČ čeńtina a ruńtina. Řeč je o slovech znČjících
totoņnČ či podobnČ, avńak majících odlińný význam (змея – had, zmije – гадюка).
Posledním úskalím tohoto textu byly často pouņívané odborné definice, jejichņ překlad
jsem vyřeńila pomocí substituce (coņ je náhrada určité překladové jednotky, vyskytující
se v originálu, jinou překladovou jednotkou v cílovém textu).
Жизнь – это физико-химический процесс, т. е. процесс образования и
обмена белковых веществ.
Ņivot – je fyzikálně-chemický proces, tj. proces tvorby a látkové výměny
bílkovin.
Na překladu tohoto textu pro mČ jednoznačnČ nejproblematičtČjńí byla, jak jsem jiņ
zmínila, jeho abstraktní, filozofická povaha, coņ značnČ souvisí se správným pochopením
myńlenky originálu a jejím adekvátním převedením do textu překladu, tak aby odpovídal
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potřebám čtenáře, byl pro nČj pochopitelným a zároveņ si zachoval svou identitu a zásadní
myńlenky.

Summary
This article is dedicaded to annotated translation of a philosophical essay entitled
―The Art‖. It was written by a Russian writer and a philosopher of the early 20th century –
Andrey Bely. The article also presents translation methods which were used during the
translation process.
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ARCHETYP „HRDINKY“ V LITERATUŘE FANTASY
Lucie FIURÁŃKOVÁ
Archetype of a “heroine” in fantasy literature

Abstract: The article deals with archetype of a hero, whose features are applied to female
characters of fantasy genre. We aim to show that even a female character is the centre
of adventure which could be considered as a strictly male matter.
Keywords: archetype, hero, female character
Contact: Ostravská univerzita; lfiuraskova@gmail.com
Archetypem nazývá Jung základní strukturální prvky, jeņ se nacházejí v psyché,
vyvozuje je z mnoha paralel existujících mytologických motivů, ze srovnatelných motivů
z dČjin, náboņenství, umČní, poezie apod. Jung hovoří o tom, ņe archetypy jsou příčinou
prenatálnČ daných způsobů chování a fungování. Lze tedy říci, ņe se v případČ archetypů
jedná o antropologické konstanty proņívání, zobrazování, zpracovávání a jednání. Jsou tak
říkajíc výrazem lidského druhu – človČka (Kastová 2000: 97-98).
Archetyp je duńevní orgán, který se vyskytuje u kaņdého (Jung 1995: 48). Je tolik
archetypů, kolik je typických situací v ņivotČ. Nekonečné opakování vńtípilo tyto zkuńenosti
do psychické konstituce nikoli ve formČ obrazů, jeņ byly naplnČny obsahem, nýbrņ zprvu
pouze jako formy bez obsahu, které toliko představují moņnost určitého typu chápání
a jednání (Jung 1997: 155).
Oņiveny jsou právČ ty archetypy, které duch doby nejvíce postrádá, a jsou pak
v souladu s duchem doby novČ interpretovány. Přičleņují tedy k duchu doby ty elementy,
které jsou zanedbávané (Kastová 2000: 103).
Lidé a tudíņ i literární postavy v sobě uchovávají něco archetypálního, moņno říci
univerzálního, nacházejícího se v kolektivním nevědomí vńech. Po generace si v sobČ
neseme různé záņitky a zkuńenosti, které jsou zakořenČny v kaņdém z nás.
Jung v analytické psychologii rozlińuje nČkolik archetypů, jsou to: persona, stín,
anima, animus, boņské dítČ, hrdina, moudrý stařec a archetyp matky. Kaņdý z tČchto
archetypů se odlińuje svými povahovými vlastnostmi a ņebříčkem hodnot. StejnČ jako kaņdý
človČk i kaņdá literární postava v sobČ můņe nést znaky nČkolika archetypů, ovńem jeden
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vņdy převaņuje nad ostatními a určuje tak slabé a silné stránky, vlastnosti i morální hodnoty
dané postavy.
V rámci této práce se budeme vČnovat předevńím archetypu hrdiny, jehoņ se pokusíme
aplikovat na ņenskou postavu v literatuře fantasy. V tomto snaņení v hrdince zajisté
nalezneme i jiné archetypy, a to předevńím archetyp matky a animy.
Hrdina je archetypem statečného človČka, jenņ je schopen vykonávat hrdinské činy.
Mívá nadlidské schopnosti a idealizované charakterové vlastnosti. Hrdina překonává
překáņky, které mu osud staví do cesty a svým vítČzstvím, překonáním tČchto překáņek,
zdolává zlo a dochází tak k vítČzství vČdomí nad nevČdomím (Jung 1997: 246).
Tento archetyp tak symbolizuje vČdomé ego. Typická je pro hrdinu cesta, která mu
umoņņuje objevení sebe sama. Na této cestČ se hrdina obvykle setkává se svým nepřítelem, se
zlem, nebezpečím, neočekávanými situacemi, strachem. To vńe je nezbytné pro vnitřní vývoj
a růst hrdiny. Podle Junga je hrdina nejčistńí a nejúplnČjńí z archetypů: „Hrdina představuje
nevČdomé bytostné Já človČka a to se empiricky projevuje jako suma a nejúplnČjńí a nejčistńí
prototyp vńech archetypů― (Jung 2009: 236).
Anima, je stručnČ řečeno archetypická ņenská postava v nevČdomí muņe. Anima je
obrazem ņenské bytosti uvnitř muņe, je jeho opravdovým ideálem a vČtńinou bývá odvozena
z obrazu matky. Jedná se o obraz ņenství v psýché muņe, který poznáváme skrze projekci na
osobu opačného pohlaví (von Franz 2015: 59-73).
Anima představuje nevČdomí, citovost, erotičnost. Podle pojetí Junga stojí muņský
princip nad ņenským jako nositel toho vzneńenČjńího. Ņenská hrdinka bývá vČtńinou
podřízena nČjakému muņskému principu, obvykle je zobrazována jako čistá panna, oddaná
manņelka, obČtavá matka, jejími typickými vlastnostmi jsou citovost, pečovatelství,
obČtavost. Za nejvyńńí ctnost takovýchto hrdinek je povaņována cudnost a podřazenost.
Ovńem ņenská hrdinka můņe být představena i jako záporný archetyp, a to v podobČ sexuální
svůdkynČ, jako jsou čarodČjnice, bludičky, dračice, tyto ņeny jsou morálnČ odsouzeny
a potrestány (Morris 2000: 25-48).
Archetyp matky, představuje ņenství a moudrost. Jung tento archetyp popisuje jako to,
co je dobrotivé, pečující, poskytující růst, plodnost a potravu, pomáhající instinkt, avńak
zároveņ ji popisuje jako to, co je tajné, temné, skryté, pohlcující, svádČjící. Matce byly určeny
tři základní vlastnosti: dobrota, váńeņ a temnota (Jung 1997: 193). Matka má tedy dvČ
stránky, dobrotivou a milující a naopak temnou, vzbuzující strach.
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Tento archetyp se můņe vyskytovat v nČkolika formách, a to například jako vlastní
matka, babička, tchýnČ, kojná, chůva, jako bohynČ - Matka Boņí, Deméter, Sofia. Uvádím zde
pouze příklady, vyskytující se jako postava.
Dále se budeme vČnovat hlavním ņenským postavám v dílech fantasy literatury. Jako
teoretická předloha bude vyuņita kniha Josepha Campbella: Tisíc tváří hrdiny (2000). Zde
Campbell podrobnČ popsal tzv. cestu hrdiny, to co hrdinu dČlá hrdinou, jeho dobrodruņství.
Toto dobrodruņství začíná odchodem, opuńtČním domova, započetím cesty hrdiny. Na své
cestČ potkává stínové postavy, své protivníky, je vystavován různým zkouńkám, nachází
pomocníky, společníky na cestu. Nakonec bývá podroben nejvyńńí zkouńce, za kterou získá
odmČnu. Hrdinovým posledním úkolem je návrat.
Co se týče samotné postavy hrdiny, mívá vČtńinou zvláńtní původ, či mimořádné
schopnosti, například v mytologii to byli různí polobohové, ve fantasy literatuře existuje
nepřeberné mnoņství moņností, od upírů přes víly, aņ po sirotky vychované zvířaty. Hrdina se
dále vyvíjí vČtńinou v bojovníka, který zachraņuje nČjakou osobu, kraj, zemi, svČt, před
nebezpečím, ať uņ je toto nebezpečí představováno vyńńími silami, mýtickými stvořeními či
krutovládci suņujícími lid. V průbČhu dobrodruņství se hrdina stává i milencem, zvláńtností je,
ņe v mnohých fantasy příbČzích se hlavní hrdina milencem nestane, soustředí se na svůj úkol
a radosti lásky jsou mu odepřeny, roli hrdiny milence přejímají postavy vedlejńí, různí
hrdinovi pomocníci a společníci.
Pro potřeby tohoto příspČvku jsem vybrala čtyři hrdinky fantasy literatury, které si
probereme podrobnČji.
První hrdinku, které se budeme vČnovat, stvořil Juraj Červenák. Jedná se o vČdmu,
zaklínačku Mirenu, vybrala jsem si její dobrodruņství, které Červenák nazval Kapka krve
(2010). Její dobrodruņství začíná odchodem z prozatímního útočińtČ, ve kterém se jí velice
líbilo, dokonce přemýńlela, ņe zde i přezimuje, ovńem ņenám kníņete Vńevlada se nelíbilo, ņe
se stala jeho nejoblíbenČjńí milenkou. Po pokusu o její vraņdu se rozhodla odjet. Hned na
počátku této cesty ji dostihne posel, který pro ni má úkol, jako vČhlasnou zaklínačku si ji chce
najmout na vyřeńení nadpřirozené záhady. Ovńem není jediná, kterou si chtČjí páni daného
posla najmout, do svých sluņeb jiņ povolali čarodČje Kruvoje, který se tak stává Mireniným
společníkem a pomocníkem. První zkouńka nastane jeńtČ týņ den, kdy se před vČdmou objeví
dva Kruvojové a ona musí rozhodnout, který z nich je pravý, a který je démon, jenņ díky krvi
umí napodobit nejen vzhled, ale i chování človČka, jehoņ krev poņil. Po úspČńném
absolvování první zkouńky oba společníci sestupují do podsvČtí – do dolu, z nČhoņ tito
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démoni vyńli (je jich sedm). Zde dochází k přímému boji se zlem, který kladní hrdinové
prohrají, navíc se je démoni v dole pokusí zavalit. Ven se díky KruvojovČ obČti dostane pouze
Mirena, která dokončení úkolu bere jako svou povinnost. Po boji v dolech zůstali pouze tři
démoni, se kterými se zaklínačka musí utkat. Kdyņ je jiņ na pokraji svých sil a poslední
démon se dá na útČk, na scénČ se opČt objeví ztracený společník, který úkol dokončí a díky
svým léčitelským vČdomostem pomůņe vČdmČ navrátit se zpČt do ņivota.
Druhou hrdinku stvořila Jana Rečková a příbČh pojmenovala Záviství (2014). Hrdinka
jiņ od počátku upozorņuje na svůj zvláńtní původ, je totiņ poloviční rusalka, jejíņ lesní jméno
je Slzička. Setkáváme se s ní ve chvíli, kdy ņije na ubytovnČ a ņiví se mytím nádobí. Jednoho
dne vńak dostane nČkolikero varování, a tak nasedá do autobusu a odjíņdí pryč. Vystoupí na
nČjaké zastávce poblíņ lesa a témČř okamņitČ se setká s Ostrachem, jenņ se stane jejím
pomocníčkem. Ostrach ji dovede do jedné velice zvláńtní vesnice, ve které se setká s jeńtČ
zvláńtnČjńí dívkou. Rusalka neví, co se v této vesnici dČje, ale chce tomu přijít na kloub
a pomoci zdejńím lidem. V průbČhu pobytu se hrdinka stává i milenkou, přičemņ právČ
milenec jí pomůņe vyřeńit záhadu, jejíņ rozuzlení začíná jiņ tuńit. Tajemná dívka je
nadpřirozenou bytostí, jeņ vesnici pomáhá, udrņuje v ní klid, harmonii a přináńí ji jakési ńtČstí.
Ovńem kaņdý podzim dívka umírá, aby se na jaře opČt objevila. Avńak čím déle je dívka pryč,
tím více vesnice trpí, stávají se různé nehody a zlé náhody. Díky rusalce, můņe dívka tento
rok zůstat mnohem déle, neņ kdykoli jindy. Poslední zkouńce je vystavena ve chvíli, kdy se
má rozhodnout, jestli odjede se svým milencem nebo zůstane, existuje totiņ riziko, ņe by ji
dívka mohla vzít s sebou do krajiny smrti. Rozhodne se zůstat a pomoci dívce s odchodem.
Její tČlo vesničané odnesou k lesu, kde se jí ujmou lesní bytosti, které ji uloņí ke spánku do jiņ
připravené jeskyņky. Nańe hrdinka odkládá vńechny své vČci a vrací se zpČt do svého
původního domova, do lesa. Alespoņ do jara.
Velice typický a neotřelý pohled na ņenskou hrdinku má Petra Neomillnerová. Pro
potřeby tohoto článku jsem si vybrala její témČř čtrnáctiletou hrdinku Loty (Noční lovy,
2014). I přes svůj vČk je vńak povaņována za dospČlou a také se tak chová. Je ņačkou
zaklínačské ńkoly. Také má zvláńtní původ, jejím otcem byl temný elf. V průbČhu tohoto
dobrodruņství se dokonce stává hrdinkou milenkou. Počátkem dobrodruņství se stává její
rozhodnutí odejít z pod křídla svého ochránce a pomstít svého milence, jenņ se stal obČtí
ńikany, týrání a znásilņování ze strany jednoho z učitelů. Pomsta se stává úkolem, který se
rozhodne vykonat spolu s jedním spoluņákem a s tím, jehoņ chce pomstít. Loty jako poloviční
elfka si dá za úkol vyvolat démona, jenņ způsobí smrt tyranskému učiteli. Poté, co vńe
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dopadne podle jejich představ, se její ochránce dozví o jejím mileneckém vztahu se
spoluņákem, a jelikoņ se mu tento vztah nelíbí, udČlí zaklínačce domácí vČzení, coņ je
problém, protoņe nemá kdo poslat démona zpČt, odkud přińel, a ten tedy řádí dál. Elfka se
musí podrobit dalńí zkouńce, tentokrát je to zkouńka svČdomí. Musí se ke vńemu přiznat,
vystavit se tam hnČvu mistrů a přijmout trest, který jistČ přijde. Jinak jí vńak její ochránce
nedovolí vyjít ven a démona poslat pryč. V této zkouńce obstojí, obstojí i v té, která přijde při
samotném odvolávání démona, který ji přesvČdčuje, aby ho neposílala pryč, aby spolu dále
zabíjeli. Poté dojde k návratu do předchozího ņivota. Mistři díky ní uznají svou chybu, vČdí,
ņe mČli proti tyranovi zakročit. Ovńem i tak je mladá zaklínačka donucena zaplatit jistou cenu,
neboť se jednalo o úkladnou vraņdu, za coņ musí následovat trest.
Poslední hrdinka, o které bych se chtČla zmínit, je sedmiletá holčička, která vńak jiņ od
svého početí dČlá rozhodnutí jako dospČlá osoba, neboť je vČdmou a je si toho vČdoma jiņ od
svého počátku. Touto hrdinkou je Malucha (2014) z pera Adama Andrese. Jiņ v matčinČ lůnČ
se rozhodla vypudit ze sebe veńkeré zlo, z nČhoņ vzniklo její dvojče, které ji při narození
chtČlo uńkrtit pupeční ńņůrou. Toto zlo Malucha označila, porodní bába znak vidČla a dvojče
okamņitČ usmrtila. Poté vńak dońlo k osudové chybČ, dítČ nebylo řádnČ pohřbeno, nedostalo
jméno a navíc byla jeho existence zatajena, vČdČla o ní pouze porodní bába a samotná matka.
Od té chvíle se Maluńe kaņdý rok stala nČjaká nehoda, kterou přeņila jen díky ńtČstí a svému
starńímu bratrovi. V sedmi letech, kdy málem utone pod ledem, se vrátí aņ ke svému početí,
vńe tak odhalí a vydá se na cestu nápravy oné křivdy. Z jejího dvojčete se stala zahořklá
rusalka, která touņí po pomstČ. Ve vyřeńení tohoto úkolu jí pomáhá právČ bratr, který nad ní
vņdy drņel ochrannou ruku. Jako první je nutné navńtívit zaklínačku, která jim poradí.
S dalńím úkolem pomáhá otec, neboť ten jako jediný nenese ņádnou vinu a tudíņ můņe mluvit
s rusalkou, která po jeho smrti netouņí. Díky tomu mohou zjistit, kde se nachází její tČlíčko
a mohou ji řádnČ pohřbít. Na této cestČ si Malucha uvČdomí, ņe je vČdma, coņ byl důvod
k vypuzení vńeho zla. UvČdomí si vńak, ņe díky tomu není celistvá, ņe ji nČco chybí, ņe človČk
nemůņe být pouze dobrý. V okamņiku prozření se rozhodne pro návrat, pro znovu spojení
obou svých polovin.
Kaņdá z uvedených hrdinek mČla zvláńtní původ, či schopnost, ať uņ se jednalo
o zaklínačku, poloviční rusalku, elfku či vČdmu. Hrdinky, které jiņ na to mČly vČk, se staly
i milenkami. Vńechny zaņily jakýsi druh odchodu, ať uņ se jednalo o opuńtČní nČjakého místa,
odvrácení se od svého ochránce, či odvrhnutí vńeho zla ze sebe samé. Kaņdá z hrdinek nańla
i své společníky a pomocníky, jednalo se o kolegy z branņe, nadpřirozené bytosti, spoluņáky,
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rodinné přísluńníky, nČkteří z nich se stali jejími milenci. Kaņdá z hrdinek se stala i bojovnicí.
Mirena jí je ze své podstaty, zde bojovala za lid obývající okolí daného dolu. Slzička bojovala
za lepńí ņivot tajemné dívky, Loty za svého milence a Malucha v jistém smyslu za sebe sama,
ale zároveņ i za svou rodinu Nakonec kaņdá hrdinka musela podstoupit nejvyńńí zkouńku,
opČt v různé podobČ – boj proti přesile, tČņké rozhodnutí, či přiznání chyby a její náprava. Po
nejvyńńí zkouńce dońlo vņdy k návratu, opČt v různé podobČ, jednalo se o návrat do ņivota,
k dřívČjńímu ņivotu, či své původní podstatČ.
Slzička i Loty by mohly být povaņovány za animu, neboť jejich milenci jsou jimi
přímo okouzleni. Rusalkou je její milý okouzlen od prvního setkání a také proto ji prozradí
tajemství, které tíņí jejich vesnici, i kdyņ to nemČl dČlat. Slzička by vńak mohla představovat
i archetyp matky, neboť o tajemnou dívku pečuje po celý svůj pobyt ve vesnici, tato péče je
předevńím psychického rázu, pomáhá dívce být ńťastnou a tak být déle při ņivotČ.
Podle mého názoru jsou tedy vńechny uvedené ņenské postavy právoplatnými
hrdinkami a mohou se řadit na roveņ muņským hrdinům, jak je charakterizuje Joseph
Campbell ve své knize.

Summary
We focus on female character in fantasy literature. Firstly we describe the term
of archetype, archetypal character, and archetype of a hero, anima and the mother. Main part
is devoted to particular heroines. These female characters are compared with general
description of a hero which has been created according to male characters. As a result,
we found out that according to these criteria many female characters can be considered
as heroes – heroines.
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Abstract: In the years 1948-1989 the mass media in Poland was entirely controlled
by the Polish United Worker‟s Party. Local media were for the provincial structures
of the Communist Party one of the most common channel activity agitation and propaganda.
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Lokalne media były dla wojewódzkich struktur PZPR jednym z najpowszechniejszych
kanałów działalności agitacyjno-propagandowej (Pasko 2002: 215). Z punktu widzenia
Komitetu Wojewódzkiego PZPR zadanie takie spełniały: istniejąca od 1 stycznia 1952 r.
„Trybuna Opolska‖1, a także uruchomiona 18 czerwca tego samego roku opolska Ekspozytura
Polskiego Radia2, która po 3 latach została przekształcona w RozgłośniĊ Regionalną
Polskiego Radia. Mniejsze znaczenie dla władz partyjnych miały: miesiĊcznik społecznokulturalny „Opole‖ (od maja 1970 r.) (Bereszyński 2012: 37) oraz utworzona w kwietniu
1971 r. Redakcja Opolskich Programów Telewizyjnych, która podlegała naprzemiennie:
katowickiemu ośrodkowi telewizyjnemu oraz opolskiej Rozgłośni Regionalnej Polskiego
1

Po reformie administracyjnej w 1975 r. dziennik wychodził jako „Trybuna Odrzańska‖, do pierwotnej nazwy
powrócono w marcu 1981 r. W latach 1952-1981 „Trybuna Opolska/Odrzańska‖ była wydawana jako organ
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu, a od 1981 r. po prostu jak organ PZPR. Za: Z. Bereszyński,
Opolszczyzna a władza komunistyczna w latach 1945-1980. Historyczne podglebie opolskiej „Solidarności”,
Opole 2012, s. 37.
2
18 czerwca 1952 roku uruchomiono EkspozyturĊ Polskiego Radia w Opolu z siedzibą w willowym budynku
przy ul. Zajączka 5 w dzielnicy „generalskiej‖. Uruchomiony program lokalny w wymiarze 15 minut dziennie,
który przekazywano słuchaczom za pomocą radiofonii przewodowej. W końcu 1955 roku przystąpiono do prac
adaptacyjnych w budynku przy ulicy Piastowskiej 20, gdzie rozgłośnia mieściła siĊ aż do czerwca 1994 roku.
Za: www.radio.opole.pl/111,152,od-radiowezla-po-cyfrowa-jakosc z dnia 27.01.2016 r.
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Radia (www.opole.tvp.pl). Wymienione instytucje medialne nie były oczywiście wszystkimi
jakie funkcjonowały w omawianym okresie w województwie opolskim, niemniej na tych
czterech podmiotach koncentrowały najwiĊkszą uwagĊ lokalne władze partyjne (Glensk 1986:
117-131).
Przez okres od czerwca 1950 r. do grudnia 1951 r. KW PZPR w Opolu korzystało
pośrednio z organu prasowego KW PZPR w Katowicach „Trybuny Robotniczej‖, która dla
potrzeb województwa opolskiego drukowała specjalne wydanie opolskie3. Wpływ opolskich
władz partyjnych na funkcjonowanie katowickiego dziennika, a nawet opolskiego dodatku był
bardzo ograniczony. Przez półtora roku KW PZPR w Opolu był pozbawiony własnego organu
prasowego, którego funkcjonowanie normowały zapisy w statucie partii (Deklaracja..., 1949).
Powstanie „Trybuny Opolskiej‖ zainicjowane było przez dziennikarzy związanych
z katowicką „Trybuną Robotniczą‖. Początkowo nakład gazety ustalono na poziomie 100 tys.
egz. w formacie 4-stronnicowym („TO‖ 1952, nr 3: 1). Pierwszym redaktorem naczelnym
opolskiego dziennika partyjnego został Aleksander Masiewicki, który uprzednio kierował
olsztyńskim
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UrzĊdem

Kontroli
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Publikacji

i

Widowisk

(www.krytykapolityczna.pl). W lokalnej hierarchii elit partyjnych pozycja redaktorów
naczelnych „Trybuny Opolskiej‖ była stosunkowo wysoka o czym świadczy fakt, niemal
stałej ich obecności w składzie Egzekutywy KW (APO, sygn. 273, k. 216; sygn. 7, k. 14;
sygn. 306, k. 122; sygn. 307, k. 2).
W pierwszych latach funkcjonowania redakcja „Trybuny Opolskiej‖ bazowała
w bardzo dużym stopniu na przedrukach „Trybuny Ludu‖, a także lakonicznych informacjach
Polskiej Agencji Prasowej. Podobnie jak inne wojewódzkie gazety partyjne borykała siĊ
z problemami organizacyjno-kadrowymi (Pasko 2002: 227).
Po nieco ponad roku (16 stycznia 1953 r.) od ukazania siĊ pierwszego numeru
dziennika Egzekutywa KW dokonała obszernej oceny jego funkcjonowania. Odpowiedzi na
pytania członków organu wykonawczego komitetu udzielał Aleksander Masiewicki, redaktor
naczelny „Trybuny Opolskiej‖. Jego zdaniem dział partyjny, działalność którego budziła
najwiĊcej zastrzeżeń, miał niedostateczną obsadĊ dziennikarską. Powodem negatywnej oceny
były także, dużo wiĊksze oczekiwania wobec pracowników tego działu, którzy z punktu
widzenia władz musieli być wysoko postawieni członkowie PZPR. Kryterium tego nie
spełniał niemal nikt w redakcji. Natomiast do pozytywnych zmian zachodzących w redakcji
zaliczył poprawĊ w relacjach z redaktorem naczelnym, który służył pomocą młodym
3

Dziś ukazał się pierwszy numer „Trybuny Opolskiej”, „Trybuna Robotnicza‖, nr 1 (1 I 1952 r.), s. 2.
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dziennikarzom w pracy redakcyjnej, rozmawiając z nimi i wskazując ewentualne
niedociągniĊcia (APO, sygn. 266, k. 48-49). Masiewicki negatywnie oceniał przepływ
informacji miĊdzy redakcją a KW. Z kolei Józef Buziński (sekretarz rolny KW) zwracał
uwagĊ na niedostateczne wsparcie ze strony komitetów powiatowych partii dla
korespondentów terenowych dziennika4, którzy nie posiadali z reguły dostatecznego
rozeznania w bieżących wydarzeniach. Krytycznie pracĊ Masiewickiego oceniała sekretarz
KW Jadwiga Ludwińska, która wskazywała, na jego zbyt małe zaangażowanie w działalność
partyjną, a także znikome uczestnictwo w spotkaniach terenowych. Wynikało to z nadmiaru
obowiązków redakcyjnych, związanych przede wszystkim z koniecznością wprowadzania
znacznych korekt w tekstach artykułów przedkładanych przez dziennikarzy. Jako
usprawiedliwienie dla siebie Masiewicki wskazywał na fakt, bardzo dużej rotacji w młodym
zespole redakcyjnym, która sprawiała, iż niezbĊdnym było ciągłe wdrażanie nowych
pracowników. Czynności te były czasochłonne i przyczyniały siĊ do niemożności
podnoszenia jakości artykułów publikowanych na łamach „Trybuny Opolskiej‖. Z kolei
I sekretarz KW Roman Nowak wskazywał na brak współpracy poszczególnych działów
tematycznych redakcji dziennika z wydziałami KW, co postanowiono zmienić, podobnie jak
fakt podejmowania przez redakcjĊ autonomicznych decyzji w zakresie wprowadzanych zmian
(APO, sygn. 266, k. 51-54). Kilka miesiĊcy po opisanym posiedzeniu Egzekutywy KW
Aleksander Masiewicki został usuniĊty ze stanowiska redaktora naczelnego opolskiego
dziennika partyjnego.
Poza wąskie ramy biuletynowego charakteru dziennika wychodził wydawany w latach
1953-1958 dodatek do „Trybuny Opolskiej‖ pt. „Głosy z nad Odry‖, który początkowo
ukazywał siĊ co dwa tygodnie, a nastĊpnie w odstĊpach tygodniowych. Dodatek ten pełnił
w głównej mierze funkcjĊ propagatora historii, tradycji i kultury Śląska Opolskiego (Glensk
1986: 121).
Po kilku miesiącach wakatu, we wrześniu 1953 r., nowym redaktorem naczelnym
„Trybuny Opolskiej‖ został Henryk Werebejczyk. Nie pracował on nigdy jako dziennikarz,
a tym bardziej nie kierował wcześniej jakimkolwiek pismem. Niemniej dla władz partyjnych
ważniejszym było ukończenie dwuletniej Szkoły Partyjnej przy KC oraz doświadczenie
zawodowe w Głównym UrzĊdzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1949-1951)
(Werebejczyk 2012: 124). Werebejczyk w okresie pełnienia funkcji redaktora naczelnego
4

W 1953 r. „Trybuna Opolska‖ współpracowała z ok. 1200 korespondentami terenowymi, dla porównania
„Gazeta Białostocka‖ z 400 korespondentami. Za: Pasko, A. Kulisy władzy ludowej w województwie
białostockim (1948-1956), Białystok 2002, s. 217.
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„Trybuny Opolskiej‖ podobnie jak poprzednik i nastĊpcy był członkiem Egzekutywy KW,
a także służył pomocą I sekretarzowi KW w przygotowywaniu przemówień na konferencje
wojewódzkie i posiedzenia plenarne (Wywiad...).
W listopadzie 1955 r. sekretarze KW: Aleksander Majewski i J. Ludwińska
sugerowali, aby w związku z pojawiającymi siĊ artykułami niezgodnymi z „linią partii‖
dokonać zmiany na stanowisku redaktora naczelnego „Trybuny Opolskiej‖, składając w tej
sprawie wniosek do KC. Główną przyczyną zastrzeżeń pod adresem H. Werebejczyka,
kierującego wówczas dziennikiem było dopuszczenie do publikacji artykułu Zofii Senft pt.
„Widmo pani Dulskiej‖ (APO, sygn. 294, k. 164-165). Autorka we wspomnianym tekście
obnażyła niewłaściwe postawy przedstawicieli aparatu władzy wskazując na brak spójności
miĊdzy promowanymi ideami, a rzeczywistymi czynami. Sam Werebejczyk po latach
stwierdził, że władze partyjne oczekiwały od dziennikarzy, aby dokonywali rzetelnej krytyki
wszelkich nieprawidłowości i niedociągniĊć, z drugiej zaś strony tego typu działalność
postrzegana była jako szkodliwa, wymierzona w interesy PZPR (Wywiad...). Dostrzegał
konieczność przeprowadzenia zmian w partii i państwie. W 1956 roku zaliczany był do
reformatorskiego skrzydła Egzekutywy KW (Tarka 2007: 297). Mimo zarzutów wobec
Werebejczyka faktyczna zmiana na stanowisku redaktora naczelnego „Trybuny Opolskiej‖
miała miejsce dopiero w początku 1957 r. (Werebejczyk 2012: 148-154), 22 lutego tegoż roku
Egzekutywa KW zatwierdziła na tĊ funkcjĊ Stanisława Kosickiego, późniejszego
wieloletniego prezesa Głównego UrzĊdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1972-1990)
(APO, sygn. 300, k. 56).
Przełom lat 1956 i 1957 cechowało osłabienie kontroli mediów ze strony władz
partyjnych borykających siĊ z problemami wewnĊtrznymi5. W numerze 257 „Trybuny
Opolskiej‖ z 27/28 października 1956 r. ukazały siĊ dwa istotne teksty: Rezolucja podjęta na
otwartym zebraniu podstawowej organizacji partyjnej przy redakcji „Trybuny Opolskiej”
oraz Czego oczekujemy od Plenum KW, sygnowany przez Kolegium Redakcyjnego dziennika.
Redaktorzy w formie swego rodzaju ultimatum oczekiwali od lokalnych władz partyjnych
odpowiedzi na szereg istotnych pytań dotyczących najważniejszych problemów bĊdących
skutkiem dotychczasowej polityki, jak również przyszłych działań. Tekst ten opublikowany
w dniu rozpoczĊcia posiedzenia plenarnego KW był formą nacisku na decyzje jego członków
(Tarka 2007: 299-300), a także potwierdzeniem znacznego rozluźnienia kontroli władz
partyjnych nad swoim organem prasowym.
5

DostĊp z: www.edwardpochron.blog.pl (2016-05-02).
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W sierpniu 1957 r. Feliks Hajduczek (redaktor „Trybuny Opolskiej) członek
Egzekutywy KW, informował pozostałych jej członków o braku napływu korespondencji
krytycznych z terenu. PrzyczynĊ takiego stanu rzeczy upatrywał w obawach przed represjami
potencjalnych informatorów. Winą za taki stan rzeczy obarczał komitety powiatowe
i podstawowe organizacje partyjne, które jego zdaniem powinny wziąć w obronĊ osoby,
słusznie krytykujące nadużycia lub nieprawidłowości (APO, sygn. 301, k. 138-139).
Niespełna 4 miesiące później Egzekutywa KW poddała ostrej krytyce opolską Rozgłośnie
Polskiego Radia, a przede wszystkim szefującą jej J. Ludwińską, za dopuszczenie do
upublicznienia felietonu Gustawy Siuciak (żony byłego przewodniczącego Wojewódzkiej
Komisji Kontroli Partyjnej), w którym krytykowała ona postawy członków partii, ukazując
ich nadużycia, m.in. w kontekście działalności Komisji Weryfikacyjnej. Autorka tekstu
w pierwszej kolejności przedłożyła go redakcji „Trybuny Opolskiej‖, jednak nie został on
opublikowany na jej łamach (APO, sygn. 302, k. 172-173). W obronie felietonu G. Siuciak
wystąpiła Ludwińska, która wprawdzie przyznała, że autorka w tym jak i w poprzednich
tekstach (nieopublikowanych) przedstawiała sytuacjĊ niezgodnie z „linią partii‖. Niemniej
redaktor naczelna rozgłośni uważała, że przykłady przedstawione w felietonie były
prawdziwe, a od osób rzeczywiście dopuszczających siĊ nadużyć należało siĊ natychmiast
odciąć. Ludwińska ponadto argumentowała, że tego typu felieton miał ukazać lokalne
kierownictwo PZPR jako dążące do uzdrowienia „szeregów partyjnych‖. Przeciwnego zdania
byli członkowie Egzekutywy, którzy jednoznacznie uznali felieton G. Siuciak, jako szkodliwy
dla wojewódzkiej organizacji partyjnej, natomiast WKKP zalecili zająć siĊ sprawą samej
autorki. W tym okresie opolskiej rozgłośni zarzucano ponadto zbyt mało regionalny
charakter, a przede wszystkim unikanie trudnych tematów społeczno-politycznych, uciekanie
w problematykĊ kulturalną oraz emisjĊ utworów literackich autorstwa etatowych dziennikarzy
(APO, sygn. 302, k. 172-188).
Prowadzona w latach 1957-1958 weryfikacja wewnątrzpartyjna, a także redukcja
zatrudnienia w aparacie partyjnym objĊła także opolskie media. Działania te przyczyniły siĊ
także do poprawy wyników finansowych „Trybuny Opolskiej‖ bĊdącej na własnym
rozrachunku gospodarczym. Jeszcze w 1956 r. roczna dotacja dla dziennika wynosiła
2,6 miliona złotych, dwa lata później już tylko 170 tysiĊcy zł (APO, sygn. 303, k. 43), a po
1959 r. generował on zyski, głównie za sprawą wspomnianego znacznego ograniczenia stanu
zatrudnienia dziennikarzy (z 47 do 29), pracowników administracyjnych, a także dziĊki
wiĊkszym wpływom z tytułu usług ogłoszeniowych. Wojewódzka Komisja Rewizyjna
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zwracała uwagĊ na fakt, że mimo wprowadzonych oszczĊdności nie odbijało siĊ to na
poziomie dziennika, tak pod wzglĊdem zawartości, jak również szaty graficznej (APO, sygn.
165, k. 73). Z kolei wspomnianą szatĊ graficzną przedstawiciel Biura Prasowego KC PZPR
oceniał negatywnie, jego zdaniem jakość wydruku grafik nie była najlepsza, podobnie jak ich
dobór (brak powiązania fotografii z opisywanymi treściami) (APO, sygn. 303, k. 45-46).
Gazeta wychodziła wówczas czarno-biała, sytuacja ta zmieniła siĊ nieznacznie dopiero
5 grudnia 1971 r., kiedy wprowadzono kolorowe czcionki i winiety.
W listopadzie 1958 r. I sekretarz KW Paweł Wojas stwierdził, że dziennikarze
lokalnych mediów podejmując temat krytycznej oceny działalności instancji partyjnych lub
wybranych członków partii powinni w pierwszej kolejności konsultować tego typu informacje
z właściwymi jednostkami KW. Zasada taka niemal w zupełności uniemożliwiała potencjalną
rzetelność dziennikarską, choć w opinii kierownictwa partii miała być gwarancją
wspomnianej rzetelności (APO, sygn. 307, k. 34). Rok później członkowie Egzekutywy KW
wytykali redaktorowi naczelnemu „Trybuny Opolskiej‖ zbyt małą liczbĊ artykułów
krytycznych jakie pojawiały siĊ na łamach dziennika (APO, sygn. 312, k. 125-131).
W 1960 r. władze partyjne zwróciły uwagĊ na problemy techniczne opolskiej
rozgłośni radiowej, która miała bardzo ograniczony zasiĊg (APO, sygn. 315, k. 30-37). Radio
w tym okresie było najbardziej powszechnym środkiem masowego przekazu, odbiorniki
radiowe posiadała niemal każda rodzina w mieście i co druga na wsi (w województwie
opolskim w 1960 r. było niespełna 140 tysiĊcy radioodbiorników) (APO, sygn. 315, k. 67).
Mały zasiĊg radia opolskiego (około 10 km), znacznie ograniczający liczbĊ potencjalnych
słuchaczy, przyczyniał siĊ do spadku zaangażowania dziennikarzy. Mimo zapewnień ze
strony Komitetu ds. Radiofonii i Telewizji oraz Ministra Łączności opolska rozgłośnia nie
otrzymała nowego nadajnika, w związku z czym dobrą jakość odbioru posiadało zaledwie
2 % powierzchni województwa (APO, sygn. 341, k. 176).
Od 1960 r. dziennik partyjny wykorzystywano do zwalczania tzw. „rewizjonizmu
zachodnioniemieckiego‖. W ocenie władz partyjnych szczególnie pozytywną rolĊ odegrać
miały artykuły Jerzego Opolskiego (APO, sygn. 313, k. 132). Egzekutywa KW przychylnie
oceniała również działania opolskiego radia, które poprzez emisjĊ utworów muzycznych w
jĊzyku polskim zwalczało „rewizjonizm zachodnioniemiecki‖ rozumiany jako słuchanie
muzyki niemieckiej (APO, sygn. 322, k. 77). W działalności władz partyjnych w latach 60.
duże znaczenie miała walka z Kościołem katolickim realizowana poprzez laicyzacjĊ służby
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zdrowia, oświaty, a także represje fiskalne wymierzane w parafie i zakony (APO, sygn. 337,
k. 176).
W listopadzie 1968 r. I sekretarz KW Marian Miśkiewicz w liście do Tadeusza
Galińskiego – prezesa Zarządu Głównego RSW „Prasa‖ zwrócił siĊ z propozycją poszerzenia
krĊgu czytelników „Trybuny Opolskiej‖ poprzez zwiĊkszenie nakładu wydania niedzielnego
do 130 tys. egzemplarzy (z około 110 tys.) przy jednoczesnym wzroście objĊtości dziennika z
4 do 6 stron. Rozwiązaniem problemu miało być sfinalizowanie budowy nowej drukarni
(APO, sygn. 887, k. 116-117). Faktycznie nowy obiekt Zakładów Graficznych w Opolu
ukończono w 1975 r.
W maju 1970 r. po 5 latach starań rozpoczĊto wydawanie miesiĊcznika społecznokulturalnego „Opole‖ (Jaglo 2005). Od pisma tego władze partyjne nie oczekiwały tak dużego
zaangażowania politycznego jak od prasy codziennej. W pierwszych latach ukazywania siĊ
pisma nakład wynosił około 5-7 tys. egzemplarzy (APO, sygn. 1906, k. 12). NajwiĊkszym
problemem był bardzo wysoki wskaźnik zwrotów, który wahał siĊ od 29,1 % do 52,9 %
(ówczesną dopuszczalną wartością było 15 %). MiesiĊcznik najwiĊkszą popularnością cieszył
siĊ w Opolu, a także co zaskakujące w powiecie niemodlińskim. Z kolei niemal 10-krotnie
mniej popularny był w powiecie oleskim (APO, sygn. 1907, k. 47-52).
Początek lat 70. przyniósł zmiany w sytuacji opolskiego radia i telewizji. Kluczowe
znaczenie miały tutaj: porozumienie zawarte 20 września 1971 r. pomiĊdzy Zjednoczeniem
Stacji Radiowych i Telewizyjnych w Warszawie a PWRN w Opolu oraz uchwała
Egzekutywy KW PZPR w Opolu z 3 lutego 1972 r. w sprawie rozwoju prasy lokalnej, radia
i telewizji oraz bazy poligraficznej w latach 1972-1975 (APO, sygn. 585, k. 6). Wcześniej,
w kwietniu 1971 r. tematem posiedzenia Egzekutywy KW była ocena sytuacji i potrzeb
rozwoju bazy technicznej radia, telewizji i łączności na terenie woj. opolskiego. Ówczesny
I sekretarz KW Józef Kardyś zwracał uwagĊ, na fakt słabej słyszalności wszystkich polskich
programów radiowych, a w szczególności opolskiej rozgłośni. Dla władz sytuacja była o tyle
niewygodna, że na znacznym obszarze województwa słuchacze mogli odbierać dość dobrej
jakości sygnał nadawany przez zagranicznej stacje radiowe (niemieckie i czechosłowackie).
Słabe pokrycie sygnałem radiowym, a także brak własnego regionalnego ośrodka
telewizyjnego w opinii członków Egzekutywy KW przyczyniał siĊ do znacznych trudności
w zakresie oddziaływania na społeczeństwo. Problem ten dotyczył szczególnie wzmagających
siĊ dążeń emigracyjnych znacznej czĊści ludności rodzimej. CzĊściowym rozwiązaniem
niedogodnej
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przedstawicielstwa telewizyjnego, które podlegało pod katowicki ośrodek. Egzekutywa
KW zobowiązała Wydział Propagandy i Agitacji do opracowania dokumentu dotyczącego
sytuacji w zakresie zaplecza technicznego radia i telewizji (APO, sygn. 361, k. 113-115).
W styczniu 1972 r. Plenum KW podjĊło szereg decyzji 6 mających na celu rozwój lokalnych
mediów (nie wszystkie udało siĊ zrealizować) (APO, sygn. 101, k. 157). Egzekutywa

KW

w formie uchwały zalecała także budowĊ nowej bazy lokalowej Rozgłośni Polskiego Radia,
a także redakcji Opolskich Programów Telewizji. Zgodnie z informacjami przekazanymi
przez Romana Pillardego (naczelnego redaktora Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu) nowy
obiekt rozgłośni miał powstać w 1976 r. (APO, sygn. 104, k. 55, 197). W listopadzie 1973 r.
Egzekutywa KW podjĊła decyzjĊ o podporządkowaniu lokalnych struktur telewizyjnych
Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Opolu, od tego momentu ogólny nadzór nad
publicystyką „Trybuny Opolskiej‖ i PRiTV oraz działalnością SDP pełnił sekretarz
propagandy KW (APO, sygn. 380, k. 65).

Kolejne

lata

przyniosły

dalsze

postĊpy

w modernizacji opolskiej mediów. W I kwartale 1974 r. oddano do użytku studio
stereofoniczne emitujące program ogólnopolski i lokalny. Ponadto przeprowadzono remont
budynku głównego opolskiej rozgłośni. W czerwcu 1975 r. oddano do eksploatacji
w dzielnicy Opole – Chabry nadajnik dla I programu telewizyjnego. W 1975 r. zakończono
I etap budowy Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Chrzelicach, realizacja
II etapu przewidziana była na lata 1976/1977. Wydłużenie procesu inwestycyjnego, podobnie
jak w przypadku innych budów końca lat 70. wiązało siĊ z opóźnieniami w dostawie
kluczowych podzespołów składowych (APO, sygn. 585, k. 7-8). PodjĊto także prace na rzecz
przygotowania zadania inwestycyjnego „Budowa rozgłośni radiowej w Opolu‖7. Zabiegi te
poszły jednak na marne w związku z wprowadzeniem korekt do kolejnego planu 5-letniego
w którym nie ujĊto ww. inwestycji. Komitet ds. Radia i Telewizji nie mógł samodzielnie
sfinansować budowy nowej opolskiej rozgłośni.
6

Zaliczyć można do nich: planowane zwiĊkszenie nakładu „Trybuny Opolskiej‖ do 200 tys. egzemplarzy
(do 1975 r.). Dla usprawnienia druku i zabezpieczenia terminowości dostaw prasy zalecano uruchomienie
w I kwartale 1972 r. drugiej maszyny rotacyjnej; w I półroczu 1972 planowano powołanie dziennika
popołudniowego o jednorazowym nakładzie 40 tys. egzemplarzy; przekształcenie miesiĊcznika społecznokulturalnego „Opole‖ w dwutygodnik o nakładzie 15 tys. egzemplarzy; zwiĊkszenie nakładów gazet
zakładowych o 20-25%, a od 1975 r. przejście z miesiĊcznego na dwutygodniowy cykl wydawniczy;
zbudowanie trzech stacji retransmisyjnych małej mocy Rozgłośni Polskiego Radia w: Raciborzu, Nysie
i Kluczborku.
7
W 1994 roku przeniesiono rozgłośniĊ Radia Opole do nowej siedziby przy ul. Strzelców Bytomskich
8 (pierwotnie obiekt Izby Handlowo-Przemysłowej dla Prowincji Górnośląskiej (1925-1945), a nastĊpnie
Wojewódzki Dom Kultury (1952-1991). W nowej siedzibie zainstalowano nowoczesny sprzĊt do cyfrowej
obróbki dźwiĊku, skomputeryzowano całkowicie emisjĊ i nadawanie. Była to w owym czasie
najnowocześniejsza technicznie rozgłośnia w Europie. Za: www.radio.opole.pl/111,152,od-radiowezla-pocyfrowa-jakosc z dnia 5.02.2016 r.
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12 stycznia 1979 r. Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia i Telewizji „Polskie Radio
i Telewizja‖ w Opolu nadano imiĊ Arki Bożka. Przy tej okazji oficjalnie oddano do
eksploatacji Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Chrzelicach (APO, sygn. 622, k.
124-125).
Drugą połowĊ lat 70. cechowało pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju, ograniczenia
w inwestycjach, woluntaryzm gospodarczy, a także wewnĊtrzne tarcia w łonie partii.
„Trybuna Odrzańska‖ bĊdąc dziennikiem PZPR musiała szybko reagować na negatywne
zjawiska, wpływające na realizacjĊ polityki partii. ZasiĊg dopuszczalnej krytyki obejmował:
problemy pracy wewnątrzpartyjnej, przejawy niegospodarności, marnotrawstwa, stosunków
miĊdzyludzkich oraz nieprawidłowości na linii urząd – obywatel. Zgodnie z założeniem
władz partyjnych krytyka na łamach „Trybuny Odrzańskiej‖ miała na celu zwrócenie uwagi
na pewne niedostatki działania PZPR, na wszystko to, co utrudniało jej zdaniem realizacjĊ
planów (APO, sygn. 409, k. 7). W marcu 1979 r. organ wykonawczy KW zasugerował
redakcjom dziennika i rozgłośni konieczność współpracy w zakresie krytyki medialnej
z członkami WKKP i WKKS (APO, sygn. 421, k. 205). Paradoksem narzuconego systemu
krytyki prasowej, był niewielki jej związek z właściwym rozumieniem tego pojĊcia. Redakcje
nie mogły publikować dowolnych materiałów krytycznych, co w ówczesnych realiach było
oczywiste, natomiast zostały wtłoczone w biurokratyczną machinĊ rozpatrywania skarg
i zażaleń. W imieniu osób, które zwracały siĊ do redakcji interweniowano w odpowiednich
urzĊdach lub przedsiĊbiorstwach, zobowiązując je do odpowiedzi. Skuteczność tego typu
działalności była tylko pozornie wysoka. W rzeczywistości ograniczano siĊ do uzyskania
odpowiedzi bez faktycznej weryfikacji dalszego biegu spraw.
Lata 1980-1981 cechowało zwiĊkszenie swobody dziennikarskiej, wprawdzie
w dalszym ciągu barierą nie do pokonania była działalność cenzury, niemniej na łamach prasy
coraz czĊściej pojawiały siĊ artykuły niezgodne z oficjalną „linią partii‖ (Buchowski 2008:
72-74). Sytuacja społeczno-gospodarcza przyczyniła siĊ do odpływu członków z szeregów
PZPR, a także pogorszenia pozycji dzienników partyjnych. Wobec braku zaufania
społeczeństwa do lokalnego organu prasowego, w styczniu 1981 r. sekretarz KW Józef
Gruszka wystąpił z wnioskiem o powrót do nazwy „Trybuna Opolska‖ (APO, sygn. 641,
k. 133).
W kwietniu 1981 r. wbrew woli lokalnych władz partyjnych na łamach „Trybuny
Opolskiej‖ ukazał siĊ list otwarty POP i koła redakcyjnego SDP oraz członków zespołu
redakcyjnego miesiĊcznika „Opole‖ skierowany do KC PZPR (APO, sygn. 902, k. 1-2, 5).
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25 czerwcu 1981 r. 6-osobowy roboczy zespół KW pod przewodnictwem sekretarza
propagandy KW Jana Chawarskiego przeprowadził rozmowy z kierownictwami opolskich
mediów. Redakcji „Trybuny Opolskiej‖ zarzucono odejście od głównych założeń polityki
PZPR, przypominając dziennikarzom, że są pracownikami organu prasowego partii (APO,
sygn. 643, k. 100-105).
W Opolu podobnie jak w innych regionach kraju doszło do strajku drukarzy.
KZ NSZZ „Solidarność‖ opolskich Zakładów Graficznych podjął uchwałĊ o bojkocie druku
prasy (19-20 sierpnia 1981 r.). Problem ten dotknął tym samym lokalny organ prasowy PZPR.
Pod naciskiem władz partyjnych, w trybie awaryjnym, dyrekcja drukarni zorganizowała
zespół drukarzy (m.in. emerytów), którzy wydrukowali 19 sierpnia - 16 tys. egzemplarzy
dziennika, a 20 sierpnia około 20 tys. Sprawa członków partii uczestniczących w bojkocie
prasy została skierowana do WKKP. W przypadku kolejnych tego typu sytuacji, funkcjĊ
rezerwowej drukarni pełnić miały zmodernizowane Zakłady Graficzne w Strzelcach
Opolskich (APO, sygn. 1470, k. 103-104).
W styczniu 1982 r. przedstawiono ocenĊ weryfikacji kadr w „Trybunie Opolskiej‖,
Rozgłośni PR i TV oraz miesiĊczniku „Opole‖. NajwiĊcej kontrowersji wśród członków
Sekretariatu KW wzbudziła sytuacja w dzienniku partyjnym. WiĊkszość zarzutów pod
adresem podległych dziennikarzy skutecznie odpierał redaktor naczelny „Trybuny Opolskiej‖,
który twierdził, że znalazł siĊ trudnej sytuacji, ponieważ mając do dyspozycji taki, a nie inny
zespół, musiał wywiązywać siĊ z coraz trudniejszych zadań stawianych mu przez KW.
Odniósł siĊ także do okresu wiĊkszej liberalizacji na łamach „Trybuny Opolskiej‖.
Ostatecznie Sekretariat KW podjął decyzjĊ o zachowaniu funkcji redaktora naczelnego przez
Włodzimierza Kosińskiego, a także pozostawieniu mu swobody w doborze kadry
dziennikarskiej. Pozytywnie oceniono postawĊ redaktora naczelnego rozgłośni opolskiej
Romana Pillardego (APO, sygn. 646, k. 71-76).
W latach 80. zdaniem władz KW środki masowego przekazu pełniły funkcjĊ
podstawowego instrumentu politycznego oddziaływania i narzĊdzi walki ideologicznej.
Media

te

pełniły

ponadto

funkcje:

wyjaśniającą

(problematyka

wyznaniowa,

miĊdzynarodowa), agitacyjną (wybory do sejmu i rad narodowych) oraz popularyzatorską
(kreowanie

bohaterów

„klasy

robotniczej‖).

W

celu

efektywniejszej

działalności

propagandowej prowadzono cykliczne szkolenia polityczne dziennikarzy (APO, sygn. 67,
k. 169-174).
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W drugiej połowie lat 80. władze partyjne stawiały przed redakcjami lokalnych
mediów zadanie odbudowy zaufania społecznego do PZPR. Poza kreowaniem pozytywnego
obrazu partii rządzącej, stawiano także na uatrakcyjnienie przekazu dziennikarskiego (APO,
sygn. 446, k. 16; sygn. 476, k. 47-48).
W marcu 1989 r. Edward Pochroń (zastĊpca redaktora naczelnego „Trybuny
Opolskiej‖) informował uczestników Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej PZPR, że
ówczesna sytuacja mediów regionalnych była zła. Organ prasowy KW wydawany był
w zaledwie

4-stronnicowym

formacie,

ponadto

próby

rozszerzenia

dziennika

o „popołudniówkĊ‖ zakończyły siĊ fiaskiem ze wzglĊdu na niedostatek papieru. Problemem
województwa opolskiego był także brak regionalnego ośrodka telewizyjnego. Pochroń
podkreślał także konieczność szerszego strumienia informacji na temat RFN, a ponadto
wskazywał jako niezbĊdne uruchomienie wydawnictwa regionalnego skierowanego do osób
emigrujących

do

państwa

zachodnioniemieckiego.

Niemniej

zwracał

uwagĊ,

że

w ówczesnych realiach wydawnictwo takie byłoby powodem do wstydu z racji niskiej jakości
wydruku (APO, sygn. 71, k. 70).
Po samorozwiązaniu PZPR i likwidacji RSW „Prasa-Książka-Ruch‖ „Trybuna
Opolska‖ stała siĊ własnością lokalnego samorządu, a nastĊpnie została sprywatyzowana.
Media w PRL8 podobnie jak inne sfery oficjalnego życia polityczno-społecznogospodarczego były podległe aparatowi partyjnemu PZPR (Pokorna-Ognatowicz 2003: 109).
W całym omawianym okresie strategiczne znaczenie dla władz KW spośród wszystkich
lokalnych mediów miała niewątpliwie „Trybuna Opolska/Odrzańska‖. Wynikało to
z ograniczeń technicznych rozgłośni radiowej, która przez pierwsze 20 lat miała wyjątkowo
niewielkie grono odbiorców. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w przypadku opolskiej
redakcji programów telewizyjnych, której brak samodzielności przekładał siĊ na możliwość
wykorzystania tego medium przez kierownictwo KW do własnych celów.
Poza

dwoma

okresami

roku

1956

oraz

lat

1980-1981

opolskie

media,

a w szczególności „Trybuna Opolska‖ były pod niemal całkowitą kontrolą władz partyjnych.
Wszelka krytyka na łamach organu prasowego KW pojawiała siĊ wyłącznie po upoważnieniu
redakcji przez EgzekutywĊ (APO, sygn. 366, k. 9). Egzekutywa zatwierdzała także
kwartalne/półroczne plany pracy „Trybuny Opolskiej‖ i Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu
8

Za wyłączeniem prasy katolickiej, a także prasy sojuszniczych stronnictw, których kontrola realizowana była
pośrednio poprzez działalność cenzorską.
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(APO, sygn. 379, k. 2; sygn. 446, k. 16; sygn. 449, k. 129; sygn. 481, k. 100; sygn. 487, k. 5).
Faktycznie obie redakcje w swej działalności opierały siĊ na planach miesiĊcznych
opracowywanych na bazie dokumentów zaakceptowanych przez EgzekutywĊ. W 1986 r. na
wniosek redaktora naczelnego opolskiej rozgłośni Stanisława Racławickiego, Wydział
Ideologii i Informacji wspólnie z redakcjami opolskich mediów miały dokonać modyfikacji
w metodyce przygotowywaniu planów pracy (APO, sygn. 471, k. 116-117).
Ocena działalności „Trybuny Opolskiej‖ pojawiała siĊ regularnie co kilka miesiĊcy
jako temat wiodący posiedzeń Egzekutywy KW, której wnioski zasadniczo nie ulegały
zmianie. Redakcji zwracano uwagĊ na niedostatecznie dogłĊbną publicystykĊ, a także zbyt
rzadkie zdaniem władz partyjnych konsultowanie opisywanych problemów z odpowiednimi
wydziałami KW (APO, sygn. 326, k. 38-44; sygn. 354, k. 146-147). Sugerowano, również, że
opolskie media (dziennik, radio) zaniedbywały problematykĊ wewnątrzpartyjną (APO, sygn.
328, k. 122; sygn. 343, k. 111). Z punktu widzenia władz KW „Trybuna Opolska‖ miała
pełnić funkcjĊ swego rodzaju forum dyskusyjnego nad najważniejszymi problemami
społeczno-gospodarczymi województwa (APO, sygn. 101, k. 31).
Poza naciskami ze strony władz partyjnych lokalne media musiały respektować
decyzje pracowników Wojewódzkiego UrzĊdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk9.
W latach 1952-1990 tylko raz „Trybuna Opolska‖ ukazała bez oficjalnej zgody opolskich
cenzorów (www.radio.opole.pl/362...), którzy mieli stosunkowo łatwe zadanie, koncentrując
siĊ przede wszystkim na dzienniku partyjnym (autocenzura). Sytuacja uległa zmianie od 1981
r., kiedy to opolskie Zakłady Graficzne rozpoczĊły druk katolickiej „Niedzieli‖
(www.opole.wyborcza.pl). Dodatkowym aspektem funkcjonowania opolskich mediów na
który warto zwrócić uwagĊ jest ich udział w prowadzonej przez władze partyjne współpracy
zagranicznej (Sroka 2013: 145-147).

Summary
Media in the Polish People‘s Republic as well as other spheres of official life politicosocio-economic development were subordinated to the authorities of the Communist Party.
In the years 1948-1989 the Communist Party had almost unlimited power. One of the
channels of impact on society was mass media (newspapers, radio, television). The article
presents the situation of the media in the Communist system on the example of the Opole
9

Po 1975 r. wojewódzkie Delegatury Głównego UrzĊdu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, a od 1981 r.
OkrĊgowe UrzĊdy Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
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province. Article contains materials which are a result of my research conducted during
studies.
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STEREOTYP AZJI W ŚWIETLE POLSKICH DANYCH ANKIETOWYCH
Karolina BOŻEK

Stereotypes of Asia in light of Polish survey data

Abstract: The paper, a contribution to research on stereotypes of Asia, is based on analyzing
a database composed of three types of materials: systemic (S), questionnaire (Q) and textual
(T). The foundation for the article comes in the form of survey data obtained from a group
of one hundred Polish students and subjected to quantity and quality analysis.
Keywords: linguistic worldview, Asia, an Asian, survey data
Contact: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; karolina_bozek@o2.pl

Celem artykułu jest rekonstrukcja stereotypu Azji i Azjaty, której podstawĊ stanowią
dane jĊzykowe uzyskane za pomocą specjalnie skonstruowanego kwestionariusza. Badania
prowadzone są według metodologii rekonstrukcji jĊzykowego obrazu świata (JOS),
przyjmowanej za Jerzym Bartmińskim w lubelskim środowisku etnolingwistycznym 1.
Ankieta

została

przeprowadzona

w

stuosobowej

grupie

studentów

i

zawierała

11 pytań/poleceń2.
1. Znaczenie słowa Azja
Najsilniej w odpowiedziach dotyczących znaczenia słowa Azja zaznaczył siĊ aspekt
fizykalny, gdyż wiĊkszość respondentów zdefiniowała ten leksem jako kontynent (40)
i nazwa kontynentu (14). Podobny wydźwiĊk miały nastĊpujące pojedyncze odpowiedzi:
nazwa kontynentu (terenu), jeden z kontynentów, kontynent azjatycki, największy kontynent
1

J. Bartmiński, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu „matki‟, „JĊzyk
a Kultura‖, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red.
J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998, s. 63–83. Zob. też inne ustalenia J. Bartmińskiego zebrane
w książce Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin, 2007.
2
Pytania ankiety brzmiały: 1. Co znaczy słowo Azja?; 2. Z czym kojarzy ci siĊ Azja?; 3. Dopisz rzeczowniki
do przymiotników: azjatycki, azjatycka, azjatyckie; 4. Jak inaczej nazywasz Azję? 5a. Jak nazywasz mieszkańca,
mieszkankĊ Azji?; 5b. Jak inni nazywają mieszkańca, mieszkankĊ Azji?; 6. Po azjatycku, to znaczy…;
7. Dokończ zdania: X jest Azjatą, ale…; Azjata jak to Azjata…; W Azji jak to w Azji…; 8. Podaj znane ci
połączenia ze słowem Azja; 9. Podaj znane ci anegdoty/dowcipy o Azji; 10. Podoba mi się, że Azjaci…; 11. Nie
podoba mi się, że Azjaci… W tym miejscu przedstawiĊ odpowiedzi na 7 pytań. Sama analiza ankiet oparta jest
na założeniach przyjĊtych w raporcie ASA 1990 i 2000. Zob. Język. Wartości. Polityka. Bartmiński, J., ed.
Lublin, 2006.
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świata, nazwa największego kontynentu, nazwa jednego z pięciu ogólnie i szeroko pojętych
kontynentów świata, kontynent, gdzie mieszkają Azjaci, część świata. Niektórzy postrzegają
Azję nie jako osobny kontynent, lecz jako czĊść wiĊkszego kontynentu: kontynent, który jest
częścią Eurazji (1), część kontynentu (1). Pojawiały siĊ również odpowiedzi nawiązujące do
etymologii słowa Azja: miejsce jasne (1), kraj wschodzącego słońca (1). Jeden
z respondentów zdefiniował Azję jako zielony kontynent.
Niektórzy ankietowani wskazywali, że Azja to kontynent na wschód od Europy (2),
nazwa kontynentu przylegającego do Europy (1), kontynent graniczący z Europą (1),
kontynent położony na półkuli północnej, w głębi Rosji (1), zwracając tym samym uwagĊ na
aspekt lokatywny. W odpowiedziach zarysował siĊ także aspekt kulturowy: bardzo
zróżnicowany kulturowo i etnicznie kontynent (1), kontynent odmienny kulturowo (1),
odmienność (1), kraina orientu (1).
Z rasą i charakterystycznym wyglądem Azjatów wiążą znaczenie Azji respondenci,
którzy położyli nacisk na aspekt społeczno-fizykalny i określili ją jako skośny ląd (1), kraj
żółtych ludzi (1), kraj skośnookich (1).
W

pozostałych

odpowiedziach

zarysował

siĊ

aspekt

polityczny,

gdyż

wyszczególniono w nich przykładowe państwa, które Azja obejmuje oraz określono jej
znaczenie na tle innych czĊści świata: kontynent z Japonią, Chinami, Indiami, Rosją i innymi
ciekawymi mniejszymi państwami (1), kontynent coraz bardziej znaczący w świecie, również
zachodnim (1).
2. Z czym kojarzy się Azja?
W odpowiedziach na pytanie z czym kojarzy ci się Azja?, respondenci eksponowali
zwykle aspekt bytowy. Aż połowa ankietowanych kojarzy AzjĊ ze specyficzną kuchnią:
kuchnia (3), azjatycka kuchnia (3), specyfika kuchni (1), pikantna kuchnia (1), orientalna
kuchnia (1), orientalne dania (1), jedzenie (2), chińskie jedzenie (2), najlepsze jedzenie świata
(1), dobre jedzenie (1), smaczne jedzenie (1), ryż (15), sushi (4), herbata (4), dania
makaronowe (1), chińszczyzna (1), zupki chińskie (1), kiełki (1), kurczak (1), przyprawy (1),
wasabi (1), zielona herbata (1), gruzińskie wino (1).
Wyraźnym skojarzeniem z omawianą czĊścią świata jest nowoczesna technologia (3):
wysoko rozwinięta technologia (2), nowe technologie (2), zaawansowana technologia (1),
wysoka technologia (1), najnowsza technologia (1), ojczyzna telefonu (1). Zwrócono także
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uwagĊ na panujący w Azji postęp w duchu tradycji (1) oraz na japońską precyzję (1)
i organizację (1).
AzjĊ połączono też z biedą (2), głodem (1), wyzyskiem (człowieka) (2), wyzyskiwaniem
pracowników (1) i tanią siłą roboczą (1). Niektórym kontynent ten kojarzy siĊ z tłumem (2),
przeludnieniem (1), ogromem ludzi (1), innym – z zanieczyszczeniem (1), smogiem
(w mieście) (2). Wiąże siĊ to miĊdzy innymi z przemysłem (1), który również nie umknął
uwadze respondentów. Świadczą o tym skojarzenia z podróbkami (2), tanim wyrobem (1),
masową produkcją (1), chińską produkcją hurtową (1), koncernami dotyczącymi telefonów
i samochodów (1) oraz chińszczyzną – w złym znaczeniu (1). Azja przywodzi też na myśl
przepych (1) wszystkiego pełno (1), samochody (1), aparaty (1) i lampy (1).
Pozostałe odpowiedzi odnoszące siĊ do aspektu bytowego dotyczyły rolnictwa Azji,
a konkretnie znajdujących siĊ tam plantacji herbaty (1).
Znaczna liczba respondentów skupiła siĊ w swoich odpowiedziach na aspekcie
politycznym, wiążąc Azję z państwami do niej należącymi; wymieniano głównie Chiny (20)
i Japonię (16); rzadziej – Rosję (4), Koreę (3) i Indie (2). CzĊść ankietowanych zwracała
uwagĊ na aspekt narodowościowy i łączyła Azję z narodowościami i wspólnotami –
z Azjatami (5), Arabami (3), Mongołami (1), Chińczykami (4), Japończykami (1) i Hindusami
(1). Pojawiły siĊ też odpowiedzi związane z aspektem lokatywnym, tzn. wiążące Azję ze
Wschodem (1) / Dalekim Wschodem (1), z Tybetem (3), Syberią (2), Azją Mniejszą (1) oraz
z łańcuchami górskimi: Himalajami (3) i Kaukazem (2). Aspekt społeczno-fizykalny
zarysował siĊ w odpowiedziach określających ludność zamieszkującą AzjĊ (ich rasĊ i wygląd
zewnĊtrzny). Cechy fizyczne, jakie składają siĊ na specyficzny wygląd ludzi (1), to: oczy (4),
skośne oczy (1), skośne wąskie oczy (1), karnacja mieszkańców (1), żółta cera (1). Azja jest
wiĊc ojczyzną ludzi skośnookich (1), większość ludzi ma skośne oczy (1), zamieszkują ją
ludzie skośnoocy (3), ludzie o skośnych oczach i żółtej cerze (1), ludzie rasy żółtej (1), żółci
ludzie (1), żółty (1). W opinii ankietowanych na społeczeństwo azjatyckie składają siĊ
ponadto ludy mongolskie (1), dziwnie ubrani ludzie (1) oraz piękne kobiety (1). Azja kojarzy
siĊ także z wieloetnicznością (1) i dziwnością subkultur (1).
Znaczna czĊść odpowiedzi odnosiła siĊ do aspektu kulturowego: wielokulturowość
(2), kultura Wschodu (2), bogata kultura (1), różnorodność kulturowa (1), wiele kultur (1),
ciekawa kultura (1), kultura hinduska (1). Zwracano uwagĊ na elementy kultury japońskiej,
które stały się popularne na innych kontynentach (np. manga, anime) (1): anime (5), manga
(5), komiksy manga (1) oraz poświĊcony im magazyn „Kawaii” (1), a także gatunki mangi
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i anime: yaoi (2) oraz yuri (2). W ramach aspektu kulturowego sytuują siĊ nastĊpujące
odpowiedzi: gejsze (2), Tokio drift (1), Mulan (1), fajerwerki (1), taniec kaukaski (1), śpiew
(1), sumo (1), siatkówka (1), Haruki Murakami (1). Niektórzy ankietowani kojarzą AzjĊ
z symbolami charakterystycznymi dla kultury chińskiej (smokiem – 1), japońskiej (krzewem
wiśni – 1, kwiatem wiśni – 1) i indyjskiej (świętymi krowami – 1). Aspekt kulturowy
zarysował siĊ również w odpowiedziach dotyczących nauki: matematyka (1), dobry system
edukacji (1), wynalazki (1); jĊzyka: ciekawe języki (1), inny alfabet (1), sanskryt (1); filozofii:
filozofia (1), Konfucjusz (1). Pozostałym respondentom Azja kojarzy siĊ z egzotyką (1),
egzotyzmem (1) i oryginalnością (1).
Z aspektem fizykalnym powiązali AzjĊ ankietowani, którzy podkreślali, że stanowi
ona czĊść świata o dużej powierzchni: duży kontynent (1), duże przestrzenie (1), ogrom (1);
eksponowali specyficzny klimat (deszcz – 2, wilgotno – 1, zimno – 1, ciepło – 1, gorąco – 1)
i przyrodĊ (suchy piasek – 1, pustynia – 1); bogactwa naturalne (1) oraz zapachy (1).
W kilku odpowiedziach zarysowały siĊ aspekty: religijny – buddyzm (4), Budda (1),
hinduizm (1), chrześcijaństwo (1), pagody (1) oraz historyczny – stare cywilizacje (1)
i (Wielki) Mur (Chiński) (3).
Azja

postrzegana

jest

także

w

kategoriach

politycznych,

łączy

siĊ

ją

z postkolonializmem (1), reżimem (1) i totalitarną władzą w Korei Północnej (1), oraz
w kategoriach militarnych: wojny (1), wojna w Wietnamie (1), ninja (1), samuraj/samuraje
(2), szogun (1).
Pojedyncze odpowiedzi odnosiły siĊ do aspektów: psychicznego – inteligencja (1),
mądrość (1), mentalność (1), kreatywność (1) i psychospołecznego – życzliwość (1).
Marginalnie zarysowały siĊ aspekty biologiczny (w odpowiedziach dotyczących
zwierząt: panda – 2 i roślin: bambus – 1) i estetyczny (piękno – 1). Jednostkowo ujawnił siĊ
też składnik kategoryzujący (tzn. aspekt nadrzędny) – orient (1).
3. Łączliwość leksykalna przymiotników: azjatycki, azjatycka, azjatyckie
Metoda dopisywania rzeczowników do przymiotników azjatycki, azjatycka, azjatyckie
umożliwia odtworzenie potocznej wiedzy o Azji i Azjatach, gdyż pokazuje pewne sposoby
kojarzenia, oparte na przywoływaniu z pamiĊci utartych połączeń wyrazowych i klisz
jĊzykowych. NajczĊściej w odpowiedziach ujawniały siĊ charakterystyki sytuowane
w ramach aspektów bytowego, fizykalnego (klimat), kulturowego i gospodarczego.
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Aspekt bytowy obejmował przede wszystkim odpowiedzi związane z kuchnią: ryż
(8), sos (3), kucharz (1), makaron (1), smak (1), bar (1). CzĊść respondentów wskazała na
azjatycki styl (4), strój (1), typ (1), tłum (1). Wyliczano też przedmioty związane
z technologią: samochód (2), sprzęt (1), komputer (1), telefon (1). Przymiotnik azjatycki
łączono też z turystą (1), imigrantem (1), pracownikiem (1), przemysłem (1), wyrobem (1),
sklepem (2), handlem (1). Pozostałe odpowiedzi dotyczyły aspektów: społecznego – człowiek
(1), mężczyzna (1), chłopak (1); psychospołecznego – przyjaciel (1); politycznego – kraj (1)
i militarnego – samuraj (1), ninja (1), miecz (1).
Dwukrotnie przymiotnik azjatycki połączono z rzeczownikiem tygrys (2)3. Aspektu
lokatywno-fizykalnego

dotyczyły

odpowiedzi

łączące

przymiotnik

azjatycki

z rzeczownikami: kontynent (1), klimat (1), krajobraz (1), wzrost (1).
W ramach aspektu kulturowego pozostają odpowiedzi: film (2), komiks (2), muzyk
(2), zespół (1), teatr (1), sport (karate) (1), język (1).
Rzeczowniki połączone z przymiotnikiem azjatycka wiązały siĊ przede wszystkim
z aspektem bytowym. Prawie jedna trzecia ankietowanych udzielała odpowiedzi związanych
z kuchnią: kuchnia (20), potrawa (5), herbata (3), zupa (1), zupka (1), przyprawa (1).
Pojawiły siĊ też rzeczowniki związane z produkcją i jej wytworami: produkcja (1), kolekcja
(ubrań) (1), odzież (1), porcelana (1); z pracą (1) i pracowitością (1); technologią (2) oraz
jakością (1).
Aspekt kulturowy zarysował siĊ w odpowiedziach dotyczących kultury (10);
rozrywki: muzyka (3), knajpa (1), wycieczka (1); sztuki (1); sztuki walki (1); filozofii (1)
i architektury – budowle (1). Niektórzy respondenci połączyli przymiotnik z rzeczownikami
odnoszącymi siĊ do aspektu społecznego: dziewczyna (4), kobieta (3), wspólnota (1)
i psychospołecznego – przyjaciółka (1).
Wskazano też na wymiar fizykalny: urodę (2), cerę (1) i formę (1) mieszkańców
Azji. Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły sfer: militarnej (broń), religijnej (pagoda)
i estetycznej (piękność).
Przymiotnik azjatyckie, podobnie jak poprzednie, najczĊściej był łączony z żywnością,
a wiĊc aspektem bytowym: jedzenie (11), danie (9), potrawy (5), sushi (2), dania (1),
przysmaki (1), grzyby (1), żarcie (1), psy (do jedzenia) (1). Pozostałe odpowiedzi związane
3

Tym samym tworząc wyrażenie, które można rozumieć dosłownie (wtedy połączenie takie należałoby zaliczyć
do aspektu biologicznego) lub – co wydaje siĊ bardziej zasadne – metaforycznie – jako odwołanie do utartego
połączenia wyrazowego, oznaczającego rozwijające siĊ państwa azjatyckie (wtedy nawiązywałoby do sfery
bytowej).
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z tym aspektem dotyczyły azjatyckiego życia (1), zachowania (1), azjatyckich trendów (1),
strojów (1), skarpet (1) oraz samochodów (1) i lamp reklamowych (1).
Wyraźnie zarysował siĊ również aspekt kulturowy: zwyczaje (3), kino (1), zespoły
(1), brzmienie (1), karate (1), mangi i anime (1), dramy (1), malowidła (1), wzory (1); aspekt
społeczny: dziecko (3), dziewczyny (1); psychospołeczny: przyjaciółki (1), okrucieństwo (1);
religijny: wierzenia (1), świątynie (1); historyczny: zabytki (2), korzenie (1) i biologiczny –
zwierzęta (1).
4. Synonimy słowa Azja
NajczĊściej wymieniane synonimy leksemu Azja to: Daleki Wschód (6), Wschód (2)
oraz największy kontynent świata (2). Jednorazowo pojawiały siĊ także odpowiedzi: Bliski/
Daleki Wschód, kontynent, Eurazja, Duży Kontynent, Orient, Kraina Orientu, Kraje
Orientalne, Asia, skośny ląd, kontynent skośnookich, kraina skośnych oczu. AzjĊ utożsamia
siĊ czĊsto z jednym krajem – jako jej synonimy zostały bowiem wymienione określenia:
Chiny (2), ojczyzna Chińczyków (1), kraj ryżu i herbaty (1), kraj od ryżu (1), kraj skośnych (1)
oraz metaforyczna nazwa Japonii – Kraj Kwitnącej Wiśni (1). Synonimy Azji nie są jednak
zbyt czĊsto używane, o czym świadczy brak odpowiedzi u sześćdziesiĊciu siedmiu
ankietowanych.
5. Nazwy mieszkańca/mieszkanki Azji
Na pytanie jak nazywasz mieszkańca/mieszkankę Azji, zdecydowana wiĊkszość
respondentów udzieliła odpowiedzi: Azjata (66) / Azjatka (42). Pojawiła siĊ też skrócona
forma leksemu Azjata – Azjat (1). CzĊść respondentów wymieniła nazwy wskazujące na
charakterystyczne rysy twarzy ludzi zamieszkujących tĊ czĊść świata: skośnooki (3),
skośnoocy (2). Niektórzy mieszkańców Azji utożsamiają z jedną narodowością: Chińczyk (5) /
Chinka (1), Wietnamczyk (1), Koreańczyk (1). Jednorazowo pojawiały siĊ też określenia
nacechowane pejoratywnie: chińce, chinol, żółty, żółtek.
Ankietowani, zapytani o to, jak inni nazywają mieszkańca/mieszkankę Azji, poza
synonimami przywołanymi w pierwszej czĊści, użyli wyrażeń: Turek (1), Azjanin (1) oraz
nacechowanych pejoratywnie: skośny (2) / skośna (1), skośni (1), kitajec (2), japoniec (1),
Mongoł (1), mongoł (1), ryżojad (1), ciapaty (1).
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6. Po azjatycku, to znaczy ...
Aż 60 % ankietowanych nie wyjaśniło znaczenia wyrażenia po azjatycku. Wśród
pozostałych wiĊkszość udzieliła odpowiedzi orientalnie (6). Dla niektórych oznacza ono
robienie czegoś szybko (3). CzĊść osób uznała, że wyrażenie po azjatycku znaczy dokładnie,
kojarząc je z japońską precyzją, a czĊść – odwrotnie – byle jak (3), mając na myśli jakość
wyrobów chińskich. Jeszcze inni uważają, że to wyrażenie przysłówkowe jest równoznaczne
ze sformułowaniem (kompletnie) inaczej niż u nas (2). CzĊść badanych wiąże je natomiast
z kuchnią azjatycką, o czym świadczą określenia pikantnie (2) i na ostro (2). W pojedynczych
odpowiedziach przypisano temu wyrażeniu nastĊpujące znaczenia: bardzo dobrze,
kontrastowo, dziwnie, niezrozumiale, oryginalnie.
7. Połączenia ze słowem Azja
NajczĊściej wymieniane połączenia ze słowem Azja to Azja Mniejsza (10), Eurazja
(6), rzadziej – Daleka Azja (2), Wielka/Mała Azja (1), Żółta Azja (1), Komunistyczna Azja (1),
Azja Zachodnia (1) i Azja Środkowa (1). Aż 67 osób nie wymieniło żadnych połączeń,
a 18 udzieliło odpowiedzi niezgodnych z poleceniem.

Podsumowanie
Przeprowadzone badanie eksperymentalne pokazało: 1) w jaki sposób współcześni
młodzi użytkownicy jĊzyka polskiego postrzegają AzjĊ i AzjatĊ; 2) jakie cechy Azji i Azjaty
są najczĊściej przywoływane w ich świadomości; 3) w obrĊbie jakich aspektów cechy te siĊ
mieszczą (a zatem pod jakimi wzglĊdami charakteryzowany jest badany obiekt). W efekcie,
na podstawie zgromadzonych danych ankietowych, można zbudować „syntetyczną‖ definicjĊ
kognitywną pojĊcia.
Azja (zwana też Dalekim Wschodem) to najwiĊkszy kontynent, przylegający do Europy
i tworzący z nią EurazjĊ, utożsamiany głównie z Chinami i Japonią; kojarzony z dużym
zagĊszczeniem ludności, z zanieczyszczonym powietrzem, trzĊsieniami ziemi i wybuchami
wulkanów.
Azja ma wysoko rozwiniĊte technologiĊ i przemysł – łączona jest z masową produkcją odzieży
i podróbek, sprzedawanych na całym świecie.
Ma smaczną, orientalną kuchniĊ (której głównym składnikiem jest ryż), bogatą kulturĊ
i rozrywkĊ (japońskie komiksy manga i anime).
Mieszkańcy Azji (Azjaci) to ludzie o żółtym kolorze skóry, skośnych oczach i niskim
wzroście, którzy – zdaniem respondentów – dużo pracują, są wyzyskiwani i biedni; dobrze siĊ
uczą, są inteligentni i uzdolnieni matematycznie oraz bardzo przywiązani do swojej kultury
i tradycji.
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Summary
Research on stereotypes of Asia based on survey data demonstrates how this region is
perceived in the age of increasing globalization. The continent is associated mainly with two
countries, China and Japan, both inhabited by slit-eyed, yellow-skinned people. It is
of interest to Polish respondents because of its rich and fascinating culture and tasty, oriental
cuisine. Additionally, it is known for its advanced technologies and an industry based on
producing counterfeit clothing and other articles. Asians are viewed as intelligent and very
hard-working people. The Asian continent is also commonly associated with poverty.
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AUDIOWIZUALNA REPREZENTACJA KULTURY KAZIMIERZA DOLNEGO
W DOKUMENTALISTYCE TADEUSZA PAŁKI
Aleksandra PIETRZYK
Audiovisual representation of Kazimierz Dolny culture in Tadeusz Pałka's documentary
movies
Abstract: This article presents analysis of audiovisual representation of Kazimierz Dolny –
in documentary movies of Tadeusz Pałka, who is bonded with this place in private
and professional life. Analysis were expanded with historical and cultural contexts and by
private life contexts of this director.
Keywords: Kazimierz Dolny, documentary, Tadeusz Pałka, audiovisual representation,
movie, culture
Contact: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; pietrzyk-a@wp.pl
1. Wstęp
Kazimierz Dolny to niewielkie miasteczko w województwie lubelskim, powiat
puławski, zamieszkane przez około dwóch tysiĊcy stałych mieszkańców (Urząd Miasta
Kazimierz Dolny 2016b). Dane dotyczące historii tego miejsca siĊgają XII wieku i osady
Wietrzna Góra, zaś prawa miejskie otrzymało w XIV wieku, z nadania króla Kazimierza
Wielkiego, bĊdąc już ważnym punktem strategicznym dla jednego ze szlaków handlowych.
W XIX wieku Kazimierz zaczął być bardziej znany jako niezwykle popularne letnisko –
razem z położonym niedaleko NałĊczowem – w późniejszych latach jego urokowi poddali siĊ
również artyści, którzy poczĊli tłumnie miasteczko odwiedzać, a i nierzadko siĊ tam osiedlali.
Młodzi adepci malarstwa mieli okazjĊ doskonalić warsztat, gromadząc siĊ m.in. wokół takich
postaci jak Władysław Ślewiński, czy też profesor Tadeusz Pruszkowski – który szczególnie
upodobał sobie zarówno atmosferĊ jak i kazimierskie plenery. Wraz z upływem czasu
miejscowość wypoczynkowa poczĊła siĊ przekształcać w koloniĊ artystyczną (Urząd Miasta
Kazimierz Dolny 2016a).
Dramatyczną chwilą w dziejach miasteczka była II Wojna Światowa, która
poskutkowała nie tylko ludzkimi dramatami i materialnymi zniszczeniami, ale zupełnie
zmieniła strukturĊ kazimierskiej społeczności, której – wcześniej – niemal połowĊ stanowili
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Żydzi, tym samym kończąc „żydowski rozdział‖ w historii miasta (tamże). Po tamtym okresie
pozostały nieliczne elementy kultury materialnej, próbowano nawet odbudować tą
społeczność z całym jej bagażem kulturowym, jednak przedwojenna rzeczywistość
przeminĊła bezpowrotnie. Charakter kolonii artystycznej miasto jednak zachowało, stając siĊ
także ważnym punktem na mapie kulturalnej i artystycznej Polski. Komercjalizacja tej
przestrzeni i nacisk na intensyfikacjĊ ruchu turystycznego, co nastąpiło w wyniku przemian
społeczno-gospodarczych po upadku PRL, okazała siĊ kolejnym punktem zwrotnym dla
Kazimierza, wpływającym w znacznej mierze na życie i losy jego mieszkańców.
DziĊki

tak

intensywnemu,

trwającemu

do

dziś,

zainteresowaniu

artystów

Kazimierzem, to małe miasteczko czĊsto staje siĊ widocznym bohaterem dzieł artystycznych.
Od twórców jednak zależy czy i jak dokładnie starają siĊ jego atmosferĊ pokazać, na jakich
kontekstach siĊ skupiają oraz jaką mają o nim wiedzĊ – i choć jego wizualnych reprezentacji
w sztukach wizualnych nie brakuje, wiĊkszość nie ma znaczenia wiĊkszego od zwykłej
dokumentacji wizualnej. Z tego powodu niezwykle ważne – w kontekście badawczym –
wydają siĊ te dzieła, które z uwagi na głĊboką wiedzĊ twórców, cechują siĊ nie tylko
walorami estetycznymi, ale również informacyjnymi. Stają siĊ bowiem utrwalonym
świadectwem kazimierskiej kultury, życia codziennego oraz ludzi, którzy tĊ przestrzeń kreują
oraz są przez nią kształtowani.
Jednym z artystów, który podjął siĊ tego zadania jest profesor Tadeusz Pałka –
reżyser, scenarzysta, psycholog, przez wiele lat realizujący siĊ również jako nauczyciel
akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona
Schillera w Łodzi. Urodzony 10 lutego 1942 roku w Kazimierzu Dolnym, związany był
z miastem i jego atmosferą zarówno prywatnie jak i zawodowo (Kalwiński 2016). Sam
zresztą przyznaje, że nawet ta przestrzeń miejska jest dla niego szalenie ważna: Magia
Kazimierza wynika głównie z tego, że jest miejscem, w którym się urodziłem (…) Ale to nie
jest prawda do końca. (…) Poza tym Kazimierz jest jednym z najbardziej zróżnicowanych
wizualnie miejsc, jakie znam na świecie (Kucharski 2016). Ludzie, którzy nie znają
Kazimierza, „błądzą po tym miejscu jak po muzeum” (tamże), jednak samo miasto i okolice
(…) dostarcza różnorodności widoków (tamże).
Na początku lat dziewiĊćdziesiątych, poruszony tempem zmian i zanikiem
rzeczywistości, która była światem jego dzieciństwa, postanowił wykorzystać własne
umiejĊtności, wiedzĊ i perspektywĊ, by opowiedzieć o tym właściwym jĊzykiem. Stało siĊ to
inspiracją do stworzenia – jak dotąd – czterech filmów dokumentalnych: „Muzyka życia‖
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(1995), „Chwile przemijania‖ (1997), „Album Kazimierski‖ (2001) oraz „Anielski Orszak‖
(2003).
2. Opis badań
W niniejszym artykule przedstawione zostaną wyniki badań autorki nad pogłĊbioną
analizą wyżej wymienionych filmów. Prace nad pozyskaniem danych przebiegały w czterech
etapach. Pierwszy to analiza twórczości filmowej Tadeusza Pałki, w celu wyodrĊbnienia tych
dzieł, które bezpośrednio lub pośrednio do Kazimierza siĊ odnoszą. Zostały one nastĊpnie
poddane całościowej analizie, z wykorzystaniem pakietu narzĊdzi, wg kodyfikacji Aumont
i Marie (2011). Dopiero te uzyskane dane, zostały uzupełnione o dane ze źródeł wywołanych
– wywiadów swobodnych z reżyserem. Taka struktura metodologiczna pozwoliła na
maksymalne

wykorzystanie

materiałów,

z uwagi

na

zwielokrotnienie

perspektyw

badawczych.
Z uwagi na ograniczenia formalne, nie jest możliwym przytoczenie całości analiz
i zebranych informacji, stąd autorka ogranicza siĊ do zdyscyplinowanego przybliżenia jedynie
tych elementów, które w najwiĊkszym stopniu ukazują założenia tego artykułu, zaś wnioski
sformułowane zostały w oparciu o wszystkie etapy prac badawczych. Tym samym należy
traktować niniejszy artykuł raczej jako przyczynek do dalszych interdyscyplinarnych badań
nad poruszonym zagadnieniem.
3. Reprezentacja Kazimierza w dokumentach Tadeusza Pałki
Dokument pt. „Muzyka życia‖ skupia siĊ na specyficznym wydarzeniu, które już na
stałe weszło do kalendarza mieszkańców Kazimierza – Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych1. Perspektywa kamery jest perspektywą ciekawskiego obserwatora. Nie jest on
jednak ignorantem – dobrze wie, gdzie dzieją siĊ rzeczy warte uwagi, ze swobodą
i płynnością porusza siĊ po miasteczku. Ono zaś – na czas festiwalu – staje siĊ miejscem
zabawy, integracji ludzi w każdym wieku, z każdej grupy społecznej czy subkultury, ale też
chwili zadumy.
Wyróżniającym rozwiązaniem montażowym stało siĊ łączenie ujĊć prezentujących
wyroby ludzkich rąk (zabawki, rĊkodzieła ludowe) z grającymi na instrumentach muzykami
1

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych jest cykliczną imprezą muzyczno-artystyczną, skupiającą twórców
i fanów muzyki ludowej z całej Polski. Dotychczas odbyło siĊ już 49 edycji, w 2016 roku obchodzony bĊdzie
jubileusz piĊćdziesiĊciolecia. Forma, dobór wykonawców czy wystawców zmieniał siĊ z czasem. Wydarzeniom
typowo artystycznym towarzyszą czĊsto odczyty naukowe i seminaria. (Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie 2016)
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(amatorami i zawodowcami). Za pomocą takich działań reżyser nawiązuje do relacji miĊdzy
potencjałem

człowieka,

a

jego

kreatywnością,

możliwościami

przekształcania

i współtworzenia przestrzeni (też akustycznej), oraz jej elementów.
Kazimierz staje siĊ przestrzenią, w której nastĊpuje poszukiwanie tego, co w tańcu,
śpiewie, muzyce i ludzkiej kreatywności można uznać za pierwotne, ale i ukryte zarazem oraz
nieco schowane w naszym człowieczeństwie. Tego, co stanowi spoiwo różnych, czĊsto
skrajnie odmiennych przejawów kultury. Reżyser dał szansĊ również mieszkańcom, którzy
prezentują siĊ wokalnie, stojąc w oknach swoich domów.
„Chwile przemijania‖ miały być pierwotnie krótkim dokumentem o lokalnych
potrawach, lecz w toku prac zmieniano koncepcjĊ. Ostatecznie powstał pełnometrażowy film
o Kazimierzu, jego mieszkańcach (zarazem ludzkich i nie-ludzkich), a przede wszystkim
o płynności i nieuchronności zmian. Wciąż jednak pobrzmiewa gdzieś niezadane głośno
pytanie – który Kazimierz jest autentyczny? Ten dawny,

współczesny, turystyczny,

komercyjny czy artystyczny? A może to dopiero mieszkańcy uwiarygadniają to miejsce?
Reżyser, planując temat i strukturĊ filmu, odwołuje siĊ przede wszystkim do własnej
pamiĊci i perspektywy: Przestrzeń w której my się spotykamy – z tymi kolegami z dzieciństwa
– jest przeogromna, ona dotyczy teraźniejszości, przyszłości, ale przede wszystkim dotyczy
przeszłości (…) Poza tym my pamiętamy co w jakim domu było. (…) (Pałka 2016). Jego
bohaterowie, stający siĊ ucieleśnieniem tej opowieści, to starsi mieszkańcy Kazimierza,
lokalni artyści, panowie zajmujący siĊ wystawaniem pod sklepem, pary młode2, przewodnicy
turystyczni oraz wszelkiej maści lokalni ekscentrycy.
Na przykładzie prezentowanego przez artystkĊ obrazu – Miasteczko, można
zaobserwować proces kodowania przez artystów rzeczywistości im znanej z życia
codziennego w elementach swojej twórczości. Osoby niewtajemniczone, z zewnątrz, mogą
interpretować je jedynie w oparciu o swoje przypuszczenia, bądź wyobraźniĊ. Autorka i jej
wiedza jest niezbĊdna do rozszyfrowania tożsamości osób pojawiających siĊ na obrazie –
konkretnych, żyjących wciąż mieszkańców, świadków dawnej świetności miasteczka.
Niektórych – jak piłkarzy – Pałka odnajduje i konfrontuje idylliczny wizerunek z Miasteczka
z twardą rzeczywistością surowych realiów ekonomicznych.
WiĊkszość mieszkańców ponoć nadal żyje „starym życiem kazimierskim”, które
można określić jako bardzo oszczĊdny tryb życia, w którym wykorzystuje siĊ wszelkie
2

Kościół Farny w Kazimierzu cieszy siĊ wciąż niesłabnącą popularnością wśród osób pragnących wziąć ślub.
Zwykle po ceremonii para młoda jest fotografowana na rynku, Górze Trzech Krzyży, lub w innym popularnym
miejscu. (AP)
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dostĊpne środki materialne, nawet jeśli obiektywnie są one bezużyteczne, można je
zakwalifikować jako śmieci, bądź resztki (kawałek drutu, sznurka, śrubka itd.): „niczemu
z dóbr materialnych, porzuconych, się nie przepuszcza. To jak to powiedzenie <<jak mówił
święty Jerzy, uważaj, gdzie co leży, a jak co większe jak wesz, to bierz>> – i właściwie to się
do tego sprowadza, stare życie kazimierskie.” (tamże) Nie sposób nie zauważyć tej
skłonności, najwyraźniej podzielanej również przez autora, w strukturze narracyjnej. Ogólny
schemat jest bardzo surowy (od wschodu do zachodu słońca), stopień różnorodności
i zagĊszczenia informacji (wizualnej, dźwiĊkowej, symbolicznej itd.) jest bardzo wysoki,
niemal jakby autor nie chciał stracić ani kawałka opowieści.
Kazimierskie zwierzĊta, doczekały siĊ również należnej im uwagi – są zarówno
bohaterami ludzkich opowieści, jak i dumnie mogą same prezentować siĊ przed kamerą.
Szczególnie dużo uwagi Pałka poświĊcił

psom i ich historii. Był to wówczas moment

schyłkowy dla psów dzikich, bezpańskich, czy wałĊsających siĊ po Kazimierzu. Z uwagi na
naciski prawne i urzĊdowe, jak również aspekty turystyczno-komercyjne, z psami w krótkim
czasie siĊ rozprawiono, gdyż (…) ważniejsze są pensjonaty (tamże).
Turyści, choć dostrzeżeni, stanowią raczej tło, reżyser nie poświĊca im wiele uwagi.
Album kazimierski to z kolei dokument, w którym przeplatają siĊ równolegle dwie
strategie narracyjne. Typowa dla historycznych produkcji telewizyjnych forma łączenia ujĊć –
głównie obrazujących architekturĊ, z muzyką stylizowaną na „dawną‖, oraz niewidocznym
narratorem (głos z offu), przytaczającym historiĊ danego miejsca, łączona jest
z dynamiczniejszymi sekwencjami, w których otwarte przestrzenie i zakątki Kazimierza
przemierzają dwaj przyjaciele z dzieciństwa, odkrywający na nowo swoje rodzinne miasto.
To Tadeusz Michalak – historyk oraz Tadeusz Pałka – sam reżyser. W toku nieustannych
dyskusji, podchwytliwych pytań i przywoływanych wspomnień, stają siĊ dla widzów
przewodnikami nie tylko po współczesnym Kazimierzu, ale i po tym dawnym,
nieistniejącym.
Miasto ukazane jest w wielu swoich wcieleniach, jako niemy świadek historii oraz
ludzkich inwencji. Michalak wraz z Pałką z etnograficzną wrĊcz ciekawością odczytują m.in.
napisy, jakie turyści pozostawiają po sobie na murach punktów widokowych, traktując je
równie poważnie, co inne wytwory ludzkich rąk. Każdy element może okazać siĊ pretekstem
do przytoczenia kolejnej historii czy ciekawostki.
Nieistniejąca już rzeczywistość, przywoływana przez przewodników, zostaje
zwizualizowana ikonografią, archiwalnymi zdjĊciami, ujĊciami, jak również za pomocą
363

inscenizacji (kolacja w żydowskim domu oraz pieśni w jĊzyku jidysz). W dziele poruszony
został również aspekt czasu i rytmu – festiwale pojawiają siĊ z taką samą regularnością, co
pory roku i charakterystyczne dla nich tradycje kulinarne.
Reżyser sam przyznaje, iż zastosował tu podobną metodĊ, jak w „Chwilach
przemijania‖: (…) w tym filmie jest pokazane i opowiedziane, to wszystko, co udało się zebrać
(tamże). Również tytuł „Album kazimierski‖ miał stanowić wskazówkĊ, iż jest to rodzaj
chaotycznego kompendium – po mieście, jego niezwykłym otoczeniu, historii, ludziach i ich
życiu, tradycji i nowych zwyczajach. Ponownie również uchyla rąbka tajemnicy,
identyfikując zarówno siebie jak i Michalaka jako postaci na obrazie Madonna Salezjańska,
autorstwa Antoniego Michalaka z 1934 roku.
W „Anielskim orszaku” Kazimierz ukazany jest holistycznie, jako przestrzeń „natury‖
i tĊtniącego życia. W odróżnieniu od produkcji, ukazujących to miasto w kontekście
turystycznym – Pałka zwraca uwagĊ widzów na życie codzienne mieszkańców Kazimierza.
Wyrazem tego jest sekwencja ujĊć, obrazująca Kazimierz w dzień targowy. Moment
w którym rynki i place zapełniają siĊ handlarzami, a na straganach można kupić owoce
i warzywa, nie zaś turystyczne pamiątki. O ile kazimierski rynek jest niemal integralną
czĊścią każdej wizualnej opowieści o tym mieście, a już zwłaszcza w kontekście walorów
turystycznych czy historycznych, zwykły targ, gdzie można kupić pietruszkĊ nie mieści siĊ
już w tego typu produkcjach. Po raz kolejny pojawiają siĊ sugestie o rywalizacji miĊdzy
mieszkańcami, a turystami. O przestrzeń, o „posiadanie‖ miasta, o realizacjĊ potrzeb.
Pałka wrĊcz antagonizuje te dwie grupy. UjĊcie, obrazujące intensywny ruch turystów
na Rynku został celowo przyspieszony. Perspektywa kamery „z lotu ptaka‖ pozwala na
zignorowanie poszczególnych osób przemierzających rynek, na rzecz „masy‖, czy wrĊcz
„rzeki‖ ludzi. Brak jakichkolwiek odniesień co do celowości czy przyczyn, w połączeniu z
technicznymi środkami wizualnymi, prowadzi do konkluzji o zupełnym braku tego celu. Inni
bohaterowie filmu – Paweł Doroczyński oraz jego rozmówcy – posiadają swoje historie, są
osadzeni w konkretnych miejscach. ZdjĊcia portretowe (w różnych planach), wystĊpujące
w obfitości, dają im własną tożsamość. Turyści zaś wydają siĊ elementem obcym - również
w kontekście mentalności, są masą, nie jednostkami.
Reżyser ponownie sam pojawia siĊ w swoim filmie – na kazimierskim rynku siedzi na
ławeczce z innymi bohaterami tej opowieści. Wkomponowuje swoją postać w snute
w dokumencie opowieści.
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Pytany w wywiadzie o tą obecność stwierdza, że To było celowe utrwalenie siebie,
że ja przebywam w tej przestrzeni (…), bo uważam, że rynek jest takim moim drugim domem
(Pałka 2015).

4. Wnioski
Różne style narracyjne i różne sposoby budowania historii pozwoliły Pałce opisywać
ten sam Kazimierz wciąż na nowo, a tym samym mógł uwzglĊdnić wiele różnych kontekstów
– społeczny, kulturowy, historyczny itd. Autor tworzy w zasadzie wielowarstwowy przegląd
kazimierskiej rzeczywistości, konfrontuje go z przeszłością, szuka różnic, ale i podobieństw.
Przegląd jednak bardzo subiektywny. W niemal każdym obrazie można znaleźć
cząstkĊ

osobistych

refleksji

autora,

czĊsto

nawet

jego

samego.

Intencjonalne

wkomponowywanie siebie i swojej historii we własne filmy jest dla widza wyraźnym
sygnałem, że ma do czynienia raczej z rodzajem wizualnego eseju, próbą przekazania tak
osobistych ludzkich historii, że nawet humorystyczne momenty cechuje swoista nostalgia
i powaga. Kazimierzacy otwierają siĊ przed swoim kolegą, sąsiadem, on zaś – jako reżyser –
stara siĊ ich ukazać właśnie takimi, jakimi są. Z beztroską, przywarami, nałogami, czĊsto nie
odnajdujących siĊ w Polsce nowego ustroju, ale jednocześnie z akceptacją zastanej
rzeczywistości.
Jest to możliwe jedynie dlatego, że Pałka jest jednym ze „swoich‖, człowiekiem
„z wewnątrz‖3. Zna wszystkie popularne historie, zna zakątki miasteczka i okolic, jest
w stanie zdobyć zaufanie Kazimierzaków na tyle, by zgodzili siĊ opowiedzieć o sobie w jego
filmie. Z tych samych wzglĊdów dość konsekwentnie stara siĊ pomijać lub ignorować
turystów, którzy w zasadzie tylko przeszkadzają mu w zgłĊbianiu i pokazywaniu „prawdziwej
natury‖ tego miasteczka.
Procesy kodowania i dekodowania informacji o Kazimierzu w dziełach artystycznych,
tak dobrze ukazane w „Chwilach przemijania‖ czy „Anielskim orszaku‖, stały siĊ udziałem
samego reżysera. Z analizy dokumentów, skonfrontowanych z jego osobistymi relacjami,
wynika, iż jest to działanie zamierzone, choć nie podlegało głĊbszym namysłom.

3

Ang. Insider – w antropologii i socjologii wizualnej określenie osoby bĊdącej „wewnątrz‖ określonej grupy,
mającej dostĊp do wspólnotowej wiedzy oraz kodów kulturowych. Osoba ta, tworząc jakąkolwiek dokumentacjĊ
wizualną – nawet jeśli wykorzystuje dostĊpne techniczne środki i jĊzyk filmowy, dziĊki czemu modyfikuje
obrazowaną rzeczywistość – jest w stanie zebrać wiĊcej danych niż osoba spoza (outsider). Z uwagi na ten fakt,
wykorzystuje siĊ możliwości, rozdając badanym np. aparaty i zbierając potem zdjĊcia dokumentujące życie
społeczności (Prosser i Schwarz 1998).
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Należy również podkreślić potencjał w ramach innych płaszczyzn badawczych. Żaden
z omawianych dokumentów nie może zostać określony mianem filmu etnograficznego, nawet
w kontekście

problemów definicyjnych (Sikora 2012: 17) tegoż. Aspekty związane

z montażem i świadomą ingerencją w materiał filmowy znacznie ograniczają jakiemukolwiek
badaczowi

możliwość

poszukiwania

w

tych

dokumentach

wizualnych

danych

etnograficznych – ryzyko błĊdu jest zbyt duże. Bardziej uprawomocnione byłoby przyjĊcie, iż
są to materiały, „stworzone‖ przez insidera, lecz nie na prośbĊ badacza, a z potrzeby serca
jego samego4. Wiele ujĊć powstało w sytuacjach zgoła „niefilmowych‖ – twórca, mając przy
sobie swój sprzĊt rejestrujący, starał siĊ archiwizować obrazy miejsc i konkretnych
momentów. Dopiero w toku postprodukcji, materiał ten został włączony do filmu, nie
wszystkie ujĊcia powstawały jednak bezpośrednio na potrzeby danej produkcji – co
uprawomocnia tezĊ o „materiale insidera‖, a tym samym otwiera nowe możliwości
w kontekście dalszych badań na płaszczyźnie już nie przede wszystkim filmoznawstwa, ale
już etnografii czy socjologii wizualnej.

Summary
Analized movies made by Tadeusz Pałka show Kazimierz in many different contexts,
thanks to usage of different narration structures. It gives viewers a change to dive into the
subject and researchers a chance to obtain interesting materials to perform cultural studies.
Pałka gives many space to citizens of Kazimierz because they are the people who are
combined with the city. He also puts in many autobiographical leads – as a citizen
of Kazimierz he feels like an integral element of this place.
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TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH: PROBLEMATIKA ORIENTÁCIE V DEJI
A POSTAVÁCH1
Emília PEREZ – Andrej ZAHORÁK

Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing: Viewer Reception of the Plot and Characters

Abstract: The article deals with subtitling for the deaf and hard of hearing, approached via
strategies in translation studies and theory of audiovisual translation. With the specific
communication situation of this type of translation in mind, the authors of the article focus
on meaning and expression shifts emerging during the process of translation. Individual
procedures and strategies are analysed considering the specifics of SDH and audiovisual
communication. The article provides results of ongoing Slovak research in this area.
Keywords: audiovisual translation, subtitles for the deaf and hard of hearing (SDH),
communication, formal standards
Contact: Univerzita Konńtantína Filozofa v Nitre; eperez@ukf.sk, andrej.zahorak@ukf.sk
Úvod
V nasledujúcom príspevku sa zaoberáme oblasťou titulkovania pre nepočujúcich
recipientov, ku ktorej pristupujeme optikou translatológie a teórie audiovizuálneho prekladu.
Titulkovanie pre nepočujúcich skúmame v rámci definícií foriem audiovizuálneho prekladu,
ktoré vyuņívajú titulkovacie postupy, teda foriem, v ktorých sa v procese translácie mení
hovorený vstup na výstup v písanej podobe. Transláciu (či uņ ide o interlingválne alebo
intraligválne titulkovanie pre nepočujúcich recipientov) potom chápeme v intenciách
Jakobsonsovej definície intersemiotického prekladu (Jakobson 1959). Vzhľadom na osobitosť
komunikačnej situácie sa sústredíme na významové a výrazové charakteristiky zdrojového
i cieľového komunikátu a analyzujeme konkrétne postupy a stratégie, vyuņívané pri snahe
o transfer významov audiovizuálneho diela nepočujúcim recipientom v slovenských
televíziách. Zistené výsledky hodnotíme v porovnaní s odporúčaniami uplatņovanými v rámci
Európy, či novopredstaveným právnym rámcom v Slovenskej republike. V príspevku
prezentujeme závery prakticky orientovaného výskumu zameraného na konkrétne ńpecifiká
v takto vymedzenej prekladovej komunikácii.
1

Príspevok je výstupom z projektu VEGA 1/0547/14 Titulkovanie pre nepočujúcich: ńtandardy a odporúčania,
ktorý sa realizuje na Katedre translatológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konńtantína Filozofa v Nitre.
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Titulky pre nepočujúcich a osobitosti komunikačnej situácie v preklade
Na rozdiel od v praxi zauņívaného pomenovania skryté titulky, ktoré do slovenského
jazyka preńlo analogicky z českého skryté titulky, v príspevku pouņívame presnejńie
označenie: titulky pre nepočujúcich. Toto označenie sme zdôvodnili v nańich predońlých
prácach (pozri Perez 2015), kde argumentujeme najmä vágnosťou zauņívaného termínu, ktorý
sa viaņe výlučne k technickým parametrom titulkov – konkrétne k spôsobu ich zobrazenia
(pozri Bartoll 2004). Pomenovanie titulky pre nepočujúcich okrem technického kritéria
reflektuje i ńpecifickosť komunikačnej situácie, ktorá vyplýva z absencie zvukovej zloņky pri
recepcii cieľovým recipientom – nepočujúcim divákom. Tomu pri prekladovom transfere
chápanom ako sme ńpecifikovali vyńńie prekladateľ sprostredkováva nielen prepis monológov
a dialógov,

ktoré

v audiovizuálnom

diele

znejú,

ale

i najkľúčovejńie

významy

sprostredkované na rovine zvuku. Tieto významy následne prenáńa na rovinu vizuálnu, kde
ich zaznamenáva v podobe písaného textu v titulkoch.
Prirodzene, mnoņstvo významov na obrazovej rovine sa tak hromadí a k ich výberu
preto treba pristupovať s rozvahou, aby táto rovina nebola významami negatívne presýtená.
Konkrétnej hierarchizácii a odporúčaniam sa v tomto smere venuje autorská dvojica Raimund
Koplík a Viera Strnadová (2008). V rozpracovanej podobe v porovnaní so ńtandardmi
z európskych krajín ju rozoberáme i v nańich skorńích publikáciách (pozri Perez 2015). Na
základe porovnaní viacerých odporúčaní uplatņovaných v rámci Európy vńak moņno
skonńtatovať, ņe sa tieto odporúčania zhodujú na základnom rozlíńení a hierarchii, a to:
1. pásmo prehovorov postáv, ktoré vo väčńine prípadov nesie gro kľúčových
významov a informácií;
2. primárne nejazykové informácie z roviny zvuku, teda informácie, ktoré majú
výrazný vplyv na pochopenie deja, prípadne spôsobujú v deji zmenu;
3. sekundárne paralingvistické informácie, čiņe informácie, ktoré opisujú spôsob
prehovorov. Potreba prenosu týchto informácií záleņí od konkrétnych situácií, či uņ
v závislosti od významov prezentovaných na rovine obrazu (napr. ak postava plače, je zrejmé,
ņe hovorí plačlivým hlasom) či ich závaņnosti a vplyve na dej;
4. terciárne informácie zo zvukovej roviny, pod ktorými chápeme akékoľvek ćalńie
významy zo zvukovej roviny, ktoré moņno v procese transferu zapracovať, ak majú význam
pre dej, inak sú vńak nepodstatné a ich zbytočné pouņívanie môņe mať na recepciu
audiovizuálneho diela skôr ruńivý vplyv.
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Pripomíname, ņe výber a hierarchizáciu prenáńaných informácií ovplyvņujú i základné
formálne poņiadavky na úpravu titulkov, a to:
maximálne dvojriadkový titulok na jeden záber;
maximálny počet znakov na riadok – pri skúmaní európskych odporúčaní sa
v závislosti od komunikačného kanálu hovorí o rozmedzí 32-38 znakov na
riadok, pri titulkoch pre nepočujúcich sa vńak toto rozmedzie spresņuje na
maximálne 34-36 znakov na jeden riadok;
dĺņka minimálneho a maximálneho zobrazenia titulku na záber – európske
ńtandardy sa v tomto smere líńia v závislosti od celkovej čitateľskej rýchlosti či
titulkovacej tradície v konkrétnych krajinách. Minimálna dĺņka zobrazenia
titulku pre nepočujúceho diváka sa pohybuje v rozpätí 1,5-2 sekundy, čo je
potrebné i v prípade krátkych titulkov, aby mohla prebehnúť plnohodnotná
recepcia. Vo vńeobecnosti sa uplatņuje pravidlo pribliņne 3 sekúnd na jeden
35-znakový riadok, čo znamená 6 sekúnd na dvojriadkový titulok, hoci
najnovńie odporúčania pre nepočujúcich divákov v niektorých prípadoch
hovoria aņ o 9 sekundách (pozri Neves 2008).
Základné parametre ovplyvņujú výber i spôsob podania transferovaných významov.
S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú recepciu je preto ich nedodrņiavanie neprípustné.
Orientácia v deji a postavách
Kećņe sa vzhľadom na rozsah príspevku nemoņno detailne venovať vńetkým
ńpecifikám v tomto osobitom type komunikačnej prekladovej situácie, sústredíme sa na dva
základné aspekty – problematiku orientácie v deji a postavách. K obom pristupujeme
s ohľadom na vyńńie uvedené základné formálne parametre titulkov a v praktickej časti
výskumu sledujeme skúmanú problematiku i vzhľadom na tieto parametre. Orientáciu v deji
a postavách povaņujeme za kľúčové hľadiská, ktoré by mali rozhodovať pri výbere
dodatočných informácií z roviny zvuku a sú preto najsignifikantnejńie v snahe naplniť
prekladový dialóg.
Vzhľadom na prezentovanú hierarchizáciu sa teda v nańom príspevku zameriavame na
to, kto, čo, kedy a ako povedal. Tieto zjednoduńené parametre indikujú otázky súvisiace
s orientáciou v postavách, ktoré sú agensmi deja, teda dej ako taký vytvárajú. Pri primárnom
pásme prehovorov postáv skúmame najmä orientáciu v postavách, ktorá nie je vņdy
dostatočne jasná z obrazovej roviny audiovizuálneho diela. Keć uvaņujeme o parametroch,
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ktoré

môņu

napomôcť

anticipovanému

recipientovi

pri

orientácií

v postavách,

zaznamenávame v rámci Európy tri základné stratégie:
a) Farebné rozlíńenie postáv – to znamená farebné odlíńenie kľúčových postáv
(detailnejńie sa pouņívaniu farieb venujeme v predońlých prácach – pozri Perez 2015).
Tento postup povaņujeme vzhľadom na tradíciu v stredoeurópskom kontexte, no
i vzhľadom na formálne kritériá titulkov za najadekvátnejńí.
b) Explicitné rozlíńenie postáv – ide spravidla o starńiu stratégiu, kde sa uvádza na
začiatku prehovoru meno postavy. Hoci výhodou tejto stratégie je jasné indikovanie
autora prehovoru, vzhľadom na formálne obmedzenia titulkov táto stratégia nie je
vņdy funkčná.
c) Rozlíńenie spojovníkom v prípade prehovoru dvoch postáv – čiņe stratégia, ktorá sa
vyuņíva i v titulkovaní pre počujúcich recipientov. Túto stratégiu moņno povaņovať za
funkčnú i v prípade titulkov pre nepočujúcich, avńak len v takých audiovizuálnych
dielach, kde prehovory postáv sú skôr ojedinelé (napr. krátke pásmo otázka – odpoveć
v dokumentárnom filme, a pod.).
Ćalńie javy, ktoré ovplyvņujú nielen orientáciu v postavách ale i deji ako takom sú
informácie o paralingvistických javoch a dodatočných informáciách na rovine zvuku. Pri
sledovaní stratégií súvisiacich s celkovou orientáciou v deji niekedy teda sledujeme i dôvod,
prečo postava niečo povedala alebo prečo konala tak ako konala (napr. keć postava odíde,
lebo niekto zazvonil, zvýńi hlas, pretoņe je niekto niečo povedal ironicky a podobne). Pri
zaznamenávaní týchto zvukov sledujeme v európskom mediálnom priestore dve základné
stratégie:
zaznamenanie zvuku v zátvorke – napr.: (SMIECH);
zaznamenanie zvukov kapitálkami – napr. ZVONENIE.
Pri voľbe či takéto informácie transferovať alebo nie rozhoduje konkrétna
komunikačná situácia a priestor ovplyvnený formálnymi parametrami diela a titulkov.
Problematika orientácie v deji a postavách – prípadová ńtúdia
Problematiku v deji a postavách skúmame v rámci ńirńej výskumnej úlohy
Titulkovanie pre nepočujúcich: odporúčania a ńtandardy. V príspevku uvádzame čiastkové
výsledky výskumu, ktorý prebiehal u hlavných slovenských vysielateľov. Konkrétne v tomto
prípade bol výskumným materiálom slovenský reality seriál Súdna sieň zo súdneho
prostredia, ktorý sme sledovali a zaznamenávali v období jedného týņdņa. V analýze titulkov
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pre nepočujúcich sme sa primárne zamerali na problematiku týkajúcu sa orientácie v deji
a postavách. Analyzovaný reality seriál je vysielaný na komerčnej televíznej stanici TV JOJ.
Pôvodný jazyk audiovizuálneho diela je jazyk slovenský a tak prípadné nedostatky, ktoré
zisťujeme na jazykovej rovine nepramenia z tzv. prenáńania posunov (napr. pri výrobe
titulkov z verzie nadabovaného zahraničného audiovizuálneho diela, ktoré sa v nańom
kontexte vyrábajú z podkladov upravených dialógov – teda z textu po zásahoch dabingového
prekladateľa, úpravcu dialógov a dramaturga dabingu).
Sesterské relácie Súdnej siene, resp. jej obdobné formáty sú vysielané vo viacerých
európskych krajinách (Soudkyňe Barbara v českom vysielacom priestore, Richterin Barbara
Salesch v Nemecku, formát Judge Judy v USA). Motívom relácie je rieńenie medziľudských,
susedských sporov, boj o deti, rozvodové konania, trestné činy a pod. Za ńpecifikum relácie
moņno označiť skutočnosť, ņe v nej vystupujú najmä „herci- laici―, ľudia, ktorí sa hereckej
profesii venujú iba amatérsky a sporadicky. To ovplyvņuje i jazykovú podobu ich
prehovorov. Hlavní protagonisti sú spravidla ńtyria – sudca, právni zástupcovia, navrhovateľ
a odporca. V relácii zaznamenávame početné zastúpenie dialógov, emócií v prehovoroch
(hádka, rozčúlenie, krik, plač, irónia a pod.), rýchle tempo reči. Z lexikálneho hľadiska je to
rôznorodosť lexiky, frekventované sú subńtandardné výrazy, vulgarizmy, slangové výrazy
a pod. Vńetky spomenuté prvky, od lexikálnych aņ po mimojazykové, patria k informáciám,
ktoré v značnej miere ovplyvņujú orientáciu v deji a postavách, a teda pre nepočujúceho
recipienta zohrávajú v rámci adekvátnej recepcie relevantnú úlohu.
V analýze titulkov pre nepočujúcich, konkrétne so zameraním na orientáciu v deji
a postavách, sme sa zamerali na tieto hlavné oblasti: spôsob rozlińovania postáv, vyjadrenie
emócií v prehovoroch, neńtandardnú hlasitosť výpovede, oznamovanie zvukov, zmenu
atmosféry, zachovanie výrazu a významu a na kľúčové formálne parametre – čas, resp.
čitateľnosť titulkov.
Z hľadiska recepcie audiovizuálneho diela je jednou z rozhodujúcich premenných
spôsob rozlińovania postáv, pretoņe nepočujúci recipient nedokáņe sluchom rozlińovať
jednotlivé hlasy. Postavy moņno rozlińovať viacerými spôsobmi – farebne (neodporúča sa
vyuņívať farby na kaņdú postavu, iba pre hlavných protagonistov), v jednotlivých
prehovoroch sa na indikáciu zmeny hovoriaceho vyuņívajú napr. pomlčky a pod.
V analyzovanom audiovizuálnom diele sa vńak postavy nerozlińujú ņiadnym spôsobom, čo
v prípade dialógov s pomerne rýchlou frekvenciou titulkov sťaņuje orientáciu v deji a je
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zmätočné aj pre počujúceho recipienta. Je teda otázne, aký význam je sprostredkovaný
nepočujúcemu recipientovi.
V rámci orientácie v deji sme vo výskume analyzovali emócie zastúpené
v prehovoroch, neńtandardnú hlasitosť výpovede, oznamovanie zvukov a zmenu atmosféry.
Viacerí autori (pozri napr. Koplík, Strnadová 2008) odporúčajú rozlińovať emočné zafarbenie
prehovorov (rozhorčenie, irónia a pod.) od beņného textu, pokiaľ hovoriacemu nie je vidno do
tváre a recipient nemá moņnosť odvodiť emócie z mimiky postáv či z celkového kontextu
deja. Informácie o neńtandardnej hlasitosti výpovedi ako napr. ńepot, krik, patria tieņ k javom,
na

ktoré

treba

v titulkoch

nepočujúceho

recipienta

upozorniť.

V analyzovanom

audiovizuálnom diele sú emócie (hnev, zúfalosť, irónia) a neńtandardná hlasitosť výpovede
(pokrikovanie protagonistov počas rozhovorov, hádky) zastúpené frekventovane, moņno
konńtatovať, ņe dielo je nimi presýtené a dotvárajú jeho charakter. V titulkoch pre
nepočujúcich nie sú zaznamenané ņiadnym spôsobom. Nepočujúci recipient im preto
nedokáņe priradiť adekvátny komunikačný význam. Informácie o zmene atmosféry
v prostredí a o zvukovo neobvyklých situáciách – zvukoch, ktoré súvisia s dejom, sme v diele
nezaznamenali.
V rámci hodnotenia sprostredkovania výrazu a významu je potrebné podotknúť, ņe
titulky v mnohých prípadoch nekoreńpondovali s hovoreným prejavom (na obrazovke sa
objavujú

titulky, ktoré sú významovo odlińné s replikami jednotlivých postáv), výraz

v mnohých prípadoch nie je v dôsledku sprostredkovania dodatočných informácií zachovaný.
S recepciou úzko súvisí aj čas, resp. čitateľnosť titulkov. Odporúčania hovoria minimálne
o troch sekundách na jeden tridsaťpäť riadkový titulok a ńiestich sekundách na dvojriadkový
titulok. Z analýzy časovej frekvencie titulkov jednoznačne vyplýva, ņe titulky sa na obraze
zobrazujú príliń krátko, pričom ich frekvencia je rýchla. Ako príklad uvádzame údaje
z analýzy času a frekvencie titulkov: z celkového počtu 92 titulkov v rámci fragmentu jednej
analyzovanej ukáņky sa 40 titulkov objavilo na obraze menej ako 2 s. Tieto titulky moņno
hodnotiť ako neadekvátne a zároveņ mimo moņnosti recepcie pre nepočujúceho diváka.
Z toho istého fragmentu sa 18 titulkov na obraze objavilo menej ako 1 s, čo je mimo moņnosti
recepcie aj pre počujúceho recipienta. Vńeobecná schopnosť, resp. rýchlosť čítania je pritom
10 znakov za sekundu.
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Záver
Prípadová ńtúdia, ktorej výsledky sme prezentovali, prirodzene, nereflektuje situáciu
u slovenských vysielateľov komplexne. Naznačuje len, ktoré aspekty titulkov pre
nepočujúcich moņno povaņovať z hľadiska skúmaných javov – orientácie v deji a postavách –
pri nedodrņiavaní formálnych parametrov, či existujúcich ńtandardov a odporúčaní za
najproblematickejńie. V rámci analýzy relácie Súdna sieň vykazujú titulky pre nepočujúcich
nasledujúce nedostatky:
nerozlińovanie postáv v audiovizuálnom diele;
nezaznamenávanie paralingvistických javov (emócií, neńtandardnej hlasitosti
výpovede a pod.);
rýchla frekvencia titulkov a s tým spojená nečitateľnosť a problematická recepcia
nepočujúcimi.
Tieto nedostatky negatívne ovplyvņujú recepciu diela nepočujúcim recipientom
a v závere nesprostredkovávajú plnohodnotnú prekladovú komunikáciu.
Musíme uviesť, ņe v čase skúmania a vysielania vybratých relácií slovenských
vysielateľov na Slovensku nefungoval konkrétny právny rámec či odporúčania v súvislosti
s parametrami titulkovania pre nepočujúcich a vtedajńia legislatíva stanovovala len pomery
programov vysielaných so „skrytými titulkami―. Od 1. januára 2016 vńak na Slovensku
vstúpila do platnosti Vyhláńka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra
2015 o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím, v ktorej Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky podľa § 18aa ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 278/2015 Z. z.
ustanovuje vysielateľom i povinnosti súvisiace so základnými ńtandardmi takýchto titulkov.
Týmto spôsobom sa Slovenská republika zaradila k ćalńím dvom krajinám v rámci Európskej
únie –Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Ńpanielsko – ktoré stanovujú
parametre titulkov pre nepočujúcich zákonom na národnej úrovni. Z hľadiska ćalńieho
výskumu bude zaujímavé dodrņiavanie týchto parametrov sledovať a veríme, ņe zákonné
ukotvenie bude v budúcnosti viesť k zlepńeniu situácie v slovenských televíziách.

Summary
The article focuses on audiovisual communication and subtitling for the deaf and hard
of hearing in the Slovak context and deals with key aspects related to viewer reception
of the plot and characters of audiovisual works. Using the basic criteria recommended in SDH
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as a benchmark, the authors present the results of a case study based on Slovak broadcasters,
in which the strategies used were evaluated and analysed. The analysis indicates that
the strategies and procedures used in material shown by broadcasters do not provide
satisfactory translation dialogue for the target recipient and in some cases do not meet even
basic formal criteria. The research is based on a survey of domestic and foreign theoretical
sources, information from translation and media practice as well as further research into
the perception of both written and spoken discourse and ways in which communicative value
can be maintained in subtitles.
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WYBRANE PROBLEMY DOTYCZĄCE PROCESU LOKALIZACJI OMÓWIONE
NA PRZYKŁADZIE APLIKACJI MOBILNYCH
Anna PODRUCZNA

The chosen problems of a localization process of mobile applications

Abstract: The paper presents the main problems that a translator meets while localising
mobile applications. The author concentrates on the chosen problems: limitations of devices
parameters, limitations of user interface adjustability, word-wrapping, dialects varieties, date
format by country, problems of localizing a graphical user interface, localization
of abbreviations, appellative text's localization. The text refers also to the translator's
competencies which are crucial to conduct a localization process.
Keywords: localization, mobile applications, translation, user interface
Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach; anna.podruczna@gmail.com
1. Wstęp
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy znaczny wzrost obecności wszelkiego
rodzaju oprogramowań, szczególnie tych przeznaczonych na urządzenia mobilne. Aplikacje
mobilne, bo o nich mowa, można zdefiniować jako programy (oprogramowania) tworzone
w celu usprawnienia dostĊpu do pożądanych przez użytkownika treści, z myślą o określonych
systemach operacyjnych, działających na urządzeniach mobilnych. Aplikacje dostĊpne na
rynku polskim czĊściej są produktem zagranicznym niż rodzimym. JĊzyk angielski wiedzie
prym w świecie nauki i nowych technologii, ale przede wszystkim w komunikacji, dlatego też
zazwyczaj jest jĊzykiem wyjściowym gotowego produktu, jakim jest aplikacja. Badania
potwierdziły fakt, że wiĊkszość dostĊpnych na rynku aplikacji jest produkowana z jĊzykiem
angielskim jako wyjściowym (lub jedynym) (Bramowicz 2015). Patrząc na wykres, można
śmiało stwierdzić, że wiĊkszość użytkowników aplikacji wybierze wersjĊ jĊzykową w swym
rodzimym jĊzyku (jeżeli jest dostĊpna) niż w innym jĊzyku.
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Fot. 1.: Wyniki badań przeprowadzonych przez grupĊ Distimo (źródło: Distimo) (Bramowicz 2015).

Chcąc wprowadzić aplikacjĊ na rynek zagraniczny nieanglojĊzyczny, producenci
muszą dostosować wiĊc wersjĊ jĊzykową do potrzeb użytkowników, tj. konkretnej grupy
jĊzykowej. Aby tego dokonać nie wystarczy jedynie przetłumaczyć widoczną na
wyświetlaczu treść. Takie oprogramowanie musi przejść proces lokalizacji.
Lokalizacją, w tym kontekście, nazywamy proces adaptacji produktu (czyli
oprogramowania, gry komputerowej, strony WWW, aplikacji mobilnej) w konkretnym jĊzyku
i kulturze, w celu osiągniĊcia naturalności przekazu w określonym kraju czy regionie, gdzie
bĊdzie rozpowszechniany i używany. Proces lokalizacji, poza przekładem, obejmuje także
adaptacjĊ grafiki, kolorystki, lokalnej waluty, formatu dat i czasu, a także wiele innych
szczegółów, istotnych dla pozytywnego odbioru produktu w danym kraju, regionie czy grupie
jĊzykowej, a tym samym dla unikniĊcia konfliktów z lokalną kulturą i obyczajami.
Procedura

lokalizacyjna

to

długotrwały

proces

składający

przedstawionych przez specjalistĊ ds. lokalizacji, Berta Esselinka:
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siĊ

z

etapów

Fot. 2: Poszczególne etapy podstawowego procesu lokalizacji (Esselink 2000, tłumaczenie A. P.).

2. Wyzwania i problemy dotyczące procesu lokalizacji
Lokalizacja oprogramowania, jakim jest aplikacja mobilna, napotyka na swojej drodze
wiele ograniczeń i przeszkód, które nie wystĊpują lub nie są aż tak istotne w przypadku
lokalizacji innych produktów.
Jednym z podstawowych aspektów, które należy wziąć pod uwagĊ przeprowadzając
proces lokalizacji są ograniczenia sprzĊtowe urządzeń mobilnych. Istnieje wiele opcji dla
urządzeń mobilnych, lecz na rynku funkcjonuje masa urządzeń typu low-end1, czyli
produktów charakteryzujących siĊ niską ceną, skierowanych do osób o mniejszych
wymaganiach i mniej zasobnych portfelach, gdzie przestrzeń dostĊpna na wyświetlaczu
urządzenia oraz przepustowość łącza jest znacznie ograniczona, co może sprawiać problemy
przy ładowaniu lub przewijaniu treści. Kolejne wyzwania stanowią: ograniczona pamiĊć
urządzenia, procesor, rezerwy mocy, interfejs użytkownika2. Poszczególne kraje mają różne

1

Low-end (dostĊp z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Low-end) (2015-12-20).
Norma DIN EN ISO 9241-110 definiuje termin interfejs użytkownika jako „wszystkie komponenty
interaktywnego systemu (oprogramowania lub sprzĊtu komputerowego), które zapewniają użytkownikowi
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wymagania, co do ustawień lokalnych dotyczących preferencji użytkownika, wymogów
technicznych niezbĊdnych do prawidłowego zlokalizowania informacji, oraz interfejsu
użytkownika, potrzebnego do prawidłowego wyświetlenia treści, co jeszcze bardziej utrudnia
dostosowanie produktu na rynki zagraniczne (Gugnani, Arora, Shukla 2006).
Jednym

z

wyzwań jest

złożoność i

ograniczenia interfejsu

użytkownika,

w szczególności co do długości wiersza, co powoduje problemy z tzw. word-wrapping;
(„zawijanie wiersza‖), obciĊciem tekstu czy wykorzystaniem miĊdzynarodowych symboli
(np. różnice w alfabecie łacińskim czy cyrylicy). Rozbudowanie lub redukcja tekstu podczas
tłumaczenia jest zjawiskiem całkowicie normalnym. Wynika to z gramatyki, leksyki oraz
składni jĊzyka docelowego, a także z jego struktury (Balcerzan 1998). Problem obrazuje
przykład tłumaczenia zdania Byłem w kinie w jĊzyku czeskim: Byl jsem v kině i rosyjskim:
Я был в кинотеатре. Zużycie znaków ze spacjami w jĊzyku polskim to 13, czeskim
15 a rosyjskim aż 19. Dlatego też zawarcie treści wyjściowych przy zachowaniu ich
znaczenia oraz walorów wizualnych jest niezmiernie trudne. W wielu jĊzykach problem
stanowi modyfikator, który wystĊpuje czĊsto lub zawsze po rzeczowniku. Taką sytuacjĊ
możemy zaobserwować porównując używaną we wszystkich jĊzykach frazĊ dzień dobry.
Widzimy, że modyfikator wystĊpuje po rzeczowniku (choć w jĊzyku polskim nie jest
to regułą), natomiast w innych jĊzykach najczĊściej przed rzeczownikiem, np.: dobrý den
(j. czeski), dobar dan (j. chorwacki), добрый день (j. rosyjski), dobrý deň (j. słowacki), guten
Tag (j. niemiecki).
Biorąc pod uwagĊ aspekt globalny, najbardziej problematyczne jĊzyki w przekładzie
to angielski i chiński, w szczególności w przypadku krótkich tekstów czy komunikatów.
Angielskie i chińskie teksty są przeważnie bardzo zwiĊzłe, a ich tłumaczenia bĊdą czĊsto
dłuższe niż oryginał. Poniższy przykład obrazuje wspomniany problem w tłumaczeniu
prostego komunikatu z jĊzyka angielskiego repeat password. Możemy zauważyć, jak zmienia
siĊ długość tłumaczenia w jĊzyku niemieckim, polskim, czeskim, chorwackim i rosyjskim.
Tym samym zagospodarowanie miejsca na ekranie komputera czy wyświetlacza urządzenia
mobilnego rośnie albo maleje.

dostĊp do informacji i elementów sterujących niezbĊdnych do wykonywania określonego zadania za pomocą
tego interaktywnego systemu‖ (tłum.: Erik-Jan Kuipers).
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Fot. 3.: Przykład rozbudowania lub redukcji tłumaczenia zobrazowany za pomocą ilości pikseli (ppi).

Kolejne wyzwanie stanowią zróżnicowane dialekty i odłamy danego jĊzyka. Należy
wziąć pod uwagĊ fakt, że jeden jĊzyk może być używany w wielu krajach, w każdym w innej
formie. W tym przypadku tłumacz musi dobrze poznać jĊzykową grupĊ docelową, aby
odpowiednio zlokalizować aplikacjĊ. Przykładem zróżnicowania w obrĊbie jednego jĊzyka
jest jĊzyk portugalski (np. jĊzyk polski: wyświetlacz; brazylijska odmiana jĊzyka
portugalskiego: tela; europejska odmiana jĊzyka portugalskiego: ecrã).
Różne kraje obsługują inne formaty daty czy adresu, jednostki miar (np. kilometry
używane w Europie i mile w USA), zapis imienia i nazwiska. I tak w odróżnieniu od zasad
obowiązujących w polskiej pisowni, gdzie w dacie 21.12.2015 r. zwyczajowo piszemy skrót
r. (jest to raczej kwestia elegancji niż mowy), w jĊzyku czeskim format daty wygląda tak:
21.12.2015 (bez skróconego roku). Natomiast biorąc pod uwagĊ adres, podczas procesu
lokalizacji i tworzenia interfejsu użytkownika należy zwrócić szczególną uwagĊ na format
kodu pocztowego (np.: w Czechach czy w Chorwacji składa siĊ on jedynie z określonej liczby
cyfr). Kolejną kwestiĊ stanowi zapis imienia i nazwiska. CzĊściej obowiązuje format imiĊnazwisko, jednakże np. na WĊgrzech funkcjonuje format nazwisko-imiĊ. Aby uniknąć tego
rodzaju błĊdów przeprowadzając proces lokalizacji, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie
z pełnych ustawień regionalnych (ang. locale), niż tylko użycie samego jĊzyka podczas
programowania. Ustawienia regionalne obejmują zarówno kod jĊzyka (np.: pl dla j. polskiego
według listy kodów ISO 639.2), jak i kod kraju docelowego (np.: kod Polski to ISO 31662:PL).
Kolejnym istotnym problemem procesu jest lokalizacja interfejsu graficznego 3.
Interfejs graficzny musi być dostosowany do panujących obyczajów oraz kultury danego
narodu, np. pod wzglĊdem kolorystycznym, preferencji układu treści na stronie czy gestów,
3

GUI (ang. graphical user interface) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz
interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów (np. okno, pole edycji, suwak,
przycisk). (DostĊp z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Graficzny_interfejs_u%C5%BCytkownika) (2016-03-20).
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które mają wielorakie znaczenie dla różnych grup ludzi. Najważniejszym zadaniem
specjalistów ds. lokalizacji jest zlokalizowanie interfejsu graficznego w taki sposób, aby
aplikacja nie wyświetlała obraźliwych w danym kraju grafik czy gestów, np. kciuk zwrócony
ku górze w krajach południowej Europy i Bliskiego Wschodu jest gestem obraźliwym 4.
Problematyka lokalizacji interfejsu graficznego wystĊpuje także w sytuacji, kiedy
lokalizowana aplikacja jest programem mającym na celu umożliwienie dostĊpu do treści
dostĊpnych na stronie WWW (np. konta bankowe). Design aplikacji zazwyczaj musi być
zgodny z designem strony WWW, co ogranicza w pewien sposób pole działania
informatyków i tłumaczy, którzy pracują nad skompresowaniem treści strony WWW
w aplikacji. Użyte na stronie terminy czy nazwy powinny w takiej samej formie znaleźć siĊ
w aplikacji, co nie zawsze jest takie proste.
Szczególną uwagĊ należy zwrócić na przekład skrótów i skrótowców (akronimów).
Zadaniem tłumacza jest przełożenie ich w zgodny ze standardami danego jĊzyka sposób.
W przypadku obcojĊzycznych skrótowców w jĊzyku polskim należy pamiĊtać, że
pozostawiamy je w wersji oryginalnej, np.: Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World
Health Organization) wyrażana jest w postaci akronimu WHO. Tłumaczenie skrótów
z jĊzyka obcego opiera siĊ nie tylko na przestrzeganiu przyjĊtych zasad, lecz również na
podążaniu za instynktem tłumacza. Należy mieć na uwadze potrzebĊ zrozumienia danego
skrótu przez odbiorcĊ, co wymaga od tłumacza dodatkowego wyjaśnienia (zwłaszcza
w przypadku akronimów)5. W przypadku lokalizacji aplikacji mobilnych jest to niezwykle
trudne ze wzglĊdu na czĊsto ograniczony interfejs użytkownika oraz brak możliwości
wykonania przypisu.
Poza kwestiami związanymi bezpośrednio z lokalizacją komunikatów wyświetlanych
na ekranie urządzenia mobilnego, warto po krótce zwrócić uwagĊ na pozostałe treści, które
także ulegają procesowi lokalizacji. Nawiązując do zaprezentowanego wcześniej schematu
Berta Esselinka, ważnym, głownie ze wzglĊdów marketingowych jest lokalizacja opisu
aplikacji dostĊpnego na stronie z której można daną aplikacjĊ pobrać na smartfona. Taką
stroną jest np. Google Play (pl. Sklep Play, cz. Obchod Play), gdzie poza linkiem do pobrania
aplikacji znajduje siĊ także m.in. opis aplikacji, specyfikacja techniczna, wymagania
sprzĊtowe. W przypadku lokalizacji tego typu opisu, istotnym czynnikiem staje siĊ nie tylko
4

http://zapytaj.onet.pl/Category/011,009/2,12524555,Co_kraj_to_obyczaj_czyli_wymowa_gestow_na_swiecie.h
tml (2016-03-20).
5
https://123tlumacz.pl/skroty-skrotowce-akronimy/ (2015-12-20).
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przekład sam w sobie ale także wiedza dotycząca jĊzyka reklamy używanego w danym kraju,
tj. preferowane formy, struktury oraz słownictwo, najlepiej oddziałujące na odbiorcĊ.
TĊ zależność obrazuje poniższa tabela, przedstawiająca opis aplikacji Mapy Google w wersji
polskiej i czeskiej.

Czeski opis aplikacji

Polski opis aplikacji

NovČ navrņená aplikace Mapy Google pro Nowe Mapy Google na telefony oraz tablety
telefony a tablety Android usnadņuje a z Androidem ułatwiają i przyspieszają
urychluje navigaci na cestách. NajdČte poruszanie siĊ po Twoim świecie. Znajdź
nejzajímavČjńí místa ve mČstČ a vńechny najciekawsze miejsca w mieście i dowiedz
potřebné informace o tom, jak se k nim siĊ, jak do nich trafić.
dostat.

• Dokładne i pełne przydatnych informacji

• komplexní a přesné mapy ve 220 zemích,

mapy w 220 krajach

• navigace GPS s hlasovým navádČním pro • Nawigacja głosowa GPS dla kierowców,
cestování autem, na kole i pČńky,

rowerzystów i pieszych

• plány mČstské dopravy a mapy více neņ •
15 000 mČst (…)

Wskazówki

dojazdu

transportem

publicznym i mapy dla ponad 15 000 miast
(…)

Fot. 4. Opis aplikacji Mapy Google w jĊzyku polskim i czeskim (źródło:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=pl).

Obserwując złożoność treści ulegających lokalizacji istotne jest uświadomienie sobie,
jak ważna jest rola tłumacza w całym procesie. W celu poprawnego zlokalizowania treści
zawartych w aplikacji, niezbĊdna jest ogromna wiedza i doświadczenie ze strony tłumacza
(eksperta jĊzykowego). Tłumacz, który chce zajmować siĊ lokalizacją, musi posiadać nie
tylko szerokie i wyspecjalizowane kwalifikacje jĊzykowe, ale także być przygotowany na
rozwiązywanie problemów z obszaru kultury, preferencji jĊzykowych czy zwyczajów
rynkowych danego kraju czy regionu (Esselink 2002). Eksperci jĊzykowi powinni w taki
sposób przekazać treść oryginału, aby komunikaty i komendy wyrażone w jĊzyku docelowym
brzmiały naturalnie i przyjaźnie dla odbiorcy. Ponadto tłumacz powinien dysponować szeroką
wiedzą o elektronicznym przetwarzaniu danych. Według Koetsiera (2008) wiedzĊ, którą
powinien posiadać tłumacz na temat EDP (ang. Electronic Data Processing; pl. elektroniczne
przetwarzanie danych), można podzielić na trzy obszary:
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● kompetencja informacyjna;
● kompetencja IT;
● umiejętność obsługi programów tłumaczeniowych (Koetsier 2008).
Wymienione wyżej kompetencje tłumacza odgrywają kluczową rolĊ w całym procesie
lokalizacji, głównie ze wzglĊdu na fakt, że odbywa siĊ on drogą elektroniczną. WiĊkszość
dokumentów tekstowych dostarczanych tłumaczowi jest w formatach TXT, RTF, DOC,
HTML lub XLS.
3. Perspektywy na przyszłość
Prowadzenie badań nad lokalizacją aplikacji mobilnych staje siĊ coraz bardziej
konieczne, ponieważ zapotrzebowanie na ten rodzaj przekładu, w współczesnym świecie
nowoczesnych technologii, rośnie w oszałamiającym tempie. Szczególnie mowa tutaj
o lokalizacji aplikacji mobilnych, które już teraz wiodą prym wśród innych oprogramowań.
Widząc, jak wiele problemów oraz ograniczeń niesie ze sobą cały proces lokalizacji, ten
rodzaj przekładu stanowi szerokie pole nie tylko dla jĊzykoznawców, ale także informatyków,
socjologów i kulturoznawców, którzy swoją uwagĊ powinni skupić na problematyce procesu,
gdyż zaprezentowane przeze mnie problemy stanowią jedynie wprowadzenie do tego obszaru
badań.

Summary
This text touches upon the issue localizing mobile applications. The preface contains
a short introduction to mobile application‗s market and the need of localization. The article
specifies what a process of localization is and posts about its complexity. The main part
of this article deals with possible problems can occur when localizing like limitations
of devices parameters, limitations of user interface adjustability, word-wrapping, dialects
varieties, date format by country, problems of localizing a graphical user interface,
localization of abbreviations, appellative text‗s localization. The text refers also to
the translator‗s competencies which are crucial to conduct a localization process.
Shrnutí
PříspČvek si klade za cíl představit problematiku lokalizace představenou na příkladu
mobilních aplikací. V úvodu byl vymezen krátký popis trhu mobilních aplikací s mírou
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poptávky po jejich lokalizaci. Tento článek popisuje, co to je proces lokalizace a jaké obtíņe
se s tím pojí. Hlavní část tohoto článku se zabývá moņnými problémy, na které můņeme
narazit při lokalizaci, jako na příklad omezení způsobená slabým výkonem přístrojů (tzv. lowend zařízení). Dále pak můņeme být omezeni rozhraním uņivatelského interfejsu, wordwrappingem, nářečím, formátem data v jednotlivých zemích, problematikou lokalizace
grafického interfejsu, zkratek a apelativních textů. V článku se vyskytuje také popis
kompetencí překladatele, které jsou zásadní pro provádČní samotné lokalizace.
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