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PODMET VNÍMANIA V JAZYKOVOM OBRAZE CHUTI VÍNA
Katarína MIKULCOVÁ

Subject of perception of the taste of wine

Abstract: In the center of our attention is focused on the research of wine labels which have
various interpretations of the taste characteristics of the wine, inside the bottle. In this
context, the core basis of research is profiling of subject perception of the taste of wine and
pragmatic characteristics of language used to describe the taste of wine.
Keywords: subject of perception, wine, taste, cognitive linguistics, connotation
Contact: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; mikulcovakatarina@gmail.com
Východiská jazykového obrazu sveta
Jazykový obraz sveta má viaceré lingvistické vymedzenia, ktoré sú výsledkom
kognitívneho výskumu. Tento výskum bol rozpracovaný lublinskými vedcami na Univerzite
Marie Curie Skłodovskej pod vedením Jerzyho Bartmińského. Jeho vedecký tím sa rozrastá
o ďalších spolupracovníkov, ktorí skúmajú jazykový obraz sveta nielen v oblasti lingvistiky,
ale aj literárnej vedy, pedagogiky, filozofie jazyka, etnolingvistiky, sociolingvistiky,
psycholingvistiky a iných odborov (Dudová 2014: 45).
Títo vedci vymedzili viacero charakteristík termínu jazykový obraz sveta, ktoré
sú navzájom usúvzťažnené, dopĺňajú sa. Bartmiński definuje jazykový obraz sveta
ako interpretáciu skutočnosti, zakorenenú v jazyku, ktorá môže zahŕňať istý uhol pohľadu
na svet, ľudí, veci alebo dianie. Je to interpretácia, nie verný odraz skutočnosti. Výklad je teda
výsledkom subjektívneho vnímania a je konceptualizáciou reality používateľa daného jazyka
(Bartmiński 2009: 24). V tom sa prejavuje antropocentrickosť, čiže prepojenosť významu
jazykových jednotiek a tvorcu konkrétnych jazykových jednotiek.
Podľa Pisareka definícia jazykového obrazu sveta nie je kánonická, záväzná;
je príznačná pre daný národný jazyk istou pravidelnosťou gramatických a lexikálnych
štruktúr, prostredníctvom ktorých možno rôznymi spôsobmi vnímať svet (Bartmiński 2009:
24).
Na základe jazyka môžeme zisťovať, ako dané spoločenstvo konceptualizuje, prežíva,
hodnotí a zdieľa svet, v akých súvislostiach mu rozumie (Vaňková 2007: 58). Človek
si v mysli utvára konotácie, ktoré sú signálom významovej extenzie, čiže rozširovania
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významov slov. Ako sme už spomínali, zdrojom identifikácie konotácií sú aj vínne etikety.
Citrónová alebo svieža chuť vína je vo vinárskej terminológii konotačným významom
kyslosti. Medová a dulová chuť vína je zase konotačným významom sladkosti. Jednotlivé
významové konotácie súvisia so schopnosťou človeka myslieť v obrazoch, s jeho
schopnosťou kategorizovať interpretovanú skutočnosť. Na základe toho, môžeme myseľ
človeka prirovnať ku kartotéke. Tvorí ju vlastný rezervoár myšlienok, ktoré sú systematicky
uložené. Kartotéka sa neustále rozrastá a modeluje; človek si vytvára vlastný jazykový obraz
sveta. Na jednej strane v mysli ukladá zažité, vlastné skúsenosti, prostredníctvom ktorých
pomenúva javy objektívnej reality, na druhej strane tieto javy konceptualizuje a hodnotí.
Usudzujeme, že jazykový obraz sveta je heterogénny a jeho základom je sféra
každodennosti.

Prelínajú

sa v ňom

jazykové a mimojazykové reflexie a praktický

a pragmatický aspekt. Často splýva jazykové s mimojazykovým, teoretické s praktickým
(Vaňková et al. 2005: 52-55). Toto splynutie je badateľné aj v oblasti zmyslového prežívania
človeka a jeho jazykového stvárnenia. Východiskom je, že nejazykové skúsenosti, ktoré
nadobudneme degustáciou vína, dokážeme transformovať do jazykovej podoby.
Vlastnosti jazykového obrazu sveta v intenciách chuti vína
Na to, aby sme mohli porozumieť podstate jazykového obrazu sveta a odhaliť jeho
súvislosti, je potrebné poznať jeho vlastnosti, ktoré ho špecifikujú. Pri diferenciácii chuti vína
sa tieto vlastnosti explicitne prejavujú a upozorňujú na bohatosť a variantnosť vinárskeho
sociolektu. Kajfosz vymedzuje tieto vlastnosti jazykového obrazu sveta: heterogénnosť,
dynamickosť, výberovosť, axiologickosť, kontextuálnosť a transcendentnosť (Kajfosz 2001:
44). Jazykového obrazu chuti vína sa dotýkajú všetky vlastnosti okrem transcendentnosti,
ktorá presahuje zmyslové vnímanie a je zameraná na poznanie mimo ľudskej skúsenosti, čo je
pre jazykovú analýzu chutí vína irelevantné.
Heterogénnosť jazykového obrazu je spojená v súvislosti s chuťou vína
predovšetkým so sociálnou rovinou, ktorej sféru tvorí profesijný jazyk degustátorov/tvorcov
etikiet – vinársky sociolekt. Ten identifikujeme na materiáli nami skúmaných vínnych etikiet
a je natoľko rôznorodý a špecifický, že sa stáva predmetom skúmania štýlovej variácie
jazykových prostriedkov. Tá sa prejavuje najmä v tom, že chuťové vlastnosti vína, ktoré môže
podmet vnímania pomenovať adjektívami základných chuťových vnemov (sladký, kyslý
atď.), modifikuje na materiáli vínnych etikiet výrazmi zastupujúcimi danú chuť (medová chuť
– sladká chuť), čím vyvoláva nové konotácie, či už pozitívne alebo negatívne. Do popredia
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sa teda dostáva pragmatický aspekt, ktorý sa opiera o kultúrny a skúsenostný komplex
podmetu vnímania a tiež zastrešuje sféru každodennosti, bežnej každodennej komunikácie
v kontexte prirodzeného sveta. Môžeme teda konštatovať, že špecificky diferencovaná slovná
zásoba degustátorov je modifikáciou bežnej každodennej komunikácie a prototypov
v nej ukotvených.
Jazykový obraz chuti vína sa tiež vyznačuje dynamickosťou, ktorú možno
identifikovať na materiáli vínnych etikiet. Dynamizačné tendencie sú zreteľné najmä v úsilí
podmetu vnímania pomenúvať jednotlivé chuťové vnemy výrazmi z iných zmyslových sfér
(medový nádych, dozvuk bielych ríbezlí, nota muškátového korenia, mandľový chvostík
atď.). Môžeme povedať, že ide o istú tendenciu k emocionalizácii a senzuálnosti, keď podmet
vnímania vytvára synestézie, paralely medzi zmyslovými vnemami, a ich štylizovaním
vyjadruje svoje subjektívne stanoviská, vychádzajúc z vlastných nadobudnutých skúseností.
Na druhej strane sa podmet vnímania snaží aj o objektívne a vecné zhodnotenie chuťových
vlastností vína, takže dynamickosť sa na materiáli vínnych etikiet uplatňuje na osi
emocionalizácia – racionalizácia, pričom obe entity, spájajúce expresívny i racionálny prístup
využívania jazykových prostriedkov, sa navzájom prelínajú v závislosti od situácie
a kontextu. Tým, že vínne etikety môžeme považovať za texty propagačné, jazykový obraz
chuti vína sa prispôsobuje týmto trendom a jeho cieľom je vyzdvihnúť úžitok, kvalitu
a vlastnosti konkrétneho vína tým najefektívnejším, originálnym spôsobom.
Ako tvrdí Vaňková, každý jazykový obraz sveta má nutne výberový charakter,
čo znamená, že niektorým aspektom skutočnosti sa venuje zvýšená miera pozornosti a iné sa,
naopak, prehliadajú (Vaňková 2005: 54). Výberovosť jazykového obrazu chuti teda súvisí
s výberom jednotlivých výrazov a ich významov, či už primárnych alebo sekundárnych,
na základe ktorých môžeme vydedukovať, ako podmet vnímania, ktorý je súčasťou
jazykového spoločenstva degustátorov/tvorcov etikiet, konceptualizuje, hodnotí a tým
aj vytvára jazykový obraz chutí vína. Podmet vnímania pracuje s kultúrne ukotvenými
konotáciami, pričom pri analýze vínnych etikiet treba rekonštruovať to, čo je skryté
vo význame i za významom každej lexikálnej jednotky. Pri výbere lexikálnych jednotiek
teda degustátor dbá na to, aby zoštylizoval text vínnej etikety zrozumiteľne a s citom.
Degustátorka Zlatnická komentuje proces štylizácie vínnej etikety takto: „Žiaden slovník
nepomôže textárovi, keď o tom, čo píše, nie je presvedčený, nevychádza to z vína alebo jeho
vnútra. Potom sú to len prázdne a laxné slová bez duše. Každé víno má svoju dušu, príbeh –
ako sa rodí, vyvíja, dozrieva. To všetko musí tvorca cítiť“ (Zlatnická 2017). Podmet vnímania
12
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(degustátor/tvorca vínnej etikety) teda odkrýva podstatu predmetu vnímania (vína)
a interpretuje jeho jazykový obraz a vlastnosti prostredníctvom aktu vnímania (degustáciou).
Axiologickosť jazykového obrazu chuti sa tiež dotýka jazykových prostriedkov, ktoré
podmet vnímania v intenciách vínnych etikiet používa a označujeme ich ako axiologické,
hodnotiace slová. Dolník uvádza, že „pojem hodnotiaceho štandardu má kľúčový význam
pri určovaní axiologického konceptu. Axiologický koncept sa skladá z dvoch komponentov,
a to z axiologickej funkcie a axiologickej reakcie (Dolník 1992: 13). Axiologický koncept sa
chápe ako myšlienková schéma hodnotenia, čo v kontexte hodnotenia chuti vína znamená, že
podmet vnímania najprv zisťuje, či hodnotiaci subjekt (víno) uplatňuje axiologickú funkciu,
čo v praxi môžeme dokázať na príklade:
(1) víno má harmonickú chuť
(2) víno má dobrú chuť.
Výrok (1) vyjadruje, že podmet vnímania zachytil svojimi zmyslami harmóniu
jednotlivých chutí vína, čo znamená, že víno chutí tak, ako má. Ak má víno harmonickú chuť,
všetky jeho zložky majú správne proporcie, žiadna nevystupuje jednostranne rušivo. Výraz
„harmonické víno“ sa používa aj vtedy, ak je zladenie jednotlivých zložiek zvlášť vyvážené
(Kohout 1982: 172). Axiologická funkcia sa tu prejavuje ako:
harmonický = dobrý.
Význam slova harmonický môžeme definovať ako „vyvážený, zladený, splývavý“,
pričom v jeho význame je zafixovaná hodnota „dobrý“. Čiže výrok (2) je implicitným
vyjadrením miery parametra „harmonický“. Z uvedeného príkladu vyplýva, že podmet
vnímania pri tvorbe vínnej etikety uplatňuje hodnotiace stanoviská, pričom dochádza
ku stotožneniu hodnotenej entity (harmonická chuť vína) s hodnotiacou predstavou (dobrá
chuť vína). Samozrejme, na materiáli vínnych etikiet sa najčastejšie hodnotia príťažlivé
a priaznivé chute konkrétneho vína, ukrytého vo fľaši.
Kontextuálnosť jazykového obrazu chuti vína na materiáli vínnych etikiet sa chápe
ako určitá spätosť definície a významu jazykových prostriedkov, ktoré vyjadrujú chuť vína,
ich mimojazykovej reflexie a pragmatického rozmeru. Ide o istú súvzťažnosť medzi tým,
akú jazykovú skutočnosť etiketa odráža a aký zmysel má táto skutočnosť pre človeka.
Dôležité teda je pri jazykovej analýze vínnej etikety zohľadniť podmet vnímania
(degustátor/tvorca etikety), predmet vnímania (víno), ale aj samotný akt vnímania
(degustácia), aby sme odkryli podstatu a zmysel použitého výrazového aparátu a jeho
funkčnosti v kontexte nášho konceptuálneho systému, ktorý vychádza z našej telesnej
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skúsenosti (zmyslová percepcia). Poukazuje na to aj Vaňková v príspevku Člověk a jazykový
obraz (přirozeného) světa: „Jazyk je hlubokým a jedinečným zdrojem poznání člověka:
to „uchopitelné“, textualizované a „zjazykověné“ totiž poukazuje k tomu, co se uchopit nedá
– k zákonitostem lidské mysli, zkušenosti, prožívání (a pak také kultury)“ (Vaňková 1999:
287).
Charakteristika podmetu a predmetu vnímania
Dudová uvádza, že pre jazykový obraz sveta je dôležitý podmet a predmet
vnímania. V úlohe podmetu vystupuje konceptualizátor, čiže ten, kto pretransformuje
skúsenosť z úrovne percepcie do úrovne pojmov (pomenuje zmyslami zachytenú skutočnosť).
Pojmy teda nadobúdajú charakter jazykovej výpovede (Dudová 2014: 48). Podmet
jazykového obrazu chuti má v slovenčine zaužívané substantívne výrazy degustátor,
ochutnávač, ktoré sú odvodené od slovies degustovať, ochutnávať. Ľudový názov pre
degustátora je koštér, odvodený od slovesa koštovať (prim-7.0-public-vyv). Krátky slovník
slovenského jazyka ho zaraďuje medzi hovorové výrazy a uvádza príklad koštovať víno
(KSSJ 4 2003: 270). Je teda zrejmé, že podmet vnímania chuti vína je slovotvorne
i významovo bezprostredne prepojený s aktom vnímania.
V Slovenskom národnom korpuse nachádzame zaujímavý popis práce degustátora,
ktorej výsledkom je jazykové stvárnenie chuti: „Degustátor skrúti jazyk do valčeka, naleje
si doň zopár kvapiek moku a tie váľa. Hodnotí víno hmatom, skúma jeho sladkosť, kyslosť
a horkosť, pátra po harmónii. Degustátor odhaľuje telo na jazyku, hrá sa s ním a neustále
odďaľuje okamih, v ktorom uvidí dno pohára. A napokon, na základe vzhľadu, vône a chuti,
vynesie globálny úsudok“ (prim-7.0-public-vyv). Výsledkom procesu degustácie je teda
názor, vyplývajúci zo skúsenostného komplexu degustátora, ktorého štylizácia si vyžaduje
jeho sústredenosť, profesionalitu a následné uchopenie atribútov chuti v intenciách špecifickej
vinárskej terminológie.
Ďalej možno podmet vnímania z jazykového hľadiska chápať ako osobu, ktorá zažíva
určité chuťové zmyslové dojmy a aktívne ich interpretuje a hodnotí relevantnými jazykovými
prostriedkami. Úlohy degustátora sú vnímané súčasne ako duševné i zmyslové, preto
sú v kategórii podmetu vnímania chuti vína spojené s jeho zmyslovým prežívaním
a myslením. Jerzy Bartmiński uvádza, že práve podmet vnímania odkrýva jazykový obraz
sveta a jeho vlastnosti (Bartmiński 2007: 114). To znamená, že profiluje základnú predstavu
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o predmete vnímania (víno) tým, že zmyslami nadobudne isté chuťové dojmy a následne ich
aktívne zachytáva v jazyku, dáva im konkrétny myšlienkový obsah.
Podmet vníma chuť vína z určitého aspektu, ktorý vystupuje do popredia a snaží sa ho
ukotviť v jazyku. Podľa slov degustátora Strelingera je jeho hlavnou náplňou práce objektívne
zhodnotiť aktuálny kvalitatívny stav vína, ktoré je predmetom posudzovania (Strelinger
2017). Predmetom je teda konkrétna pomenúvaná skutočnosť, ktorej kvality sú vyjadrené
prostredníctvom dostupných jazykových prostriedkov. Ďalej uvádza, že degustátor klasifikuje
chute podľa svojich osobných skúseností a vnemov, no na ich vyjadrenie by mal použiť
zrozumiteľnú formuláciu, spravidla sú to konkrétne typy vôní a chutí, ktoré pozná, prípadne,
ak sú ťažko pomenovateľné, hľadá tie, ktoré sa najviac približujú daným atribútom vína
(Strelinger 2017). Podmet teda vyberá také jazykové prostriedky, do ktorých dokáže
zakódovať svoje nadobudnuté skúsenosti s ochutnávaním vína.
Posudzovanie vína predstavuje jeho pozorné vychutnávanie, vďaka ktorému dokážeme
zachytiť všetky zmyslové vnemy a na základe toho vyjadriť svoj úsudok (Matuška 1970: 56).
Degustátor Strelinger uvádza, že na chuť vína najčastejšie vplýva odroda, štýl vína, spôsob,
akým bolo vyrobené, ročník, obsah základných látok, ako sú cukry, kyseliny, triesloviny
a podobne, teplota skladovania aj podávania, ale aj počasie v danom roku, v ktorom bolo víno
vyrobené, pretože niektoré odrody majú v studených ročníkoch skôr herbálne tóny
a v teplejších ovocné (Strelinger 2017). Degustátori však okrem oficiálneho vinárskeho
vyjadrovacieho jazyka používajú aj vinársky slang, no ten sa podľa slov degustátora používa
skôr na priateľských stretnutiach alebo neoficiálnych degustáciách. Avšak aj tam sa treba
vyjadrovať čo najzrozumiteľnejšie aj vzhľadom na to, že väčšinou sa časť degustátorov
vzájomne pozná a časť nie, preto treba pristúpiť ku kompromisu a nájsť spoločný vyjadrovací
jazyk (Strelinger 2017).
Môžeme teda skonštatovať, že jazykový obraz istej skutočnosti je výsledkom
axiologických koncepcií používateľov konkrétneho jazyka. Jazyk nám slúži na objasnenie
zmyslu entít okolo nás. Každý človek disponuje vlastným jazykovým obrazom
sveta, prostredníctvom ktorého prisudzuje veciam istý význam. V tom sa odzrkadľuje naše
subjektívne vnímanie sveta. Jazyk sa vníma ako prirodzená súčasť existencie človeka.
Profilovanie podmetu vnímania v jazykovom obraze chuti vína
Profiláciu podmetu vnímania možno sledovať na materiáli vínnych etikiet, ktoré
odrážajú jeho chuťovú skúsenosť. Dôležité je upriamiť pozornosť hlavne na akt vnímania –
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degustáciu, ktorá predchádza vzniku vínnej etikety a dôkladne odkrýva špecifický spôsob
vyjadrovania podmetu vnímania a výber vlastností predmetu vnímania.
Pri skúmaní podmetu vnímania je potrebné zistiť, akým spôsobom chápe a interpretuje
chuť vína, z akej perspektívy sa naň díva a aké vlastnosti si na ňom všíma. V intenciách toho
možno vymedziť znaky, ktorými sa degustátor/tvorca vínnej etikety profiluje cez:
akt vnímania (degustácia vína), pole a plány vnímania (zameranie na víno ako celok alebo
na jeho parciálne zložky) a výber vlastností predmetu vnímania (hodnotenie vína).
1. Akt vnímania
Podľa Františka Kohouta v počiatočnej fáze aktu vnímania podmet zachytáva
zmyslový obraz skutočnosti vyvolaný vonkajším pudom (chuťou), potom nasleduje
myšlienka, ktorá rozpoznané chute upravuje a nakoniec formuluje. Posudok je výsledkom
tejto fázy a má byť jasný a komplexný. Okrem toho má upresňovať špecifickosť vína
a odlišovať ho od iných (Kohout 1982: 147). Závisí od konkrétneho degustátora, aký má
v tomto smere talent, pretože sú ľudia, ktorí rozlišujú len základné chute a vône, ale zároveň
sú ľudia, ktorí zachytia aj stovky aróm podobne ako tvorcovia parfumov (Strelinger 2017).
Okrem objektívneho hodnotenia sa víno hodnotí aj zo subjektívneho hľadiska,
pričom ako prvé do popredia vystúpia základné kvality a chyby vína. Každý z degustátorov
má inú citlivosť na rôzne chute, takže zhoda pri degustáciách s viacerými hodnotiacimi
nemusí byť stopercentná.
Substantívum degustácia má latinský pôvod a Slovník súčasného slovenského jazyka
ju klasifikuje ako zisťovanie chuti a kvality potravín zmyslovými orgánmi (zrakom, čuchom
a chuťou) (SSSJ A-G: 577). Synonymické ekvivalenty sú ochutnávka, ochutnávanie
a hovorový výraz koštovka. Zriedkakedy sa používa aj výraz okus (SSS 2004: 85).
Degustátor, čiže znalec vína, si pri degustácii odpije z vína malý dúšok a podrží
ho v ústach. Chuťové poháriky hrajú v „cítení“ váhy a štruktúry vína dôležitú úlohu a sú
hodnotiacim kľúčom k nemiznúcim príchutiam. Po ochutnaní vína treba zvážiť, koľko a ktorý
aspekt chuti ostáva. Dĺžka a koniec dochuti sú totiž hlavné indikátory kvality vín. Čím
je dlhšia a príjemnejšia, tým je víno lepšie. Simonová píše, že chuťové poháriky sú pri víne
citlivé na päť nemiznúcich chutí: sladkosť, kyslosť, horkosť, slanosť (hoci tú pri víne
zvyčajne nenájdeme) a ostrú chuť. V súvislosti s kyslosťou je dôležité identifikovať
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jej vyváženosť a prítomnosť tanínu1, ktorý pôsobí sťahujúco na sliznicu ústnej dutiny
(Simonová 2011: 66-67).
Proces vzniku jazykového konceptu chuti začína ochutnaním vína a uvedomením si
jeho chuťových špecifikácií v mysli (na základe už nadobudnutej skúsenosti). Pokračuje
jazykovým stvárnením týchto chutí, pričom výsledkom je ucelená charakteristika konkrétneho
vína. Nakonečný však tvrdí, že mnohé príjemné pocity vyvolávajú vlastnosti vecí samých.
To sa týka aj chuťovej oblasti (Nakonečný 2000: 37). Nazdávame sa, že skúsený degustátor si
svoje chuťové zážitky a dojmy poznačí, a takéto zápisy tvoria základ pri tvorbe vínnej etikety.
Všeobecne možno konštatovať, že chuťové hodnoty zachytené v jazykovej podobe sú
v bezprostrednom dotyku s realitou, vychádzajú z nej a tvoria akúsi reťaz, ktorej základnou
črtou je usúvzťažnenosť. Dochádza k vnútornému prieniku zmyslového a jazykového obrazu
chuti, a tento komplementárny proces je ukazovateľom kognitívneho charakteru jazyka.
Prejavuje sa osobný postoj komunikanta, pričom výrazy percepčných vlastností chuti odrážajú
reálne vlastnosti vína.
Obsahové látky vína, ktoré sú senzoricky vnímateľné (predovšetkým chuťou), sú aj
nositeľmi liečivých účinkov vína. Nie nadarmo sa hovorí: „Na zdravie!“ To nie je iba
spoločenská fráza, ale už dávno je preukázané, že víno má blahodarný vplyv na zdravie.
Jeho liečivé kvality môžeme považovať za rovnocenné kvalitám zmyslovým. Obsahuje
mnohé cenné látky, ktoré majú priaznivý účinok na čuchové, chuťové a zažívacie orgány
(Harmatha 2010: 62).
Zaujímavou súčasťou degustácie vína je jeho kombinovanie s jedlami a prísadami.
Simonová tvrdí, že klasické partnerstvo jedlo/víno je v skvelej rovnováhe, keď každý partner
umocňuje chuť toho druhého (Simonová 2011: 107). Vínne etikety často ponúkajú námety na
kombinácie daného vína s konkrétnym jedlom. Je však na vlastnom uvážení konzumenta, akú
kombináciu si zvolí. Vzniká istá súvzťažnosť medzi chuťou vína a chuťou jedla,
ktorej výsledkom je dokonalý gastronomický zážitok.
2. Pole a plány vnímania
Pole a plány vnímania chuti vína súvisia s uhlom pohľadu podmetu vnímania. Jeho
vnímanie chuti je skôr mikroskopické, zamerané na detaily spojené s vínom. Všíma si širšie
súvislosti a špecifické vlastnosti chutí vína zachytáva prostredníctvom jazykových
prostriedkov s vysokým stupňom obraznosti. Uvediem príklad vínnej etikety vína Tokaj od
1

Tanín (fr.) – kyselina trieslová, ktorú obsahujú najmä dubienky a listy čaju (má trpkú chuť).
17

Katarína MIKULCOVÁ
Podmet vnímania v jazykovom obraze chuti vína

firmy J&J Ostrožovič: „Je to skutočný kráľ medzi tokajskými vínami, v chuti nádherne
medový až karamelový, po ochutnaní máte plné ústa sušeného ovocia, najmä hrozienok“
(archív autora príspevku). Je zrejmé, že výraznú sladkosť vína konotujú chuťové aspekty,
ktoré jazykovo uchopil tvorca vínnej etikety. Ide o dôkaz toho, že vinárska terminológia je
výrazne heterogénna a nezachytáva predmet vnímania iba prvoplánovo, ale zachytáva
mnohoaspektovosť chuťového spektra v širších súvislostiach.
Podmet vnímania na materiáli vínnej etikety odkrýva fyziologický aspekt chuti vína,
ktorý súvisí s jeho vekom a súvzťažnosťou jednotlivých zmyslov, ďalej psychologicko-sociálny aspekt zameraný na konzumenta, aspekt podobnosti s iným jedlom a aspekt
intenzity. Na druhej strane je makroskopické vnímanie, ktoré zahŕňa menej špecifikované
charakteristiky chuti vína a na materiáli vínnych etikiet slovenských vín má iba minimálne
uplatnenie. Zväčša ide iba o základné informácie o sladkosti vína.
3. Výber vlastností predmetu vnímania
Poslednou fázou profilácie podmetu vnímania je výber vlastností predmetu
vnímania. Ide o to, že podmet vnímania chuťové vnemy aktívne zachytáva, pričom
prostredníctvom evaluatívnych významových komponentov posudzuje predmet vnímania už
počas aktu vnímania. Hodnotenia vychádzajú z jeho znalostí vína, pričom opisuje aj svoje
subjektívne pocity, to čo mu víno „povedalo“. Evaluatívny význam, čiže hodnotiaci význam,
považujeme za súčasť konotácie akéhokoľvek slova. Konotácia, ako súčasť významu slov, sa
zhoduje s asociáciami a pocitmi, ktoré daný výraz vyvoláva u hovoriaceho. Vínne etikety sú
vďačným zdrojom zisťovania konotácií, pretože sa vzťahujú priamo k predstaviteľom
konkrétnej profesijnej skupiny – k degustátorom. Vínna etiketa, ktorá je jazykovým výstupom
degustácie vína, má teda výrazné emocionálne zafarbenie, čo sa odráža v používaní
hodnotiacich výrazov, ako sú prívlastky s pozitívnou konotáciou „príťažlivé víno, pozitívny
celkový dojem, nádherná chuť, obdivuhodná štruktúra vína atď.“ alebo menej časté
konštrukcie s negatívnou konotáciou „dochuť pôsobí uťahaným dojmom“.

Summary
In this article, we tried to define the profile of the wine perception subject from
different perspectives in terms of perceptions of perception, plans of perception, and choice
of perceptions of the subject of perception. Our views were confronted with opinions
of experts in cognitive research and also experts in Slovak wine.
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PARATAKTICKÉ SPOJKY V SPISOVNEJ SLOVENČINE A POĽŠTINE1
Miroslava KITKOVÁ

The conjunctives of parataxis in standard Slovak and Polish

Abstract: The main purpose of thesis is to mention the system of conjunctions of parataxis
in standard Slovak and Polish by using the contrastive method. The thesis is focused on
the comparation of the particular phenomena like is the classification of conjunction in the
word-classes system used in both languages, the division, the repertoire and appropriate
equivalents of individual conjunctions.
Keywords: conjunctions of parataxis, Slovak, Polish
Contact: Prešovská univerzita v Prešove; miroslavakitkova@gmail.com
Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na systém spojok v spisovnom
slovenskom a poľskom jazyku s využitím komparačnej metódy. Napriek tomu, že tieto slová
jednoznačne patria k mimoriadne frekventovaným výrazom, bez ktorých by výsledná
výpoveď nemusela znieť zmysluplne, nepatrí táto problematika v jazykovedných kruhoch
k tým najatraktívnejším. To je ale spoločný údel neplnovýznamových slov, ktorým sa
nenecháva taký priestor ako práve plnovýznamovým slovám.
Spojky/Spójniki (konjunkcie/koniunkcje) sú podobne ako predložky (prepozície)
a častice (partikuly) gramatické slová, ktorými sa samostatne vyjadrujú syntagmatické vzťahy
medzi jednotlivými jazykovými jednotkami (teda vetnými členmi alebo samotnými vetami).
Nepotrebujú pomoc gramatických vlastností pripojeného člena syntagmy, v čom tkvie rozdiel
medzi spojkami a predložkami, ktoré uvedené vzťahy vyjadrujú v spojení s pádom
pripojeného člena syntagmy, napr. podstatného mena alebo iného plnovýznamového výrazu.
Spojky majú abstraktnejší a širší význam a rozmanitejšie uplatnenie než predložky. Tie taktiež
menia významovú podstatu syntaktického vzťahu medzi členmi syntagmy, zatiaľ čo
konjunkcie ju spravidla nemenia. Pri slovníkových definíciách spojok si môžeme všimnúť, že
niektoré z nich majú charakter častice, a to najmä v citovo zafarbených výpovediach. Vtedy
sa pri nich uvádza aj druhý (alebo ďalší) význam, teda sú opísané ako častice. V takomto
základnom predstavení spojok sa zhodujú slovenské aj poľské gramatiky, resp. slovníky.
1

Publikácia predstavuje výstup z grantovej úlohy Vega č. 1/0180/17, Vplyv aktuálnych smerov lingvistického
výskumu na jazykovednú terminológiu (v slovensko-poľsko-ruskom komparatívnom pláne).
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Ako už zo samotného názvu slovného druhu vyplýva, hlavnou funkciou konjunkcií je
spájacia (vzťažná) funkcia. To však neznamená, že túto funkciu plnia len konjunkcie.
Spojkami sa medzivetné vzťahy vyjadrujú primárne, inými spojovacími prostriedkami sa
vyjadrujú sekundárne, z čoho vyplýva, že takéto prostriedky patria k iným slovným druhom,
nie k spojkám. Okrem spojok sa teda na tento účel využívajú aj vzťažné zámená ohybné
(ktorý, aký, čo/który, jaki, co) alebo príslovkové (ako, kde, kedy/jak, gdzie, kiedy). Spojky so
vzťažnými zámenami nazývame termínom spájacie výrazy. Ako uvádza Morfológia
slovenského jazyka (1966: 676), spojky spájajú rovnorodé vetné členy do viacnásobných
výrazov a vety do súvetí. Na tento účel sa využívajú jednoslovné jednočlenné útvary ako
a, i, aj, alebo, keď, hoci, lebo/a, i, oraz, lub, albo, chociaż, bo atď., dvojčlenné výrazy ako
nielen – ale aj, bez toho – aby, s tým – že, miesto toho – aby, okrem toho – že, napriek tomu –
že. V rámci spojok sa vyčleňujú aj spojkové výrazy, ktoré sa skladajú z dvoch spojok, ale
keďže sa nimi vyjadruje iba jeden syntagmatický vzťah, chápeme ich iba ako jednu spojku,
resp. prisudzujeme im funkciu jednej spojky. Tým sa spojkový výraz odlišuje od spojenia
spojok v niektorých typoch zloženého súvetia, kde sa na tých istých miestach stretávajú dve
rozličné spojky vyjadrujúce dva rozličné vzťahy a ktoré zároveň patria dvom rozličným
vetám. Aby sme si to vedeli predstaviť Morfológia slovenského jazyka (1966: 677) nám
ponúka niekoľko príkladov z umeleckej literatúry, z ktorých si jeden vyberieme: Četníkovi sa
veľmi nechcelo, ale keď Peter trval na svojom, pobral sa hlavného zobudiť. V tejto ukážke
máme spojenie dvoch spojok ale keď, pričom odporovacia spojka ale vyjadruje vzťah medzi
hlavnými vetami (četníkovi sa nechcelo, ale pobral sa hlavného zobudiť) a príčinná spojka
keď vyjadruje vzťah medzi podradenou a nadradenou vetou (keď Peter trval na svojom,
pobral sa hlavného zobudiť). Okrem spojkového výrazu ale keď z ukážky do tejto kategórie
patria ešte výrazy, napr. sťa keď, ako keby, sťa keby, než aby, než kým.
Okrem vlastných spojok v jazyku vystupujú aj také výrazy, ktoré plnia spájaciu
funkciu iba

sekundárne, a teda ich primárna funkcia je iná. Takéto výrazy nazývame

spájacími výrazmi a zaraďujeme k nim najmä opytovacie zámená a príslovky, ktoré
druhotne slúžia na uvádzanie vedľajšej vety v súvetí. Ide o výrazy kto, čo, ktorý, čí, aký,
koľký; koľko, kde, kedy, ako, skadiaľ/kto, co, który, czyj, jaki; ile, gdzie, kiedy, jak, skąd atď.
Niekedy sa na pomenovanie týchto výrazov používa aj termín vzťažný výraz (vzťažné
slovo), ktorý je s výrazom spájací výraz synonymný. Za spájacie výrazy so sekundárnou
spájacou funkciou pokladáme aj opakované zámená a príslovky, ktoré naznačujú časový
alebo iný sled vecí (dejov). Ide o výrazy: to – to, tu – tu, sčasti – sčasti, najprv – ďalej –
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potom – nakoniec/to –to, tu(taj) – tu(taj), najpierw – następnie – potem – w końcu... atď.
Rozdiel medzi týmito výrazmi a vlastnými spojkami je viditeľný najmä v oblasti ich
vetnočlenskej platnosti. Vlastné konjunkcie nemajú nikdy platnosť vetného člena, aj keď
výraznou mierou často krát prispievajú k celkovému významu danej vety. Výrazy, ktoré plnia
funkciu konjunkcií iba druhotne, si vždy ponechávajú úlohu vetného člena. Tak napr. výraz
čo/co môže plniť funkciu podmetu, napr. I co było dalej, jak myślisz?, ale zároveň môže
vystupovať v sekundárnej funkcii ako vzťažné slovo uvádzajúce vedľajšiu vetu predmetovú:
napr. Przecież pan wie, co się mówi na mieście o zamachu. Spájacie výrazy môžu vystupovať
aj ako samostatná výpoveď, kým spojky samé o sebe takouto funkciou nedisponujú.
Morfológia slovenského jazyka (1966: 678) uvádza, že medzivetný syntagmatický
vzťah sa často naznačuje už v rámci základného člena syntagmy súvzťažným (korelovaným)
výrazom. Deje sa to pomocnými spájacími prostriedkami, ktorými sú zvyčajne ukazovacie
zámená ten, taký, tak, tu, vtedy, preto atď. Tento t-ový výraz sa používa najmä vtedy, keď sa
ešte zdôrazňuje časticou, napr. A to všetko preto, že ich mýlia kadejaké heslá. Súvzťažné
dvojice sú jedným z prameňov na vznik nových špecifických spojok. Tieto dvojice však
nevystupujú iba v slovenskom jazyku, pozná ich aj poľština. Ide o totožné zámená ten, taki,
tak, tu (tutaj), dlatego atď., ktoré sa využívajú v rovnakých situáciách ako v slovenčine.
Napriek synsémantickosti nevnímame spojky ako výrazy bez akéhokoľvek významu.
Ich význam vnímame ako kontextový. Spojky ho nadobúdajú až v kontexte, v spojení
s autosémantickými členmi, ktoré majú podobu slov alebo viet (Vojteková 2011: 249). Pri
konjunkciách rozlišujeme jednotky so širokým rozsahom významu, čiže všeobecné spojky,
ale popri nich vystupujú aj jednotky s úzkym rozsahom významu, a to sú špecifické spojky.
Slovenská aj poľská morfológia sa zhodujú v tom, že najvšeobecnejšie spojky vyjadrujú buď
prosté priraďovanie (spojka a/i), alebo prosté podraďovanie (spojka že/że). Najšpecifickejšie
spojky môžu vyjadrovať len určitý typ syntagmatického vzťahu, napr. spojka ba je
stupňovacia, spojka ale/ale odporovacia, spojka ako (sťa)/jak porovnávacia a spojka
hoci/chociaż prípustková. Takmer všetky špecifické spojky sú jednovýznamové, čiže plniace
len jednu funkciu. Zo slovenským konjunkcií sú to spojky ale, ba, nielen – ale aj, jednako,
archaická spojka kdežto, len čo, hoci, pretože. Z poľských konjunkcií sem zaraďujeme spojky
ale, nie tylko – lecz, jednak, tylko co, chociaż, dlatego. Všeobecnejšie spojky sú, naopak,
viacfunkčné: a, alebo, že, aby, keď, nakoľko. V poľštine k nim patria: i, albo, lub, że, jeśli.
V slovenčine a poľštine sa vzťahy medzi rovnocennými a nerovnocennými členmi
syntagmy vyjadrujú pomocou dvoch základných typov spojok. Ide o parataktické
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spojky/spójniki

parataktyczne,

ktoré

sú

známkou

parataxy,

teda

rovnocennosti

a hypotaktické spojky/spójniki hipotaktyczne, ktoré vyjadrujú hypotaxu, čiže podradenosť.
Hoci je pravdou, že adekvátnym obsahom parataxy je priraďovanie a adekvátnym obsahom
hypotaxy je podraďovanie, „sekundárne možno parataxou vyjadrovať aj podraďovanie
a hypotaxou priraďovanie. Tak sa rozlišuje pravá parataxa a pravá hypotaxa od nepravej
parataxy a nepravej hypotaxy“ (Dvonč 1966: 679).

1 Delenie spojok
Z hľadiska lexikálno-sémantického sú konjunkcie slovami synsémantickými
(neplnovýznamovými, pomocnými), podľa všeobecného významu ich zaraďujeme ku
gramatickým slovám, podľa syntaktického kritéria ide o slová synsyntagmatické. Na pozadí
komplexných kritérií (formálnych, funkčných a sémantických) ich zaraďujeme do skupiny
slová – morfémy, podobne ako aj predložky a častice. Tieto slová sa rovnako chápu
v slovenčine aj poľštine. M. Bańko (2009: 136) uvádza pri stručnej charakteristike konjunkcií,
že ide o neohybné lexémy, ktorým sa nepripisuje žiadna klasifikačná kategória; lexémy so
spájacou funkciou, ktoré neurčujú gramatickú formu spájaných výrazov (ani k nim nepatria),
pričom tieto zložky zvyčajne musia byť syntakticky homogénne. Ak by sme sa zamerali na
najdôležitejšie sémantické vlastnosti konjunkcií, ide o lexémy so spájacou funkciou, ktoré
často pomenúvajú nejaký vzťah, napr. príčinu alebo podmienku. Taktiež platí, že každá
spojka má svoju ustálenú hláskovú podobu, ktorá sa nemení ani vzhľadom na hláskové
zloženie okolitých slov.
Konjunkcie možno deliť na základe viacerých kritérií:
1. podľa funkcie: priraďovacie (parataktické) spojky a podraďovacie (hypotaktické)
spojky,
2. podľa rozsahu významu: všeobecné spojky a špecifické spojky,
3. podľa počtu významov: jednovýznamové spojky a viacvýznamové spojky,
4. podľa stavby: jednoduché spojky a zložené spojky,
5. podľa tvarovej stránky: jednomorfémové a viacmorfémové spojky, jednoslovné
a viacslovné spojky, jednočlenné a viacčlenné spojky,
6. podľa etymologického hľadiska: primárne spojky a sekundárne spojky.
Základným klasifikačným kritériom je kritérium podľa funkcie, ktoré bude zaujímať
aj nás, ostatné kritéria majú viac-menej iba pomocný charakter. V rámci poľskej jazykovedy
však ešte spomenieme návrh delenia spojok od Świdzińského z roku 1992. Podľa tohto
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návrhu, by mali byť konjunkcie v poľštine klasifikované nasledovne (Bańko 2009: 116):
spójniki centralne, spójniki szeregowe, spójniki przestawne, spójniki nieciągłe, spójniki
nieciągłe przestawne, spójniki początkowe a spójniki inkorporowane. Toto členenie sa však
neujalo.
2 Parataktické spojky/Spójniki parataktyczne2
Parataktické spojky sa označujú aj termínom priraďovacie spojky (spójniki
współrzędne). Týmito spojkami sa vyjadruje, že členy syntagmy sú gramaticky rovnocenné,
čiže v rámci syntagmy majú rovnakú hodnotu a navonok vystupujú ako rovnaké časti jedného
celku. Takto možno spájať napr. dve podstatné mená (chlapec a dievča/chłopak
i dziewczyna), prídavné mená (dlhý a široký/długi i szeroki) alebo aj dve vetné zložky (On sa
učí a ona pracuje./On się uczy, a ona pracuje.) Niektoré priraďovacie spojky môžu taktiež
vystupovať medzi nerovnocennými zložkami (Mám rád víno, ale suché./Lubię wino, ale
wytrawne). Táto definícia platí aj pre slovenčinu, ako aj pre poľštinu. Syntagmatický vzťah
medzi vzájomne rovnocennými členmi syntagmy označujeme pojmom koordinácia, čiže
priraďovanie. Rozlišujeme niekoľko typov týchto vzťahov, ktoré uvádza Morfológia
slovenského jazyka (1966: 685) nasledovne: kopulatívny vzťah (zlučovanie), gradačný
vzťah (stupňovanie), adverzatívny vzťah (odporovanie), disjunktívny vzťah (vylučovanie).
Okrem týchto základných typov vzťahov však vyčleňujeme aj vysvetľovací vzťah,
dôsledkový vzťah a prípustkový vzťah, ktoré vyčleňujeme v rámci nepravej parataxy.
2.1 Zlučovacie spojky
Sú to najmä jednočlenné spojky (teda také, ktoré stoja len na jednom mieste
v syntagme, vždy pred pripájaným členom, najčastejšie medzi členmi syntagmy), ku ktorým
patria v slovenčine: a, i, aj, (ako,) ako aj, ako i, ani. Pri zlučovaní však vystupujú
aj viacčlenné, tzv. opakované spojky: i – i, aj – aj, ani – ani, i – i – i,... a dvojčlenné spojky:
tak – ako aj, tak – ako i, tak – ako ani, ako – tak aj. Z poľských spojok sem možno zaradiť
i, oraz, a, ani, ni, też, także, tudzież, zarazem; opakované spojky: i – i, ani – ani, to – to atď.
Základnou spojkou takého typu súvetia je spojka a/i, iné spojky používané v tejto funkcii
s ňou bývajú synonymné. Základná spojka zjednocuje celý typ vety aj z formálnej stránky.

2

V dôsledku obmedzeného publikačného priestoru sa v nasledujúcej časti príspevku zameriame iba na tie javy,
ktoré sú v oboch jazykoch odlišné, prípadne sú typické len pre jeden z jazykov a v prípade spojok nepravej
parataxy uvedieme iba enumeráciu spojok v oboch jazykoch, keďže pri nich výrazne rozdiely nie sú.
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V zlučovacom súvetí sa čiarka pred spojkami nepíše, píše sa iba v niektorých typoch viet,
v ktorých vystupuje opakovaná spojka.
Zlučovanie v slovenčine reprezentuje najmä spojka a3, ktorá má všeobecný
priraďovací význam, ale môže vystupovať prakticky v každom type priraďovacieho súvetia,
a to buď samostatne, alebo v kombinácii s iným výrazom (najčastejšie spojkou alebo
zámenom), napr. láska a nenávisť (SSSJ 2003: 57), Ostarol a najmä schudol (KSSJ 2003: 41).
V poľštine táto spojka vyjadruje najmä odporovanie (s negáciou jedného člena alebo bez
negácie), napr. Zrobisz to dzisiaj, a nie jutro.; Dużo a dobrze (SJP 1978: 1). Vo význame
slovenskej spojky a poľština využíva spojku i: Sziedzieli i gadali (SPP 2007: 251). Tá je
v slovenskom prostredí tiež zlučovacia, avšak dnes je jej využívanie zriedkavé, takmer na
prechode k archaizácii: Je lekárom i hudobníkom (zároveň) (KSSJ 2003: 216).
2.2 Vylučovanie spojky/Spójniki rozłączne
Vylučovacie spojky spájajú vety, ktorých deje sa nemôžu realizovať naraz alebo
nemôžu súčasne platiť, teda sú vo vzťahu disjunkcie. Hovoríme o jednoduchých spojkách:
alebo, buď, či a opakovaných spojkách: alebo – alebo, buď – buď, či – či. Opakované spojky
vyjadrujú disjunkciu najzreteľnejšie, preto sú považované za vhodnejšie ako dvojica
nerovnakých spojok: buď – alebo. Poľskými ekvivalentmi slovenských konjunkcií sú: albo,
lub, bądź, czy a opakované spojky: albo – albo, bądź – bądź, czy – czy, resp. spojenie
nerovnakých spojok: lub – albo, bądź – lub. Súčasný slovenský spisovný jazyk – Morfológia
(1984, s. 194) uvádza, že tie isté spojky v spojení s časticami, napr. alebo len, alebo iba,
alebo azda, alebo aspoň..., aj v dvojiciach s časticami azda – alebo, hádam – alebo, možno –
alebo atď. vyjadrujú zmiernené vylučovanie, tzv. eventualitu. Eventualitný vzťah sa ďalej
zdôrazňuje príslovkami v komparatíve: alebo lepšie, alebo skôr atď. Príslovkové výrazy môžu
eventualitu vyjadrovať aj samé: skôr, lepšie, radšej, prípadne, po prípade, respektíve,
eventuálne, v poľštine sú to výrazy raczej, lepiej, względnie, ewentualnie.
Slovenská spojka alebo je parataktickou spojkou majúcou vylučovací význam. Je to
základná vylučovacia spojka, používaná ako vetná aj členská konjunkcia: ráno alebo večer
(SSSJ 2006: 104). Na rozdiel od poľštiny, slovenčine nemá absolútne synonymum tejto
spojky. Slovenskej spojke alebo zodpovedajú poľské albo a lub. Spojka lub sa
v Markowského Słowniku poprawnej polszczyzny uvádza ako knižná: Utwory takie można
3

Rozdiely medzi spojkami a- i komplexne vo svojom príspevku opisuje aj M. Vojteková (pozri zoznam
literatúry).
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określić jako przestarzałe lub epigońskie (2007: 363). Zároveň poukazuje aj na nesprávne
používanie tejto spojky vo vetách typu: Nie wiem, czy kupić sukienkę lub kostium; pričom
správne sa má namiesto spojky lub použiť czy, teda Nie wiem, czy kupić sukienkę, czy
kostium. Frekventovanejšou je však spojka albo: Kup róże albo goździki (SJP 1978: 30).
Vylučovací vzťah vyjadruje aj spojka či. Hoci ju slovník uvádza najprv ako
podraďovaciu spojku, plní aj funkciu priraďovacej. Vystupuje aj samostatne: dáte si čaj či
kávu?; aj ako súčasť dvojčlennej spojky či – či: či v zime, či v lete (tu však vyjadruje
priraďovanie) (KSSJ 2003: 97). V poľštine sa využíva tento výraz pomerne často ako
začiatočné slovo otázky alebo vety s expresívnym zafarbením, ktorá má formu otázky: Czy ty
masz naprawdę dobrze w głowie?!; Czy mnie jeszcze pamiętasz? (SPP 2007: 119).
V slovenčine sa tento výraz vynecháva, resp. vôbec sa nepoužíva, iba ak je použitie tohto
slova účelové.
2.3 Odporovacie spojky/Spójniki przeciwstawne
Odporovacie spojky spájajú členy alebo vety na základe vzťahu odlišnosti až
protikladu. J. Oravec (1984: 194) delí slovenské odporovacie spojky na vlastné: ale, no, lež,
a; obmedzovacie: iba, len a ich časticami zdôraznené varianty (iba že/ibaže, iba čo, iba ak,
iba že by, lenže, len čo, len ak) a konfrontačné spojky: zato, zatiaľ, zasa, jednako, (a)však,
predsa, pritom a ich zdôraznené varianty – spojenia s vlastnými odporovacími
a obmedzovacími spojkami: ale zato, ale zatiaľ, no jednako, a predsa, zato však, síce – ale
atď. Poľština sem zaraďuje spojky: ale, a, lecz, jednak, natomiast, tylko, tymczasem, knižné
spojky aliści a wszelako, inaczej, jednak(że), jedynie, przeciwnie. Aj keď ostatné dva
vymenované výrazy slovníky priamo k spojkám nezaraďujú, často plnia funkciu odporovacej
spojky.
Najčastejšou odporovacou spojkou v oboch jazykoch je ale. Výrazný rozdiel však
badať pri spojke no. Táto spojka v poľštine nevystupuje, tento výraz je používaný iba ako
častica či citoslovce. Slovenské slovníky a gramatiky však túto spojku dlho zatracovali, najmä
pre jej neslovanský pôvod (Letz 1934: 177) a polemiku, či vôbec plní funkciu konjunkcie,
dnes je jednou z najfrekventovanejších odporovacích spojok.
Slovenčina disponuje absolútne synonymnými odporovacími spojkami iba a len: bol
mladý, iba majetok mu chýbal (KSSJ 2003: 216); mal všetko, len zdravie mu chýbalo (KSSJ
2003: 295). Tie majú v poľštine iba jeden ekvivalent, a to spojku tylko: Nie był zły, tylko
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bezmyślny (SJP 1981: 562). Použitie jednej zo spojok v slovenčine závisí výlučne na
používateľovi jazyka, neexistujú pravidlá ich striktného použitia.
2.4 Stupňovacie spojky
J. Oravec (1984: 194) vymedzuje stupňovacie a odstupňovacie spojky. Stupňovacie
(a odstupňovacie) spojky uvádzajú druhú vetu, ktorú zároveň hodnotia ako závažnejšiu alebo
naopak, ako menej dôležitú. Stupňovacie spojky členíme na jednočlenné: ba s mnohými jej
variantmi (ba i, ba aj, ba ani, ba ešte aj, ba ešte len aj, ba dokonca ešte len ani); dvojčlenné:
nie – ale s mnohými zložitejšími variantmi (nielen – ale, nielen – ale aj, nielenže – ale ešte
aj...), čím – tým. Odstupňovacie spojky uvádzajú druhú vetu ako obsahom menej významnú.
Sú jednočlenné. Obsahujú zápornú časticu nie: nie to, nieto, nie že, nieže, nie by, nieby, nie to
by... Poľština nemá spojky, ktoré by charakterizovala ako stupňovacie a nemá ani špeciálny
termín na výrazy, ktoré sa používajú vo vetách, v ktorých cítiť stupňovací odtienok. Spojky
využívané v takomto type viet patria primárne k inému zo základných typov spojok.
Základnou stupňovacou spojkou je konjunkcia ba, ktorá však zvyčajne samostatne
nevystupuje: sú ich desiatky, ba stovky (SSSJ 2006: 202); smutný, ba až zúfalý pohľad (KSSJ
2003: 56). V poľských slovníkoch sa lexéma ba vôbec nenachádza.
Ako prostriedok stupňovania možno v slovenčine využiť aj spojku čím – tým, ktorá je
dnes v slovníkoch zaraďovaná k hypotaktickým konjunkciám: čím je starší, tým menej vládze
(KSSJ 2003: 98). Totožná poľská spojka czym – tym je však nesprávna, ekvivalentom
slovenskej je spojka im – tym: Im dłużej ją znał, tym bardziej kochał (SPP 2007: 257). Pre oba
jazyky platí, že po nej vo vete nasleduje komparatív alebo superlatív.

2.5 Spojky nepravej parataxy
Slovenské morfológie hovoria o existencii tzv. nepravej parataxe. S týmto termínom
sa v poľskej jazykovede nestretávame. Fakt, že táto klasifikácia spojok nie je poľštine vlastná
však neznamená, že v nej spojky zodpovedajúce slovenským konjunkciám nevystupujú.
Pri klasifikácii týchto spojok sa však môžu objaviť pochybnosti, kam presne ich
zaradiť, pretože niektoré dôsledkové, prípustkové a príčinné spojky (napr. hoci, bár(s), čo
(aj), pretože, lebo) zaraďujeme k špecifickým hypotaktickým (podraďovacím) spojkám, iné
prípustkové, príčinné a dôsledkové spojky (napr. aj tak, beztak, aj to, jednako, či, čiže, však,
predsa) vymedzujeme v rámci parataktických spojok. Tieto spojky, ktoré tu uvádzame, však
Morfológia slovenského jazyka uvádza (1966: 686) medzi parataktickými spojkami.
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2.5.1 Vysvetľovacie (príčinné) spojky/Spójniki wyjaśniające (włączne)
Vysvetľovacie (príčinné) spojky spájajú vety, z ktorých druhá odôvodňuje alebo
vysvetľuje obsah prvej vety. Patria k nim jednak neutrálnejšie spojky, ktoré vznikli
z odkazovacích zámen (a to, totiž(to), to jest), jednak expresívnejšie spojky, ktoré vznikli
z častíc (veď, však). Jedným zo svojich významov druhotne vyjadrujú vysvetľovací vzťah aj
spojky či, čiže, však, predsa, aj tak, i tak, i to, aj to ... a príslovkové vymedzovacie zámená
inak, ináč. V poľštine poznáme spójniki włączne, ktoré zodpovedajú slovenským
vysvetľovacím (príčinným) spojkám. Ide o spojky czyli, mianowicie, inaczej, to jest, słowem.
2.5.2 Dôsledkové spojky/Spójniki wynikowe
Dôsledkové spojenia viet sú v nepravej parataxe najčastejšie. Majú tiež najviac spojok.
Väčšinu z nich tvoria spojky, ktoré sa vyvinuli z odkazovacích zámen (príslovkových): preto,
zato, tak, teda, tým, potom... Súbor týchto spojok sa môže posilniť spojkou a (a preto, a zato,
a tak, a tým), prípadne ich možno obmieňať s časticami: a preto aj, a preto i, a preto ešte aj,
a preto ani len, a tak ešte aj... Dôsledkové súvetia sa spájajú aj spojkou nuž, druhotne aj
spojkou i. Slovenským dôsledkovým spojkám zodpovedajú v poľštine spójniki wynikowe.
Zaraďujú sa k nim konjunkcie: więc, zatem, tedy, toteż, dlatego, to, i, a, przeto, stąd.
2.5.3 Prípustkové spojky
Prípustkové priraďovacie spojky sú blízke dôsledkovým konjunkciám, lebo prípustka
je vlastne nečakaný dôsledok. Prípustkové spojky vznikli zväčša z odkazovacích t-ových
zámen a častíc aj, i, prípadne ďalších prvkov: aj tak, i tak, beztak, tak či tak, aj to, beztoho,
jednako, (a) pritom... Druhotne vyjadrujú prípustku aj zlučovacie spojky a, aj – aj, i – i.
Prípustkový vzťah vyjadrujeme aj spojkou bárs/bár, ale túto Krátky slovník slovenského
jazyka (2003, s. 60) opisuje ako podraďovaciu (hypotaktickú) spojku. V poľštine prípustkové
spojky ako samostatný typ spojok nevystupuje.
Záver
Slovenčina a poľština ako príbuzné západoslovanské jazyky spája mnoho podobných
či totožných čŕt – či už v rámci klasifikácie slovných druhov alebo ich následného vnútorného
delenia, spojky nevynímajúc. Repertoár parataktických spojok je do značnej miery rovnaký
a frekvenčne veľmi podobný. Je iba málo spojok, ktoré vystupujú v slovenskom jazyku
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a v poľskom nie (napr. stupňovacia spojka ba, odporovacia spojka no) a naopak (odporovacie
spojky atoli, aliści, ktoré ale dnešného slovníky chápu už za zastarané). Všeobecne možno
tvrdiť, že za konkrétnu spojku v jednom jazyku, existuje priamo ekvivalentná alebo veľmi
blízka spojka v druhom jazyku (keďže niekedy výraz zodpovedajúci napr. slovenskej spojke
plní v poľštine iba funkciu častice či citosloviec ako v prípade spomenutej odporovacej
spojky no).

Summary
Literary Slovak and Polish as related Western Slavonic languages associate many
similar or identical features – either in the classification of verbal types or their subsequent
internal division, not excluding the conjunctives. The repertoire of paratactic conjunctives
is largely identical and frequency is very similar. There are only a few conjunctions that stand
out in the Slovak language and in the Polish language (e.g. graduate conjunction ba, resistive
conjunction no) and vice-versa (contradictory conjunctions atoli, aliści, which today's
dictionaries understand as obsolete). It can generally be said that for a particular conjunction
in one language, there is a directly equivalent or very close conjunction in the second
language (since sometimes the expression corresponding to, for example, the Slovak coupling
fulfills in Polish only the function of a particle or an interjection as in the case of the abovementioned resistive conjunction no).
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Comparison of stratification Slovak and Polish language

Abstract: The topic of this work is comparative comparison of Slovak and Polish
stratification of national language. The focus of this work is placed mainly on remittance
identical breakdowns and reciprocal differences in the understanding of the internal division
of languages and also in their terminology. We note the differences when comparing both
Slovak and Polish, but also in both languages separately.
Keywords: Slovak, Polish, stratification of the national language, vocabulary
Contact: Prešovská univerzita v Prešove; miroslavakitkova@gmail.com
Slovenčina a poľština sú príbuzné západoslovanské jazyky, ktoré patria k flektívnym
jazykom. Vnútorne sú oba jazyky značne diferencované, a to teritoriálne, sociálne a funkčne.
Každá vrstva spoločnosti používa takú formu jazyka, ktorá je danej skupine používateľov
vlastná, jej použitie však závisí od viacerých faktorov, napr. od veku, typu komunikácie alebo
komunikačného partnera.
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia vypracoval J. Horecký teóriu spisovného
jazyka, ktorej cieľom bolo vystihnúť aktuálny stav v slovenskom jazyku. Pri jej vypracovaní
sa opieral najmä o spoločenskú situáciu a typológiu komunikačných aktov. Toto členenie má
v slovenskej jazykovede významné postavenie a s menšími modifikáciami sa stretávame
s touto klasifikáciou aj u iných jazykovedcov (napr. Slančová, Sokolová, Hochel a i.).
Problémom stratifikácie1 sa v poľskej jazykovede zaoberalo viacero významných lingvistov,
napr. Z. Klemensiewicz, S. Urbańczyk, A. Furdal, T. Skubalanka, D. Buttler, A. Markowski,
A. Wilkoń, S. Gajda a i. Pri jednotlivých klasifikáciách možno pozorovať isté odlišnosti, či už
ide o komparáciu stratifikácie slovenčiny a poľštiny, ale taktiež pri stratifikáciách v rámci
jedného konkrétneho jazyka. Odlišnosti sa týkajú terminológie alebo dokonca samotnej
klasifikácie. Členenie jazyka, tak poľského ako aj slovenského, dokazuje, že obidva jazyky sú
vnútorne mimoriadne bohaté a diferencované.

1

V poľskom kontexte sa pri členení jazyka nepoužíva pojem stratifikácia, najčastejšie sa môžeme stretnúť
s označením odmiana języka polskiego (porov. Słownik poprawnej polszczyzny 2007: 1038-1043). V princípe
však ide v oboch jazykoch o to isté, teda o členenie jazyka na jednotlivé formy.
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Slovenský aj poľský jazyk sa realizuje vo viacerých formách. V slovenčine sú nimi
spisovná forma, štandardná forma, subštandardná forma, nadnárečová forma
(interdialekt) a nárečová forma (dialekt). Toto členenie možno nájsť aj v iných zdrojoch.
V Encyklopédii jazykovedy (1993) sa spomínajú nasledovné formy národného jazyka:
spisovná forma, bežný hovorový jazyk (hovorová forma), nádnárečová forma (interdialekt)
a nárečová forma. D. Slančová a M. Sokolová (1996) sa stotožňujú s členením J. Horeckého,
dávajú však prednosť termínu varieta2 národného jazyka, a teda vydeľujú spisovnú varietu,
štandardnú (bežnú) varietu, subštandardnú varietu, nárečové variety a sociálne variety,
tzv. semivariety, ku ktorým zaradili slang, argot, žargón a profesionálnu lexiku. Tieto formy
jazyka sa označujú aj ako sociolekty. Poľská stratifikácia sa od slovenskej v istých ohľadoch
mierne odlišuje, a to tak v členení, ako aj v terminológii.
Pre obidva jazyky platí, že najdôležitejšou, najvariabilnejšou a najdôkladnejšie
vypracovanou formou jazyka je spisovný jazyk (język ogólny/ogólnopolski). V poľštine sa
na označenie tejto formy jazyka využívajú aj termíny język literacki alebo dialekt
kulturalny, súčasná literatúra však preferuje najmä termín język ogólny. V slovenskom
prostredí sa pre túto formu jazyka nevyužívajú ďalšie termíny. Je však potrebné poznamenať,
že ani tieto označenia nie sú rovnocenné, pretože kým prvý sa týkal najmä písanej podoby
jazyka (odmiana pisana), druhý hovorenej (odmiana mówiona). Typickou črtou spisovného
jazyka je to, že môže vystupovať v rôznych komunikačných sférach, a hoci má tento jazyk
celospoločenskú platnosť, neznamená to, že ho používajú všetci hovoriaci. Spomedzi
všetkých jazykových foriem je však táto jediná kodifikovaná3. Spisovný jazyk je
reprezentatívnou formou jazyka, ktorá sa záväzne vyžaduje v nasledujúcich komunikačných
sférach (Slančová 1996: 15): hospodárska, spoločenská, politická a organizačná sféra; masová

2

Napriek tomu, že v jazykovede vystupujú formálne odlišné termíny (teda forma a varieta), obidva
reprezentujú rovnaký obsah. V tejto práci sa prikloníme k termínu forma, keďže má dlhšiu tradíciu
a v zdrojových materiáloch, s ktorými budeme pracovať, je jeho použitie frekventovanejšie.
3
Kodifikačnými príručkami slovenčiny sú Pravidlá slovenského pravopisu (Považaj 2000), Pravidlá slovenskej
výslovnosti (Kráľ 2009), Krátky slovník slovenského jazyka (Kačala 2003) a Morfológia slovenského jazyka
(Dvonč 1966). Poľská jazykoveda striktne neuvádza, ktoré príručky, resp. slovníky sú kodifikačné, takémuto
členeniu sa vyhýba. Funkciu kodifikačných príručiek (ako tomu rozumieme v slovenskej jazykovede) plnia
predovšetkým najnovšie lexikografické práce, ktoré vydáva Poľská akadémia vied. Patria k nim napr. Słownik
języka polskiego (Szymczak 1999), Inny słownik języka polskiego (Bańko 2000), Uniwersalny słownik języka
polskiego (Dubisz 2003) Wielki słownik poprawnej polszczyzny (Markowski 2004) alebo Wielki słownik
ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji (Polański 2013). Aj tu však vystupuje rozdiel medzi poľštinou
a slovenčinou, keďže súčasná poľská lexikografia vychádza aj z korpusových výskumov (takto bol kolektívom
autorov vytvorený Słownik języka polskiego, 2015), zatiaľ čo na Slovensku sa táto metóda veľmi nevyužíva,
pretože nie všetky heslá uvedené v korpusoch zákonite patria k spisovným (kodifikovaným) výrazom.
V slovenčine z korpusu vychádza Slovník súčasného slovenského jazyka (zatiaľ neúplný), ktorý však nie je
považovaný za kodifikačnú príručku, tou je len KSSJ.
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informácia; veda a popularizácia vedy; organizovaná výučba; umelecká literatúra a estetické
pôsobenie (divadlo, film, časť televízie a rozhlasu). Rovnako sa k tejto otázke stavajú aj
poľské zdroje, ktoré chápu spisovný jazyk ako vzor jazyka, ktorý sa realizuje viac či menej
dokonale v reči a písme ľudí, je používaný bez ohľadu na vek, pohlavie, spoločenské
postavenie, pôvod a vykonávané zamestnanie (Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 22). Ide o formu
jazyka, ktorú minimálne na pasívnej úrovni ovláda každý, kto navštevoval základnú školu.
Pre súčasnú jazykovú prax platí, že sa komunikačné akty realizujú práve spisovným
jazykom a následne nárečiami, no v ostatných rokoch sa výrazne presadzujú aj sociálne
útvary. Spisovný jazyk a miestne nárečia tvoria dva krajné póly stratifikácie národného
jazyka, ktoré stoja v protiklade najmä z hľadiska teritoriálneho používania – miestne nárečie
je viazané na určité teritórium, a je tak obmedzené, čo sa používania týka, zatiaľ čo spisovný
jazyk je celonárodným a celospoločenským útvarom (Mistrík, 1993: 291). Medzi týmito
krajnými pólmi stoja menej vyhranené útvary, ktoré často nemajú ráz úplného štruktúrneho
útvaru, napr. slangy, ktoré sú útvarom hovorenej podoby jazyka a realizujú sa v slovnej
zásobe istej skupiny ľudí, ktorí sú si blízki vekovo, sociálne, záujmovo a pod. Patria sem
takisto rôzne subštandardné formy národného jazyka. Tieto formy jazyka (teda spisovná,
štandardná aj subštandardná) majú celonárodný ráz. V rámci stratifikácie jazyka má osobitné
postavenie jazyk umeleckej literatúry, v ktorej môžu vystupovať všetky výrazové prostriedky
národného jazyka, preto tento jazyk v Horeckého stratifikácii nevystupuje v rade foriem
národného jazyka ako samostatná forma (1984: 162).
Celonárodnú platnosť má aj taká forma národného jazyka, ktorá sa používa v bežnej
komunikácii a typická je pre ňu menej prísna jazyková norma. V takomto type komunikácie
sa neúmyselne alebo aj zámerne nedodržiavajú niektoré kodifikované pravidlá, ktoré sú pre
spisovný jazyk záväzné. Táto nedôslednosť v dodržiavaní kodifikovaných pravidiel sa však
nepociťuje ako rušivá a nespôsobuje nedorozumenia. Táto forma národného jazyka je
označovaná ako štandardná forma (forma standardowa). Podľa Slančovej (1996: 15) sa
vydeľujú tieto znaky štandardnej formy:
- štandardná forma národného jazyka zachováva gramatickú stavbu zhodnú so
spisovnou normou, teda sa od nej neodlišuje osobitnými tvarmi;
- v štandardnej forme sa dôsledne nedodržiavajú niektoré zásady kodifikovanej
spisovnej

výslovnosti, čo sa

prejavuje napr. zjednodušovaním

výslovnosti

spoluhláskových skupín, vyslovovanie spoluhlásky (l) namiesto mäkkého (ľ)
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v rôznych pozíciách v slove (ludia, velký); v poľštine takisto, napr. pri vyslovovaní
spoluhláskových skupín v číslovkách (šejset) namiesto (šeśćset);
- v štandardnej forme sa pomerne často využívajú niektoré väzby, ktoré by boli
v spisovnej forme označené ako nesprávne, resp. neprípustné, napr. zahájiť
schôdzu/rokovanie namiesto začať/otvoriť schôdzu/rokovanie (KSSJ 2003: 901) alebo
v poľštine: Po mojemu nie masz racji namiesto Według mnie nie masz racji (SPP
2007: 851);
- v štandardnej forme sa určité javy vydeľujú aj v rámci slovnej zásoby, týka sa to
napr. prenikania bohemizmov, anglicizmov alebo inojazyčných -izmov do slovnej
zásoby, ľahšie sem prenikajú a zotrvávajú okazionalizmy a neologizmy;
- v štandardnej forme sa často prejavuje tendencia k ekonomizácii jazyka, teda
vytváraniu rozličných skratkových slov.
Štandardná

forma

jazyka,

rovnako

ako

aj

spisovná

forma,

vystupujú

v ústnej/hovorenej podobe (odmiana ustna/mówiona) i písomnej podobe (odmiana pisana).
Pre štandardnú formu jazyka je však charakteristická práve hovorená podoba. Ak sa
v hovorenej podobe jazyka vo väčšej miere používajú také výrazy alebo konštrukcie, ktoré sa
výrazne odlišujú od kodifikovanej podoby jazyka, pričom tieto prvky majú neraz nárečový
pôvod, hovoríme už o subštandardnej forme jazyka.
Formy jazyka, ktoré slovenčina zaraďuje k subštandardnej forme, vystupujú aj
v poľskom jazyku. Výrazne sa prejavujú najmä vo fonetike, ale takisto v lexike. Na rozdiel od
slovenčiny však v poľštine neexistuje jednoznačný termín, ktorý by pomenoval túto
konkrétnu jazykovú formu. Výrazy, ktoré v slovenskom kontexte spadajú do subštandardnej
formy, tvoria v poľštine tzv. regionalizmy a gwary. Ide o slová, ktoré sa viažu na konkrétne
prostredie, najmä geografické, ale aj profesijné a sociálne. Tieto výrazy sa používajú na
širšom území, najmä okolo väčších miest. Existuje niekoľko názorov na členenie
regionalizmov, do značnej miery sa zhodujú, no nájdu sa aj isté odlišnosti4. Použitie týchto
výrazov vo výpovedi nepovažujeme za jazykové chyby a ich prítomnosť sa akceptuje (na
rozdiel od dialektizmov). Vystupovanie regionalizmov vo výpovedi (zvyčajne) nespôsobuje
nedorozumenia a vyskytujú sa prevažne v reči staršieho pokolenia. V slovenčine neexistujú
termíny, ktoré by boli identické s poľskými termínmi, pretože túto formu jazyka slovenčina
4

Słownik poprawnej polszczyzny (2007: 1040) vyčleňuje regionalizmy varšavské (warszawskie), krakovské
(krakowskie), poznanské (poznańskie), bielostocké (białostockie) a sliezske (śląskie). Podrobnejší prehľad gwar
uvádza D. Zdunkiewicz-Jedynak (2008: 27), v ktorom vystupujú regionalizmy varšavské (warszawskie),
krakovské (krakowskie), poznanské (poznańskie), sliezske (śląskie), vroclavské (wrocławskie), pomorské
(pomorskie) a východné (wschodnie).
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nevydeľuje. Regionalizmus definuje KSSJ (2003: 614) ako (jazykový) jav vyskytujúci sa
v istom kraji. Voľne ho teda možno preložiť ako nárečie používané v meste.
Aj subštandardnú5 formu považujeme za celonárodnú formu národného jazyka.
Nepodlieha kodifikácii a od štandardnej formy sa odlišuje aj tým, že do nej ľahšie prenikajú
individuálne, sociálne, prípadne nárečové prvky. Pre túto formu je tiež typické používanie
zvukových nárečových prvkov, ako napr. nerešpektovanie rytmického krátenia (predlžovanie
krátkych samohlások alebo naopak, krátke vyslovovanie dlhých samohlások a pod.),
v poľštine je to napr. vyslovovanie spoluhláskovej skupiny (tž/tš) ako (č) pri číslovke trzysta
trzydzieści trzy: (čysta čyeśći čy) namiesto (tšysta tšyeśći tšy), miešanie
spoluhláskových skupín kie, gie a ke, ge: (cuker, kedy, k´elner, k´edy) (SPP 2007: 1113).
V umeleckom texte sa tieto jazykové prostriedky využívajú ako charakterizačný prostriedok.
Fonetické nedodržiavanie spisovnej normy je v oboch jazykoch pomerne frekventované
a týka sa takmer všetkých vekových kategórií. V protiklade k fonetickej rovine stoja
v poľštine tzv. lexikálne regionalizmy, ktoré postupne prechádzajú na okraj slovnej zásoby
a využíva ich najmä staršia generácia konkrétneho regiónu.
Subštandardné slová netvoria homogénnu vrstvu. Patria sem slová, ktoré sú blízke
slangu, alebo z neho priamo pochádzajú, avšak nevzťahujú sa výlučne na nejakú úzku
sociálnu vrstvu alebo uzavreté profesionálne prostredie, a preto majú tieto slová širšiu
platnosť. Subštandardné slová sa vyznačujú aj vysokou mierou expresivity, ktorá prekračuje
spoločenskú primeranosť prejavu (napr. chľastať, somarina; żłopać (żreć), bzdura). Podľa
Encyklopédie jazykovedy (1993: 427) tvoria najpočetnejšiu skupinu subštandardných slov
neadaptované výrazy z cudzích jazykov, pri ktorých ich pôvod vystupuje ako štylistický
príznak zápornej hodnoty, pretože sa na rozdiel od iných prevzatých slov na pozadí
spisovného jazyka pociťujú ako nespisovné (napr. poliš; gliniarz). Tieto výrazy teda oscilujú
medzi vrstvou hovorových slov spisovného jazyka a medzi slangom v nespisovných útvaroch
slovenčiny.
V slovenskom národnom jazyku rozlišujeme aj nárečové formy, ktoré sú
reprezentované teritoriálnymi dialektmi (dialekty, gwary ludowe). Jedná sa o útvary

5

Slovenský a poľský jazyk sa k slovu subštandard(ný) stavajú rozdielne. Kým v slovenčine sa bežne vyskytuje,
poľské slovníky ho neuvádzajú (porov. KSSJ 2003: 719; MSJP 1995: 892). KSSJ dokonca poukazuje na to, že
v lingvistike sa takýto subštandardný výraz chápe ako neprijímaný v spisovnom jazyku. V poľštine by sme
o výraze substandard(owy) mohli uvažovať iba v prípade zámerného spojenia prefixu sub- («pierwszy człon
wyrazów złożonych oznaczający podleganie czemu, zależność od czego») so substantívom standard
(«przeciętny, typowy model, wzorzec, gatunek jakiegoś wyrobu odpowiadający określonym wymogom;
norma»), resp. adjektívom standardowy (MSJP 1995: 892, 878).
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národného jazyka, ktoré sú územne vymedzené a používané najmä v hovorenej podobe, a to
v bežnej, familiárnej súkromnej komunikácii. V slovenskom jazykovom prostredí sa
vyprofilovali

tri

základné

skupiny

nárečí

(západoslovenské,

stredoslovenské

a východoslovenské nárečia), ktoré sa ďalej členia na menšie nárečové zoskupenia, líšiace sa
hláskoslovnými, gramatickými aj lexikálnymi osobitosťami (Slančová 1996: 18). V poľštine
sa rozlišuje šesť základných dialektov: kašubský6 (kaszubski), veľkopoľský (wielkopolski),
sliezsky (śląski), malopoľský (małopolski), mazoviecky (mazowiecki) a nové miešané
dialekty (nowe dialekty mieszane). Túto koncepciu vypracoval ešte v šesťdesiatych rokoch
dvadsiateho storočia S. Urbańczyk. Napriek istým rozdielom možno pri viacerých nárečiach,
tak v slovenčine ako aj poľštine, pozorovať výskyt konkrétneho javu, ktorý prechádza cez
širšie územné celky. Ako však uvádza J. Bosák (1984: 68): „Funkcia nárečí postupne upadá aj
v dôsledku toho, že spisovný jazyk sa ako dominantný komunikačný útvar začína uplatňovať
aj v ďalších oblastiach. (...) ich štruktúru čoraz viac ovplyvňuje a destabilizuje spisovný jazyk
ako prestížny komunikačný útvar. (...) Pre vývin slovenských nárečí je príznačné to, že
nevzniká jeden spoločný interdialekt, ale niekoľko väčších alebo menších celkov, ktorých
zemepisné ohraničenie nemožno určiť.“ Destabilizácia nárečí nie je spôsobená iba vplyvom
spisovného jazyka, ale aj tým, že medzi blízkymi nárečiami sa niektoré rozdiely pomaly
stierajú. Tento proces však neprebieha príliš výrazne a ani rýchlo.
Nárečia sa realizujú takmer výlučne v ústnej podobe. Je to forma jazyka, ktorá je neraz
prvým jazykom obyvateľov dedín. Kedysi pre nich bola jedinou známou formou jazyka, dnes
je používaná najmä v domácom a susedskom prostredí. Hoci nemožno používať dialekty
v mnohých situáciách (najmä oficiálnych), neznamená to, že dialekty sú horšou formou
jazyka, v priebehu storočí boli dialekty dokonca neraz hlavnou formou dorozumievanie sa
obyvateľov konkrétnej oblasti. Viac či menej sa v dialektoch zachovali znaky dávnej
slovenčiny a poľštiny, ktoré následne pomáhajú pri výskume vývinu jazyka.
V niektorých jazykoch funguje ako samostatná, nestabilizovaná forma národného
jazyka taká forma, ktorá predstavuje najvyššie vývinové štádium tradičných teritoriálnych
dialektov, ktoré sú zbavované výlučných a nápadných znakov a naopak, obohacujú sa
inováciami podľa aktuálnych vývojových zákonitostí národného jazyka. Táto forma sa nazýva
interdialekt, resp. nadnárečová forma. V slovenskom kontexte hovoríme iba o tendencii
6

Kašubčina bola dlhé obdobie považovaná za jeden z poľských dialektov, v odbornej literatúre sa to takto
zvykne uvádzať aj dnes. V priebehu ostatných rokov však kašubčina získala status spisovného slovanského
mikrojazyka. Vydávali sa gramatiky kašubčiny, prekladové aj výkladové slovníky. Je to jazyk uplatňujúci sa
v umeleckej, cirkevnej i mediálnej oblasti. V roku 2009 Poľsko ratifikovalo Európsku chartu jazykov, ktorou sa
zaviazalo chrániť kašubčinu ako minoritný jazyk (Dudášková-Kriššáková 2015: 132-134).
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vytvoriť takúto formu, napr. pri používaní dialektu v mestách. Takýto nadnárečový útvar však
existuje napr. v češtine (obecná čeština) a popri ňom vystupuje aj hovorová čeština ako
štýlový variant vnútri spisovného jazyka (Bosák 1984: 68). Nadnárečová forma je vlastne
podoba jazyka, ktorá stojí nad dialektom, ale ešte nedosahuje úroveň spisovného jazyka. Za
interdialekty sa považujú kultúrna západná, stredná a východná slovenčina, ktoré (okrem
východnej slovenčiny) predstavovali východisko pri Bernolákovej (1787) a neskoršej
Štúrovej (1843) kodifikácii spisovnej slovenčiny. V poľskom prostredí táto forma jazyka
nevystupuje, takže neexistuje ani termín adekvátny k tomu slovenskému.
Národný jazyk obsahuje aj sociálne formy, ktoré v podstate predstavujú neštruktúrne
poloútvary. Tieto poloútvary vystupujú v slovenčine aj poľštine a nazývame ich sociolektmi
(socjolekty7). Ide o také špeciálne lexikálne alebo frazeologické prostriedky, ktoré bývajú
ovplyvnené niektorými kontaktovými javmi a sú usúvzťažnené na základe gramatických
pravidiel národného jazyka. Do tejto skupiny slov oba jazyky zaraďujú slang (slang), argot
(argot), žargón (żargon) a profesijnú reč (tzv. profesionalizmy – profesjonalizmy/gwary
zawodowe). Výrazy patriace do jednotlivej skupiny využívajú hovoriaci, aby vyjadrili svoju
sociálnu súdržnosť, nadradenosť alebo úsilie zatajiť konkrétnu informáciu.
Výrazy pomenúvajúce predmety, javy alebo deje späté s určitou pracovnou oblasťou
nazývame profesionalizmami. Tieto výrazy používajú najmä odborníci v jednotlivých
odvetviach, vystupujú v bežnom (najmä pracovnom) jazyku profesionálov, preto sa táto
lexika niekedy chápe aj ako profesionálny slang (Mistrík 1997: 78). Tieto výrazy sú
nezriedka spisovné a používajú sa namiesto úzko odborných termínov z čisto praktických
príčin. Vystupujú prevažne v ústnom jazykovom styku. Niektoré z nich po istom čase prejdú
aj do normy spisovného jazyka, najmä prostredníctvom textov publicistického a náučného
štýlu. Táto lexika vzniká predovšetkým univerbizáciou dvoj- a viacslovných pomenovaní,
napr. premietací stroj → premietačka (aparat projekcyjny – projektor), prípadne sa vynechá
základný člen pomenovania, ktorý je známy z kontextu, napr. trvalá, nočná (trwała
(odulacja), (iść) na noc) (Mistrík 1997: 79). V stratifikácii slovenského jazyka podľa
J. Horeckého zaraďujeme profesionalizmy do štandardnej formy, ktorá stojí medzi spisovnou
a subštandardnou

(nespisovnou)

formou.

Keďže

v súčasnej

dobe

vzniká

mnoho

profesionalizmov, často sa tieto výrazy prekrývajú s neologizmami.
7

Socjolekty sa v poľštine označujú aj termínom gwary środowiskowe. Ide o termín nepreložiteľný do slovenčiny.
Výrazy, ktoré v poľštine možno nazwať gwarou środowiskowou, slovenčina môže definovať ako
profesionalizmus či slang. K sociolektom, ktoré majú na prvom mieste expresívnu funkciu patrí slang, ale patria
tu aj také formy jazyka, ktoré majú v prvom rade zábavný charakter, ale pri tom si zachovávajú tajnosť
(sú tzv. „kryptozabawowe“). Taký je napr. tajný jazyk detí.
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Sociolektom, ktorý obsahuje súbor špeciálnych nespisovných výrazov národného
jazyka, ktoré sa používajú v súkromnom, resp. neoficiálnom kontakte pri vzájomnom
dorozumievaní ľudí istej pracovnej alebo záujmovej sféry, je slang. Nie je to samostatný
jazyk ani sociálne nárečie. Slang sa často kladie do pozície synonyma argotu alebo žargónu,
pri slangu však nejde o pokus utajiť pred nezainteresovanou osobou obsah výpovede (ako pri
argote), ani nejde o snahu výrazne sa pomocou jazyka diferencovať od inej skupiny (ako pri
žargóne). Slang je teda istý pozmenený, upravený alebo deformovaný súbor jazykových
prostriedkov, ktorý sa vytvára alebo izoluje z väčšieho, už ustáleného a integrovaného celku
kvôli komunikačnej potrebe istej spoločenskej vrstvy. Ako uvádza J. Bosák (1985: 71): „slang
je vlastne výrazom dezintegračných pohybov vnútri útvaru, ktorý už bol integrovaný
spisovným jazykom“. Slang sa spája prevažne s mládežou, ktorá tieto jazykové prostriedky
využíva veľmi často. Pri procese tvorby týchto výrazov sa uplatňuje princíp jazykovej hry
a vtipu, recesia, zmysel pre metaforu, skratkovitosť, dôležitý je prvok atraktívnosti
a originality, a to najmä pri mládežníckom slangu, profesionálny slang pri tvorení výrazov
vychádza najmä z potreby rýchlej a efektívnejšej komunikácie (Mistrík 1997: 103). Slangový
výraz vzniká v hovorovej reči, v prejavoch vopred nepripravených a neštylizovaných, napr. ak
známe slová dostanú nový, prenesený význam (oxidovať – zdržiavať sa niekde alebo
otravovať; dusić kota – nieczysto śpiewać), ak sa slová deformujú, napr. skracovaním (ď –
ďakujem; ęki - dziękuję), mutiláciou (spotvorením) slov (štipko – štipendium; dysa –
dyskoteka) vznikajú nové slová, neraz s preexponovanou expresívnosťou (božský –
vynikajúci; boski – doskonały/ładny) alebo sa preberajú slová z príbuzných jazykov, napr.
z češtiny (klapačka – ústa), resp. z iných jazykov, napr. z nemčiny (arbajciok – ubranie
robocze). Slangové slová pomerne rýchlo vznikajú, ale ich „životnosť“ býva niekedy veľmi
krátka. Aj keď sa možno zdá, že otázka slangu sa týka iba slovnej zásoby a frazeológie,
v skutočnosti sa týka aj zvukovej roviny (napr. pri nedodržaní asimilácie alebo typickej
intonácie), v syntaktickej rovine ide o rôzne druhy eliptických konštrukcií (Bosák 1985: 77).
Ľudia patriaci do istej sociálnej skupiny alebo záujmovej sféry, majú niekedy
tendenciu utajovať obsah výpovede pred nezainteresovaným účastníkom rozhovoru, ktorý
zvyčajne ani nie je súčasťou tejto skupiny. Zároveň tak vyjadrujú istý dištanc až spoločenskú
nadradenosť (Mistrík 1997: 104). V takom prípade hovoriaci využívajú jazykové prostriedky,
ktoré sa označujú pojmom žargón. V súčasnom slovenskom jazyku možno hovoriť
o existencii žargónov iba obmedzene (napr. žargón dôstojníkov, medicínsky žargón). Žargón
vystupuje napr. v prácach, ktoré „predstierajú“ vysokú úroveň, vystupuje v konverzácii
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rodičov pred deťmi alebo tam, kde je snaha vyjadriť spoločenskú nadradenosť používaním
neznámych pojmov, čo môže u poslucháča vyvolať dojem afektovanosti hovoriaceho. Ako
žargón sa nekvalifikujú slová, ktorými sa charakterizuje doba. D. Slančová uvádza (1996:
21), že čo sa žargónu týka „je to skôr záležitosť etikety a etiky komunikácie ako osobitného
útvaru národného jazyka“.
V každom jazyku existuje súbor nespisovných pomenovaní, ktoré pri vzájomnom
dorozumievaní používajú ľudia istej uzavretej pracovnej, záujmovej alebo sociálnej skupiny,
pričom funkciou a cieľom týchto prostriedkov je utajenie obsahu komunikácie pred nečlenmi.
Ide v pravom zmysle o tajný jazyk istej skupiny, ktorý sa nazýva argot (Mistrík 1997: 105).
Výraznou črtou argotu je jeho emocionálno-expresívne zafarbenie. Tieto nespisovné
prostriedky majú nezriedka nádych recesie, hravosti, humoru, irónie či hnevu. Podľa
príslušnosti osoby k určitej skupine, hovoríme na Slovensku o argote vandrovných
remeselníkov, detí (ktoré účelne vytvárajú tajný jazyk v písme, napr. pri písaní denníkov, ale
aj v reči) a asociálov (väzňov, narkomanov, zlodejov, prostitútok).
Všetky jazykové formy sa uplatňujú v písomnej alebo ústnej (zvukovej, hovorenej)
podobe (odmiana pisana lub ustna/mówiona), aj keď pre niektoré z nich je
charakteristickejšia jedna z podôb. Ústna komunikácia je typická najmä pre štandardnú formu
národného jazyka, pre dialekt je takmer výlučná a pre súkromnú a spontánnu komunikáciu je
hovorená podoba taktiež primárna. Spisovný jazyk sa oveľa častejšie používa v písomnej
podobe, tá je typická aj pre texty určené na verejný prednes, ktoré sa zvyčajne pripravujú
s časovým predstihom. Sekundárne sa potom tieto texty uplatňujú aj v hovorenej podobe, keď
sa verejne prednášajú.
Hovorená komunikácia sa vyznačuje spontánnosťou, no tú možno odstupňovať.
Človek si niekedy v mysli pripravuje repliky v imaginárnom dialógu a pri neskoršej
komunikácii tieto prvky akoby spontánne používa (Slančová 1996: 22). Ústny prejav plynie
nepretržite v čase a priestore, hovoriaci nemá čas detailne rozpracovať myšlienku a volí menej
náročné jazykové prostriedky. Aj preto sú štandardná a subštandardná, resp. nárečová forma,
teda formy menej náročné než spisovný jazyk, využívané najmä v ústnej podobe. V tomto
type prejavu sú časté napr. nefunkčné opakovania výrazu, návrat k už vyslovenému,
používanie výplnkových slov, uprednostňovanie expresívnejších variantov synonymického
radu, neprepracované až defektné syntaktické konštrukcie a pod. Taký prejav je z hľadiska
jazykovej kultúry považovaný za málo kultivovaný.
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Písomný prejav je kompaktnejší, pretože autor textu má obvykle dostatok času na
obsahové a myšlienkové spracovanie témy a celkovú úpravu textu. Aj z tohto hľadiska býva
taký text lexikálne aj syntakticky náročnejší, no to nebýva pre percipienta prekážkou, keďže
text číta vlastným tempom a má možnosť kedykoľvek sa k niektorým častiam vrátiť. Je však
výhodou, ak sú tieto texty (zvyčajne náučného charakteru) písané spôsobom, ktorý
nespôsobuje ťažkosti vo vnímaní a pochopení textu aj percipientovi, ktorý nie je odborníkom
v danej problematike.
Odlišnosti v rámci stratifikácie oboch jazykov sa týkajú najmä terminológie. V oboch
jazykoch vystupujú termíny, ktoré sú do druhého jazyka nepreložiteľné, a to najčastejšie
preto, lebo danú kategóriu druhý jazyk nevyčleňuje (napr. interdialekt v slovenčine a rôzne
gwary v poľštine). Tieto fakty sú najzreteľnejšie najmä vtedy, ak jazyky členíme na menšie
formy. Ako východisko teda slúžili slovenské zdroje, pričom sme poukazovali na poľské
náprotivky pri jednotlivom členení a v prípade, že sa daná forma v poľštine nevyskytuje,
poukázali sme na tieto rozdiely (napr. pri esejistickom štýle v slovenčine, ktorý nie je medzi
primárnymi štýlmi v poľštine a naopak, náboženský štýl je primárny v poľštine a sekundárny
v slovenčine).
Spoločným znakom ostáva, že najdôležitejšou a najprepracovanejšou formou je
spisovný jazyk, ktorého protipól tvoria dialekty. Oba jazyky majú veľmi dobre spracovanú
charakteristiku funkčných štýlov, pričom základné znaky jednotlivých štýlov platia rovnako
pre obidva jazyky.

Summary
Contribution is focused on the comparison of breakdowns of two related languages,
Slovak and Polish. In both languages, there is an agreement, especially in the internal
structure of these languages on individual forms and in their terminology, too. This
terminology was different only in cases, where there is one language form which has not
the same equivalent in the second language. In this case, we offer an explanation of how
the second language solves this problem.
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The dictionaries of linguistic terminology in Russian and Czech languages

Abstract: The dictionaries of linguistic terminology is an essay that introduces the elements
of bilingual, monolingual, and encyclopedic dictionaries both in Russian and Czech
languages.
Keywords: linguistic terminology, monolingual dictionary, bilingual dictionary, encyclopedic
dictionary
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V průběhu 20. století prodělala lingvistika prudký rozvoj. Vznik nových lingvistických
škol a směrů, využívání metod a poznatků jiných oborů (psychologie, logika atd.), ale také
nová interpretace termínů klasické jazykovědy, to vše se projevilo i v lingvistické
terminologii a v potřebě tyto nové termíny zaznamenat. M. Kubík říká, že „ve výběru
a interpretaci lingvistických termínů se projevuje stále větší nejednotnost, která velmi ztěžuje
současné úsilí o určitou systematizaci a normalizaci stále narůstajícího množství
lingvistických termínů.“2 Přičemž většina autorů terminologických slovníků zastává názor,
že úkolem daných slovníků je termíny pouze registrovat a interpretovat.
Pro lepší přehlednost jsou slovníky v této práci rozděleny na slovníky překladové,
výkladové, kombinované a encyklopedické. Kombinovanými slovníky se rozumí
ty slovníky, které obsahují jak výklad pojmů, tak i jejich překladové ekvivalenty. Dále
jsou slovníky v těchto skupinách řazeny chronologicky, tzn. podle data jejich vydání.
I. Překladové slovníky lingvistické terminologie
1.

Prvním větším překladovým slovníkem, a to nejen obsahem a rozsahem

zpracovaného materiálu, ale i způsobem svého zpracování, je Rusko-český slovník
lingvistické terminologie (Praha 1960), jehož autory jsou Oldřich Man a Libor Koval.
1

Studie vznikla v rámci projektu SGS08/FF/2017-2018 – Korpusy ruské a české lingvistické terminologie
(přípravná etapa k vydání překladových slovníků).
2
Kubík, M. K otázce koordinace lingvistické terminologie v jazykové výuce. Slovo a slovesnost. Dostupné
z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2520 (2017-03-02).
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Slovník zachycuje ruskou lingvistickou terminologii z nejrůznějších odvětví jazykovědy
(fonetika, fonologie, pravopis, morfologie, syntax, lexikologie, lexikografie, dialektologie,
historie jazyka, terminologie srovnávací jazykovědy, terminologie obecně jazykovědná).
Kromě toho jsou ve slovníku uvedeny i názvy jednotlivých druhů staroruských
a církevněslovanských památek přibližně do 17. století se stručnými popisy. K ruským
termínům (3 900) jsou uváděny české ekvivalenty, ale kvůli rozdílům mezi českou a ruskou
terminologii, jsou také uváděny stručné vysvětlivky. Za heslem jsou někdy uváděna
v závorkách ruská slova, která charakterizují ruské výrazy po stránce významové a naznačují
také možnosti jejich slovního spojení. Synonyma a antonyma uvedená u většiny termínů mají
ukázat a upřesnit souvislost mezi jednotlivými složkami terminologické soustavy. Při absenci
českého ekvivalentu je uveden doslovný překlad nebo počeštěný ruský termín. Slovník
je určen učitelům i širšímu kruhu lingvistů (studentům, doktorandům, vědeckým pracovníkům
v oboru lingvistiky).
2.

Dílem, které obsáhlo slovanskou lingvistickou terminologii jako celek,

je dvoudílný Slovník slovanské lingvistické terminologie (Praha 1977, 1979) s vědeckou
redakcí Aloise Jedličky. Jedná se o vícejazyčný konfrontační terminologický slovník
zahrnující základní jazykovědnou terminologii v 11 slovanských jazycích (čeština,
slovenština, polština, lužická srbština, ruština, ukrajinština, běloruština, bulharština,
makedonština, srbochorvatština, slovinština). K terminologii jsou uváděny překladové
ekvivalenty ve 3 jazycích západních (angličtina, francouzština, němčina). První svazek
obsahuje systémově uspořádané východiskové pojmy/termíny (2 266 jednotek) a jejich
ekvivalenty v 11 slovanských jazycích a ve 3 jazycích západních. Ve druhém svazku
se uvádějí abecední rejstříky termínů ve všech 14 jazycích.
Slovník se soustřeďuje na lingvistickou terminologii užívanou v slavistických pracích
(obecně lingvistické, termíny jednotlivých jazykových rovin, stylistické termíny a termíny
nových lingvistických směrů, metod a škol). Vnitřní uspořádání a rozčlenění termínů
v jednotlivých kapitolách dává vyniknout

vztahům jejich systémové nadřazenosti

a podřazenosti, popř. systémové souřadnosti. Cílem slovníku je, aby základní význam
byl zachycen odpovídajícími adekvátními ekvivalenty v konfrontovaných slovanských
jazycích a vyložen příslušnými ekvivalenty v jazycích západních.
3.

Mezi ojedinělé oboustranné překladové slovníky se řadí Rusko-český a česko-

ruský slovník lingvistické terminologie (Praha 1981) Čestmíra Nováčka a Rudolfa Zimka.
Tento překladový slovník má sloužit studentům k osvojení nebo porozumění termínů (1 500
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jednotek) z obecné jazykovědy a všech dílčích disciplín nauky o ruském a českém jazyce.
Kromě toho jsou uvedeny i mezinárodní termíny, které jsou v obou jazycích podobné, ale liší
se pravopisem a přízvukem.
II. Výkladové slovníky lingvistické terminologie
1.

V r. 1976 vyšly dva výkladové slovníky lingvistické terminologie. První z nich

Краткий лингвистический словарь (Rostov 1976) od Gennadije A. Nečajeva je tvořen
termíny (1 000 jednotek) užívaných v rámci úvodu do jazykovědy, lexikon dále obsahuje
názvy jazykových rodin a skupin a jednotlivých jazyků. Termíny jsou vysvětlovány dvěma
způsoby. První způsob je takový, že slovníkové heslo zahrnuje etymologii daného termínu,
jeho výklad a ilustrační materiál. Druhý spočívá v popisu jevu, který charakterizuje daný
termín.
2.

Druhým slovníkem, který je určen primárně učitelům jazykovědy, je Словарь-

справочник лингвистических терминов: Пособие для учителей (Moskva 2. vyd. 1976,
3. vyd. 1985), jehož autory jsou Ditmar E. Rozental a Margarita A. Telenkovová. Právě jeho
zaměření se projevuje ve výběru termínů (2 000 jednotek), které jsou z nejrůznějších oblastí
rusistiky, a to: lexikologie, frazeologie, fonetika, ortoepie a ortografie, slovotvorba
a morfologie, syntax, stylistika, historie spisovného jazyka, obecná jazykověda atd. Větší část
tvoří frekventované termíny a menší část zaujímají více okrajové termíny, např. termíny
strukturní lingvistiky. Pro ulehčení pochopení některých termínů je uvedena i jejich
etymologie. Pokud je možno termín vykládat různě, jsou uvedeny různé interpretace daného
termínu a také stručná historie jeho zkoumání.
3.

Studentům

лингвистических

filologických

терминов

oborů

(Moskva

je rovněž
1.

vyd.

určen
1995,

Краткий
2.

vyd.

словарь
2003)

od Natalji V. Vasiljevové, Viktora A.Vinogradova a Aleksandra M. Šachnaroviče. Slovník
obsahuje termíny (1 600 jednotek) tradiční a současné jazykovědy a termíny takových
lingvistických disciplín jako je kontrastní lingvistika nebo např. psycholingvistika.
4.

V českém prostředí vyšel Malý slovník jazykovědných termínů (Praha

1998) Olgy Martincové a Radoslavy Brabcové. Obsahuje termíny z oblasti základů
jazykovědy, úvodu do studia českého jazyka, fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe,
stylistiky, sémantiky a pragmatiky. Slovník je zaměřen na termíny (1 400 jednotek) cizího
původu, zejména latinského a řeckého, a na termíny tvořené z cizích, mezinárodních prvků.
Výklad pouze naznačuje obsah pojmu, je tedy zpravidla jednoduchý, a domácí termíny
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pak slouží jako jeden z prostředků výkladu významu. Pro výklad heslového termínu se užívá
několik způsobů: a) výklad domácím termínem; b) výklad domácím termínem, k němuž se
připojuje výklad významu; c) výklad významu; d) u terminologických synonym
a víceslovných protějšků k jednoslovným názvům se odkazuje na heslový termín, u něhož se
výklad podává.
5.

Studentům bohemistiky je dále určen Slovník lingvistických termínů pro

filology (Olomouc 1. vyd. 1999, 3. vyd. 2003), který sestavil Edvard Lotko. Jedná
se o jednojazyčný výkladový slovník obsahující na 2 000 termínů odborné slovní zásoby.
Do slovníku byly zařazeny i názvy větších jazyků (nad jeden milion mluvčích) se stručnou
informací o jejich zařazení do jednotlivých jazykových skupin, resp. rodin, o místě jejich
výskytu a o přibližném počtu mluvčích. U termínů je zpravidla uváděna jen dílčí a operativní
definice bez podrobných encyklopedických prvků. Některé výklady termínů byly
modifikovány s ohledem na uživatele daného slovníku.
III. Kombinované slovníky lingvistické terminologie
1.

Klasickým

slovníkem

lingvistické

terminologie

je

slovník

Lexique

de la terminologie linguistique (1931) francouzského jazykovědce Julese Marouzeaua,
který vyšel i v ruském jazyce pod názvem Словарь лингвистических терминов (Moskva
1960). Redaktorem byl Aleksandr A. Reformatský a slovník přeložil Nikolaj D. Andrejev.
Kromě výkladu jsou u jednotlivých termínů (1 400 jednotek) uvedeny jejich ekvivalenty
v anglickém, německém, italském, a v případě ruského překladu i ve francouzském jazyce.
Výklad termínů je ovlivněn autorovým zaměřením nejen na klasickou jazykovědu,
ale i na sociální směr lingvistiky. Slovník obsahuje kromě lingvistických termínů i termíny
rétoriky a poetiky.
2.

Od zmíněných slovníků lingvistické terminologie se liší jak svým zaměřením

na konkrétní lingvistickou školu, ale také způsobem výkladu pojmů Лингвистический
словарь Пражской школы (Moskva 1964) Josefa Vachka. Jedná se o ruskou verzi práce
Dictionnaire de linguistique de l'École de Prague (1960). Slovník je jakousi encyklopedií
idejí Pražské školy, poněvadž obsahuje nejen termíny, ale také jednotlivé tematické definice
a výklady různých otázek jazykovědy, které stály v centru pozornosti členů PLK.
U jednotlivých pojmů (700 jednotek) jsou uváděny jejich francouzské, anglické, německé
a české ekvivalenty. A poté jsou pojmy vysvětlovány zpravidla pomocí citátů z prací členů
PLK, ve kterých jsou uvedeny definice a výklad daného lingvistického pojmu nebo faktu.
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Vachkův slovník byl z francouzštiny přeložen i do češtiny a vyšel pod názvem Lingvistický
slovník Pražské školy (Praha 2005). V ruské verzi je u jednotlivých pojmů, kromě
francouzského a anglického, i jejich český ekvivalent.
3.

Významným ruským slovníkem lingvistické terminologie je Словарь

лингвистических терминов Olgy S. Achmanovové (Moskva 1. vyd. 1966, 3. vyd. 2005).
Slovník si klade za cíl zachytit metajazyk ruské a sovětské jazykovědy. Význam termínů
je vysvětlen, popř. ilustrován jejich užitím a příklady. Dále jsou uváděny u jednotlivých
termínů jejich anglické, francouzské, německé a španělské ekvivalenty.
4.

Studentům učitelského studia ruského jazyka je určen Lingvistický slovník

pro rusisty (Olomouc 1988) Zbyňka Šišky. Soustřeďuje se hlavně na ty lingvistické pojmy
(752 jednotek), s nimiž se studenti setkávají na přednáškách a seminářích ze základů
jazykovědy, fonetiky a morfologie, lexikologie, syntaxe a stylistiky ruského jazyka. Jsou
v něm zařazeny i některé pojmy z historického vývoje ruského jazyka a z textové lingvistiky.
Termíny jsou uspořádány tematicky. Na výkladovou část navazuje rusko-český a česko-ruský
překladový slovník.
IV. Encyklopedické slovníky
1.

K

významným

encyklopedickým

slovníkům

ruského

jazyka

patří

Энциклопедия: Русский язык (Moskva 1979), jehož hlavním redaktorem byl Fedot P. Filin.
Encyklopedie představuje v stručné a systematizované podobě základní poznatky o ruském
jazyce, o fonetice, gramatice, lexiku, frazeologii, stylistice atd., o historii ruského jazyka
a jeho dialektu. Kromě toho čtenář získá informace o základních lingvistických směrech
a metodách. Nová verze encyklopedie byla doplněna a přibližně o čtvrtinu rozšířena a vydána
jako Русский язык: Энциклопедия (editor Jurij N. Karaulov, Moskva 2003). Druhé vydání
čítá přibližně 700 slovníkových hesel, která jsou doplněna o názorné příklady.
2.

Žákům

je

určen

Энциклопедический

словарь

юного

филолога

(языкознание) (Moskva 1984), který sestavil Michail V. Panov. Slovník v jednoduché formě
seznamuje školáky se základy jazykovědy, s předními filology, se zákony vývoje jazyka,
s jednotlivými jazyky, ale především se zaměřuje na ruský jazyk.
3.

V r. 2006 vyšlo 2. vydání tohoto encyklopedického slovníku, tentokrát

pod názvem Энциклопедический словарь юного лингвиста (Moskva 2006). Jedná
se o přepracované a doplněné vydání, které podává ucelenější obraz stavu současné
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jazykovědy a historie nejen ruského jazyka. Slovníková hesla jsou doprovázena obrázky,
diagramy a fotografiemi.
4.

Mezi první encyklopedické práce o ruské a světové lingvistice se řadí

Лингвистический энциклопедический словарь (Moskva 1990) od Viktorie I. Jarcevové.
Cílem jednodílného slovníku bylo sestavit systematické dílo zaměřující se na vědění o jazyce,
světových jazycích a jazykovědě. Slovník obsahuje okolo 5 400 termínů (pojmů) a uvádí
současnou interpretaci základních pojmů obecné jazykovědy a strukturní lingvistiky.
Představuje všechny základní kategorie a jednotky jazyka jako systému, metody
jeho zkoumání, uvádí různé typy písma, jazykovědné směry, školy a disciplíny. Nejvíce
se v něm však vyskytují pojmy gramatické.
5.

V souvislosti s nebývalým rozvojem slovenské lingvistiky ve druhé polovině

20. století vyvstal požadavek na vznik samostatné odborné encyklopedie, a takovouto prací
se stala Encyklopédia jazykovedy (hlavní editor Jozef Mistrík, Bratislava 1996). Přestože
encyklopedie byla sestavena v poměrně krátké době (3 roky), tak obsahuje více jak 2 000
hesel z morfologie, lexikologie, fonetiky a fonologie, stylistiky, obecné jazykovědy, rétoriky,
dějin jazyka, a také osobností lingvistiky, jazykovědné instituce, časopisy a díla. Text
doplňují ilustrace.
6.

Obdobnou prací v českém prostředí je Encyklopedický slovník češtiny (editoři

Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová, Praha 2002). Na tento slovník navazuje Nový
encyklopedický slovník češtiny (editoři P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, Praha 2017),
který jej však přesahuje rozsahem (zhruba 1 600 hesel), obsahem i formou. Oběma slovníkům
je společné to, že se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování
a vývoje češtiny i jejího popisu a všímají si přitom jak její mluvené a psané podoby, tak šíře
jejích variet. Tematicky slovník pokrývá všechny hlavní disciplíny jazykovědné bohemistiky
i nově se formující.
Lingvistickou terminologii lze nalézt v různých zdrojích, především v překladových
a výkladových slovnících a encyklopediích, které se od sebe odlišují svým rozsahem,
zaměřením, obsahem a také aktuálností. Představené slovníky mnohdy zastaraly, výběr
lingvistických termínů byl u některých slovníků omezen kvůli jejich určení pouze studentům,
popř. učitelům, nebo zaměření na jednu lingvistickou školu. Při neustálém vývoji jazyka,
a tím pádem i jazykovědy, je zapotřebí slovníky neustále aktualizovat, doplňovat nové pojmy
a také nové pojetí termínů.
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Alois Jedlička tuto situaci komentoval již před 40 lety (v roce 1975) následujícím
způsobem: „Stále naléhavější se jeví potřeba zachytit mocný příval nových termínů a pojmů
a ovšem i nových (a někdy staronových) modifikací pojmů klasické jazykovědy a nových
teoretických koncepcí, metodických přístupů a postupů v souborných kompendiích
jazykovědných, ať v soustavných oborových encyklopediích, anebo – častěji – v abecedních
slovnících jazykovědných pojmů a termínů, které jsou méně náročné pro jejich zpracovatele
a pohodlnější pro rychlé a pohotové poučení uživatele o tom, co si právě potřebuje ujasnit.“3

Summary
Linguistic terminology focuses on adding and updating the scope and

historical

material including it's obsolete data that is presently limiting references needed by educators
and students.

The ever developing language and its linguistic trends requires both

the addition as well as the updating of modern concepts for generations of the future.
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International eponyms in Russian, Polish and Czech language

Abstract: This article deals with international eponyms in the current Russian, Polish and
Czech language. Attention is focused specially on the cultural and historical aspect of lexical
items under study, as eponyms are bearers of cultural heritage in language.
Keywords: eponym, anthroponym, toponym, proper noun, apelativation, deanonymization
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Одним из продуктивных способов пополнения словарного состава любого языка
является образование имен нарицательных на основе имен собственных1, хотя эта
проблематика исследована пока с лингвистической точки зрения в небольшой мере.
Несмотря на это, имена собственные2, которые перешли в группу имен нарицательных,
представляют собой особый пласт лексики любого языка, который заслуживает особого
внимания лингвистов. В лингвистической терминологии такие имена называются
эпонимами.
С самого начала следует уточнить, что лексическая единица «эпоним» имеет два
основных значения. Во-первых это «лицо, от имени которого произведено название
народа, местности и т. п.» (Ахманова 2005: 528; Тихонов, Хашимов 2008: 229). С выше
приведенным определением можно встретиться в ряде разных словарей и справочников
лингвистической

терминологии,

хотя

такое

значение

постепенно

устаревает.

В настоящее время под понятием лингвистического термина «эпоним» скорее
1

Лингвисты этот процесс называют по-разному. Для его обозначения употребляются термины
«деонимизация» (Суперанская, Подольская, Васильева 2014) или «апеллятивация» (Čermák 2010).
2
Проблематика имени собственного и система его классификации довольно сложна. Его исследованием
занимается научная дисциплина ономастика. Ссылаясь на Леонида Л. Касаткина, можно отметить, что
среди имен собственных выделяются два основных разряда слов – антропонимы и топонимы, которые
являются главной составной частью ономастической лексики (Касаткин 2005). Антропонимами
называются собственные имена, которые относятся к человеку (значит, личные имена и фамилии людей,
их прозвища и клички). В русскоязычной культуре составной частью антропонимов являются также
отчества (Какзанова 2015b). Следует подчеркнуть, что к антропонимам иногда относятся не только
собственные антропонимы, но также антропонимы во всем своем многообразии (значит мифонимы,
литературные онимы и т. п.). Топонимами являются имена собственные, обозначающие названия
географических объектов (стран, городов, гор, рек, морей и океанов и т. п.). Кроме антропонимов
и топонимов среди имен собственных выделяются также другие категории ономастической лексики –
зоонимы, фитонимы, хрематонимы и т. д. (Čermák 2010).
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разумеется любое выражение, образованное от имени собственного3 – от личного
имени или фамилии реального человека, от названия мифологического персонажа или
от названия географического объекта (Kopaliński 1996).4 Евгения М. Какзанова
упоминает, что эпонимами называются также словосочетания, которые в своем составе
содержат имя собственное и имя нарицательное в обозначении термина или научного
понятия

(например,

лошадь

Пржевальского5)

(Какзанова

2015a).

Мирослав

М. Садовски добавляет, что эпонимами являются и фразеологизмы, составной частью
которых является имя собственное или его разные производные (например, польский
фразеологизм rymy częstochowskie)6 (Sadowski 2013). В связи с исследованием эпонимов
следует упомянуть, что от имени собственного образуются не только имена
нарицательные, но и другие имена собственные, которые также становятся эпонимами
(например, город Владимир, город Афины, ресторан «Москва», Нобелевская премия).
Выше приведенный процесс определяется как «трансонимизация» и Владимир
М. Лейчик для обозначения таких финальных эпонимов употребляет термин «онимыэпонимы» (Лейчик 2011). Этот частный тип эпонимов очень часто наблюдается
у наименований городов (например, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград,
Ярославль,

Вашингтон и т. п.). Таким образом, в настоящее время эпонимы

представляют собой монолексемные и полилексемные выражения, либо образованные
от имени собственного, либо в составе которых встречается имя собственное или его
дериват. Процесс образования эпонима обозначается лингвистическими терминами
«эпонимия» или «эпонимизация» (Mršić 2000).

3

Владимир М. Лейчик отмечает, что в русском языке с самого начала ударение во слове «эпоним»
падало на третий слог (значит «эпонúм»). С таким ударением выступал термин во своем первом
значении. Примерно во второй половине XX века у термина «эпоним» наблюдается перенос ударения на
второй слог (значит «эпóним»), которым одновременно обозначается также изменение семантики этого
понятия. Таким образом, в настоящее время термином «эпóним» принято обозначать не лицо, давшее
название объекту, а именно объект, на который перешло имя собственное (Лейчик 2011). Для эпонимов
в современном (втором) понимании существовало раньше множество разных наименований (например,
эпонимный или эпономический термин, отэпонимное название или эпонимизированное название и т. п.).
4
Следует подчеркнуть, что также в настоящее время наблюдаются расхождения в понимании эпонимов.
Некоторые лингвисты к эпонимам относят только образования, созданные лишь на основе антропонимов
(например, Франтишек Чермак). Это более узкое понимание эпонимов. Другие лингвисты понимают
эпонимы более широко и относят к ним также образования, созданные на основе топонимов (например,
Владислав Копалиньски, Евгения М. Какзанова). Отдельной группой являются также эпонимы, имеющие
в своем составе названия фирм или комнаний (Щуйцева, Кербер 2017).
5
Лошадь Пржевальского – дикий коренастый конь, проживающий в Азии. Лошадь была названа в честь
русского географа Николая М. Пржевальского, который этот вид лошади обнаружил.
6
В качестве примера эпонимов-фразеологизмов в исследуемых языках можно привести, между прочим,
русский фразеологизм потемкинские деревни или чешский идиом (ne)dělat Zagorku.
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Образованием эпонимов занимается один из признанных авторитетов в области
их изучения в русской лингвистике Евгения М. Какзанова, которая выделяет четыре
основных способа их формирования. Как она отмечает, эпоним может быть образован
от имени собственного безаффиксным способом, когда не изменяется форма
выражения, но приобретается новое значение. У такого типа образования эпонима речь
идет о семантической деривации, когда в новом значении используются уже
имеющиеся в языке номинативные средства. Этот способ наблюдается, прежде всего,
в рамках образования названий величин и единиц измерения (например, Ампер).
Следующую группу представляют собой разные аффиксальные производные от имени
собственного,

являющиеся

результатом

префиксального,

суффиксального

или

префиксально-суффиксального способов образования (например, Мавзол → мавзолей).
Только ограниченное количество эпонимов образуется сложением (например,
вольтметр, саксофон, портвейн). Последнюю группу составляют эпонимические
словосочетания, которые встречаются, главным образом, в терминологии (например,
градус Цельсия, болезнь Паркинсона) (Какзанова 2015b). Следует подчеркнуть, что
имена собственные очень часто проникают в специальную лексику и становятся
составными компонентами терминов и номенов (Суперанская, Подольская, Васильева
2014). Кроме того, в лингвистике можно встретиться также с эпонимическими
аббревиатурами (Дзюба 2015), которые являются специфическим типом эпонимов
(например, пассажирский самолет конструкции Андрея Н. Туполева Ту-104 или
автомобиль ЗИЛ-110 от названия автозавода «Завод имени Лихачева») (Лейчик 2011).
В рамках рассмотрения настоящей проблематики необходимо напомнить о том,
что имя собственное в структуре эпонима очень тесно связанно с культурноисторическими коннотациями и оно ссылается на носителя указанного имени.
«Эпонимы выполняют мемориальную функцию, хотя по большей части она
реализуется в ограниченном кругу специалистов в тех или иных областях науки
и техники» (Сложеникина 2010: 180). Включение имен собственных в состав номенов
и терминов, проводимое в специальной лексике, обыкновенно производится по праву
первооткрывателя или изобретателя, в честь которого данное открытие, изобретение
или явление названо (Суперанская, Подольская, Васильева 2014). В связи с этим
Евгения М. Какзанова отмечает, что эпоним – «это памятник именам собственным,
которые увековечили себя в нарицательных понятиях» (Какзанова 2015b: 22).
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Сферы функционирования эпонимов разнообразны и обширны. Как уже было
указано, их огромное количество встречается в терминологии и номенклатуре разных
отраслей науки (например, медицина, химия, физика, математика,

ботаника,

орнитология, история, экономика, военное дело и т. п.), причем эпонимы в них
обыкновенно сочетаются с именами нарицательными. Юлия В. Сложеникина по этой
теме пишет следующее: «... эпонимические термины возникают прежде всего при
описании сложных, неоднозначных явлений, в тех областях, в которых практическая
деятельность часто опережает научные исследования и классификации» (Сложеникина
2010: 180). Однако, нельзя забывать о том, что эпонимы входят также в разряд
общеупотребительной лексики. Кроме того, многие эпонимы заимствуются из одного
языка в другие языки и они могут получить всемирное распространение. Такие
эпонимы являются интернациональными7 и они становятся составной частью
интернациональной лексики8.
В словарном составе современного русского, польского и чешского языков
находится огромное количество эпонимов (например, русс. оливье9, калашников10,
бефстроганов или его графический вариант беф-строганов11; пол. mazurek12, rower13,
sławojka14, syjamskie bliźnięta; чеш. tatranka15, brambor16, popelka17, Pythagorova věta).

7

Интернационализмами считаются слова и другие языковые элементы (например, морфемы), которые
в разных языках совпадают по своему смыслу и по своей внешней форме (с учетом специфических
особенностей конкретных языков). Интернационализмы встречаются, по крайней мере, в трех языках,
разных с точки зрения их генетической классификации (Авина 2009).
8
Интернациональная лексика – «лексика, входящая в международный словарный фонд, т.е. содержащая
интернационализмы» (Маринова 2013: 124).
9
Оливье – кулинарная классика русской кухни. Это традиционный салат, получивший название в честь
своего создателя, повара Люсьена Оливье. Во многих странах этот салат известен под названием
«русский салат».
10
Калашников, или также автомат Калашникова (АК) – это автоматический карабин советского
производства, который получил название в честь своего конструктора Михаила Т. Калашникова
(Mršić 2000: 156).
11
Бефстроганов – «блюдо из мелко порубленной говядины, тушенной в сметанном соусе с морковью,
луком и грибами» (Какзанова 2015a: 26). Первая часть названия происходит от английского «beef»
(«говядина»), вторая часть от фамилии графа П. А. Строганова, русского дипломата, повар которого
изобрел данный рецепт (Какзанова 2015a). В толковом «Словаре русского языка» Сергея И. Ожегова
у данного выражения встречается написание через дефис (беф-строганов) (Ожегов 1973: 47).
12
Mazurek (по-русски мазурка) – польский народный танец, название которого образовано
от наименования жителей в исторической области Мазовии (мазуров) в центральной части Польши
(Kopaliński 1996: 185).
13
В польском языке встречающийся эпоним rower (по-русски велосипед) образован от названия
английской фирмы «Rover», которая занималась продукцией велосипедов (Kopaliński 1996: 234).
14
Sławojka – эпоним, встречающийся лишь в польском языке. По сути дела им обозначается тип
сельского туалета, названный по имени врача и бывшего польского министра внутренних дел Ф. Славоя
Складковского, который этот тип туалета пропагандировал (Kopaliński 1996: 247).
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Некоторые эпонимы употребляются только в одном из трех нами исследуемых языков,
другие вошли в состав интернациональной лексики. В настоящей статье мы обратим
внимание лишь на интернациональные монолексемные эпонимы, которые встречаются
в приведенных языках.18 Как упоминается выше, среди имен собственных выделяются
две главные части ономастической лексики – антропонимы и топонимы (Касаткин
2005). Таким образом, также эпонимы можно классифицировать с этой точки зрения.
Для

обозначения

антропонимов,

Евгения

эпонимов,
М.

образованных

Какзанова

от

имен

употребляет

собственных

термин

–

«эпоним

антропонимического содержания» (Какзанова 2015b). Их составной частью являются
эпонимы, образованные от личных имен (например, русс. июль19, шарлотка20;
пол. mauzoleum21, walentynka; чеш. cyrilice22, hortenzie23), фамилий (например, русс.
бакелит24, камелия25, кардиган26, никотин27; пол. bojkot28, gilotyna29, pasteryzacja30;

15

Этот эпоним, встречающийся в чешском и словацком языках, стал в приведенных языках составной
частью общеупотребительной лексики. Tatranka – это вафля с макаными в шоколаде краями (SSČ 2016:
444). Слово было образовано от топонима (словацкого горного хребта Татры).
16
Чешское слово brambor (по-русски картофель) производится от земли Бранденбург, одной
из федеральных земель Германии (Rejzek 2015: 95).
17
Чешский эпоним popelka обозначает девушку, которую люди обходят и игнорируют (SSČ 2016: 292).
Эпоним образован от сказочной героини (в России сказка известна под названием «Золушка»).
18
Основным материалом для нашего исследования послужили эпонимы, полученные методом сплошной
выборки из словарей эпонимов в русском (Какзанова, Евгения М. Англо-русско-немецкий словарь
интернациональных эпонимов: Название и происхождение. От A до Z. Москва: «Галлея-Принт», 2015)
и в польском (Kopaliński, Władysław. Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996) языках. В связи с тем, что в чешской лингвистике настоящей
проблематике не уделяется особого внимания, в чешском языке пока нет словаря эпонимов. На основе
этого мы для получения материала воспользовались Словарем чешского литературного языка (Slovník
spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Red. Vladimír Mejstřík a kol. 3. vydání, opravené. Praha: Academia,
2016), в котором встречаются специальные пометки, обозначающие, что выражение было образовано
от имени собственного (от антропонима, топонима или от нации).
19
Название седьмого месяца календарного года, которое встречается во многих языках. У древних
римлян этот месяц назывался квинтились (значит пятый месяц → древнеримский календарь начинался
с марта). После юлианской календарной реформы этот месяц стал седьмым и его переименовали в июль
в честь Юлия Цезаря, который именно в этом месяце родился (Какзанова 2015a: 154).
20
Шарлотка – «сладкий пирог из яблок, запеченных в тесте» (Какзанова 2015a: 63). Согласно одной
из версий происхождения этого названия, этот рецепт был предложен английской королевой Шарлоттой
Мекленбург-Стрелицкой (Какзанова 2015a).
21
От имени Мавзола II, которому воздвигли великолепный памятник-гробницу (Kopaliński 1996: 184).
22
Древнеславянская азбука (по-русски кириллица). Слово было образовано от имени славянского
проповедника христианства Кирилла (Какзанова 2015a: 80).
23
Растение (по-русски гортензия), которое получило свое название от имени принцессы Священной
Римской империи Гортензии (Какзанова 2015a: 145).
24
Бакелит был назван по фамилии химика и своего изобретателя Лео Бакеланда (Какзанова 2015a: 20).
25
Камелия – «род вечнозеленых кустариков» (Какзанова 2015a: 51). Слово было образовано
от латинского написания фамилии чешского ботаника и миссионера Георга Йозефа Камела из города
Брно (Какзанова 2015a).
26
Кардиган – жакет с карманами, который получил свое название от фамилии английского генерала
Д. Т. Кардигана (Какзанова 2015a: 55).
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чеш. morseovka31, pralinka, rentgen, žiletka32), псевдонимов (например, русс. ленинизм;
пол. esperanto33; чеш. stalinismus) или прозвищ (например, русс. грог34). В рамках более
широкого понимания антропонимов во всем их многообразии сюда можно включить
также эпонимы-мифонимы35, созданные на основе имен мифологических персонажей
(например, русс. вулкан36, эхо37; пол. higiena, panika38; чеш. atlas, morfium39) или имен
героев в литературных произведениях, фильмах, операх (например, русс. папарацци40,
пол. lolitka, leporello41). Во всех трех исследуемых языках наибольшее количество
эпонимов образовано от антропонимов, причем с точки зрения гендерного аспекта
гораздо чаще встречаются эпонимы, образованные от личных имен или фамилий
мужчин.
Эпонимы могут образоваться также от топонимов. Евгения М. Какзанова для их
обозначения употребляет термин «эпоним топонимического содержания» (Какзанова
2015b). Составной частью таких эпонимов являются выражения, образованные
от названий современных и давних областей, провинций, стран, городов или деревень

27

Никотин – вещество, содержащееся в табаке. Этот интернациональный эпоним ссылается на имя
французского посла Жана Нико, который ввез табак во Францию (Какзанова 2015a: 201).
28
Эпоним bojkot (по-русски бойкот) образован от фамилии англичанина Бойкота. Им обозначается
прекращение экономических отношений с отдельным лицом или государством (Kopaliński 1996: 40).
29
Эпоним gilotyna (по-русски гильотина) относится к фамилии врача Ж. И. Гильотена, который
предложил использовать для смертной казни именно такое устройство для обезглавливания (Какзанова
2015a: 133).
30
Специальный метод надгревания пищевых продуктов для их предохранения от порчи. Эпоним
образован от фамилии французского химика и микробиолога Луи Пастера (Какзанова 2015a: 214).
31
Специальная система знаков для обозначения букв и цифр (SSČ 2016: 187). В русском языке известна
под названием «Азбука Морзе» или «морзянка» (разговорное). Азбука получила свое название в честь ее
американского изобретателя С. Морзе (Kopaliński 1996: 195).
32
От фамилии американского изобретателя лезвих бритвочек К. К. Жилетта (Kopaliński 1996: 290).
В русском языке этот интернациональный эпоним отсутствует.
33
Искусственный язык, созданный поляком Л. М. Заменгофом. Название относится к его псевдониму
доктор Эсперанто (Kopaliński 1996: 82).
34
Название напитка возникло от прозвища Грог, которое получил британский адмирал Вернон. Адмирал
морякам запрещал пить чистый ром и предлагал им ром, смешанный с водой (Какзанова 2015a: 132).
35
Мифоним – «слово или краткое словосочетание, используемое как собственное или нарицательное имя
божеств или вымышленных персонажей» (Тихонов, Хашимов 2008: 106).
36
Слово образовано от имени древнеримского бога огня Вулкана (Какзанова 2015a: 287).
37
По имени горной нимфы Эхо из древнегреческой мифологии (Kopaliński 1996: 74).
38
От имени бога Пана, которому римляне приписывали происхождение ужаса (Какзанова 2015a: 209).
39
По-русски морфин или морфий. Источником эпонима стало имя Морфей, сына бога сна Гипноса
(Какзанова 2015a: 194).
40
Название относится к имени фотографа из фильма итальянского кинорежиссера Ф. Фелинни «Сладкая
жизнь» (Какзанова 2015a: 210).
41
По сути дела это набор открыток, прикрепленных друг к другу длинными сторонами. Такой набор
(по-русски лепорелло или книжка-гармошка) носит название от имени Лепорелла, слуги Дон Жуана
из оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан» (Kopaliński 1996: 161).
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(например, русс. шампанское42, майонез43, кофе44; пол. kaszmir, maraton, perm45;
чеш. manšestr, limuzína46, hamburger47), островов (например, русс. бикини, бермуды,
лазарет48; пол. sardynka) или других географических объектов (например, от названий
гор, горных массивов или рек: русс. сионизм49, фазан50; пол. kras51; чеш. gejzír52,
meandr53). В состав эпонимов входят также интернационализмы, образованные
от наименований наций (например, чеш. kravata, vandal) или от названий компаний,
фирем и других объектов, создателем которых является человек (например, русс.
сенбернар54; пол. lunapark, skansen55).
С лингвистической точки зрения самое высокое количество монолексемных
эпонимов составляют имена существительные. Они далее становятся мотивирующей
основой для образования других имен существительных (например, русс. шарлатан →
шарлатанка, шарлатанство), имен прилагательных (например, русс. фазан →
фазаний, фазановый; чеш. mecenáš → mecenášský), реже глаголов (например, чеш. lynč
→ lynčovat; пол. bojkot → bojkotować). Следует подчеркнуть, что заимствованные
эпонимические интернациональные имена существительные в исследуемых языках
постепенно адаптируются на фонетическом и графическом уровнях (например,
42

Игристое вино, которое получило свое название от французской провинции Шампань (Какзанова
2015a: 62).
43
От города Маона на Балеарских островах, который был завоеван французами. Во время завоевания
у них остались лишь яйца и оливковое масло. Когда французским офицерам надоели омлеты, повар
взбил яйца с маслом и приправил эту смесь. В честь города, который завоевали, назвали соус майонезом
(Какзанова 2015a: 188).
44
Название относится, скорее всего, к провинции Каффа в Эфиопии, где кофейные деревья
выращивались (Какзанова 2015a: 69).
45
Пермь – геологический период, который был выделен в России в районе города Пермь. Название
города стало источником для образования этого эпонима (Kopaliński 1996: 218).
46
От названия Лимузен, исторической провинции во Франции (Kopaliński 1996: 164).
47
Интернациональный эпоним гамбургер образован от названия немецкого города Гамбург (Kopaliński
1996: 114).
48
От острова Лазаретто в Венецианской лагуне. Во время эпидемии чумы в XIV в. был на острове создан
первый лазарет для изоляции больных (Какзанова 2015a: 160).
49
От названия горы Сион недалеко от города Иерусалима (Какзанова 2015a: 297).
50
Интернациональный эпоним фазан происходит от названия реки Фазис на Южном Кавказе, который
считается родиной фазанов (Какзанова 2015a: 217).
51
Мотивирующей основой для интернационального эпонима kras (по-русски карст) стало название
словенского известнякового горного хребта (Kopaliński 1996: 152).
52
Гейзер – «горячий источник, время от времени бьющий фонтаном» (Ожегов 1973: 47). Мотивирующей
основой для эпонима стал самый известный исландский гейзер с одинаковым названием (Kopaliński
1996: 102).
53
Эпоним образован от древнего названия меандрирующей реки Большой Мендерес в Турции
(Kopaliński 1996: 185).
54
Сенбернар – порода собак, название которой связано с Сенбернарским монастырем в Швейцарии, где
именно такие собаки использовали для розыска заблудившихся людей (Какзанова 2015a: 243).
55
В русском языке этот интернациональный эпоним отсутствует. Он образован от названия музея под
открытым небом в Стокгольме, который стал первым музеем такого типа (Kopaliński 1996: 247).
56

Лукаш МАРШИК
Интернациональные эпонимы в русском, польском и чешском языках

интернациональные эпонимы английского происхождения: англ. hooligan56 → русс.
хулиган; пол. chuligan; чеш. chuligán; англ. sandwich57 → русс. сэндвич; пол. sandwicz;
чеш. sendvič). Они также включаются в падежные системы отдельных языков
и приобретают грамматические категории рода и числа. Во всех исследуемых языках
встречаются и несклоняемые заимствованные лексемы (например, русс. папарацци,
эсперанто, кофе; чеш. bordó, derby, ragby; пол. sherry). Однако, в русском, польском
и чешском языках род интернациональных эпонимов не всегда совпадает, и в данных
языках наблюдаются различия (например, эпоним никотин принадлежит в русском
и чешском языках к мужскому роду, в польском языке к женскому: русс. никотин,
чеш. nikotin X пол. nikotyna; эпоним майонез принадлежит в русском и польском языках
к мужскому роду, в чешском к женскому: русс. майонез, пол. majonez X чеш. majonéza;
эпоним шампанское принадлежит в русском и чешском языках к среднему роду,
в польском к мужскому: русс. шампанское, чеш. šampaňské X пол. szampan). В словарях
встречаются

также

интернациональные

эпонимы,

зафиксированные

лишь

во множественном числе (например, русс. бикини, сальмонеллы; пол. bermudy, dżinsy).
С точки зрения структурной классификации эпонимов встречаются в русском,
польском и чешском языках, главным образом, разные аффиксальные производные
от оригинального имени собственного.58 Морфологическая деривация во всех языках
происходит как посредством суффиксации (например, русс. шарлотка, шампанское,
камелия (-иj-), мавзолей (-еj-), сионизм; пол. lolitka, nikotyna, mauzoleum, walentynka;
mazurek; чеш. hamburger, lilipután, žiletka, mazurka), так и префиксации (например,
русс. неоплатонизм), хотя префиксация встречается редко. В некоторых случаях форма
имени собственного не изменяется и мотивированный эпоним получает лишь новое
значение (например, русс. бикини, кардиган; пол. grog). Когда от имени собственного
образуется эпоним, который переходит в разряд имен нарицательных, во всех трех
исследуемых славянских языках имеется его написание со строчной буквы в начале
выражения (например, немецкий изобретатель K. F. Drais → русс. дрезина; пол.
drezyna; чеш. drezína). Сложение касается лишь небольшого количества эпонимов
(например, русс. саксофон; пол. fatamorgana; чеш. donchuán). Однако, не во всех
случаях структура интернациональных эпонимов в русском, польском и чешском
56

Эпоним образован, правдоподобно, от фамилии какого-то ирландца, живущего в конце XIX в.
в Лондоне (Kopaliński 1996: 54).
57
Источником эпонима sandwich является титул – лорд Сэндвич (Kopaliński 1996: 239).
58
В настоящей статье мы не подвергаем анализу эпонимические словосочетания, которые, как отмечает
Евгения М. Какзанова, представляют собой наиболее численную группу эпонимов (Какзанова 2015b).
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языках одинакова. Также здесь встречаются различия (например, интернациональный
эпоним сенбернар в русском языке относится к сложным словам → образовано от
названия Сенбернарского монастыря в Швейцарии, который свое название получил
в честь св. Бернара; этот эпоним является в чешском и польском языках производным
словом: пол. bernardyn; чеш. bernardýn). Кроме того, не все интернациональные
эпонимы встречаются во всех трех исследуемых языках (например, пол. krawat и чеш.
kravata → в русском языке этот эпоним отсутствует; чеш. rogalo → в русских
и польских словарях эпонимов такого выражения нет; русс. январь → в польском
и чешском языках эпонима нет; пол. skansen и чеш. skanzen → в русском языке эпоним
не употребляется). В русском языке встречаются также два синонимичных выражения
– шерри и херес. Оба эпонима образованы от названия испанского города Херес-де-лаФронтера (Какзанова 2015a: 256), причем в польском и чешском языках употребляется
лишь английский вариант этого интернационального эпонима (т. е. sherry).
В заключение настоящей статьи следует отметить, что эпонимы способствуют
более глубокому пониманию истории и культуры. Несмотря на то, что следы
первоначальных имен собственных в них постепенно забываются (именно тогда, когда
они становятся именами нарицательными), культурно-историческое наследие эпонимов
весьма велико и они заслуживают особого внимания лингвистов.

Summary
Eponyms form a specific vocabulary of all languages and they are not given too much
attention in contemporary linguistics. Eponyms are expressions derived from proper nouns –
whether from personal names of people or group of people (anthroponym), or from names
of geographical objects (toponym), or from names of mythical beings (mythonym). This
article investigates monolexic international eponyms, that occur in Russian, Polish and Czech
language. Emphasis is placed on their cultural and historical significance, for in eponyms,
signs of proper nouns from which they were derived can be found.
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Tendency towards democratization of the Russian language at the beginning
of 21st century based on the changes of its lexical system
(theoretical review)

Abstract: The article focuses on active processes of democratization, liberalization and
integration in a language. These processes determine the formation of the lexical system
of the Russian language and contribute to numerous changes in the vocabulary of moderntime Russian. Special attention is paid to various semantic processes (restructuralization,
semantic modification, semantic derivation) and to changes of functional and stylistic nature.
Keywords: democratization of language, liberalization of language, integration of language,
semantic process, loan words, inter-style vocabulary, slang
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Язык любого народа можно считать своеобразным средством диагностики
социальных, экономических, политических или культурных процессов, происходящих
в современном мире (Рацибурская 2016: 4). Такого рода процессы в сравнительно
высокой степени сопровождают языковые тенденции, оказывающие влияние на
развитие современного языка. В современном русском языке, подобно как
и в современных языках других славянских народов, можно наблюдать достаточно
выразительные тенденции, меняющие или лексический состав языка, или его
грамматический строй. К таким же тенденциям можно отнести высоко продуктивные
процессы

интернационализации

и

проявления

агглютинации

и

аналитизма

в синтетической структуре современных славянских языков. Однако свою роль играют
также вышестоящие процессы, имеем виду процессы более общего характера,
т. е. демократизация и либерализация языка и проявления языковой интеграции.
Демократизация

языка

представляет

собой

активное

использование

разговорной лексики и речевых оборотов в языке носителей данного языка. Словарь
социолингвистических
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демократизации литературного языка как «модификацию языковых норм, проводимую
с целью приблизить кодифицированный язык к узусу в случаях их сильного
расхождения» (Михальченко 2006: 53). Причинами такого рода расхождения могут
быть,

с

одной

стороны,

изменения,

накопившиеся

в

разговорном

или

общеупотребительном языке с течением времени, с другой стороны, выбор такой
диалектной (языковой) основы при создании литературного языка, которая изначально
имела существенные несходства с разговорным языком большинства1 (Михальченко
2006: 54). Словарь лингвистических терминов Т. В. Жеребило отличает друг от друга
сам процесс демократизации литературного языка и процесс демократизации
литературных норм. Демократизация литературного языка определяется, соглашаясь
с определением В. Ю. Михальченко, как «модификация языковых норм, проводимая
с целью приблизить кодифицированный язык к узусу в случае их сильного
расхождения» (Жеребило 2010: 87). Демократизация литературных норм представляет
собой «проникновение в литературный язык некодифицированных элементов языка
с целью преодоления разрыва между литературным языком и разговорной речью»
(Жеребило 2010: 87).
По мнению Н. В. Баско демократизация языка характерна для обиходно-бытовой
сферы общения в социально-политической деятельности человека. Она проявляется
в информационных сообщениях СМИ, в публичных выступлениях политиков,
заметных личностей, спортсменов или общественных деятелей. Доминирующую роль
в связи с демократизацией языка играют в наши дни прежде всего разного рода
комментарии, высказанные мнения или статьи, публикуемые не только на страницах
печатных газет и журналов, а главным образом в платформах, онлайн-сервисах и
веб-сайтах,

предназначенных

для

отражения

и

организации

социальных

взаимоотношений. Речь идет о социальных сетях типа Твиттер, Фейсбук, LinkedIn,
Instagram

или

ВКонтакте.

Именно

они

являются

настоящим

посредником

и одновременно инструментом для проявления в очень высокой мере нелитературных
элементов на уровне литературного языка (ср. социалка – социальная сфера, нефтянка
– нефтяная отрасль, политическая тусовка и др.) (Баско 2014).

1

Объем и содержание процесса демократизации литературного языка, который связан с его различными
историческими этапами, могут существенно разниться. Например, в XIX в. проявилась в словацком
языке демократизация литературного языка в смене диалектной основы словацкого литературного языка,
или в русском языке она проявилась в 1918 г. в реформе орфографи русского языка (Михальченко 2006:
54).
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Демократизация

языка

связана

одновременно

со

смешиванием

коммуникативных стилей, с активизацией экспрессивности речи и ориентацией языка
на его устную форму. Одновременно следует упомянуть, что «многие ученые
связывают тенденцию демократизации с паденем общей языковой культуры, указывая
на вульгаризацию, криминализацию языка, что выражается в массовом, широком
проникновении в общелитературный язык стилистически-сниженной, жаргонной
и арготической лексики (ср. бордак, козел, лох, мент, общак)» (Баско 2014).
Аналогичную языковую тенденцию представляет процесс либерализации
словарного состава. В общем смысле слова термин либерализация языка
воспринимается как взаимоотношение нескольких стилей и постепенное слияние
разных форм данного языка. В. Г. Костомаров описывает несколько проявлений
процесса либерализации в языке: расширение семантического поля слов, активизация
устаревших выражений, активизация религиозных терминов, образование неологизмов
в процессе формирования новых слов, активизация процесса заимствования
иноязычных лексических единиц и др. Все перечисленные выше процессы
либерализации языка В. Г. Костомаров обосновывает социально-политическими
факторами, демократизацией общества, развитием науки и культуры или влиянием
СМИ на широкие массы реципиентов (Костомаров 1994: 65, 188).
Высоко актуальной тенденцией является процесс языковой интеграции, иногда
говорим о так наз. языковой глобализации. Чешский лингвист Д. Свободова на счет
глобализационных тенденций в языке отмечает, что «самым выразительным
проявлением коммуникационно-глобализационных тенденций является проникновение
интернациональных языковых элементов, прежде всего лексических англицизмов,
в языковые системы всех развитых европейких и мировых культурных языков»
(Свободова 2009: 9). Словарь лингвистических терминов Т. В. Жеребило выделяет три
типа процессов языковой интеграции: 1) процессы объединения различных идиомов;
2) процессы заимствования, смешивания и скрещения языков; 3) процесс увеличения,
объединяющих ту или иную социально-языковую общность социально-языковых
и языковых явлений, выражающийся в использовании языка или его литературной
формы как единого коммуникативного средства, объединяющего культурную
и социально-экономическую жизнь страны (Жеребило 2010: 476). На счет этого
определения можно еще дополнить информацию, что «в рамках многонационального
общества языковая интеграция означает преодоление региональных центробежных
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тенденций и стремление к выработке единого языкового стандарда, который
и выполняет

главную

компонентами

которой

национального

языка»

интегрирующую
являются

роль

различные

(Михальченко

2006:

в

коммуникативной

формы
259).

существования

Говоря

о

системе,
данного

русскоязычном

пространстве, главным фактором является русский язык, используемый во всех сферах
общения как государственный язык и средство межнационального общения.
Русский лингвист Н. В. Баско, как и ряд других лингвистов, занимающихся
данной проблематикой (Е. В. Маринова, Л. В. Рацибурская, Б. Рудинцова, Й. Газда,
Д. Свободова, К. Вашакова, Е. И. Коряковцева и др.), воспринимает термин языковая
интеграция (глобализация) в связи с сильным влиянием английского языка на
остальные языки (проникновение англицизмов в лексический состав других языков).
Причина данного явления – объективная необходимость заимствования английских по
происхождению терминов, обозначающих новые реалии в экономической, научной,
политической и общественной сферах общения (принтер, сканер, маркетинг, дилер,
паб, киллер, спикер, блогер, айпад, айфон и др.) (Баско 2014).
В связи с отмеченными выше процессами (демократизация, либерализация,
интеграция) следут выделить несколько конкретных процессов, проявляющихся
в лексике современного русского языка. На лексическом уровне преобладают
многочисленные семантические процессы, происходит перераспределение лексики
активного / пассивного словарного состава, в язык внедряются новые заимствования,
происходят многие изменения функционально-стилистического характера.
В рамках семантических процессов следует подчеркнуть процессы, связанные
с разнообразными семантическими сдвигами. Речь идет о так наз. реструктурации,
дальше о семантической модификации, семантической деривации, о развитии новых
эвфемизмов и дисфемизмов и о процессе так наз. деполитизации и деидеологизации.
Под понятием реструктурация семантической структуры слова понимаем
«изменение соотношения между значениями в структуре многозначного слова.
Реструктурация обычно является следствием мощного социального потрясения,
ведущего к переосмыслению понятия» (Кузьмина 2015: 52). Итак, реструктурация
связана с активизацией прямых или переносных значений в связи с потребностью
данной эпохи, общества или говорящих (пост – воздержание на определенный срок от
скоромной пищи (прямое значение) х пост – воздержание от чего-либо (переносное
значение в советское время), чиновник – государственный служащий (переносное
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значение) х чиновник – человек, ведущий свою работу равнодушно, без интереса,
бюрократически (прямое значение)) (Кузьмина 2015: 52, Ожегов 2003: 569, 885).
Семантическая модификация представляет собой процесс расширения или
сужения значений. Она проявляется в частичной замене отдельных семантических
признаков, в появлении новых значений или исчезновении старых (стрелок – человек,
который умеет стрелять; расширенное значение: стрелок – военнослужащий
стрелковых или мотострелковых войск, или стрелок – служащий военизированной
охраны) (Кузьмина 2015: 52, Ожегов 2003: 773).
Семантическая

деривация

связана

с

переосмысленем

слова,

точнее,

происходит изменение семантики данной лексической единицы. Такого рода изменение
направлено на использование знака в новом значении (лиса – хищное плекопитающее
с длинным пушистым хвостом х лиса – хитрий, льстивый человек; медведь – крупное
хищное плекопитающее с длинной шерстью и толстыми ногами х медведь –
неуклюжий, неповоротливый человек) (Ярцева 1990, Ожегов 2003: 328, 347). Итак, по
словам З. В. Тодосиенко, цитируя И. М. Некипеловой, семантическая деривация – «это
процесс появления у слова семантически производных значений, со-значений,
семантических коннотаций, т. е. процесс расширения семантического объема слова,
приводящий к появлению семантического синкретизма, а потом и процесс распадения
семантического синкретизма, приводящий к появлению явления так называемой
полисемии»2 (Тодосиенко 2014: 644).
С семантическими процессами связано также развитие новых эвфемизмов
и дисфемизмов. Эвфемизм – более мягкое выражение вместо грубого или
непристойного слова (он врет х он сочиняет). Цель их употребления в речи говорящих
– избежать конфликта в процессе коммуникации. Наоборот дисфемизм (дефемизм,
какофемизм) – грубое, более резкое выражение, стоящее часто на грани литературности
языка, зачастую за его пределами. Дисфемизмы представляют собой замену
в прагматических целях естественного в том или ином контексте обозначения
предмета, это явления более вульгарные, грубые (дерьмократы х демократы)
(Жеребило 2010: 462, 96).

2

Разновидность семантической деривации – это так наз. семантическая редупликация, т. е. «единое
ранее значение распадается на два значения, функционирующие в разных социальных группах
и различающиеся по набору денотативных и в особенности коннотативных сем» (Кузьмина 2015: 54),
например, олигарх – представитель финансово-промышленного капитала х олигарх – человек, наживший
большой капитал нечестным способом (Ожегов 2003: 452).
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К семантическим процессам в лексике относится и процесс деполитизации
и деидеологизации определенных групп слов. В рамках этих процессов произошло
освобождение семантики слов от политических и идеологических довесков, например,
слово диссидент лишилось с начала 90-х гг. XX в. отрицательной окраски, наоборот,
слова типа бизнес, предприниматель, миллионер утратили идеологическое приращение
негативного характера (Валгина 2001: 86). Процесс деидеологизации можно назвать
и ресемантизацией, т. е. возвращением первоначального значения.
В связи с перераспределением лексики активного / пассивного словарного
состава современного русского языка следует выделить процессы пассивизации
лексики, ее реактивации или актуализации. Пассивизация лексики – процесс
снижения частотности или одного слова, или целой тематической группы слов.
Посредством этого процесса слова постепенно приобретают признак устарелости,
становясь историзмами. В качестве примера можно привести многие слова,
называющие предметы и явления, возникшие еще до экономических и политических
преобразований в начале 90-х гг. XX в. Речь идет о так наз. советизмах, несущих
коннотацию советских времен (партком, партбилет, октябрята, агитпункт,
пятилетка, колхоз, коммуналка и др.) (Кузьмина 2015: 64-65). Возвращением
в активное употребление бывших историзмов называем процесс реактивации
и актуализации лексики. В качестве примера наиболее часто встречаются еще
дореволюционные историзмы, возвратившиеся на уровень активной лексики (гувернер,
Госдума, сенатор, лицей, губернатор, гимназия, церковная школа и др.) (Кузьмина
2015: 65-66). Процесс актуализации лексики можно было наблюдать в русскоязычном
языковом пространстве прежде всего в течение 90-х гг. XX в. в связи со сферой
церковно-религиозного общения. По мнению Г. Н. Скляревской «новым можно считать
сам факт возвращения православной лексики в активный состав современного русского
языка; что касается лингвистических свойств этой лексики, то она наиболее архаична,
традиционна и не только не испытала на себе разрушительных перемен, которые
коснулись других лексических слоев русского языка, но осталась законсервированной»
(Кузьмина 2015: 67).
В связи с социальными и экстралингвистическими факторами общества,
учитывая, конечно, естественные потребности говорящих, появляются в языке новые
замствования, обогащающие словарный состав. Количество новых заимствований
последних десятилетий, даже и последних лет, огромное, поэтому наметим лишь общие
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причины

заимствования

иноязычной

лексики.

Соглашаясь

с

классификацией

Н. А. Кузьмины (Кузьмина 2015: 99), к ним можно отнести: 1) потребность
в номинации

новых

предметов

и

явлений

(ридер,

степлер,

хоспис

и

др.);

2) необходимость в специализации понятий или в разграничении близких понятий
(магазин – бутик, светский – гламурный, гример – визажист и др.); 3) тенденция
к экономии языковых усилий, т. е. замена описательных наименований однословными
(рейтинг, фреш, мониторинг и др.); 4) заимствование целых тематических групп,
обслуживающих ту или иную профессиональную сферу языка (сфера IT (флешка, сиди, веб-сайт и др.), сфера экономики (бизнес, дефолт, клиринг), политики (лидер,
лоббинг, праймериз) и т. п.).
К новейшим изменениям, проходящим на лексическом уровне современного
русского

языка,

относим

также

изменения

функционально-стилистического

характера. Русский лингвист И. А. Стернин в монографии Общественные процессы
и развитие

современного

русского

языка

описывает

основные

тенденции

функционально-стилистических изменений в русской лексике, т. е. межстилизация
лексики, коллоквиализация и формирование общенародного сленга (Стернин 2004:
38-47). Все перечисленные тенденции формируются главным образом на основе
демократическо-либерализационных тенеденций.
Межстилизация лексики – процесс расширения пласта лексики русского языка
межстилевого характера, проявляющийся в стирании стилистической окраски у ряда
слов. «Наиболее заметен в последнее время процесс утраты целым рядом лексических
единиц функционально-стилистического компонента "книжное", а также таких
компонентов как "специальное", "терминологическое" и приобретение ими компонента
межстилевое» (Стернин 2004: 38). Причина расширения этого пласта лексики – ее
высокая частота употребления в СМИ, в выступлениях достаточно широкого круга
заметных личностей. К такой лексике можно отнести слова как эксперт, компетенция,
консенсус, феномен, спонсор, офис и др.
Следующая тенденция – коллоквиализация. Она представляет собой «процесс
расширения пласта разговорной лексики и повышение частотности использования
разговорной лексики в речи» (Стернин 2004: 39). По словам Н. А. Кузьмины, цитируя
Е. А. Земскую, «процесс коллоквиализации едва ли не основной чертой современного
дискурса перемещения элементов разного рода (слов, фразеологизмов, словосочетаний,
высказываний и т. п.) из периферийных сфер языка в центр системы» (Кузьмина 2015:
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116). В качестве периферийных выступают единицы, относящиеся к разговорному
языку, жаргонной лексике или просторечию. Итак, лексические единицы снабжены
стилистической пометой разг. или жарг. появляются в центре внимания говорящих
и становятся постепенно лексикой, обладающей высокой частотой употребления.
Последняя тенденция – формирование общенационального сленга. Под
названием данной тенденции понимается «совокупность общеизвестных лексических
и фразеологических
и обладающих

единиц,

носящих

экспресивностью»

сниженный

(Стернин

2004:

стилистический
40).

характер

Формирование

сленга

в современном русском языке имеет не только экстралингвистические причины, но
и собственно-лингвистические

причины,

к

которым

относят:

1)

потребность

в экспрессивной номинации (бабки, хряпнуть, мент и др.); 2) наличие в языке так наз.
лакун. Лакуна (языковая лакуна) – лексический пропуск, т. е. отсутствие
в лексической системе данного языка слова для обозначения того или иного понятия.
Он-лайн словарь dic.academic.ru приводит пример в русском языке понятия рука,
разбивавшееся в английском языке на два самостоятельных понятия: arm – верхняя
конечность и hand – кисть, в то время как единого понятия, соответствующего всей
верхней

конечности

(руке)

в

английском

языке

не

существует.

Лакуны

расшифровываются с помощью так наз. фреймов3, т. е. способа организации опыта
и знаний об особенностях предметов или явлений, которые традиционно соединяются
в практической деятельности участника коммуникации.
В заключение данной статьи хочется еще один раз сослаться на высоко активные
процессы демократизации и либерализации языка и проявление в языке так наз.
языковой интеграции. Данные процессы в сравнительно высокой степени определяют
формирование актуального словарного состава русского языка. Они благодаря своему
характеру образуют своего рода специфическую платформу, на поверхности которой
осуществляются многочисленные изменения, формирования или сдвиги лексики
русского языка новейшего времени. На основе упомянутого выше к таким лексическим
преобразованиям

относим

главным

образом

ряд

семантических

процессов

(реструктурация, семантическая модификация и деривация), процессы деполитизации
и деидеологизации, процессы пассивизации лексики, ее реактивации или актуализации,
3

Фрейм – способ представления знаний в искусственном интеллекте, представляющий собой схему
действий в реальной ситуации. Точнее говоря, фрейм – это модель абстрактного образа, минимально
возможное описание сущности какого-либо объекта, явления, события, ситуации, процесса. Режим
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/120525 (2016-12-30).
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появление в языке новых замствований, и также изменения функциональностилистического характера,

к

которым принадлежит

межстилизация

лексики,

коллоквиализация и формирование общенационального сленга.

Summary
The processes of democratization, liberalization and integration of a language
determine to a relatively high degree the formation of lexical system of the contemporary
Russian language. Such processes contribute to numerous lexical transformations – many
semantic processes (restructuralization, semantic modification and derivation), processes
of depolitization and deideologization, processes of passivization of vocabulary, its
re-activation or actualization, occurrence of new loan words and changes of functional and
stylistic nature, including inter-style lexis, collocations and the formation of nationwide slang.
Резюме
Процессы

демократизации,

либерализации

и

языковой

интеграции

в сравнительно высокой степени определяют формирование словарного состава
русского

языка

новейшего

времени.

Такого

рода

процессы

способствуют

многочисленным лексическим преобразованиям, к которым относим главным образом
ряд

семантических

процессов

(реструктурация,

семантическая

модификация

и деривация), процессы деполитизации и деидеологизации, процессы пассивизации
лексики, ее реактивации или актуализации, появление в языке новых замствований,
и также

изменения

принадлежит

функционально-стилистического

межстилизация

лексики,

характера,

коллоквиализация

и

к

которым

формирование

общенационального сленга.
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To question of predicatives in contemporary Russian and Czech languages

Abstract: This contribution is devoted to a matter of the predicative in Russian and Czech
languages. We will mention the history of perspectives on this category. Nevertheless, we will
primarily be engaged in Russian and Czech linguists’ perspectives on the predicative.
Keywords: predicative, classification, modal word
Contact: Ostravská univerzita; marketa.mzikova@seznam.cz
Что такое предикативы или категория состояния? Можно их назвать
самостоятельной частью речи? Эти вопросы ставили перед собой многие лингвисты
уже с ХIХ столетия. Словацкий лнгвист-русист Герхард Балаж в книге «Современный
русский язык в сопоставлении со словацким» приводит следующее определение
предикативов.
«Предикативы (или категория состояния, безлично-предикативные слова,
предикативные слова) – это полнозначные слова с назывной функцией, обозначающие
нединамическое состояние, не имеющие обычно собственных морфологических
значений и выступающие в функции главного члена односоставного (безличного)
предложения или (реже) в функции сказуемого двусоставного предложения» (Baláž
1898: 284).
Истории взглядов на категорию состояния коснулся также В. В. Виноградов
в книге «Русский язык (грамматическое учение о слове)». Он отмечает, что в первой
трети XIX в. в русских грамматиках последовательно выделялся разряд слов,
промежуточных между именами и глаголами и выражающих, главным образом,
состояние. В качестве грамматических признаков этого разряда слов отмечались:
употребление их в функции сказуемого, их неизменяемость по падежам, значение
времени, неотрывное от их грамматических форм.
Эти слова отличались от наречий наличием своеобразных «номинативов» –
иногда с формами рода, подобно прошедшему времени глагола, значением времени,
отношением к лицу или оттенками безличности, а главное тем, что эти слова не
обозначали признака качества и действия. В отдельных группах этих слов бросалось
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в глаза сходство с краткими формами имен прилагательных. А. Х. Востоков в своей
«Русской грамматике» присоединяет весь этот разряд слов к категории глагола»
(Виноградов 1972: 319-321).
А. Х. Востоков относит слова льзя, жаль, лень (в разговорном употреблении)
к безличным глаголам. Однако, его точка зрения показалась большинству русских
грамматистов первой половинны XIX в. слишком радикальной. Она была отвергнута
Г. П. Павским, К. С. Аксаковым и А. А. Потебней.
Некоторые следы концепции Востокова можно найти в трудах «Опыт
общесравнительной грамматики русского языка» И. И. Давидова или в «Исторической
грамматике» Ф. И. Буслаева.
В книге «О значении форм русского глагола» выступил Н. П. Некрасов
с решением этой концепции с другой стороны. По его мнению, если может глагол
получить

через

адъективную

форму

значение

чисто-прилагательного,

то

прилагательное может принимать значение глагола через краткую форму с окончанием
среднего рода или с любым окончанием.
Вопросом о характере подобных слов занимался в своих трудах «Очерк
современного русского литературного языка» и «Синтаксис русского языка» и видный
русский лингвист А. А. Шахматов. Он признал краткие формы прилагательных
спрягаемыми словами и своим авторитетом утвердил теорию А. Х. Востокова.
В указанных работах он касался главным образом отдельных морфологических
и синтаксических своеобразий краткой формы имени прилагательного. По мнению
А. А. Шахматова категория состояния» не входит в разряд других «частей речи».
Первые труды, касающиеся проблемы категории состояния в чешском или
словацком языках, появляются в 50-е годы прошлого столетия. К ним относится статья
Ф. Копечного «Význam krátkých tvarů adjektivních a zejména tvaru neutrálního v češtině»
или статья Л. Дюровича «K otázke neohybných čiastok reči v slovenčine» (Komárek 1954:
10).
По мнению А. В. Исаченко, «термин "предикатив" выявляет прежде всего
грамматическую (синтаксическую) природу, свойственную данной группе слов
в целом». Он обращает внимание на то, что многие представители русского языка, не
знающие лингвистическую теорию, воспринимают предикативы именно как глаголы.
Ив
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и синтаксическая близость предикативов к глаголам в русском языке (Исаченко 1965:
289).
Слова, омонимичные с краткой формой прилагательного среднего рода типа
хорошо, душно, жалко, являются наиболее живым и многочисленным классом
предикативов. Возник вопрос о том, не являются ли эти слова наречиями. Авторы
академической «Грамматика русского языка» (1953: 632) их выделяют в особый разряд
«предикативных наречий». А в трудах Л. В. Щербы, Е. М. Галкиной-Федорук,
В. В. Виноградова, А. М. Пешковского данные слова относятся к наречиям.
По мнению А. В. Исаченко, разряд предикативов в русском языке продуктивен и
жив; в него втягиваются из разных других частей речи все новые и новые слова
(Исаченко 1965: 288).
В

своей

книге

«Грамматический

строй

русского

языка

в сопоставлении с словацким» (1965) он рассматривает термин «предикативные
наличия», к которым относит слова типа есть, нет, выражающие либо в узком смысле
слова «наличие чего-либо», либо в сочетании с показателем лица – посессивные
отношения.

А.

В.

Исаченко

их

называет

«безличными

предикативами».

А А. М. Пешковский эти выражения относил к «сказуемостным словам» (Исаченко
1965: 294-295).
В. В. Виноградов в книге «Русский язык (грамматическое учение о слове)»
относит к категории состояния «несклоняемо-именные и наречные слова», имеющие
формы времени и употребляющиеся только в функции сказуемого. От прилагательных
и существительных эти слова отличаются, по его мнению, отсутствием форм склонения
и

наличием

форм

времени,

и

от

наречий

отличаются

формами

времени

и неспособностью определять глагол и прилагательное с точки зрения качества или
обстоятельства.
Эти слова, принадлежащие к данной категории, не имеют значения предмета,
качества или качественно-обстоятельственного отношения. Но они выражают
«недейственное»

состояние,

мыслящееся

безлично

(напр.

стыдно),

или

приписывающееся тому или иному лицу как субъекту, который испытывает это
состояние (напр. ты должен) (Виноградов 1972, 320-321).
Л. В. Щерба считает слова как нельзя, можно, надо, пора, жаль неподходящими
для категории наречий. Вместе со словами типа холодно, светло, весело они, по его
мнению, образуют категорию состояния. Эти слова просто нельзя относить к наречиям
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или именам прилагательным. Он приходит к выводу, что в этом случае речь идет об
особой «категории состояния». Эта категория отличается от состояния, которое
выражается глаголом. Л. В. Щерба становил два формальных признака категории
состояния. Во-первых, это неизменяемость слов, которой они могли бы отличаться от
имен прилагательных и глаголов. Во-вторых – употребление со связкой и тем данные
слова могли бы отличаться от наречий (Komárek 1954: 11).
Категорию

состояния

считают

самостоятельной

частью

речи

также

А. Б. Шапиро и И. И. Мещанинов.
Эту точку зрения принимает и Н. С. Поспелов. Он говорит о том, что категория
состояния – это особая часть речи, а именно, потому что им (этим словам) присущи
специфические для них аналитические формы выражения грамматических категорий
времени и наклонения, причем связка или ее значимое отсутствие является
необходимым компонентом такой аналитической формы (Поспелов 1955: 56).
В учебном пособии «Morfologie ruštiny I» (1996) приводится, что некоторые
наречия способны выступать в предложении в роли сказуемого, напр. Гостям скучно.
На основании этой их синтаксической способности такие слова некоторые русские
ученные характеризуют не как наречия, а как особую часть речи – категорию
состояния.
Чешские грамматисты употребляют в том же значении термин «безличные
предикативы». Ядро этой особой части речи составляют слова с единственным
синтаксическим

употреблением

в

позиции

именного

сказуемого

безличного

предложения. Данные слова сочетаются со связкой в форме среднего рода и не
допускают при себе выражения подлежащего. Тем они отличаются от других слов.
В случае, когда они переходят в безличный предикатив, они обособляются от своих
производящих слов и в семантических отношениях. И. Г. Милославский приводит
следующий пример различного статуса слова пора: Наступила пора жатвы (имя
существительное) (Přišel čas žní) и Мне пора было идти (безличный предикатив)
(Musel jsem už jít) (Adamec 1996: 24).
Вопросом об экзистенции слов категории состояния занимались и чешские
богемисты. М. Комарек в своей статье «K otázce predikativa (kategorie stavu) v češtině»
отмечает, что наречия функционально ограничены для синтаксической функции
предиката. В русской лингвистике они считаются ядром категории состояния – части
речи, которая начинала формироваться во время написания статьи (1954 г.). В это
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время наблюдались стремления доказать существование этой части речи и в других
языках. Чешский лингвист Ф. Копечны не воспринимает категорию состояния как
самостоятельную часть речи. В связи с этим М. Комарек подчеркивает тот факт, что
категорию, которая оформилась в одном языке, нельзя механически переносить
в другой язык (Komárek 1954: 10).
В указанной статье пытается М. Комарек доказать, что в чешском языке, как
и в русском, существует особая категория предикативных слов, так. наз. предикативов.
В обоих случаях они отличаются своей синтаксической природой главным образом от
наречий. Конечно, в чешском языке категория состояния менее продуктивна, и в ее
состав входит небольшая группа слов (Komárek 1954: 24).
Одной из специфических черт категории состояния в чешском языке является
употребление входящих в нее слов со связкой. Ее обыкновенно используют во всех
формах времени (je, bylo, bude horko). А если связка в настоящем времени нулевая, то
только у некоторых типов предикативов (radost se na něho podívat, třeba pracovat). Но
в русском языке все предикативы в форме настоящего времени имеют нулевую связку.
Сослагательное наклонение образуется в русском языке способом, который в чешском
языке нельзя использовать – надо бы поговорить, пора одуматься. Чешский язык
отличается еще и тем, что сохраняет связку и в изъявительном наклонении, имеет две
временные формы (bylo mi smutno; bylo by mi bývalo smutno), связкой может выступать
и глагол míti – máme dnes zamračeno (Komárek 1954: 16).
Другой чешский лингвист Ф. Травничек не согласен с его мнением. Слова,
которые М. Комарек относит к категории состояния, не имеют, по мнению
Ф. Травничека, своих особых свойств или черт, поэтому они не могут образовать
совсем новую часть речи. Основной чертой предикативов М. Комарек считает
сказуемостную функцию. Ф. Травничек опровергает эту теорию. По его мнению,
сказуемостность не является общим и основным свойтсвом, и также термин предикатив
он считает неточным.
Ф. Травничек упрекает М. Комарека в том, что в новую часть речи включает
только некоторые слова, как напр. dusno, teplo, потому что выражают значение
состояния. А наречия dobře, krásně уже находятся вне категории состояния.
Ф. Травничек думает, что значение состояния в понятии М. Комарека довольно
широкое и неточное и, таким образом, его нельзя считать чертой какой-то новой части
речи. Ф. Травничек также не согласен с использованным методом исследования.
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На множестве разных примеров, приведенных М. Комареком в его статье,
Ф. Травничек разрушает теорию о новой части речи в чешском языке.
Критика Ф. Травничека стала для М. Комарека вдохновением к повторному
раздумью над вопросом о категории состояния.
Слова, принадлежащие к определенной части речи, должны быть способны
выполнять основную синтаксическую функцию данной части речи. Именно такими
являются слова, входящие в состав категории состояния. Они никогда не выполняют
основную синтаксическую функцию наречий или имен прилагательных. Этим они
отличаются от причастий и прилагательных. На основе общей предикативной
синтаксической

функции

они

объединяются

в

самостоятельную

лексико-

грамматическую группу слов. Так напр., слова типа smutno, hanba не способны
выполнять функцию наречий. Наоборот, у слов pěkně, ošklivě адвербиальная функция
ялвляется основной, предикативная функция – вторичной. По мнению русских
лингвистов В. В. Виноградова и Е. М. Галкиной-Федорук наречие, выполняющее
предикативную функцию, переходит в состав категории состояния. Однако М. Комарек
с этим полностью не соглашается.
У предикатива должно быть соединение со связкой, а наоборот, у наречий это
соединение только возможно. Этой чертой они отличаются друг от друга.
Ф. Травничек утверждает, что категория состояния только что формируется.
М. Комарек с этим не согласен. Он опирается на статью «О возникновении и развитии
"категории состояния" в славянских языках», которая была опубликована в журнале
«Вопросы языкознания» (1956). Ее автор, А. В. Исаченко, выявляет и описывает корни
этой категории. М. Комарек упоминает, что и в чешском языке предикативы имеют
свои исторические корни. Он приводит несколько примеров древнечешских слов,
у которых была ограничена их синтаксическая функция на функцию предиката-связки
в односоставном предложении. Поэтому их можно считать предикативами.
В конце концов, оба лингвиста соглашаются в том, что нельзя при исследовании
частей речи ограничиваться только современным этапом развития языка, а необходимо
их исследовать и с исторической точки зрения (Komárek 1956: 6-18).
В 1978 году, когда М. Комарек издал монографию «Příspěvky k české morfologii»,
он уже имеет другое мнение по вопросу категории состояния. Выражается о ней как
о замкнутой (непродуктивной) группе слов или выражений, которая является
неоднородной, с внутренними противоречиями. Ее лексическая часть, которая могла
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бы обосновать понимание предикативов как части речи, является непродуктивной, она
имеет, по его мнению, второстепенный характер (Komárek 1978: 62).
Авторы «Русской грамматики» выделяют в рамках качественных наречий
предикативные наречия и предикативы. Предикативные наречия характеризуют как
группу слов, пополняющихся за счет наречий и заключающих в себе качественные
явления. Предикативы – это слова с модальными значениями долженствования,
необходимости, возможности (Русская грамматика 1980: 705).
В грамматике «Mluvnice češtiny 2» упоминается категория состояния как одна из
возможных частей речи (Mluvnice češtiny 1986: 15), но авторы этой академической
грамматики ее не считают самостоятельной частью речи (Mluvnice češtiny 1986: 195).

Summary
This contribution was concerned with predicatives. We outlined the history of their
origins and we also introduced opinions of this category. We informed about both the positive
and the negative attitudes of Czech and Russian linguists. A polemic emerged in the Czech
milieu between two leading linguists – M. Komárek and F. Trávníček. We were introduced
with their principal propositions.
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Abstract: The paper presents a stylistic analysis of text composition of sports article
in tabloids. It deals with the question of how is structured the texts in tabloid journalism
in terms of their horizontal and vertical division, what is their coherence, cohesion, what
function it performs non-verbal means (especially painting) in the overall composition of the
text.
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Úvod do problematiky
Jakýkoli komunikát představuje formálně a významově uzavřený celek, jenž vzniká za
působení konkrétních subjektivních a objektivních faktorů a je jimi ovlivněn (Minářová 2011:
73). Na výstavbě textu neboli kompozici se podílí více druhů výrazových prostředků, kromě
verbálních neboli jazykových prostředků, jsou to také neverbální elementy (tj. prostředky
zvukové a grafické) a také prostředky kompoziční (prostředky textové, tektonické, tematické
a obsahové). Základní linie výstavby textu spočívá v rovině tematické a jazykové, kterou
nazýváme slohovými postupy neboli ustálenými komunikačními schématy a modely.
V článku si budeme všímat zejména zapojování neverbálních elementů (grafických) do
celkové výstavby textu a kompozičních prostředků.
Současné stylistické příručky (srovnej Minářová, 2011; Čechová, 2008) o kompozici
píší velice obecně a teorie o výstavbě publicistických textů odpovídá spíše podobě, jaká je
prezentována v seriózních tištěných médiích, a to jen z určité části. V nejnovější stylistické
příručce Stylistika mluvené a psané češtiny nebo Novém encyklopedickém slovníku češtiny
(srovnej Hoffmanová 2016, NESČ, 2016) najdeme zmínky o kompozici textu obecně
i o kompozici publicistických komunikátů, nikoli však o kompozici bulvárních komunikátů.
Z našich výsledků výzkumu bulvárních médií (deníků Aha a Blesk) sesbírané v období
jednoho měsíce po dobu 5 let (2011-2015) se zaměřením na sportovní rubriku však vyplývají
jisté anomálie k tradičně pojímané teorii o kompozici publicistických komunikátů, které
odpovídá spíše tzv. seriózním médiím.
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Cílem tohoto článku však není poskytnutí detailní analýzy kompozice bulvárních
komunikátů, ale nastínění charakteristických rysů výstavby textu v bulvárních denících
a jejich odchylek od současné stylistické teorie o kompozici publicistických komunikátů. Pro
dosažení maximálního zobecnění odhlížíme od žánrové diferenciace komunikátů, na
excerpovaný materiál nahlížíme jako na celek, který má stejné obsahové a tematické zaměření
(tím je sportovní oblast) a plní stejné funkce (zejména atrakční, zábavní a persvazivní).
Abychom lépe vystihli charakteristické rysy výstavby textu bulvárních publicistických
komunikátů, předkládáme nejdříve malé srovnání s charakteristickými rysy kompozice
v opozitních, tedy seriózních, médiích.
Výstavba textu se zpravodajsko-publicistickým zaměřením má v seriózních médiích
převážně lineární strukturu. Informace jsou řazeny za sebou formou obrácené pyramidy,
tj. nejdůležitější informace jsou uvedeny na začátku článku, dále následují doplňující
a rozvíjející informace a v závěru bývají ty nejméně důležité. Obrazy pak zpravidla
korespondují s textem článku, ilustrují dané téma, pomáhají k pochopení textu a vytvářejí
jeden homogenní celek (srovnej Šuráňová 2012).
Oproti tomu kompozice bulvárních komunikátů bývá spíše neutříděná, chybí
vytříbenost myšlenky či logická struktura výstavby textu, koherence a tím pádem i koheze
textu je slabší. Podstatné informace bývají často uprostřed, v závěru článku nebo jsou zcela
vyčleněny bokem. V úvodní části komunikátu bývají uveřejněny informace, které mají
vyvolat zájem či vzbudit dojem senzace, ačkoli třeba přímo nesouvisí s předmětem samotného
článku. O tom, že bulvární komunikáty nejsou příliš koherentní, svědčí i nesouvislé řazení
odstavců, které znesnadňuje sledovat smysl textu a pro recipienta je tak obtížné určit, co je
hlavní myšlenkou článku.
U bulvárních médií je často lineární struktura výstavby textu narušena, neboť
jednotlivé informace jsou roztříštěny na drobné fragmenty. Recipient získává informace
prostřednictvím verbálních i neverbálních prostředků, které jsou rozmístěny napříč graficky
vymezeným prostorem článku.
Jednotlivé elementy na první pohled mohou působit chaoticky a, zjednodušeně řečeno,
mohou vytvářet dojem jakési pavoučí sítě, kterou se recipient k pochopení významu
komunikátu musí nejdříve proplést. Jednotlivé významové elementy však nemusí být vždy
vzájemně izolovány. Ačkoli tedy na první dojem může působit komunikát jako
nesrozumitelná směsice různých sémiotických prvků, po podrobnější analýze lze říci, že
jednotlivé prvky si vzájemně pomáhají s interpretací, rozvíjejí téma a nesou informační
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hodnotu. Můžeme tedy říci, že verbální i neverbální prvky jsou v komplementárním vztahu.
Kombinací verbálních a neverbálních prostředků vzniká jeden nehomogenní, leč souvislý
informační celek.
Čtenáři takováto struktura umožnuje vybrat, na co se může zaměřit. Do jisté míry tak
mají bulvární komunikáty podobné vlastnosti jako hypertext. V našem případě vnímáme
hypertext jako soubor různých prvků a významů, které jsou navzájem propojeny pomocí
odkazů, což umožňuje čtenáři procházet textem nelineárně, neboť není striktně vymezen
začátek ani konec komunikátu. Nevýhodou tohoto uspořádání je slabší koheze jednotlivých
elementů, recipientovi se může zdát, že jednotlivé prezentované elementy (verbální,
neverbální) spolu příliš nesouvisí.
Článek složený nejenom z textu, ale především obrazů, poskytuje komplexní sdělení.
Kompozici obrazu a textu může však recipient chápat odlišně. Jaklová (2007: 236-237)
popsala jakým způsobem je řízena interpretace v případě reklamy. S lehkou aktualizací se dá
tato trichotomie vztáhnout i na interpretaci bulvárních komunikátů, kde je interpretace řízená
podobně jako v reklamě: dominantními obrazy (velkoformátovými barevnými fotografiemi),
dominantními texty (zejména titulkovým blokem – nadtitulek, hlavní titulek, podtitulek, popř.
mezititulek) a interakcí mezi obrazem a textem (zde hrají důležitou roli také barevnost
a velikost písma).
Kompozice s vlastnostmi hypertextu recipientům umožňuje jiný způsob přijímání
informací. Recipient tak do jisté míry rozhoduje sám, na co zaměří svou pozornost, a struktura
textu mu může, ale nemusí, pomoci ve výběru nejdůležitějšího aspektu textu. Recipient si
skládá z jednotlivých informací mozaiku, která mu vytvoří konečný význam. Tento postup
dává do jisté míry recipientům lepší kontrolu nad informacemi, které chce přijímat na základě
svých vlastních potřeb. Na druhou stranu se od něj daleko víc vyžaduje mentální úsilí
a pozornost při výběru a určení podstatných informací a dávání do souvislosti se všemi
významovými prvky. Nehledě na to, že pro recipienta může být obtížné se zorientovat ve
směsici různých významových prvků a informací, které bulvární média kombinují v rámci
jednoho komunikátu.
Makrokompozice bulvárních sportovních komunikátů
Celá novinová stránka bulvárního periodika je nejčastěji tematicky komponovaná
z několika článků, které jsou spojeny jedním hlavním titulkem, který je přes celou
dvoustránku, dílčí články obsahují doplňující titulky (podtitulky či nadtitulky). Recipient na
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první pohled není schopen rozpoznat, ke kterému článku se váže hlavní titulek. Pozornost je
roztříštěna mezi verbální a neverbální elementy. Prvotní pozornost směřuje na neverbální
prvky, neboť lidské oko je zpravidla vždy přitahováno k velkým barevným plochám, v tomto
případě k dominantní barevné fotografii, barevným titulkům či dalším grafickým prvkům,
které plní persvazivní i atrakční funkci. Recipient se tedy podle individuálních, subjektivních
preferencí musí rozhodnout, na co zaměří pozornost jako první.
Hranice tematického celku jsou vymezeny grafickými prvky – např. rámečkem, okraji
fotografie na pozadí, které zároveň usnadňují orientaci a avizují tematickou souvislost. Na
místo jednoho delšího komunikátu je obsah sdělení rozdělen do více komunikátů s kratším
rozsahem, doplňující informace jsou umístěny i jako popisek, který je součástí fotografie.
Všechny elementy umístěné uvnitř rámečku tak považujeme za součást jednoho velkého
komunikátu. Čtenář se dozvídá celkový význam až po dekódování všech dílčích verbálních
a neverbálních elementů, které informace zpřesňují.
Často se také
jedná se o komplexní
komunikáty
můžeme

(jak

vidět

přiloženém

na

dokladu

z deníku Blesk níže),
neboť využívají více
sémiotických

kódů

(tj. nejenom samotný
text,

ale

všechny

nejazykové

prvky

Obrázek 1 Blesk, 21.4. 2012, s. 12-13.

vážící se k hlavnímu textu). Společně všechny elementy vytvářejí úplný a ucelený obsah
sdělení. Tomu zároveň napomáhá členění textu v rovině horizontální a vertikální, ale také
prostředky jazykové, které vyjadřují vnitřní textové vztahy a posilují jednoznačnost
interpretace (Čechová, 2008: 108). V případě bulvárních médií je tedy řeč o hlavním textu či
drobných popiscích umístěných mimo tento text, ostatní rámcové složky textu bývají
zpravidla dvojznačné, s otevřenou či mystifikující interpretací, stejně jako užité fotografie.
Zmíněné charakteristické rysy můžeme sledovat na ukázce z deníku Blesk (obr. 1),
kde vidíme jednu tematickou stránku, která informuje čtenáře o vítězství hokejového týmu
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Pardubic a jeho následné cestě z místa utkání Brna zpět do Pardubic a oslavách tohoto
triumfu.
Hlavní titulek nese název „Divoká jízda“ (1), následují vedlejší titulky (2), které
zpřesňují a doplňují význam hlavního titulku „Hokejisté Pardubic slavili titul do šesti ráno.
Natankovali chlast za 15 tisíc a pak …“, tři tečky značí nedokončenou myšlenku, také
přitahují čtenářovu pozornost a vzbuzují zvědavost, zároveň tedy stimulují persvazivní
i atrakční funkci. Titulky k sobě váží několik tematických (komplexních) komunikátů, které
jsou ohraničeny žlutým rámečkem. Tyto komunikáty tak považujeme za jednotlivé komplexy.
Celou ohraničenou plochu bychom mohli vnímat jako jeden velký komunikát, který je
rozdělen na menší fragmenty. Na žlutě ohraničené ploše se nacházejí čtyři útvary (4, 6, 7, 8),
které po formální stránce odpovídají běžnému publicistickému komunikátu – obsahují domicil
a perex. Dále se na ploše vyskytují různé grafické segmenty, např. účtenka z benzinové
pumpy (3), která má podtrhovat pravdivost prezentovaných informací, že hokejisté nakoupili
alkohol v hodnotě 15 tisíc. Součástí je i mapa České republiky (5), na které je vyznačena trasa
hokejové výpravy z Brna do Pardubic, je zde také řada fotografií (9a-9e) z průběhu této cesty
s přesnou časovou osou a popisem, co se v konkrétní čas a místě událo (např. 21:15 Brno –
oslava v šatně, 22:05 Popůvky – nákup na pumpě atd.). Celá pasáž s krátkými informacemi
o průběhu cesty hokejistů je prezentována zábavnou formou. Ve žlutě ohraničené části je celá
řada grafických elementů, vč. velkého množství fotografií s popisky (9a–9e, 10), které působí
jako filmový pás, což celému sdělení dodává rychlý a dynamický spád.
Tři komunikáty (6, 7, 8), které jsou v levé části orámované plochy, nesou pak
samostatné titulky, které téma doplňují a rozšiřují, např. (6) „Pohár nevydržel“, ve kterém je
čtenář informován, že hokejisté z Pardubic opakovaně, leč neúmyslně, poškozují vyhraný
pohár. Namísto jednoho souvislého textu s lineární strukturou, který by zahrnoval všechny
informace ze všech komplexů ve žlutě orámované ploše, je v bulvárních denících informace
roztříštěna do menších fragmentů, které jsou rozprostřeny na vymezené ploše.
Makrokompozice v bulvárních denících bývá převážně nelineární, tj. informace nejsou
řazeny souvisle po sobě. Jednotlivé komunikáty i jejich komplexy však nejsou vzájemně
izolované, jsou součástí určitého kontextu. Nejedná se tedy o neorganický celek, v němž by
jednotlivé prvky byly bez ladu a skladu, ale mezi jednotlivými elementy (složkami) existuje
souvztažnost, tzn., existuje mezi nimi vztah jisté nadřazenosti či podřazenosti, která je
udávána velikostí a barevností titulků a obrazů.
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Mikrokompozice bulvárních sportovních komunikátů
Komunikáty bulvárních deníků v rubrice sport se vyznačují svým zaměřením na formu
nežli na obsah, jinými slovy důraz je kladen na to, jak daný komunikát vypadá, než jakým
způsobem o událostech informuje. V rámci mikrokompozice tak sledujeme výstavbu dílčích
komunikátů z hlediska horizontální a vertikální linie. Bulvární komunikáty, tak jak jsme je
nastínili, jsou charakteristické svou fragmentárností a krátkostí. Samotný rozsah komunikátu
tak může do jisté míry udávat jeho vnitřní výstavbu a může vést k sevřenějším a stručnějším
formulacím (srovnej Šuráňová 2012) a může tak ovlivňovat celkovou kohezi a koherenci
textu.
Horizontální členění textu sportovních bulvárních komunikátů
Pro zdůraznění anomálií horizontálního členění bulvárních komunikátů se opět
uchýlíme ke komparaci. Horizontální členění v běžném seriózním článku bývá uskutečňováno
pomocí odstavců uvozených mezititulkem, který člení souvislý text do přehlednějších
menších celků (odstavců) a často uvozuje nová fakta, která rozvíjí, či doplňuje téma článku.
Mezititulky čtenáři napovídají další dějový vývoj článku, nebo naopak poutají jeho pozornost.
V bulvárních periodikách je tomu však jinak. Namísto jednoho souvislého textu
členěného pomocí odstavců uvozených mezititulkem je bulvární komunikát členěn na
samostatné

kratší

komunikáty,

které

jsou uvozeny novým
titulkem,

obsahují

nový domicil či perex.
Tento

způsob

horizontálního členění
můžeme

pozorovat

jak na obr. 1 (bod 4, 6,
7, 8), tak obr. 2 (bod
3, 4, 5, 6, 7, 8; event. i
9, 10).
Obrázek 2 Blesk, 18. 5. 2015, s. 2-3.

Jak již bylo řečeno výše, tyto kratší komunikáty je možné označit za dílčí komplexy
komunikátu, které tak zastávají funkci odstavců, neboť pomáhají členit celý obsah
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komunikátů na menší obsahové úseky, a tak jako odstavec značí začátek a konec obsahového
úseku, tak v případě bulvárních komunikátů plní tuto funkci právě zmiňované komplexy
(např. na obr. 2, bod 10). Tyto komunikáty jsou pak na základě tematické souvislosti graficky
ohraničeny, aby čtenáři napomáhaly v orientaci.
Každý komunikát z hlediska kompozice pak odpovídá běžné charakteristice
publicistického článku, tzn., obsahuje minimálně domicil (místo a případně autora) či perex
(zvýrazněný první odstavec s nejdůležitějšími informacemi), který supluje úvod. Bulvární
komunikáty bývají samozřejmě také členěny na odstavce, vzhledem k jejich rozsahu je jejich
četnost řidší, v průměru obsahují dva až čtyři odstavce. Charakteristickým jevem také bývá
grafické vyznačení odstavce (např. orámování, umístění do čtverce, dlaždice atp.), namísto
užití klasického typografického způsobu v podobě přerušení souvislého textu a odsazení
prvního řádku (viz obrázek 2, bod 10).
Vertikální členění sportovních bulvárních komunikátů
Vertikální členění odráží hierarchii jednotlivých informací a jejich vzájemné vztahy,
které se děje na ploše celého textu a může jej i přesahovat díky intertextovosti. V bulvárních
denících je persvazivní funkci podřízeno uspořádání všech elementů, kterými se různým
způsobem zvýrazňují fakta tak, aby ovlivnila předpokládaného příjemce a formovala jeho
postoj (Čechová 2008: 121).
V bulvárních komunikátech nebývá rozčleňování „do hloubky“ nikterak výrazné,
neboť důraz je kladen zejména na grafickou podobu komunikátu, hlavní pozornost je
směřována k neverbální barevným prvkům. Samotný text je až na druhém místě, a proto také
jeho vertikální členění nenese známky promyšlené struktury, která by odrážela složité
myšlenky, spíše naopak. Členění komunikátu je realizováno povrchně, jednotlivé informace
jsou k sobě „přilepeny“ bez logické vnitřní souvislosti. Dokladem může být nesprávné členění
na odstavce v obrázku 2 (bod 3), který je zalomen do 8 bílých čtverců, které rozdělují nejen
samotné odstavce ale i celé věty bez jakékoli obsahové souvislosti, čímž je oslabována
koherence i koheze textu. Užívány jsou převážně jednoduché věty a souvětí o nejvýše dvou
větách. Tento fakt může být dán i samotným rozsahem komunikátů, který si žádá stručného
vyjadřování, jednoduchých vět a souvětí, jak už bylo zmíněno výše.
V rámci vertikálního členění textu bývá užíváno zvýraznění přímých citací, které mají
zřejmě podtrhovat věrohodnost prezentovaných informací.
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Závěr
Bulvární média kladou důraz na zábavní funkci, čemuž je podřizován veškerý výběr
a uspořádání výrazových prostředků (verbálních i neverbálních). Oproti tradičním médiím
využívají zcela odlišný způsob výstavby textu. Důležitou roli hraje zejména grafické
zpracování komunikátů, které naplňuje nejenom zábavní funkci, ale také persvazivní
a atrakční. Ukazuje se, že obsah a samotné sdělení komunikátu hraje druhotnou roli.
Kompozice bulvárních komunikátů se projevuje hypertextovou strukturou, která se stává
charakteristickým rysem současných bulvárních periodik a tedy i výrazným rysem bulvárního
stylu.

Summary
The tabloid media emphasize the entertainment function, which is subordinated to all
the choice and arrangement of the means of expression (verbal and non-verbal). They use
a completely different way of building text compared with other print media. The graphic
processing of communicates plays an important role and it stimulated the entertainment
function but also the persuasive and attractive function. The paper turns out that the content
and itself communication plays a secondary role. The composition of tabloid articles is
manifested by the hypertext structure, which becomes a characteristic feature of contemporary
tabloids and thus a distinctive feature of tabloid style.
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В данном исследовании мы обратились к заимствованиям в чешской
фразеологии

и

попытались

найти

чешские

фразеологизмы

французского

происхождения, в которых встречаются прямые заимствования из французского или
опосредованные заимствования из французского через немецкий язык.
Данная статья является частью диссертации, посвященной русским и чешским
лексемам и фразеологизмам французского происхождения.
На русский язык французский оказал огромное влияние, многие слова
и фразеологизмы, заимствованные в XVIII-XIX веках уже не воспринимаются
носителями языка как иностранные, настолько высока степень их ассимиляции.
Таким образом, найти необходимый материал для исследования французских
заимствований в русском языке не представляло труда, все примеры были взяты из
этимологических, фразеологических словарей и словарей иностранных слов. Было
найдено 2 400 лексических единиц и 354 фразеологических единиц французского
происхождения в русском языке.
В чешском языке также удалось найти достаточное количество лексем
(708 единиц), заимствованных из французского языка, фразеологизмов было найдено
57 единиц. Но даже те лексемы, которые были найдены, не все попали в чешский язык
напрямую из французского, многие из них оказались в языке с помощью немецкого
языка-посредника. Как известно, немецкий язык оказал большое влияние на чешский
по экономическим и политическим причинам. Ученые, проводившие исследования
в области языка, такие как, Б. Гавранек, И. Немец, Ф. Цурин и др., отмечали огромное
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влияние немецкого на чешский в силу исторического развития и географического
положения Чехии.
В. Шмилауэр в своей монографии «Наука о чешском языке» (1972) в главе про
заимствованные слова создает классификацию иностранных слов по разным
критериям. В разделе, посвященном классификации заимствований по происхождению,
ученый приводит 3 категории иностранных слов: «1. Международные заимствования;
2. Слова, заимствованные из соседнего языка (из немецкого); 3. Заимствования из
славянских языков» (Šmilauer 1972: 120).
Таким образом, ученый выделял заимствования из немецкого как группу
пограничную между близкородственными славянскими и остальными мировыми
языками, что не позволяет нам переоценить влияние немецкого языка на чешский.
Для поиска чешских фразеологизмов французского происхождения были
использованы следующие источники: «Словарь чешской фразеологии и идиоматики.
Глагольные выражения» (1994), «Неглагольные выражения» (1988), «Сравнения»
(1983), «Výrazy větné» (2009) Ф. Чермака, «Чешско-русский фразеологический словарь»
В. М. Мокиенко, А. Вурма (2002), «Чешская и русская фразеология. Диахронические
аспекты» Л. И. Степановой (2004).
В результате были найдены 57 фразеологических единиц в чешском языке.
Из тех фразеологизмов, которые имеют отношение к французскому языку,
полученных из выше перечисленных словарей методом сплошной выборки, можно
выделить следующие группы:
1. Фразеологизмы, содержащие один или более компонентов из французского
языка;
2. Фразеологизмы, содержащие имена собственные;
3. Фразеологизмы,

содержащие

названия

произведений

французской

художественной литературы;
4. Фразеологизмы, основанные на исторических событиях;
5. Фразеологизмы, образованные на основе художественных произведений
французских писателей;
6. Фразеологизмы, основанные на исторических реалиях Франции;
7. Фразеологизмы, появившиеся в виде изречений французских писателей
и философов.
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Рассмотрим

данные

группы

фразеологических

единиц

с

конкретными

примерами.
1. Фразеологизмы, содержащие один или более компонентов из французского
языка
Такие фразеологические единицы составляют самую многочисленную группу из
найденных нами фразеологизмов.
В словаре Ф. Чермака мы находим три фразеологизма с компонентом trop из
французского языка, означающим во французском ‘слишком (много)‘ (в чешский язык
пришло в виде выражения из карточных игр, означающее проигрыш в результате
перебора карт). В современном языке это слово имеет помету «экспрессивный»
и означает ‘изнуренный, измученный’ (Rejzek 2001: 676). Это фразеологизмы být/bejt
hin/pryč/trop na něco ‘у кого совсем плохо с чем’ (Čermák 1994: 73), být/bejt trop na
nervy ‘нервы не в порядке/шалят у кого’ (Čermák 1994: 515), být/bejt (z něčeho/někoho)
úplně trop ‘быть в полном изнеможении; быть готов’ (Čermák 1994 II: 205).
В первом приведенном нами фразеологизме být/bejt hin/pryč/trop na něco,
кроме французского компонента trop содержатся также два варианта замены данного
компонента на слова другого происхождения – hin (немецкий) и pryč (старочешский).
В «Чешско-русском фразеологическом словаре» в статье к слову trop находим
фразеологизм je z toho celý trop ‘он дошел, он готов‘ (ČRFS 2002: 354), который
соответствует по структуре фразеологизму být/bejt (z něčeho/někoho) úplně trop
с заменой имени прилагательного celý на наречие úplně, а также фразеологизм со
сходной структурой, но уже не содержащий французский элемент je celý pryč z čeho
‘сам не свой от чего’ (ČRFS 2002: 416).
Фразеологизм být/bejt ažúr (s něčím) ‘у кого все в ажуре; быть на уровне‘
(Čermák 1988: 42).
В «Чешско-русском фразеологическом словаре» мы находим варианты být
v ažúru; být ažúr (a jour) – быть в полном порядке, быть в ажуре (ČRFS 2002: 261).
В ажуре – (прост.) 'как следует, хорошо, благополучно' (РФ 2007, 18).
Фразеологизм восходит к французскому сочетанию à jour ‘вовремя’ (букв. в данный
день).
Фразеологизм dát/dávat něco/někoho všanc (Čermák 1994: 127) – ‘Рисковать чем,
ставить на карту что‘.
89

Тамара СОКОЛОВА
Чешские фразеологизмы французского происхождения

Первоначально dát v šanc, т. е. в лотерее случайно (при игре в кости); от
французского chance ‘шанс, случай’.
В «Этимологическом словаре» Й. Рейзека находим слово šance 1 ‘возможность,
надежда на успех‘, как вариант приводится форма všanc. Через немецкий Chance того
же значения от французского chance ‘счастливый случай, удача’ (Rejzek 2001: 624).
Фразеологизм být/bejt někomu egál/buřt (Čermák 1994: 183) – ‘кому на кого/на
что (на)плевать’.
В

«Этимологическом

словаре»

Й.

Рейзека

находим

слово

egalizace

‘уравновешивание, нивелирование‘, от французского Égal ‘равный, одинаковый‘, также
существует глагол egalizovat ‘уравновешивать‘ с тем же корнем от французского
égalisation от глагола égaliser (Rejzek 2001: 153). Второй вариант фразеологизма být/bejt
někomu buřt, в котором buřt происходит от немецкого слова Wurst ‘сарделька‘ (Rejzek
2001: 99).
В «Чешско-русском фразеологическом словаре» находим вариант je mu to egal
‘ему (на это) (на)плевать (нач(и)хать); ему (это) все равно’ (ČRFS 2002: 134), а также
вариант to je mu buřt, также vuřt с пометой «вульгарное» ‘это ему до лампочки (до
фонаря, до фени)’ (букв. это ему сарделька).
2. Фразеологизмы, содержащие имена собственные
mít z něčeho v hlavě galimatýaš (Čermák 1994: 218) – ‘иметь в голове
путаницу/кашу‘
Galimatyáš ‘путаница, неразбериха‘ вероятно от французского Galli mathia.
«В Париже на одном процессе о петухе, украденном у некоего Матвея, адвокат в своей
латинской речи постоянно смешивал слова «gallus Mathiae» (петух Матвея) и «galli
Mathias» (Матвей петуха); отсюда и вышла галиматья» (ЭСБЕ 1892: том 14, 900).
По другой версии «в Париже ранее жил доктор Галли Матье, лечивший
пациентов хохотом, для чего смешил их анекдотами и разной галиматьей» (ЭСБЕ 1892:
том 14, 900).
Й. Рейзек приводит еще один вариант этимологии в своем словаре. Возможно,
что это слово попало в чешский через нем. Galimathias от фр. galimatias, которое было
образовано от латинского слова Gallus «петух» и греческого слова Mathias «знание,
учение», или от воображаемого названия места. Но, как указывает автор словаря,
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сейчас тяжело отличить реальное происхождение слова от народной этимологии.
(Rejzek 2001: 182)
В «Чешско-русском фразеологическом словаре» данное выражение отсутствует,
а в «Русско-чешском фразеологическом словаре» Л. И. Степановой приводится русский
фразеологизм нести (пороть, городить) галиматью. Фразеологизм содержит
стилистические пометы просторечное и

неодобрительное, как русский эквивалент

приводится значение идиомы «говорить глупости, вздор», на чешском языке – kecat
nesmysly; plácet hlouposti (Stěpanova 2007: 126).

3.

Фразеологизмы,

содержащие

названия

произведений

французской

художественной литературы
1)

zdravý nemocný (перевод названия комедии Мольера „Le malade

imaginaire“ ‘мнимый больной’) (Čermák 1988: 201).
2)

lesk a bída (něčeho) ‘блеск и нищета’ (Название романа Бальзака „Lesk

a bída kurtizán“ (в оригинале „Splendeurs et miseres de courtisanes“) (Čermák 1988: 160).
В «Чешско-русском фразеологическом словаре» приводится фразеологизм с похожей
образной основой Lesklá bída (букв. Блестящая нищета), означающий «жизнь не по
средствам ради престижа» (ČRFS 2002: 272).
3)

tři mušketýři ‘три мушкетера’ (по одноименному роману Александра

Дюма старшего) (Čermák 1988: 187).
4. Фразеологизмы, основанные на реальных исторических событиях
bartolomějská noc (Čermák 1988: 204) – Варфоломеевская ночь
Во французском языке выражение massacre de la Saint-Barthélemy (резня
св. Варфоломея). Варфоломеевская ночь в исторической литературе означает массовое
убийство гугенотов в Париже, устроенное католиками в ночь с 23 на 24 августа 1572
года, в канун дня святого Варфоломея.
В «Чешско-русском фразеологическом словаре» приводятся эквиваленты
массовое убийство, резня (ČRFS 2002: 30), что является переводом французского слова
massacre.
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5. Фразеологизмы, образованные на основе художественных произведений
французских писателей
tahat za někoho kaštany z ohně (Čermák 1994: 322) – ‘таскать каштаны из огня
(кому/за кого)’
Данный фразеологизм является калькой с французского tirer les marrons du feu
‘таскать каштаны из огня’. Известен прежде всего по басне Жана де Лафонтена об
обезьяне и коте, которого хитрая обезьяна заставила таскать для себя каштаны из огня.
Фразеологизм, найденный в «Чешско-русском фразеологическом словаре» tahat
za koho kaštany z ohně (z pece) ‘таскать для кого каштаны из огня‘ отличается наличием
варианта z pece ‘из печи’ (ČRFS 2002: 226).
6. Фразеологизмы, основанные на исторических реалиях Франции
1) mít máslo na hlavě (букв. иметь масло на голове)
В словаре Ф. Чермака, где был найден данный фразеологизм, приводится
вероятная этимология. Скорее всего, данное выражение попало в чешский язык через
немецкий из французской среды, где в XV веке продавца за плохое качество масла
наказывали тем, что он должен был держать масло на голове у позорного столба так
долго, пока оно не растопится. В русском языке по значению ему соответствует
выражение у него рыльце в пушку/в пуху (Čermák 1994: 418).
В «Чешско-русском фразеологическом словаре» В. М. Мокиенко и А. Вурма
этот фразеологизм приводится с глаголом в личной форме 3 лица единственного числа
– má máslo na hlavě (букв. у него масло на голове) (ČRFS 2002: 284), как эквивалент на
русском языке приводится выражение у него совесть не чиста.
2) šedá eminence (Čermák 1988: 81) – серый кардинал
Первоначально так называли советника кардинала Ришелье монаха ордена
капуцинов Франсуа Леклер дю Трамбле (1638). Eminence – титул кардиналов (Rejzek
2001: 155).
Серый кардинал – человек, который определяет и направляет политику, какуюто деятельность, оставаясь при этом в тени (ČRFS 2002: 135).
Так называют влиятельных людей (особенно в политике), действующих
негласно обычно не занимающих формальных должностей с такими полномочиями.
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7. Фразеологизмы, появившиеся в виде изречений французских писателей
и философов
být/bejt papežštější než papež (Čermák 1994: 614) – ‘хотеть быть святее папы
римского; быть большим католиком, чем папа римский’
Создано на основе идеи Франсуа Рене де Шатобриана, что не надо быть
большим королем, чем король (1816).
Этот фразеологизм также содержит заимствование из старофранцузского языка
– papež ‘Папа (Римский)‘, papežský ‘папский‘ (Rejzek 2001: 446).
В

«Чешско-русском

фразеологическом

словаре»

приведены

следующие

фразеологические эквиваленты на русском языке: быть большим (более) католиком,
чем (сам) папа римский; быть более роялистом, чем (сам) король; быть праведнее
самого Магомета (ČRFS 2002: 363).
В 2009 году словари Ф. Чермака были переизданы, была добавлена новая часть,
«Výrazy větné». При ее анализе были найдены фразеологизмы в широком смысле.
В нашем исследовании мы придерживаемся понятия фразеологизмы в узком
понимании, поэтому выражения из данной части словаря мы относим к крылатым
выражениям, пословицам и поговоркам французского происхождения в чешском языке,
существующие в языке в виде экзотизмов, иноязычных вкраплений и варваризмов.
Чтобы разобраться в этих терминах, приведем их определения.
Экзотизмы – это национальные наименования предметов, явлений и понятий,
свойственных природе, жизни и культуре тех стран и народов, у которых эти названия
появились (ажан 'применительно к Франции: полицейский, сыщик'- < agent de police;
апаш во 2-ом значении: 'деклассированный элемент во Франции' - apache; гильотина guillotine; консьерж - concierge; портье - portier; шале -'в горах Швейцарии: сельский
домик'- chalet; шансонье -'эстрадный певец во Франции'- chansonier; шевалье chevalier).
Иноязычные вкрапления – окказиональные слова, обороты и отрезки текста,
передаваемые обычно графическими и фонетическими средствами языка-источника
и употребляющиеся в речи билингвов. entre nous - 'между нами', fleur - 'цветок', adjeu! 'прощай(те)!', à propos - 'кстати'.
Варваризмы – неосвоенные заимствования, характеризующиеся фонетической
и грамматической вариантностью и использующиеся в речи монолингвов.
web site / web-сайт / вэб-сайт (из англ.)
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Термины экзотизм, иноязычное вкрапление и варваризм довольно близки друг
к другу, поэтому они нередко смешиваются. Мы согласны с мнением Т. В. Новиковой
о том, что «основной причиной смешения терминов экзотизм, иноязычное вкрапление
и варваризм является сведение в один ряд функционального параметра (цели
использования заимствованной единицы) и адаптационного (степень ее освоенности)»
(Новикова 2003: 6). Исследователь предлагает употреблять
характеристики

функционального

плана

употребления

термин экзотизм для
заимствованных

слов,

независимо от степени их освоенности в языковой системе, а термины иноязычное
вкрапление и варваризм – при описании иноязычных слов по степени их адаптации.
Освоение иноязычной лексики предполагает четыре следующие один за другим
этапа:
1. иноязычное вкрапление (не фиксируется в словарях);
2. варваризм (начинает появляться в словарях неологизмов, словарях иностранных
слов);
3. иностранное слово (включается в словари иностранных слов и в толковые
словари литературного русского языка);
4. полностью освоенное слово (не фиксируется в словарях иностранных слов,
происхождение можно установить в этимологических словарях). Это так
называемый адаптационный план в классификации заимствований.
Функциональный же план предполагает, что каждое из таких слов может быть
либо экзотизмом (кроме «полностью освоенного слова»), либо термином, либо
нейтральной лексемой.
Также в перечисленных нами фразеологических словарях методом сплошной
выборки были найдены следующие фразеологизмы, крылатые выражения, пословицы
и поговорки:
1. Выражения, сохранившие французское написание с диакритическими знаками
(например, à propos ‘кстати’; à quoi bon?‘что хорошего’, букв. ‘k čemu (to je)
dobré’; à la guerre comme à la guerre ‘на войне как на войне’ ‘ve válce (je) jako ve
válce’) (Čermák 2009: 39).
2. Выражения из произведений французских авторов, например, (to byl) čas her
a malin nezralých из пьесы «Сирано де Бержерак» (1897) Э.Ростана. На русском
языке ему соответствует выражение золотые времена, на французском – c’était
la verte saison, c’était le bon vieux temps (Čermák 2009: 141).
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3. Крылатые выражения и фразеологизмы, которые также являются названиями
произведений, например, dobrý člověk ještě žjie (название романа Р. Роллана
(1919) ‘Не перевелись на свете добрые люди’) (Čermák 2009: 166).
4. Изречения французских писателей и философов, например, цитата Жан-Жака
Руссо из «Об общественном договоре, 1» (1762): Člověk se narodil svobodný
a všude je (jen) v okovech. ‘Человек рождается свободным, но везде он (только)
в оковах’. (L’homme est né libre, et partout il est dans les fers; используется обычно
только первая часть) (Čermák 2009: 172); to je (jen) bouře ve sklenici vody –
калька с выражения Шарля де Монтескье c’est une tempeste dans un verre d’eau
‘буря в стакане воды‘ (Čermák 2009: 69).

Summary
This article is dedicated to the Czech Idioms of the French origin. The research was
made on the basis of the Etymological, Phraseological dictionaries and the dictionaries of the
Foreign words. The sources were analyzed in order to find all idioms and words of French
origin in Czech language. The influence of the German language on the Czech language was
more powerful and many examples of the words and idioms in Czech language of the French
origin which was borrowed by the means of the German language were found. Our task was
to find Czech idioms of French origin and to analyze them.
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Linguistic picture of crafts in Polish, Czech and Serbo-Croatian phraseology

Abstract: This paper deals with language picture of crafts and craftsman in Polish, Czech
and Serbo-Croatian language. The first part of this article is devoted to the comparison
of Polish, Czech and Serbo-Croatian phraseology. The second part is focused on particular
phrases in these three languages and differences in understanding the meaning of crafts.
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Термин фразеологија се, како у српском и хрватском, тако и у пољском језику
дефинише на веома сличан начин. Под појмом фразеологије подразумевамо врсту
лексикологије која се бави проучавањем фразеологизама. Живојин Станојчић у својој
Граматици српскога језика пише да ,,осим што проучава посебну (индивидуалну) реч
као устаљену основну језичку јединицу именовања, лексикологија проучава
и сложенију устаљену језичку јединицу, устаљени скуп од две или више речи, које се
назива фразеологизам (...). Сви такви скупови речи чине фразеологију српског језика,
а и део лексикологије који их проучава назива се фразеологија“ (Јарошевич 2016: 22).
Станислав Скорупка, један од цењених пољских научника који се бави проучавањем
ове гране граматике, разуме фразеологизме ,,jako mające utarty charakter związki
wyrazowe, będące zdaniem lub pełniące w zdaniu funkcję clonu imiennego albo clonu
werbalnego“ (Јарошевич 2016: 23).
У овом раду бавићемо се фразеологизмима који обухватају појам заната
у пољској, чешкој, спрској и хрватској фразеологији. Занат има дугу традицију
у историји сваког народа. Да би преживео, човек је морао да обавља разне послове који
су му омогућавали да прехрани своју породицу и себе. Ти занати остали су записани
у језику, иако већина њих данас не постоји. Ручни рад су замениле машине и тиме су
многи појмови пали у заборав. Захваљујући лингвистима и, пре свега, Вуку
1

Studie vznikla v rámci projektu SGS04/FF/2017-2018 – Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů.
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Стефановићу Караџићу – филологу, реформатору српског језика, сакупљачу народних
умотворина – појам заната и занатлије је сачуван у народним пословицама и изрекама
које ћемо покушати да представимо у овом чланку.
Метода истраживања, којом ћемо се служити, је пре свега анализа народних
умотворина и фразеологизама који сачињавају језичку света у чешком, пољском
и српском језику. Да бисмо могли да почнемо са анализом изрека које смо прикупили,
морамо прво да окарактеришемо језичку слику света. Пољска лингвистика је, у том
смислу, на много вишем степену развоја него српскохрватска, и зато немамо проблема
са дефинисањем појма језичкe сликe света у овом језику. У свом тексту, доктор наука,
Уршула Колберова, цитира једног од најзначајнијих пољских лингвиста, Јежија
Бартмињског, који је окарактерисао овај појам као ,,zawartą w języku, różnie
zwerbalizowaną interpretację rzeczywistości, dającą się ująć w postaci zespołu sądów
o świecie. Mogą to być sądy utrwalone, czyli mające oparcie w samej materii języka, a więc
w gramatyce, słownictwie, w kliszowych tekstach, ale także sądy presupowane,
tj. implikowane przez formy językowe, utrwalone na poziomie społecznej wiedzy, przekonań,
mitów i rytuałów“ (Kolberová 2017: у припреми). Гора ситуација је са српским језиком.
У књизи Фразеологија и национална култура, Драгана Мршевић-Радовић, из Друштва
за српски језик и књижевност Србије, цитира Александра Белића и објашњава да
,,сваки језик има своју унутрашњу форму која представља изражавање народног духа
и његове културе“ (Мршевић-Радовић 2008: 5). Такође закључује да је ,,фразеологија
један од најважнијих извора за реконструкцију језичке слике света“ (претходно
наведена ауторка).
Материјал који смо користили у прикупљању српских народних умотворина је
свакако књига,, Српске народне пословице и друге различне као оне у обичај узете речи“
Вука С. Караџића из 1849. године. Добро је познато да је Вук сакупљао изреке
и записивао их како не би остале заборављене и како би могле да се преносе на следећа
покољења. Други извор је интернет, где смо нашли пословице које су настале после
Вуковог времена и које се до данас активно користе у свакодневном говору.
Приметили смо да у пољском и чешком језику имамо речи које садрже исту
основу: rzemiosło и řemeslo (Machek 1997: 530). Вацлав Махек у свом Etymologický
slovník jazyka českého (Етимолошком речнику чешког језика) реч řemeslo означава као
појам који потиче из старословенског језика – remьstvo, и наводи
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словенских језика, између осталих и пољски – rzemiosło, руски, украјински – ремесло.
Одакле онда у спрском језику реч занат?
Да бисмо дошли до закључка морамо прво да се упознамо са важним
дешавањима у Србији и Хрватској. Ове балканске земље су у периоду од краја 14. До
почетка 20. века биле у саставу Османског царства (Хрватска нешто касније – од 16.
века). Турски утицај био је веома јак, не само на културу, али и на језик, и велики број
српскохрватских речи заменили су турцизми, као нпр. кафана, јорган, ракија, боја,
чарапа итд. (Матица српска 1967: 1428, 1469, 4045, 236, 5528). Занат је један од
позајмљених израза. Речник српскохрватскога књижевног језика дефинише: занат
(тур.): 1. рад, посао као стално занимање наученог појединца (мајстора); 2. занимање,
струка, звање, професија; 3. вештина, уметност (Речник српскохрватског књижевног
језика 1967: 1031). Исто тако Вујаклија даје објашњење ове речи, у свом Лексикону
страних речи и израза, коју су најпре Турци преузели из арапског језика – san´at, а онда
су је Срби и Хрвати даље преузели од Турака – sanat: мајсторија, вештина; обрт
(Милан Вујаклија 1980: 317). Одатле добијамо реч која означава вршиоца занатазанатлија: 1. онај који се бави занатом, обртник; 2. човек од струке, звања, професије
(Матица српска 1967: 1031). Чак и именицу мајстор, која је данас заменила овај турски
појам, можемо наћи у речницима дефинисану као занатлија, обртник који је положио
стручни испит, занатлија уопште (Матица српска 1067: 2004). Будући да су горе
наведене државе биле петсто година под владавином Османског царства, неки од
најстаријих српских и хрватских заната воде порекло од турских речи, па тако имамо
абаџију који је шио народну ношњу користећи груби вунени материјал аба. Такође
имамо кујунџију који данас означава златара, и још много других назива који су, уз
развој технологије, нестали или се задржали у малим градовима или селима, и то
у највећој мери на југу Србије, где је турски утицај био највећи (Матица српска 1967:
5729, 1840).
Занату су посвећене многе пословице, како у српском и хрватском, тако
и у осталим словенским језицима. Колберова, у свом чланку о појму заната у чешкој
и пољској фразеологији пише да је из различитих публикација успела да сакупи 57
јединица које садрже реч занат (27 у пољском и 30 у чешком језику) и 61 фразу која
носи у себи појам занатлије (55 у пољском и 6 у чешком језику) (Kolberová 2017:
у припреми). У српском и хрватском нашли смо таквих јединица знатно мање, а неке од
њих уопште не садрже конкретну реч занат или занатлија. Уместо тих речи срећемо се
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са изразима као што су рад, мајстор или радник. Узимајући у обзир све ове појмове
дошли смо до закључка да српски и хрватски језик садрже око 30 пословица у којима
срећемо речи занат, занатлија, мајстор, рад. Свега 5 фраза садрже конкретну реч занат.
Рад није представљао само начин борбе за опстанак, већ и смисао живота као
што можемо да видимо у изрекама Рад је створио човека или Срећа се радом стиче
(извор: Интернет, од овог места, па надаље). Ако добро погледамо остале пословице,
можемо да дођемо да закључка да сваки посао доноси нешто добро: Сваки је занат
златан, Вредној девојци сватови долазе, Занат је свакидашњи добитак. Ко је радио
није морао да размишља да ли ће бити у стању да прехрани породицу или да ли ће му
Бог помоћи, па тако имамо следеће изреке које сведоче о томе да Ко ради не боји се
глади, Моли Бога и ради, па се не бој глади или Ко ради и Бог му помаже, Занат је
у невољи храна, Мајсторија козе пасе.
Рад је некада био мерило вредности човека, па је тако настала и умотворина
Свако вреди док ради, Само мудра глава стотину руку има, Занатлију посао показује.
Међутим, речи мајстор и рад нису коришћени само у позитивном смислу. Вук
С. Караџић је записао изреке које су имале негативну конотацију. Једна од њих је
Мајстор плетикотарица, која се користила у шали да би се описао неко ко је ,,никакав
мајстор, јер у народу нашем сваки човек зна котарицу оплести и сваки би се смијао, кад
би чуо да је негђе и то занат” (Стефановић-Караџић 1849: 175).
Човек који је радио био је вредан и способан да поднесе сваку врсту посла.
Пословица У ратара црне руке, а бијела погача приказује баш такву особу која је
радила од јутра до мрака, која је имала црне руке од земље, али сав тај труд и рад је
доносио на сто белу погачу којом је овај радник, занатлија могао да нахрани своју
породицу. Нема круха без мотике или (Т)Ко ради, изгради, су пословице које се
користе и данас и јасно показују да онај ко ради, увек ће имати од чега да живи. Ипак,
рад никад није био лак. Онај ко је лако долазио до посла, а још лакше га извршавао,
никада није био добар радник. За добар исход били су потребни сати и сати
квалитетног и савесног посла. Наш народ је зато знао да каже Ко лако заради, лако и
посипа, јер човек који није тешким трудом стекао то што има, није могао да цени ни
зарађен новац. Говорило се и да За шаку жита ваља претурити товар сламе или да
О труду жито роди, а о муци гроздови висе. Начин на који неко обавља посао
показивао нам је да Човек није оно што хоће да буде, нити оно што мисли да је, већ
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оно што радом потврђује. Дакле, од тога како обављамо посао и какав је исход нашег
труда, зависило је какви смо заправо људи.
Знамо да ниједан занат није лак, нити је икада био. Дешава нам се да када смо
преморени и када превише радимо, губимо концентрацију и нисмо у стању да обавимо
посао до краја, а поготво ако је то рад за који су нам потребне руке и сила да бисмо
посао привели крају. Пре него што су руке замениле машине, таквих грешака је било
више и због тога је у нашем народу настала пословица Ко ради тај и греши. По мом
мишљењу користимо је и данас, али само у контексту послова који се и даље обављају
без помоћи технологије. О томе да је рад морао да буде квалитетан, како би и исход био
добар говори нам следећа пословица Како посејеш, тако ћеш и жети. У старијим
временима ова изрека је била заиста повезана са занатом, али у данашњем свету је
изгубила своје првобитно значење и користи се и у другим контекстима, нпр.
у односима са људима (у смислу Ко другоме јаму копа, сам у њу упада).
Ако упоредимо чешке и пољске пословице са српским и хрватским, које је
у свом реферату навела Колберова, видећемо да нема много разлике у њиховом
значењу (Kolberová 2017: у припреми). Сви словенски народи морали су да обрађују
земљу, шију одећу, израђују предмете и друге ствари да би могли да изграде безбрижан
живот. Занат је у културама обећавао егзистенцију без бриге за опстанак али само уз
тежак и савестан рад. Занатлија је био човек кога су људи ценили и поштовали, и који
је био у стању да сваки посао обави како треба. Често се за њега говорило да Што му
очи виде, то руке направе. За разлику од чешких и пољских народних изрека, у којима
би мајстор требало да обавља само један посао (уп. пољ.: Siedm rzemiosł, czternaście
nieszczęścia; Kto siła rzemiosł umie, robi mało; Im więcej kto się rzemiosł uczy, temu nędza
najprędzej na świecie dokuczy и чеш.: Devatero řemeslo, desátá žebrota; Devět řemesel
desátá bída), у српским и хрватским пословицама, он је управо онај који може ваљано
да обави било шта, који је способан за све, као што смо у претходно наведеном
примеру могли и да видимо.
Навели смо да у српском језику данас малоко користи појам занатлија. Ову реч
заменила је именица мајстор, која се користи у различитим значењима. У позитивном
смислу означава човека који без грешке обавља посао (често се возачу аутобуса говори
мајсторе, или нпр. домаћици која је направила укусне колаче, можемо чути да је она
мајстор за ситне колаче итд.), али исто тако може иронично да означи особу која је
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у стању да поквари све што узме у руке, па је тако настала и изрека Мајстор квариша
(ако је неко ас у свом занату онда је он Мајстор свог заната).
Ако прелистамо фразеолошки речник или претражимо интернет тражећи појам
занатлија, тешко ћемо ишта наћи. Занатлију посао показује је једина народна изрека
која садржи израз занатлија и објашњава да је мајстор онакав какав је његов рад – ако је
рад лош, онда ни мајстор није добар и обрнуто. Међутим, ако желимо да сазнамо какве
су све занатлије постојале и чиме су се бавиле, довољно је да отворимо Речник
српскохрватскога књижевног језика и наћи ћемо огроман број речи преузетих из
турског језика. Већина тих заната је данас изумрла, али они, чију радњу није могла да
замени ниједна машина, остали су и до данас, нпр. златар, зидар, пекар, молер.
Следећа разлика у оквиру пословица између ова четири језика, тиче се
алкохолизма. Док из пољских и чешких примера сазнајемо да су највеће пијанице били
управо занатлије (Co nalepszy rzemieślnik, nalepszy pijanica; Im większy rzemieślnik, tym
większy pijak; Rzemieślnik, co zarobi, przepije), у спрском и хрватском нисмо нашли
никакву повезаност алкохола са занатом. Вероватно је да су и занатлије са југа ,,волеле
да попију“, али изреке које сведоче о томе нисмо пронашли. Колберова, у свом тексту
наводи још једну појаву које нема у српским и хрватским фразама, а то је
непријатељство, завист и мржња која влада међу занатлијама различитих или истих
области занимања (Nieprzyjaciółmi sobie wszyscy rzemieślnicy) (Kolberová 2017:
у припреми).
Упоређујући ова четири словенска језика, долазимо до закључка да је,
у традицији свих ових народа, постојала заједничка слика о занатима и занатлијама.
Разлике у њима постоје искључиво због историјских прилика, а сличности, опет,
захваљујући блискости коју међу собом имају сви језици из ове заједнице, било да су са
југа или запада. Богатство изрека у пољском и чешком је на завидном нивоу у односу
на хрватски и српски језик. Срби и Хрвати су због силног утицаја Османске власти
морали да се прилагоде и прихвате нову културу и језик, и на тај начин су се турцизми
укоренили у српском и хрватском и остали до данас.

Summary
This comparative article dealt with language picture of crafts and craftsman in Polish,
Czech and Serbo-Croatian language. This paper was divided into two parts. The aim of the
first part was comparison of Polish, Czech and Serbo-Croatian phraseology. The second part
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was focused on particular phrases in these three slavic languages and differences
in understanding the meaning of crafts. Each of these languages have similar tradition but
historical situation is distinct, therefore in this article we try to emphasize similarities
and differences between interpretations of crafts and craftsman.
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Z OHNĚ A ŽELEZA: KOVÁŘ V POLSKÉ A ČESKÉ FRAZEOLOGII1
Denisa ŽEBROKOVÁ

From fire and iron: Blacksmith in Polish and Czech phraseology

Abstract: The aim of this article is to gather all set phrases associated with blacksmiths
and fire, and to explain their meaning. The most important representatives of both Polish
and Czech phraseology are also mentioned. The amount of idiomatic expressions found
during the research shows that blacksmiths are one of the most widespread professional
groups among craftsmen.
Keywords: phraseology, Polish, Czech, idiomatic expression, craft, blacksmith, fire
Contact: Ostravská univerzita; denisa.zebrokova@seznam.cz
Cílem tohoto článku je shromáždění všech frazémů týkajících se kováře a ohně
a objasnění jejich významu. Frazeologie patří do odvětví jazykovědy, které se zabývá studiem
ustálených slovních spojení, výrazů, frází a citátů v daném jazyce. Tato jazykovědná
disciplína spadá do oblasti lexikologie a jako samostatná existuje od druhé poloviny
20. století. V Evropě se tento pojem začal používat již v 18. století.
Podle dostupných existujících zdrojů patřila mezi první česká díla zabývající se právě
frazeologií, kniha Česká fraseologie Jana Šacha a stejnojmenná publikace Františka Šebka,
vydaná roku 1864. Prvním polským jazykovědcem zabývajícím se frazeologií byl Antoni
Krasnowolski, který napsal Słownik frazeologiczny, Poradnik dla piszących (1898). Mezi
stěžejní díla zkoumání oblasti frazeologie patří díla Františka Čermáka (Idiomatika
a frazeologie češtiny, 1982; čtyřdílný Slovník české frazeologie a idiomatiky). V Polsku jsou
to převážně díla Stanislava Skorupky, ale také Stanislava Bąby a Piotra MüldnerNieckowského. Mezi další česká významná díla patří sbírky Česká přísloví (1911 a 1913)
Václava Flajšhanse nebo Lidová rčení Jaroslava Zaorálka (1947).2

1

Studie vznikla v rámci projektu SGS04/FF/2017-2018 – Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů.
Frazeologie: Hlavní představitelé a jejich přínos, dostupné z: http://oltk.upol.cz/encyklopedie
/index.php5/Frazeologie:_Hlavn%C3%AD_p%C5%99edstavitel%C3%A9_a_jejich_p% C5%99%C3%ADnos
(2017-03-13).
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Kovářství je jednou z prvních řemeslných oblastí, která se zabývá produkcí a opravou
výrobků z kovaného železa.3 Postupem času se kovářství rozvinulo na specializovanější
řemesla – zámečník, jehlař, nožíř, mečíř. Kováři se specializovali na výrobu seker, podkov,
hřebíků, kování truhel a kočárů a také poskytovali služby, jako podkování koní, oprava
a broušení kovových nástrojů (srpů, zbraní, pluhů atd.). Jejich výrobky byly nezbytné pro
každodenní život. Tyto věci nemohly být vytvářeny v domácích podmínkách, proto byli
potřební jak ve městě, tak i na vesnicích. Na vesnicích byl jejich rozsah práce větší než ve
městech. Toto přetrvávalo až do 19. století. Ve 20. století hrálo kovářství velkou roli na
vesnici jako řemeslnická služba.
Zkoumané frazeologické jednotky jsou rozděleny do dvou korpusů. Korpus I. stupně
a korpus II. stupně tvoří jednotlivé prvky JOS v 6 kategoriích: vykonavatel, vykonávaná
činnost, místo práce, vybavení kovárny a produkt – podkova.
Kovář – VYKONAVATEL
Kovář – řemeslník, který za tepla zpracovává různé kovy a vyrábí z nich ozdobné nebo
užitkové věci.
Kováři pracovali s ohněm a byli proto velmi respektovanými osobnostmi. Jejich dílna
byla velmi rušným místem, kde se lidé často setkávali a scházeli a předávali si informace.
Kovář byl proto nejinformovanější osobou z celého města. Byly mu také přisuzovány
léčitelské a dokonce kouzelnické schopnosti. Jeho ženou byla nejčastěji kořenářka, a tak byl
kovář jedním z prvních, který léčil lidi, ale i zvířata (nejčastěji koně). Léčil například
pouštěním žilou, trhal zuby, ale také napravoval zlomeniny a vyháněl zlé duchy. Lidská víra
v kovářskou kouzelnou moc se zachovala doposud, a to ve formě podkovy pro štěstí.
Z řecké mytologie víme, že i kováři měli svého boha, a to Hefajsta. Byl to syn Dia
a Hery. V Athénách se stal jediným bohem kovářů a kovářem bohů. S tímto bohem je
ztotožňován římský bůh ohně a kovářství Vulcanus – Vulkán, po něm byly pojmenovány
vulkány/sopky – hory, které chrlí oheň, popel a lávu. V antických dobách považovali lidé
sopku Etnu za jeho kovárnu.

3

Młynarczyk, E. Nie święci garnki lepią: Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii. Kraków, 2013,
s. 147.
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KOVÁŘ –KOWAL4
Materiální aspekt kovářské práce je zobrazen v níže uvedeném přísloví. Tímto
způsobem je poukázáno na fakt, že kovářství je řemeslo, které přináší velké zisky:
1. Co kowal kowadłem uderzy, to szóstak.
Práce v kovářské dílně byla velmi hlučná. Hluk jako chararakteristický obraz kovářství
se přenesl například do tohoto frazému:
2. Pełne miasto kowala, kiety tłucze młoty, a z takiego hałasu za szóstak roboty.
3. Kowal zawinił, a ślusarza powieszono.
Výše uvedené přísloví vzniklo podle rozhodnutí městského soudu z 16. století,
o rozsudku smrti pro kováře za zabití. Ale protože v celém měste byl kovář pouze jeden, ale
zámečníci dva, tak pověsili jednoho ze zámečníků. Toto přísloví často slyšíme i ve formě:
„Kowal zawinił, a Cygana powieszono” – což je v pravém smyslu absurdní, protože Cikáni
byli většinou právě jen kováři.
Jiná přísloví zase popírají obyčej převzetí dílny svým potomkem:
4. Syn kowala rzadko kowalem.
5. Każdy jest kowalem swego losu.
 Každý svého štěstí strůjcem/Kovář štěstí nekuje, každý je sobě hotuje.5
6. Je lepší jít ke kováři než ke kovaříčkovi.6
je výhodnější, (nej)lepší ap. oslovit skutečnou autoritu, odborníka, nejvyššího
úředníka ap. (spíše než jeho podřízeného n. mladšího a méně zkušeného
člověka pod ním).
KOVAT – vykonávaná činnost
1. Kuty na wszystkie cztery nogi (kopyta).7
řekneme o někom chytrém, mazaném, o někom, kdo se umí postarat o své
zájmy.
2. kout železo, dokud je žhavé8
využívat okolností
4

Příklady frazémů č. 1-4 byly čerpány z: Młynarczyk, E. Nie święci garnki lepią: Obraz rzemiosła utrwalony
w polskiej frazeologii. Kraków, 2013, s. 148, 149 a 151.
5
Skorupka, S. Słownik frazeologiczny języka polskiego: Tom pierwszy. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967,
s. 351.
6
Čermák, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné. Praha: Leda, 2009, s. 392.
7
Skorupka, S. Słownik frazeologiczny języka polskiego: Tom pierwszy. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967,
s. 370.
8
Čermák, F. Slovník české frazeologie a idiomatiky 3: Výrazy slovesné. Praha: Leda, 2009, s. 964.
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 kuć żelazo póki gorące.
KOVÁRNA – místo práce
Místem práce kováře je kovárna. Ve středověku byly kovárny před hradbami měst
nebo na kraji obce – mimo zástavbu z důvodu zvýšeného rizika požáru.
Kovárna tedy byla místem, kde se dennodenně potkávali obyvatelé města nebo vesnice
a předávali si klevety, pomluvy a informace.
Většinou se jednalo o lehkou dřevěnou stavbu, ve které se vyhloubila díra pro výheň,
topilo se dřevěným uhlím a pro udržení ohně a žáru se do ní foukal vzduch kovářskými
měchy.
Obraz kovárny jako místo práce: Kowalowi kuźnia gorzała, nie poszedł bronić, aż
zjadł. – Jde o přesvědčení, že zpráva o požáru kovárny udělá na kováře nějaký dojem.
Pramenilo to ze skutečnosti, že tam oheň hořel téměř neustále.
VYBAVENÍ KOVÁRNY9
K opracování kovu je potřeba více speciálních nástrojů: výheň, měchy, kovadlina,
kladiva, kleště, kovový materiál (v našem případě železo). Kovář krotí všechny živly: oheň,
vzduch i vodu. Pro tento článek jsem vybrala živel nejdůležitější a to – oheň.
Některé polské frazeologické jednotky mají český ekvivalent, který ovšem neobsahuje
dané slovo.
KLEŠTĚ
1. octnout se (být) v kleštích
v tísnivé situaci
 być (znaleźć się) w opałach (w tarapatach/w potrzasku)
2. vzít (dostat) někoho do kleští
do tísnivé situace
 zapędzić kogoś w ślepą ulicę (w ślepy zaułek).

9

Všechny příklady frazeologismů týkajících se vybavení kovárny byly čerpány z: Basaj, M. a D. Rytel, Słownik
frazeologiczny czesko-polski: Skrypt dla studentów bohemistyki. Uniwersytet Śląski, Katowice 1981, s. 103,
164, 166, 311.
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KLADÍVKO – KLADIVO
1. přijít pod kladívko
dostat se do dražby
 pójść pod młotek
2. být ve dvou ohních
být vystaven dvojímu nebezpečí
 być między młotem a kowadłem.
Český frazém, který má polský ekvivalent, ovšem s jiným slovem. V českém jazyce se
nám objevuje zkoumaný oheň a v polském jazyce hovoříme o kladivu a kovadlině.
ŽELEZO – ŻELAZO
1. člověk (jako) ze železa
odolný, zdravý, neoblomný
 człowiek (jak) z marmuru
2. mohl by železo lámat
je zdravý, silný
 zdrowy jak tur/silny jak koń
3. tvrdý (pevný/těžký) jako železo
velmi
 twardy (ciężki) jak ołów
4. už je železo v ohni
už se o tom jedná
 już jest na tapecie.
OHEŇ – OGIEŃ
1. bát se někoho (něčeho) jako ohně
velice
 bać się kogoś (czegoś) jak ognia
2. dštít na někoho oheň a síru
prudce útočit slovy
 o(b)sypywać kogoś gradem obelg/obrzucać kogoś błotem
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3. hned je oheň na střeše
vznikne hádka
 kłótnia wisi w powietru
4. má hlavu v ohni
plnou starostí
 ma kamień młyński na głowie.
Podkova – PRODUKT
Podkova byla vynalezena ve středověku. Podle pověry má přinášet štěstí a ochraňovat
před vším zlým, pokud ji najdeme na cestě a přibijeme na dveře od domu. Pověra vznikla
z legendy, která hovoří o tom, že jednoho dne ďábel poprosil sv. Dunstana, zručného kováře,
aby mu podkoval jeho kopyto. Kovář poznal, kdo je jeho klientem a tak ho přivázal těsně ke
stěně a potom ďábla mučil tak, že křičel a prosil o milost. Nakonec se kovář rozhodl ďábla
propustit pod podmínkou, že se nikdy ani nepřiblíží k místu, kde visí podkova.
Wygiąć, wykrzywić itp. usta, wargi itp. w podkowę.
– skřivit ústa, rty koutky směrem dolů, zamračit se, když jsme smutní a je nám do pláče.
Závěr
Kováři se stali jednou z nejvýznamnějších a největších profesních skupin mezi
řemeslníky.10 Tento fakt zrcadlí i nalezení 203 polských frazeologických jednotek a 117
českých frazeologických jednotek. 39 jednotek patří do korpusu I. stupně (kovář) a společně
se zbylými 281 jednotkami tvoří jednotlivé prvky JOS v 6 kategoriích: vykonavatel,
vykonávaná činnost, místo práce, vybavení kovárny a produkt – podkova.
Celkově bylo zkoumáno 320 jednotek.
Korpus I. stupně – KOVÁŘ

Počet

kovář/kowal

4/27

kovářský/kowalski

4/5

Celkem JF

8/31

10

Młynarczyk, E. Nie święci garnki lepią: Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii. Kraków, 2013,
s. 148.
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Korpus II. stupně

Počet

Kovat/kuć

0/14

Kovaný/kuty

2/8

Kovárna/kuźnia

0/3

Kleště/kleszcze

9/4

Kladivo/młot

9/5

Kladívko/młotek

1/3

Kovadlina/kowadło

3/3

Měch/miech

3/11

Železo/żelazo

30/37

Oheň/ogień

52/79

Podkova/podkowa
Celkem JF

0/5
109/172

Summary
This article explains the term “phraseology” and mentions the most important
representatives in both Polish and Czech phraseology. The aim of the article was to find
and gather all phrases associated with the blacksmith craft, divided into two corpuses (agent,
activity, place of work, equipment, product), and to gather phrases associated with fire,
the element that the blacksmith needs to do his job. Blacksmiths have become one of the most
important and widespread professional groups among craftsmen. This can be supported
by the wide range of idiomatic expressions.
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WIELOWYMIAROWOŚĆ NAZWY WŁASNEJ
Arkadiusz MATACHOWSKI

The multidimensionality of proper name

Abstract: In the article author tries to designate the specifics of proper name (used primarily
or secondarily) with the help of the research method – spherical typology (threedimensional). This methodological approach will help to look at the essence of proper name
in a complex way and determine the potential allowing for it’s secondary use.
Keywords: proper name, onym, secondary use, onomastics, onomatology, nomination,
methodology.
Contact: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; amatachowski@gmail.com
Zwracając uwagę na poruszoną w temacie pracy kwestię wielowymiarowości nazwy
własnej, podejmujemy się określenia jej co najmniej kilku wymiarów, a zatem
w konsekwencji odwołujemy się do pojęcia wymiaru. Czymże jest wymiar? Abstrahując od
tworzenia precyzyjnej definicji, wymiar jest zapewne czymś związanym z miarą, tzn.
narzędziem ze skalą, z pomocą którego próbujemy określić zasięg, wielkość, itp., badanego
obiektu w takich czy innych jednostkach, oraz procesem mierzenia, tzn. użyciem wybranego
narzędzia, pozwalającym docelowo scharakteryzować obiekt. Prowadzone w ten sposób
rozważania na temat wymiarów nazwy własnej przywołały pojęcia: obiektu, narzędzia
i samego badania, na których pragniemy się skupić w niniejszej pracy. W dobie pędzącego
rozwoju cywilizacyjnego, szerokiego dostępu do studiów wyższych, nagminnych konferencji
naukowych i projektów badawczych, szczególnie młodzi potencjalni naukowcy zdają się
zapominać lub nie zdawać sobie sprawy z istnienia pewnych zasad, regulujących
i pomagających prowadzić profesjonalną działalność naukową. Zatem, oprócz ukazanego
w temacie stricte onomastycznego problemu, kwestią na którą pragniemy zwrócić uwagę jest
kwestia metodologii prowadzenia naukowego badania. Nurt językoznawczych rozważań nad
wtórnym użyciem jednostek onimicznych doprowadził nas do konieczności znalezienia
i precyzyjnego określenia tego, co badamy, oraz wybrania narzędzia, przy pomocy którego
zamierzamy tego dokonać. Pod tym względem działalność naukowa nie różni się wiele od
innych rodzajów działalności ludzkiej. Przy zabijaniu muchy należy najpierw określić, czym
jest mucha, tzn. trzeba odróżniać ją np. od motyla. Następnie pracę tę wykonać można przy
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użyciu gazety, kapcia, muchozolu, lepu, klapki na muchy, wiatrówki, armaty lub narzędzia
własnej konstrukcji. Dopiero po określeniu obiektu i narzędzia należy przystąpić do
likwidacji owada. Również nauka pozwala prowadzić badanie według własnego uznania lub
przy pomocy opracowanych już narzędzi metodologicznych. Podparcie się dobrą teorią
autorstwa badacza X czy Y może okazać się kluczową dla naukowej wartości badania.
Gwarantuje jego koherencję i kohezję. Pozwala uniknąć przeprowadzenia często spotykanej
własnej analizy problemu typu „od Sasa do Lasa”. Dalsze teoretyczne rozważania w tej
kwestii pozostawimy jednak metodykom i filozofom. Przedmiotem naszego artykułu będzie
zaś modelowe przedstawienie typologizacji użytych na różne sposoby nazw własnych
przy użyciu określonego narzędzia metodologicznego w postaci metody badawczej – tzw.
typologizacji sferycznej (trójwymiarowej).
Problem naszego obiektu, tj. nazw własnych zostaje poruszony przez B. Dereń
z Uniwersytetu Opolskiego. Omawiając użyte w tekstach onimy występujące w funkcji
wykraczającej poza ich pierwotną referencjalność, w pozycji Pochodne nazw własnych
w słowniku i tekście, uczona formułuje kilka przydatnych dla nas założeń:
1. Podstawową funkcją nazw własnych jest funkcja denotatywna (referencjalna).
Nazwy własne pełnią rolę etykiet, oznaczeń jednostkowych obiektów.
2. Nazwa własna może też służyć jako tworzywo, budulec dla różnego rodzaju nazw
wtórnych, pochodnych.
3. Pod pojęciami „»wtórne nazwy własne« czy »nazwy własne w funkcjach
wtórnych«

rozumiemy

neosemantyzmy

oraz

derywaty

strukturalno-

znaczeniowe utworzone od nazw własnych jako podstaw”.
4. Nazwa własna użyta w funkcji pierwotnej oznacza, zaś użyta w funkcji wtórnej –
oznacza i znaczy (Dereń 2005: 8-11).
Z ukazanych powyżej założeń wynikają bezpośrednio 3 możliwości użycia nazwy
własnej: (1) nazwa własna użyta w funkcji pierwotnej, bezpośrednio do referentu; (2) nazwa
własna w funkcji wtórnej, neosemantyzm; (3) derywat utworzony od nazwy własnej.
Rozpiszemy wyżej ukazany trójpodział na flagowym przykładzie, ukazanym we wstępnie do
wskazanej pozycji. Otóż, w stosunku do Wisławy Szymborskiej użyto niegdyś
sformułowania: Mozart poezji z domieszką beethovenowskiego furioso” (Dereń 2005: 7).
Słowo Mozart w ukazanym zdaniu odnosi się do pani Szymborskiej, jest to więc onim
wtórny, nazwa pochodna, eponim (2). Beethovenowskie furioso, oznaczające coś w rodzaju
wirtuozerii, namiętności, porywczości, podobnych tym, które cechowały Beethovena, jest to
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onim wtórny, derywat słowotwórczy (3) utworzony od nazwiska kompozytora. Przykładami
onimów bazowych, nazw wyjściowych (1), które nie wystąpiły w ukazanym zdaniu, ale
stanowiły podstawę dla późniejszych przesunięć w zakresie znaczeń onimów są antroponimy:
Mozart, odnoszący się do ur. w 1756 r. austriackiego kompozytora, oraz analogicznie
Beethoven – do ur. w 1770 r. kompozytora niemieckiego. Istotę ukazanych powyżej
przesunięć można ukazać w następujący sposób:
Wzór:

(1) → X = uwikłanie (1) w nowy kontekst, utrata przez (1) pierwotnej

referencjalności:
a) (1) → (2) = przekształcenie semantyczne, przesunięcie w strukturze znaczeniowej,
b) (1) → (3) = przekształcenie formalno-semantyczne (strukturalno-semantyczne).
W przykładzie a) dochodzi zatem według autorki do zmiany znaczenia słowa, bez
ingerencji w jego formę, strukturę, co z kolei ma miejsce w przykładzie b) (Dereń 2005: 9).
Ukazany trójpodział jednostek onimicznych i odonimicznych pokazuje pełen wachlarz
funkcjonalnych możliwości ich użycia w mowie. Pewne wątpliwości w przytoczonej teorii
budzi kwestia przesunięć znaczeniowych i kontekstu. Otóż, należałoby się poważnie
zastanowić, co jest według autorki nowym kontekstem i gdzie dokonują się wspominane
przesunięcia. Jeżeli jednostka języka zostaje uwikłana w nowy kontekst, znaczy to, że do tej
pory była wikłana w stary kontekst. Takie rozumowanie jest dobre z punktu widzenia
odbiorcy tekstu. Zauważa on starą, „znajomą” nazwę użytą w nowym kontekście, różniącym
się od starego, do którego odbiorca jest przyzwyczajony. Jeżeli spojrzeć na proces mowy
z punktu widzenia twórcy tekstu, sprawa ma się nieco inaczej. Rozsądną wydaje się teza, że
mówca najpierw wie, co chce powiedzieć, a później to mówi. Jeżeli przyjąć takie założenie,
to nadawca komunikatu, mówiąc, nie używa znaku Mozart w znaczeniu kompozytor i dopiero
„sąsiedztwo” innych słów w zdaniu, tzn. uwikłanie w jakiś nowy kontekst definiuje
ostatecznie znaczenie tego słowa. Struktura znaczeniowa Mozarta, tj. odniesienie tej nazwy
do jednoznacznie obranego referentu jest już wcześniej ostatecznie zdefiniowane w psychice
mówcy, w postaci czegoś typu: „nazwę tę panią słowem Mozart”. Takie rozumowanie,
z punktu widzenia mówcy, prowadzi do wniosku, że każda nazwa (własna i pospolita)
a priori ma swój własny jednorazowy kontekst, który nie jest ani nowy, ani stary.
Analogicznie każda użyta w tekście nazwa użyta zostaje w z góry założonym znaczeniu, co
wyklucza teorię dotyczącą jakichkolwiek przesunięć semantycznych. Kwestią łączącą poetkę
polską z austriackim kompozytorem jest zatem kwestia motywacji wyboru przez mówcę
takiej a nie innej słowoformy dla nazwania danego referentu. Jak widać, w zależności od
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zmiany perspektywy spojrzenia, zmienia się pogląd na istotę problemu. Rozpatrując
zagadnienie z rozwiniętej powyżej pragmatycznej pozycji metodologicznej, tzn. przyjmując,
że mówca wie dlaczego mówi to, co mówi, trzeba odpowiedzieć sobie na teleologiczne
pytanie - w jakim celu użył on nazwy Mozart w taki sposób? Podchodząc do sprawy od
strony odbiorcy, który zauważa jednostkę Mozart w nowym, niestandardowym kontekście,
trzeba odpowiedzieć raczej na pytanie – dlaczego tak mu się powiedziało?
Niezależnie od ukazanych wyżej rozważań, przytoczone przykłady ukazały sytuację,
w której jeden onim (Mozart 1 = kompozytor) stał się motywacją, podstawą dla powstania
drugiego onimu (Mozart 2 = Szymborska). Schemat ten nie sprawdza jednak dla każdego
onimu, co można sprawdzić przy pomocy metody substytucji, tzn. podstawienia w miejsce
Mozarta innego nazwiska, np.: Matachowski poezji z domieszką beethovenowskiego furioso
(o Szymborskiej). W związku z brakiem odnotowanych wtórnych użyć antroponimu
Matachowski trzeba odnotować fakt, że nie każdy onim pierwotny jest onimem bazowym
(mimo że istnieje taka hipotetyczna możliwość). Onim pierwotny staje się bazowym z chwilą
jego użycia w funkcji wtórnej. Aby określić, z czego wynika taka możliwość oraz jakie onimy
mają większy od innych potencjał do ich wtórnego używania, przeprowadzimy typologizację
nazw

własnych

przy

użyciu

metody

badawczej,

tzw.

typologizacji

sferycznej

(trójwymiarowej). Analiza przeprowadzona przy użyciu takiego narzędzia będzie analizą
funkcjonalną synchronicznego ujęcia naszego zagadnienia.
Funkcjonalność naszej analizy polega na: 1. zwróceniu uwagi na role, jakie pełnią
w skutecznej komunikacji badane jednostki onimiczne; 2. próbie wykrycia i opisania modeli
przeprowadzania aktów nominacji oraz samego użycia w tekstach gotowych nazw własnych.
Synchroniczne podejście do tematu oznacza próbę opisu zaistniałej onomastycznej sytuacji
w danym wycinku czasowym, tzn. np., na dzień dzisiejszy prezydentem Rosyjskiej Federacji
jest Putin, pewien kot z województwa świętokrzyskiego wabi się Putin, a i autora niniejszego
artykułu w pewnych sytuacjach znajomi nazywają Putinem. Nieprzypadkowo przy pomocy
identycznie brzmiących antroponimów zostały nazwane odrębne, nie związane ze sobą
obiekty. Zapewne istnieje na świecie więcej obiektów powiązanych zewnętrzną formą tego
onimu (np. rosyjska marka wódki – Putinka). Z synchronicznego punktu widzenia istotne jest
jednak tylko to, że dane obiekty funkcjonują czasem, lub zawsze, pod wymienionymi
nazwami. Oczywiście, istnieje mająca niewątpliwe znaczenie odpowiednia kolejność,
w której znaku Putin używano do nazywania wielu różnych obiektów, ale to jest przedmiotem
badań diachronicznych.
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Synchroniczne podejście do problemu wyżej wymienionych jednostek onimicznych
pozwala sformułować następujące tezy:
1. Dokonano aktów nominacji obiektów. Wybranie dla nich takich, a nie innych
nazw nie jest przypadkowe. Wybór każdej nazwy jest motywowany.
2. Nazwa Putin nadana kotu jest motywowaną nazwą własną pierwotną, gdyż
obiekt ten nie posiadał wcześniej innej pierwotnej nazwy własnej.
3. Nazwa Putin nadana prezydentowi jest również motywowaną nazwą własną
pierwotną, gdyż obiekt ten nie posiadał innej pierwotnej nazwy własnej.
4. Nazwa Putin nadana Arkadiuszowi jest motywowaną nazwą wtórną, gdyż obiekt
ten posiadał już nazwę pierwotną, z jakichś powodów został jednak nazwany
ponownie (wtórnie, sekundarnie).
5. Motywacje zaistniałe w tego typu nazewnictwie mogą być najróżniejsze. Nie są
one jednak przedmiotem naszych badań.
Pomysłodawcą nazwanej uprzednio metody, która posłuży nam do badań jest Oleg
Leszczak, reprezentujący Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sam autor pisze
o niej w następujących słowach: „Idea typologii sferycznej zakłada:
а) możliwość ustanowienia nieskończonej ilości skal typologicznych w taki sposób,
żeby ująć całą różnorodność powiązań danej jednostki ze wszystkimi pozostałymi
jednostkami przestrzeni typologicznej,
b) uniknięcie konieczności rygorystycznego rozgraniczenia typów jednostek
i wyraźnej ich klasyfikacji, a w rezultacie,
c) przedstawienie typologii jako płynnego przejścia jednego typu w drugi według
różnych kryteriów i kierunków typologizacji” (Leszczak 2008: 162).
Określona w tytule pracy idea wielowymiarowości opierać się będzie zatem na
określaniu pozycji różnych nazw własnych względem trzech skal typologicznych. Nałożenie
na siebie owych trzech wymiarów nazwy własnej prowadzi do powstania wizualnego efektu
trójwymiarowej bryły – kuli (sfery), w której każdy typologizowany obiekt ma swoje
wyjątkowe miejsce, odróżniające go od innego obiektu (Leszczak 2008: 162-184).
Geometryczne bryły na ogół posiadają trzy wymiary: szerokość, wysokość i długość.
W przypadku naszej sfery wymiarami, którymi zamierzamy „zmierzyć” zbiór nazw własnych,
są kryteria: esencjalne, teleologiczne i kauzalne. Odpowiadają one kolejno na pytania: co to
jest?; czemu służy?; skąd to jest? W formie graficznej szkic bryły bez opisania osi wygląda
tak:
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I. Kryterium esencjalne. Realne vs. wirtualne
Istotą pierwszego kryterium jest pytanie o istotę (esencję) badanego obiektu.
Przeciwległymi krańcowymi biegunami na skali są obiekty najbardziej realne (materialne)
i wirtualne. Obrana przez nas metoda typologizacji pozwala nam umieścić na skali każdy
obiekt, który poddajemy badaniu. Zasadniczo nie ma obiektu, którego nie da się
stypologizować. W przypadku pierwszego kryterium po prostu najbardziej realny obiekt, jaki
przychodzi nam do głowy, umieszczamy na skrajnym realnym miejscu na skali, itd. Metoda
typologizacji sferycznej w założeniu autora odnosi się do badania doświadczenia ludzkiego.
Wszystko, co robimy lub obserwujemy, jest częścią tego doświadczenia. Kula pozwala zatem
typologizować każde zjawisko. Autor koncepcji wyraźnie zaznacza jej fraktalny charakter,
tzn. można jej używać do analizy każdego z wycinków doświadczenia ludzkiego, tzn. tworzyć
nową mniejszą kulę, aby stypologizować fragment większej kuli. I tak w nieskończoność.
W naszym przypadku określać będziemy wycinek tego doświadczenia, tzn. nazwy
własne, których ludzie na co dzień używają wraz z odniesieniem do ich referentów. Badanie
w ten sposób nazwy własnej skupia się w zasadzie bardziej na obiekcie nazwanym nazwą
własną, a precyzyjniej, na pojęciu o obiekcie, niż na samej nazwie. Przecież bez
uwzględnienia pojęcia-referentu onim Matachowski różni się od onimu Wołodyjowski jedynie
fonetyczną formą, i w tym przypadku nie ma pola do jakiejkolwiek typologizacji. Z każdą
nazwą własną ściśle związany jest obiekt (pojęcie o nim), który może być bardziej bądź mniej
realny, co pokażemy na schemacie.
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Pełna realność
Nazwa znajomego obiektu konkretnego, osobiście dobrze znanego z autopsji:
Arek (ja), Putin (kot sąsiada), prof. Leszczak (mój wykładowca)..
Nazwa obiektu realnego, znanego pośrednio: prof. Miodek, Jarosław Kaczyński,
prezydent Putin, Madonna, Wisława Szymborska, Empire State Building, Generał
Kazimierz Pułaski (fregata rakietowa).
Nazwa obiektu uogólnionego, którego realność jest potwierdzona empirycznie
Polska, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Święty Krzyż (góra).
Nazwa obiektu informacyjnego, którego realność może być potwierdzona pośrednio:
Appassionata,

Król

Lear,

Gazeta

Wyborcza,

Coca-Cola

(firma),

Waga

(gwiazdozbiór).
Nazwa obiektu historycznego, którego realność jest potwierdzona w ten lub inny
sposób: Jezus, Skrzetuski, Mozart, Darwin, Stalin, Kasztanka, Titanic.
Nazwa obiektu niepotwierdzonego bądź fikcyjnego, lecz pojmowanego jako realny:
Wiedźmin, Asterix, smerf Ważniak, biała mysz Lucy, Władysław Matachowski, wieża
Babel, Latający Holender, Rosynant.
Nazwa abstrakcyjnego, czysto informacyjnego obiektu historycznego, którego
realność jest poświadczana źródłowo w większym lub mniejszym stopniu:
Bizancjum, Troja, Rewolucja Październikowa, Bitwa Warszawska, Wiosna Ludów,
Okrągły Stół.
Nazwa

abstrakcyjnego,

czysto

informacyjnego

obiektu

wyimaginowanego:

Hiperborea, El Dorado, Lemuria, Mordor, Eden, Armagedon.
Pełna wirtualność
Przykładem nazwy nazywającej pojęcie, którego referencję ciężko sobie wyobrazić,
jest Władysław Matachowski. Antroponim ten nazywa pojęcie o dziecku autora artykułu,
dziecka, którego nie ma i nikt się go w tym momencie nie spodziewa, ale które, jeśli się
kiedyś narodzi, prawdopodobnie będzie się tak nazywać.
Analiza materiału w oparciu o ukazane kryterium prowadzi do następujących
wniosków:
1. Wszystkie nazwy niezależnie od ukazanego kryterium posiadają swój jednostkowy
referent (wirtualny bądź realny).
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2. Nazwa własna, pierwotna bądź wtórna nazywa dowolny obiekt, od najrealniejszego po
najbardziej wirtualny. Kwestia pierwotności i wtórności użycia nazwy nie odgrywa tu
żadnej roli.

II. Kryterium teleologiczne. Racjonalne vs. emocjonalne
Drugie kryterium, któremu poddamy nasze onimy skupia się na użyciu nazwy własnej,
na celowym wybraniu jej odpowiedniej hipokorystycznej, bądź zupełnie odrębniej formy dla
nazwania tego samego obiektu. Jeden i ten sam obiekt, w zależności od potrzeb i dyskursu,
w ramach którego się porozumiewamy, można nazwać racjonalnie, w sposób urzędowy, lub

Dyskurs naukowy i
ekonomiczny:

Dyskurs potoczny
i filozoficzny:

Dyskurs społeczny i
artystyczny:

mgr Arkadiusz Matachowski,

Arek Matachowski,

Putin (o Arkadiuszu),

Prezydent RF Władimir
Władimirowicz Putin,

Putin,

Putinho,

Rosyjska Federacja

Rosja

Matuszka Rassija

Pełna emocjonalność

Pełna racjonalność

emocjonalnie, w sposób, który wyraża nasz stosunek do niego.

Wnioski:
1. Drugi wymiar typologizacji nazw własnych jest dyskursywny i pragmatyczny.
2. Użycie wtórne nazw własnych jest bardziej typowe dla sfery emocjonalnego użycia
języka.
III. Kryterium kauzalne. Indywidualne vs. społeczne.
Trzecie kryterium dotyczy pochodzenia obiektu. W przypadku, kiedy mamy do
czynienia z użyciem onimu, typologia ta określa – kto używa nazwy takiej nazwy, czy
określone użycie jest kwestią indywidualną, czy może wszyscy nazywają w ten sposób dany
obiekt.
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Pełna indywidualizacja
Nazwa motywowana indywidualnie, prywatnie: Piotruś, Jarunio, Polandia,
Wołodia.
Nazwa występująca sporadycznie w pewnej grupie prywatnej: Grandpaparapa,
Jarozbaw, Wolska, Putinho.
Nazwa instytucjonalna, oficjalna: Piotr Krzysztof Liroy-Marzec, Jarosław
Aleksander Kaczyński, Rzeczpospolita Polska, Władimir Władimirowicz Putin.
Nazwa znana w pewnych kręgach społecznych, opcjach politycznych, grupach
zawodowych: Scyzoryk, Kaczor, Lechistan, Władimir Władimirowicz.
Nazwa powszechna i tradycyjna, używana masowo: Liroy, Kaczyński, Polska,
Putin.
Pełna tradycjonalizacja

Wnioski:
1. Zbiór indywidualnie używanych nazw własnych jest trudny do ustalenia.
2. Wtórne używanie nazw własnych może mieć charakter zarówno indywidualny, jak
i społeczny.
3. Wtórne, dowolne użycie nazw własnych nie jest dopuszczalne w uśrednionej,
instytucjonalno-oficjalnej sferze języka. Jest ono ograniczone kodyfikacją.
4. Powszechne, publiczne użycie takich lub innych onimów jest ograniczone uzusem.
Z całej przeprowadzonej powyżej analizy wynika dla interesującego nas problemu
wtórnego użycia onimów kilka ważnych wniosków:
a) Wtórne używanie onimów jest charakterystyczne dla emocjonalnej sfery
językowej działalności człowieka.
b) Wtórnemu użyciu nazwy sprzyja sytuacja, w której referent nazwy pierwotnej
jest powszechnie znany.
c) Po odrzuceniu kryterium esencjalnego, nie mającego bezpośredniego wpływu
na charakter onimów, schemat procesu wtórnego użycia nazwy wygląda
następująco:
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racjonalny

emocjonalny

indywidualny

powszechny

Z naszkicowanego przez nas schematu, wpisującego się w nurt naszych
dotychczasowych badań, wynika kilka ważnych spraw. Po pierwsze, potencjalnymi
onimami bazowymi są przede wszystkim nazwy własne odnoszące się do powszechnie
znanych pojęć (dolna część schematu). Po drugie, potencjał do tego, aby stać się podstawą
dla wtórnego użycia, mają przede wszystkim nazwy własne pojęć budzących silne
społeczne emocje (linia ciągła w dolnej części schematu), np. Putin. Mniej emocjonujące
nazwy własne, mają ku temu mniejszy potencjał (linia przerywana), np. Coca-Cola. Jeżeli
dochodzi do wtórnego użycia onimu, to akt ten jest aktem indywidualnym, który jest
dokonywany w celu wywołania emocji u odbiorcy tekstu (górna część schematu).
Początkowo indywidualnie użyta wtórnie nazwa może się spopularyzować, bądź nie.
Kwestią potrzebującą doprecyzowania, nie uwzględnioną przez nas w powyższej
analizie, a wynikającą z naszych dotychczasowych badań nad wtórnym użyciem onimów jest
problem wtórnego użycia stereotypowych etnonimów, nazw nacji kryjących się pod
antroponimem, np. imieniem typowym dla przedstawiciela nacji X. Problem ten związany jest
ze specyfiką takich nazw własnych, tzn. sytuacji w której onim wtórnie użyty onim,
np. Kowalski nie ma określonego desygnatu i może oznaczać dowolnego lub przeciętnego,
lub typowego itd. Polaka (Matachowski 2017: 212-229).

Summary
In the article, author pays attention to the necessity of conducting a methodologically
conscious scientific research and he himself tries to conduct a model typology of proper
names used in a various ways, with the use of a research tool – so called spherical typology
(three-dimensional). The effect of the conducted analysis is a characterization of the chosen
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onyms according to the designated criteria and determination of the properties conditioning
the potential of secondary use of proper names and concepts represented by them.
Резюме
Автор в своей статье подчеркивает необходимость ведения методологически
осознанных исследований и сам, с помощью инструмента исследования – так наз.
сферической (трехмерной) типологии, пытается совершить образцовую типологизацию
разных употребленных в текстах имен собственных. Результатом проведенного анализа
является охарактеризование выбранных онимов (по подобранным критериям), а также
определение тех свойств имен собственных (и понятий, представителями которых
онимы

и

являются),

которые

обусловливают

их

потенциал

к

вторичному

использованию.
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FENOMEN PRECEDENSOWOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU ROSYJSKIM
Paulina MACHULSKA

Precedent phenomena in the modern Russian language

Abstract: In this article will be discussed about the emergence, existence and development
of precedent phenomena in the modern Russian language. In addition, will be made
an attempt to create of the structural classification of precedent phenomena.
Keywords: Russian language, precedent phenomena, structural classification of precedent
phenomena
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Początki kategorii precedensowości w językoznawstwie rosyjskim
Pojęcie precedensowości pojawiło się w językoznawstwie rosyjskim dzięki uczonemu
J. Karaulowi, który podczas wystąpienia na VI Międzynarodowym Kongresie Wykładowców
Języka Rosyjskiego w 1986 roku w swoim referencie pt. „Rola tekstów precedensowych
w strukturze i funkcjonowaniu tożsamości językowej” (ros.“Роль прецедентных текстов
в структуре и функционировании языковой личности”) użył po raz pierwszy terminu
„tekst precedensowy”. Pod terminem „tekst precedensowy” rozumiał teksty o charakterze
ponadjednostkowym – znane szerokiemu kręgowi ludzi, powiązanych wspólnym językiem
i kulturą. Dane zjawisko nie dotyczyło wyłączne pokolenia współczesnego: w dany system
mogły być uwikłane również pokolenia wcześniejsze lub następne. Wreszcie, według teorii
J. Karaulova, tekst precedensowy charakteryzował się powtarzalnością – regularnością
pojawiania się w formie aluzji, cytatu, streszczenia czy przytoczenia głównej idei. (Караулов
2007: 216). Takie szerokie rozumienie obejmowało również literaturę piękną oraz teksty
publicystyczne.
Teoria J. Karaulova szybko przyjęła się w językoznawstwie, a idea precedensowości
została przejęta i kontynuowana w badaniach innych językoznawców, co doprowadziło do
przeniesienia jej na inne fenomeny. Doprowadziło to do powstania odrębnej kategorii
w rosyjskim językoznawstwie – kategorii precedensowości.
Kategoria ta została zapoczątkowana w nauce przez grupę moskiewskich lingwistów,
działających w ramach seminarium „Tekst i komunikacja” (D. B. Bagaewa, D. B. Gudkow,
W. W. Krasnych, I. W. Zacharenko) (Szafernakier 2006: 380).
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Zjawisko precedensowości w językoznawstwie jest bezspornie kwestią wikłającą dwa
czynniki: język i kulturę.
Relacja język-kultura jest relacją współistnienia i obustronnego rozwoju (Должикова, online,
dostęp: 2017-05-20), innymi słowy: język odzwierciedla kulturę, kultura zaś dostarcza
językowi zjawisk i obiektów, wymagających nazwania.
Fenomeny precedensowe odgrywają rolę nośników i akumulatorów informacji
kulturowej. Zawierają „skondensowaną” informację o obiekcie.
Fenomen precedensowy – co to jest?
D. B. Gudkov fenomeny precedensowe określa jako jednostki znane większości
członków pewnej wspólnoty lingwokulturowej, które są przechowywane w pamięci
kolektywnej tej grupy oraz regularnie pojawiają się w mowie. Precedensowe fenomeny są
podstawowymi (centralnymi) elementami bazy kognitywnej, która stanowi zbiór i wyobrażeń
wszystkich użytkowników danego języka (Захаренко, Красных, Гудков, Багаева 1997: 82).
Fenomen precedensowy – jednostka językowa, istotna dla tej lub innej osoby podczas
procesu poznania, wywołująca konotacje określonego typu podczas identyfikacji. Fenomeny
precedensowe mają charakter ponadjednostkowy, tzn. są znane szerszemu gronu odbiorców
(Захаренко, Красных, Гудков, Багаева 1997: 82) (są rozpoznawane przez znaczną część
przedstawicieli

określonej

grupy

etniczno-lingwo-kulturowej).

Pod

fenomenem

precedensowym zawsze kryje się również dodatkowa kognitywna informacja.
Twórcy kategorii precedensowości twierdzą, że fenomeny precedensowe są
podstawowymi (centralnymi) elementami bazy kognitywnej, która stanowi zbiór wyobrażeń
wszystkich użytkowników danego języka.
Klasyfikacje fenomenów precedensowych
Fenomeny

precedensowe

można

klasyfikować

z

perspektywy

poziomu

ich

rozpoznawalności. Rozpoznawalność fenomenów precedensowych odbywa się na czterech
poziomach: indywidulanym (autoprecedensy), grupowym (precedensy społeczne), etnicznonarodowym (precedensy narodowe) oraz globalnym (precedensy uniwersalne) (Gos 2006:
80-81).
1. Autoprecedensy – precedensy o charakterze osobistym, do nich należą wspomnienia
i wyobrażenia zjawisk, które są istotne dla jednostki; fenomeny wzbudzające
konotacje konkretnego typu wyłącznie u jednostki;
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2. Precedensy społeczne – precedensy będące wspólnymi dla pewnej grupy (np. rodzina,
grupa studencka), użycie precedensu takiego typu skutkuje aktualizacją konotacji
podobnego typu u wszystkich członków grupy;
3. Precedensy narodowe – precedensy istotne dla narodu lub etnosu (np. dzieła literatury
pięknej, tekst Pisma Świętego);
4. Precedensy

uniwersalne

–

precedensy,

będące

wspólnymi

dla

wszystkich

przedstawicieli nacji ludzkiej (Gos 2006: 80-81). Do tej grupy precedensów lingwiści
podchodzą sceptyczne, gdyż niemożliwym jest wydzielenie takiej grupy precedensów,
które są w tym samym stopniu znane wszystkim ludziom. Oczywiście można podjąć
próbę wydzielenia grupy precedensów o charakterze ponadnarodowym i do nich
zaliczyć najpopularniejsze łacińskie sentencje lub cytaty z literatury światowej, kina
czy słowa znanych osób.
We współczesnej lingwistyce najpopularniejszą klasyfikacją tekstów precedensowych
jest klasyfikacja stworzona przez rosyjskich uczonych: D. B. Gudkowa i W. W. Krasnycha.
Dana klasyfikacja opiera się na kryterium funkcjonalno-strukturalnym, w której lingwiści
wyróżnili 4 podstawowe typy fenomenów precedensowych:
1. Tekst precedensowy – pełny i samodzielny wynik działalności językowej,
(pół)predykatywna jednostka; złożony znak, którego suma znaczeń komponentów nie
odpowiada jego ogólnemu znaczeniu. Tekst precedensowy jest znany dowolnemu
przeciętnemu członkowi danej grupy narodowo-kulturowej.
2. Precedensowa wypowiedź – reproduktywny wynik działalności językowej, pełna
i samodzielna jednostka, która może (lecz nie musi) być predykatywną; złożony znak,
którego suma znaczeń komponentów nie równa się jego ogólnemu znaczeniu.
3. Precedensowa nazwa

–

indywidualna nazwa, związana z: 1) z

szeroko

rozpoznawanym tekstem, będącym tekstem precedensowym; 2) z sytuacją,
rozpoznawaną przez naturalnych użytkowników języka i będącej precedensową.
4. Precedensowa sytuacja – pewna „sztampowa”, „idealna” sytuacja, wywołująca
określone konotacje (Gos 2006: 80-81) (Захаренко, Красных, Гудков, Багаева,
1997: 83).
Wyżej wymienione fenomeny precedensowe badacze rozdzielili na dwie grupy:
werbalne (precedensowe nazwy, precedensowe wypowiedzi) oraz werbalizowane, czyli takie,
które ulegają werbalizacji (precedensowe teksty, precedensowe sytuacje) (Красных 2002:
284).
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Kategoria precedensowości od czasów wystąpienia J. Karaulova w 1986 r. roku uległa
rozszerzeniu. W związku z tym badacze zaczynają rozdzielać precedensowe fenomeny
uwzględniając kryterium ich nie tylko werbalności i poziomu werbalizacji, ale ze względu na
możliwość lub niemożliwość ich werbalizacji. Doprowadziło to do wydzielenia dwóch
podstawowych grup: Precedensów werbalnych (do nich należą teksty w najszerszym
znaczeniu tego terminu) i precedensów niewerbalnych (do nich zaliczane są dzieła malarskie,
rzeźby, architektury czy utwory muzyczne) (Захаренко, Красных, Гудков, Багаева 1997:
83).
Nie jest to jedyna tendencja, wskazująca na rozrastanie się kategorii precedensowości
– w obrębie podkategorii werbalnych fenomenów precedensowych zauważa się parcelacja
i powstawanie innych subkategorii. Zauważyć to można w badaniach, prowadzonych nad
językiem rosyjskim, gdzie uwagę badaczy skupiają zjawiska, określane terminami:
„precedensowe antroponimy”, „precedensowe toponimy” (Berezovich, Anna SzafernakierŚwirko). W ramach kategorii „nazwa precedensowa” wyróżnia się „precedensowe nagłówki
gazetowe”, „precedensowe nazwy programów telewizyjnych”. Pojawiają się również terminy
„precedensowe onimy-neologizmy” (prace E. A. Nachimowej) (Нахимова 2011: 162-166),
„precedensowa data” (Высоцкая 2013: 119). (Data, manifestująca pewne wydarzenie, budzi
w odbiorcy dodatkowe konotacje, związane z danym świętem); „precedensowy styl”
(o którym można mówić w przypadku parodiowania lub umyślnej stylizacji) (Высоцкая
2013: 119); „precedensowe wydarzenie” – termin zastępujący określenie „precedensowa
sytuacja”, które nie jest precyzyjne, i, jak wskazuje na to I. W. Wysocka decyduje o tym
czynnik temporalny (Высоцкая 2013: 119) czy „precedensowy gatunek”, który rozumiany
jest przez I. W. Wysocką jako forma dyskursu (Высоцкая 2013: 124).
Przykładów można znaleźć więcej:

wspomniana wyżej

rosyjska badaczka

I. I. Wysocka stworzyła termin „precedensowy znak” („precedensowy znak komputerowy”),
pod którym rozumie dowolny, dwustronny znak językowy – może nim być morfem, fonem
lub słowo. Ma się tu na myśli przede wszystkim element graficzny, minimalną jednostkę
przekazania informacji, np. litera, znak interpunkcyjny. We współczesnym języku rosyjskim
przykładem znaku precedensowego może być litera, zapożyczona z alfabetu łacińskiego lub
grażdanki, znak dolara lub poczty elektronicznej (Высоцкая 2012: 134).
Ponadto

w

badaniach

współczesnych

lingwistów

spotkać

się

można

z „precedensowym przedstawieniem”, „precedensowym obrazem” czy „precedensowym
dźwiękiem” (Высоцкая 2012: 124).
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Jak widać kategoria precedensowości w języku rosyjskim uległa rozwojowi, dzięki
czemu powstają coraz to nowsze subkategorie w ramach, na pograniczu oraz poza obszarami
językoznawstwa. Opierając się na dostępnej literaturze przedmiotu oraz dokonując jej oceny
i dogłębnej analizy fenomeny precedensowe można roboczo podzielić na dwie grupy:
1. Fenomeny precedensowe werbalne – takie fenomeny równie często będą występować
w

formie

werbalnej,

zaliczymy

do

część

nich

tekstów

precedensowych

(w szczególności te o nieskomplikowanej strukturze), w tym precedensowe
wypowiedzi, precedensowe dźwięki (fonetyczne),
2. Fenomeny precedensowe werbalizowane – takie fenomeny mogą, acz nie muszą
występować w formie werbalnej, zaliczymy do nich część tekstów precedensowych
(w szczególności wszystkie te w rozumieniu J. Karaulowa), precedensowe sytuacje,
część precedensowych znaków (te, które obok szaty graficznej posiadają również
szatę fonetyczną), precedensowe dźwięki (muzyczne, onomatopeje),
3. Fenomeny precedensowe niewerbalne – takie fenomeny nie są ani werbalne, ani
werbalizowane,

np.

precedensowy

obraz,

precedensowy

znak

(graficzny),

precedensowy styl, precedensowy gatunek.
Połącznie
porządkowanie

dwóch
tych

teorii

fenomenów

klasyfikacji
z

fenomenów

uwzględnieniem

precedensowych

rozrostu

tej kategorii,

ułatwi
która

rozprzestrzenia się na inne sfery.
Rozwój tych kategorii, w szczególności ich rozrost wewnętrzny jest nieuchronny:
świadczy o tym przede wszystkim pojawianie się coraz to nowych fenomenów
precedensowych oraz potrzeba ich uporządkowania. Obecnie wraz z dynamicznymi zmianami
stylu życia ludzi zmieniają się również ich preferencje. Nie bez echa zostanie tu kwestia
popularyzacji i mocnej pozycji mass-mediów, przede wszystkim Internetu, co prowadzi do
zmniejszenia dystansu między użytkownikami, szybszej wymiany informacji (jak również
wymiany kulturowo-językowej), co w rezultacie prowadzi do tego, że świat stanowi jedną
wielką globalną wioskę i w takim „środowisku” o zapożyczenia i wpływy innych kultur na
zasób fenomenów precedensowych nietrudno.

Summary
This article discusses the development of temporalny category of precedent
phenomena: from lecture of the Russian scientist Yuri Karaulov in 1986 to nowadays, when
category of precedent phenomena extends beyond linguistics. The article was listed
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and summarized selected terms, derivatives and was made their classification from the point
of view of their verbal, verbalization and non-verbal.
Резюме
В

данной

статье

рассматривается

темпоральное

развитие

категории

прецедентности: начиная от выступления российского ученого Юрия Караулова в 1986
году, вплоть до современности, когда данная категория распространяется за пределы
лингвистики. В статье были приведены и кратко охарактеризованы некоторые
производные термины и была проведена их классификация с точки зрения их
вербальности, вербализации и невербальности.
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GNIAZDOWY JAKO STADIONOWY REŻYSER, CZYLI O METODACH
STEROWANIA TŁUMEM STOSOWANYCH PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE
DOPING NA MECZACH PIŁKARSKICH POLSKIEJ EKSTRAKLASY
Elżbieta BENKOWSKA

The techniques of crowd control used by the football fans leaders
at football matches in Poland
Abstract: In my paper I’m analyzing the etymology of polish lexemes “gniazdowy”,
“młynowy” and “młynarz” in the meaning of “a person or football fan, who direct other
football fans during the football match” and I’m also examining the techniques of crowd
control used by that kind of person.
Keywords: football fans, hooligans, crowd control, techniques, gniazdowy, młynowy
Contact: Uniwersytet Gdański; ebenkowska@gmail.com
Wstęp
W pierwszej części niniejszego artykułu badam leksemy gniazdowy, młynowy
i młynarz oraz ich występowanie słownikach języka polskiego, także tych internetowych,
w wersji on-line Narodowego Korpusu Języka Polskiego, a także w prasie, na forach
i w Internecie, w znaczeniu ‘osoby prowadzącej doping’, w którym używane są w gwarze
środowiskowej polskich kibiców piłkarskich. W drugiej części tekstu przedstawiam wybrane
techniki budowania tożsamości wśród kibiców oraz metody stosowane przez osoby
prowadzące doping do sterowania obecnym na stadionie tłumem. Materiał badawczy
zebrałam ze stron internetowych poszczególnych grup kibiców, z forów oraz obserwacji
poczynionych przez mnie na meczach piłki nożnej polskiej ekstraklasy. We wszystkich
przytoczonych przez mnie cytatach zachowałam oryginalną pisownię.
W związku z tym, że publikacji dotyczących kibiców piłkarskich, a szczególności
używanej przez nich gwary środowiskowej, wciąż jest mało, większość moich źródeł
stanowią zasoby internetowe.
Analiza leksemów gniazdowy, młynowy i młynarz
Choć według „Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny“ gniazdowy to
‘pochodzący od gniazda przymiotnik; taki, który dotyczy gniazda jest charakterystyczny dla
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gniazda, związany jest z gniazdem – miejscem wylęgu i wychowywaniem potomstwa przez
ptaki’ (Zgółkowa 1997: 379), to już internetowy „«miejski» Słownik slangu i mowy
potocznej” podaje następującą definicję tegoż leksemu: ‘człowiek prowadzący doping na
trybunie najbardziej fanatycznych fanów danego klubu, piłki nożnej. Stoi na gnieździe, stąd
nazwa’1. Również w internetowym „Słowniku języka polskiego”, pod hasłem gniazdowy,
znaleźć można komentarz napisany przez „gościa”, który podaje własną definicję tego
terminu – ‘osoba (kibol) znajdująca się na gnieździe w młynie (trybunie, gdzie odbywa się
doping) odpowiedzialna za prowadzenie profesjonalnego dopingu podczas meczu oraz
koordynacji przebiegu opraw meczowych’2. Gniazdem zaś określa się ‘podest, na którym stoi
osoba prowadząca doping’, tak jak obrazuje to zdjęcie poniżej, na którym widać jak otoczony
bębniarzami Piotr Staruchowicz zachęca innych kibiców Legii Warszawa do głośnego
dopingu.

Rysunek 1 „Gniazdo legijne, czyli 90 minut energii.“ Fot. Marcin Kalita (Futbolfejs.pl, 03.04.2016 r.,
dostęp z: http://futbolfejs.pl/ekstraklasa/legia-lechia-to-byl-mecz-walki-galeria/ 2016-06-01)

1

Dostęp z: http://www.miejski.pl/slowo-Gniazdowy (2017-06-01).
Dostęp z: http://sjp.pl/gniazdowy (2017-06-01).
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Narodowy Korpus Języka Polskiego nie notuje gniazda w znaczeniu ‘miejsca,
z którego prowadzony jest doping’, ani gniazdowego jako ‘osoby prowadzącej doping’,
aczkolwiek z łatwością można odnaleźć w prasie przykłady użycia tego drugiego leksemu,
np.:
„Gniazdowy Lecha z zakazem wejścia na mecze”3 – Gazeta Wyborcza Poznań.
„Gniazdowy Widzewa: Wyjazdy to najlepsza część kibicowskiego życia
(WYWIAD cz. 1)” 4 – serwis Gol24.pl.
„Sprzeciwianie się grupom decyzyjnym może mieć różne skutki. W poprzednim
sezonie jeden z kibiców został pobity, bo nie chciał śpiewać tak jak nakazywał
»gniazdowy« (osoba, która prowadzi doping)”5 – Gazeta Wyborcza Kraków6.
Uznać zatem można, iż w gwarze środowiskowej polskich kibiców piłkarskich
gniazdowy to ‘ten, który stoi na gnieździe i kieruje z niego dopingiem kibiców”, przy czym
gniazdo to ‘podest umieszczony na trybunie najbardziej zagorzałych kibiców danego klubu”.
Z kolei młynowy7 w polszczyźnie to ‘taki, który dotyczny młyna, jest związany
z młynem – zakładem przemysłowym’ (Zgółkowa 1999: 357), jednakże w „Słowniku
polskiego kibica“ umieszczonym na stronie intermetowej Sportowacracovia.com, termin ten,
użyty w funkcji rzeczownika, oznacza ‚osobę prowadzącą doping‘8. Muszę tu jednak
nadmienić, iż młyn w języku polskim nosi nie tylko znaczenie ‘zakładu przemysłowego,
w którym miele się zboże na mąkę‘, lecz w potocznej polszczyźnie bywa również używany
jako określenie ‘wielości zdarzeń otaczających kogoś‘ (Zgółkowa 1999: 355-6). O ile,
Narodowy Korpus Języka Polskiego nie odnotowuje użycia młynowego w kibicowskim
znaczeniu, o tyle znaleźć można w jego zasobach takiż cytat dotyczący młyna: „Szalikowcy
Widzewa tłumaczą, że «młyn» przyciąga jak magnes. Tam stoją najwierniejsi kibice, na
3

Dostęp z: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,19581401,gniazdowy-lecha-z-zakazem-wejscia-namecze.html (2017-06-01).
4
Dostęp z: http://www.gol24.pl/kibice/a/gniazdowy-widzewa-wyjazdy-to-najlepsza-czesc-kibicowskiego-zyciawywiad-cz-1,9581120/ (2017-06-01).
5
Dostęp z: http://wyborcza.pl/1,75398,15623528,Klub_to_my__Portret_kibola_z_miasta_derbowego.html
(2017-06-01).
6
Warto tu zauważyć, że tylko w jednym z przytocznych przeze mnie przykładów użyto cudzysłowu przy słowie
gniazdowy, co świadczyć może o tym, iż to kibicowskie znaczenie tego terminu znajduje się na pograniczu
języka potocznego i gwary środowiskowej kibiców piłkarskich, lub też o braku świadomości językowej autorów
pozostałych dwóch artykułów.
7
W internetowym „Słowniku języka polskiego” przy haśle młynowy znajduje się ten sam komentarz autorstwa
„gościa”, który był umieszczony pod hasłem gniazdowy, czyli „osoba (kibol) znajdująca się na gnieździe
w młynie (trybunie, gdzie odbywa się doping) odpowiedzialna za prowadzenie profesjonalnego dopingu
podczas meczu oraz koordynacji przebiegu opraw meczowych” (SJP, dostęp z: http://sjp.pl/m%C5%82ynowy,
(2017-06-01).
8
Dostęp z: https://sportowacracovia.com/slownik-polskiego-kibica/ (2017-06-01).
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Widzewie jest ich trzy tysiące. To oni najgłośniej śpiewają, klaszczą i biją się z innymi
kibicami9”, pochodzący z artykułu Pawła Wesołowskiego opublikowanego w Gazecie
Wyborczej 5 kwietnia 1997 roku. Natomiast „«miejski» Słownik slangu i mowy potocznej”
wskazuje, iż młyn to ‘Sektor na stadionie, w którym gromadzą się najwierniejsi i zagorzali
kibice danej drużyny, angażujący się w ciągły doping (na stojąco), oprawy meczowe itp.
Także: grupa fanatycznych i najwierniejszych kibiców na stadionie’10. Wydaje się zatem, iż
ze względu na emocje towarzyszące kibicom podczas meczu, jak i poprzez skojarzenie z
potocznym

młyna

znaczeniem

jako

‘wielości

otaczających

zdarzeń’

powstało

środowiskowego znaczenie tego słowa jako ‘grupy zagorzałych fanów lub stadionowej
trybuny, na której się znajdują’, zatem młynowy to ‘ten, który steruje młynem, czyli grupą
najbardziej zagorzałych fanów danego klubu’.
Od młyna pochodzi również, nienotowany w tym znaczeniu przez Narodowy Korpus
Języka Polskiego, termin młynarz,
który

wedle

„Słownika

zamieszczonego

kibica”

na

blogu

„Vanhools”, również oznacza ‘osobę
doping’11.

prowadzącą

W przeciwieństwie do gniazdowego
i młynowego
a nie

jest

rzeczownikiem,

przymiotnikiem

w

funkcji

rzeczownika, gdyż został utworzony
za

pomocą

przyrostka

-arz,

charakterystycznego dla tworzenia
nazw

wykonawców

i derywatów

czynności

charakteryzujących.

W Internecie z łatwością znaleźć
można

przykłady

jego

użycia:

„Dariusz z Chełmu, kibic Biało- Rysunek 2 Młynarz kibiców Lechii Gdańsk, który stoi nie na
gnieździe, lecz na beczce. fot. Mariusz Huba, zdj. wykonane

Zielonych, został kilka miesięcy 1.10.2005. (Dostęp z: http://lechia.gda.pl/galeria/1157/112123/,
(2017-06-01)
9

Dostęp z: http://nkjp.uni.lodz.pl/ParagraphMetadata?pid=987f9f01aaf905534d67a3aca09b124e&match_start
=34&match_end=38&wynik=1 (2017-06-01).
10
Dostęp z: http://www.miejski.pl/slowo-M%C5%82yn (2016-06-01).
11
Dostęp z: http://vanhools.blog.onet.pl/2007/02/12/slownik-kibica/ (2017-06-01).
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temu nowym młynarzem na stadionie Lechii12” lub „U nas nie ma gniazdowego, u nas jest
młynarz13 i stoi sobie na beczce14“.
Gniazdowy, młynowy i młynarz to środowiskowe określenia ‘osoby prowadzącej
doping kibiców danej drużyny na meczu piłki nożnej, często samej będącej kibicem’
nienotowane w tym znaczeniu przez Narodowy Korpus Języka Polskiego, ani papierowe
słowniki języka polskiego, jedynie przez „«miejski» Słownik slangu i mowy potocznej”,
aczkolwiek funkcjonujące w prasie i w gwarze subkultury kibiców piłkarskich w Polsce, przy
czym pierwszy leksem powstał od miejsca, z którego ta osoba steruje innymi, zaś pozostałe
dwa – od środowiskowego określenia sterowanej grupy zagorzałych fanów danej drużyny
piłkarskiej.
Wybrane metody sterowania tłumem stosowane przez osoby prowadzące doping
Nie każdy może być gniazdowym, młynowym czy młynarzem15, by osiągnąć tę pozycję
trzeba być, po pierwsze, akceptowanym przez daną grupę kibiców, po drugie należy posiadać
silną i charyzmatyczną osobowość, po to by móc w czasie meczu zarażać swoim
zaangażowaniem kilkutysięczną grupę nieznających się osób. Ułatwieniem jest to, że kibic
prowadzący doping, znajduje się na podwyższeniu u dołu trybuny, tak by mógł wszystkich
widzieć i by wszyscy go widzieli, a atrybutem jego władzy jest mikrofon lub megafon, przez
który komunikuje się z obecnymi na trybunie osobami. Nie wystarczy to jednak do tego, by
zmotywować tłum do głośnego i synchronicznego śpiewania, skakania, czy klaskania, dlatego
też kibice stosują różne metody sterowania tłumem, po to by jak najlepiej wesprzeć piłkarzy,
ale też by stworzyć swoiste widowisko.
Jednym z najważniejszych sposobów jest zbudowanie tożsamości grupy, tak jak robią
to członkowie Stowarzyszenia Kibiców Śląska Wrocław w opublikowanym przez siebie
nowym regulaminie Trybuny B, w którym to jasno określają kim są:
WITAJ, ZNAJDUJESZ SIĘ NA TRYBUNIE B, PANUJĄ TU ZASADY
INNE NIŻ NA POZOSTAŁYCH TRYBUNACH, WSZYSCY TUTAJ
JESTEŚMY FANATYKAMI. (…) JEŻELI NIE JESTEŚ FANATYKIEM I
PRZYSZEDŁEŚ TYLKO OGLĄDAĆ MECZ, JAK NAJSZYBCIEJ OPUŚĆ
12

Dostęp z: http://lechia.gda.pl/artykul/11888/ (2017-06-01.).
Rzeczywiście młynarz kibiców Lechii Gdańsk, jeszcze na starym stadionie stał na beczce, a nie na gnieździe,
jak widać na zdjęciu powyżej.
14
Dostęp z: http://www.kibice.net/forum/viewtopic.php?t=2135#p621758 (2017-06-01).
15
Gniazdowego, młynowego czy młynarza nie należy utożsamiać z liderem danej grupy kibiców, może nim być,
ale nie musi. Podobnie jest na planie zdjęciowym, na którym to reżyser może sam ustawiać statystów, ale może
też siedzieć przed monitorem, a to zostanie pozostawić do wykonania II reżyserowi.
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TĘ TRYBUNĘ. STADION JEST NA TYLE DUŻY, ŻE ZNAJDZIESZ
MIEJSCE DLA SIEBIE16.
Jak widać w przytoczonym cytacie, nie wystarczy być kibicem, trzeba być fanatykiem,
lecz fani Śląska Wrocław nie poprzestają na tym i w kolejnych punktach, równie precyzyjnie
nakreślają cel grupy oraz sposób, w jaki należy go osiągnąć:
GŁÓWNYM CELEM NA TEJ TRYBUNIE JEST DOPING NASZEGO
UKOCHANEGO ŚLĄSKA. NIEZALEŻNIE OD WYNIKU, POGODY I
TWOJEGO STANU ZDROWIA, JESTEŚ TUTAJ ŻEBY ŚPIEWAĆ,
SKAKAĆ, BAWIĆ SIĘ I WYRAŻAĆ SWOJE EMOCJE. NIE ZMIENIA
FAKTU TO ILE MASZ LAT, ILE WYJAZDÓW, OD KIEDY CHODZISZ
NA MECZE. JESTEŚ TU ŻEBY ŚPIEWAĆ PRZEZ 90 MINUT17.

Klub zdaje się być tu dobrem nadrzędnym, które na czas meczu należy wynieść ponad
własne ja, dzięki czemu spaja ono daną grupę. Ważnym elementem jest też określenie
wspólnego wroga, którym są najczęściej kibice i piłkarze przeciwnej drużyny18.
Kolejną grupotwórczą techniką jest wspólny strój, podobnie jak w przypadku strojów
ludowych czy mundurów wojskowych, ubrania w barwach ulubionego klubu pełnią rolę
identyfikacyjną. Dzięki nim, kibice jedynie za pomocą wzroku, są w stanie określić kto jest
swój, a kto obcy, tj. ten, kto nosi taką samą koszulkę jak ja lub ma taki sam szalik, wyraża ten
sam światopogląd, jest swój i razem tworzymy grupę. Co więcej, „uświęcone symbole
powodują rodzenie się w grupie ludzi specyficznej solidarności, stanu, który cechuje, się
«mocą emocjonalną», wywołującą w jednostkach poczucie siły, motywacji i nadziei. Warto
podkreślić, że – oczywiście na własny sposób – kibice wiążą z klubem czy barwami takie,
właśnie zbiorowe, silnie emotywne przeżycia: «Tak, to zawsze powoduje dodatkowe ciarki,
które przechodzą po plecach, gdy widzi się cały stadion wynoszący szaliki, śpiewający na
wejście piłkarzy nasz hymn»”, jak pisze Robert Kossakowski w swoim artykule „Barwy,
tradycja, społeczność – Lechia Gdańsk i jej kibice” (Kossakowski 2015: 168). Dodatkowo
duża ilość ludzi ubrana w jednolite kolory wzbudza zainteresowanie postronnych, a także
może służyć zastraszeniu przeciwnika.

16

Dostęp z: http://kibiceslaska.pl/nowy-regulamin-trybuny/ (2017-06-01).
Tamże.
18
Kibice różnych drużyn tworzą między sobą tzw. zgody czyli pakty przyjaźni i podczas takich meczy panuje
spokojniejsza atmosfera.
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Inną metodą, stosowaną w czasie meczów, jest angażowanie kibiców w czynny
doping, poprzez rozdanie im proporców lub powierzenie tzw. sektorówki – ogromnej flagi
zajmującej swoją powierzchnią cały sektor (stąd nazwa), często z treścią wyrażająca
zbiorowy światopogląd. Gestem tym przekazywany jest pozawerbalny komunikat: „Jesteś
częścią mojej grupy. Widzę Cię i chcę żebyś przyjął odpowiedzialność za ten transparent/za
tę flagę) i walczył z nami. Ufam Ci i mam nadzieję, że nas nie zawiedziesz“. Metoda ta,
oprócz umocnienia więzi w grupie, niesie za sobą również wartości estetyczne, tj. z daleka
jednobarwny, krzyczący, skaczący i machający transparentami tłum, wygląda bardzo
atrakcyjnie i intrygująco.
Najważniejszą techniką spajającą tłum i pozwalającą nim sterować są wspólne śpiewy,
które od wieków obecne są podczas religijnych obrzędów, ale też w wojsku, czy chociażby
przy ognisku w czasie obozów harcerskich, jednakże były również stosowane przez systemy
totalitarne. Teksty kibicowskich przyśpiewek budują tożsamość grupy i wyrażają zbiorowy
światopogląd, jak na przykład w hymnie kibiców Arki Gdynia:
Żółte jest Słońce – Niebieskie Niebo
To właśnie barwy klubu naszego
Kibicowanie to nie zabawa
Arka to dla nas – Honoru Sprawa
Arkowcy, Arkowcy, Wielki MZKS
Arkowcy, Arkowcy, Wielki MZKS.19
W pierwszych wersach określono barwy klubu, zaś w kolejnych wagę kibicowania,
które jest sprawą honoru, a nie zabawą, zaś w refrenie powtarzana jest nazwa grupy –
Arkowcy. Co ciekawe, do tworzenia przyśpiewek kibice wykorzystują przede wszystkim
utwory popularne i znane większości społeczeństwa, i tym samym łatwiej przyswajalne przez
tłum, np.: O mój rozmarynie, Marsz Pierwszej Brygady, czy Yellow Submarine The Beatles20.
Czasem mecze rozgrywane są bez udziału kibiców przeciwnika i wtedy trudno
zmotywować jest tłum do czynnego kibicowania, dlatego popularną techniką jest dzielenie
grupy na dwie strony (prawą i lewą), tak by rywalizowały ze sobą o to, która z nich głośniej
krzyczy dane hasło, lub by śpiewały naprzemiennie kolejne wersy danej przyśpiewki.
Metoda ta jest również popularna na koncertach muzycznych, a jej skuteczność jest wynikiem
tego, iż rywalizacja jest naturalną i silną motywacją dla każdego człowieka.
19

Dostęp z: http://www.tekstowo.pl/piosenka,arka_gdynia,rota_hymn.html (2017-06-01).
Dostęp z: http://lechia-gdansk.pl/page/show/spiewnik (2017-06-01).
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Zakończenie
Gniazdowy, młynowy i młynarz to leksemy powszechne w języku polskim, jednakże
nienotowane przez Narodowy Korpus Języka Polskiego i papierowe słowniki języka
polskiego, jako miana ‘osoby prowadzącej doping kibiców na meczu piłki nożnej’ używane w
gwarze środowiskowej polskich kibiców piłkarskich. Pierwszy z tych terminów wywodzi się
od gniazda oznaczającego ‘podest, na którym stoi osoba prowadząca doping na meczu
piłkarskim”, zaś pozostałe dwa od młyna, jako określenia ‘grupy zagorzały kibiców na meczu
piłki nożnej lub stadionowej trybuny, na której się znajdują”. W przeciwieństwie do języka
złodziei, mowa używana przez subkulturę kibiców nie jest tajna, o czym świadczą
podejmowane przez nich inicjatywy leksykograficzne w postaci tworzonych amatorsko
słowników kibica.
Obecnie
kibicowskiego

osoby prowadzące
widowiska,

jednakże

doping na
do

meczach

sterowania

piłkarskich

tłumem

nie

to

reżyserzy

wystarczy

silna

i charyzmatyczna osobowość, potrzebne są specjalne techniki, a także idea i niezłomną w nią
wiara, którą posiada sterujący i którą potrafi zarazić innych. Stosowane przez niego metody
takie jak budowanie tożsamości, jasne określenie celu i zbiorowego światopoglądu, tworzenie
emocjonalnej więzi z klubem, noszeniem strojów w klubowych barwach, angażowanie ludzi
do czynnego kibicowania poprzez przekazywanie im flag, kartonów, czy transparentów,
a także wspólne śpiewy w rytm popularnych melodii, działają grupotwórczo, ale służą też
stworzeniu widowiska. W dobie Internetu, o który rozszerzyła się pozastadionowa
rywalizacja między różnymi grupami kibiców, wszelkie meczowe oprawy przygotowywane
są z dużym wyprzedzeniem, w dniu meczu zaś utrwalane na filmach i zdjęciach, które to
następnie publikowane są w mediach społecznościowych i serwisach typu YouTube. Nie
tylko po to, by mogli zobaczyć je kibice niemogący dotrzeć na stadion, ale po to też, by
zachęcić nie-kibiców do przyjścia na mecz, jak i po to, by pokazać fanom innych drużyn, że
są od nich lepsi, gdyż kibicowanie już dawno przestało być jedynie wsparciem dla piłkarzy,
a stało się pokazem umiejętności lub nawet demonstracją siły.

Summary
Gniazdowy, młynowy i młynarz are common lexemes in Polish, however, unnoted
in the meaning of a person or football fan, who direct other football fans at football match
by National Corps of Polish Language and paper dictionaries, but used as that in slang
of polish football fans. The techniques of crowd control used by football fans such as
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common singing, jumping or clothing, are building the identity of the group and also are
improving show created by them, because nowadays supporting a favorite team is also
a demonstration of skills and power.
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ANALIZA DYSKURSU SUBKULTURY SKATEBOARDINGU NA PRZYKŁADZIE
IOWYCH
Wojciech KADŁUBIEC

Analyzing discourse of skateboarding subculture on example of community portals

Abstract: This article introduces discourse asa kind of categorized abstraction, which shapes
the subject plain. Skaters who are creating social groups and organizing, building their own
identity, pripheral culture, which is working on the border of the main culture and existing
within it. Presented considerations are showing connections between discourse analysis, and
ways of communication and organisation of subculture by her users, where specific language
and way of communication refers to common plain, which creates and develops identity
of skaters, who are being researched.
Keywords: discourse analysis, subculture, skateboarding, social media
Contact: Uniwersytet Ostrawski; kadlubiecwojciech@gmail.com
Wstęp
Analiza dyskursu zyskała ogromną popularność wśród wielu dziedzin nauk
humanistycznych. Nagromadzenie teorii i refleksji paradoksalnie utrudnia sformułowanie
i sprecyzowanie tego czym jest opisywany dyskurs. Pojęcie dyskursu, jak większość pojęć
z zakresu humanistyki jest nieostre, wręcz rozmyte i pokrywające się z innymi pokrewnymi
terminami. Najlepszym tego przykładem jest definicja terminu kultura. Istnieje wiele definicji
kultury, często bardzo rozbieżnych, które wzajemnie się wykluczają. Johann Herder,
niemiecki filozof już w XIII wieku pisał iż: ,,Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo
kultura i nic bardziej zwodniczego, jak stosowanie go do całych ludów i całych epok” (Herder
1962: 4).

Konceptualizacja dyskursu
Podobnie rzecz tyczy się definicji terminu dyskurs, który może być interpretowany
w bardzo różny i rozbieżny sposób. Wybranie adekwatnej definicji dyskursu jest zadaniem
podstawowym i niezwykle istotnym gdyż stanowi punkt wyjścia dla danej dziedziny nauki
i dla potrzeb samego badacza. Dyskurs jest kategorią relatywną, którego znaczenie, zakres
i użycie są determinowane przez konkretny paradygmat teoretyczny oraz tradycje badawcze
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różnych środowisk naukowych1. Dlatego też każdy badacz niezależnie od dyscypliny, którą
uprawia powinien dobierać charakter dyskursu do własnych potrzeb. Na potrzeby owego
artykułu posłużę siędość prostą i zwięzłą definicją zaproponowaną przez Stanisława Grabiasa:
,,Dyskursem nazwijmy ciąg zachowań językowych, których postać zależy od tego, kto mówi,
do kogo, w jakiej sytuacji i w jakim celu” (Grabias 1997: 264).
Przedstawiona definicja dyskursu stanowi punkt wyjścia do rozważań dotyczących
komunikacji pomiędzy członkami badanej subkultury skateboardingu, gdzie kontekst zależny
jest od ideologii, charakteru i norm kulturowych, które owa kultura alternatywna reprezentuje.
Zanim przejdę do opisu samej subkultury i jej specyfiki chciałbym przytoczyć słowa Michaiła
Bachtina, rosyjskiego literaturoznawcy, który pisał iż: ,,W każdym momencie swojego
historycznego istnienia język jest wieżą Babel, wcielonym współistnieniem społeczno
ideologicznych sprzeczności. Pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, pomiędzy różnymi
epokami, kierunkami, szkołami, grupami społecznymi itp. Owe języki krzyżują się ze sobą
tworząc nowe, społecznie typowe języki” (Bachtin 1982: 120).
Wspomniane przez autora ,,społecznie typowe” języki, mogą stanowić punkt wyjścia
do rozważań nad daną grupą społeczną. Badając język danej subkultury lub też grupy, która
posiada wspólne cele, normy kulturowe, status quo,środowisko itp. należy przede wszystkim
uwzględnić kontekst i podłoże kulturowe na podstawie którego występuje taka a nie inna
komunikacja pomiędzy uczestnikami a tym samym specyfika języka, którywykorzystywany
jest do opisu i interpretacji otaczającej rzeczywistości.

Skateboarding jako subkultura
Subkultura ( z języka łacińskiego sub + kultura), według Słownika Języka Polskiego,
oznacza: wzory, zasady, normy zwyczajowe przyjęte i obowiązujące w jakiejś grupie,
odmienne od przyjętych przez ogół społeczeństwa2. Twórcą pojęcia subkultura jest Milton
M. Gordon, który zdefiniował ją jako: ,,kombinację mierzalnych sytuacji społecznych, takich
jak: pozycja klasowa, pochodzenie etniczne, terytorialne, miejsce zamieszkania w mieście lub
na wsi oraz przynależnośćreligijna, tworzących w połączeniu funkcjonalną jedność,
wywierającą na jednostkę całościowy wpływ” (Siemaszko 1993: 134).

1

Witosz, B. Kategoria dyskursu w polonistycznej edukacji akademickiej. In Czachur, W., Kulczyńska,
A. i Ł. Kumięga, eds.: Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne. Kraków: UNIVERSITAS, 2016,
s. 20-21.
2
Dostęp z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/Subkultura.html (2017-03-20).
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Innymi słowy subkultura to wydzielony według pewnego kryterium segment życia
społecznego i jego kultury. Odnosi się ona do wszelkich podmiotów społecznych jak na
przykład do mniejszości społecznych, narodowych, zawodowych 3. Możemy mówić
o subkulturze myśliwych, marynarzy, wędkarzy, o subkulturze wspólnoty religijnej, dzieci,
jak

również

o

subkulturze

skinów,kibiców,

przestępców

itp.

Spoiwem

każdego

funkcjonującego społeczeństwa jest kultura, która nadaje mu specyfikę i tożsamość4.
Skateboarding (deskorolka) może być opisana jako akt jeżdżenia, wchodzenia
w interakcję z deskorolką. Osoba jeżdżąca na deskorolce nosi miano skateboardera – często
błędnie określanego mianem skejta5. Skateboarding może być postrzegany i interpretowany
w wieloraki sposób. Może to być dyscyplina sportowa, forma sztuki, hobby, czy też środek
transportu szczególnie popularny w przestrzeni miejskiej. Wspomniany element artystyczny
jest pojęciem niezwykle rozległym. Na wstępie należy zaznaczyć, iż jazda na deskorolce
poprzez tricki- ewolucje, wykorzystywanie przestrzeni i architektury rozwija kreatywność
jednostki. Jednym z podstawowych aspektów wyróżniających deskorolkę spośród innych
dziedzin sportowych jest ,,wolność”. Deskorolka nie jest obłożona normami, które miałyby
opisywać, w jaki sposób należy lub nienależny się poruszać.
Oczywiście istnieją pewne wzorce, nabywane poprzez wzajemne naśladownictwo
skateboarderów, które są szczególnie pomocne dla osób początkujących i ułatwiają naukę
jazdy na deskorolce. Współczesny skateboarding charakteryzuje duża różnorodność stylów
jazdy i sposobów uprawiania tej dyscypliny.Najbardziej popularną i powszechną formą jazdy
na deskorolce jest street, czyli jazda uliczna przy użyciu architektury i przestrzeni miejskiej.

Geneza streetu
Początki deskorolki można określać mianem jazdy streetowej, gdzie za przestrzeń
użytkową służą powierzchnie, które pozwalają na płynną jazdę. Są to głównie beton, asfalt,
kostka brukowa, marmur itp. Dzięki równej nawierzchni deskorolkowiec może wykonywać
różne ewolucje w postaci obrotów, skrętów, jazdy na dwóch przednich, bądź tylnych kołach
oraz zmiany pozycji ciała. Z czasem wraz z rozwojem sprzętu i umiejętności użytkownicy,
zaczęli zjeżdżać z krawężników oraz dokonywać prób wybicia się na przykład przy użyciu
3

Kołodziejek, E. Człowiek i świat w języku subkultur. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, 2015, s. 15.
4
Sztompka, P. Socjologia. Analiza Społeczeństwa. Kraków: Znak, 2004, s. 241.
5
Skejt to osoba nosząca luźne bluzy z kapturem i spodnie z obniżonym krokiem, która słucha hip-hopu. Kiedyś
często utożsamiana z deskorolka gdyż początki deskorolki m. in. w Polsce były powiązane z rozwojem
subkultury hip-hopu.
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platform przystosowanym do wjazdu wózków inwalidzkich, czy też próbując swoich sił
w downhillu. Downhill to forma jazdy polegająca na zjeżdżaniu przy dużej prędkości ze
wzniesień i dróg charakteryzujących się dużym kątem nachylenia.
Każdy deskorolkowiec posiada własny styl, ewolucje i preferencje dotyczące sposobu
i miejsca jazdy na deskorolce, co jest swego rodzaju fenomenem. Możliwość indywidualnej
interpretacji i działalności bez narzuconych reguł i wytycznych (co ma miejsce w przypadku
sportów zinstytucjonalizowanych tzw.,,tradycyjnych”) czyni deskorolkę niezwykle atrakcyjną
formą wyrażania samego siebie, czy też po prostu pozwala aktywnie i w ciekawy sposób
zapewnić jednostce rozrywkę i organizację wolnego czasu. Niezwykle trudno jest
zdefiniować, czym jest deskorolka z perspektywy jej użytkowników. Akt jazdy na desce
postrzegany jest w wieloraki sposób w zależności od osoby, która ową dyscyplinę uprawia.
Młodzi ludzie spotykają się na co dzień aby wspólnie pojeździć i nawzajem się motywować
do wykonywania coraz trudniejszych ewolucji. Jest to typowe zjawisko w deskorolce
i ogólnie przyjętym jest wspieranie się nawzajem nawet dwóch obcych osób, które wchodzą
w interakcję poprzez wspólną pasję i poczucie tożsamości płynące z jazdy na deskorolce.
Prowadzi to do zawiązywania się relacji i przyjaźni pomiędzy skateboarderami.
Deskorolka nie zna żadnych granic. Bez względu na płeć, etniczność, przekonania,
orientację seksualną i wiek, deskorolkowcy z założenia akceptują innych uczestników owej
subkultury, ponieważ właśnie tworzenie się więzi pomiędzy członkami danej grupy jest
czynnikiem kulturotwórczym oraz wymogiem do dalszego rozwoju zarówno tej dyscypliny
jak i umiejętności każdego jejuczestnika.Grupy deskorolkowe składają się z kilku bądź
kilkunastu osób i tworzone są często w sposób nieuświadomiony. Osoby jeżdżące na przykład
w tym samym mieście, na tym samym osiedlu lub też spotykające się na lokalnym skateparku
zawiązują więzi koleżeńskie, które poprzez interakcję i deskorolkę ulegają zacieśnianiu.
Z czasem grupa obiera swoją nazwę, ideologię, zaczyna się integrować oraz identyfikować.
Proces ten może mieć charakter lokalny i odnosić się do jednego ośrodka miejskiego, lub
regionalny, gdzie pojawia się jeden ośrodek główny, który integruje grupy deskorolkowe
z innych miejscowości (na przykład Katowice).
Język subkultury
Skateboarding posiada własny język, który zawiera uniwersalne formy stosowane
przez wszystkich deskorolkowców należących do owej kultury alternatywnej. Jest to swego
rodzaju fenomen, gdyż każdy deskorolkowiec na świecie, wkraczając w kulturę
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skateboardingu, przyswaja i przejmuje wzorce, symbole, zasady a przede wszystkim język
subkultury. Nazwy poszczególnych ewolucji, tricków, przeszkód, części i akcesoriów do
deskorolki, poza funkcjonującymi zamiennikami stosowanymi wśród danej narodowości,
posiadają wszechobecnie stosowaną, uniwersalną formę amerykańską6. Język subkultury jest
wytworem zwartej grupy społecznej. Pewien specyficzny sposób myślenia i interpretowania
rzeczywistości przez członków danej grupy wymaga posługiwania się własnym systemem
językowym, który będzie służył wyrażaniu preferowanych wartości. Innymi określeniami,
które są stosowane zamiennie wobec nazwy język subkultury są: socjolekt, slang i żargon.
Slang uznany został jako określenie języka młodzieżowego, żargon z kolei jako język, którym
komunikują się członkowie grup przestępczych7. Język poszczególnych subkultur różnicuje
tak zwana leksyka swoista, która obejmuje te neologizmy, które są ściśle związane z typem
aktywności właściwej każdej subkulturze.
Slang może być postrzegany jako swoisty rodzaj językowej igraszki, w której
wytwarzany język nie jest wymagany, lecz często tworzony jako urozmaicenie. Owo
urozmaicenie może być również rozumiane jako metafora, która jest jednym z najbardziej
uniwersalnych mechanizmów komunikacyjnych. Posługiwanie się metaforą w języku
subkultury odbywa się poprzez wykorzystanie wspólnych dla danej grupy społecznej
asocjacji i stereotypów. Innymi słowy odbiorca metafory, który jest jednocześnie
uczestnikiem wspólnoty może bez trudu odtworzyć i odszyfrować jej właściwy sens.
Opisywanie rzeczywistości na swój sposób wymaga również posługiwania się
terminami własnymi, które mogą manifestować przynależność do danej subkultury.
Skateboarding posiada własny zwerbalizowany język, który składa się z terminów
uniwersalnych oraz charakterystycznych dla danej grupy, regionu, państwa itp. Terminologia
o charakterze uniwersalnym jest ogólnie przyjęta na całym świecie i wykorzystywana przez
deskorolkowców do własnego opisu rzeczywistości. Służy ona najczęściej przy opisywaniu
i rozróżnianiu ewolucji i trików, których terminologia została ujednolicona. Większość
terminów jak na przykład slide, grind, grab, flip, to po prostu angielskie określenia czynności
wykonywanych przez skateboardera. Opis trików i nazewnictwo rozpowszechniło się
i zostało utworzone w USA, dlatego też obserwując deskorolkowców na przykład w Polsce,

6

Jeżdżąc i wchodząc w interakcję z deskorolkowcami pochodzącymi np. z Chin, Estonii, Brazylii, Hiszpanii,
czy też Kanady, pomimo różnic językowych i kulturowych, stosowaliśmy identyczne określenia, nazwy
ewolucji, interpretację przestrzeni miejskiej oraz podobne normy w ramach jednej subkultury.
7
Grabias, S. Język w zachowaniach społecznych. Lublin: UMCS, 1997, s. 123-142.
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lub w Czechach można dojść do wniosku iż często nie używają oni nazw własnych, a jedynie
posługują się słownictwem zaczerpniętym z języka angielskiego.

Analiza dyskursu
Ujęte w tytule artykułu portale społecznościowe stanowią istotne źródło informacji dla
badacza zajmującego się badaniem kultury współczesnej, ale również podczas badań nad
wybraną subkulturą. Takie portale jak facebook, twitter, instagram, nasza-klasa, vkontakte,
wszelkie

fora

tematyczne

itp.

stanowią

ważny

czynnik

kulturotwórczy

dla

samoorganizujących się grup społecznych. Miejsca te stanowią idealną płaszczyznę dla
rozwoju subkultur, gdzie poprzez weryfikację użytkowników, tworzenie zamkniętych grup,
czy też stron tematycznie skategoryzowanych, można zbudować społeczność opartą na
wspólnych normach kulturowych, symbolice, status quo, a przede wszystkim opartą na
wspólnym języku. Skaterzy wykorzystują portale społecznościowe jako platformę, dzięki
której mogą za pomocą własnego socjolektu porozumiewać się i rozwijać swoją działalność.
Wybraną tematykę prowadzonego przez skateboarderów dyskursu można podzielić na
poszczególne kategorie:
1. Dyskusje związane z ewolucjami, trikami, zawodnikami, poradami dotyczącymi
techniki jazdy itp. czyli par excellence jazdy na deskorolce.
2. Historia subkultury, jej geneza i przykłady wybranych osób, które miały szczególny
wpływ na rozwój i popularyzacje dyscypliny. Rozpowszechnianie funkcjonujących
w kulturze mitów i tworzenie nowych ideologicznych i symbolicznych dyskursów.
3. Sprzedaż sprzętu związanego z jazdą na deskorolce oraz samą subkulturą, czyli
oferowane przez użytkowników ubrania znanych deskorolkowych marek, gadżety,
literatura związana z deskorolką, lecz przede wszystkim części potrzebne do
skonstruowania własnej deskorolki: kółka, drewniany blat, łożyska, metalowe ośki
(tzwn. Trucki) oraz odpowiednie śruby.
4. Organizowanie się deskorolkowców. Może mieć wymiar lokalny lub regionalny. Są to
przede wszystkim propozycję wyjazdów do innych miast lub organizacja wyjazdów
zagranicznych w celu odkrywania i doświadczania odmiennej przestrzeni miejskiej.
Opisy miejsc zdatnych do jazdy oraz ich specyfikacja, która może zachęcić
uczestników subkultury do odwiedzenia danego miejsca, jeżdżenia na nim lub
nagrania filmu deskorolkowego co stanowi istotny element kulturotwórczy.
Nagrywanie filmów, tak zwanych przejazdów, na których deskorolkowiec poprzez
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wykorzystywanie przestrzeni miejskiej może wykonywać różne ewolucje świadczące
o poziomie jego jazdy oraz stylu ich wykonania ma istotny wpływ na budowanie
hierarchii subkultury.
Powyższe

kategorie

nie

wyczerpują

tematyki

poruszanej

na

portalach

społecznościowych przez grupy skateboarderów. Zawierają jednak istotne aspekty odnoszące
się do samoorganizowania się uczestników w ramach własnej subkultury. Rozwój portali
społecznościowych w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju kultury alternatywnej,
która dzięki platformie internetowej może docierać do szerokiego grona zainteresowanych
użytkowników.
Uwagi końcowe
Na koniec chciałbym podkreślic istotną potrzebę badania nie tylko portali
społecznościowych, ale przede wszystkim świata wirtualnego. Badania kultury współczesnej
w klasycznym ujęciu poprzez wywiady, obserwacje uczestniczącą, ankiety, itp. mogą okazać
się nie wystarczające podczas prowadzenia badań nad wybranymi grupami społecznymi.
Wiele subkultur charakteryzuje zasada ograniczonego zaufania wobec osób, które nie
przynależą do danej grupy a wykazują zainteresowanie sposobem jej funkcjonowania (na
przykład badacze, którzy próbują prowadzić obserwacje uczestniczącą). W sytuacji, gdy
dostępna literatura przedmiotu w niewyczerpujący sposób opisuje wybraną problematykę
subkultur, portale społecznościowe mogą stanowić ważne i aktualne źródło informacji.
Ograniczoność internetu pojawia się w kontekście zasad języka którym posługują się jego
użytkownicy. Czy językowy obraz świata który przedstawia, może odzwierciedlać należycie
rzeczywistość, czy też należy traktować internet jako pewnego rodzaju wirtualną metaforę
świata rzeczywistego.
Warto pamietać o możliwości korzystania ze źródeł informacji jakimi są portale
społecznościowe

jako

forma

uzupełniająca

klasyczne

badania

językoznawcze,

antropologiczne, socjologiczne, itp. Pomimo, iż kultura współczesna ma silne konotacje ze
światem wirtualnym, nie można zapominać o komunikacji bezpośredniej. Badając subkulturę
skateboardingu uznałem portale społecznościowe jako ważny czynnik będący agregatem
kulturotwórczym dla dalszego rozwoju owej kultury. Jednocześnie dostrzegam potrzebę
prowadzenia badań poprzez obserwację uczestnicząca, gdyż wirtualny obraz stanowi jedynie
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próbę zrozumienia komunikacji i organizacji użytkowników nie wyczerpując przy tym
teoretycznych rozważań nad subkulturą.
Summary
The purpose of this paper is to introduce the investigation of skateboarding subculture
discourse which refers to community portals. Websites such as Facebook, Twitter etc. can be
used as a great source of knowledge in reaserching subcultures, social groups,
or contemporary culture in general. Analyzing language, topics of discussion, ways
of communication and organisation between users can show the mechanisms and norms that
comprise the examined subculture.
Skateboarding originally recognized as an underground culture became part of mass
culture thanks to the development of virtual communication and rapid transfer of information.
On the other hand, the virtual world is a kind of real world metaphor and should not be treated
as a broken part, but a reference to a real-world subject.
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СПЕЦИФИКА СМЕШНОГО В ЯЗЫКОВОМ АСПЕКТЕ НА ПРИМЕРЕ
РЕЧИ УЧИТЕЛЯ
Алина СТАНОВАЯ

The specificity of the ridiculous in linguistic aspect
On the example of the teacher's speech

Abstract: The article deals with the application of the forms of the teacher who is funny
in the speech. It is noted that the speech of the teacher is one of the most important elements
of his pedagogical competence. The level of this competence directly depends on the number
of means of influence, among which there may be various forms of ridiculous – Joke,
anecdote, humorous story, comic aphorism, etc. The tasks of using funny forms in order
to preserve the position of the teacher as a communicative leader are enumerated.
In the article, there are several basic requirements for the teacher to use funny forms for
professional purposes: the relevance of comic speech genres, aesthetic acceptability,
originality of content, tact and delicacy.
Keywords: speech of the teacher, the role of humor, pedagogical competence, funny forms,
the tasks of using ridiculous, the requirements for the application of humor.
Contact: Московский городской педагогический университет; stanovaya.alina@mail.ru
Для того чтобы способствовать успешному выполнению педагогических задач,
любому учителю необходимо соответствовать определенным требованиям, или, как
говорят ученые, обладать требуемыми коммуникативными качествами. Основным
средством коммуникации учителя, как и любого человека, является речь. Именно речь
педагога обеспечивает выполнение задач обучения и воспитания, поэтому к ней,
помимо

общекультурных,

предъявляются

и

специальные

требования. Кроме того, речь учителя является
с учениками,

выступает

как

средство

профессиональные

регулятором его отношений

достижения

высшего

результата

–

взаимопонимания педагога и обучающихся.
Педагогические исследования также свидетельствуют, что язык учителя – это не
просто средство общения и коммуникации, а основной фактор эмоционального
и воспитательного воздействие на обучающихся. Профессия учителя, педагога,
воспитателя – одна из тех, где необходимо не просто хорошее, а, зачастую, виртуозное
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владение словом. Учитель несет социальную ответственность не только за содержание,
качество своей речи, но и за ее последствия (Становая 2016: 195). Поэтому, речь
учителя рассматривается современными учеными-педагогами как один из важнейших
элементов его педагогической компетенции. Чем выше уровень профессиональной
компетенции педагога, тем большим арсеналом эффективных средств воздействия он
обладает. Среди этих средств, очевидно, следует выделить такие приемы, связанные
с использование в речи таких форм смешного, как шутка, анекдот, юмористический
рассказ, байка, комический афоризм и др.
Но зачем педагогу использовать в своей речи юмор, шутки, остроумные
выражения? Он же не профессиональный юморист, и не участник стендап-шоу. Цель
его профессия не развлекать, а обучать и воспитывать. Да, это так.
Но при этом житейский опыт подсказывает нам, что людей, обладающих
чувством юмора, больше любят, с ними завязывают отношения и поддерживают
дружбу. Они более легки и непринужденны в общении, легче устанавливают контакт и
находят общий язык с другими, а также решают конфликты.
Действительно роль юмора в жизни человека очень велика. Он делает добрыми
отношения с близкими, снимает скованность. И многие педагоги используют
различные формы юмористического в своей деятельности – как в ходе неформального
общения с учениками, так и при объяснении учебного материала. Именно опыт этих
педагогов и дает основания обратить внимание на такой аспект речи учителя, как
использование форм смешного для эффективного достижении поставленных задач
коммуникации педагога и обучающегося.
Ученые считают, что применение учителями юмора в учебном процессе
способно решить серьезные задачи: активизировать внимание, нейтрализовать
конфликт, скрыт неуместную информацию, воздействовать на ученика и при этом
сохранить позиции учителя как коммуникативного лидера (Прокопенко 2000: 201).
Применение учителем на уроках смешного или комического в языковом аспекте
не только дает возможность учащимся следить за мыслью учителя, но и вызывает
эмоциональный отклик учеников. В исследованиях Л. Н. Парыбка показано, что дети
ученики ждут улыбки от педагогов чаще, чем получают, поскольку многие учителя поразному воспринимают цели использования юмора и считают, что юмор не уместен
в образовательной и воспитательной деятельности.
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Педагогическая практика показывает, что юмор для педагога, является одним из
тех приемов, при помощи которого он может выразить личное отношение
к происходящему, помочь решить конфликт или снять напряжение в какой-либо
ситуации.
Кроме того, юмор обладает вполне определенной логикой, доказательностью,
в силу чего способствует развитию интеллекта, критического мышления, остроты
видения мира, наблюдательности. Свежестью, образностью мысли юмор оказывает
могучее

воздействие

и

на

развитие

чувственного

мира

школьника.

Яркая

эмоциональность юмора делает его весьма притягательным для детей.
Особую роль, на наш взгляд, играет педагогический юмор в регулировании
внимания школьников, что является весьма важным, поскольку поддержание внимания
на протяжении занятия способствует лучшему усвоению учебного материала. Каким
образом это происходит? Общеизвестно, что при переутомлении, связанном
с длительным волевым поддержанием произвольного внимания на уроке, ученики
начинают отвлекаться (заниматься посторонними делами, разговаривать, либо просто
«уходить в себя», в посторонние размышления) (Бикеева 2004: 302). Если учитель
сумел уловить такой момент в настроении класса, он может, к примеру, пошутить,
рассказать смешную историю, либо привести интересный комичный пример. Это
пробудит угасший интерес школьников и вновь активизирует их внимание.
Особого внимания заслуживают, на наш взгляд, и воспитательные возможности
юмора, спектр которых достаточно широк, о чем говорят многие педагоги, психологи
и методисты (Ш. А. Амонашвили, Е. Н. Ильин, Н. Кирдянова, А. С. Макаренко,
В. Прокопенко, В. А. Сухомлинский, М. И. Станкин, Е. Г. Тулина и др.). Применение
юмора предлагается ими в целях воспитания гуманизма, развития чувства сострадания,
совести; юмор называют «особой побуждающей силой, которая активизирует
творческую мысль ученика, настраивает на оптимистическое видение мира» (Мурашов
2000: 56).
О требованиях к педагогическому (и не только) юмору говорят многие
исследователи (Ю. Н. Зворыкин, В. В. Прокопенко, М. И. Станкин, Ю. В. Щербинина,
Ю. В. Щурина и др.)
Анализ их работ, суммирование и дополнение содержащихся в них сведений,
позволили выделили несколько основных требований к применению учителем форм
смешного в профессиональных целях:
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1. Требование уместности комических речевых жанров. Любая шутка (или
другой комический жанр речи) должны соответствовать ситуации, в которой
протекает общение; их появление в неподходящих экстралингвистических
контекстах воспринимается адресатом (учениками) отрицательно, подобные
шутки определяются как неуместные, неподходящие.
2. Требование эстетической приемлемости. Любой комический жанр речи
(особенно это важно для репродуктивных жанров, таких как анекдот) должен
соответствовать определенным эстетическим запросам участников общения
(адресанта-учителя и аудитории-учеников). В противном случае шутка может
быть оценена как грубая, плоская, примитивная, а анекдот – как не смешной,
«дурацкий», пошлый.
3.

Требование

Несоблюдение

оригинальности
этого

правила

содержания
может

(новизны,

вызывать

нетривиальности).

появление

следующих

негативных реакций со стороны учеников: банальная шутка, устаревшая,
заезженная, анекдот «с бородой».
4. Требование тактичного отношения к собеседнику (ненарушения границ его
личной сферы). Нетактичны насмешки над личностью ученика: необычной
фамилией, внешностью, обстоятельствами его жизни в семье, объектом
симпатии ученика и т. д. Нарушение этого правила приводит к обидам на
учителя, может спровоцировать конфликт, и связано с оценками типа: злая
шутка, жестокая, обидная, язвительная, оскорбительная.
5. Требование положительного восприятия юмора в свой адрес. Встречается
такой тип педагога, который «всячески избегает шуток над собой, боясь
«потерять лицо», он пресекает любые проявления юмора у учащихся. Педагог
же, применяющий юмор как средство воздействия на учеников, должен быть
готов к тому, что сам он также может стать объектом шутки с их стороны.
И еще одно важное требование – при использовании комических жанров
проявлять деликатность и педагогический такт. Кривляния, падения, активная
жестикуляция выглядят смешными в выступлении клоуна перед детьми, но
в остальных случаях не всегда воспринимаются хорошо. Всегда нужно уделять
внимание контексту и оценивать, когда лучше пошутить, а когда – промолчать.
И никогда нельзя шутить на такие темы, как национальность, религия, внешность.
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Таким образом, применение форм смешного в профессиональном общении
учителя является средством реализации трех базовых целей этого общения:
обучающей, развивающей и воспитательной, а кроме того, способствует достижению
и частных задач, являясь структурным элементом практически любого из этапов
взаимодействия педагога и обучающегося.
И в заключение хочу напомнить, что сказал известный педагог-воспитатель
Папа Карло: «Главное в работе с детьми не наломать дров и не перегнуть палку!». Это
шутка, конечно.

Summary
In conclusion, the role of funny forms in professional communication as a means
of realizing the three basic goals of this communication is emphasized: teaching, developing
and educational.
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WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W NAZEWNICTWIE ULIC
Dagmara KORCZYŃSKA

Modern trends in the naming of the streets

Abstract: In this paper will be present the results of a study on the lingvosemiotic component
of the image of the city of Kielce. The main aspect will be to examined the contemporary
tendencies of the streets names.
Keywords: godonyms, street names, modern trends, Kielce
Contact: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; dagmara.korczynska@gmail.com
Za materiał badawczy do przygotowania niniejszego referatu, posłużył spis ulic Kielc,
a także Uchwały Rady Miasta Kielce, ich projekty wraz z uzasadnieniami oraz protokoły
z sesji Rady Miasta Kielce. Przy czym najważniejsze, na potrzeby referatu, były te nazwy,
które zostały nadane stosunkowo niedawno, ponieważ referat ma przedstawiać współcześnie
panujące tendencje nazewnicze, dlatego też przedstawione przykłady mianowań oraz
przemianowań ulic będę uwzględniały nazwy nadane/zmienione od roku 2009. Nie należy
jednak zapominać o pozostałych nazwach, które wprawdzie zostały nadane dużo wcześniej,
ale funkcjonują i są szeroko używane również obecnie. Można powiedzieć, że będą służyły
one jako tło względem tych, na których szczególna uwaga skupiona będzie w niniejszym
referacie.
Prymarnymi funkcjami nazw ulic, jest, tak samo zresztą jak i nazw własnych w ogóle,
funkcja identyfikacyjno-dyferencjacyjna (wskazują, oznaczają obiekt) oraz

funkcja

informacyjna. Nazwy ulic pełnią również inne, mniej znaczące funkcje, między innymi
emocjonalne, poznawcze (już sam fakt, że ulica posiada nazwę może świadczyć o tym, że jest
ona znacząca).
Na zaprezentowanym poniżej wykazie znajdują się nadane lub zmienione nazwy ulic,
z pominięciem jednak paru tych, które nie stanowiły o relewantnych zmianach. Ma się na
uwadze ul. Jałowcową, Dereniową, Brzozową, Kusocińskiego i Na stadion, zmiany nazwy
Sieje na Stare Sieje i Sieje Dąbrowa na Sieje, których zmiany miały stricte administracyjnoporządkowy charakter, wynikający z konieczności uporządkowania punktów adresowych,
dlatego też ulice te zostały tu wyszczególnione, a nie zostaną omówione.
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Zmieniono również pierwotny zapis nazwy ulicy Ponurego-Piwnika na błędny zapis
Majora Jana Ponurego „Piwnika”, gdzie w cudzysłowie zamieszczono nazwisko. Jednakże
miesiąc później zatwierdzono nową Uchwałę (Uchwała nr XXXIII/637/2012), w której
skorygowano ten błąd. Obecny pełen zapis wygląda zatem następująco: Majora Jana Piwnika
„Ponurego”.
1. Ulice przemianowane:
Marszałkowska (stara nazwa: Stanisława Toporowskiego), Króla Władysława Jagiełły (stara
nazwa: Pułkownika Henryka Połowniaka), Rotmistrza Witolda Pileckiego (stara nazwa: Armii
Ludowej), Pułkownika Józefa Teligi (stara nazwa: Generała Zygmunta Berlinga).
Dwie nazwy zostały zmienione w związku z treścią Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. I choć przyczyna zmiany godonimów (godonim
– rodzaj urbanonimu, nazwy obiektu liniowego w mieście) (Подольская 1978: 51) jest taka
sama, to zupełnie inne są motywacje nazewnicze. W pierwszym przypadku nadana została
nazwa, jaką ulica nosiła historycznie, w drugim zaś jest to nawiązanie do ulic będących w jej
pobliżu (stanowiąc część kompleksu monotematycznego władców Polski). W tym przypadku
powrócono do starej nazwy.
Uzasadnienie do Uchwały: „Nazwa Stanisława Toporowskiego została nadana ulicy
w 1956 r., w miejsce ulicy Marszałkowskiej. W związku z powyższym zmiana nazwy
podyktowana jest względami historycznymi” (Uchwała Nr XXXI/618/2016).
2. Nowopowstałe lub nienazwane wcześniej ulice:
Sylurska, Jana Kamińskiego, Żołnierzy Wyklętych, Leszka Drogosza, Artylerzystów,
Konstantego
Gosiewskiego,

Miodowicza,
Wystawowa,

Permska,

Tadeusza

Kongresowa,

Boya

Mojżesza

–

Żeleńskiego,

Pelca,

Przemysława

Prezydenta

Ryszarda

Kaczorowskiego, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

MOTYWACJE NOMINACYJNE
Zasadniczo można podzielić motywacje nominacyjne na dwie grupy. Pierwszą z nich
możemy umownie nazwać grupą formalną (zewnętrzną, systemową), gdzie najważniejsze jest
wpisanie się w pewien system, schemat, w którym nazwa stanowi część jakiegoś kompleksu
monotematycznego. Drugą zaś grupę stanowią nazwy motywowane merytorycznie.
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I FORMALNE – Nazwy nawiązujące tematycznie do nazw ulic znajdujących się w ich
pobliżu:
Sylurska, Permska – obie nazwy motywowane są nazwami okresów geologicznych
i stanowią część monotematycznego kompleksu nazewniczego, nawiązującego do okresów
ery paleozoicznej. Obok znajdują się ulice: Kredowa, Karbońska, Jurajska, Dewońska itp. Są
one zlokalizowane w pobliżu rezerwatu geologicznego.
Uzasadnienie do Uchwały: „Ulica Sylurska została wybudowana w zachodniej części
miasta, jako ulica usprawniająca obsługę komunikacyjną nowego osiedla mieszkaniowego,
zlokalizowanego pomiędzy ulicą Permską a aleją Jerzego Szajnowicza-Iwanowa. Kielce są
jedynym miastem w Europie, w którego granicach odsłaniają się skały wszystkich okresów
ery paleozoicznej: kambru, ordowiku, syluru, dewonu, karbonu i permu. To wyróżnik
naszego miasta wśród innych miast. Sylur to trzeci okres ery paleozoicznej, trwający od ok.
435 do 395 mln lat temu. Nazwa komponuje się z nazwami innych ulic zlokalizowanych
w sąsiedztwie, związanych z tematyką geologiczną, takich jak: Permska, Dewońska,
Kredowa, Karbońska”.
Króla Władysława Jagiełły – lata życia ok. 1351 lub 1361-1434, założyciel dynastii
Jagiellonów, król Polski, wielki książę litewski (Władysław II Jagiełło: Słownik Języka
Polskiego

PWN).

Stanowi

część

monotematycznego

kompleksu

nazewniczego,

motywowanego nazwiskami władców Polski. Obok znajdują się ulice: Króla Kazimierza
Wielkiego, Księcia Mieszka I, Króla Bolesława Chrobrego, Piastowska, Księżniczki
Dąbrówki.
Tadeusza Boya-Żeleńskiego – lata życia: 1874-1941; pisarz, krytyk literacki
i teatralny, satyryk i publicysta, tłumacz literatury francuskiej. Nazwa ulicy stanowi część
monotematycznego

kompleksu

nazewniczego,

motywowanego

nazwiskami

polskich

literatów. Obok znajdują się ulice: Cypriana Kamila Norwida, Leopolda Staffa, Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, Marii Konopnickiej, Stanisława Wyspiańskiego itp.)
Filip Pietrzyk w uzasadnieniu do Uchwały: „Projekt dotyczy nadania nazwy ulicy na
osiedlu Bocianek. Jest to ulica, która stanowi własność Spółdzielni Bocianek i Spółdzielnia
właśnie wnioskowała o nadanie tej ulicy nazwy. Ponieważ ulica ta nie miała wcześniej
nazwy, z uwagi na fakt, że ulice w tym rejonie noszą nazwy znanych twórców literackich,
stąd propozycja nadania imienia Tadeusza Boya – Żeleńskiego” (Protokół Nr XXXII/2012).
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w przytoczonym powyżej uzasadnieniu nie wspomina się
o samej osobie i osiągnięciach osoby, w cześć której nadano nazwę ulicy, a zwraca się uwagę
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wyłącznie na pewien panujący na danym terenie system nominacji, w który wpasowuje się
działalność Boya-Żeleńskiego.
II MERYTORYCZNE:
1. Nazwy nawiązujące do obiektów znajdujących się w ich pobliżu:
Wystawowa, Kongresowa – obie ulice znajdują się w pobliżu Targów Kielce,
w których często odbywają się różnego rodzaju eventy, w tym wystawy oraz kongresy, które
posłużyły jako motywacja nominacyjna.
2. Nazwy upamiętniające postaci:
Jana Kamińskiego – lata życia: 1901-1984; dyrektor Technikum Geologicznego
w Kielcach.
Uzasadnienie do projektu Uchwały „Nadanie nazwy ulicy Jana Kamińskiego ma na
celu upamiętnienie wspaniałego pedagoga i wychowawcę, wielkiego człowieka, przyjaciela
młodzieży, twórcy szkoły” (Uchwała Nr XVI/308/2015).
Rotmistrza Witolda Pileckiego – (lata życia 1901-1948) – polski wojskowy, rotmistrz,
współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, dobrowolny więzień
i organizator ruchu oporu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Autor
pierwszych na świecie raportów o Holokauście, tzw. „Raportów Pileckiego” (Pośmiertny
awans dla rotmistrza Witolda Pileckiego: Ministerstwo Obrony Narodowej).
Uzasadnienie do projektu Uchwały – (1901-1948) odznaczony został pośmiertnie
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1995 r.), Orderem Orła Białego (2006
r.), a 5 września 2013 roku został mianowany pośmiertnie przez Ministra Obrony Narodowej
na stopień pułkownika. Jednak w pamięci Polaków znany jest jako Rotmistrz Witold Pilecki.
Zmiana nazwy ulicy z Armii Ludowej na Rotmistrza Witolda Pileckiego ma na celu
uczczenie jego zasług.
Leszka Drogosza – (lata życia: 1933-2012) – kielczanin, bokser, trzykrotny mistrz
Europy, brązowy medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, zwany
„Czarodziejem ringu” (Leszek Drogosz: Wikipedia Wolna encyklopedia). Ulica znajduje się
w pobliżu Hali Legionów (obiekt sportowy). Niespełna 4 miesiące po nominacji odsłonięto
przy niej pomnik Leszka Drogosza.
Konstantego Miodowicza – (lata życia: 1951-2013) – polski urzędnik państwowy,
funkcjonariusz służb specjalnych i polityk, od 1997 do 2013 poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII
kadencji (Konstanty Miodowicz: Wikipedia Wolna encyklopedia).
Pułkownika Józefa Teligi – (lata życia: 1914-2007).
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Filip Pietrzyk w uzasadnieniu do Uchwały: „Postać z regionu świętokrzyskiego, szef
wywiadu AK Okręgu Radomsko-Kieleckiego, działacz zbrojnych organizacji podziemnych,
działacz NSZZ Solidarność. Stąd propozycja takiej zmiany” (Protokół Nr XXXII/2012).
Przemysława Gosiewskiego – (lata życia: 1964-2010) – polski polityk, poseł na Sejm
IV, V i VI kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości, minister-członek Rady Ministrów oraz
wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczący klubu
parlamentarnego PiS (Przemysław Gosiewski: Wikipedia Wolna encyklopedia).
Uzasadnienie do Uchwały: „Będąc posłem województwa świętokrzyskiego oraz
wicepremierem polskiego rządu, wspierał rozwój naszego województwa poprzez liczne
przedsięwzięcia. Podejmował wiele działań o charakterze gospodarczym, społecznym, które
przyczyniły się do rozwoju województwa świętokrzyskiego (…) Upamiętniające go tablice
umieszczono na bazylice katedralnej w Kielcach. Z uwagi na wyżej wymienione zasługi dla
województwa świętokrzyskiego odstąpienie od upływu pięcioletniego terminu od daty śmierci
upamiętnianej osoby, przewidzianego uchwałą Nr XXXIII/761/2009 Rady Miejskiej
w Kielcach z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, placom
i parkom oraz ich zmian w mieście Kielce, jest w pełni uzasadnione” (Uchwała
nr XXXII/614/2012).
Mojżesza Pelca – (lata życia 1988-1941) – polski Żyd, doktor medycyny, major WP,
dyrektor żydowskiego szpitala w Kielcach i pierwszy prezes kieleckiego Judenratu (Mojżesz
Pelc: Wikipedia Wolna encyklopedia).
Filip Pietrzyk w uzasadnieniu do Uchwały: „Mojżesz Pelc to znany kielecki działacz,
więzień getta żydowskiego, zamordowany przez hitlerowców, znany lekarz, współpracownik
Prezydent Artwińskiego” (Protokół Nr XXXII/2012).
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – (lata życia: 1919-2010) – „polski polityk, mąż
stanu, działacz społeczny i harcerz, komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku
w 1940, od 2009 roku honorowy harcmistrz Rzeczypospolitej, po 1945 na emigracji, członek
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1989-1990 Prezydent RP na
Uchodźstwie; zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku” (Ryszard Kaczorowski:
Wikipedia Wolna encyklopedia).
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – (lata życia: 1949-2010) – polski polityk i prawnik.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2010 (Lech Kaczyński: Wikipedia Wolna
encyklopedia).
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3. Nazwy motywowane nazwami formacji wojskowych:
Artylerzystów. Filip Pietrzyk w uzasadnieniu do Uchwały: „Nazwa tyczy się Artylerii
Lekkiej 2 Pułku Legionów, który przez długie lata stacjonował w jednostce Na Stadionie.
Teren od głównego wjazdu na teren jednostki policyjnej, wzdłuż lasu obok restauracji
Stangret, aż do końca” (Protokół Nr LXI/2014).
Żołnierzy Wyklętych – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki,
stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze
służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Inne nazwy
tego ruchu: żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe
i antykomunistyczne (Żołnierze Wyklęci: Wikipedia Wolna Encyklopedia).
Ponadto w 2012 roku Rada Miasta Kielce przyjęła Uchwałę z dn. 6. 09. 2012
w sprawie zmiany nazw ulic, placów i parków w Kielcach (Uchwała nr XXXII/611/2012). Na
jej mocy mianie uległo 89 nazw ulic. Zmiany te nie są jednak spektakularne. W większości
bowiem chodziło w nich o:
1. Dodanie markera antroponimicznego (w postaci imienia lub też tytułu czy
zajmowanego stopnia):
- dodanie imienia lub imion: „nazwę ulicy Mickiewicza zmienia się na Adama
Mickiewicza”, „nazwę ulicy Śniadeckich zmienia się na Jana i Jędrzeja Śniadeckich”
- dodanie tytułu: „nazwę ulicy Stanisława Konarskiego zmienia się na Księdza
Stanisława Konarskiego”
- dodanie tytułu i imienia: „nazwę ulicy Batorego zmienia się na Króla Stefana
Batorego”
Zmian tego typu dokonano najwięcej.
2. Zmianę apelatywu toponimicznego:
„aleję Karczówkowską określa się jako ulica Karczówkowska”
„Zaułek Jana Kasprowicza określa się jako ulica Jana Kasprowicza”.
Obecnie wśród godonimów Kielc wyróżniamy tylko dwa apelatywy toponimiczne.
Stanowią je w 99 % ulice, 1 % to aleje.
3. Zmiana markera antroponimicznego:
„nazwę ulicy kontradm. Józefa Unruga zmienia się na Admirała Józefa Unruga”
4. Usunięcie markera toponimicznego
„nazwę ulicy inż. Leona Skibińskiego zmienia się na Leona Skibińskiego”
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5. Zmianę w pisowni markera:
a) rozwinięcie nazwy skróconej:
„nazwę ulicy Gen. Władysława Sikorskiego zmienia się na Generała Władysława
Sikorskiego”
b) zmiana wielkości liter:
„pisownię Aleja Na Stadion zmienia się na aleja Na Stadion”
c) inne:
„nazwę ulicy Jana Pawła II-go zmienia się na Jana Pawła II”
„nazwę ulicy Cedro - Mazur zmienia się na Cedro Mazur”
Zasada kolejności, w jakiej przedstawione zostały powyższe procesy (prócz zmiany
pisowni) są motywowane częstotliwością ich występowania (od najczęściej występujących
zmian do najrzadziej).
Wieloprocesowość
Powyżej przedstawione zostały najbardziej reprezentatywne przykłady. Nie należy
jednak pomijać faktu, iż nie jest to klasyfikacja, a jedynie sposób pokazania pewnych zjawisk.
Na przedstawionym przykładzie: „nazwę ulicy Traugutta zmienia się na Generała Romualda
Traugutta”, widzimy, że zostały zastosowane dodanie markera antroponimicznego
w dwojakiej postaci: dodania imienia Romuald, oraz tytułu generał. Czy w kolejnym
przykładzie: „nazwę ulicy gen. Stefana Grota Roweckiego zmienia się na Generała Stefana
Grota-Roweckiego”, w której nie tylko rozwinięto skrót gen. na Generał, ale i zmieniono
pisownię poprzez zmianę wielkości liter, a także dodano łącznik (z Grota Roweckiego na
Grota-Roweckiego).
Tego typu zmiany, w dyskursie potocznym mieszkańców miasta, nie mają większego
znaczenia, bowiem używane są w nim przeważnie nazwy skrócone, tak zwane uniwerbizmy
(np. „Idę przez Sienkiewicza” lub z uwzględnieniem apelatywu toponimicznego: „Idę przez
ulicę Sienkiewicza” zamiast hiperpoprawnego: „Idę przez ulicę Henryka Sienkiewicza” lub
opcjonalnie „Idę przez Henryka Sienkiewicza”. „Podjadę na Dziewięć Wieków” (sic!), zamiast
„Podjadę na aleję IX Wieków Kielc (czyt. dziewięciu wieków)”. Takie zmiany jak pokazane
wyżej mają znaczenie w dyskursie oficjalno-administracyjnym, a prócz tego dają
mieszkańcom i przyjezdnym większą świadomość, wskazując na to kim była osoba, której
nazwisko upamiętnione zostało w nazwie ulicy (np. biskup, hetman, generał itp.), choć i to
może niejednokrotnie być kwestią sporną. Na przykład ulica Księdza Mikołaja Kopernika czy
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ulica Majora Jurija Gagarina, gdzie ani, jak pokazana w pierwszym przykładzie, Kopernik nie
kojarzy się ludziom z bycia księdzem, lecz z bycia astronomem, tak samo jak Gagarin nie
kojarzy się z bycia majorem, a kosmonautą.

Summary
This paper presents the results of a study on the lingvosemiotic component of the
image of the city of Kielce (Poland). The main aspect is to examined the contemporary
tendencies of the streets names. Contains the issue of renaming, motives and consequences
what it brings to language image of town.
Резюме
В данной статье представлены результаты исследования лингвосемиотического
составного образа города Кельце. Обращается внимание, главным образом, на
современные тенденции относительно номинации линейных объектов. Показаны
примеры переименований, их мотивации и следствия в формировании языкового
образа города.
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MIĘDZY „JA” EMPIRYCZNYM A „GŁOSEM” LIRYCZNYM – SŁOWO
POETYCKIE JACKA PODSIADŁY1
Kamila BYRTEK
Between empirical “I” and lyrical “voice” – poetic word of Jacek Podsiadło
Abstract: The article concerns Podsiadło’s poetic word placed between experiencing reality
and lyric form. Figure of Sylleptic persona is mentioned, which allows to comprehend
“I” as empirical and lyrical at the same time. Those considerations are being complemented
with analysis of self-referential traces in Jacek Podsiadło’s poetry.
Keywords: Jacek Podsiadło’s poetry, modern polish poetry
Contact: Uniwersytet Opolski; kamila.byrtek@gmail.com
Dla Jacka Podsiadły tworzenie poezji jest swoistym uświęcaniem rzeczywistości:
Jest szósta rano i za godzinę księża będą musieli
wziąć się do roboty. Pamiętam, aby dzień święty
święcić. Dlatego tyle wierszy, codziennie.
(Podsiadło 2003: 51)
Uwiecznia poeta doświadczaną rzeczywistość, nie posiłkując się jedynie sytuacjami
wyjątkowymi, wzniosłymi, niecodziennymi, osobliwymi. Doświadczenia własne, mające
„wartość przekazu jedynej w swoim rodzaju egzystencjalnej prawdy «ja»” (Dąbrowska 2012:
32), konstytuują świat i podmiot, stają się wyrazem walki o „ja” – „będę walczył / do ostatniej
kropli wiersza” – wyzna twórca. Zanurza się on w świecie wielości jako indywidualista
skupiony na swoim wnętrzu i prywatności, ale również czerpiący z zewnątrz. W wierszach
komponuje różnego rodzaju obrazy rzeczywistości, łącząc ze sobą wydarzenia z własnego
życia, swoje przemyślenia, emocje i wyznania, a także inspiracje zaczerpnięte z kultury
(pop i wysokiej), obserwacje rzeczywistości. Metafora poetycka staje się u Podsiadły próbą
wyrażenia niepowtarzalnego doświadczenia, jej użycie wiąże się z formułowaniem
1

Artykuł powstał na podstawie wybranych zagadnień pracy magisterskiej „Sobą po mapie” – sztuka poetycka
Jacka Podsiadły (praca napisana pod kierunkiem prof. Elżbiety Dąbrowskiej, obroniona w 2016 roku;
Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa: Zakład Literatury
Współczesnej i Teorii Literatury).
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(artykułowaniem) indywidualnej ekspresji podmiotu. Wtedy też wyraża ona „pewne cechy
relacyjne i złożone konfiguracje cech, które mogą być uchwytne i oczywiste tylko dla samego
nadawcy komunikatu i których w żaden sposób nie jest zdolny rozpoznać i łącznie
uwzględnić inny człowiek” (Dobrzyńska 2012: 86). Wykorzystuje więc poeta osobiste
asocjacje, skojarzenia wynikające z własnej empirii, posiłkujące się prywatnymi
odniesieniami. Niewielki detal, np. list od Pawki Marcinkiewicza leżący na stole, stać się
może pretekstem wywołującym tematy związane z losem, istnieniem czegoś więcej („TO
prowadzi nas”), przemijaniem Miłości, bezradnością (zob. Tak jakby nas nie było; Podsiadło
2003: 48-49). Niemal każdy wiersz jest opatrzony datą jego powstania (czasami jeden dzień,
czasem kilka), wiele z nich to wspomnienia, małe impresje, obserwacje z podróży. Podsiadło
używa wiersza jako „formy dokumentacji własnych życiowych doświadczeń” (Dąbrowska
2003a: 404). Forma wiersza jest chaotyczna, jakby w rozpadzie, rozsypana (antywiersz) –
staje

się

wyrazem

fragmentarycznej

i

nieuporządkowanej
pokawałkowanej

rzeczywistości,

(Dąbrowska

niespójnej,

2003b:

10).

wielogłosowej,

Jednocześnie

ów

nieuporządkowany porządek stanowi większą całość czegoś, co Jacek Gutorow określił
lirycznym pamiętnikiem. W pamiętniku tym uwidacznia się (jak wskazuje badacz) novum
Podsiadły – zanegował on różnicę między „ja oficjalnym” a „ja nieoficjalnym”, czyli tym,
który wyraża się poprzez wiersze pisane w sposób nieco przypadkowy i – przede wszystkim –
niedopracowany i niezamknięty. Znakiem rozpoznawczym poety staje się zaś „silne
osadzenie w czasie i przestrzeni”. „Typowa strategia liryczna Podsiadły polega na opisie
konkretnego miejsca w konkretnym czasie, odwoływaniu się do konkretnych wydarzeń
(społecznych, politycznych, kulturalnych) znanych czytelnikowi, wyraźnych i powtarzalnych
wątków autobiograficznych” (Gutorow 1999: 100)2.
Określenie relacji między autorem empirycznym a podmiotem lirycznym w poezji
Jacka Podsiadły może sprawiać problemy spowodowane trudnościami odseparowania jego
„Ja” tekstowego od samej osoby autora, gdyż – jak podkreślał Piotr Śliwiński – „rozciąga się
ona (poezja Podsiadły – K. B.) wzdłuż biograficznej osi swego twórcy” (Śliwiński 2012:
152). Wspominali o tym również inni badacze i krytycy, w tym autorzy Chwilowego
zawieszenia broni: „uczynienie płaszczyzną komunikacji własnej prawdy – piszą Jarosław
Klejnocki i Jerzy Sosnowski – prowadzi niekiedy do ostentacyjnego autobiografizmu wielu
utworów. Znanym przykładem jest tu Jacek Podsiadło ze swoim «życiopisaniem»: publikacją
2

Artykuł został później znacznie rozbudowany i włączony do zbioru tekstów krytycznoliterackich badacza
(Gutorow 2003).
162

Kamila BYRTEK
Między „Ja” empirycznym a „głosem” lirycznym – słowo poetyckie Jacka Podsiadły

wierszy – notatek z codziennego życia (…) czy, chwilami szokującego otwartością,
lirycznego dziennika intymnego” (Klejnocki, Sosnowski 1996: 65).
Samotne „Ja” (w antagonizmie do „wy”, „oni”, a czasem nawet do „my”) stanowi dla
poety punkt wyjścia do opisywania rzeczywistości. Osobiste doświadczenie, nawet jeśli nie
znaczy nic dla wspólnoty, jest istotne z jednostkowego punktu widzenia, jest autentyczne
(Klejnocki, Sosnowski 1996: 63). Chociaż bezpieczniej mówić o bohaterze, podmiocie
lirycznym czy protagoniście Podsiadły, to jednak nie sposób separować jego osobę od poezji,
która na kształt dziennika staje się indywidualną ścieżką pełną osobistych odniesień, zdarzeń
prywatnych i intymnych, kalejdoskopem wrażeń, a wreszcie specyficzną afirmacją życia,
smakowaniem codziennej rzeczywistości. Podsiadło czyni to poprzez: „Konsekwentne
nadawanie

swojej

s ygn a t u r y

b o h a t e r o w i , nasycanie świata przedstawionego

najdrobniejszymi detalami własnej empirii, wpisywanie do wierszy indywidualnych adresów,
dedykacji, umieszczanie w niej przyjaciół” (Gleń 2014: 44; podkr. – K. B.).
Podmiot liryczny ukształtowany w poezji Jacka Podsiadły wydaje się mieć więcej
powinowactw z osobą fizyczną (nim samym, autorem empirycznym) niż konstruktem
stworzonym wyłącznie w obszarze fikcji. W twórczości tej zamazuje się granica pomiędzy
fikcjonalizacją, silnie zsubiektywizowanym opisywaniem rzeczywistości a mimetyczną
obserwacją świata, także między liryką a prozą (poezjo-proza) w postaci dziennika (nieco
podróżniczego, nieco intymnego). Zamazuje się zatem granica między „Ja” empirycznym
a „Ja” fikcjonalnym. Również krytycy nie kryją prób utożsamienia tych dwóch postaci:
„Katalog obiektywnie przedstawianych przedmiotów – stwierdza Dariusz Pawelec – zostaje
zamknięty w centralnym usytuowaniu się między nimi p o d m i ot u l i ryc z n e go , «j a »,
k t ó r ym ( … ) w e w s z ys t k i c h w i e r s z a c h P o d s i a d ł y j e s t o n s a m ” (Pawelec 1998:
154-155; podkr. – K. B.).
Twórczość tę można próbować usytuować na osi między dwoma tendencjami
kształtującymi i charakteryzującymi literaturę XX wieku, wynikającymi z relacji między
pisarstwem autobiograficznym a fikcjonalnym – pierwszą, która zmierzała do fikcjonalizacji,
i drugą dążącą do empiryzacji głosu autorskiego (tendencje te są przeciwstawne, częściowo
jednak również komplementarne) (Nycz 2000: 15-16)3. Ryszard Nycz jedną z nich określił
3

Pierwsza z wymienionych przez Ryszarda Nycza tendencji jest charakterystyczna dla literatury fikcjonalnej,
w której podmiot i jego świat zewnętrzny są częścią tej samej rzeczywistości, oddziałują na siebie, wzajemnie
się kształtując. Naturalnie należy dojść do wniosku, że podmiot literatury fikcjonalnej jest skonstruowany na
kanwie empirycznej i jest „rezultatem obiektywizacji oraz uniwersalizacji egzystencjalnego doświadczenia
piszącej jednostki”. Co dodać trzeba, podmiot literatury autobiograficznej wykazuje cechy i rysy fikcjonalne,
a już na pewno intencjonalność kreowania określonego wizerunku, konstruktu. Selekcja informacji, sposób ich
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jako „pisanie siebie”, drugą natomiast – „pisanie sobą” (Nycz 2012: 58-69). Rodzi się pytanie
o umiejscowienie twórczości autora Arytmii pomiędzy tymi tendencjami. Należy jednak
zauważyć, że już w latach 60. XX wieku zaczęły pojawiać się próby łączenia cech
charakterystycznych dla obydwu wymienionych sposobów pisania; później pojawiały się one
coraz częściej. Nycz wymieniał – jako poetyki będące wynikiem łączenia owych tendencji –
między innymi późną twórczość Miłosza, Herberta, Różewicza, a także poezję i prozę
„najmłodszych” (jest to więc trop, w który można wpisać twórczość Podsiadły).
Można by twierdzić, że podmiot literacki konstruowany w przeważającej liczbie
wierszy Podsiadły bliższy jest „Ja” empirycznemu – autor zapisuje w swoich tekstach
różnorakie doświadczenia codzienności, odnosi się do zaobserwowanych zdarzeń, odwołuje
się do wydarzeń z własnego życia, nierzadko pisząc o sobie jako o Jacku Podsiadle (lub
używając określenia Jac Po). Wyjątek stanowią przede wszystkim wiersze, w których poeta
zakłada maskę i wciela się w role różnych bohaterów (są to m.in. Franz Kafka i Friedrich
Hölderlin) piszących listy do swoich ukochanych bądź przyjaciół. Dźwigając bagaż
doświadczeń

i

dokonań

literaturoznawczych,

w

tym

przede

wszystkim

teoretycznoliterackich4, trudno jednak przyjąć, iż podmiot liryczny, tekstowy jest dokładnym
doboru, hierarchizacja wybranych wydarzeń – to ingerencja nosząca znamiona swoistego zafałszowywania
rzeczywistości. Również relacja pomiędzy empirycznym twórcą a kreowanym podmiotem w literaturze
autobiograficznej zachodzi obustronnie. „Ja” rodzi się nie tylko w autonomicznej świadomości, ale również
poprzez wpływ konwencji i różnorakich form tego rodzaju pisarstwa na kreowanie sieci powiązań wydarzeń
z życia „Ja”. „Proces uzyskiwania osobowej samowiedzy – tłumaczy Nycz – okazuje się być efektem
dyskursywizacji i uspołecznienia jednostkowego doświadczenia; poczucie ciągłości «ja» – rezultatem
nieuświadomionej narratywizacji przypadków jego życia; a nawet najbardziej spontaniczna, prywatna ekspresja
indywidualnego przeżycia – konsekwencją głębokiego przeniknięcia symbolicznymi systemami kultury”.
4
Zob. Nycz 2000: 7-9. Jak przypominał Nycz, zdaniem Eliota już w czasach Baudelaire’a liryka została
zdepersonalizowana, co oznaczało jej „uwolnienie się” od twórcy postrzeganego i identyfikowanego wcześniej
nieraz z podmiotem lirycznym. Nie można było mówić więc o „jedności poezji i osoby empirycznej”.
Odseparowanie autora empirycznego od podmiotu literackiego, ta depersonalizacja, jest – przywołując Nycza –
spowodowana rozkładem „tradycyjnych pojęć rzeczywistości, literatury i człowieka”. Należałoby tu zwrócić
uwagę na dwie spośród tendencji opisywanych przez badacza – rozpad „tożsamości doświadczenia jako formy
indywidualnego przeżycia rzeczywistości w postaci spójnej, trwałej, podzielanej z innymi dającej się
wyartykułować przez jednostkę” oraz rozpad „tożsamości człowieka, której ujęcie statyczne – esencjalnej natury
i niezmiennych własności charakteru – wyparte zostało przez wizję dynamiczną: procesu uzgadniania
sprzecznych czy po prostu niespójnych aktów życiowej działalności oraz ciągłej pracy świadomości, nadającej
integralność osobie ludzkiej w przepływie zmiennych danych życiowego doświadczenia”. Problem osoby autora
był poruszany przez wielu badaczy, wśród których personą najczęściej kojarzoną z tą tematyką jest Roland
Barthes – ten, który autora uśmiercił. Odnoszenie się do tej pracy bez świadomości wydźwięku kolejnych
tekstów autora byłoby jednak niezwykle lekkomyślną generalizacją, gdyż Barthes w okresie późniejszym
weryfikował swoje sądy i ożywiał w nich autora. Rozważania nad osobą w literaturze trwają do dziś i wciąż
zawierają w sobie wiele kwestii nierozstrzygniętych. Zob. też: Abramowska 2002: 100-112. Janina Abramowska
bardzo skrótowo przedstawia rys historyczny relacji między podmiotem a autorem (od starożytności, kiedy to
„autor jako tożsamy z osobą nadawcy tekstu jest zdolny do przekazywania Prawdy”, poprzez novum formalizmu
i strukturalizmu, wiążące się z unieważnianiem osoby autora, oraz śmierć Śmierci autora, do czasów
współczesnych niepozostawiających już możliwości pozostawania naiwnym i pewnym). Analizując naturę
współczesnej prozy, wskazuje na przełamanie starych podziałów: „Refleksja na temat autora – stwierdza
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odwzorowaniem „Ja” empirycznego (bądź nim samym). Tezę, że „nawet gdy dzieło literackie
zawiera elementy dające się niewątpliwie zidentyfikować jako autobiograficzne, są one tak
przegrupowane i przetworzone, że zatracają swoje specyficzne cechy osobiste i stają się
zwyczajnie rysami konkretnych postaci literackich, integralnymi częściami dzieła” (Wellek,
Warren 1967: 95) można nieco zmodyfikować (w końcu tu postacią literacką jest jednak Jac
Po), jednak nie można jej pominąć, ponieważ już sam wybór określonych sytuacji, sposobów
zachowań i przemyśleń kreuje konkretne znaczenia, będące jedynie fragmentarycznymi
reprezentantami doświadczenia jednostki. Dodatkowo już samo wpisanie owych doświadczeń
w konwencję liryczną semantyzuje ten wybór5. Uwidacznia się w jego poezji „wrażliwość
indywidualna”, „spotęgowana podmiotowość”, która staje się „punktem wyjścia wiersza,
świadectwem konkretnej egzystencji i miejscem sensu” (Dąbrowska 2009: 30). W odniesieniu
do powyższych ustaleń i do poezji Podsiadły przywołać należy koncepcję podmiotu
sylleptycznego („ J a ” syl l e p t yc z n e ) Nycza, według której „ja” należy rozumieć na dwa
odmienne sposoby j e d n o c z e ś n i e : „j a k o pr a w d z i w e i j a k o z m yś l o n e , j a k o
e m p i r yc z n e

i

j a ko

tekstowe,

jako

a u t e n t yc z n e

i

jako

f i k c yj n o -

p o w i e ś c i o w e ” (Nycz 1997: 108; podkr. – K. B.). Wybór kategorii syllepsis staje się zatem
w tym kontekście optymalny6, pozwala bowiem traktować biografię i twórczość poety
(pisarza) nierozłącznie. „Najbardziej znamiennym sygnałem odmienności tej grupy tekstów –
wskazuje Nycz – jest zapewne tożsamość nazwiska autora i protagonisty czy narratora
utworu, powodująca w konsekwencji, rzec można, śmiałe wkroczenie autora do tekstu w roli
bohatera odtąd nie całkiem już fikcyjnej historii” (Nycz 1996: 49)7.

badaczka – pozostaje przy tekstowych mediatyzacjach, ale najważniejszą z nich staje się styk literackiego
przedstawienia z żywym autorem, który nachalnie wpycha się teraz do tekstu, już nie jako podmiot nadawczy,
ale jako prywatna osoba – z duszą i ciałem. Nie godzimy się na zawieranie z nim żadnych paktów. Wiemy, że
kłamie, że stroi miny do lustra (bo lustro rzadko teraz pojawia się na gościńcu, stoi na biurku obok komputera),
ale nie przestaje być interesujący ...”.
5
Podsiadło zdecydował się na lirykę, nie zaś na dziennik, pamiętnik, wspomnienia czy autobiografię sensu
stricto. Pozwala to na wysnucie wniosków powiązanych z tą decyzją (forma wiersza wpisuje się w określoną
tradycję i nadaje inną rangę tekstowi). Por. Dłuska 1978; Pszczołowska 2001, 2003.
6
„«Sylleptyczność» jako kategoria badawcza oscyluje pomiędzy badaniem autobiograficznym a badaniem
poetyki tekstu oraz świadomości podmiotu twórczego (bądź poetyki jako wyrazu tejże). Okazuje się zatem, że
ostra opozycja między tymi sferami nie jest konieczna. Syllepsa bowiem, jako trop, jest par excellence
ironiczna: wskazuje dwie możliwości i w obu jednocześnie uczestniczy” (Sobolczyk 2007: 114).
7
Konsekwencjami wyboru kategorii syllepsis są: odejście od jasnych klasyfikacji wyróżniających teksty
fikcjonalne od referencyjno-dokumentalnych, połączenie „strategii autobiograficznej z autotematyczną”, zmiana
relacji między „ja” empirycznym a tekstowym, zmiana stosunku podmiotu do tekstu („W miejsce relacji
sprawczej, jednokierunkowej, przyczynowej, mamy do czynienia z interferencją czy sprzężeniem zwrotnym;
słowo literackie traci tu swą autonomię”, jest zespolone z życiem), zmiana typu tożsamości podmiotowej
(„Dawniejszy, z założenia hierarchiczny i wertykalny, oparty na opozycji powierzchni i głębi, wyparty zostaje
przez model horyzontalny, interakcyjny i interferencyjny, w którym «ja» rzeczywiste i «ja» literackie wzajemnie
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Podsiadło identyfikuje się ze swoim podmiotem lirycznym, pragnie, by podmiot był
z nim tożsamy, co nieraz podkreśla w wywiadach. Autor bawi się semantyką i brzmieniem
słów, tak jak np. w poniższym tekście:
(…) czemu nie wykorzystać
faktu, że jestem poetą, niektóre na to „lecą”,
mógłbym tym zaoszczędzić sobie przydługich umizgów,
nie jestem jakimś tam trzecioligowym wierszokletą,
jestem wziętym poetą, wziętym
w nawiasy jej dłoni jak chrząszcz, jak pasikonik,
jak lichy zapałki płomyk, jak zdanie, tak zwane „wtrącone”,
do wiersza jak do więzienia.
(Podsiadło: 162)
Poeta nieraz gra swoją rolą (czasami autoironicznie). Sytuuje „Ja” empiryczne
w obrębie własnych wierszy, pisząc na przykład: „Zauważam niespodziewanie, / że już tylko
ledwie – ledwie jestem podmiotem lirycznym / tego poematu. Tak, kocham tę dziewczynę, /
ale czy to znaczy cokolwiek?” (Ognisko domowe; Podsiadło: 170).
Chwyt ten był obecny m.in. u Wojaczka, Poświatowskiej, Stachury, Białoszewskiego.
Trudno nie powiązać twórczości poetów, takich jak Poświatowska trudząca się nad własnym
umieraniem czy Stachura zostawiający swój ostatni wiersz urwany własną śmiercią, z ich
życiem, faktami biograficznymi, działaniami. Tym bardziej w przypadku Podsiadły, który
afiszuje ów związek, należy zachować tę dychotomię. W tym kontekście warto przytoczyć
rozważania Jacka Gutorowa, który komentuje: „Czym są poetyckie projekty Wojaczka,
Świetlickiego czy Podsiadły, jak nie zapisami przygód pewnego «ja», zawieszonego
w przestrzeni pozbawionej wyrazistych punktów odniesienia, poszukującego samo-określenia
poprzez odwoływanie się czy też przywoływanie różnych instancji, światopoglądów
i systemów wartości? To też jest poszukiwanie niepodległości, ale – pomimo iż historia nowej
polskiej poezji jest ściśle związana z historią polityczną – poszukiwanie to w osobliwy sposób
przebiega obok polityki, filozofii czy nauk o człowieku” (Gutorow 2003: 10).

na siebie oddziałują i wymieniają się własnościami; w którym podmiot przystaje na własną fragmentaryczność
… oraz intersubiektywną i «sztuczną» naturę własnej tożsamości …”). Zob. Nycz 1996: 50.
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Poszukiwanie to przebiega na płaszczyźnie codzienności, która staje się punktem
odniesienia większości wierszy. Jak wskazuje Mieczysław Orski, Podsiadło „s o m a t yc z n i e
t r a k t u j e s w ą o so b ow o ś ć – stanowiącą u niego główny zadany sobie temat psychoanalizy
poetyckiej” (Orski 1994: 61; podkr. – K. B.). Nie sposób separować tej poezji od
doświadczeń

jej

autora

(warto

tu

przypomnieć

o

„intymnym

małym

świecie”

(zob. Dobrzyńska 2012) i wszelkich nawiązaniach osobistych oraz autokomentarzach).
„Dobija się egzystencji – pisze o Podsiadle Piotr Śliwiński – odwiecznym sposobem
nasycając życie znaczeniami, a zarazem zupełnie nowocześnie zmieniając je w opowieść.
Dzięki temu jesteśmy zarazem w środku rzeczywistości i w środku literatury, odniesieni do
świata przez setki nazw, nazwisk i dat, przez kartografię i chronologię, przez dziennik
podróży, rejestr konkretnych zdarzeń, a w tym samym czasie, czy nawet po prostu «tym
samym» przenosimy się w przestrzeń wypowiadania, odkrywając, że cały ten świat dzieje się
w języku” (Śliwiński 2014: 338).

Summary
Poem, for Podsiadło, is often a form of documenting his life – it is possible to find
explicit autobiographical fragments in numerous of his works. Defining the relation between
empirical author and lyrical subject in Jacek Podsiadło’s poetry might be problematic due to
difficulty of separating his textual “I” from the author’s person. The poet writes about
himself, clearly emphasizing autobiographical nature of those confessions. I evoked Ryszard
Nycz’s concept of sylleptic subject (sylleptic “I”), corresponding to which, “I” should be
comprehended in two different ways at the same time: “real and imaginary, empirical
and textual, authentical and fictional”.
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Wprowadzenie: kobieca natura
Rozważając sposób przedstawiania kobiet w rosyjskich baśniach magicznych, należy
wpierw zastanowić się nad kwestią kobiecości, jej natury, symboliki towarzyszącej płci
żeńskiej, nad aspektami psychologicznymi, biologicznymi, a także kulturowymi. Różnice
między kobietą i mężczyzną zauważalne są już od pierwszej chwili, między innymi z powodu
ich stereotypowego postrzegania – nie tylko związanego z wyglądem, lecz głównie
odnoszącego się do zachowań: kobiety są bardziej ekspresyjne, ciepłe, empatyczne
i opiekuńcze, wrażliwe i bezinteresowne (Królikowska 2011: 388).
Kategoria płci jest współcześnie rozważana na wielu poziomach: biologicznym,
społecznym, osobowościowym (Sekuła-Kwaśniewicz 2000). W sensie biologicznym różnice
między płciami widoczne są już w mózgu, i, jak zauważa Deborah Blum w swojej książce
Mózg i płeć. O biologicznych różnicach między kobietami i mężczyznami, w podwzgórzu
znajduje się obszar zwany jądrem dymorficznym płciowo. Różni się on u samic i samców tak
bardzo, że dzięki odpowiedniemu zabarwianiu neuronów różnice w jego działaniu widoczne
są gołym okiem (Blum 1997). Natomiast na poziomie osobowościowym warto zauważyć, że
proces stawania się kobietą uwarunkowany jest między innymi kulturowo oraz społecznie
(Miluska, Boski 1999: 26) i w jego trakcie jednostka uczy się, co jest zgodne z właściwą dla
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jej regionu kulturą oraz jakie są na danym obszarze modele kobiecości (WalentynowiczMoryl 2014: 245).
Archetyp Matki – zmienność
Do rozważań na temat kobiecości i męskości włączył się Carl Gustav Jung, stwarzając
model nieświadomości zbiorowej, którego głównymi składnikami są archetypy związane
z uniwersalnymi tematami, w tym z płcią. Jung zauważa, że każdy mężczyzna ma w sobie
pierwiastek kobiecy, a każda kobieta ma pierwiastek męski, nazywane animą i animusem.
Odrzucenie tego pierwiastka powoduje zachowywanie się w sposób zbyt przesadny,
stereotypowy dla danej płci (Dymecka 2010).
Carl Gustav Jung poza wyróżnieniem archetypów animusa i animy przedstawia także
archetyp Matki oraz jego nieskończone formy, z których najważniejszymi są osoby matki,
babci, macochy, teściowej. Postać matki może być kochanką, symbolizować zbawienie,
miasto, Kościół, ojczyznę. Łączy się z pojęciami płodności i obfitości, a wyrażana może być
za pomocą symboli pola, skały studni. Często oznacza także symbole ochronne, magiczne
koła czy mandale oraz przedmioty puste w środku – kielichy. Archetypowi Matki towarzyszy
aspekt ambiwalencji, gdyż poza wymienionymi symbolami pozytywnymi Jung wylicza
również te, które oznaczają zło, między innymi grób, sarkofag, głęboką wodę czy wiedźmę.
Emocje, które towarzyszą Matce to troska, współczucie i życzliwość. Odnaleźć je
możemy w starożytnych mitach o Demeter i Korze, a także w chrześcijańskiej Matce Bożej.
Matka reprezentuje nie tylko życie, moment narodzin, ale także świat podziemny,
a w związku z tym wszystko, co tajemnicze i ukryte, śmierć oraz przeznaczenie. Jest więc
zarazem kochająca i przerażająca, a łączące się w jedno cechy, które dostrzec można
w antycznych mitach, z czasem doprowadzają do podziału na boginię życzliwą i boginię
nieprzyjazną, dobrą wróżkę i złą czarownicę (Jung 1990).
Skąd wywodzi się czarownica
Jak zgodnie zauważają psycholodzy i filozofowie, magia była jedną z pierwszych
form religii (Bauczkin 2007). Pierwotnie czarownica, czyli rosyjska колдунья, i jej męski
odpowiednik колдун, pełnili rolę kapłanów podczas najstarszych obrzędów i zajmowali się
czczeniem złych bogów. Również ówczesne modlitwy miały głównie znaczenie magiczne.
Chrześcijaństwo starało się część z nich zakazać i wyeliminować z wierzeń, jednak niektóre
obrzędy zostały zachowane, a nawet przeniesione na grunt Kościoła i zarówno
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w prawosławiu, jak i w katolicyzmie zaobserwować można obrzęd „zaklinania nieczystej
siły” (Ilin 1951). Aleksiej Sidorow wyjaśnia na przykładzie narodów Komi, dlaczego tak się
stało, tłumacząc, że również duchowieństwo zwracało się do czarowników. Wierzyli oni, że
tajemne działania czarowników dadzą lepsze rezultaty niż chrześcijańskie modlitwy (Sidorow
1997: 16).
Czym dokładniej zajmowały się takie osoby? Według Grigorija Krylowa słowo
колдун wywodzi się z litewskiego słowa oznaczającego „język”, tym samym колдун to
człowiek, który „zaklina, zagaduje” (Krylow 2005: 187). Natomiast Władimir Pietruchin
zauważa, że w rosyjskich legendach średniowiecza колдун to istota, która posiadała
możliwość wpływania na los człowieka. Mogła rzucić na niego klątwę, sprowadzić niepogodę
lub nieurodzaj. Czarownikami zostawali, podpisując umowę z siłą nieczystą (Pietruchin 1991:
289).
Jednak postać kobiety posługującej się magią znana była już w starożytności. Jedną
z pierwszych bogiń, które przedstawiane były jako symbol kobiecości, była egipska Izyda,
związana z magią i czarodziejstwem. Była ona boginią wody, wiatru, a także wierności
rodzinnej (Szwec 2008: 60). W antycznej Grecji to Hekete była boginią-wiedźmą, której
poświęcone było wszystko, co tajemne, w tym magia. Grecy wyobrażali ją sobie jako kobietę,
która lata z duszami zmarłych na przejściach, ale także jako trzy postacie, które stykają się
plecami (Arsieniew, Pietruszewskij 1892: 263). Jak zauważa Maria Ciechomska, to starucha
Hekete jest prototypem wszystkich późniejszych czarownic (Ciechomska 1992: 46). Warto
w tym miejscu zauważyć, że trójka jest liczbą symboliczną i trzy cechy Matki wymienia Jung
– dobroć, namiętność i ciemność (Jung 1990).
W mitologii skandynawskiej praktyczną magią zajmowała się Freja, pochodząca
z rodu Wanów. Zajmowała ona wśród kobiet drugie miejsce po Frigg i często jest z nią
utożsamiana. Była boginią płodności, miłości, twórczości i namiętności. Nie symbolizowała,
co prawda, bogini-matki, lecz kobietę o wewnętrznej sile, pięknie, rozwiniętej uczuciowości
oraz seksualności, a jednocześnie związana była z wojną i śmiercią. Symbolizowała wolność
kobiet oraz ich możliwość decydowania o własnym losie. Jej atrybutami były pas, złote łzy
oraz powóz, zaprzęgnięty w latające koty. To ona przekazała Asom wiedzę o magii
(Biednienko 2002).
Wśród Słowian znanym bóstwem żeńskim symbolizującym urodzaj była, według
Jerzego Strzelczyka, Dziewanna zwana również Marzanną, niewiasta i dziewica zarazem.
Ponieważ mitologia Słowian nie jest dokładnie znana, warto wspomnieć o innych postaciach
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kobiecych, które posługiwały się magią. Mowa o trzech siostrach – Kazi, Tetce i Luboszy –
legendarnych czeskich kobietach, z których pierwsza była czarownicą, jak Kirke, druga
trucicielką, jak Medea, a trzecia miała dar proroczy, jak Sybilla (Strzelczyk 1998: 89,
120-122, 212).
Inne imiona czarownicy i funkcje, jakie spełnia w bajce
Czarownica, która jest znaną bohaterką rosyjskiego folkloru, bajek, opowiadań
i podań, nie zawsze pojawia się w utworach pod tym samym imieniem. Zinajda
Aleksandrowa zauważa, że synonimami słowa

колдунья są:

волшебница, чародейка,

чаровница, ведунья, ведьма (Aleksandrowa 2001: 177). Należy także zauważyć, że
Большой русский словарь-справочник синонимов (близких по смыслу слов) Witalija
Triszyna wymienia 45 synonimów tego słowa, a wśród nich takie, jak: Баба-яга, злыдарка,
кудесница, чертиха, шептуха, яга. Babę-Jagę charakteryzują w Мифологическом Словаре
Wiaczesław Iwanow i Władimir Toporow jako antagonistkę głównego bohatera, która
mieszka w chatce na kurzej nóżce i zjada ludzi. Jednak w baśniach znany jest także obraz
pomocnicy/donatora, która wspiera głównego bohatera (Mieletinskij 1991). W jej obrazie
następuje opisywana przez Władimira Proppa transformacja postaci, która jednak nadal
spełnia określone funkcje. Jeśli jest przeciwnikiem – szkodzi bohaterowi, jeśli donatorem –
daje mu magiczny przedmiot, który pozwala mu później pokonać przeciwnika lub wypełnić
zadanie. Baśń wciąż stanowi niezachwianą całość, jej reguły są stałe (Propp 1998: 18).
Władimir Propp opracował swoją Morfologię bajki magicznej, analizując 449 spośród baśni,
zebranych przez Aleksandra Afanasjewa. Propp określił je jako baśni magiczne, zaznaczając,
że takie utwory mają specyficzną konstrukcję, często wyczuwaną nieświadomie. Są serią
motywów, które przekształcają się w fabułę. Ponieważ fabuła jest wtórna, Propp skupia się na
badaniu jej poszczególnych elementów, a ich funkcje, jak już wcześniej wspomniano, są
niezmienne.
Rosyjska Колдунья
Czarownice pojawiające się w baśniach Afanasjewa łączą nie tylko funkcje, które
pełnią, ale także ich opis. W dalszej części postaram się porównać ich wygląd, artefakty, które
im towarzyszą, a także symbolikę.
Propp zauważa, że można wydzielić trzy typy Baby Jagi w baśniach. Pierwszym jest
Jaga-donator – po rozmowie z bohaterem ofiarowuje mu konia lub magiczny przedmiot.
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Drugim jest Jaga-porywaczka, która porywa dzieci i stara się je zjeść. Trzem typem jest Jagawojowniczka – najczęściej przylatuje ona do pokoju bohatera i wycina mu z pleców kawałek
skóry (Propp 2000: 36-37).
Баба-яга jest baśnią, którą Afanasjew zapisał w swoich zbiorach w dwóch wersjach,
pod numerami 102 i 103. W pierwszej wersji ojciec, ratując córkę przed okrutną macochą,
wywozi ją do lasu i tam oddaje Babie Jadze jako służącą. Dziewczynie pomagają w pracach
małe myszki, a ponieważ traktuje je ona dobrze, a swoją pracę wypełnia dokładnie, zostaje
nagrodzona złotem i wraca do domu bogata. Już na początku opisu miejsca, w którym żyje
Baba Jaga, widzimy wspomniany wcześniej domek na kurzej nóżce - czyli избушку на
курьих ножках. Opis kobiety również nie jest zachęcający „z przodu głowa, w jednym kącie
jedna noga, a w drugim druga”. Jaga bez trudu przewiduje, że przybyły jest Rosjaninem,
mówiąc mu, że pachnie „rosyjskim duchem”. Mężczyzna zwraca się do niej, nazywając ją
Баба-яга костяная нога – kościana noga jest atrybutem, który wskazuje na więź
z demonicznymi siłami, podziemiem, martwymi duszami i samą śmiercią (Pietruchin 2012:
614). W tej baśni Baba Jaga pełni funkcję donatora – za wypełnienie zadań nagradza
dziewczynę. W drugiej wersji bajki, pod numerem 103, występują dwie kobiety, o których
można powiedzieć, że są czarownicami. Pierwszą jest Baba Jaga, która również ma kościaną
nogę i do której macocha wysyła pasierbicę licząc na to, że pozbędzie się jej. Dziewczyna
udaje się jednak do swojej ciotki, która mówi jej, jak oszukać Babę Jagę. Opowiada między
innymi o brzozie, której należy zasłonić oczy i kocie, którego można przekupić szynką. Gdy
dziewczyna udaje się do Jagi, okazuje się, że ta chce ją zjeść, więc postępuje zgodnie z radą
ciotki i ucieka. Bohaterka tej wersji bajki jest Jagą-porywaczką, wrogiem głównej bohaterki.
Jednym z jej atrybutów jest kot, często kojarzony z wiedźmami.
Jednym z elementów, który pojawił się w pierwszej wersji bajki, jest wspomniany
wcześniej domek na kurzej nóżce. Czasem domek ten jest ruchomy, kręci się lub obraca
wokół własnej osi, a bohater, który przybywa do niego, musi nakazać mu się obrócić, tak aby
móc wejść do domu czarownicy, nie przekraczając niewidzialnej granicy (Propp 2000: 43).
Ponieważ Baba Jaga związana jest ze światem umarłych, jest to najczęściej granica życia
i śmierci. Jak zauważa Aleksandra Barkowa, nazwa „kurzych łapek” wzięła się
najprawdopodobniej od kurnych, czyli okurzonych dymem stołów, na których stawiano „izbę
śmierci”, w której znajdowały się prochy zmarłego. Taki obrzęd znany był wśród Słowian
jeszcze między VI-IX w. Znajdując się w takim domku, Baba Jaga była niczym martwa osoba
wśród żywych (Barkowa 2005).
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Jest jeszcze jedna cecha Jagi, którą można zauważyć, czytając baśnie – jest ona ślepa,
bohatera rozpoznaje po zapachu, a w baśni pod numerem 106 Баба-яга и Жихарь, musi
usłyszeć jego głos, by go złapać. Jak zauważa Propp, może to być kolejny oznaka jej związku
ze śmiercią. Martwi nie widzą żywych (Propp 2000: 54). Warto zauważyć, że jeśli
czarownica widzi, to nazywana jest w bajce „wiedźmą” i taką postać możemy odnaleźć
w bajce o numerze 108 – Ивашко и ведьма. Wiedźma ta również je dzieci, jednak dostrzega
chłopca na wysokim drzewie i fakt, że na niego patrzy jest opisany, a w tekście ani razu nie
nazywa się kobiety Jagą.
Kolejną, wartą odnotowania cechą Baby Jagi, jest jej związek z naturą,
a w szczególności z lasem. Jej dom znajduje się właśnie w lesie, a sama Baba Jaga potrafi
rozmawiać ze zwierzętami, rozkazuje im. Na przykład w baśni o numerze 212 Пойди туда –
не знаю куда, принеси то – не знаю что. Baba Jaga woła do zwierząt i na dźwięk jej
gromkiego głosu przybiegają wszystkie. Natomiast w baśni 272 Заколдованная королевна
można zauważyć, że również wiatry jej podlegają. Propp zauważa, że Baba Jaga pełni wobec
zwierząt rolę matki (Propp 2000: 56). Jest więc archetypem Wielkiej Matki, chociaż nie ma
ani dzieci, ani męża. Ślad tego wariantu archetypu odnaleźć można już w micie o Demeter,
która po utraceniu córki związana jest nadal z umierającą przyrodą, jednak nie z samym
macierzyństwem.
Jakie są zadania czarownicy? Jak wylicza Propp jednym z nich jest „sprawdzian snu” Jaga nakazuje bohaterowi, by nie zasypiał. Sen już w starożytnej Grecji uważany był za bliski
odpowiednik śmierci, co po raz kolejny ukazuje związek czarownicy z tym aspektem.
Kojarzyć się może również z zakazami, takimi, jak ten wydany Orfeuszowi, by się nie
odwracał, wracając z krainy zmarłych. Bohater, który nie wykonuje rozkazu, ponosi karę.
Drugim zadaniem baśni o Jadze jest objaśnianie obrzędu dotyczącego „dzieci wygnanych
i wpędzonych do lasu”. Jak zauważa Propp, baśń zawsze związana jest z mitem lub
obrzędem, który objaśnia. W tym przypadku jest to obrzęd inicjacji, wkroczenia w dorosłość
w lesie, którego dokonywali najczęściej ojciec lub brat, pozostawiając tam dziecko. Zawsze
w baśniach odwozi dziecko do lasu męski członek rodziny, nawet jeśli inicjatorem
„wygnania” jest macocha, narzeczona brata lub inna kobieta. Jak wyjaśnia autor, jest to
spowodowane właśnie historycznym związkiem z pradawnym, nie do końca znanym
obrzędem (Propp 2000: 65-86). Wszystkie baśnie objaśniały otaczający je świat, dawne
wierzenia, które już przeminęły i niezupełnie były zrozumiałe.
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Podwójna natura czarownicy nie jest jednak jedynie wykorzystywana w baśni
magicznych, ale pojawia się także w innych, inspirowanych folklorem utworach, na przykład
w Rusłanie i Ludmile Aleksandra Puszkina. Tam również mamy do czynienia z czarownicą.
Jest nią Naina – ukochana Fina. Kobieta, która odrzucała jego miłość, dopóki nie poznał
magicznych sztuk. Gdy ją poznał, była piękną, młodą kobietą, która nie chciała go pokochać.
Jak opowiada Fin, jest to siwa starucha, wstrętna, o grobowym głosie, której wygląd
i działania odrzuciły czarnoksiężnika. W dalszej części dowiadujemy się, że potrafi zmieniać
się w latającego węża oraz kota.
Jednak pozytywną bohaterką jest Ludmiła, która sama nie posiada magicznych mocy,
ale posługuje się zdobytą od czarnoksiężnika Czarnomora czapką-niewidką.

Podsumowanie
Jak wspomniano wcześniej, podstawowe elementy baśni magicznej są zawsze takie
same, bohaterowie wypełniają wciąż te same funkcje, można ich podzielić na określone typy
i uporządkować. Schemat baśni nie zmienia się. Jednak, jak wskazuje Władimir Propp, baśń
miała określony cel, związana była z obrzędami, mitami. Baśnie o Babie Jadze
i czarownicach związane były z obrzędem inicjacji w lesie, a opowieść o tym była częścią
rytuału. Chociaż w samym obrzędzie uczestniczyli mężczyźni i dzieci, to pojawienie się
postaci kobiecej wskazuje na to, że i ona pełniła nieokreśloną rolę. Na podstawie obrzędów
innych ludów można założyć, że wkroczenie w dorosłość obejmowało obrzęd ślubu, a Baba
Jaga symbolizowała wtedy teściową, która przyjmowała do swojej rodziny; lub przekroczenie
granicy, zjednoczenie się z żeńskim pierwiastkiem, dlatego tajemne, nadawane przy
wkroczeniu w dorosłość imię było czasem u mężczyzn imieniem kobiecym (Propp 2000:
65-86).
Podsumowując,

czarownica

jest

motywem

literackim

wywodzącym

się

z obrzędowości, zachowań religijnych, z którymi od początku była związana. Jej różne
aspekty, zmienność, zachowanie, powiązanie zarówno ze sferami życia, jak i śmierci łączą ją
z archetypem Wielkiej Matki, w której odnaleźć można wszystkie atrybuty kobiecości.
Ponieważ archetyp funkcjonuje w ludzkiej podświadomości można założyć, że każda
bohaterka kobieca zarówno powiązana z magią, jak i niezwiązana z nią, jest
odzwierciedleniem tego mitu.
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Summary
Gender category is presently considered on many levels: biological, social,
individualistic. The Mother Archetype is accompanied by an aspect of ambivalence. Initially
a witchacted as a priestess during the oldest rites. Other names for witches and the functions
they perform in fairy tales: волшебница, чародейка. Witch combines the characteristics
of a Great Mother and a forgotten rite of childhood sacrifition and entering adulthood.
The article reflects upon the origin of the witch, other names under which it can be found,
the attributes that accompany it, and the functions it performs.
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Basic concepts of Polish Modernism and their allusions in the output of Polish modernist
authors

Abstract: The aim of this study was to depict basic concepts of Polish modernism
as a significant Polish decadent Stanisław Przybyszewski described it in his essays Zur
Psychologie des Individuums. I – Chopin und Nietzsche and Confiteor etc. This paper was
divided into two parts. The first theoretical part is devoted to a description of selected drafts
of Przybyszewski. The second analytic part is devoted to finding elements of these drafts
in selected poems by authors of “Young Poland” (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Antoni
Lange).
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Přelom 19. a 20. století s sebou přinesl jeden z největších zvratů v historii starého
kontinentu. Za účasti technické a průmyslové revoluce se tehdy odehrálo největší zrychlení
tempa vývoje v lidských dějinách. V tomto období spatřily světlo světa automobily,
kinematografy a další vymoženosti nám tak důvěrně známe z dnešního světa. Byly to také
časy literárních kaváren, zalidněných bulvárů a pestrobarevných kabaretů. „Belle Époque“
neboli „skvělá, šťastná doba“, jak se tento práh 20. století dnes se sentimentem označuje, však
nepřinesla světu jen pokrok usnadňující lidem jejich každodenní život, ale stala se také
synonymem neklidného období před bouří, obdobím anticipujícím tragické události první
světové války.
Tento práh nového století přinesl také výrazné změny ve sféře intelektuálně-kulturní.
Pro pozitivismus tak význačný obraz racionálního základu světa se v tomto období začal
pomalu, ale jistě rozpadat. Mnozí umělci a filozofové uznali vesmír za rozumem
nepostižitelný chaos. Důvěra v možnosti postihnout složitost bytí skrze intelektuální poznání
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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začala logicky upadat. Nová generace tvůrců navázala na idealizmus, iracionalizmus
a intuitivizmus, tedy směry, již dospívají k přesvědčení o možnosti uhadování přirozené
struktury světa a rozumění jevům a věcem pod jejich povrchem (Vorel 2012: 5).
Cílem této naší krátké studie bude pohlédnout na některé z filozoficko-uměleckých
konceptů evropského modernizmu, které si vzali za své autoři polského modernistického
hnutí, označovaného dnes jako „Mladé Polsko“. Následně se pokusíme nalézt projevy těchto
novátorských idejí v konkrétních básnických textech polských modernistů.
O vlivu Przybyszewského na polskou literární modernu
Základní pilířem mladopolského jakožto i evropského modernistického světonázoru se
stal především umělcův tvůrčí individualizmus a jeho konfliktní postavení v „praktickém“
století. V našem literárním prostředí snad nejvýstižněji ironizoval tuto životní „nepraktičnost“
mladých modernistů Jaroslav Vrchlický, jenž v roce 1890 prohlásil: „Hleďte blázna: v době
páry, elektřiny zázraku/ honí rýmy, za obrazy létá kdesi v oblaku!“ (Lehár et al. 2008: 383).
Tento odvrat modernistů od provědecky a racionálně orientovaného pozitivistického myšlení
měl zajisté svůj původ v nedostačujícím filozofickém výkladu směru dalšího vývoje. Po vzoru
moderních vyspělých západních literatur začali i umělci slovanských zemí pociťovat svou
generační odlišnost projevující se zejména odporem proti tehdejší zkostnatělé kulturněspolečenské situaci. Pocítění této odlišnosti vedlo k vyhlášení boje enigmaticky chápané
přítomnosti,

zformované

systémem

norem

a

stereotypů

odmítajících

jakýkoliv

individualizmus (Makowiecki 1987: 16, 23). Umělcův boj o osobitost a nezávislost jakožto
i jeho svobodné postavení v nevraživém světě filistrů se tak staly základními motivy mnoha
děl modernistického umění.
V polském literárně-uměleckém prostředí se stal hlavním ideologem a glorifikátorem
umělcovy individualistické duševní nadřazenosti Stanisław Przybyszewski, známý dekadent
a bouřlivák, přítel takových osobností jako byli Edward Munch, August Strindberg či Ola
Hansson. Své novátorské názory zformuloval tento „německo-polský“ dekadent v roce 1892
ve své proslulé eseji s názvem K psychologii individua. Chopin a Nietzsche (Zur Psychologie
des Individuums. I – Chopin und Nietzsche). Tato útlá brožura strhla na sebe i jejího autora
pozornost snad všech kriticko-literárních sfér berlínské moderny. Její vydání vyneslo
Przybyszewskému v Německu nejen přídomek geniálního Poláka, ale také známosti v okruhu
německých uměleckých elit. Z dnešního hlediska je možné uznat tyto první Przybyszewského
literární skici za psychologický a doktrinální fundament jeho další tvorby. Na příkladě
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Chopina a Nietzschego v nich autor vylíčil vlastnosti novodobého tvůrčího jedince
(Helsztyński 1973: 56). Umělce postavil do role vidoucího a společenstvím nepochopeného
proroka, jenž měl být nositelem velikosti generačních vlastností modernistického odporu.
(Makowiecki 1987: 16, 24).
O pár let později, tentokrát již na „polské“ půdě, rozvíjí Przybyszewský své teorie
v další eseji s názvem Confiteor, tu publikoval po svém přestěhování se do Krakova
v časopise Życie roku 1899. Text se stal úplným výkladem Przybyszewského názorů na umění
a také novým manifestem polských modernistů. Na stránkách Confiteoru rozvedl geniální
Polák svou představu o novodobém tvůrčím jedinci jakožto i o podstatě celého moderního
umění. Umění uznal za svaté, chápal jej jako úkaz absolutna nepřípustný jakékoliv
tendenčnosti. Cílem moderního umění se mělo podle autora stát ztvárnění života duše ve
všech jejích projevech – dobrých i špatných (Przybyszewski 2006: 143-145). Na adresu role
novodobého umělce pak Przybyszewský dodal: „(…) sztuka staje się najwyższą religią,
a kapłanem jej jest artysta (…)“ (Przybyszewski 2006: 145). „Był on pierwszym prorokiem,
który wszelką przyszłość odsłaniał, a tłomaczył runy zapleśniałej przyszłości, był magiem, co
przenikał

najgłębsze

tajemnice,

obejmował

tajne

związki

wszechświatów

(…)“

(Przybyszewski 2006: 145). „Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do
narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. Artysta stoi ponad
życiem, ponad światem, jest Panem Panów, nie kiełznany żadnym prawem, nie ograniczany
żadną siłą ludzką” (Przybyszewski 2006: 145-146). Jak se lze domýšlet, za tuto svou
nadřazenost je umělec nucen zaplatit. Cena je více než vysoká – samota, lidské opovržení
a nepochopení. Umělcova nadřazenost se mu stává tedy spíše „prokletím”.
Vztah umělce a společnosti a jeho odraz v poezii K. Przerwy-Tetmajera
Přejděme nyní k vykreslení obrazu „prokletého“ umělce v konkrétních básnických
textech Mladého Polska. Ve svých verších rozvíjeli a variovali tento motiv mnozí autoři.
Za jeden z prvovzorů textů tohoto typu bychom dnes mohli pravděpodobně označit báseň
Albatros Charlese Baudelaira, která symbolicky přirovnává básníka k albatrosu drženému pro
zábavu skupinou slaboduchých mořeplavců. Pro další, podorobnější analýzu motivu si báseň
krátce připomeňme. Níže uvedený překlad pochází z pera Svatopluka Kadlece.
Častokrát, aby čas za plavby krátilo si,
veselé mužstvo karg si chytá o závod
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své němé průvodce na cestách, albatrosy,
spějící za lodí, jež brázdí tůně vod..
Ti vládci blankytů, jen postaveni na zem,
Hned, neohrabaní a plni ostychu,
svá křídla veliká jak vesla spustí rázem
a zplihlá po bocích je vlekou potichu.
Jak nemotorný je ten poutník okřídlený!
On, prve krásný tak, jak směšný, chudák, je!
Ten zobák drží mu svou lulkou z možské pěny,
ten po něm, bezmocném, zas chodí kulhaje.
A Básník také je jak tento kníže výší,
jenž létá bouřemi a z šípů má jen smích;
když stojí na zemi, kde posměch v tvář mu čiší,
při chůzi vadí mu pár křídel olbřímích.
(Baudelaire 2015: 17)
Baudelairova báseň představuje albatrosovu, a tudíž i básníkovu dvojí povahu. Na
jedné straně sílu a velkomyslnost žije-li svobodně a níčím nespoutáván, na druhé straně pak
jeho bezradnost, neohrabanost

a zakřiknutost je-li nucen sestoupit mezi lidi do světa

každodenních starostí. Jak v Confiteoru poznamenal Przybyszewski: „Zwlekać sztukę z jej
piedestału, włóczyć ją po wszystkich rynkach i ulichach to rzecz świętokradcza”
(Przybyszewski 2006: 145). Stejně tak je věcí svatokrádežnou sesazovat z piedestalu
vidoucího umělce, jelikož ten se ve světle každodennosti stává jen utlačovaným a bezradným
pomatencem.
V mladopolské literatuře našel albatrosovský motiv širokou odezvu, např. v tvorbě
Kazimierze Przerwy-Tetmajera. Ten jej ve své básni Orzeł morski doplnil o nové obrazy.
Níže uvádíme úryvek této, dnes již kanonické, básně:
W cuchnącej menażeryi, w niewielkiej drucianej
Klatce, na małym złomie bazaltowej skały,
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Siedzi, odąwszy piersi, smutny, osępiały
Orzeł morski; tuż obok żółwie i pawiany.
Pokrwawionego kędyś w stepach go ujęto,
Gdy mu kula złamała skrzydło pod obłokiem;
Lata już całe bawi ludzi swym widokiem,
Patrząc w pół ciemne okno źrenicą przymkniętą.
Bezduszne i bezmyślne gapią się nań tłumy,
Gniewa je nieruchomość, obumarłość ptaka,
Potrącają go, klatkę próbują zdjąć z haka,
Ale niczem nie mogą wyrwać go z zadumy.
(…)
Oto noc. Siadłszy kędyś na podniebnej skale,
Osrebrzony światłością księżyca, powoli
Olbrzymi ptak zasypia w światła aureoli,
W majestacie potęgi i królewskiej chwale.
Śni mu się jego straszna moc i lot zuchwały,
Śnią mu się łowy, walki, burze, oceany...
Cóż ci się tu śni, orle, w twej klatce drucianej?
I tu ci dano kawał bazaltowej skały!...
(http://www.poezja.org)
Podobně jako Baudelaire v Albatrosovi ukazuje nám i Tetmajer ve své variaci
bezohlednost lidské společnosti a přesněji bezohlednost společnosti filistrů projevující se
nevraživostí vůči osvíceným jedincům. Mimo to zde nalezneme rovněž baudelairovský motiv
umění jako jediného protiléku na zoufalství a trápení světa (Makowiecki 1987: 16, 65).
Podobný námět je obsažen také v Tetmajerově Eviva l'arte! (Ať žije umění!) z roku
1894. Opět se zde setkáváme s obrazem „prokletého“, avšak hrdého umělce obdařeného
Bohem tvůrčím talentem; múzou políbeného člověka uvědomujícího si svou genialitu
a velikost, jež je bohužel vydána napospas šosáckým filistrům, kteří zadupávají do země
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jakoukoliv nevšední tvůrčí iniciativu. Ve čtyřech strofách zaujímá Tetmajer stanovisko
obránce a vyzdvihovatele moderního umění, právě v něm spatřuje nejvyšší hodnotu. V textu
se opakující entusiastické zvolání Eviva l'arte! vyvažuje básník obrazy anticipujícími
„prokletost“ umělcova života. Pro přesnější představu nahlédněme do úryvku básně:
(…)

Eviva l'arte! Niechaj pasie brzuchy
nędzny filistrów naród! My, artyści,
my, którym często na chleb braknie suchy,
my, do jesiennych tak podobni liści,
i tak wykrzykniem; gdy wszystko nic warte,
evviva l'arte!

Evviva l'arte! Duma naszym bogiem,
sława nam słońcem, nam, królom bez ziemi,
możemy z głodu skonać gdzieś pod progiem,
ale jak orły z skrzydły złamanemi więc naprzód! Cóż jest prócz sławy co warte?
evviva l'arte!
Evviva l'arte! W piersiach naszych płoną
ognie przez Boga samego włożone:
więc patrzym na tłum z głową podniesioną,
laurów za złotą nie damy koronę,
i chociaż życie nasze nic niewarte:
evviva l'arte!
(https://wolnelektury.pl)
Obraz umělcova životního tragismu představuje Tetmajer také v básni Grób poety,
avšak z poněkud odlišné perspektivy – vzpomínkou na tragicky zemřelého, zapomenutého
básníka. Tvůrčí jedinec zde není mluvčím ani motivem ukrytým za jiným symbolem, jako
tomu bylo u Albatrosa. Je pouze reminiscenčním motivem prolínajícím se celým textem.
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V básni Tetmajer evidoval všechny strasti, s nimiž se musí tvůrce za života i po jeho skončení
potýkat – těžkou a nedoceněnou práci na svých dílech, ponížení, chudobu, smrt vlastní rukou
i básníkovo posmrtné odvržení. Pro ilustraci uvádíme opět krátký úryvek textu:
Oto jest grób poety… W nieświęconej ziemi
I nie pod krzyżem leży… Na płycie grobowej
Nie ma kwiatów… Nikt żadnej nie powiedział mowy,
Wszyscy stali dokoła zmieszani i niemi
I odeszli czym prędzej, gdy grób zasypano —
Został sam w ziemi z czarną, spiekłą w piersiach raną.
Jak cicho teraz leży i w jakim spokoju
Ten, co wprzódy nie zaznał nic, prócz trosk i znoju,
Prócz upokorzeń, wzgardy dla samego siebie,
Gdy musiał żyć o ledwie nie żebranym chlebie,
Lub — a myśl sama o tym barwę z twarzy zdziera
Starać się zostać błaznem pana — lub bankiera.
Leży cicho… Już więcej nie przyjdzie ta jędza
Z szczękami trupiej głowy, co się zowie nędza,
Już nie przyjdzie i marzeń mu więcej nie starga…
Leży cicho… Ostatnia wielka, straszna skarga
Wyszła mu z ust wraz z jękiem, gdy drżący i blady
Pocisnął cyngiel — padł strzał — zbiegły się sąsiady,
Drzwi otwarli, a widząc trupa na podłodze,
Cofali się ze wstrętem i żegnali w trwodze.
(…)
(https://wolnelektury.pl)
Ze všech uvedených básnických textů na téma umělcova tragického údělu považujeme
právě tento za obrazově nejsilnější, za což může, podle našeho mínění, nejen syrová, až místy
naturalistická, konkrétnost jednotlivých básnických obrazů, ale především děsivá pravda tak
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věrně zachycená na jednotlivých řádcích textu. Jen se zamysleme, kolik významných
osobností v historii postihl podobný osud. Báseň můžeme samozřejmě interpretovat podobně
jako výše uvedené texty rovněž jako otevřenou kritiku duševně impotentního davu filistrů.
„Hlásám vám nadčlověka“ – nietzscheizmus v díle Antoniho Langeho
Nelze říci, jak by dnes vypadalo modernistické umění bez převratné filozofie
Friedricha Nietzscheho. Učení tohoto německého filozofa se doopravdy stalo základním
prvkem většiny modernistických děl. Jeho vliv a přesněji jeho převratná koncepce
„nadčlověka“ je zjevná i ve výše citovaných úryvcích Przybyszewského, který s její pomocí
vytvořil z Confiteoru kázání na téma postavení a směřování novodobého umělce. Motiv cesty
člověka k nadčlověku jsme nalezli v básnické pozůstalosti také dalšího z polských dekadentů
– Antoniho Langeho. Svou fascinaci učením německého filozofa vtiskl tento mladopolský
literát do své básně Ewolucja, jejíž samotný název nám je schopen mnohé vyložit. Na závěr
studie zde tedy uvádíme báseň v plném znění:
W indyjskich męrców świętym rytuale,
Gdzie Prawda rzeką miodową się toczy:
Jest sutra jedna, co w wieki jednoczy
Ewolucyjną człowieczeństwa skalę.

Tam Sakya-Muni w swoim wieszczym szale W niezapamiętną naprzód zwraca oczy
Przeszłość, a potem przyszłe dni proroczy,
Jak człowiek dąży wciąż ku wyższej chwale.
A jako siedem jest tęczy kolorów Jak siedem planet śród nieba przestworów,
Tak siedem stopni przejśc ma duch człowieczy:

I od pierwotnej martwoty kamiennej
Ku strefie duchów iść będzie promiennej,
Aż na ich szczycie pozna treść wszechrzeczy.
(http://literatura.wywrota.pl)
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Co k básni více dodat, než co sama jednoznačné říká? O člověku, jenž stoupá
a prochází jednotlivými vývojovými stupni, aby dosáhl hlubšího poznání a uzřel podstatu
všech věcí. Není právě to nám tak dobře známé jádro Nietzscheho filozofie. Cesta k vyššímu
stupni, k „nadčlověku“, mostem vedoucím skrze dnešního člověka?
Závěr
Shrneme-li naše výše zanalyzované poznatky, dojdeme k závěru, že ačkoliv byl
Przybyszewského ideologický vliv na polskou modernistickou literaturu obrovský, nebyl
jediný. Ideje novátorského světonázoru pronikly do Polska zbídačeného zábory totiž ještě
před Przybyszewského návratem do rodné vlasti. Svědčí o tom např. Tetmajerovy dekadentní
texty z první poloviny 90. let a samozřejmě také řada dalších děl s dalšími modernistickými
motivy, ty však naše studie nemohla obsáhnout. Tuto ideologicko-tematickou pružnost polské
literatury (a nejen jí, ale také dalších slovanských literatur) si vysvětlujeme na jedné straně
změnou, jakou ve 2. polovině 19. století umění prodělalo, a na straně druhé silným ohlasem,
které nové syntetické umění vyvolalo za hranicemi Francie.

Summary
This study aimed to analyse the influence of modernist philosophy on the poetics
of authors of “Young Poland”. The aim of this article was to depict basic concepts of Polish
modernism as a significant famous Polish decadent Stanisław Przybyszewski described
it in his essays Zur Psychologie des Individuums. I - Chopin und Nietzsche and Confiteor.
The first theoretical part of this paper was devoted to a description of selected concepts
of Przybyszewski (definition of modern non-tendentious art; tragic fate of modernist author).
The second analytic part was devoted to finding these elements in poems of Kazimierz
Przerwa-Tetmajer and Antoni Lange.
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Creative reminiscence or a figment of imagination?
A modernist myth of a Moloch city in the works by Władysław Stanisław Reymont
Abstract: The article presents a description of London included in Władysław Stanisław
Reymont’s novel The Vampire. Reymont's London is “a figment of imagination”. These
remarks are complemented by reflections concerning the symbolism of the “monster city”
in Reymont’s works.
Keywords: Moloch city, metropolis, cursed places, symbolism, spiritualism, modernist myths
Contact: Uniwersytet Opolski; agnieszka.wojcieszek885@gmail.com

Władysław Stanisław Reymont uznany jest za czołowego realistę doby polskiego
modernizmu, a zarazem za jednego z najwybitnieszych literackich pejzażystów epoki.
Podejmując problematykę obrazowania przestrzeni miejskiej w twórczości tego prozaika
warto zwrócić uwagę na marginalizowaną we wspomnianym dorobku, choć sytuowaną
w epicentrum jego spirytystycznej części powieść Wampir (1911). Zawarty na jej kartach
literacki opis Londynu to jeden z najbardziej złożonych obrazów metropolii w epoce.
Modernistyczny mit miasta-molocha pozwoliła stworzyć Reymontowi precyzyjność notatek
oraz osobistych zapisków, pochodzących z 1894 roku. Podobnie, jak w przypadku
wcześniejszej Ziemi obiecanej (1899), w której kreacja polskiego Manchesteru wydaje się
efektem nie tylko osobistych doświadczeń literata, lecz także wielu prozatorskich ekspresji
oraz późniejszych reminiscencji, Londyn jako konsekwencja oceny mistyka i dekadenta staje
się rodzajem „obrazu wysnutego z wyobraźni” (Koc 2007: 34). Poprzez wielowymiarowość
londyńskiej przestrzeni i plastyczność opisu ujawnia Reymont nie tylko doskonały zmysł
obserwatorski, lecz także niezwykły i dojrzały już talent pisarski. Ponury oraz przygnębiający
moloch przedstawiony zostaje w powieści następująco:
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Ulice jednak tak samo były posępne; leżała w nich uśpiona cisza niedzielnego
wieczora i smętek ciężkiego, niewolniczego jutra; domy stały martwym
szeregiem, ociekające wodą, oślepłe i pełne rozpaczliwej nudy, wiatr hurkotał
po niedojrzałych dachach, a często zwalał się na ulice, rozmiatając do dna
czarne, połyskliwe kałuże, rynny zaś grały bezustannie bełkotliwym ostrym
rytmem spadającej wody; rzadkie, przygaszone nieco latarnie stały jak
szyldwachy martwe ze znużenia, rozkrążając żółtawe koliska po czarnych,
przemiękłych asfaltach (Reymont 2012: 84).
Nastrojowość opisu stolicy Albionu, jej niesamowitą atmosferę oraz dobrze oddany
klimat metropolii docenił Henryk Galle, który jednych z recenzji Wampira zauważa:
Trudne do uchwycenia nastroje ulic, placów, ogrodów londyńskich, w dzień
i w nocy, w piękną pogodę i podczas słoty, owej charakterystycznej dla stolicy
Albionu London weather, a zwłaszcza owego zgiełku przechodniów
i pojazdów, tego waru życia wielkomiejskiego, który powstaje i powstawać
musi tam, gdzie plączą się i krzyżują interesy kroci istnień ludzkich, wreszciemiejsca zabaw i uciech publicznych, owe nory, gdzie zbierają się i męty
stołeczne, i szukająca coraz to nowych podniet dla stępiałych nerwów
śmietanka towarzystwa, wszystko to pod utalentowanym wpływem pióra
Reymonta nabiera barwy i ruchu, składając się na znakomicie zsyntetyzowany
obraz zewnętrznej powłoki życia londyńskiego (Galle 1911: 416).
W pozornie statycznym obrazie, dominuje metaforyka ożywienia: natłok ruchów oraz
dźwięków,

potęgujących

atmosferę

przerażenia.

Celowo

stosowane

animizacje

i antropomorfizacje sprawiają, że całość nabiera plastycznego charakteru. Z przedstawionego
w powieści wizerunku wyłania się deszczowe, ponure i milczące miasto. Mokre ulice spowite
są tu mgłą, która utrudnia przechodniom poruszanie się. Panuje również wszechogarniający
mrok, którego nie są w stanie rozproszyć słabe światła latarń. W ciemnościach niknie
wszystko, co może stanowić o walorze miasta: kontury zabytków, pomników czy pałaców,
a także miejska zieleń. Deszcz przyczynia się do powstawania błota i wilgotnego,
niezdrowego powietrza, którym zmuszeni są oddychać mieszkańcy. Ci z kolei, chcąc uciec
przed ogólną atmosferą miejsca, zmuszeni są spędzać wieczory w swych domach, przez co na
ulicach panuje pustka, przerywana jedynie ujadaniem bezpańskich psów. Zdaniem badaczy,
tego typu miejsce nabiera rysów zbliżonych do przestrzeni o charakterze patologicznym
(Ihnatowicz, Tomkowski 1987: 93). Sprzyja temu wszechobecny mrok i wspomniana pustka,
spotęgowane przez czas wiecznej zimy. Co bowiem istotne, mimo, że akcja powieści
rozgrywa się na końcu zimy, a kolejne tygodnie mijają, upragniona wiosna nie nadchodzi.
W scenach finałowych bohaterowie próżno oczekują pojawienia się pierwszych promieni
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słońca, czego nie uda się im jednak doświadczyć z powodu deszczu, ciemności i mgły.
Niewykluczone więc, że czas kalendarzowy, przyrodniczy, a także historyczny zostają
wyparte przez czas wiecznej nocy, czyli porę, gdy najczęściej pojawia się postać wampira
(Ihnatowicz, Tomkowski 1987: 94).
We wspomnianych opisach Londynu obecny jest także symbolizm. Zgodnie
z młodopolską tradycją krajobraz determinuje nastroje i wybory głównych bohaterów, ergo
połączony bywa z ich samopoczuciem, zdrowiem i stanem ducha. Wraz z pogłębiającą się
szarością miasta, pogrążającego się w dźwiękach miarowego deszczu narasta przygnębienie
głównego protagonisty powieści, Zenona. Ulice, którymi się on przechadza pozostają
opustoszałe, co determinuje jedynie wewnętrzny defetyzm i nie pozwala rozwikłać
wątpliwości i problemów. Jedynym towarzyszem niedoli człowieka staje się cisza. Zdaniem
autorów Witrażu z wapirem ogólna atmosfera miejsca zwiazana jest z ogólną konstrukcją
i poetyką powieści. Badacze o tym następująco:
Wieczny mrok utrudnia (…) rozpoznanie szczegółów witrażowej konstrukcji.
Narrator wybiera poetykę fragmentu, cząstki, misternie układanej mozaiki,
w której nie brak zresztą miejsc problematycznych. Poznajemy zarysy
osobowości głównych postaci, lecz przeniknięcie ich tajemnic okazuje się
niemożliwe. Technika niedomówień, piętrzenie się sprzeczności i najbardziej
fantastycznych hipotez sprawia, że podobnie jak mieszkańcy secesyjnego
Londynu błądzimy we mgle. (…) Zacierają się granice między racjonalnym
postrzeganiem świata a wyobrażeniami ludzi znajdujących się na pograniczu
obłędu, spirytystyczne zjawy mieszają się z materialnymi postaciami, umarli
krążą pośród żywych (Ihnatowicz, Tomkowski 1987: 93).
Komponenty, na które zwracają uwagę badacze: wszechobecna cisza, stukot
spadających kropel, złowrogi szelest liści nadają powieści grozy, potęgujący nastrój
neurotyczny. W tym kontekście szczególnie istotny wydaje się opis Tamizy. Wzburzona,
czarna otchłań rzeki stanowi dokładnie odwzorowaniem emocjonalnego stanu bohatera.
Zenon doświadczając wielu sprzeczności nie potrafi poradzić sobie z nieustanną,
gargantuiczną rozpaczą, pomimo której wciąż bierze udział w „wiecznej pogoni” (Reymont
2012: 109). Ów symboliczny obraz, tożsamy ze stanem wewnętrznym bohatera, narrator
ukazuje w następujący sposób:
Czarne, ruchome masy wód przelewały się w nieprzeniknionych mrokach,
z posępnym szumem, bełkotały głucho i trwożnie i płynęły wciąż, bezustannie,
jakby w wiecznej pogoni i w skardze wiecznej na trud nieustanny, na trud
nieśmiertelny (Reymont 2012: 109).
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Problematykę wpływu miasta na doświadczenie ludzkiej egzystencji podejmuje
również w swojej pracy Małgorzata Walczak. Według badaczki szary i ponury Londyn
stanowi tło dla zmagań bohatera z wewnętrznymi problemami, które to zmagania stają się
symbolem rozterek ówczesnych (Walczak 2002: 134). Ich wewnętrzna melancholia daje się
zauważyć zwłaszcza poprzez zasłyszane wieczorami rozmowy, prowadzone podczas
spacerów uliczkami spowitymi mgłą ulicami. Co istotne, owe interlokucje często kończą się
w momencie kulminacyjnym – towarzyszy im więc, charakterystyczne dla powieści
niedopowiedzenie.
Reymontowski Londyn to przestrzeń radykalnego zróżnicowania społecznego,
w którym obraz bogactwa i piękna przeciwstawiony zostaje przerażającej nędzy oraz
barbarzyńskim rytuałom. Ukazane za dnia bogactwo społeczne skontrastowane zostaje
z nocnym życiem miasta, w którym dominują wynędzniałe prostytutki oraz brudne szynki
wypełnione pijackim gwarem (Trześniowski 2002: 117). W społeczeństwie, zamieszkującym
stolicę Albionu nie obowiązuje żaden system normatywny, a ludzie ukazani zostają jako
bezkształtna masa, pozbawiona myśli i uczuć1. Co ważne, ów pozbawiony przywódcy tłum
permenentnie się rozrasta, co w konsekwencji doprowadzić może do zagrożenia anarchią,
opanowującą metropolię. Poszczególne sceny Wampira rozgrywają się w atmosferze
miejskiego zgiełku i ludzkiego krzyku, a w owym rwetesie zacierają się pojedyncze głosy,
zdania, opinie. Wrażenie wszechobecnego chaosu potęguje również miejski bałagan:
porozrzucane śmieci, fruwające nad głowami ludzi gazety i ulotki, a nawet kapelusze
wyrzucane w górę przez manifestujących. Wspomniany obraz zostaje w Wampirze ukazany
następująco:
Oślepiające światła słońc elektrycznych, transparenty na balkonach,
wstrząsające krzyki tłumów, szalony ruch i zgiełk, bezradne śpiewy tworzyły
z ulicy jakby rzekę potężną i wzburzoną, w którą (Zenon) wpadł całą siłą
bezwładu, na samo dno, nie rozumiejąc zgoła, co się dzieje dookoła i gdzie go
niesie ta rozkołysana ludzka fala (Reymont 2012: 106).
Reymontowski Londyn staje się tyglem kulturowym i przestrzenią radykalnego
zróżnicowania społecznego. Na ulicach miasta współistnieją obok siebie reprezentanci

1

Szczególną uwagę należy zwrócić także na anonimowość mieszkańców wielkich miast. W chaotycznej
metropolii trudno znaleźć własne miejsce, stworzyć relacje pełne zaufania, wyróżnić się. Klimat miasta jest
jednocześnie przyczyną samotności mieszkańców i ich solidarności. Anonimowość jest źródłem postępującej
anarchii i pustki moralnej społeczeństwa.
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różnych warstw społecznych, przedstawiciele wielu narodów, wyznawcy odmiennych religii.
Szczególnie istotni wydają się ci ostatni, albowiem ton nadaje opisywanemu miejscu
obecność quasi-religijnych aktywistów: krzewicieli duchowych idei, popularyzatorów sekt
bez struktur formalnych oraz apologetów pozbawionych dogmatów kościelnych wspólnot.
Zaprezentowany na kartach Wampira obraz to świat duchowej pustki, moralnej degrengolady,
postępującego upadku człowieczeństwa. Okazuje się bowiem, iż postulowane przez
przybyszy z odległych krain, odrzucenie społecznych norm i etycznych nakazów nie
doprowadziło do upragnionej wolności, lecz do upadku moralności oraz „rozwoju smutnego
libertynizmu, opatrzonego pseudoreligijną etykietą” (Trześniowski 2002: 117).
Powieściowy Londyn to wreszcie miasto-symbol, odnoszący się do całej kultury
europejskiej. Jak zauważa Dariusz Trześniowski:
Zdarzenia utworu osadził pisarz we współczesnym mu Londynie, mieściemolochu, Babilonie przełomu wieków, tyglu kultów, języków, religii, który
przyciąga zewsząd ludzi spragnionych kariery, sukcesu, pieniędzy, skuszonych
możliwościami, jakie daje rzeczywista stolica świata (Trześniowski 2002: 113).
Opisywana przestrzeń staje się to mentalna pustynia, w której obecny jest jedynie
materializm, a pod pozorami cywilizacyjnej misji i pragnienia postępu skrywane są walki
o władzę, chęć podboju i żądza dominacji. Co więcej, antyurbanistyczny Reymont zdaje się
sugerować,

że

to

właśnie

megalomania

Europy

może

przyczynić

się

do

jej

samounicestwienia, ergo – przestrzega przed brakiem tolerancji i otwartości, a także
nieuzasadnionym rozlewem krwi, który – jego zdaniem – doprowadzić może jedynie do
moralnej agonii. Stary Kontynent jawi się więc jako barbarzyńska przestrzeń, której
przedstawiciele, pomimo licznych anachronizmów, nadal próbują narzucić innym treści
pozbawione wartości duchowej i etycznej (Trześniowski 2002: 113). Stają się one
„nieaktualnym świadectwem dawnej świetności, a zarazem nieczytelnym już zupełnie
palimpsestem” (Trześniowski 2001: 113). W tym kontekście tradycja europejska to jedynie
„targowisko, na którym znaleźć można jednocześnie dowody świetności i prawdziwe skarby,
ale i żałosną tandetę, na którą nie warto zwracać uwagi” (Trześniowski 2001: 113).
W powieści z 1911 roku prezentuje Reymont symptomatyczną opozycję pomiędzy
upadającą cywilizacją zachodu a nieprzeniknioną kulturą Wschodu2 (Por.: Tuczyński 1981:

2

Autorzy wskazują nie tylko na opozycję Wschód-Zachód, ale i na przeciwieństwo Północy i Południa. Skazana
na zagładę, mglista i ponura Anglia jest zupełnie inna niż słoneczne Włochy. (Por.: Ihnatowicz, Tomkowski
1987: 104-106).
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111-117). W młodopolskiej opowieści Europejczycy, będąc jednostkami w pełni świadomymi
własnego upadku i całkowitej degradacji wartości duchowych to właśnie w praktykach
hinduskich poszukują możliwości odrodzenia grzesznych dusz. Niewykluczone, iż
w Reymontowskim świecie to jedyna szansa na ocalenie z przerażającej, wszechobecnej
pustki, w jakiej zmuszeni są egzystować. W tekście wyraźnie pobrzmiewają fascynacje myślą
Dalekiego Wschodu, albowiem wspomniane wewnętrzne odrodzenie mieszkańców Starego
Kontynentu możliwe jest za sprawą bohaterów pochodzenia hinduskiego, którzy do Londynu
przybywają z duchową misją. Przeobrażenie mieszkańców pensjonatu przy Avenue Road
dokonuje się za sprawą mentalnej działalności przybyłego z Indii proroka, Mahatmy Guru,
który krytykuje całość europejskiej cywilizacji:
Wasza kultura materialistyczna, wasze wynalazki, wasze odkrycia prowadzą
do jednego: do uwielbiania brutalnej siły i złota, służą Złu, Zło sieją …
Jesteście jak sępy krążące po przestworzach, ślepe są blaski cudów, a chciwie
wypatrujące w nizinach padliny (Reymont 2012: 139) – czytamy w Wampirze.
W miejsce dotychczasowego systemu pojmowania prawd świata wielki hinduski
myśliciel proponuje nowatorskie doktryny religijne, które przeciwstawiać się mają,
płynącemu z kultury Zachodu złu: walce o korzyści materialne, wyzyskowi oraz zbrodniom
wojennym. Mimo radykalnym postulatom przywódca duchowy znajduje w Londynie rzesze
swoich zwolenników, którzy – choć początkowo sceptycznie nastawieni – ochoczo biorą
udział okultystycznych krwawych rytuałach, wierząc w ich oczyszczającą moc. Wspomniana
powyżej fascynacja filozofią Wschodu ujawnia się również w wypowiedziach protagonistów
powieści. Zapytany o ewentualne opowiedzenie się po stronie własnego dziedzictwa
kulturowego mr Joe, odpowiada z przekonaniem: „Rozszarpałbym je jak pantera, by tylko
móc ze struchlałych wnętrzności wyrwać ich ducha trupiego i tchnąć w niego nowe, święte
prawdziwie człowiecze życie” (Reymont 2012: 32-33). Jak sugerują Ewa Ihnatowicz i Jan
Tomkowski:
Dziedzictwo kulturowe Zachodu, budzi w bohaterze odrazę i wściekłość,
dlatego odrzuca on więzy rodzinne, społeczne i narodowe, w imię poczucia, że
prawdziwy mędrzec jest zawsze sam. Potępia przemoc, sprzeczną z zasadą
Ahimsy, rezygnuje z majątku, by stać się ascetą. (…) W przedostatniej scenie
marzy o podróży do świętych wód Gangesu i wiele wskazuje na to, że znajduje
się na właściwej drodze (Ihnatowicz, Tomkowski 1987: 104).
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Okazuje się jednak, że Europejczyk nie może bezkarnie korzystać z duchowego
dorobku Dalekiego Wschodu. Joe kończy w klinice psychiatrycznej, co potwierdza tezę, iż
hinduskie rytuały są próbą zbyt trudną dla człowieka ukształtowanego w kulturze Zachodu.
O wyższości kultury wschodniej nad myślą europejską wspomina także Małgorzata
Walczak, stwierdzając że w wypowiedziach “wtajemniczonych” można zauważyć wyraźny
kult duchowości hinduskiej (Walczak 2002: 135). Większość z nich całkowicie zmienia swój
światopogląd, zachowanie, wierzenia. W ten sposób manifestuje się nie tylko odwrót od
obowiązujących dotychczas wartości i całkowita degradacja myśli europejskiej, lecz także
nobilitacja nauk Wschodu. Jej symbolem staje się Londyn - stolica świata, zdominowana
przez działaczy nowych sekt, proroków niosących nadzieję czy nauczających na ulicach
kaznodziejów. Większość bohaterów nauki te przyjmuje z pokorą i uniżeniem, co staje się
jednoznacznym sygnałem triumfu wschodniej cywilizacji. Nawet sceptyczny Zenon w jednej
ze swych ostatnich wypowiedzi podkreśla:
Od chwili, kiedy ujrzałem szaleństwo Joego, przysiągłem sobie nie zajmować
się więcej spirytyzmem. Przejrzałem bowiem i poczułem w uściech posmak
gorzkiej prawdy, że my, to znaczy Europejczycy, jesteśmy rasą niższą,
jesteśmy tylko psychiczną Tschandalą! … Tylko Hindus może przekroczyć
granice materii i spojrzeć w nieśmiertelne oblicze Światłości! To wybrani
z wybranych! To już dusze w ostatnim awatarze! (Reymont 2012: 287).
Problematykę porusza w swych pismach Erazm Kuźma, zdaniem którego, cały walor
Wschodu polega na łagodności, spokoju i kontakcie z naturą, czyli czymś, co trudne, choć
możliwe do osiągnięcia w rozpędzącym świecie europeiskim. Autor zaznacza, że Lux ex
Oriente staje się mitem doskonałości i czystości przeżyć, niepotrzebnie na gruncie
europejskim idealizowanym (Kuźma 1980: 180-182). Problematykę tę za Erazmem Kuźmą
podejmuje Dariusz Trześniowski, stwierdzając, że:
Wzrok Europejczyków zwrócony jest przede wszystkim w stronę światła
wschodniej ezoterycznej wiedzy, czy też lepiej byłoby powiedzieć w stronę
europejskich wyobrażeń Wschodu, stworzonej na użytek własnej sytuacji
kryzysowej orientalnej mitologii (Trześniowski 2002: 118).
W opisywanej powieści dominantę stanowi więc nie tyle realny obraz triumfu
hinduizmu, co hiperbolizowana wizja jego doskonałości. Paradoksalnie, w Reymontowskim
świecie przekonanie o zbawczej sile praktyk spirytystycznych i ślepe podążanie śladem
okultystycznych rytuałów nie przyczynia się do rozwoju duchowego bohaterów, lecz ich
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całkowitej degradacji: moralnej, umysłowej, a często również fizycznej. Mimo to, Reymont
wydaje się powstrzymywać od jednoznacznej oceny obu cywilizacji. Powieść Wampir –
bodaj najpełniejszy wyraz duchowych poszukiwań jej autora – nie daje więc ostatecznej
odpowiedzi na pytanie co jest lepsze: szary i pusty Londyn jako obraz upadającej cywilizacji
europejskiej czy piękny, lecz nieprawdziwy mit o doskonałości Wschodu?

Summary
The article presents a description of London included in Władysław Stanisław
Reymont’s novel The Vampire. This novel presents one of the most complicated images
of a metropolis in the epoch as well as a characteristic modernist myth of a Moloch city.
These remarks are complemented by reflections concerning the symbolism of the
“monster city” in Reymont’s works. It seems that this novel presents a clear opposition
between the declining and degenerate European culture symbolised by London depicted in the
book, and the highly spiritual culture of the Far East.
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“Blessed illness of Polishness”. On the identity dilemmas of Germans raised in the Polish
territory in the narrative prose 1945-1989

Abstract: This paper is mainly focused on the German characters in Tadeusz Konwicki's
“Kronika wypadków miłosnych” (1974), who face identity dilemmas because of their
upbringing in a predominantly Polish community in pre-war Vilnius.
Keywords: Germans, Polish-German relations, borderland, identity, nation, Konwicki
Contact: Uniwersytet Warszawski; adrianna.jakobczyk@gmail.com
Niniejszy tekst jest poświęcony postaci Niemca wychowanego na terytorium Polski
i aspirującego do polskości. To niewątpliwie nietypowa prezentacja zachodniego sąsiada
w powojennej literaturze krajowej i podobnych przykładów literackich nie ma wiele. Tak
przedstawieni bohaterowie pojawiają się w powieściach Kronika wypadków miłosnych (1974)
Tadeusza Konwickiego, Homunculus z tryptyku (1977) Britty Wuttke oraz Początek (1986)
Andrzeja Szczypiorskiego. Odnosić się będę głównie do Kroniki wypadków miłosnych,
w której zagadnienie to zostało przedstawione najszerzej i można je uznać za reprezentatywne
również dla dwóch pozostałych tekstów.
Akcja powieści rozgrywa się wiosną 1939 roku, a jej głównym bohaterem jest 18-letni
Witek, Polak, maturzysta, mieszkaniec Kolonii Wileńskiej, dojeżdżający do gimnazjum
w Wilnie. Jego dwaj najbliżsi przyjaciele to mieszkający w tej samej okolicy i uczęszczający
do tej samej szkoły Engelbarth Baum – Niemiec oraz Lowa Małafiejew – Rosjanin.
Zaprzyjaźniona z nimi jest również 16-letnia siostra Engla, Greta. O ile główny temat
powieści stanowią doświadczenia Witka, zwłaszcza – jak tytuł wskazuje – jego pierwsza
miłość, o tyle ta przyjaźń – zwłaszcza z dwojgiem młodych Niemców – to również
eksponowany wątek. Rzecz jasna, nie można przyjąć, że przedstawienie Polaka, Niemca
i Rosjanina jako najbliższych przyjaciół to przypadek, zważywszy na to, że akcja powieści
rozgrywa się w przededniu II wojny światowej.
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Dla Engla i Grety nazwanie ich Niemcami to największa obelga. By sobie nawzajem
dokuczyć, używają określeń „niemiecki” i „szwabski” w formie inwektyw. Engel w złości
nazywa Gretę „walkirią” (Konwicki 1974: 69), „niemieckim nasieniem” (Konwicki 1974:
67), mówi jej, że odprawia „berlińskie ceregiele” (Konwicki 1974: 68), ona wyrzuca mu:
„jesteś cham, straszny niemiecki bydlak!” (Konwicki 1974: 69). Bohaterowie bezlitośnie
piętnują immanentną część siebie i wspierają się nawzajem w tym jałowym buncie. O ile
rozpoznawanie autostereotypu i posługiwanie się nim to część świadomości narodowej, o tyle
w przypadku rodzeństwa Baumów sytuacja staje się niemal schizofreniczna, gdyż miejsce,
które w ich wyobrażeniach o świecie mógłby zajmować niemiecki autostereotyp, zajmuje
polski stereotyp Niemca. A to dwa diametralnie różne systemy, zwłaszcza że – jak stwierdził
Edmund Osmańczyk – wytworzony w Polsce stereotyp Niemca to często lustrzane odbicie
polskiego autostereotypu, który jest siłą rzeczy pozytywny (Osmańczyk 1946: 94).
To, że bunt przeciw własnemu pochodzeniu okazuje się bezcelowy, autor sugeruje
pośrednio. Engel i Greta wyśmiewają i zupełnie odrzucają swojego ojca – chłopak mówi
o nim per „szwab przeklęty” (Konwicki 1974: 66), strofuje go: „Zamknij ryło, ty prusaku
meklemburski. Żeby przez tyle lat nie nauczyć się ludzkiej mowy? Czyj ty chleb jesz, stary
hakatysto?” (Konwicki 1974: 67). Jednocześnie Engel nie może uciec od podobieństwa do
niego – ma „ogromne jak u ojca czoło” (Konwicki 1974: 68), a jego głowa oznaczona już jest
„początkami nieuchronnej łysiny” (Konwicki 1974: 154) (podczas gdy pastor Baum ma
„srebrny obwarzanek włosów na łysej głowie” – Konwicki 1974: 65). O ile więc chłopak
próbuje odrzucić swoje dziedzictwo, z góry wiadomo, że nie ma na to szans – jest genetycznie
predestynowany, by stać się taki jak ojciec, nadal jest „prawdziwym Niemcem bawarskim”
(Konwicki 1974: 68).
Julia Kristeva w swojej książce Strangers to ourselves dzieli obcych/obcokrajowców1
na dwie kategorie – ironistów i wyznawców: „Z jednej strony są ci, którzy marnieją
w męczącej walce pomiędzy tym, co już nie istnieje, a tym, co nigdy istnieć nie będzie –
zwolennicy neutralności, obrońcy pustki; niekoniecznie są oni defetystami, lecz często stają
się najlepszymi z ironistów. Z drugiej strony są ci, którzy przekraczają: nie żyją ani tym, co
wcześniej, ani tym, co teraz, lecz poza jednym i drugim. Są toczeni namiętnością, która –
choć nieustępliwa – pozostanie na zawsze niespełniona. To namiętność do innej ziemi,

1

Kristeva konsekwentnie używa słowa foreigner w znaczeniu „obcy”, w książce głównie odnosi się właśnie do
problemu mniejszości narodowych i emigrantów.
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zawsze obiecanej (…). Ci właśnie są wyznawcami i niekiedy, gdy dojrzewają, przemieniają
się w sceptyków”2 (Kristeva 1991: 10).
Mimo że rodzeństwo Baum jest w tej samej sytuacji, każde z nich przeżywa nieco
odmienny dramat. Jeśli przyjąć podział Kristevy, Engel jest ironistą, a Greta podąża już
w stronę sceptycyzmu – choć młodsza, okazuje się dojrzalsza i bardziej świadoma. Jej
pogłębione spojrzenie wynika prawdopodobnie z bliskiej perspektywy wyjazdu do Niemiec –
dziewczyna antycypuje już zderzenie z narodem pochodzenia, a tym samym jest zmuszona
dookreślić swój status. Również w powieści Homunculus z tryptyku główna bohaterka
ostatecznie potwierdza swoją identyfikację z polskością właśnie podczas krótkiego wyjazdu
do Niemiec i zetknięcia z kulturą i językiem swoich przodków (Wuttke 1980: 134-135). Nie
znaczy to bynajmniej, że Greta jest z sytuacją bardziej pogodzona niż jej brat – wręcz
przeciwnie. Gdy on ma w sobie jeszcze gniew i wolę walki, by być z polskością
identyfikowany, jej zostaje już tylko fatalizm, zachowuje się, jakby nie miała już nic do
stracenia, w swoje wypowiedzi często wtrąca zwrot „A co mi tam!” (Konwicki 1974: 150,
152, 217, 231).
Scena, która rzuca najwięcej światła na sytuację i przemyślenia Grety, rozgrywa się
podczas jednego ze spotkań towarzyskich. Witek przychodzi spóźniony, dziewczyna
wychodzi z sadu i narzeka, że jej niedobrze. Chłopak najwyraźniej zakłada, że za dużo
wypiła, lecz tekst nie daje pewności, czy rzeczywiście tak było, nie wiadomo, czy Greta piła
cokolwiek:
– Tak mi niedobrze, że chyba zaraz umrę. Słyszysz, Witold?
– Idź jeszcze raz w krzaki i zwymiotuj to świństwo.
– Nie, lepiej umrę. Tu mi niedobrze, a tam będzie jeszcze gorzej.
– W twojej Bawarii?
– W Bawarii albo w Szwabii. Co wyście ze mnie zrobili? (…) Otruliście mnie.
– Idź zwymiotować za porzeczki.
– Och, tego nie zwymiotuję. Otruliście moją głowę, nie, poczekaj, otruliście
chyba moje biedne, niemieckie serce. A co mi tam.
Schyliła głowę obsypując spleśniały płot lnianymi włosami (Konwicki 1974:
216-217).
Przywołana wypowiedź Grety jest dwuznaczna. Narzekania, że jej „niedobrze” można
zinterpretować prosto – dziewczyna czuje mdłości (tak właśnie rozumie to Witek). Natomiast
2

To i kolejne – tłumaczenie własne.
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kolejne zdanie, „Tu mi niedobrze, a tam będzie gorzej”, wskazuje na głębsze znaczenie jej
słów. Greta uskarża się na niezadowolenie, boleści bardziej dotkliwe, bo nienamacalne. Po
chwili zresztą podaje ich przyczynę – to zatrucie. Witek po raz kolejny lekceważy jej słowa –
myśli o zatruciu alkoholowym, lecz dziewczyna mówi o zatruciu polską kulturą. Analogiczne
przedstawienie polskości jako zatrucia czy schorzenia pojawia się w Początku. Johann Müller
sam siebie charakteryzuje słowami: „Niemiec zarażony błogosławioną chorobą polskości”
(Szczypiorski 1990: 106).
Zatrucie, którego doświadcza Greta, jest tym bardziej dotkliwe, że obejmuje nie głowę
(czyli rozum), lecz serce (a zatem emocje). Greta wyraźnie podkreśla tę opozycję, korygując
wcześniejsze sformułowanie („Otruliście moją głowę, nie, poczekaj, otruliście chyba moje
biedne, niemieckie serce”, podkr. A. J.). Zatrucie „głowy” nie byłoby tak dojmujące, gdyż
w obliczu symptomów chorobowych (poczucia, że jest jej tak niedobrze, że zaraz umrze)
dziewczyna mogłaby rozumowo odrzucić to, co ją zatruwa (polskość). „Zatrucia serca” nie
można jednak tak łatwo wyleczyć, gdyż choroba zajmuje uczucia, a więc coś niezależnego od
woli i rozumu. Symptomów tej przypadłości nie można tak po prostu usunąć – i Greta jest
tego w pełni świadoma. Gdy Witek sugeruje jej wywołanie wymiotów, czyli podaje sposób na
radzenie sobie z zatruciem alkoholowym, dziewczyna odpowiada mu trzeźwo: „Och, tego nie
zwymiotuję”. Od początku do końca uczestnicy tego dialogu się rozmijają. Uprzywilejowany
jako Polak w społeczności wileńskiej Witek nie dojrzał do tego, by dostrzec i zrozumieć
prawdziwy powód cierpienia Grety.
W książce Smutek tropików Claude Lévi-Strauss pisze: „(…) miałoby się ochotę
przeciwstawić sobie dwa typy społeczeństw: społeczeństwa, które praktykują antropofagię,
tzn. widzą w pochłanianiu niektórych jednostek władających groźnymi siłami jedyny sposób
zneutralizowania tych sił, a nawet ich wykorzystania, i społeczeństwa, które, tak jak nasze,
przyjęły coś, co można by nazwać «antropoemią» (od greckiego «emein» – wymiotować)
i w obliczu tego samego problemu wybrały odwrotne rozwiązanie, polegające na wyrzucaniu
tych niebezpiecznych istot poza nawias organizmu społecznego, trzymając je w czasowym
lub dożywotnim odosobnieniu bez kontaktu z ludźmi, w zakładach do tego przeznaczonych”
(Lévi-Strauss 2008: 408). Zygmunt Bauman rozwija i doprecyzowuje tę myśl w eseju Jak
stać się obcym i jak przestać nim być – strategia antropofagiczna to najprościej rzecz ujmując
kanibalizm, który występował w społeczeństwach pierwotnych, oraz kanibalizm kulturowy
(tj. asymilacja) stosowany przez społeczeństwa nowoczesne. Strategia antropoemiczna
objawiała się zaś zamykaniem obcych w gettach, skazywaniem ich na banicję, separowaniem
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za pomocą zakazów, a gdy te metody nie dawały rezultatów – fizycznym ich tępieniem
(Bauman 2000: 41-42).
W przytoczonej przeze mnie powyżej scenie strategia antropoemiczna przybiera,
choćby potencjalnie, fizyczny kształt. Greta za podstawę swej tożsamości uznaje
przynależność do narodu niemieckiego, jednocześnie rozpoznaje w sobie znaczący
pierwiastek polski – pierwiastek obcy. Witek, choć nie rozumie sytuacji, proponuje jej
całkiem rozsądny sposób na pozbycie się tej wewnętrznej obcości – „zwymiotuj to
świństwo”. Antropoemiczna strategia usuwania obcości zostaje tu udosłowniona. Greta wie
jednak, że ze względu na zaawansowane już symptomy zarażenia polskością (zatrucie serca),
próba usunięcia obcego pierwiastka z organizmu się nie powiedzie – mimo wszystko
najpewniej podejmuje taką próbę. Wie również, że wyjazd do Niemiec nic w jej przypadku
nie zmieni. Gdy żegna przyjaciół na dworcu, mówi: „Zobaczycie, rozpiję się tam «kornem»
albo monachijskim piwem, zeskandalizuję się i w końcu przymkną mnie w solidnym,
niemieckim domu wariatów” (Konwicki 1974: 229, podkr. A. J.). W słowach tych
pobrzmiewa lęk przed antropoemią właśnie: wobec niemożności usunięcia obcości z samej
siebie, dziewczyna boi się, że jako obca sama zostanie usunięta ze społeczności – tym razem
niemieckiej.
Jak stwierdził Zygmunt Bauman, w erze nowoczesnej „«(o)bcy» to ci, których
klasyfikacja rozłączna czyni semantycznie «niedookreślonymi», lub – przeciwnie – obdarza
naraz sensami, które logika klasyfikacji definiuje jako wzajem sprzeczne; a więc ci, którzy
swym istnieniem kwestionują nieprzenikalność granic i znieważają majestat ładu” (Bauman
2000: 41). Dlatego też sytuacja Grety jest bez wyjścia. Gdyby status obcego miała tylko na
Wileńszczyźnie, powrót do Niemiec, do „swoich” – po początkowym bólu rozstania – niósłby
obietnicę polepszenia sytuacji. Lecz w jej przypadku tak nie jest i dziewczyna nie ma co do
tego złudzeń. Wprost stwierdza: „ja jestem straszna, okropna Niemka, a jednocześnie już nie
jestem Niemką i nigdy nią nie będę” (Konwicki 1974: 151), „Tu mi niedobrze, a tam będzie
jeszcze gorzej” (Konwicki 1974: 216), a o swoim bracie mówi: „Czy tak wygląda przyzwoity
niemiecki bursz? On już nie jest Niemcem, ale nigdy nie będzie Polakiem” (Konwicki 1974:
151). Wypowiedzi Grety tym wyraźniej ukazują, dlaczego wpływ polskości na swą tożsamość
postrzega jako truciznę, a nie na przykład jako wzbogacenie czy wartość dodaną – ten polski
pierwiastek rujnuje bowiem jej niemieckość. Wydaje się, że to zjawisko zostało symbolicznie
zasygnalizowane fabularnie poprzez zdiagnozowane u Grety podczas prześwietlenia
powiększone serce – tak jakby dziewczyna nie mogła pomieścić w sobie naraz i polskości,
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i niemieckości. Podobnie zobrazowane to zostaje w przypadku bohatera Początku, który
mówi o sobie, że jest Niemcem „z jakimś felerem w sercu” (Szczypiorski 1990: 106).
Jest to jedna z rzadkich sytuacji, gdy nadwyżka generuje brak. Tożsamość Grety nie
jest podwójna, niemiecko-polska, lecz wybrakowana – dziewczyna jest postrzegana jako obca
zarówno przez Niemców, jak i Polaków. Dlatego wyjazd do Niemiec to nie powrót do
„swoich”, lecz podróż w nieznane, na domiar złego – ku kolejnemu wyobcowaniu. Jest to
sytuacja niezawiniona. To nie działania, wybór czy błąd Grety do niej doprowadziły, lecz
warunki, w których przyszło jej dorastać. Gdy dziewczyna mówi o tym, że ona sama i jej brat
zostali zarażeni polskością, używa zwrotu „stały się różne rzeczy” (Konwicki 1974: 151),
wskazując na to, że oni tego nie sprowokowali, wszystko wydarzyło się samo z siebie, niejako
mimo nich. Jednak już w kolejnej scenie wskazuje winowajców: „Co wyście ze mnie
zrobili?” (Konwicki 1974: 216), „Otruliście mnie” (Konwicki 1974: 217). Rozmawia
z Witkiem, lecz odpowiedzialnością obarcza podmiot zbiorowy – mówiąc „wy”, ma
oczywiście na myśli Polaków. Greta implikuje, że za jej cierpienie odpowiedzialna jest
niezależna od niej siła zewnętrzna, że jest ofiarą przemocy – i to tak dotkliwej, że
porównywalnej do przemocy fizycznej, do zamachu na jej życie (mówi przecież o otruciu).
W jej mniemaniu Polacy zawłaszczyli ją bez jej zgody, na zawsze skazali na status
bezpaństwowca.
Funkcjonujący na obszarach pogranicznych w dominująco polskiej wspólnocie
niemieccy bohaterowie albo identyfikują się jako Polacy (to pierwszy, naiwny etap
klarowania swojej tożsamości), albo uświadamiają sobie brak możliwości pełnej identyfikacji
z którąkolwiek z kultur (to etap drugi, który można utożsamić z byciem wyznawcą, zgodnie
z klasyfikacją Kristevy, oznaczający większą dojrzałość i najczęściej wiążący się
z konfrontacją lub perspektywą konfrontacji z kulturą niemiecką). Bardzo znaczące jest
wyraźnie antypatyczne bądź satyryczne przedstawienie rodzin młodych bohaterów –
niemieckość, której jedynymi reprezentantami są właśnie członkowie ich rodzin, zostaje
utożsamiona z toksycznymi relacjami, wycofaniem, małostkowością, wąskimi horyzontami
myślowymi lub moralnymi. Rodzima kultura również nie przedstawia wartości, gdyż albo jest
w zasadzie nieobecna, jak w Kronice wypadków miłosnych, albo została skompromitowana
przez wydarzenia II wojny światowej – jak w pozostałych dwóch powieściach. Dlatego też
aspirowanie do polskości to nie do końca własny wybór i zauroczenie (mimo że we
wszystkich analizowanych przez mnie tekstach tak owo dążenie jest charakteryzowane), lecz
brak alternatywy – niemieckość waloryzowana jest bowiem jednoznacznie negatywnie.
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Dochodzi więc do polaryzacji – zwrot ku polskości jest nieodłącznie związany
z wystąpieniem przeciw niemieckości. To z ust niemieckich bohaterów pada najzagorzalsza
krytyka Niemców i niemieckości, najbanalniejsze stereotypy i wyzwiska. I to właśnie ta
jednoznaczność i kategoryczność ich postawy, zaskarbia im sympatię polskiego czytelnika –
przestają być aż tak obcy, gdyż posługują się utrwalonym dyskursem antyniemieckim.
W dodatku go wewnątrztekstowo uwiarygodniają, gdyż krytyka pada z ust Niemców, nie
Polaków.
Mimo że sytuacje bohaterów się różnią, jedno jest dla nich wspólne – dylematy
dotyczące tożsamości. Przy czym nie jest to podwójna tożsamość, tożsamość hybrydyczna
czy transkulturowa (według definicji W. Welscha – Welsch 1999: 194-213) – to raczej
nietożsamość czy – by posłużyć się terminem zaproponowanym przez Aleksandra Fiuta –
tożsamość pusta. Jak stwierdza autor, jest „[t]o skutek całkowitego oderwania, ostatecznego
wykorzenienia,

poczucia

totalnej

nieprzynależności

i

zasadniczej

niemożności

samookreślenia” (Fiut 2012: 378). Podkreśla również, że najważniejsze oparcie dla
samoidentyfikacji to przestrzeń. Bohaterowie, którym poświęcam uwagę, nie mogą mieć
oparcia w przestrzeni, ponieważ występują w pozycji mniejszości narodowej na obszarze
należącym do innej nacji.
W powieściach, do których się odnoszę, przekroczony zostaje status quo, do którego
jesteśmy przyzwyczajeni, gdy myślimy o relacjach polsko-niemieckich – to znaczy
nieustająca dominacja Niemców pod względem cywilizacyjnym, militarnym i kulturowym,
która budzi poczucie słabości i upokorzenia. W przedstawionych tekstach w pozycji
silniejszego występuje bowiem Polak – nie tylko jako władca terytorium, na którym Niemiec
gości, lecz także jako przedstawiciel dominującej kultury. Niemiec musi znosić swoją
podrzędność i wynikające z niej poniżenie. W ubieganiu się o polskość budzi litość
i pożałowanie, a niejednokrotnie jest wręcz śmieszny – wiadomo przecież, że te zabiegi są
daremne. Właśnie z tego poniżenia wynika szczególny appeal wizerunku Niemca
w wymienionych powieściach. Przy odwrotnym układzie sił Polak nie chce być Niemcem –
lecz domaga się od niego dostrzeżenia i szacunku. Dlatego by dokonała się zemsta
interpretacyjna, Niemiec musi chcieć więcej, musi polskość nieszczęśliwie pokochać.

Summary
Living in both a predominantly Polish community and a borderland, Germans initially
identify as Poles (the first, naive stage of describing their identity), but they soon realise that
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a full identification with either Polish or German nation is not possible for them (the second
stage, which usually means that they are about to be confronted with their native German
culture). Thus, their identity is neither dual (German-Polish), nor hybrid or transcultural, as
one might suppose. Instead, it becomes – to use a term introduced by Aleksander Fiut –
an empty identity, which condemns them to permanent exclusion from both cultures to which
they are bound.

Literatura
Bauman, Z. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!, 2000.
Fiut, A. Pusta tożsamość. In Fazan, J. i K. Zajas, eds. Na pograniczach literatury. Kraków:
Universitas, 2012, s. 377-384.
Konwicki, T. Kronika wypadków miłosnych. Warszawa: Czytelnik, 1974.
Kristeva, J. Strangers to ourselves. Tłum. L. Roudiez. New York: Columbia University
Press, 1991.
Lévi-Strauss, C. Smutek tropików. Tłum. A. Steinsberg. Warszawa: Aletheia, 2008.
Osmańczyk, E. Sprawy Polaków. Katowice: Awir, 1946.
Szczypiorski, A. Początek. Poznań: SAWW, 1990.
Welsch, W. Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today. In Featherstone,
M. and S. Lash, eds. Spaces of Culture: City, Nation, World. London: Sage, 1999,
s. 194-213.
Wuttke, B. Homunculus z tryptyku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1980.

203

Alicja BERNAT
Zaburzenia psychiczne głównego bohatera powieści Gracz Fiodora Dostojewskiego

ZABURZENIA PSYCHICZNE GŁÓWNEGO BOHATERA POWIEŚCI GRACZ
FIODORA DOSTOJEWSKIEGO
Alicja BERNAT

Mental disorders of the main character in The Gambler novel by Fyodor Dostoyevsky

Abstract: Article presents analysis of a novel The Gambler by Fyodor Dostoyevsky focused
on psychological profile of the main character on the background of others. Discussing
the behaviors of Alexei Ivanovich aims to highlight symptoms of mental disorders basing
on psychiatric medical literature.
Keywords: mental disorder, gambling, addiction, emotional dysregulation, disease
Contact: Uniwersytet Wrocławski; anastazja.bernat@gmail.com

Na twórczość Fiodora Dostojewskiego składa się wiele powieści, w których autor
skupił się na opisie przeżyć wewnętrznych bohaterów. Pisarz zaprezentował czytelnikom
postaci zmagające się z niezrozumieniem ze strony otoczenia, dylematami dotyczącymi
wiary, bohaterów pełnych wątpliwości wobec norm etycznych w konfrontacji ze swą
moralnością.
Niniejszy rozdział został poświęcony próbie analizy powieści Gracz, a szczególnie
profilu psychologicznego głównego bohatera oraz omówieniu jego zachowania pod kątem
zaburzeń psychicznych w opozycji do innych bohaterów utworu. Wykorzystane zostały przy
tym materiały będące źródłami specjalistycznej wiedzy z zakresu psychiatrii.
Gracz nierzadko interpretowany jest jako przedstawienie ówczesnego społecznokulturowego obrazu Europy w opozycji do Rosji. Uważa się, że F. Dostojewski ukazał
obecny wśród Rosjan zachwyt kuszącą, niebezpieczną Europą, szkodliwą dla rosyjskiej idei
oddania ojczyźnie i rodzimym tradycjom. Powieść prezentuje obraz rosyjskiego człowieka za
granicą, doświadczającego życia w Europie, tak odmiennego od rosyjskości, w której się
wychowywał. W Graczu dostrzegany jest również problem ulegania uzależnieniom,
wynikający z nadmiernej potrzeby odczuwania emocji, a także spowodowany ludzką
ciekawością.
W następującej części pracy utwór zostaną omówione anomalie w zachowaniu
głównego bohatera z ukazaniem kontrastu względem pozostałych bohaterów dzieła.
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UZALEŻNIENIE OD GIER
W medycynie stosuje się obecnie sformułowaną przez Amerykańskie Towarzystwo
Psychiatryczne klasyfikację zaburzeń psychicznych DSM-IV (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders). W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-10 również istnieje podział zaburzeń psychicznych. Na
podstawie definicji pochodzących ze źródeł, które odwołują się do DSM-IV, oraz
odpowiednich podrozdziałów anglojęzycznej wersji dokumentu, a także skryptu ICD-10,
podjęta zostanie próba zdefiniowania uzależnienia. Zgodnie z treścią podpunktu F63.0 –
Patologiczny hazard, pochodzącego z klasyfikacji ICD-10: „zaburzenie to polega na często
powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla
wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych” (ICD-10,
2017-02-19). Warto mieć na uwadze, że kryteriom tym nie podlega osoba zdiagnozowana
jako pacjent maniakalny (F30). Natomiast w dokumencie DSM-IV (i jego poprawionej wersji
DMS-V),

w

rozdziale

Zaburzenie

uprawiania

hazardu

(Gambling

Disorder),

wyszczególniono dziesięć objawów umożliwiających postawienie diagnozy (konieczne jest
stwierdzenie u pacjenta co najmniej czterech).
Poniżej przytoczone zostały te, na których opierać się będzie analiza postaci głównego
bohatera Gracza:
1. „Angażowanie się w coraz większym stopniu w hazard, w celu uzyskania satysfakcji
(pobudzenia);
2. Angażowanie się w gry hazardowe jako nieadaptacyjny sposób rozwiązywania
problemów czy poprawienia złego nastroju (np. smutku czy poczucia winy);
3. Utrata pieniędzy na gry i próba „odegrania się”;
4. Utrata lub narażenie na szwank, z powodu zaangażowania w hazardowe granie, ważnych
związków emocjonalnych, możliwości edukacyjnych, zawodowych itp.;
5. Szukanie u innych osób pomocy finansowej w celu poprawienia złej sytuacji finansowej
spowodowanej hazardem” (Rowicka 2015: 22).

Wśród czynników, które wpływają na rozwój uzależnienia, wyróżnić można: błędy
poznawcze osoby zaangażowanej w grę, zaprzeczanie informacjom o negatywnych skutkach
gry i stwarzanie iluzji ich pozytywnego wpływu na życie gracza, potrzeba regulowania uczuć
przy pomocy pozytywnych emocji wywołanych grą. W momencie działania mechanizmu
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zaprzeczenia i iluzji, gracz unika racjonalnego myślenia, usprawiedliwiając swoje zachowanie
jako powszechnie występujące w jego środowisku, a więc akceptowalne (Rowicka 2015: 27).
UZALEŻNIENIA DOSTOJEWSKIEGO
Tadeusz Klimowicz w tomie Pożar serca: 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach
rosyjskich i ich muzach, poświęcił jeden z rozdziałów analizie życia prywatnego Fiodora
Dostojewskiego, a właściwie kobietom, które pojawiły się w życiu pisarza. Na podstawie tego
rozdziału, można stwierdzić, że każda z kobiet pojawiających się w życiu Dostojewskiego
miała znaczny wpływ na jego twórczość.
Wiele z nich zainspirowało pisarza do tworzenia postaci o określonych cechach
i rysach w późniejszych powieściach. Jedną z nich była Apolinaria Susłowa, która w relacjach
z Dostojewskim wyznaczała pewne granice. Od związku z nią pisarz był przez pewien czas
uzależniony. To dla niej, w nadziei na odbudowę bliskiej relacji, wybrał się do Paryża.
Apolinaria była inspiracją do stworzenia postaci Poliny w Graczu. Relacja Poliny
Aleksandrowny i Aleksego Iwanowicza przypomina relacje Dostojewskiego z Susłową. Tak
jak Fiodorem Dostojewskim, tak i powieściowym Aleksym zawładnęła nieodwzajemniona
miłość do kobiety oraz pasja do gry w ruletkę, rujnująca jego reputację w społeczeństwie1.
Klimowicz, pisząc o Dostojewskim, użył zwrotu „ruletkowo-zmysłowo-ekstatyczny trans
gry” (Klimowicz 2005: 78), który doskonale pasuje do opisu pasjonata ruletki - Aleksego.
Wygrywanie pieniędzy nie jest głównym celem gry, uczestniczy się w niej ze względu na jej
oddziaływanie na zmysły i ogarniające człowieka uczucia: ciekawość, wrażenie
uczestniczenia w czymś znaczącym, mającym wpływ na dalsze losy, a także ryzyko,
związane z samym procesem obstawiania pól, nawet niewielkimi sumami.
Czytając Wspomnienia Anny Dostojewskiej oraz jej dziennik Mój biedny Fiedia
otrzymuje się częściowy opis osobowości Fiodora. Mająca poczucie misji, pragnienie bycia
towarzyszką życia kogoś, kogo bardzo ceniła, Dostojewska nie tylko po śmierci męża dbała
o jego rozsławienie i zachowanie w pamięci czytelników, ale już za jego życia poświęcała
czas na opis wydarzeń z ich wspólnego życia, skupiając się głównie na tych, dotyczących
postaci mistrza. Z zapisków można dowiedzieć się, jak zmagał się on z trudnościami życia
codziennego. Dostojewska poruszyła także temat ruletki – zdradliwej pasji rosyjskiego
prozaika, której namiętnie się przez pewien czas oddawał, wielokrotnie doprowadzając do

1

Klimowicz, T. Pożar serca: 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach. Wrocław,
2005, s. 63.
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sytuacji, w której rodzina pozostawała bez środków finansowych do życia: „Naturalnie
przegrał i powiedział, że pragnie ze mną pomówić. (…) zaczął błagać, abym mu dała jeszcze
pięć złotych talarów. Mówił, że wie (…), że nie będziemy mieli za co żyć. (…) Powiedział, że
jeśli nie dam mu pieniędzy, to zwariuje” (Dostojewska 1971: 219). Żona Dostojewskiego
opisywała codzienne niemal wyprawy męża do kasyna w Wiesbaden. Stąd zapewne pogląd
komentatorów Gracza, jakoby miejsce akcji – Ruletenburg – odnosił się do niemieckiej
miejscowości, w której Dostojewski przegrywał pieniądze. Możne to być też źródłem poglądu
o istnieniu w Graczu pewnych elementów autobiograficznych, związanych z hazardem.
Zygmunt Freud w artykule Dostojewski i ojcobójstwo wyodrębnił i opisał
w osobowości Rosjanina cztery figury: pisarza, neurotyka, etyka i grzesznika. Omawiając
neurotyczny element osobowości pisarza, odwołał się do jego pobytu w Niemczech, kiedy to
Dostojewski był „opętany manią hazardu” (Freud 1991: 241). Freud identyfikuje takie
zachowanie jako ataki patologicznej namiętności. Postępowaniem głównego bohatera Gracza
także kieruje namiętność: „Я только вас везде вижу, а остальное мне все равно. За что
и как я вас люблю – не знаю. (...) Вы подавляете меня. Не сердитесь на мою болтовню
(...) я просто сумасшедший”.2
Freud uważa, że Dostojewski jako osobowość neurotyczna, ze skłonnością do
poczucia winy, usprawiedliwiał swoje oddanie się grze długami, które nad nim i jego rodziną
ciążyły

(Freud

1991:

242).

Podobnie

czynił

Aleksy

Iwanowicz,

od

początku

usprawiedliwiając swoje zaangażowanie w grę pewną koniecznością: „Началось с того, что
утром

принужден-таки

был

идти

на

рулетку,

чтоб

играть

для

Полины

Александровны”3. Z drugiej strony zaś, psychiatra cytując artystę, zwraca uwagę na istotne
znaczenie dla niego samej czynności grania i związanych z tym emocji. Do takiej samej
fascynacji grą i jej przeżywaniem w kilku momentach powieści przyznaje się i tytułowy
bohater.

ZABURZENIA ALEKSEGO IWANOWICZA
Aleksy Iwanowicz pełni w utworze kilka ważnych ról: jest narratorem, obserwatorem
zagadkowych relacji pomiędzy bohaterami, jest także – a może przede wszystkim – głównym
bohaterem. Na początku powieści poznajemy go jako pewnego siebie Rosjanina, nie
stroniącego od dyskusji nawet na tematy, które go nie dotyczą. Można jednak odnieść
2
3

Достоевский, Ф. Игрок. Санкт-Петербург, 2014, с. 274.
Ibidem, s. 262.
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wrażenie, że Aleksy to postać zagubiona. Podejrzewa, że rodzina i przyjaciele generała
(z którymi mieszka) uwikłani są w finansową intrygę, w związku z czym uważnie obserwuje
relacje między domownikami. Często oddaje się rozmyślaniom, próbując zrozumieć to, co
dzieje się w jego otoczeniu. Dzięki swej spostrzegawczości i dociekliwości domyśla się
niektórych faktów. Nie wpływa to na niego korzystnie, ponieważ angażując się w układy,
które go nie dotyczą i próbując zaradzić cudzym problemom, sam popada w poważne
kłopoty. Posuwa się do ryzykownego rozwiązania, jakim jest zdobycie pieniędzy poprzez grę
w kasynie. W tym miejscu rodzi się pytanie: czy zmuszony sytuacją życiową Aleksy
Iwanowicz podjął ryzykowną grę, od której wkrótce się uzależnił, czy też od zawsze tkwiła
w nim skłonność do ulegania i popadania w uzależnienie?
Hazard – uzależnienie od gry
Na początku powieści główny bohater wydaje się być jednym z wielu rozsądnie
myślących, zdrowych bohaterów, jest zdystansowany do gry w kasynie. Przyznaje, że
zamierzał zacząć grać, lecz nie wiedział, kiedy to nastąpi, ani też, że zacznie od grania dla
kogoś. Pierwszą wizytę w kasynie w Ruletenburgu racjonalnie myślący Aleksy opisuje,
negatywnie komentując grę oraz zachowanie graczy i obserwujących: „Во-первых, мне все
показалось так грязно – как-то нравственно скверно и грязно”4, „Особенно некрасиво,
на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та
серезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы”5.
Pomimo protestów Poliny, która sama wystrzega się uzależniającej gry, ale werbuje
do niej Aleksego, już w trakcie pierwszej wizyty w kasynie i po odniesieniu pierwszego
sukcesu Iwanowicz chce rozpocząć grę na własny rachunek. Jest to etap, w którym
w zdrowym jeszcze psychicznie człowieku rodzi się zainteresowanie nową formą rozrywki.
Gracz zbiera doświadczenia, próbując doszukać się logicznego systemu, wedle którego
należałoby typować. Jednocześnie będąc uprzedzonym do innych klientów kasyna, których
reakcje wydały się Aleksemu chorobliwe, wystrzega się takich zachowań, nie chcąc się
upodobnić do tych graczy. Stara się nie poddawać emocjom w czasie gry i podejmować tylko
przemyślane decyzje.
Wkrótce dochodzi do przełomowego momentu, w którym dotknięty obłędem Aleksy
próbuje się odegrać i przegrywa wszystko. Czuje, że jego postępowanie na pewien czas
4
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znalazło się poza kontrolą i odbiegało od zachowań uznawanych za normalne, „zdrowe”.
Zdroworozsądkowe racjonalne myślenie zanikło pod wpływem zajmujących wydarzeń
w trakcie gry: „тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение,
какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. (...) Затем,
разгорячившись, вынул все, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл
опять, после чего отошел от стола как оглушенный”6.
W przytoczonym cytacie zwraca uwagę brak skonkretyzowanych, jasnych uczuć,
wszystko było „jakieś”, pojawiało się „coś”, co jest trudne do określenia, anormalne. Wizyty
w kasynie stają się coraz częstsze, przy czym myśli Gracza zajmuje coraz bardziej temat
uzależniającej gry i pieniędzy, z czego bliskie mu osoby z otoczenia nie zdają sobie sprawy.
Domownicy i znajomi generała zbyt zajęci są rodzinno-finansową aferą, by dostrzec, że
nauczyciel domowy coraz więcej uwagi i czasu poświęca grze. Aleksy wielokrotnie oddaje
się chorobliwym marzeniom i planom dotyczącym wydawania gotówki, której jeszcze nie
posiada. Mimo, że zarówno inteligentna Polina, jak i zdrowo myślący generał pilnie
potrzebują pieniędzy, to osoba trzecia, której ten problem finansowy nie dotyczy, staje się
najbardziej uzależniona od marzeń o wygranej, której wręcz chorobliwie pragnie. Nie tylko
domniemana wygrana jest tym, co przyciąga Aleksego do gry w ruletkę.
Jak pisał Freud, na uzależnienie Gracza wpływać mógł jego neurotyczny charakter,
skłonny do patologicznej namiętności (jak u Dostojewskiego) oraz emocje odczuwane
podczas gry. Ze względu na poczucie misji, potrzebę naprawienia trudnej sytuacji finansowej
(przez psychiatrię uznawanej za bodziec dla uzależnienia) oraz szczęśliwe trafy, w Graczu
rośnie niezdrowe przekonanie o pewności wygranej. Momentami wizja sukcesu, zdobycia
pieniędzy staje się czymś oczywistym, po co wystarczy się pofatygować do centrum
Ruletenburga. Jak pisał Borys Bursow „tragizm bohatera Dostojewskiego polega na tym, że
nie potrafi on pogodzić swej chęci świadomego działania z pragnieniem pozostania istotą
wolną” (Bursow 1983: 321). Nie tylko uzależnionego już bohatera przyciąga kasyno
w samym środku miasta. Racjonalnie myślący udają się tam spontanicznie, traktując okolice
kasyna jako miejsce do spacerowania, jako temat rozmów i refleksji.
Ze względu na rozwój wydarzeń związanych z finansową tajemnicą łączącą francuza
des Grieux z rodziną generała oraz jego narzeczoną m-lle Blanche, w pewnym momencie
wydaje się, że w Graczu zgasł zapał do gry w ruletkę. Przez krótki moment jego
postępowanie nie różni się niczym od zdrowego nastawienia i zachowania reszty bohaterów.
6
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Impulsem kierującym bohatera ponownie w stronę kasyna staje się przyjazd Antonidy
Wasiliewny Tarasiewiczewej, pełnej werwy, dość ekscentrycznej starszej kobiety, która
przybyła do miasta, by zająć się losem swego majątku. Interesuje ją także gra, chce wiedzieć,
na czym polega ruletka. Na swego przewodnika po kasynie wybiera skłonnego do
uzależnienia od hazardu Iwanowicza. Początkowo ten jeszcze racjonalnie myślący bohater
próbuje odmówić, ma świadomość, jak fatalne w skutkach może być dla niego kolejne
doświadczenie związane z hazardem. Podświadomie zdaje sobie sprawę ze stopniowego
uzależniania się. Nie tylko łatwo popadający w uzależnienia Aleksy dostrzega zagrożenie
w danej sytuacji. Domownicy generała również nie aprobują pomysłu Antonidy. Nie dlatego
jednak, że widzą chorobliwy stosunek, jaki nauczyciel ma wobec gry, a jedynie w obawie
o majątek staruszki. Ich zdroworozsądkowe myślenie nie wynika z obserwacji problemu
głównego bohatera, ale z chęci otrzymania jak największej sumy pieniędzy po śmierci
Tarasiewiczewej. Chorobliwe pragnienie wygranej przeciwstawione jest trzeźwemu myśleniu
Aleksego. Podświadomie chce on jednak zagrać w ruletkę, i dlatego choć niechętnie, to
jednak decyduje się grać za Antonidę. Zgodnie z obawami, w ciągu kilku dni oboje tracą
kontrolę nad sobą i wpadają w trans gry, o którym pisał Klimowicz. Antonida
Tarasiewiczewa (obok Aleksego) jest drugą w powieści postacią, którą cechują patologiczne
zachowania. Tracąc poczucie upływu czasu chorobliwie zafascynowani grą spędzają całe dnie
w kasynie, kuszeni wizją wielkiej wygranej.
Pomimo częściowych niepowodzeń, które zamieniały się stopniowo w nieustanne
przegrywanie, zarówno przejęta grą staruszka, jak i jej towarzysz odczuwają silne pragnienie
odegrania się, które psychiatria uznaje za cechę uzależnienia. Jedyną formą oderwania się
Aleksego od gry stają się myśli o Polinie. Uczucie do niej jest wciąż żywe, jednak
skomplikowana sytuacja rodzinna budzi wiele niepewności. Kiedy pełen wiary w wygraną
Aleksy w euforii udaje się do kasyna, dobra passa go nie opuszcza. Gdy trzeźwo myślący
członkowie rodziny generała panikują w obliczu możliwego bankructwa, Aleksy zatraca się
w grze – jak mu się wydaje jedynemu skutecznemu sposobowi na zdobycie potrzebnych
pieniędzy. Staje się pewny siebie, w jego umyśle powstaje niezdrowa iluzja przejęcia
całkowitej kontroli nad własnym życiem. Chociaż hazardzista działa w dobrej wierze, jego
pomoc finansowa zostaje odrzucona, przez co bohater się załamuje. Mądra Polina dostrzegła
jego uzależnienie i zdecydowała się zerwać ich relacje. Gdy Aleksy nie miał dla kogo
wygrywać, ruletka straciła dla niego swój czar. Zostając sam z wielką, niepotrzebną wygraną
bohater staje się rozrzutny, dopada go też obojętność. „Po pewnym czasie granie hazardowe
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staje się (dla nich) formą radzenia sobie z negatywnymi emocjami i jednym z niewielu (bądź
jedynym) źródłem przyjemności” (Rowicka 2015: 21).
W końcowych rozdziałach powieści, kiedy przygnębiony Aleksy, w rozmowie
z rozsądnym mister Astley’em dowiaduje się, że Polina ma się dobrze i znalazła wsparcie
u rozmówcy, odczuwa smutek, ponieważ zdaje sobie sprawę ze swej odrębności. Ponadto
Anglik sam informuje otępiałego gracza, że Polina zostawiła go, ponieważ zdała sobie sprawę
z jego choroby. Mając świadomość swej odmienności, bohater roztrwania wygraną sumę, by
następnie wyjechać i poświęcić się dalszej grze w Homburgu. Właśnie tak planuje rozpocząć
nowe życie, ponieważ nikt nie zna tam jego przeszłości i skutków choroby, długów oraz
pobytu w więzieniu. Nie widzi dla siebie już miejsca w Ruletenburgu, za to o nowym miejscu
zamieszkania wie jedno: jest tam kasyno.
Uzależnienie od kobiety i labilność emocjonalna
Główny bohater omawianej powieści jest uczestnikiem wydarzeń, które ostatecznie
prowadzą do problemów: staje się nałogowym graczem, przeżywa nieodwzajemnioną miłość.
Nie dzieje się to bez jego woli, ponieważ doskonale znając stosunek chłodnej, trzeźwo
myślącej Poliny do swej osoby, podatny na wpływy bohater decyduje się trwać w relacji,
którą kształtuje tylko jedna strona. Wyrzeka się odpowiedzialności za własne decyzje
i pozwala postawić się w pozycji zależnej: „Я не потому говорю про мое рабство, чтоб
желал быть вашим рабом, а просто говорю как о факте, совсем не от меня зависящем”7.
Tak, jak w przytoczonych wyżej komentarzach do twórczości Dostojewskiego, gdzie
w treści utworów podkreślano odzwierciedlenie problemów z życia samego autora, tak
i w tym przypadku można mniemać, że Aleksy Iwanowicz jest zagubiony w swej życiowej
sytuacji i dąży do doświadczenia „katharsis poprzez samoudręczenie, cierpienie, pogrążenie
w otchłani życiowego piekła” (Klimowicz 2005: 97). Tymi słowami Tadeusz Klimowicz
opisał postawę życiową Dostojewskiego, zarówno w jego miłości do Marii Isajewej, jak
i późniejszej fascynacji Apolinarią Susłową. Aleksy sam siebie stawia w roli niewolnika
władczej córki generała, lecz nie wywołuje to jego smutku. Wydaje się mu, że tworzy
z Poliną bliską relację, pełną szczerości. Uważa, że dziewczyna nie boi się otwartości, właśnie
dzięki temu, że w jej oczach nie jest nic wart. Można zauważyć tu więc nietypową reakcję
Aleksego wobec opinii, jaką ma na jego temat Polina. Czy można tu mówić o zaburzeniu
osobowości?
7
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W psychiatrii pojęcie osobowości to „centralny system regulacji i integracji
zachowania się” (Strus 2004: 280), zaburzenia osobowości zaś, definiowane są jako
„względnie trwałe zahamowanie jej (osobowości) rozwoju” (Strus 2004: 281) bądź, według
dokumentu ICD-10: „znacząco dysharmonijne postawy lub zachowania”. Nasuwa się tutaj
skojarzenie z osobowością zależną. Jest to zaburzenie osobowości, klasyfikowane przez ICD10 jako „pozwalanie innym na przejmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje,
podporządkowanie potrzeb potrzebom innych, niechęć do stawiania wymagań osobom, od
których jest się zależnym, obawa przed opuszczeniem”8. Przytoczone zostały tu cztery
z sześciu cech osobowości zależnej, które dostrzec można u analizowanej postaci.
Tytułowy Gracz nie tylko tkwi w uzależnieniu od kobiety, lecz przez większą część
powieści analizuje swoje uczucia, próbując zrozumieć swój stosunek do Poliny. Jego myśli są
chaotyczne: raz jest przekonany, że kocha, w pięknych słowach wyraża swą fascynację
kobietą, a po chwili uświadamia sobie, że równie mocno nienawidzi. Nie boi się tego słowa,
a będąc pod wpływem silnych emocji, zapewnia, że mógłby odebrać jej życie: „Знаете ли вы,
что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю иль приревную, а – так,
просто убью, потому что меня иногда тянет вас съесть”. 9
W artykule Zaburzenia osobowości – różne spojrzenia i próby ich integracji zawartym
w czasopiśmie „Psychiatria Polska” Bartosz Grabski wraz z Józefem Gierowskim analizuje
sposób, w jaki amerykański dokument DMS-V traktuje o cechach zachowań ludzkich
w kontekście diagnozowania zaburzeń psychicznych. Zwraca uwagę na określenie
w „Formularzu oceny cech osobowości dla DSM-5” labilności emocjonalnej jako ”niestabilne
doświadczenia emocjonalne i częste zmiany nastroju; emocje są łatwo wzbudzane,
intensywne i/lub nieproporcjonalne do wydarzeń i okoliczności” (Grabski 2012: 840).
Terminem labilności emocjonalnej w psychiatrii określa się zaburzenia dynamiki emocji,
które cechuje: „Występowanie epizodycznych wybuchów emocjonalnych w kontekście
ogólnie adekwatnego do sytuacji zachowania. Gwałtowność reakcji może nie być związana
z sytuacją zewnętrzną, może także nie odzwierciedlać przeżywanego aktualnie stanu”
(Herzyk 1999: 30).
Labilność emocjonalna uznawana jest za zaburzenie w zachowaniu co może (przy
równoczesnym wystąpieniu innych nieprawidłowych zachowań) być klasyfikowane jako
objaw zaburzeń psychicznych. Nie jest więc uznawana za osobną jednostkę chorobową,
8
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a jedynie za element rozlicznych anomalii zachowań (objawów) pozwalających na
diagnozowanie zaburzeń osobowości.
Władcza osobowość Poliny wzbudza w zagubionym Aleksym wiele sprzecznych
emocji. Od stanu, w którym czuje on pragnienie zaatakowania jej, łatwo przechodzi do
tęsknoty, deklaracji gotowości do poświęceń i bez sprzeciwu wykonuje jej polecenia. Zgadza
się grać w kasynie, by zdobywać dla wybranki pieniądze, nie dając sobie prawa pytać o to, na
co potrzebna jej tak duża suma. W pełni akceptuje swoją zależną rolę, z łatwością i chęcią
w nią wchodzi. W momentach silnych porywów namiętności zapewnia Polinę o swym
głębokim uczuciu, gotów jest oddać życie, jeśli tylko ona będzie miała takie życzenie.
Bohaterka nie tylko nie odwzajemnia jego uczuć, ale wręcz wyśmiewa słowa zakochanego.
Podczas gdy on gotów jest złożyć swoje życie w ręce ukochanej, ona wykorzystuje jego
oddanie dla własnej rozrywki. Bez trudu nakłania Aleksego do postępków, które go
ośmieszają oraz narażają na nieprzyjemności.
Jeśli więc, z psychologicznego punktu widzenia, zachowanie regulują mechanizmy
popędowo-emocjonalne oraz system poznawczy (reguły, normy, wymagania), a tytułowy
Gracz nie jest jednoznacznie utwierdzony w swych emocjach do Poliny, to istnieje pewna
nieprawidłowość w jego postawie, odbiegająca od norm. Tego typu zachowanie można
zakwalifikować jako zjawisko labilności emocjonalnej.
Wykorzystując podstawowe terminy psychiatrii, dotyczące zaburzeń psychicznych,
można analizować zachowanie Aleksego Iwanowicza w kategorii zachowań odbiegających od
normy. Najbardziej zauważalnym w powieści zaburzeniem, jakie przejawia główny bohater
jest uzależnienie od gry hazardowej. Poczynione spostrzeżenia pozwalają mówić także o typie
osobowości zależnej u Gracza, co przejawia się zarówno w owej skłonności do hazardu, jak
i w jego stosunku do kobiety, którą pokochał. Kolejną niezdrową cechą wyróżniającą główną
postać utworu jest labilność emocjonalna. Aleksy Iwanowicz, jako bohater „chory”
w opozycji do „zdrowego” otoczenia, wyróżnia się trzema wyżej wymienionymi
zaburzeniami, z których pierwsze uznawane jest w psychiatrii za chorobę, drugie traktuje się
jako zaburzenie psychiczne, zaś trzecie jedynie jako anomalię w zachowaniu.

Summary
Analysis of Alexei Ivanovich behaviors was made on the background of other
characters’ behaviors so it is possible to compare different types of personalities. Received
comparison shows diversity in characters’ psyche which leads to dividing them into two
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groups: “mentally healthy” people, acting “normal” and “mentally disabled” person – Alexei.
Within his mental disorders can be highlighted three types of mental problems: disease called
addiction to gambling, mental disorder called dependent personality disorder and the third
problem that is just anomaly is behavior – emotional dysregulation.
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POSTMODERNISTYCZNE REINTERPRETACJE KLASYKI ROSYJSKIEJ.
CZECHOW KONTRA DOSTOJEWSKI CZYLI WOKÓŁ „BRACI I SIÓSTR”
Z TEATRU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
Małgorzata ANDRZEJAK-NOWARA

Postmodern reinterpretations of a Russian classic. Chekhov vs. Dostoyevsky: around
“Brothers and Sisters” from the Kochanowski Theatre in Opole
Abstract: In my article: “Postmodernistic reinterpretations of Russian classics. Chekhov
vs Dostoyevsky, or around Brothers and sisters from Jan Kochanowski Theatre in Opole”,
I take into consideration a try of reinterpretation of great Russian literature on the basis
of Maja Kleczewska’s spectacle “Brothers and sisters” in Jan Kochanowski Theatre
in Opole. The title of the performance is a compilation of two works: Chekhov’s Three sisters
and Dostoyevsky’s Brothers Karamazov. In the performance there are used motifs derived
from the greatest literature. The director depicts the whole spectrum of relationships and
problems. Kleczewska, in the convention of postmodernistic theatre, presents classic themes
in a modern shape. She tests limits of human relationships in a moment of absolute solitude,
fear and rejection. Her characters, instinctively, look for closeness with other people.
Brothers and sisters are a try of an utopian reaching aesthesia.
Keywords: Brothers and Sisters, Dostoyevsky, Czekhov, theatre, vision of the world after
a catastrophe, solitude, determination, death
Contact: Uniwersytet Opolsk; m.andrzejak-nowara@wp.pl

Reinterpretacja oznacza ponowne odczytanie utworu (niekoniecznie literackiego),
często nowatorskie i zaskakujące. Próba ponownej interpretacji może się także realizować
poprzez: renarrację, refabularyzację, kontynuację, aż po formy pastiszu i parodii. Zawsze
jednak będzie oznaczać twórcze pasożytowanie na cudzym tekście. Jak zauważa Anne
Ubersfeld, „tekst w obrębie 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.
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Zrealizowany w opolskim Teatrze im. Jana Kochanowskiego spektakl Bracia i siostry
w reżyserii Mai Kleczewskiej1 inspirowany wątkami zaczerpniętymi z Braci Karamazow
Fiodora Dostojewskiego oraz Trzech sióstr Antoniego Czechowa nie jest tradycyjną adaptacją
klasycznych dzieł literatury rosyjskiej, za to dobitnie wpisuje się w nurt teatru
postmodernistycznego2.

Kanoniczne

teksty

wielkiej

światowej

literatury

zostały

wykorzystane przez twórców przedstawienia jako pretekst do zbudowania opowieści
o współczesnych ludziach i kryzysie łączących ich relacji. Stanowią pewnego rodzaju formę
scenicznego recyklingu. Scenariusz Mai Kleczewskiej i Łukasza Chotkowskiego 3 przenosi
dziewiętnastowiecznych

literackich

bohaterów

w

zupełnie

nowe

realia.

Postaci

Dostojewskiego i Czechowa przedstawiają uniwersalne problemy i archetypy kulturowe.
Punktem wyjścia wszystkich scenicznych działań postaci jest obraz świata po katastrofie,
w którym ludzie pozbawieni nadziei zatracają się w rozpaczy i samotności. Na zewnątrz
apokalipsa, śmierć i głód, a w środku grupa rozbitków szuka recepty na przeżycie.
Wizje świata po katastrofie, ze względu na swoją atrakcyjność i plastyczność, od
wieków stanowią inspiracje dla sztuki teatru. Zdarza się jednak, że twórcy bezwzględnie
wykorzystują konwencję podgatunku, tworząc mało wymagające widowiska, w których
dominującą rolę pełni efektowna forma, spod której – zamiast uniwersalnych wartości i treści
– wyziera pustka. Katastroficzne wizje świata zostały zawarte przecież już w Biblii, bo
zarówno Potop, jak i Sąd Ostateczny to przecież motywy najczęściej przywoływane
w postkatastroficznych treściach. Jednak źródła inspiracji dla twórców apokaliptycznych
wizji należy doszukiwać się przede wszystkim w lęku. Może to być lęk przed zagrożeniem
wojennym, lęk przed coraz mniej pewną przyszłością, lęk przed samotnością czy wreszcie lęk
przed cierpieniem i śmiercią. Lęk i ból to dwa podstawowe doświadczenia, które należą do
grupy uczuć o negatywnym znaku. Jak twierdzi Antoni Kępiński „Lęk stanowi również
zagadnienie filozoficzne, jest zjawiskiem, które w świecie zwierzęcym i ludzkim leży
u podstaw

jednego

z

najbardziej

podstawowych

mechanizmów

adaptacyjnych,

przygotowujących organizm do walki lub ucieczki” (Kępiński 1987:3-4). Wybitny psychiatra

1

Maja Kleczewska (1973) – niepokorna, wyrazista, charyzmatyczna polska reżyserka teatralna; laureatka wielu
prestiżowych nagród, m. in.: dwukrotnie uhonorowana Laurem Konrada na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki
Reżyserskiej „Interpretacje” (2006 i 2015 r.), laureatka Paszportu „Polityki” w kategorii „teatr” (2007 r.).
2
Postmodernizm – w ten sposób określa się styl przybierany przez kulturę, który odzwierciedla pewne epokowe
zmiany w pozbawionej głębi i fundamentów, zdecentrowanej, zwróconej ku sobie, kpiarskiej, wtórnej,
eklektycznej i pluralistycznej twórczości artystycznej. Zmiany te
zacierają granice między kulturą
„wysoką” a „popularną” , jak również między sztuką i codziennym życiem, co z kolei oznacza, że wszystko
staje się płynne i niedookreślone. (Eagleton 1998: 5-6).
3
Łukasz Chotkowski – dramaturg współpracujący z Mają Kleczewską.
216

Małgorzata ANDRZEJAK-NOWARA
Postmodernistyczne reinterpretacje klasyki rosyjskie. Czechow kontra Dostojewski czyli wokół „Braci i sióstr” z Teatru im. Jana
Kochanowskiego w Opolu

uważa, że „nasz świat uczuciowy odczuwany jako coś najbardziej osobistego i wewnętrznego,
w rzeczywistości dotyczy przede wszystkim naszych relacji ze światem zewnętrznym”
(Kępiński 1987: 46).
Współczesny człowiek boryka się z lękami wynikającymi z cywilizacyjnego
przyspieszenia, zagubienia, dezorientacji. Poddaje się szalonej pogoni za wyzyskiem,
prymitywną

przyjemnością,

wrogą

rywalizacją,

nienasyconym

konsumpcjonizmem.

Propaguje karierę dziwactw i wynaturzeń. Ulega promocji bezmyślności, karnawalizacji
życia, kultury ekshibicjonizmu. Żyjemy w epoce ponowoczesności, która – poza kwestią
poglądów filozoficznych – oznacza całościowy stan współczesnej kultury i cywilizacji,
uwzględniający codzienne zachowania, dominujące wzory myślenia i postępowania, jak
również sztukę, naukę, politykę, a nawet religię. Ponowoczesny człowiek żyje ze
świadomością zbliżania się do „kresu historii” – kategorii szeroko rozpowszechnianej już
w kulturze dwudziestego wieku – z nieustannie powracającym widmem „zmierzchu
Zachodu”. Zgodnie ze współczesną filozofią4 ponowoczesność to przede wszystkim
styl myślenia nacechowany podejrzliwością wobec klasycznych pojęć prawdy,
rozumu, tożsamości i obiektywności, wobec idei uniwersalnego postępu czy
wyzwolenia, wobec wszechogarniających, wielkich narracji czy ostatecznych
wyjaśnień. Wbrew tym oświeceniowym wzorcom ujmuje świat jako
przypadkowy, nie ugruntowany, różnorodny, niestabilny, nie zdeterminowany;
jako zbiór oddzielnych kultur czy interpretacji (por. z Eagleton 1998: 6).
W takim zagrożonym świecie, pozbawionym wartości i

punktów odniesienia,

przyszło żyć scenicznym braciom i siostrom Kleczewskiej. W dodatku w świecie
zniszczonym jakimś niedookreślonym kataklizmem. Czego nie zniszczyła galopująca
cywilizacja, to przepadło w totalnej zagładzie.
Akcja sztuki pod znamiennym tytułem Bracia i siostry, który jest kompilacją dwóch
dzieł rosyjskiej klasyki, rozgrywa się w klaustrofobicznej, postindustrialnej przestrzeni,
naznaczonej wszechobecnym chaosem i dezintegracją. Uniwersalna, wieloznaczna dekoracja
może imitować garaż, podziemny parking lub schron. Nieprzyjazne betonowe miejsce,
zaprojektowane przez Marcina Chlandę5 przyjmuje w swoje wnętrze dosłownie wszystko:
stosy porozrzucanych pustych baniaków i butelek, worki śmieci, wózki z hipermarketu, stare
4

Chodzi między innymi o poglądy Zygmunta Baumana, twórcy koncepcji ponowoczesności, jednego
z najbardziej znanych współczesnych socjologów postmodernistycznych, In Bauman, Z. Etyka ponowoczesna,
Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa, 2000. Do filozofów postmodernistycznych należą tacy
myśliciele jak: Jacques Derrida, Richard Rorty, Michel Foucault, Paul Feyerabend, Jean-François Lyotard, Jean
Baudrillard.
5
Marcin Chlania – autor scenografii i kostiumów do Braci i Sióstr.
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materace, spod których raz po raz wygrzebują się ludzkie postacie. Ściany wyłożone białymi
kafelkami nadają wnętrzu charakter nieprzyjemnej sterylności, przywodząc na myśl
opustoszały szpital czy poczekalnię. Ta zimna, odpychająca scenografia wraz z integralną,
zmysłową grą świateł6 buduje kryzysowe nie-miejsce7, które wypełnia mikrospołeczność
powstającą na oczach widzów.
Przedstawienie Kleczewskiej ukazuje upadek postindustrialnego świata, w którym
ludzie zaszyci w podziemnym bunkrze, pozbawieni nadziei i perspektyw zatracają się
w stagnacji, lęku i rozpaczy. To świat, który przestał istnieć jako harmonijnie poukładany
system. Świat bez zdobyczy najnowszej technologii, bez osiągnięć kultury, bez religii. Świat
pozbawiony dostępu do powietrza, pożywienia, wody i prądu. Życie rozbitków determinuje
codzienna walka, zdominowana koniecznością przetrwania. Bohaterowie wegetują w świecie
bez hierarchii wartości, stając się na powrót łowną zwierzyną, która zabija w imię interesów
stada bądź swoich własnych. Wszystkie utrwalane od tysięcy lat więzi, prawa i zasady
moralne przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Życie w świecie bez wartości straciło sens.
Bohaterowie Braci i Sióstr w obcej, bezdusznej przestrzeni, w której znaleźli się
przypadkiem, szukają swojej dawnej rzeczywistości. Poprzez odpryski pamięci, przedmioty
znalezione na wysypisku śmieci, odtwarzają historie z poprzedniego życia, a więc sprzed
katastrofy. Każda z postaci naznaczona jest własną traumą. Staje się ofiarą zawiedzionych
nadziei, odrzucenia i samotności. Opłakuje jakąś stratę, poszukuje bliskości drugiego
człowieka. Osiągnięcie szczęścia jest jednak niemożliwe, z powodu obłudy i egoizmu,
nieumiejętności okazywania sobie uczuć, i co najważniejsze – braku komunikacji. Kryzys
wyzwala złość, agresję, lęki i frustracje. Stłumione, dudniące dźwięki w tle potęgują wrażenie
nieustannego zagrożenia. Miejsce, nie-miejsce napiętnowane chaosem i dezintegracją,
nieprzyjazne i tymczasowe wyznacza metaforyczną przestrzeń współczesnej cywilizacji. To
ziemia niczyja.
Marc Augé, który od lat osiemdziesiątych poświęcił się antropologii współczesnego
miasta, głosi, że nie-miejsca są miarą epoki i, że wytwarza je hipernowoczesność. Według
badacza

rozróżnienie

pomiędzy

miejscami

a

nie-miejscami

dokonuje

się

przez

przeciwstawienie miejsca i przestrzeni (Augé 2010: 52-53). Tak więc tymczasowe nie6

Reżyseria świateł Wojciech Puś.
Nie-miejsca stały się dzisiaj trwałymi składnikami wizualnej rzeczywistości, chociaż ich historia jest
stosunkowo odległa. Koncepcja nie-miejsc na dobre zakorzeniła się świadomości intelektualnej Zachodu pod
koniec XX wieku, a jedna z definicji nie-miejsc mówi, że gdy „wszystko zaczyna przypominać wszystko”, rodzi
się ludzka tęsknota za ponownym przywołaniem idei miejsca. (…) chodzi o próbę przywracanie miejsc, które
rezonują tradycją (cóż z tego, że najczęściej wytworzoną), stają się opoką dla tożsamości” (Burszta 2010: 12).
218
7

Małgorzata ANDRZEJAK-NOWARA
Postmodernistyczne reinterpretacje klasyki rosyjskie. Czechow kontra Dostojewski czyli wokół „Braci i sióstr” z Teatru im. Jana
Kochanowskiego w Opolu

miejsce8 przypadkowych braci i sióstr, w którym

zmagają się z demonami nie tylko

teraźniejszości, ale przede wszystkim przeszłości, zaburzeniem tożsamości i samotnością jest
niczym innym jak postindustrialną przestrzenią hipernowoczesności. Rzeczywistość
postkatastroficzna przytłacza bohaterów zdarzenia, ale też daje nadzieję na odkupienie win,
nawet jeśli nadejdzie ono już po śmierci.
Bohaterowie Kleczewskiej odpychającą przestrzeń próbują sztucznie udomowić.
Użytkowe przedmioty, które znajdują się w miejscu tymczasowego schronienia, a więc:
porzucone szpitalne łóżko, opony, przypadkowe naczynia, strzępy ubrań, a nawet puste
butelki, stają się substytutem domu. Niestety, pojedyncze rekwizyty nie wypełnią pustki, nie
stworzą przestrzeni bezpiecznej i w żadnym razie zamieszkanej. Co tylko potwierdza tezy
Martina Heideggera, jak i Gastona Bachelarda. Obaj filozofowie terminem „zamieszkiwania”
określają relację człowieka z przestrzenią pozostającą z nim w związku duchowym a nie
fizycznym. Tak więc histeryczne próby stworzenia przez bohaterów – zdeterminowanych
potrzebą chwili – przestrzeni, która zastąpi im dom, z góry zostają skazane na porażkę. Obce
miejsce nie spełni oczekiwań związanych z uniwersalnym pojmowaniem domu. Może być nie
tyle odpowiednikiem schronienia, co tylko jego namiastką.
W filozofii Józefa Tischnera przestrzenią najbliższą człowiekowi jest dom. To jego
gniazdo, obszar pierwotnej swojskości. Dom stanowi matecznik, do którego człowiek
w każdej chwili może powrócić, znużony przebywaniem pośród obcych.
Ściany domu bronią człowieka przed srogością żywiołów i nieprzyjaźnią ludzi.
(…) Mieszkając w domu człowiek może się czuć u siebie. Być sobą u siebie to
doświadczać sensownej wolności. (…) Domowa przestrzeń to przestrzeń
wielorakiego sensu. Budować dom znaczy: zadomowić się (Tischner 2006:
181).

Bracia i siostry Kleczewskiej na skutek kataklizmu utracili swoje domy. Podziemny
garaż nie ochroni ich przed kolejną katastrofą. Wyrzuceni z gniazda nie są już u siebie, wroga
przestrzeń może ich w każdej chwili pochłonąć. Tak, jak pochłania ich wszechobecna
samotność. „W samotności nie można się zadomowić. Człowiek samotny może budować
jedynie kryjówki, które służą ucieczce, a nie budowaniu relacji międzyludzkich” (Tischner
2006: 181). Dlatego pogrążeni w bólu utraty rozbitkowie czują tym większą potrzebę
8

Nie-miejsca rywalizują o naszą uwagę z miejscami dającymi się opisać. Co więcej – czytamy u Marty Smagacz
– „«nie-miejsca» coraz bardziej udają «miejsca»: przykładem mogą być galerie handlowe, które poprzez
architekturę i rozmaite detale takie jak ławeczki, fontanny, kierunkowskazy, symulują tradycyjne centrum
miasta” (Smagacz 2008: 11).
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udomowienia, nawet za cenę upokorzenia. Znaczenie domu nie sprowadza się jedynie do
zapewnienia schronienia i bezpieczeństwa. „Konkretny dom będzie obdarzony tym większym
znaczeniem, im więcej możliwości działania obecnych w środowisku i zależnych od danych
jednostek będzie ów dom zawierał” (Lewicka 2012: 34-35).
Kleczewska dla zobrazowania ludzkiej samotności wykorzystuje ruch sceniczny
i taniec zaczerpnięty z artystycznego dorobku Piny Bausch9. Ukazanie relacji poprzez ten
szczególny ruch – pełen bólu i bezradności – to efektowny, ale zarazem przejmujący chwyt
teatralny. Spazmatycznie powtarzalne gesty aktorów, często podkreślane nieartykułowanymi
dźwiękami, w pełni oddają ich kondycję psychiczną. Rzeczywistość kreowana w Braciach
i Siostrach wyłania się z epizodów, fragmentów, niepowiązanych ze sobą scen, które rządzą
się logiką snu, luźnych skojarzeń. Nie ma tu pełnowymiarowych wydarzeń ani ostatecznych
rozstrzygnięć. Ciągi przyczynowo-skutkowe są zakłócone, albo w ogóle nie istnieją.
Bohaterowie posklejani z kilku postaci literackich, nie zawsze są wiarygodni, ale to nie ma
większego znaczenia, ponieważ zasadą spektaklu jest płynne przechodzenie jednej postaci
w drugą – czasem odległych od siebie charakterologicznie. Ich tożsamości nakładają się na
siebie, rozmywają. Świat przedstawiony zrodzony z okruchów informacji i sygnałów staje się
manifestacyjnie niepełny. Panorama ludzkich relacji i problemów, przeplatana wątkami
zaczerpniętymi z literatury, przedstawia życie „tu i teraz”. Na scenie słyszymy
uwspółcześnione, wyjęte z kontekstu dialogi Maszy, Nataszy, Iriny i Andrzeja z Trzech sióstr.
W konsekwencji zdarzeń bohaterowie Czechowa niepostrzeżenie przeobrażają się w synów
starego Karamazowa, a on sam okazuje się przykutym do szpitalnego łóżka upiornym
starcem, uzależnionym od dzieci, które w końcu uduszą go poduszką. Obecność najmłodszej
z sióstr Prozorow można odnaleźć zarówno w infantylnej staruszce, jak i w młodej-niemej
kobiecie, która swoją samotność wyraża głównie za pomocą tańca. Z dialogu Nataszy
i Andrzeja zapamiętujemy wykrzykiwane słowa „Kocham cię” – początkowo entuzjastyczne,
szczere, pełne emocji, które stopniowo zmieniają się w przymus i obowiązek. Pojawiają się
pretensje, rutyna, nienawiść.
Wszystkie zabiegi dramaturgiczne, a więc dekompozycja fabuły i postaci, które wraz
z Łukaszem Chotkowskim przeprowadziła na tekstach wielkich rosyjskich klasyków Maja
Kleczewska, wpisują się w zapoczątkowany na początku XX wieku rozpad teatru
podporządkowanego dramatowi. Napięcie, które wówczas towarzyszyło relacji dramat-teatr,
9

Wyraźne nawiązanie do słynnego spektaklu Café Müller – choreografia Piny Bausch, w której autorka
opowiada o rozpaczliwej potrzebie miłości, a zarazem trudności z bliskością drugiego człowieka.
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przybrało na sile w drugiej połowie XX wieku. Praktyki inscenizacyjne wyrażające ten
konflikt Hans-Thies Lehmann nazwał „teatrem postdramatycznym”, którego właściwości
stylistyczne

określa:

wieloznaczność,

nieciągłość,

heterogeniczność,

pluralizm,

wielokodowość, subwersja, perwersja, relatywizm, deformacja, dekonstrukcja, autorytarność
tekstu, antymimetyczność, opór względem interpretacji, multimedialność. Tekst w teatrze
postdramatycznym

stracił

status

autonomicznej,

zintegrowanej

całości,

obdarzonej

wewnętrznym znaczeniem. Zaczął być traktowany jako element i „materiał” scenicznej
kompozycji, stracił pozycję dominanty (Lehmann 2009: 23). Podobna zasada funkcjonuje
w opolskim przedstawieniu – tekst staje się tylko pretekstem dla bardzo osobistych
wypowiedzi twórców spektaklu, którzy w ten sposób wyrażają swoją opinię na temat
otaczającej ich rzeczywistości.
Światowej sławy teatrolog, krytyk literacki i teatralny – Andrzej Wirth podkreśla fakt,
że: „teatr zmienił się w rodzaj instrumentu, za pomocą którego autor-reżyser kieruje swój
dyskurs bezpośrednio w stronę widzów. I co interesujące, model tego „adresu” do widzów
staje się teraz podstawową strukturą dramatu, zastępując tradycyjny dialog, który toczy się
w przestrzeni całego teatru” (por. z Wirth 2002: 139-152).
Wątki z Trzech sióstr tworzą obraz ludzi niespełnionych, wyczekujących na cud,
ocalenie, które nie

nadejdzie. Bohaterowie

Braci

Karamazow do refleksji

nad

bezsensownością życia dodają perspektywę obejmującą wiarę w Boga i śmierć. Stawiają
pytania: „Jest Bóg? A nieśmiertelność?” Wątpiący próbują nadać swojemu życiu jakiś sens.
Reżyserka spektaklu eksponuje wszystkie toksyczne relacje, skumulowane w ciasnej
przestrzeni. Spektakl przepełniony jest nienawiścią i degradacją ludzkich uczuć.
W przestrzeni katastrofy, jedynym elementem dającym ułamek nadziei i wytchnienia jest
taniec, który pełni tutaj funkcję intermedium między kolejnymi scenami, ale zarazem niesie
ze sobą konkretne treści. Wyraża dążenie do wolności, komunikacji. Aktorzy odgrywają
różne role – nie są ograniczeni do jednej konkretnej postaci czy tworzenia jednej adaptacji.
Taki zabieg podkreśla poczucie beznadziejności, zagubienia, niezrozumienia innych – a co za
tym idzie – także siebie. Ludzie, którzy znaleźli się w sytuacji krytycznej, nie potrafią znaleźć
swojego miejsca przede wszystkim dlatego, że nie współistnieją. Są samotni, ponieważ nie
potrafią zbudować najprostszych relacji międzyludzkich. Powołując się na filozofię Sørena
Kierkegaarda, Bronisław Świderski pisze, że fundamentem kontaktów z innymi jest
„zrobienie miejsca dla bliźniego: dla mowy, dialogu, refleksji” (Świderski 2007: 74).
W Braciach i siostrach dialogi zdają się być jedynie monologami, przypadkowymi zdaniami
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wyrzucanymi z siebie, a nie wypowiedziami skierowanymi do kogoś. Partnerzy nie słuchają
siebie nawzajem, mówią bez zrozumienia, a ich słowa nie docierają do nikogo, nie przekonują
nawet ich samych. W ten sposób inscenizacja Kleczewskiej wpisuje się w Czechowowski
teatr nieporozumień i wyobcowania, w którym postacie mówią bardziej do siebie niż do
partnerów. Nie potrafią przejść do działania, więc – tym bardziej – ukształtować swojego
losu, chyba wyłącznie poprzez zaniechanie (Cf. Błoński 2002: 223-224). Ludzi Czechowa
„cechuje (…) rezygnacja z teraźniejszości i wzajemnej łączności, rezygnacja ze szczęścia
w rzeczywistym spotkaniu” (Szondi 1976: 28-29).
Słowa w spektaklu nie mają znaczenia, tutaj najbardziej liczy się ruch, emocje. Jak
pisze Łukasz Chotkowski:
W trakcie kolejnych prób po warsztatach słowa coraz bardziej się redukowały,
działo się to organicznie. Sceny zaczynały powstawać w oparciu o silne
emocjonalne działania, krótkie dialogi, czysty ruch, ciszę, zapętlenia słowne,
nakładające i przenikające się ze sobą niepokojące zdarzenia. Postaci Braci
i sióstr wypowiadają tylko to, co niezbędne. Słowa w obliczu katastrofy,
przedefiniowania siebie, przestają mieć wielkie znaczenie (Chotkowski 2014).
W poczuciu beznadziejności, z którego wyłania się brak nadziei, bracia i siostry
skazani na zagładę szukają kontaktu nie przez słowa, lecz jedynie przez obecność – stąd próba
wspólnego tańca czy gesty – nie zawsze odwzajemnione, nie zawsze zrozumiane.
Połączenie poszczególnych wątków z Czechowa i Dostojewskiego daje zaskakujący
efekt. U Czechowa na pierwszy plan wybija się sytuacja ludzi postawionych wobec życiowej
nudy i marazmu. Autor Zbrodni i kary pokazuje człowieka uwikłanego w sprawy, które
w głębszej warstwie interpretacyjnej oznaczają nieuchwytną na pierwszy rzut oka metafizykę.
Bohaterowie, zawieszeni w niebycie, zdają się wyczekiwać na zewnętrzną interwencję.
Ich świat przestał istnieć, a gorączkowe wysiłki, żeby nadać swojej egzystencji jakiś nowy
sens, budzą współczucie. Samotność popycha każdego z bohaterów dramatu w przypadkowe
objęcia innego. Jednak, jak pisze Jakub Derbisz, w rodzących się tu relacjach trudno doszukać
się szczerości.
Nawet pozornie czyste uczucie najmłodszych, niezłamanych jeszcze przez życie,
okazuje się tylko próbą sił. Zachowania stają się schematyczne, gesty teatralne, słowa brzmią
mechanicznie – tak ukształtowana społeczność uwięziona jest w dyskursie i przez dyskurs
zdaje się tkwić w jakimś ograniczeniu. Ślad, pamięć, rola, powtórzenie, każdy podejmowany
wysiłek jest performatywnym kłamstwem, wykonywanym bez przekonania i wiary
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w realizację. W ten sposób tworzą się i umierają kolejne konstelacje związków,
w nieustannym poszukiwaniu odrobiny szczęścia. „Chciałabym coś poczuć, na chwilę się
zapomnieć” – mówi bez przekonania jedna z bohaterek. W tak ujętym powolnym wygasaniu
jednostki na pierwszy plan wysuwa się instrumentalizacja drugiego: uprzedmiotowienie
człowieka dla realizacji własnych celów – pozbawione skrupułów używanie ludzi (Derbisz
2013: 138).
W takim świecie nietrudno o szaleństwo. Pytanie, które nasuwa się po obejrzeniu
opolskiego przedstawienia, odnosi się do relacji człowieka ze światem rzeczywistym. Czy
faktycznie żyjemy w niekończącym się kłamstwie, w świecie pozorów i banalnych
serialowych dialogów? Tu jednak zaczynają pojawiać się wątpliwości. Nawet potencjał
wielkiej rosyjskiej literatury nie daje odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące
najprostszych międzyludzkich relacji. W tym kontekście przedstawienie z Teatru im. Jana
Kochanowskiego w Opolu można interpretować jako próbę utopijnego dotarcia do źródeł
czystego odczuwania. Próbę przekształcenia kulturowego i osobistego kryzysu w twórczość.

Summary
The article entitled “Postmodern reinterpretations of a Russian classic. Chekhov vs.
Dostoyevsky: around ”Brothers and Sisters” from the Kochanowski Theatre in Opole”
presentation is related to the image of the world after undefined catastrophe. As an example
of a post-catastrophic category I chose the performance from Jan Kochanowski Theatre
in Opole, entitled Brothers and sisters, directed by Maja Kleczewska. The text of the
scenario, written by Lukas Chotkowski, based on some motifs from The Brothers Karamazov
by Fyodor Dostoyevsky and Three sisters by Chekhov, becomes just a pretext for presenting
a post-industrial world where people live in an underground bunker, hopeless and without any
opportunities for changes, lost in their anxieties, resignation and despair. This is the world
which is no longer a stable and harmonic system. This is the world without any cultral and
technological achievements, without any religion. There is no access to air, food, water,
pertol, or electricity. Life of these people is determined by everyday fight, dominated by the
neccessity for survival. The main characters vegetate, at the same time they are deprived
of any hierarchy of values and become a quarry which kills in the name of its interests or the
interests of the herd. All the bonds, laws, moral rules – strengthened through thousands
of years – lost their meanings. Life lost its meaning. The plot is presented in a claustrophobic,
closed space touched by chaos and desintegration. This world teaches us a lesson.
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The staging of Kleczewska and Chotkowski presents liminal human relations in the
moment of total solitude, fear, insecurity and feeling of being rejected. Each of the characters
is affected by his own trauma and suffering, each searches for closeness and love. Reaching
happiness is impossible because of failing in showing emotions and loss of communication.
My proposition is connected with studying the problem from two perspectives: literaturespecialist and theatre studies.
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CHARAKTERISTIKA HRDINY VE SLOVANSKÝCH FANTASY LITERATURÁCH1
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Characteristics of a Hero in Slavonic Fantasy Literature

Abstract: The article deals with an archetype of a hero in Slavonic fantasy literature. The aim
of the work is to characterize the Slavonic fantasy hero in general, and then to compare
the hero throughout particular national literatures, above all in the Czech, Polish
and Russian ones. The work is supposed to show general similarities and national specifics.
Keywords: archetype, hero, Czech, Polish and Russian fantasy literature
Contact: Ostravská univerzita; lfiuraskova@gmail.com
Příspěvek je věnován srovnání hrdiny fantasy literatury pocházející z pera ruských,
polských, českých a slovenských spisovatelů.
O všech hrdinech, o kterých zde bude řeč, platí, že prošli cestu hrdiny, tak jak je
popsána v díle Josepha Campbella Tisíc tváří hrdiny (2000), v tomto článku bude popsána
jedna z kategorií hrdinů, a to hrdina válečník. Carl Gustav Jung, hrdinu označil za archetyp
statečného člověka, jenž je schopen vykonávat hrdinské činy, mívá nadlidské schopnosti
a idealizované charakterové vlastnosti. Hrdina překonává překážky, které mu osud staví do
cesty a svým vítězstvím, překonáním těchto překážek, zdolává zlo a dochází tak k vítězství
vědomí nad nevědomím (Jung 1997: 246). Typická je pro hrdinu cesta, která mu umožňuje
objevení sebe sama. Na této cestě se hrdina obvykle setkává se svým nepřítelem, se zlem,
nebezpečím, neočekávanými situacemi, strachem. To vše je nezbytné pro vnitřní vývoj a růst
hrdiny. Jung o hrdinovi říká: „Hrdina představuje nevědomé bytostné Já člověka a to se
empiricky projevuje jako suma a nejúplnější a nejčistší prototyp všech archetypů“ (Jung 2009:
236). Každý z uvedených hrdinů si prošel odloučením, iniciací a návratem. Avšak každý
hrdina svou cestu prochází svým vlastním způsobem. Zatímco jeden hrdina se vydává na
cestu dobrodružství, aby ochránil své blízké, jiný je chce pomstít a třetí chce něco získat, či
dokázat. Také pomocník neboli ochránce se vždy liší, nejčastěji se jimi stane družina rytířů,
milovaná osoba, která je nucena odejít společně s hrdinou, či osoby, které hrdina na své cestě
zachrání, kterým pomůže a které poté po zbytek cesty pomáhají jemu. Takovýto pomocník,
1

Studie vznikla v rámci projektu SGS22/FF/2016-2017 – Ruská a polská literární esejistika přelomu
19. a 20. století v komparativním pojetí.
226

Lucie FIURÁŠKOVÁ
Charakteristika hrdiny ve slovanských fantasy literaturách

ochránce, vždy hrdinu doplňuje, představuje to, co hrdinovi chybí, ať jsou to zkušenosti,
zručnost se zbraněmi, nebo třeba schopnost za každých okolností sehnat a upravit jídlo,
rozdělat oheň a celkově se postarat o hrdinovu pohodu.
Pomocníkovi z Campbellovy teorie by mohl odpovídat zasvětitel z teorie Daniely
Hodrové, jenž je popisován jako prostředník mezi vnějším a vnitřním světem, to znamená
mezi hrdinou a jeho cílem. Zasvětitel mívá neobyčejné vlastnosti a může nabývat velkého
množství podob. Existují zasvětitelé, jež hrdinovi pouze ukazují cestu, či poskytují dobrou
radu, a také jsou zasvětitelé, jež hrdinu zasvěcují u cíle cesty.
Také iniciace – cesta zkoušek se velice různí, některý hrdina musí projít dlouhou
cestu, jiný projít i několika bitvami, vyhrát turnaj, nalézt odpovědi na hádanky a záhady, dojít
k nějakému poznání – vyvinout se. Po překonání všech překážek – dosáhnutí cíle má dojít
k návratu hrdiny. Hrdina by se dal také nazvat adeptem zasvěcení (Hodrová) v procesu
iniciace, ve smyslu jako jej znají mnohé přírodní národy dodnes. Hrdina je stejně jako adept
zasvěcení vytržen ze svého dosavadního života, je osamocen a vydává se na cestu zkoušek,
překračuje práh do cizího světa. Zde podstupuje zkoušky, umírá a je znovuzrozen, aby se jako
marnotratný syn mohl navrátit zpět domů. Velice zvláštním znakem fantasy hrdiny je to, že
po dokončení své hrdinské cesty dojde k jakémusi prozření, vystřízlivění, kdy hrdina
najednou ztratil smysl svého života a neví, co si s ním počít dál. Stává se veteránem, jenž si
prošel fyzickými i psychickými strastmi, které jej poznamenaly, on sám si to uvědomuje, ví,
že se změnil, a že ne všechny změny jsou k dobrému. Navíc po návratu do své domoviny,
která byla napadena nájezdníky, místem bojiště, či řádění draka, různých nestvůr, či
čarodějníků, není nálada vždy veselá. Takovýto hrdina se poté často vydává na další cestu,
vyhledávat další dobrodružství, aby zaplnil vzniklou mezeru ve svém životě. Štěstí mají ti
hrdinové, kteří i po dokončení své cesty zůstávají součástí nějaké družiny, nebo se dokonce
stanou vladařem.
Co se týče vlastní osoby hrdiny, ten je vždy obdařen nějakými mimořádnými
schopnostmi, ve fantasy to bývá např. nadlidská síla, magické schopnosti, vysoká inteligence,
neuvěřitelné odhodlání, avšak ve slovanské fantasy narazíme i na hrdinu, který je hrdinou,
neboť se vyučil nějakému řemeslu – např. se stal mistrem zlodějem, mistrem katem. V tomto
řemesle poté vynikl jako nikdo jiný. Další kategorií jsou děti bohů, rusalek, draků, či jiných
fantastických stvoření, které po svém rodiči podědili nějakou tu mimořádnou schopnost.
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Typickým příkladem hrdiny-válečníka v české fantasy může být postava Bivoje (Bivoj
Běsobijce, 2008; Bivoj válečník, 2008) – ačkoli tuto duologii napsal slovenský spisovatel,
čerpal z českých pověstí, proto si myslím, že tohoto hrdinu mohu uvádět jako českého,
samotný autor – Juraj Červenák – vydává své knihy především v češtině.
Bivoj se stal hrdinou, neboť se rozhodl zbavit kraj pod Kavčí horou Sekáče, zde
démona v podobě obrovitého kance. Stává se tedy ochráncem, kdy jeho jistě nemalou
fyzickou sílu doplňuje i zdravý rozum. Za vše mluví například situace, kdy místo aby
uloveného Sekáče nesl na vlastních zádech, raději pošetří síly a na Libušín jej dopraví na
koňském hřbetu. Tímto činem však Bivojovo dobrodružství v rámci fantasy verze tohoto
příběhu nekončí. Kazinu ruku a nové postavení si musí vysloužit i dalšími hrdinskými činy,
po události s kancem jsou totiž české kmeny napadeny Avary, jejichž postup je třeba zastavit.
Na cestu hrdiny jej tedy vede touha ochránit své blízké a také vidina sňatku s milovanou
ženou, zde by se tedy dalo říci, že tento hrdina je na pomezí hrdiny-válečníka a hrdinymilence.
Dalším hrdinou, jenž má původ v českých pověstech je Bruncvík (Putování za
jantarovým drakem, 2006). Do žánru fantasy jej uvedl Vlado Ríša, česky píšící spisovatel,
původně ze Slovenska. Bruncvík je panošem, který kromě toho, že se umí velice dobře ohánět
mečem, je i nadaný učenec a žák alchymisty. Cestu hrdiny podstupuje především proto, aby
nezklamal otce, i když on sám netouží po slávě z boje. Například ptáka Noha porazí jen z toho
důvodu, že jeho otec dal slib tamějším lidem, že je škody páchajícího ptáka zbaví. Bez
Bruncvíkovy pomoci, by však jeho otec neuspěl. I tento hrdina se nachází na pomezí hrdinyválečníka a hrdiny-milence, neboť v místě, kde porazil ptáka Noha, se setkává s dívkou,
kterou chce o pár let později požádat o ruku. Na cestě za touto dívkou jej potkávají různá
dobrodružství. Jeho cílem sice je dostat se za milovanou dívkou, ale po cestě pomáhá i jiným
lidem, i přesto, že jej to zdržuje, pomoc, kterou poskytne, mu pomůže zase se o kousek
přiblížit svému cíli.
Zajímavé je, že v poslední době se velice často objevují v české fantasy hrdinové
z ruských bylin, bájí a pověstí. Právě z této oblasti čerpal i Juraj Červenák, který napsal
několik povídek a knižní trilogii Bohatýr (2006-2007). Hlavním hrdinou je zde nejznámější
kyjevský bohatýr Ilja Muromec. Stejně jako v bylinách se Ilja narodil jako mrzák, zde to však
bylo zapříčiněno kletbou, kterou z něj sňali okolo projíždějící bohatýři v čele s čarodějem.
Později byl také obdarován samotným Perunem. Ilja se na cestu válečníka vydává poté, co
skupina Čeremisů přepadla jeho vesnici, mladé a zdravé jedince odvedli do otroctví a všechny
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ostatní povraždili. Ilja se tak vydává na cestu pomsty, avšak v průběhu této cesty mění její cíl
a stává se slavným kyjevským bohatýrem, který věrně slouží knížeti Svjatoslavovi a vykonává
hrdinské činy.
V novele Žabí věž (2013), spisovatele Jaroslava Mosteckého se setkáme
s Vladiměrem, synem knížete Svjatoslava. Mladý kníže si chce vybojovat přízeň svého otce,
tím, že odhalí zrádce ve svých řadách. Tento příběh je jedním z těch, které nekončí šťastně.
Setkáváme se zde s motivem žabí panny, která v honbě za pomstou odmítne Vladiměrovu
lásku.
V rámci této skupiny hrdinů z polské fantasy literatury musíme jmenovat Geralta
z Rivie neboli Zaklínače (Sága o zaklínači, 1995-2014). Geralt je silnější než jiní lidé, má
rychlejší reflexy a lépe vidí ve tmě, je odolnější vůči jedům a imunní proti nemocem. Tento
hrdina, ačkoli mezi lidmi neoblíbený, obávaný a nechtěný – avšak ve chvílích nouze
tolerovaný, se stal ochráncem lidí před různými stvůrami (za odměnu), které se naučil zabíjet
v zaklínačské škole, také umí zlomit různé kletby, je výborný bojovník a ovládá základy
magie. Život zaklínače není vůbec jednoduchý, na živobytí si vydělává zabíjením monster,
což je velice nebezpečné a vděčnosti se za tyto své hrdinské činy nikdy nedočká. I tento
hrdina byl zamilovaný, dokonce dvakrát – ačkoli tento cit (jakož i jakýkoli jiný) je
u zaklínačů velice neobvyklý. V průběhu svého putování získává Geralt chráněnku, kterou
miluje jako vlastní dceru a od počátku jej doprovází bard, jenž je jeho přítelem. Ačkoli se
tento bard vždy dostane do nějakých potíží, je Geraltovi velice prospěšný, neboť v něm
udržuje jakési „lidství“, které by bez kontaktu s člověkem časem jistě ztratil.
Také kat Jakub, označovaný jako Černý krysař (Souhvězdí kata, 2007), může být
považován za hrdinu-válečníka. Rafał Dębski sice nestvořil statečného muže, který se
s mečem v ruce probíjí za svým cílem, ale vypustil do Evropy absolventa Akademie mistrů
popravčích, který je ještě navíc nositelem morové smrti, jež přenáší jak on sám, tak krysy,
které ho následují. Jeho prvotním cílem bylo mstít se za utrpěná příkoří a smrt jeho jediné
lásky, jejíž duši byl navíc donucen pozřít, a tak nyní žije jeho láska v jeho hlavě. Je to jeho
společnice, se kterou velice často rozmlouvá. Chtěl se pomstít všem provinilcům, i těm, kteří
nezabránili jakémukoli příkoří, a tak cestoval po Evropě a roznášel černou smrt. Později se
však rozhodne propustit své krysy a snaží se jednat spravedlivě a najít klid. Jakubova cesta
končí začátkem cesty nové, neboť v průběhu záchrany starého známého málem zemře
a zároveň ztratí duši své milované, která odešla tam, kam měla odejít, již ve chvíli své vlastní
smrti. Jakub se tak vydává na další putování, jehož cílem je opětovné setkání se svou láskou.
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Tak trochu z jiného soudku je hrdinou-válečníkem Jakub Vandrovec z pera Andrzeje
Pilipiuka (Série o Jakubu Vandrovcovi, 2002-2009). Jakub je polským sedlákem v důchodu,
hrdinou se stal náhodou, když se pořezal na ruce, a tím vytvořil čáru, zodpovědnou za
paranormální schopnosti. Pokud zrovna nepálí samohonku, kterou i hojně konzumuje, nebo
nevysedává

v místní

putyce,

bojuje

proti

duchům,

přízrakům,

ďáblům,

upírům,

mimozemšťanům, komunistům a místní policii. I Jakub má svého pomocníka, kterým je jeho
přítel Semen, který s ním zažívá mnoho neuvěřitelných dobrodružství, většinou pod vlivem
kořalky, díky které tak jejich hrdinské činy oplývají komickými okamžiky. To však nemění
nic na tom, že zachraňují obyčejné lidi před paranormálními bytostmi nebo i obyčejnými
uřknutími.
Ruským hrdinou-válečníkem je «Волкодав» (Семенова, 1995-2014), tento hrdina se
stal bojovníkem, aby mohl pomstít smrt svých blízkých. Dětství neměl vůbec jednoduché,
strávil jej totiž v otroctví, ze kterého se dostal díky vlastní síle, šikovnosti a také štěstí. Je to
mrzout, kterého nezajímá nic jiného než se pomstít muži, jenž jej připravil o rodinu a vlastně
i o život. Nepřemýšlí nad tím, co bude potom, je smířený s tím, že při výkonu pomsty zemře.
Rozčarování pro něj nastává ve chvíli, kdy svou pomstu vykoná, a nejen že přežije, ale navíc
z tyranova zajetí vysvobodí mladou dívku a zuboženého učence, o které je třeba se postarat,
a právě díky této povinnosti, se hrdina rozhodne, že je třeba žít dál.
Dalším typickým hrdinou-válečníkem je «Огнеяр» (Огненный волк, 1997), syn boha
Velese, lidé jej přezdívají «Серебряный волк», umí mluvit s vlky, má vlčí tesáky a také
schopnost přeměnit se ve vlka. Je kněžicem, avšak lid jej pro jeho původ nemá rád a obává se
jeho nástupu na místo knížete. Hrdina se tedy rozhodl žít mezi vlky, kde se jeho nepřítelem
stává «Князь волков», před kterým se rozhodne chránit lidi. Na cestu hrdiny jej tedy vyhnal
jeho lid a příbuzní, přesto však bojuje proti velké hrozbě za jejich záchranu. Člověkem ve vlčí
kůži se udrží pouze díky vzpomínce na dívku, do které se zamiloval, a která jej jako jediná
přijala takového jaký doopravdy je. Zpět mezi lidi jej přivedla zodpovědnost kněžice, bylo
třeba vybojovat zpět své následnictví, o které jej chtěl připravit jeho otčím. V závěru své cesty
se i «Огнеяр» stává hrdinou-milencem, neboť jeho milovaná, se během jeho nepřítomnosti
stala jednou z rusalek, a pokud ji chce zpět, bude se o to muset zasloužit.
I v humoristické fantasy lze najít hrdinu-válečníka, přesvědčit nás o tom může Andrej
Beljanin ve své knize Меч без имени (1997), hlavní hrdina, «Андрей Олегович» je vyvolen
(vyvolil si jej Meč beze jména), aby porazil «Ризенкампфа», panovníka představujícího zlo.
Meč jej, proto přenese do země podobné našemu středověku, avšak plné magie
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a fantastických stvoření. Na cestě potká i své pomocníky, mladou dívku a nešikovného rytíře.
«Андрей» se chce co nejrychleji dostat domů, to je cílem jeho cesty. Než se dostane
k samotnému cíli, je třeba překonat několik překážek, a tak nejdříve porazí skupinu
loupežníků, poté zachrání z hranice dívku, obviněnou z čarodějnictví, nezraněn přejde přes
území čarodějnic, sestoupí do pekla, a nakonec jej čeká bitva, k níž si ho meč vyvolil – boj
s «Ризенкампфом». Zvláštní schopnosti má tento hrdina díky svému meči, se vším mu
pomáhají jeho přátelé a ze všech nepříjemných situací se dostane díky svým vysokým
morálním kvalitám. Celou dobu si hrdina nepřeje nic jiného než se vrátit domů. Poté, co
porazí svého úhlavního nepřítele а konečně se navrátí do své doby a svého světa, si ze všeho
nejvíce přeje navrátit se zpět do světa magie.
Při pohledu na výše popsané příklady hrdinů-válečníků v české, polské, ruské
a slovenské fantasy literatuře si nelze nevšimnout podobnosti jednotlivých hrdinů. Téměř
všichni hrdinové (kromě «Огнеяра») jsou obyčejní muži s jistým nadáním. Někteří mají větší
sílu, jiní jsou obratnější, či moudřejší než ostatní lidé, někteří své schopnosti získali ve škole,
či náhodou, popř. byli zvoleni k nějakému úkolu, avšak na počátku stojí obyčejný muž, který
své schopnosti musel nejdříve získat. Také důvod, proč se hrdina vydává na svou cestu je
u těchto hrdinů velice podobný, jedná se buď o pomstu za své blízké, či o ochranu svých
blízkých a lidí ve svém okolí.
Každý z těchto hrdinů se spoléhá na své vlastní schopnosti, které si většinou musel
vydobýt těžkou dřinou – s výjimkou Jakuba Vandrovce, který své schopnosti získal náhodou
a «Андрее», který své bojové schopnosti získal díky meči – a také na své pomocníky, díky
kterým můžeme pozorovat hrdinu i z jiné stránky jeho osobnosti, díváme se na něj jako na
přítele, milence, milujícího poručníka, syna, manžela.
O slovanském původu těchto hrdinů vypovídají na první pohled jejich jména. Ve
většině případů je zmiňováno i božstvo, které je také slovanské, velice často je zmiňován
Perun, Veles nebo Mokoš. V mnoha dílech dokonce najdeme odkazy na staré pohanské
zvyky, na zvyky jednotlivých kmenů, žijících na daném území. Území, na kterém se daný
hrdina nachází, po kterém putuje, je buď totožné se slovanským územím (podle historických
pramenů), nebo se mu velice podobá. Také názvy měst, vesnic, přírodních útvarů jsou
slovanské.
Pokud bychom chtěli srovnat slovanského a angloamerického hrdinu fantasy, toto by
mohl být základ. V angloamerické fantasy literatuře se hrdinové jmenují zvláštně, originálně,
podle toho, jakou fantasii má jeho tvůrce. Co se týká božstva, buď je vymyšlené, nebo
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pochází z mytologie severské, keltské, či antické, z čehož se odvíjí i případně popisované
zvyky obyvatelstva. Také území hrdinova působení bývá fiktivní, stejně jako geografické
názvy.

Summary
In the introductory part Campbell´s concept of hero was applied. We have specified
particular stages of hero´s journey in fantasy literature. Then there follow examples of single
heroes-warriors, their brief characteristics, and comparison regarding Czech, Polish and
Russian fantasy literature. As a conclusion we can state that the heroes show rather
similarities than differences.
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ANTROPOLOGIE A LITERATURA. NĚKOLIK POZNÁMEK
K INSPIRACÍM Z POLSKA
Olga SŁOWIK

Anthropology and literature. Several notes on inspirations from Poland

Abstract: Opposed to Czech literary criticism, which draws inspiration from anthropological
knowledge very reluctantly, contemporary literary criticism in Poland is barely thinkable
without “an anthropological perspective”. A great number of literary scholars claim that
their “method” is anthropological. Nevertheless, they do not always conceive it the same.
The article examines three different ways of understanding the “anthropologization”
of literary criticism: one of Ewa Kosowska, in which a literary work becomes a document
or an illustration of non-literary reality; one of Grzegorz Godlewski which is greatly
influenced by Mikhail Bakhtin as well as by postcolonial theories; and finally it examines
works of Ryszard Nycz and his colleagues from the Faculty of Polish Studies of the
Jagiellonian University whose often thought-provoking ideas do not often yield to an easy
theoretical categorization.
Keywords: literary anthropology, Polish literary criticism, Ewa Kosowska, Grzegorz
Godlewski, Ryszard Nycz, Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski
Contact: Univerzita Karlova; olga.slowik.olga@gmail.com
Říct, že kulturní antropologie ve svých různých
podobách triumfuje dnes v humanistice anebo že je
literární věda spjatá s antropologií, hraničí dnes
s banalitou.
(Łebkowska 2007: 9)
Motto mého článku pochází z textu Anny Łebkowské, který vznikl před deseti lety, ale
zdá se, že je v mnohém aktuální i dnes. Současná polská literární věda je bez „antropologické
perspektivy“ jen těžko představitelná. Velká část literárních vědců a vědkyň prohlašuje,
že jejich metodou anebo úhlem pohledu je právě antropologie literatury, a domnívají se,
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že proběhl (anebo právě probíhá) antropologický, kulturní či kulturně-antropologický obrat.1
Problém však nastává, když se pokusíme vysvětlit, co to vlastně znamená. Badatelé
a badatelky totiž používají tuto zastřešující kategorii pro označení často odlišných
předpokladů a postupů.
Ve

svém

příspěvku

se

pokusím

krátce

charakterizovat

způsoby

chápání

antropologizujících tendencí u katovické polonistky Ewy Kosowské, dále u Grzegorze
Godlewského, jehož pojetí antropologie literatury můžeme považovat za reprezentativní pro
Institut polské kultury Fakulty polonistiky Varšavské univerzity, a nakonec u badatelů
z Jagellonské univerzity v Krakově, seskupených kolem Ryszarda Nycze.
Ewa Kosowska: literární text jako dokument/ilustrace
K antropologii literatury, tak jak ji chápe Ewa Kosowska, se vyjadřují mnozí badatelé,
kterým je antropologická perspektiva blízká. Vyjadřují se k ní ovšem především negativně,
vymezují se vůči způsobu, jak Kosowka pojímá „sňatek“ antropologie s literaturou. Badatelka
svůj v interpretační praxi uplatňovaný postoj explicitně definuje: „Každý text je inspirován
kulturou, v níž její tvůrce žije nebo do níž má díky informačním možnostem své vlastní
civilizační formace přístup. Proto se antropologie literatury, která mě zajímá, týká možnosti
specifické interpretace, tj. takové, která je orientovaná na rekonstrukci – na základě literárního
textu – těch elementů kulturního kontextu, v nichž jsou ukotveny elementy tradice. Zásadní
význam přikládám tedy referenčnímu nebo inferenčnímu aspektu díla“ (Kosowska 2003: 20).
Kosowska mnohokrát zdůrazňuje úlohu, jakou „mimoliterární skutečnost“ sehrává ve
vytváření fikčního světa: „Jak forma, tak i obsah díla jsou kulturně determinované a zároveň
umělecky vytvářejí nějaký rozměr mimoliterárního světa. Fikce je vždycky založena na

1

K uvažování o změnách v humanistice 20. století v kategoriích „obratu“ viz například Zwroty badawcze
w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne. Kowalewski, J. i W. Piasek, eds.
Olsztyn 2010. Výčet v nedávné době popsaných obratů zahrnuje mimo jiné obrat lingvistický, antropologický,
kulturní, darwinovský, dramaturgický, etický, ikonický, interpretační, obrat k věcem, obrat narativní,
performativní, pragmatický, rétorický či topografický. Autoři úvodního článku upozorňují na to, že
proklamované obraty nejsou změnami paradigmatu v jeho Kuhnovském pojetí: nezahrnují totiž celou
badatelskou komunitu a nevedou k celkové přestavbě jazyka, nástrojů a postupů konkrétní disciplíny, nýbrž se
týkají pouze části badatelské komunity, nejsou vždycky doprovázené institucionálními změnami a souvisejí spíše
s určitou atmosférou (Kowalewski – Piasek 2010: 7-12). Někteří badatelé navrhují proto rozlišovaní „obratů“
v užším a širším slova smyslu: v prvním případě by se blížil Kuhnovské změně paradigmatu a označoval
„podstatnou, výraznou změnu, obnovu, nový směr“, zatímco druhý případ by představoval „posunutí, korekce,
doplnění“, a byl by tedy v rozporu se slovníkovou definicí obratu, avšak v souladu s praxí soudobé humanistiky
(Bohusiewicz 2010: 15-43). Ke kritičkám myšlení o literatuře v kategoriích „obratu“ patří mimo jiné významná
literární vědkyně Danuta Ulicka z Varšavské univerzity, která je považuje za způsob ospravedlňování „historické
nepaměti“.
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elementech skutečnosti, zatímco realita, vždycky zapojena do uměle tvořené konfigurace
fiktivního světa, se stává materií k tvoření »možných světů«“ (Kosowska 2003: 24).
Přestože zdůrazňuje, že nechápe literaturu jako přímý odraz skutečnosti, nýbrž jako
„specifickou projekci mimotextových elementů »z osy výběru na osu kombinace«“ (tamtéž:
36), za hlavní úkol antropologie literatury považuje právě zkoumání referenční vrstvy textu:
„Antropologie literatury sice s sebou nese značný poznávací potenciál, avšak jen za
předpokladu, že – uznávajíc v interpretačním procesu axiologickou prioritu referenční vrstvy
textu a poznávací hodnotu metody – bude sebe sama vnímat pouze v kategoriích jednoho
z mnoha možných způsobů zodpovědného zkoumání kultury“ (Kosowska 2003: 24).
Antropologie literatury se tedy stává jedním z nástrojů, jak zkoumat nikoliv konkrétní
texty, nýbrž obecně kulturu, jejíž částí daný text je. Kosowska zde vidí dva možné směry,
kam se takové zkoumání může vydat. První z nich představuje filozofická, druhý pak kulturní
antropologie: „Přijetí perspektivy filozofické antropologie směřuje k jevům o univerzální
dimenzi a hledání v literárním díle stop toho, co je pro lidský druh charakteristické. Kulturní
antropologie nepřehlíží význam univerzálních mechanismů, které řídí individuální volby, ale
klade důraz na kontextuální aspekt a zapletení člověka do systému hodnot mateřské kultury.“
(Kosowska 2003: 36)
Již z uvedeného citátu vyplývají badatelčiny sympatie pro druhou ze zmíněných
orientací. Kosowskou provozovaná antropologie literatury si totiž klade za cíl podat zprávu
o stavu konkrétní společnosti v konkrétním období. Badatelka si je však vědoma, že ne každý
literární text lze podrobit takové interpretaci, což ovšem nepředstavuje potíž, protože – jak se
domnívá – je pro literární vědce legitimní vybrat si svůj výzkumný materiál po vzoru
antropologů, kteří si též vybírají své informátory. Pro badatele o kontextuální orientaci budou
tedy „samozřejmým výzkumným materiálem díla napsána v realistické konvenci. Jejich
literární hodnota zde sehrává druhořadou roli, důležitější je aspekt referenční a dokumentární“
(Kosowska 2003: 36). Texty totiž „přebírají funkci informací pro výzkum vybrané oblasti
kultury“ (Kosowska 2003: 37), „mají za účel ilustrovat kulturní jevy“ (Kosowska 2003: 38).
Právě vůči takovému chápání literatury se vymezují ostatní badatelé, o kterých bude
tady řeč. Literatura se totiž u Kosowské stává pouhým dokumentem toho, co existuje mimo
ni, a tudíž ztrácí svoji specifičnost. Není tedy už „uměním slova“, nýbrž jen jedním z mnoha
způsobů, jak zobrazit něco, co již tady je.
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Grzegorz Godlewski: rozvíjení (nejen) bachtinovských inspirací
Termín „umění slova“ si vypůjčuji od Grzegorze Godlewského, který podobně jako
Kosowska chce nahlížet literaturu jako součást kulturní praxe. Avšak zatímco Kosowska
hledá v textech svědectví mimoliterárních kulturních jevů, varšavskému badateli jde spíše
o uvědomění si, z čeho literatura vyrůstá: ze slova. Základním způsobem existence slova je
pak jeho užití, a proto je slovo „v neodlučitelném vztahu s člověkem, který jej používá“
(Godlewski 2008: 5).
Druhým důležitým bodem, který je v celé knize rozvíjen, je chápání literatury jako
pouze jednoho z více druhů umění slova. Právě kvůli tomu, že literatura není jediným
druhem toho umění, Godlewski tvrdí, že antropologie literatury nemůže být samostatnou
disciplínou, provozovanou „z literaturocentrických pozic“, nýbrž musí být zkoumána v širším
spektru kulturně podmíněných variant umění slova. Je proto potřeba „denaturalizovat západní
chápání literatury“ (Godlewski 2008: 7).
Již od samého začátku uvažování polského badatele jsou zřejmé inspirace myslí
Michaila Michailoviče Bachtina, který již od 30. let kladl důraz na zkoumání slova nikoliv
pouze z lingvistického úhlu pohledu. Připomeňme zde jeden z jeho výroků, jehož zřetelné
echo slyšíme ve zmíněných výše postulátech Godlewského: „Skúmať slovo samo osebe,
ignorujúc jeho zameranie mimo seba, je také nezmyselné jako študovať psychický zážitok
mimo tej reality, ktorá ho určuje a ku ktorej smeruje“ (Bachtin 1973b: 49). Tuto myšlenku
rozvíjí ruský literární vědec na vícero místech; své chápání slova vysvětluje např. ve své
proslulé knize Problemy poetiky Dostojevskogo z r. 1965: „Túto kapitolu sme nazvali »Slovo
u Dostojevského«, pretože máme na mysli slovo; t. j. jazyk v jeho konkrétnej a živej
celistvosti, a nie jazyk ako špecifický předmět lingvistiky, ku ktorému se dospieva celkom
oprávnene a nevyhnutne obchádzaním niektorých stránok konkrétnej existencie slova“
(Bachtin 1973c: 265).
Godlewski se zmiňuje o několika variantách „románku mezi antropologií
a literaturou“. První variantou je chápání literatury jako antropologického zdroje, druhá
spočívá ve zdůrazňování literárnosti antropologie, tedy i v chápání výtvorů práce antropologa
jako antropologické literatury. Tyto dvě varianty se nacházejí na půdě antropologie
(Godlewski 2008: 185). Na půdě literatury jsou pak možné následující vztahy:
Literatura může být prostředkem, který odhaluje „podstatné dimenze kulturního bytí
člověka“ (tamtéž). V takovém případě je to, co je v textu partikulární, vztahováno k tomu, co
je obecné anebo běžné v kultuře: „Formy takové reference mohou být rozmanité – od
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jednoduchého napodobování po metaforické a metonymické operace –, avšak všechny jsou
obsaženy v široce chápané formě reprezentace“ (Godlewski 2008: 186).
Odhalování dimenzí kulturního bytí člověka může tedy probíhat na základě chápání
literatury jako obrazu či dokumentu kultury – jde podle Godlewského například o přístup
Kosowské – anebo se může vydat Iserovským směrem a nepřekračovat sféru fikce, ale pořád
dávat člověku šanci pochopit jeho zkušenosti a teleologii jeho údělu (Godlewski 2008: 186).
Godlewski prezentuje však ještě jinou možnost, jak na půdě literární vědy
antropologický přístup využít: „(…) projektovaná antropologie literatury, vystavěná na
základech antropologie slova, má pouze rozpoznat kulturní zakotvení literárních jevů, nikoliv
nahradit anebo vyvrátit všechny jiné způsoby jejich zkoumání. Avšak – řekněme to otevřeně –
uskutečnění tohoto projektu by mělo tradiční literární vědu při nejmenším ukázat v novém
světle, pokud ne donutit k hluboké přestavbě“ (Godlewski 2008: 195).
Zatím však mnoho badatelů není ochotno přiznat, že je literatura jazykovou praxí.
„Není divu – píše Godlewski – koneckonců je dominantní podoba literární vědy založena na
předpokladu o autonomii díla jako textu“. Pokud se již tedy vůbec nějací badatele dívali
i mimo literární text, pokud překračovali jeho hranice, tak vektor pohybu směřoval vždycky
zevnitř textu ke vnějšku, „jakoby jedinou premisou bylo samotné dílo“ (Godlewski 2008:
195). Oproti tomu autor navrhuje, abychom se začali dívat i v opačném směru, a sice
abychom začali uvažovat o tom, z čeho literární text vyrůstá, přestali upřednostňovat
literaturu v psané podobě, literaturu, jak ji známe dnes na Západě, a nepředstírali, že je ona
jediným druhem umění slova (Godlewski 2008: 199). Godlewski – v návaznosti na Waltera
J. Onga – věnuje mnoho místa „orální literatuře“ (všímá si i jejího oxymórního pojmenování)
a popisuje zrod „typografické mysli“ a „typografického člověka“, který svět vnímá jako text
(Godlewski 2008: 204).
V postulátu denaturalizovat literaturu a uvědomit si její historicitu lze vidět etické
pohnutky: následkem univerzalizace „typografické mysli“ byly totiž depreciace jiných podob
umění slova, odepření jim možnosti účastí na privilegovaném kulturním řádu a kulturní
depreciace funkcí, které tyto druhy umění slova plnily (Godlewski 2008: 208). Rozšířením
chápání literatury na „jiné literatury“, jak píše Godlewski, můžeme tu „diskriminaci“ zastavit,
ale není to jediná výhoda, která z postulátu varšavského badatele plyne. Nejenom že se
dostanou ke slovu mnohé přehlížené zkušenosti lidstva, nýbrž také teprve v konfrontaci
s „jinakostí“ se bude moct vymezit západní literatura, jež si tak bude moci určit svoji
totožnost. Při té příležitosti ztratí rovněž „falešné vědomí své exkluzivity anebo
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paradigmatičnosti vůči jiným, analogickým druhům praxe“. Díky antropologické iniciaci
uvidíme literaturu v celku jejích kulturních podmínek (Godlewski 2008: 207).
Zdá se, že právě toto je nejdůležitější úkol antropologie literatury: „(…) uvědomit si,
že umění slova je třeba zkoumat s ohledem na jeho »kulturní složku« – všechno, co ji určuje
jako kulturní praktiku, která vyrůstá z jiných, jí předcházejících druhů praxe, i když často
směřuje, s různým výsledkem, k přetržení těch vztahů, překročení jimi stvořených podmínek.
Cílem antropologického přístupu není tedy nahradit všechny dosavadní metody zkoumání
literatury a jiných forem umění slova, nýbrž pouze (…) připomenout květům (a jejich
milovníkům, badatelům), že žít neznamená pouze vonět“ (Godlewski 2008: 45-46).
Zkoumání literatury s ohledem na její kulturní kontext neznamená tady hledání odrazu
politicko-společenských jevů, které se vznikem konkrétního textu souvisely: jde spíše
o umístění literárního textu mezi ostatní druhy umění slova a ostatní druhy kulturní praxe.
Godlewski opakovaně připomíná, že nejde o zrušení metod literárního výzkumu, tedy je mu
zřejmě vzdálený přístup Kosowské či například kulturních studií (cultural studies). V jeho
postulátech však nenajdeme jednoduchou radu, jak například může (a jak by měla)
antropologická perspektiva změnit naši interpretační praxi. Zdá se, že bychom ji měli pokaždé
přizpůsobovat konkrétnímu textu, který je „nehotovým znakem“, jehož význam se může
završit pouze v prostoru konkrétního díla (Godlewski 2008: 261). Neměli bychom ten význam
hledat na základě hledání v mimoliterární skutečnosti něčeho, co literární text sugeruje, nýbrž
toto hledání je třeba provozovat v prostoru textu. Pochopit text nám však pomohou znalosti
o stavu konkrétní společnosti, jejích výtvorech a kulturní praxi. Zde opět zaznívá Bachtinův
hlas, který před více než 40 lety požadoval užší sepjetí literární vědy s dějinami kultury:
„Predovšetkým musí literárna veda dosiahnuť užšiu spätosť s dějinami kultúry. Literatúra je
neoddeliteľná časť kultúry, nemožno ju pochopiť mimo uceleného kontextu celej kultúry
danej epochy“ (Bachtin 1973a: 279-280).
Postulátům Godlewského rozumím tedy tak, že nejdříve bychom se měli rozhlížet po
kontextech a mít je pořád na paměti, když přistupujeme k interpretaci literárního díla.
K interpretaci je třeba použít nástroje postulované antropologické poetiky, jež zůstává zatím
pouze projektem, avšak Godlewski je přesvědčen o nutnosti jejího vypracování: „(…) když se
uvažování o literatuře soustřeďuje na strukturu díla, jeho organizaci nebo „nadorganizaci“,
soustřeďuje se, podle mého mínění, na to, co v něm je skutečně nejdůležitější, co je
konstituuje jako zvláštní a osobitou kulturní praxi. Jenomže podstatný význam té organizace
se ukáže teprve tehdy, když budou odhaleny kulturní premisy statusu literatury jako umění
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slova. Jinými slovy, myslím si, že k uchopení podstatného smyslu konstrukce literární
výpovědi nestačí imanentní poetika – nezbytná je antropologická poetika vyrůstající
z důkladnějších diagnóz, jejichž provedení je úkolem pro antropologii literatury“ (Godlewski
2008: 262-263).
Godlewského teze nenabízejí sice jednoduché rady jak přesně literární vědu
provozovat, avšak jsou natolik propracované a ujasněné, že je můžeme dále rozvíjet nebo se
alespoň shodnout na jejich předpokladech. Mnohem více nejednoznačně se jeví situace
v případě dalšího způsobu nahlížení antropologizujících tendenci v literární vědě, a sice
návrhů Ryszarda Nycze a jeho spolupracovníků.

Ryszard Nycz a spol.
Krakovské pracoviště se o antropologizaci literární vědy zasazuje možná nejaktivněji
ze současných polonistických pracovišť, nebo přinejmenším je v literárněvědném rybníčku
dobře vidět. Má k tomu totiž i institucionální zázemí: ku příkladu je výše zmíněný Ryszard
Nycz šéfredaktorem prestižního časopisu „Teksty Drugie“.2
Jedno z čísel tohoto časopisu bylo v roce 2007 věnováno paradoxům literární
antropologie a antropologie literatury. Svými články do něj přispěli mimo jiné Anna
Łebkowska, Michał Paweł Markowski či právě Ryszard Nycz, kteří se o rok dříve podíleli na
vzniku knihy Kulturowa teoria literatury.3 Samotná „kulturní teorie literatury“, často
ztotožňovaná s antropologií literatury, je právě postulátem krakovského akademického
prostředí. Avšak ve zmíněném čísle časopisu „Teksty Drugie“ se Nycz snaží vymezit tři
směry „antropologizace literárního výzkumu“: antropologii literatury, kulturní teorii literatury
a poetiku zkušenosti (Nycz 2007).
Antropologii literatury, která se má zabývat „antropologickými základy, funkcemi,
podmínkami literatury a jejích účastníků“, odlišuje od literární antropologie, která zkoumá
„antropologické dimenze a podoby specificky literárních struktur a kategorií“. (Nycz 2007:
35) Antropologii literatury chápe souladu s Wolfgangem Iserem (Nycz 2007: 36).
Něco jiného by měla představovat Nyczem proklamována kulturní teorie literatury
(dále KTL). Ta, jak ji Nycz v roce 2006 definuje, by měla vlastně nahradit literární teorii
vůbec. Ta by se podle něj měla stát: „kulturní literární teorií a zkoumat (ve vlastních
kategoriích) jak kulturní rozměry literárních textů, tak různorodou diskurzívní praxi, která
2

Dále je Anna Łebkowska šéfredaktorkou časopisu „Ruch Literacki“, zatímco Teresa Walas vede „Wielogłos“.
Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problémy. Markowski, M. P. i R. Nycz, eds. Kraków:
UNIVERSITAS, 2006.
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tuto oblast spoluutváří – ten zvláštní časoprostor diskurzívní reality, který diskurzívní praxe
rekonstruuje a projektuje, dokumentuje a finguje, zpochybňuje a konstituuje“ (Nycz 2012
(2006): 33).
Literární teorie by tedy měla rozšířit „pole zkoumání na celou rozlehlou oblast
rétorických mechanismů produkce a společenských kritérií objektivizace diskurzívních
kulturních objektů“ (Nycz 2012 (2006): 33).
Vysvětluje, že vznik KTL byl motivován zaprvé procesem „dedisciplinace“, který se
týká již snad všech disciplín humanitních a společenských věd a v kterém Nycz spatřuje jistá
nebezpečí, zadruhé nutkáním vrátit literárnímu výzkumu jeho kulturní zakotvení, a zatřetí
nutkáním vrátit literatuře a literárnímu výzkumu jejich poznávací schopnosti.
Pokud se jedná o vrácení literárnímu výzkumu jeho kulturního zakotvení, Nycz
zdůrazňuje, že se „kulturní“ nenachází mimo literaturu – jedná se naopak o „vnitřní dimenze
a kategorie literárněvědných a literárních jevů“ (Nycz 2007: 38). Přes takovou charakteristiku
vztahu mezi „kulturním“ a „literárním“ však vidí potřebu obohacení literárního výzkumu
o kategorie kulturních studií, které moderní teorie uznala za vnější a „nečisté“, tedy např.
kategorie rasy, genderu, věku, etnicity či moci. Vzápětí však dodává, že by měly být
analyzovány „ve vlastních kategoriích“ literární vědy, jako jsou např. text, žánr, vyprávění,
performativita či interpretace.
Co se týče vrácení literatuře a literární vědě jejich poznávací funkce, za důležitý cíl si
Nycz klade zpochybnění redukce literatury na „laboratoř jazykových experimentů
a technických pravidel komunikační hry“, přičemž zase možnost interdisciplinárního zásahu
omezuje postulátem, že kulturní literární věda by měla „konfrontovat různé verze textově
zpřístupněné reality.“
Nyczovy postuláty KTL jsou tedy poměrně rozporuplné: na jednu stranu chce otevřít
literární vědu takovým kategoriím jako moc, gender, rasa či etnicita, ale na druhou stranu
stále opakuje, že tyto kategorie mají být analyzované pouze v textovém univerzu. Vyvstávají
zde otázky, jak je můžeme interpretovat bez ohledu na mimoliterární kontext, ze kterého byly
přece do literatury propašované, a v čem by tím pádem měla spočívat „poznávací schopnost“,
kterou chce Nycz literatuře vrátit.
Třetí Nyczovou propozicí je „poetika zkušenosti“, v níž shledává největší naději pro
antropologizující literární výzkum a jež má být reakcí na potřebu vrátit literárnímu výzkumu
a literatuře jejich empirický rozměr (Nycz 2007: 39). „Poetika zkušenosti“ by měla klást
důraz na to, co je pro konkrétní text specifické; měla by být svého druhu case studies v oblasti
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literární vědy. Nemůže se proto odvolávat na žádné konkrétní metody či teorie, je ze své
podstaty neparadigmatická a transdisciplinární a upřednostňuje „slabou“ interpretaci, tedy
takovou, která minimalizuje, oslabuje interpretační zásah badatele.
Nycz zdůrazňuje, že se v praxi tyto tři směry literárněvědného uvažování mísí,
nicméně je přesvědčen, že pokud chceme, aby se současná literární věda někam posunula,
musíme je oddělit. Je však pozoruhodné, že Nyczovu stanovisku protiřečí některé texty v jím
editovaných sbornících Kulturowa teoria literatury a Kulturowa teoria literatury 2.4 Zdá se,
že jednotliví účastníci Nyczových projektů se v chápání úkolů postulované nové literární
teorie liší.
Například Anna Burzyńska se přiklání k chápání kulturní teorie literatury jako teorie,
která se neomezuje na zkoumání literatury v kategoriích jí vlastních, jak by tomu chtěl Nycz,
nýbrž bere v potaz rovněž kategorie mimoliterární. Ve stati Kulturowy zwrot teorii sleduje
Burzyńska vývoj literární teorie ve 20. století a používá k tomu kategorii obratu. V jejím
chápání je kulturní obrat završením všech předchozích obratů a obsahuje „všechny
nejdůležitější tendence v literární vědě po poststrukturalismu“ (Burzyńska 2012 (2006): 87).
Měly by to tedy být tendence, které se objevily po pragmatickém obratu (díky němuž
otázky po podstatě literatury nahradily otázky po způsobech jejího fungování), po etickopolitickém obratu a narativistickém obratu (Burzyńska 2012 (2006): 85-86). Kulturní obrat –
píše badatelka – „přinesl literární teorii nutné a žádoucí otevření na celkovou praxi kulturního
univerza, s níž jsou samozřejmým způsobem spojené i praxe psaní a čtení literatury. Tento
obrat, tím že aktivoval různorodé kulturní kontexty, jichž se literární text účastní, značně
rozšířil především horizonty interpretace. Ke slovu přišly zejména nové jazyky intepretace
spojené s teoriemi antropologickými, feministickými, etnickými, postkoloniálními, rasovými,
a také s výzkumem pod hlavičkami gender a queer“ (Burzyńska 2012 (2006): 87).
Oproti tomu Michał Paweł Markowski ztotožňuje „antropologickou perspektivu“
s „pragmatismem“ či „humanismem“ Williama Jamese. Klíčova je pro tuto perspektivu
kategorie zkušenosti. Člověk již není poznávajícím subjektem, stává se subjektem
zakoušejícím. Teze badatele zní: obrat od strukturálně-fenomenologické orientace literární
vědy k literárněvědné antropologii spočívá v odchodu od epistemologického subjektu
výzkumu a příklonu ke pragmatickému/humanistickému subjektu zakoušení.

4

Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Walas, T. i R. Nycz, eds. Kraków:
UNIVERSITAS 2012.
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Dále se Markowski věnuje otázce interpretace či vztahu mezi antropologií
a interpretací. Interpretace se v jeho chápání stává transakcí mezi člověkem a světem.
Markowski používá slovo „svět“ spíše ve smyslu světa textů: interpretace „nejen spojuje
subjekt se světem, nýbrž je druhem recipročního působení: já působím na svět (texty) a svět
(texty) působí na mě“ (Markowski 2012 (2006): 143).
Postuluje, aby se antropologové literatury inspirovali Jamesovským humanismem,
v němž spatřuje nejdůležitější podnět pro současnou literární vědu. Zdůvodňuje to tím, že
humanismus otevírá nové interpretační možnosti, což dovoluje texty interpretovat
„zajímavěji“, možná riskantněji, ale každopádně způsobem, který se nebude omezovat na
kanonická, velmi obecná vyjádření, na kterých se téměř všichni shodují. Podle Markowského
jsou takové interpretace sice obecně přijímány, ale odvolávají se na nejběžnější zkušenosti,
a proto jsou nudné, nepodnětné (Markowski 2012 (2006): 149).
V článku publikovaném o rok později se Markowského hlavním patronem stává již
nikoliv W. James, nýbrž Wolfgang Iser. Badatel se tak odvolává na německého klasika
a souhlasí s ním, že cílem antropologie je „uchopení podstaty člověka pomocí analýzy jeho
výtvorů“ (Markowski 2007: 26) a že se v literatuře zjevuje lidská přirozenost; člověk „je
člověkem, protože si hraje na napodobování“. (Markowski 2007: 27) V tomto textu chápe
Markowski „svět“ jinak než o rok dříve: nejsou jím již „pouze“ texty. Píše jak o vnitřně
literárním, tak o mimoliterárním světě: „literatura je zprostředkovatelem mezi námi a světem,
přenáší ze světa elementy, které známe, a tvoří svůj vlastní svět, který přesahuje to, co známé
z běžné zkušenosti, a který je také připravený k tomu, že může být naší existencí
přivlastněný“ (Markowski 2007: 30).
V uvažování jak samotného Markowského, tak i dalších krakovských badatelů
nacházíme mnoho paradoxů. V hodnocení samotného autora to není pravděpodobně
nežádoucí, protože sám je přesvědčen, že paradox je v antropologii literatury nevyhnutelný:
„buď je antropologií vlažnou a v takovém případě nic o svém předmětu neví, anebo je
antropologií horkou a v takovém případě se sama o sebe nestará“ (Markowski 2007: 33).
Markowski tím upozorňuje na skutečnost, že když se antropolog za každou cenu snaží
oprostit od interpretační ambivalence, ztrácí svůj předmět, tedy literaturu samotnou, avšak
když „fetišizuje samotný život“ a uznává, že je individuální zkušenost nesdělitelná, znemožní
si „diskursivní přístup k literatuře“ (Markowski 2007: 32). Markowski nedává žádnou
jednoduchou radu, jak tedy má dobrá „antropologizovaná“ literární věda vypadat, nýbrž svůj
text končí pouhým tvrzením: „Každý si vybere to, co má rád“ (Markowski 2007: 33).
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Když čtu postuláty a texty badatelů seskupených kolem Ryszarda Nycze, nemůžu než
souhlasit s hodnocením Godlewského. Ten přiznává, že jsou tyto pokusy v mnohém objevné
a inspirativní, avšak častokrát si protiřečí a vzpírají se jednoznačné teoretické kategorizaci
(Godlewski 2008: 187).5
Rozpory a nesrovnalosti, které se kolem antropologizujících tendencí v polské literární
vědě vyskytují, svědčí však o tom, že je zde potřeba něco změnit a že vektor této změny
směřuje k většímu otevření literatury…. K otevření na co? A jak velké toto otevření má být?
Co literární věda zahrnovat může, co musí a čemu by se měla vyhýbat? Co mohou literatura
a literární teorie přijmout, aby nebyla jejich existence ohrožená? Tady se již odpovědi liší.
Zdá se však, že všichni badatelé se shodnou na nutnosti udělat krok, o němž píše Godlewski.
A když ten krok uděláme, překročíme strukturalistické paradigma a budeme směřovat
k „vrácení slovu jednoty, již mu poskytl zdroj jeho existence: jeho použití, neodlučitelný
vztah s člověkem, který jej používá“ (Godlewski 2008: 5). Do jaké míry to změní náš způsob
interpretace? Těžko říct. Jak navrhuje Markowski, ať si každý vybere to, co má rád.

Summary
The article examines several different directions in which “anthropologicalization”
of literary criticism is understood by different Polish scholars.
The first of the examined scholars Ewa Kosowska considers the main task of the
anthropology of literature as the study of a reference layer of a text. In this way a literary text
becomes an illustration of cultural phenomena; it cannot be reduced merely to that, but the
study of reflections of a broader cultural context is – according to Kosowska – a key task for
a proclaimed literary criticism.
Another understanding of “anthropological” in literary criticism is offered by
Grzegorz Godlewski. He also calls for returning literature to its cultural context, but the
vector between a literary text and the non-literary reality is turned opposite to Kosowska’s
proposition, namely from the “outside” to the text. Godlewski emphasizes the roots
of literature: the “word” as proposed by Mihail Bahtin. A word is always a kind of a cultural
practice, and literature as we understand it in the Western culture is only one kind of it.

5

Do určité míry považuji za opodstatněné také námitky Danuty Ulické, která kriticky komentuje počínání
Ryszarda Nycze, a jeho pravidelné proklamace nových teorií či poetik hodnotí jako vědecký kariérismus nebo
přinejmenším jako projev ztráty historické paměti/projev neznalosti historie. Ulicka totiž nachází postuláty
krakovského badatele v starších literárněvědných pracích mj. polských a ruských filologů.
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Godlewski appeals for ending the disregard of the other kinds but does not give
a simple answer how a broader understanding of “the art of a word” has to change the literary
theory.
The last of the propositions analyzed comes from scholars from the Faculty of Polish
Studies of the Jagiellonian University in Cracow centered around Ryszard Nycz. They
proclaimed the so-called Cultural Theory of Literature, which at the end does not represent
a coherent theoretical proposition. Particular scholars understand it in different ways: Ryszard
Nycz calls for enriching literary analysis by categories of cultural studies but immediately
stipulates that they should be analyzed in categories “inherent to literary criticism”. Opposing
Nycz, Anna Burzyńska does not make that reservation and emphasizes the role of gender
studies, queer theory or postcolonial theory in literature criticism. Internal contradictions
present in the thinking of Cracow scholars are well illustrated in the case of Michał Paweł
Markowski who at the end admits that paradox is inevitable in the anthropology of literature
but does not consider it as a problem, on the contrary, he finds in it new freedom.
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ODESKI PÓŁŚWIATEK IZAAKA BABLA ORAZ JEGO EKRANIZACJE
Marta SIEKIERSKA
Isaac Babel’s criminal underworld of Odessa and its film adaptations
Abstract: The aim of this paper is to present Isaac Babel’s criminal underworld of Odessa
and its film adaptations. The phenomenon of Odessa and Babel’s contribution to the process
of creation of the Odessan myth are shown by brief comparative analysis of The Odessa Tales
and the play Sunset with their adaptations.
Keywords: Isaac Babel, criminal underworld, Odessa, odessan myth
Contact: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; msiekierska@interia.pl
W krzewieniu tego, co niektórzy badacze określają dziś mitem lub fenomenem Odessy
swój udział miało wielu wybitnych twórców. Nie ulega wątpliwości, że w procesie tym,
szczególne miejsce zdaje się zajmować spojrzenie na miasto z perspektywy jego mieszkańca.
W przypadku Odessy będą to głównie przedstawiciele tzw. odeskiej plejady, zjawiska
oryginalnego na literackiej mapie Związku Radzieckiego, która zdołała wypracować swój
własny niepowtarzalny styl. Honorowe miejsce w niej zajmuje Izaak Babel, w pierwszej
kolejności kojarzony z literacką Odessą na podobnej zasadzie co Moskwa z Bułhakowem
Petersburg z Dostojewskim, Dublin z Joyce’em. Polska badaczka Wanda Supa wskazuje na
postać Izaaka Babla, któremu, jej zdaniem, Odessa w największym stopniu zawdzięcza swoją
literacką renomę (Supa 2016: 838).
Okolicznościom aresztowania oraz tragicznej śmierci Izaaka Babla przez ponad
kilkadziesiąt lat towarzyszyła aura tajemnicy. Nowa, porewolucyjna rzeczywistość
w państwie rządzonym przez bolszewików początkowo sprzyjała rozwojowi prozatorskiej
kariery pisarza (wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, w której Babel
uczestniczył, posłużyły jako kanwa do zbioru opowiadań Armia konna), niemniej jednak dwie
dekady później ta sama burzliwa sytuacja panująca w polityce, znalazła swoje
odzwierciedlenie w masowych represjach sowieckiego społeczeństwa, które nie oszczędziły
Izaaka Babla. W rezultacie szalejącego Wielkiego Terroru Babla aresztowano, a na
przyznanej mu przez partię zaledwie kilka tygodni wcześniej daczy pod Moskwą
przeprowadzono rewizję, kiedy to skonfiskowano całe archiwum pisarza (Гінріхс 2011:
80-101).
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W styczniu 1940 roku Babla rozstrzelał, nie kto inny jak sam, Wasilij Błochin1
w więzieniu na Butyrkach. Skąd w takim razie mowa o tajemnicy? Kaźń pisarza na długo
przemilczano, po pewnym czasie pojawiły się fałszywe doniesienia o jego rzekomym zesłaniu
do jednego z łagrów, gdzie ten miał umrzeć w marcu 1941. Oficjalnej wiadomości
stwierdzającej śmierć męża, Antonina Pirożkowa doczekała się dopiero w 1954 roku. Z tego
oraz z innych względów o Izaaku Bablu zapomniano na długie dziesięciolecia. Jedynie dzięki
wysiłkom niewielkiego grona propagatorów twórczości najznamienitszego z odesyjczyków,
o Bablu nie zapomniano całkowicie. Na szczęście i w Polsce znalazła się garstka tłumaczy
i krytyków, fanów jego twórczości, której starania przyczyniły się do zachowania
i popularyzacji utworów odeskiego pisarza, spośród nich warto wymienić chociażby takie
nazwiska jak Gustaw Herling-Grudziński, Mieczysław Birnbaum2, Jerzy Pomianowski czy
Czesław Andruszko.
Jeśli bliżej pochylić się nad twórczością Izaaka Babla można zauważyć rozdźwięk
między poruszanymi przez pisarza kwestiami oraz niejednolitym spojrzeniu krytyków na jego
literacki dorobek. Uwagę przykuwa fakt, że nie bacząc na niemałe zainteresowanie krytyków
jego dziełami współcześnie, „fenomen jego ogromnego sukcesu twórczego – jak pisał
Czesław Andruszko – pozostaje niewyjaśniony”.
Sławę i uznanie przyniósł Bablowi cykl opowiadań Armia konna. W 1920 roku Babel
pod przybranym nazwiskiem Cyryl Wasiliewicz Ljutow został korespondentem w trakcie
marszu na Polskę Pierwszej Armii Konnej Siemiona Budionnego (Андрушко 1993: 5).
Swoje spostrzeżenia dotyczące bestialstw, jakich dopuszczali się żołnierze Armii Czerwonej
wobec ludności cywilnej na terenach dzisiejszej zachodniej Białorusi, Ljutow-Babel
z charakterystycznym dla jego twórczości naturalizmem w zwięzły sposób opisuje,
w krótkich nowelach publikowanych na łamach gazety Krasnyj kawalerist (Андрушко 1993:
7-13).
Pojawienie się opowiadań, oprócz popularności, przysporzyło twórcy wielu wrogów,
wywołując gorące spory i falę krytyki. Wśród zagorzałych przeciwników, niewątpliwie
najpoważniejszym był sam generał Budionny, który nie przebierając w słowach w artykule
wymownie

zatytułowanym

Babstwo

Babla

(Бабизм

Бабеля),

atakował

pisarza.

Najdelikatniejszy fragment artykułu traktuje o „ideowej obcości” (Буденный 1924) pisarza,
1

Ten sam, który w 1940 roku rozstrzeliwał polskich jeńców, jako jeden z wykonawców zbrodni katyńskiej.
Polski tłumacz i publicysta pochodzenia żydowskiego. Jako pierwszy w Polsce pod pseudonimem M. Binom
zajmował się przekładami prozy pisarza. Stryj najsłynniejszego polskiego badacza twórczości Babla Jerzego
Pomianowskiego. Tłumaczył na język polski również utwory innych rosyjskich twórców takich jak A. Czechow
czy E. Zamiatin. Został rozstrzelany przez NKWD w 1940 roku w Katyniu.
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co w tamtych okolicznościach mogło oznaczać w najlepszym wypadku złamanie kariery. Na
szczęście wstawiennictwo Maksima Gorkiego, z którym Babel przyjaźnił się aż do śmierci,
uratowało młodego utalentowanego odesyjczyka. Gorkiemu udało się obronić prawo pisarza
do artystycznego samowyrażenia, tym samym wytrącając argumenty Budionnego.
Rosyjski pisarz i literaturoznawca Dmitrij Bykow nazywa Babla twórcą rosyjskiej/
radzieckiej biblii. Jego oświadczenie w pewnym stopniu zdaje się pokrywać z poglądami
wspomnianego wcześniej Czesława Andruszko, który jako podstawowy gatunek opowiadań
Babla wskazywał starą chasydzką przypowieść. Taki wybór gatunku, przez autora
Opowiadań odeskich, po części znajduje swoje objaśnienie w biografii autora. W wieku
dwunastu lat Babel płynnie posługiwał się językiem jidysz, hebrajskim oraz francuskim.
W tym ostatnim zresztą próbował początkowo swoich sił jako pisarz, zachęcony przez
nauczyciela. Dopiero później przyszła pora na naukę rosyjskiego. Od dziecka zamknięty
w sobie, stroniący od ludzi, swoje dni wypełniał lekturami, co zresztą podkreśla w noszącym
autobiograficzny charakter opowiadaniu В подвале. Większość dzieciństwa spędził z nosem
w książkach ze względu na egzaminy wstępne do gimnazjum3. W tym miejscu warto
przywołać pogląd wspomnianego już D. Bykowa na wymowę odeskiego cyklu, który
w odróżnieniu od pełnej grzechu przerażającej Armii konnej nawiązującej do Starego
Testamentu, wiąże Odessę ze sferą przebaczenia i umiłowania cechującą Nowy Testament.
Postać Izaaka Babla śmiało można zaliczyć do grona twórców wybitnych,
posiadających niezwykłą siłę twórczą. O językowym wyczuciu, zwięzłości formy oraz
celności fraz cechującej jego dzieła z zazdrosnym podziwem wypowiadać się miał Scott
Fitzgerald. Z kolei jeden z bliskich przyjaciół pisarza, młodszy z przedstawicieli odeskiej
plejady Konstanty Paustowski, w swoich wspomnieniach już po śmierci Babla, odnotowywał,
że perfekcjonizm Babla oraz jego dążenie do maksymalizacji przekazu i jednocześnie
zwięzłości pisanych przez niego utworów, doprowadzało niekiedy do sytuacji, w której autor
Armii konnej pisał po dwadzieścia wariantów jednego zdania, wciąż usuwając z niego zbędne
elementy (Hinrichs 2011: 90-91). Wydaje się, że metoda ta nie zawiodła pisarza, jeśli wziąć
pod uwagę, że nawet dziś czytelnika zdumiewa zadziwiająca świeżość oraz celność prozy
i dramatów Babla. Chociaż Opowiadania odeskie napisano w latach dwudziestych ubiegłego
wieku, ani tematyka, do której się odnoszą, ani sposób opisania czy ludzkie typy nakreślone
przez Babla ani trochę się nie zestarzały. Niemniej jednak, zdaniem D. Bykowa, piękny świat
przestępczej Mołdowanki, stworzonej na podobieństwo rajskiej Arkadii, kreślony przez Babla
3

W tamtym okresie obowiązywały limity przyjęć do szkół dla uczniów żydowskiego pochodzenia.
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przed czytelnikiem, powstawał gdy świat ten został zniszczony przez rewolucje i pogromy
Żydów. Działanie pisarza krytyk motywuje w tym wypadku desperacką próbą ocalenia
znanego mu przedrewolucyjnego świata, po widzianych na własne oczy okrucieństwach
wojny polsko-bolszewickiej. Dlatego też tak bliskie, nie tylko odesyjczykom, wydają się być
wykreowane przez niego postaci.
Bohaterowie Babla, tak różni od kanonu typowych bohaterów literatury rosyjskiej, na
stałe, razem z specyficznym odeskim językiem zadomowiły się w rosyjskim kręgu
kulturowym. Fakt, że nawet dziś twórcy filmowi sięgają po twórczość Babla, czerpiąc z niej
garściami, zdaje się mówić sam za siebie. Niemal każdy w rosyjskojęzycznym świecie słyszał
sławetne repliki Beni:
„ – Wypróbuj mnie, Froim – odparł Benia – i przestańmy rozmazywać białą
kaszę po czystym stole.” (Babel 1973: 81), – Benia mówi mało, ale on mówi
smacznie. On mówi mało, ale człowiek ma chęć, żeby on jeszcze coś
powiedział” (Babel 1973: 81).
„ – Mesje Gracz – powiedział promieniejąc i zasłaniając się w zażenowaniu
prześcieradłem – pókiśmy młodzi, to nam się zdaje, że kobieta to jest rzecz, ale
przecież to tylko słoma, która pali się od byle czego...” (Babel 1973: 88).
To zaledwie kilka jaskrawych przykładów żywego obrazowego języka opowiadań
Babla, które tylko potwierdzają zasługi pisarza na rzecz przestępczej żydowskiej
Mołdowanki. Babel zdołał przekuć w atut wszystkie niskie, brudne i odpychające elementy
życia codziennego w dzielnicy biedoty, która w jego opowiadaniach staje się domem
eleganckich i szlachetnych złodziei o nienagannych manierach, pełnym typowego odeskiego,
czarnomorskiego charakteru.
W unikalnym przestępczym półświatku Mołdowanki, z charakterystycznym dla niej
kolorytem, obok siebie żyją kanciarze, woźnice i złodziejaszki. Ich przywódcą jest legendarny
już dziś Benia Krzyk, pierwowzorem którego był Michaił Winnicki, znany szerzej jako
Miszka Japończyk. Babel sprawił, że Odessa doczekała się swojego Robin Hooda, choć
rzeczywistość znacznie odbiegała od świata przedstawionego utworów Babla. Bandy
Japończyka były owiane złą sławą w całej Odessie i okolicach. Pozbawiona zasad
i kręgosłupa moralnego mafia siała postrach zarówno wśród miejscowej ludności, jak
i rządzących, dlatego też romantyczny portret złodzieja, o nienagannych manierach, który
listownie zawiadamia ofiarę planowanego napadu o swoich zamierzeniach, to owoc
artystycznej wizji autora (I. T. Miecik).
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W tym miejscu warto przywołać szczególne miejsce ekranizacji prozy Babla, których
pojawienie tylko potwierdza kunszt autora oraz przyczynia się do kultywowania pamięci
o nim. Różne adaptacje Opowiadań odeskich pojawiają się od lat 30 XX wieku aż po rok
2011. Na ich przykładzie możemy dostrzec różnice w podejściu do realizacji tematu twórców
oraz wykorzystane przez nich techniki, które ze względu na znaczną rozpiętość czasową
w zauważalny sposób odróżnia je od siebie.
Jako pierwszy prozą Babla zajął się Władimir Wilner w 1926 roku w zastępstwie
samego Siergieja Eisensteina, który ze względu na pracę nad realizacją Pancernika
Potiomkina był zmuszony zrezygnować z Beni Krzyka. Główną wadą kinopowieści w sześciu
częściach wydają się być brakujące dialogi, wynikające ze specyfiki kina niemego.
W przypadku Opowiadań odeskich, których soczyste repliki stanowią integralną część fabuły,
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że bez krótkich, cytując jednego z jego bohaterów Froima
Gracza „smacznych” replik Babla, które zachwycały krytyków i czytelników, film nie oddaje
całego odeskiego kolorytu zawartego w cyklu.
Kolejne próby przeniesienia utworów Babla na wielki ekran miały miejsce w 1989
roku. Wtedy pojawiły się aż dwie ekranizacje Opowiadań; musical Биндюжник и король
oraz film Искусство жить в Одессе w reżyserii Gieorgija Jungwald-Chilkiewicza. W tym
ostatnim możemy zaobserwować przynajmniej dwa interesujące wybory twórców filmu.
Pierwszy, dotyczy rozwiązania kwestii poligamii głównego bohatera. Benia Krzyk
w opowiadaniu Król jest już mężem Cyli, córki kupca Eichbauma, zaś w opowiadaniu Tak to
robiono w Odessie ma wziąć za żonę córkę Gracza – Baśkę. Dlatego też dziwi decyzja
twórców o przedstawieniu uroczystości zaślubin Beni z kobietą, która idealnie odpowiada
literackiemu opisowi jego własnej siostry Dwojry. Drugi, to przeniesienie bandy Beni
z porewolucyjnej pożogi 1917 roku i z ogarniętego wojną domową kraju w czasy
współczesne, gdzie dopiero rozstrzelani przez bolszewików bohaterowie przechadzają się po
nadmorskim bulwarze. Rok później pojawia się jeszcze jedna ekranizacja twórczości Babla,
tym razem swoim tytułem wprost nawiązująca do sztuki Babla Zmierzch.
W 2011 roku stworzono kolejną ekranizację opowiadań. Tym razem jest to emitowany
na jednym z rosyjskich kanałów telewizyjnych serial Życie i przygody Miszki Japończyka
(Жизнь и приключения Мишки Япончика) w reżyserii Siergieja Ginzburga, na motywach
biografii legendarnego odesskiego mafiozo Michaiła Winnickiego pseud. Japończyk
protoobrazu bablowskiego Beni. Twórcy serialu ze względu na charakter produkcji
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zamierzonej na kilkanaście odcinków, mogli pozwolić sobie na włączenie do fabuły znacznie
większej ilości wątków odeskiego cyklu niż ich poprzednicy.
Jak można zauważyć, w tym przypadku wysokie nakłady finansowe przeznaczone na
stworzenie serialu, przełożyły się na jego znaczący sukces komercyjny. Budżet produkcji
pozwolił również na sportretowanie epizodu na froncie Wojny ojczyźnianej bandyckiego
oddziału dowodzonego przez Japończyka w szeregach Armii Czerwonej oraz obszernych
scen w kabarecie, pod wieloma względami przypominającym legendarną kawiarnię Fanconi,
w której swój „sztab” miała banda Winnckiego. Sceny kabaretowe w znaczący sposób
uzupełniają odesską przestrzeń serialu. To tam wybrzmiewa większość piosenek odeskiej
ulicy

w

nowych

aranżacjach.

Nie

zapomniano

również

o

odesskim

humorze

i wielojęzyczności, cechującej miasto do wybuchu wojny, dlatego też widzowie mogą
usłyszeć elementy wszystkich języków przedwojennej, kosmopolitycznej Odessy. Jest to
druga, obok popularnego serialu Likwidacja (Ликвидация), produkcja poświęcona Odessie
w ostatnich latach. Strzałem w dziesiątkę zdaje się być również decyzja twórców
o wykreowaniu postaci Beni – Japończyka na wyidealizowany czarnomorski odpowiednik
Robin Hooda (w rolę Japończyka wcielił się rewelacyjny Ewgenij Tkaczuk). Główną
przewagą produkcji nad jej poprzedniczkami w tym wypadku zdaje się być decyzja twórców
o połączeniu biografii Winnckiego i Beni oraz niebywała dbałość o detale, a także decyzja
o włączeniu

części

dialogów

cyklu

w

nienaruszonej

formie

do

serialu.

Dzięki

charyzmatycznej grze aktorskiej, repliki zaczerpnięte z Opowiadań nie brzmią sztucznie
w ustach bohaterów.
Podsumowując wszystko to, co zostało wyżej napisane można zauważyć, że
przywołane wyżej filmowe realizacje portretu odeskiego półświatka, wykreowanego przez
Izaaka Babla różnią się od siebie w stopniu znaczącym. Ten fakt podyktowany jest zarówno
obranymi przez rozwiązaniami formalnymi, jak również, w przypadku filmu Benia Krzyk
stopniem rozwoju sztuki filmowej. Biorąc pod uwagę preferencje współczesnego widza oraz
formę, można przyjąć, że największym sukcesem cieszyć będzie się ostatnia z wspomnianych
produkcji. W tym miejscu warto również odnotować, że ilość istniejących ekranizacji prozy
Izaaka Babla jest dowodem na niesłabnące w ostatnich dekadach zainteresowanie jego
twórczością. Prócz przywołanych w artykule tytułów istnieje szereg filmów i seriali, które
nawiązując do przestępczej sławy Odessy postać głównego bohatera kreują na podobieństwo
Beni Krzyka.
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Summary
The aim of this paper is to present Isaac Babel’s criminal underworld of Odessa and its
film adaptations with a brief comparative analysis. Taking into consideration that it has been
eighty years since The Odessa Tales were published for the first time, unflagged interest
in Isaac Babel’s prose can be observed. A way the author of The Red Cavalry and The Odessa
Tales substantially contributed to the process of creation of the Odessan myth, whereas
characters that he has designed are a source of inspiration for many contemporary artists.
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IDEE WYCHOWANIA W ŚWIETLE LITERATURY CZASÓW NOWOŻYTNYCH
Katarzyna KACZMAREK

Ideas of upbringing in the light of literature of modern times.

Abstract: In modern times attention is paid to the upbringing of children, in particular their
role as citizens, so that they could be responsible for the country in the future. Writers,
philosophers, publicists attempted to form a young man as a member of their own social
group and a patriot.
Keywords: upbringing, education, modern times
Contact: Uniwersytet Opolski; kaczmarek.k.m@gmail.com

Najważniejszą rolę w życiu dziecka już od najmłodszych jego lat odgrywają:
najbliższa rodzina, opiekunowie, nauczyciele, oraz wychowawcy. To oni są wzorem
zachowań dla młodego człowieka, rozwijają jego umiejętności, poszerzają wiedzę na temat
otaczającej go rzeczywistości. Tak było od czasów najdawniejszych. Także w czasach
nowożytnych opinii na ten temat było wiele. Pisać o wychowaniu w ograniczonej formie
oznacza konieczność dokonania przemyślanego wyboru kwestii do przedstawienia.
W niniejszym artykule, skupiono się na wybranych utworach publicystycznych, które
treścią akcentowały idee i wartości wychowania czasów nowożytnych. Pisarze i publicyści
zarówno krajowi jak i zagraniczni znali i rozumieli znaczenie pedagogiki dla funkcjonowania
społeczeństwa. Idee ówczesnego wychowania przedstawiono na przykładzie wybranych
tekstów: Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Marcina Kromera, Johna Locke’a, Antoniego
Węgrzynowicza, Krzysztofa Opalińskiego, Stanisława Zółkiewskiego.
Jednym z pisarzy społecznych i politycznych epoki odrodzenia był Andrzej Frycz
Modrzewski1. Uważał, że dzieci uczą się poprzez obserwację dorosłych, pisał: „Ponieważ
wiek młody uczy się od starszych, a zwłaszcza od rodziców, nie tylko uszami, lecz i oczyma,
jak sam postępować, przeto niechże się starają wszelkimi sposobem rodzice, by sami takimi
byli w oczach dzieci, jakimi chcą, aby one były” (Modrzewski 1965: 283). Modrzewski

1

Modrzewski Frycz, Andrzej – autor traktatu O poprawie Rzeczypospolitej. Modrzewski „w księgach O szkole
i częściowo O obyczajach traktuje szkołę i wychowanie jako jeden z podstawowych czynników funkcjonowania
państwa, wyprzedzając w ten sposób myśl oświatowa swoich czasów. Modrzewski opowiadał się za laicyzacją
szkoły i wychowania, za podniesieniem nauki i oświaty w kraju, jak również za podwyższeniem godności stanu
nauczycielskiego” (Okoń 1975: 176).
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podaje wskazówki, jak powinno wyglądać wychowanie dzieci. Podkreśla ogromną rolę
rodziców. To oni wpajają dzieciom moralność, cnoty obywatelskie i umiłowanie bliźniego.
Jednocześnie pisarz wyśmiał sposób wychowania dzieci magnatów, szlachciców i mieszczan:
„Synowie wielkich panów po największej części zbyt miękko i w zbytniej swobodzie są
wychowywani: spędzają czas na tańcach z dziewczętami, przy lutniach i wśród sprośnych
śpiewek, wśród przymilań się im dworzan i nauczycieli. Pychą i hardością naciskają od lat
najwcześniejszych i jedwabne szatki prędzej poznają, niż mówić poczną; podziwiają złote
łańcuchy i liczną służbę, od maleńkości w głowie im jedno panowanie, wystawność,
różnorakie biesiady, mściwa obraźliwość. Przez zbytnią pobłażliwość tracą wszelki zdrowy
rozsądek i choć ich nigdy słuchać nie nauczono, chcieliby rozkazywać” (Modrzewski 1965:
282-283). W swoim długim wywodzie na temat dobrego wychowania Modrzewski podkreślił,
że rodzice powinni uczynić wszystko, aby dzieci nie traciły czasu na próżniactwo, a zabawy
dziecięce były godziwe. Był zdania, że rodzice powinni na każdym kroku dbać o wymowę
dziecka i jego ogładę towarzyską. Modrzewski uważał również, że podstawą w życiu
człowieka są zasady moralne. Postulował, aby już od najmłodszych lat je kultywować,
dlatego w swej pracy zalecał rodzicom, aby uczyli dzieci, co jest uczciwe, do czego należy
dążyć, a czego należy unikać, bo jest haniebne. Wszystkie uwagi autora świadczą o jego
przywiązaniu do wysoko rozwiniętej kultury moralnej. Już wówczas było wiadomo, że
w swych rozważaniach wyprzedza własną epokę2.
Nieco inny pogląd głosił Marcin Kromer, pisarz moralista. Pisał: „Wychowanie
młodzieży jest nieco za swobodne i może zbyt małą przywiązuje się do niego uwagę”
(Kromer 1977: 61). Jednocześnie podkreślał, że dobre, wrodzone cechy Polaków pozwolą
nadrobić te braki. W Polsce obywatele, niezależnie od swej pozycji społecznej i majątkowej
starają się posyłać synów na nauki do szkół, aby nauczyli się władać łaciną. Po zakończeniu
edukacji młodzi chłopcy wracali do domów, gdzie przyuczali się do pracy na roli lub do
zawodu rzemieślnika czy kupca. Zamożniejsi z nich piastowali urzędy i godności duchowne.
Nauka w szkole, była więc tylko początkiem kształcenia i wychowania młodzieży.
Najczęściej, jak czytamy w pracy Kromera, młodzi chłopcy zostawali w majątku rodziców,
pomagali im w sprawach majątkowych, a po ich śmierci stawali się głowami rodziny oraz
przyjmowali ich obowiązki. Córki szlachciców i mieszczan mogły pobierać naukę zarówno
w domu, jak i w klasztorze. Uczyły się czytania i pisania, zarówno po polsku, jak i po łacinie.

2

Wroczyński, R. Dzieje oświaty polskiej do roku 1795. Warszawa: PWN, 1987, s. 86-87.
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Po zakończeniu edukacji były wdrażane w domowe obowiązki; szczególnie w kuchni i przy
doglądaniu bydła, przy przędzeniu lnu i wełny, lub szyciu i tkaniu (Kromer 1977: 62).
Obok kwestii nauczania dzieci, w szesnastym i siedemnastym stuleciu wymieniano
także poglądy na temat ich wychowani. Jednym z czołowych pedagogów, który wszedł na
stałe do historii myśli pedagogicznej był angielski filozof John Locke. Jego rozważania na
temat wychowania dzieci są ponadczasowe. W swojej pracy Myśli o wychowaniu zawarł
wiele rad dla rodziców i opiekunów związanych z moralnym, fizycznym i umysłowym
wychowaniem młodzieży. Najważniejsze dla autora było przekonanie, że nie wolno stosować
wobec dzieci przemocy fizycznej i psychicznej, gdyż w przyszłości może to przynieść
negatywny skutek. „(…) Przychylam się (…) silnie do zdania, że wielka surowość w karaniu
nie sprawia nic dobrego, że przeciwnie, wyrządza wiele szkody w wychowaniu i można
stwierdzić, że zakładając równe warunki dzieci, które najbardziej karano, rzadko wyrastały na
najlepszych ludzi. Wszystko, do czego dotychczas zamierzałem, streszcza się w tym, że
chociaż surowość jest niezbędna, uciekać się do niej należy wtedy, gdy dzieci są młodsze,
a gdy przy odpowiednim zastosowaniu odniesie ona swój skutek, należy ją załagodzić
i zmienić na sposób wychowania na łagodniejszy” (Locke 1965: 383-384).
W podobnym duchu wypowiadał się w swych kazaniach niedzielnych, polski
kaznodzieja literat Antoni Węgrzynowicz3. Uważał on, że rodzice powinni mieć cierpliwość
dla swych dzieci. Nie powinni być surowi, ale i nie pobłażliwi wobec niesfornego zachowania
pociech. Pisał: „Miejcie ku dzieciom miłość, ale niepieszczoną, pokazujcie surowość, ale nie
ostrą, karzcie żarliwie ale ni po tyrańsku, miejcie politowanie, ale nie nazbyt, nie często winy
ich przebaczajcie”4.
Zarówno Locke jak i Węgrzynowicz uważali, że postępowanie wychowawcze
rodziców powinno wspierać dziecko. Obaj podkreślali, że to od rodziców zależy, jakie ich
dzieci będą w przyszłości. Locke w trafny sposób ukazuje, że jeśli chce się, aby dziecko
miało silny charakter, należy bardziej zastanowić się nad sposobem wymierzania kary:
„Z drugiej strony, jeśli się wolę dzieci zbyt silnie trzyma w karbach i jeżeli się ją nadmiernie
upokarza, jeżeli się bardzo poniża i łamie ich charakter zbyt surową ręką, ciążącą nad nimi,
tracą one całą swoją siłę i dzielność i wpadają w stan jeszcze gorszy od poprzedniego” (Locke
1965: 384).
3

Antoni Węgrzynowicz (1658-1721) – franciszkanin, reformat, profesor zakonny, kaznodzieja, za: Walińska
2014: 160.
4
A. Węgrzynowicz, Kazań niedzielnych księga wtóra, albo siedem kolumn domu pobożności, to jest o siedmiu
cnotach chrześcijańskich, za: Żołądź-Strzelczyk, D. Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo
Poznańskie, 2002, s. 197.
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Wśród obserwatorów ówczesnego życia, w tym także zasad postepowania rodziców
i wychowania dzieci był Krzysztof Opaliński5. Swoje zainteresowania w tej kwestii wyraził
w utworze Satyry. W wierszu zatytułowanym Na złe ćwiczenie i rozpasaną edukacyjną młodzi
wyszydził złe postępowanie rodziców wobec dzieci. Podkreślił, że aby dziecko wyrosło na
dobrego człowieka, musi mieć dobry przykład już od najmłodszych lat, dzięki rodzicom 6. Jest
to, powszechna myśl pedagogiczna tamtych czasów. Opaliński zadał ważne pytanie:
„Spytacie mię, Polacy, skąd to? Chcecież wiedzieć? Nie umiecie ćwiczenia dawać dziatkom
z młodu. Owszem, przykładem swoim barzi ich psujecie. Jako ma być na potym dobry, kto
z dzieciństwa Do wszelkiego przywyknie złego i nałogów Niecnotliwym nabędzie?”
(Opaliński 1953: 7). Dawanie dobrego przykładu przez rodziców zwłaszcza z wyższych
warstw społecznych było wówczas rzadkie, ponieważ zgodnie ze zwyczajem, dziecko zaraz
po narodzeniu oddawane było pod opiekę niańki lub innego opiekuna7. Opaliński wyśmiał ten
zwyczaj: „Naprzód gdy od mamki dziecię odsadzą w drugim – i to ledwie – roku, Że utyje jak
ciele, tamże go zostawią do kilku lat, aż zgnije między fraucymerem. (…) Co wżdy z niego na
potym chcesz mieć, co, dla Boga? Dopiroż – ci zaledwie po różnych przymówkach
i krewnych, i przyjaciół – pośle go do szkoły Przykazawszy surowie i pedagogowi, i tym,
którzy są przy nim, aby długo sypiał, Aby rózga na ciałku jego nie postała.” (Opaliński 1953:
8).
Opaliński w Na złe ćwiczenie i rozpasaną edukacyjną młodzi radzi jak prawidłowo
wychowywać dzieci, proponuje „To powiedziawszy, spyta mię kto, co wżdy radzę
o wychowaniu dzieci. Powiem, tylko słuchaj. Z młodych lat i dziecinnych nie chowaj ich
miękko, Niech przywyka synaczek Niewczasom, córeczka posłuszeństwu, bajani Bożej
i rodziców. Potym na inspektora nie żałuj, a w karze Każ mieć chłopię, sam także w niczym
nie pobłażaj, Zwłaszcza gdy upor znajdziesz w przyrodzeniu. Utraty i złych rzeczy nie ucz,
i owszem, broń; Niech się też synek z tobą nie pospolituje, Aby cię i na potym szanował,
5

Krzysztof Opaliński – satyryk i dramatopisarz. W 1650 r. otworzył w Sierakowie pierwszą w Polsce
nowoczesną szkołę, w której posługiwano się zasadami dydaktyki Jana Amosa Komeńskiego. Według
historyków literatury Satyry powstały mniej więcej w tym samym czasie, co program nauk dla gimnazjum
w Sierakowie. Zainteresowania pedagogiczne Opalińskiego spowodowały nawiązanie kontaktu
z przebywającym wówczas w Polsce J. A. Komeńskim, którego zatrudnił następnie w swojej szkole. Jan Amos
Komeński – pedagog czeski, autor m. in. Didactica magna i Orbis sensualium pictus. Przedstawiciel metody
poglądowej w nauczaniu. Ze względu na prześladowania religijne w Czechach zmuszony był opuścić swój kraj.
Schronienie znalazł w Lesznie, gdzie udzielał się jako pedagog, za: L. Eustachiewicz 1953: 20-22.
6
W innej satyrze Opalińskiego zatytułowanej Na ojców, którzy złym przykładem synów psują, można przeczytać,
że dzieci się od swych ojców uczą, zarówno zawodu jak i usposobienia: „Rzeczy u nas znajduje, które
nieforemnie Pachnąć muszą, złej sławy smrodem napuszczone, których się własne dzieci od swych ojców uczą.
Jeśli ociec Kostyra, takiż się syn bierze, Gra już kostek, gra i kart w jedenastym roku (…)” (Opaliński 1953:
95-96).
7
Żołądź-Strzelczyk, D. Dziecko w dawnej Polsce. s. 190.
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i matkę. Niech zna oko surowe ojcowskie i matki. Na nauki nie żałuj. Potym, gdy go zechcesz
Posłać do obcych krajów, wprzód u siebie uważ I kiedy, w których leci ech, a gdzie i z kim
posłać, Bo takiego potrzeba przybrać, kto by umiał Kierować nim i jego porywczą młodością.
Nie żałuj na człowieka godnego, co by miał Słuszną swoję powagę i respekt u niego. Gdy się
zaś z tych tam krajów do domu powróci, Nie baw przy sobie, ale poślej go do dworu Albo do
wojska, albo też na służbę kędy, Gdzie by brał swe ćwiczenie. (Opaliński 1953: 13-14).
Tych kilka zdań, wydawałoby się prosty i zarazem dobry przepis na wychowanie
dzieci, zdaniem autora powinien przyświecać poczynaniom każdego rodzica. Obiektem
zainteresowań Opalińskiego były również zalety i wady nieposyłania dzieci do szkół, a także
skutki zagranicznych peregrynacji8. Opaliński w Na posyłanie synów do obcych krajów, radzi
m.in., aby syn nie przywoził do Polski obyczajów poznanych za granicą, gdyż nie są one
szlachetne. Ale nakazywał mu, aby syn w domu nie siedział, ponieważ „Twoją zgubą, gdy
syna takiegoż mieć będziesz, Jakoś sam jest, domator, bałamut i muńka, Ignorant i w roli swej
wszystek utopiony. Toć to jego dziedzictwo dasz przystojne Wychowanie i gdy go Ojczyźnie
wystawisz” (Opaliński 1953: 216-217).
Także w innej satyrze zatytułowanej Na ojców, którzy złym przykładem synów psują,
autor upomina rodzica, aby nie zważał na młode lata dziecka, lecz bacznie mu się przyglądał
i radą dobrą służył, a uniknie się w przyszłości wielu kłopotów. Takie wychowanie powinno
sprawić, że dziecko wyrośnie na poczciwą osobę. Lecz gdy wychowanie obierze inny tor, to
przestrzega Opaliński: „Inaczej śmiele rzekę: lepiej nie mieć dzieci, Niżeli mieć takowe, które
dom twój, siebie I ciebie zhańbić mają – a zhańbić na wieki” (Opaliński 1953: 14).
Przedstawione rady satyryka dają ogląd w polską myśl pedagogiczną omawianego okresu.
Ciekawego materiału na temat idei wychowania dostarczają także testamenty.
Przykładem takiego aktu ostatniej woli jest dokument sporządzony przez hetmana Stanisława
Żółkiewskiego9. Hetman swoje dyspozycje podzielił na dwie części. W części pierwszej autor
zwraca się do swej małżonki i pisze jak widzi wychowanie ich wspólnego syna. Część druga
skierowana jest już bezpośrednio do potomka. Z racji na ograniczenia edytorskie,
w niniejszym artykule omówiono drugą część dokumentu. Słowa bezpośrednio skierowane do
syna Jana zawierają rady religijne, obywatelsko – patriotyczne, historyczne oraz moralne.
Hetman pisze wprost, że zostawia synowi instrukcję wychowawczą. Zaznacza, że syn jest
8

W czasach nowożytnych było to powszechne zjawisko. Podczas peregrynacji oprócz zdobycia wykształcenia,
wynoszono m. in ogólną ogładę oraz „nabywano grzeczności towarzyskiej i umiejętności konwersacji
salonowej” (Kot 2010: 287).
9
Testament Stanisława Żółkiewskiego, w: Historia Polski nowożytnej: wybór tekstów źródłowych, cz. II, pod
red. S. Ochmana, Wrocław, 1981.
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jeszcze za młody, aby zrozumieć w pełni treść testamentu, dlatego uprasza go, aby często
przypominał sobie w przyszłości jego zawartość. Na początku instrukcji wyjaśnia synowi jak
ważna w życiu codziennym powinna dla niego być religia chrześcijańska. Syn ma obowiązek
gorliwie się jej trzymać: „Bojaźń bożą ustawicznie miej przed oczyma, zatym wszytkiego
dobrego i pociesznego na tym i na onym świecie będziesz pewien” (Żółkiewski 1981: 81).
Z kart testamentu wyłania się obraz hetmana jako gorliwego patrioty i katolika, który
dla ojczyzny i wiary jest gotów poświęcić bardzo wiele – majątek, a nawet życie. Żółkiewski
pisze, że w spadku nie zostawia synowi wielkiego majątku, gdyż poświęcił wiele na rzecz
ojczyzny, ale może mu przekazać coś o wiele cenniejszego – mądrość życiową: „Zostawujęć
uczciwą sławę, obraz i przykład uczciwych spraw moich: kiedy się tak będziesz sprawował,
jako Cię uczę, jakom ja czynił, kiedy się będziesz P(ana) Boga bał, wiele dobrego będziesz
miał” (Żółkiewski 1981: 82). Praca na rzecz kraju i obrony religii powinna być jednym
z priorytetów młodego Żółkiewskiego.
Kolejne dyspozycje ojcowskie dotyczyły wykształcenia syna. Ojciec, niejako zza
grobu radził synowi: „młodsze lata swe nauki poleruj” (Żółkiewski 1981: 82). Wierzył
w syna: „Nie mów, jako wiele ich: nie mam chęci do nauki; w Twojej mocy ta chęć, każdy
kto chce może ją mieć” (Żółkiewski 1981: 82). Żółkiewski jest zdania, że zdobyta za młodu
wiedza zaowocuje w dorosłym życiu. Pragnął, aby jego syn zdobył odpowiednie
wykształcenie. Z treści testamentu wyłania się smutek Żółkiewskiego, że sam nie będzie mógł
tego dopilnować. Upomina syna, że w razie konieczności powinien pomóc ojczyźnie. Co
prawda ma nadzieję, że nie będzie to konieczne, lecz jak wiadomo czasy były niepewne.
Prosi, aby chłopiec w razie konieczności brał z niego przykład i poszedł z pomocą ojczyźnie:
„A jeśli się potrzeba jaka Rzeczypospolitej padła, nie zostawałem sam nazad: nie dla chluby
to wspominam, ale żeby z mego przykładu, w Tobie tem więtszą chęć pobudził do
naśladowania cnoty ojcowskiej. (…) Abyś też i umarł przytem, nic osobliwszego potkać Cię
nie może. I poganie tak rozumieli, że śmierć dla ojczyzny słodka” (Żółkiewski 1981: 82).
Jednocześnie upomina go, aby za pomoc ojczyźnie nie szukał wynagrodzenia.
Podkreśla, że jego pomoc powinna wypływać od niego samego i winna być bezinteresowna.
Hetman nie wyobraża sobie, aby jego syn swą niegodziwością mógł przynieść rodzinie złą
sławę: „Niech przez Cię nie będzie połżona, ale owszem pomnożona uczciwa sława moja.
(…) o to osobliwie chciałem Cię napomnieć” (Żółkiewski 1981: 82). Kolejnym elementem,
na który w „instrukcji wychowawczej” zwrócił uwagę Żółkiewski, był odpowiedni dobór
towarzystwa przez syna: „Towarzystwo złe, młodemu zwłaszcza wiekowi nieprzespieczne
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jest i bardzo szkodliwe; strzeż się proszę Cię towarzystwa ludzi płochych, rozpustnych,
marnotrawców, pijanic, zbytecznie, wszetecznie żyjących; bacznych, statecznych ludzi
towarzystwa się też imaj, a osobliwe Ich Mci Panów przyjaciół moich, których łasce i opiece
poruczyłem Cię, rady używaj, tejże się dzierż, tak czyniąc nie zbłądzisz” (Żółkiewski 1981:
83).
Hetman obawiał się, że jeśli jego syn popadnie w złe towarzystwo to całe
dotychczasowe wychowanie pójdzie na marne. Czytając treść dokumentu dostrzegamy
osobiste uczucia hetmana do syna. Była to głęboka i ciepła miłość ojcowska oraz troska:
„Janie, synu mój najmilszy, do Ciebie teraz mowa” (Żółkiewski 1981: 81). Kończąc swoje
słowa do syna, oddaje go pod opiekę Pana Boga wszechmogącego i daje mu swoje
„ojcowskie błogosławieństwo” (Żółkiewski 1981: 83). Z prezentowanych materiałów
źródłowych, w tym publicystyki, literatury czy dokumentu wynika, że epoka nowożytna
przykładała znaczącą wagę do wychowania dzieci. Szczególnie zwracano uwagę na ich rolę
jako obywateli, by w przyszłości mogli odpowiadać za kraj. Przywołani autorzy: pisarze,
filozofowie, publicyści podejmowali próbę formowania młodego człowieka jako członka
własnej grupy społecznej i patrioty.

Summary
The point of this thesis is to analyze ideas of upbringing in the light of literature
of modern times. In modern times attention is paid to the upbringing of children, in particular
their role as citizens, so that they could be responsible for the country in the future. Writers,
philosophers, publicists attempted to form a young man as a member of their own social
group and a patriot. The ideas of modern education are presented on the example of selected
texts: Andrzej Frycz Modrzewski, Marcin Kromer, John Locke, Antoni Węgrzynowicz,
Krzysztof Opaliński, Stanisław Zółkiewski.

Literatura
Czapliński, W. i J. Długosz Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku. Warszawa:
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
Kot, S. Historia Wychowania. T. 1. Warszawa: Żak, 2010.
Krajewski, M. Historia wychowania i myśli pedagogicznej. Płock: Wydawnictwo Naukowe
Novum, 2006.
Kromer, M. Polska czyli O położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach
publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie. Olsztyn: Pojezierze, 1977.
260

Katarzyna KACZMAREK
Idee wychowania w świetle literatury czasów nowożytnych

Locke, J. Myśli o wychowaniu. In Wołoszyn, S., ed. Źródła do dziejów wychowania i myśli
pedagogicznej. T. 1. Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia.
Warszawa: PWN, 1965, s. 381-397.
Modrzewski, A. F. O poprawie Rzeczypospolitej. In Wołoszyn, S., eds. Źródła do dziejów
wychowania i myśli pedagogicznej. T. 1. Od wychowania pierwotnego do końca
XVIII stulecia. Warszawa: PWN, 1965.
Okoń, W. Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN, 1975.
Opaliński, K. Satyry. Oprac.
im. Ossolińskich, 1953.

Eustachiewicz,

L.

Wrocław:

Zakład

Narodowy

Świderska-Włodarczyk, U. Mentalność szlachty polskiej XV i XVI wieku. Poznań:
Księgarnia Świętego Wojciecha, 2003.
Walińska, M. Zelotypia jako grzech śmiertelny: Antoniego Węgrzynowicza kazanie
o nieuzasadnionej zazdrości w małżeństwie. In Jarczykowa, P. i R. Ryba, eds.
Sarmackie theatrum. W kręgu rodziny i prywatności. T. 7. Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
Wroczyński, R. Dzieje oświaty polskiej do roku 1795. Warszawa: PWN, 1987.
Żołądź-Strzelczyk, D. Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002.
Żółkiewski, S. Testament Stanisława Żółkiewskiego. In Ochman, S., ed. Historia Polski
nowożytnej: wybór tekstów źródłowych. Cz. II. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski,
1981.

261

Krzysztof BABICKI
Spojrzenie na wojnę z perspektywy przedmiotów (na podstawie „Hanemanna” Stefana Chwina)

SPOJRZENIE NA WOJNĘ Z PERSPEKTYWY PRZEDMIOTÓW
(NA PODSTAWIE „HANEMANNA” STEFANA CHWINA)
Krzysztof BABICKI
Look at the war from the perspective of objects (based on Stefan Chwin's “Hanemann”)

Abstract: This article will approximate the way in which Stefan Chwin in his novel
“Hanemann” describes the events of the war involving the Red Army's assault on the
German-controlled Gdansk. In many passages, the objects are clearer and more distinct than
people tell us about their traumatic experiences.
Keywords: things, objects, literature, experience, war, siege, Chwin, “Hanemann”
Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach; krzysztof.babicki1991@wp.pl
Wydaje się, że w ostatnim czasie możemy zauważyć pewną zmianę w podejściu
pisarzy do przedmiotów – rzeczy przestały być tłem dla narracji i fabuły, czymś
pojawiającym się jedynie w miarę ich wykorzystywania przez postaci; niekiedy stawały się
osobnymi bohaterami tekstów, występującymi choćby w coraz liczniejszych wyliczeniach,
ciągach i seriach opisów (Jarzębski 2002: 87-89). Jednym z wyrazistych przykładów takiego
traktowania przedmiotów może być powieść Stefana Chwina Hanemann.
Jak zauważył jeden z recenzentów, „opisany przez Chwina z prawdziwą maestrią
świat rzeczy, ginących w pożarach, bezwolnie przechodzących w cudze ręce, niszczejących
w obcym otoczeniu, jest (…) symbolem pustki i opuszczenia, obcości świata i niepowrotności
przeszłości” (culture.pl 2016). Proza Chwina na równi zajmuje się opisywaniem losów ludzi
i przedmiotów. Krytycy zgodnie twierdzą, że Hanemanna da się odczytać jako historię
przedmiotów (Brzóstowicz 1999: 239, Jarzębski 1997: 115).
Jak zauważa Piotr Pietrych, jednym z najwyrazistszych wątków powieści Chwina jest
zapisana w niej fascynacja przedmiotami: ich losom poświęcone są osobne fragmenty
powieści, a swoisty szacunek dla nich, czy swoistą „reistyczną” perspektywę postrzegania
rzeczywistości przypisuje autor nie tylko tytułowemu bohaterowi, ale i innym postaciom
(Pietrych 2002: 281).
Anna Legeżyńska zauważa, iż Hanemann jest traktatem o materii wobec historii,
a rzeczy mogą być głównymi bohaterami wydarzeń (Legeżyńska 1996: 690). W dziele
Chwina rzeczy opowiadają o człowieku; już przy pierwszej lekturze bogactwo opisów zwraca
262

Krzysztof BABICKI
Spojrzenie na wojnę z perspektywy przedmiotów (na podstawie „Hanemanna” Stefana Chwina)

uwagę czytelnika. Ludzie są tu zazwyczaj przedstawiani w relacji do rzeczy: używają ich,
oglądają, dotykają, niszczą. Patrzenie na bohaterów z perspektywy przedmiotów
indywidualizuje

nakreślone

postaci

(Brzóstowicz

1999:

239-240).

Zajmujący

się

Hanemannem Mieczysław Orski napisał: „rzeczy – mówią czasem więcej niż nieliczni
ocaleni świadkowie świata" (Orski 1997: 27).
Wydaje się, że interesujące może być spojrzenie na opisane w powieści wydarzenia
z perspektywy przedmiotów, wcześniej jednak pochylmy się na moment nad kwestią
znaczenia przedmiotów w ogóle. By rzeczy mogły skutecznie służyć człowiekowi ich
obecność powinna być „nienatrętna”. Każde zakłócenie zwykłego sposobu traktowania przez
ludzi przedmiotów powoduje wywołanie innego rodzaju świadomości: obecności (Heidegger
2008: 92). Rzeczy stają się więc obiektem świadomego namysłu, czymś, o czym można
myśleć w sposób abstrakcyjny (Olsen 2013: 116). Wydaje się, że tego typu przemiana
myślenia stała się udziałem bohaterów analizowanej powieści Chwina.
Rzeczy wpływają na ludzką aktywność; już choćby to, że przedmioty zajmują jakieś
określone miejsce przyczynia się do czynienia naszej egzystencji przewidywalną i bezpieczną
(Olsen 2013: 242). Obecność przedmiotów na ich miejscu jest podstawowym składnikiem
ludzkiej równowagi psychicznej, poczucia stałości w życiu (Durkheim 2006: 395).
W oparciu o powieść Chwina można wyróżnić dwie kategorie przybywających do
Gdańska Polaków: tych, którzy przetrząsają kolejne domy w poszukiwaniu dóbr materialnych
do zrabowania (tacy nie liczą się z czyjąś własnością, niszcząc to, czego nie zabierają ze sobą)
oraz tych, którzy poszukują wolnego mieszkania, nadającego się do zamieszkania (tacy
z szacunkiem traktują odnalezione przedmioty, nawet jeśli nie zamierzają z nich korzystać).
Substancje świata materialnego są schronieniem dla bohaterów Chwina uciekających
przed goryczą wygnania i smutkiem nietrwałości (Wasilewska-Lipke 2004: 81). Jednocześnie
otoczenie obcymi przedmiotami (na przykład w przypadku osób wprowadzających się do
porzuconego mieszkania) powoduje u bohaterów poczucie zagubienia i wyalienowania,
a także tymczasowości egzystencji (Bernacki 2003: 463). Jak zauważa jedna z badaczek,
nazwy rzeczy krążą między ludźmi, dzięki czemu człowiek może oswajać nieznany świat;
nazwy są mediami, przekazującymi informacje o ludzkich losach (Wasilewska-Lipke 2004:
87).
Przedmioty, ze względu na swą trwałą naturę, przypominają o przeszłości. Da się je
odczytywać jako palimpsest, stworzony ze śladów minionych dni utrwalonych w tych
rzeczach (Czapliński 1999: 525-527). Można tu dostrzec powiązanie z koncepcjami (między
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innymi Laurenta Oliviera), mówiącymi o tym, iż teraźniejszość jest materialnym zapisem
dawnych lat, a ów zapis stworzony jest z palimpsestu pozostałości po czasach minionych,
zapisanych w materii. Materialne relikty przeszłości są zarówno jej świadectwem, jak
i obietnicą rekonstrukcji (Olsen 2013: 166-176).
Nowi mieszkańcy, wchodzący do zajętych przez siebie lokali, niekiedy czuli się
nieswojo podczas zapoznawania się z ich wyglądem, układem pomieszczeń czy
pozostawionym wyposażeniem (Chwin 1995: 82). Mogło to być spowodowane niechęcią do
używania czyichś przedmiotów. Przybywający do Gdańska Polacy nie różnili się więc pod
tym względem od uciekających Niemców. Można w tym miejscu podać przykład
wprowadzających się do budynku Polaków, którzy dezynfekowali znalezioną przez siebie
pościel, mimo iż była ona niedawno wyprana i nie zdążyła jeszcze utracić świeżości (Chwin
1995: 85). Zawahanie mogło być także wywołane wyobrażeniem sobie losu ludzi, którzy
musieli w pośpiechu opuszczać swój dom. Przybysze chcieli jednak jak najszybciej
zadomowić się w swym nowym lokum, choćby przez zastąpienie znalezionych na miejscu
przedmiotów codziennego użytku, takich jak mydelniczka czy ręcznik, rzeczami
przyniesionymi przez siebie. Dokonywali oni także (niekiedy krytycznej) oceny warunków
w jakich przyjdzie im żyć na co dzień (Chwin 1995: 82). Jerzy Jarzębski zwracał uwagę na
fakt utrwalania się nowego wachlarza przedmiotów, którymi posługiwali się Polacy
zajmujący ziemie odzyskane. Na ów wachlarz składały się rzeczy różnego pochodzenia,
a mieszkańcy musieli nauczyć się współżyć z nimi, zwracając uwagę nie tylko na sentymenty,
ale także na podejście pragmatyczne (Jarzębski 2002: 88).
Ludzie, którzy wprowadzają się do miejsc porzuconych przez innych, niejako
w spadku otrzymują należące do poprzednich mieszkańców przedmioty. Niektóre z nich
wciąż przypominają o swych prawowitych właścicielach, którzy pozostają anonimowi dla
nowo przybyłych. Ktoś, kto odnajdzie prześcieradła z wyszytym w rogu dużym, fioletowym
„W”, będzie znał pierwszą literę nazwiska swych poprzedników, jednak najprawdopodobniej
nie pozna jego pełnego brzmienia, nie dowie się, że odnalazł rzeczy należące do rodu
Walmannów (Chwin 1995: 41). Osobom porzucającym swój dobytek towarzyszy smutek.
Rozstanie z przedmiotami, nawet mocno już wysłużonymi, potrafi wycisnąć łzy z oczu. Jak
jednak zauważa Marek Bernacki, przechodzące z rąk do rąk przedmioty przyczyniają się do
pogodzenia narodów (Bernacki 2003: 464). Analizujący Hanemanna Andrzej Franaszek
dodaje z kolei, że „przedmiot może być jakąś pośrednią drogą do drugiego człowieka”
(Franaszek 1996: 228).
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Bagaże zostały przedstawione w powieści jako istotna własność człowieka. Ludzie
szykujący się do ucieczki z miejsca zamieszkania w pośpiechu pakują swe rzeczy do walizek,
niejednokrotnie musząc dociskać wieko kolanem. Selekcja przedmiotów niezbędnych może
stanowić poważny problem. Czasem do walizek wepchnięto tyle rzeczy, że niezbędne staje
się obwiązanie jej paskiem (Chwin 1995: 37). Warto przedstawić w tym miejscu przykładową
zawartość bagażu uciekiniera (w tym przypadku Hanemanna): woda kolońska, bandaże,
gruby sweter z golfem, ręcznik, mała paczka zawinięta w woskowany papier (Chwin 1995:
38-39).
Rolę walizek niejednokrotnie przejmują zaimprowizowane pojemniki, takie jak
choćby wózki z kołdrą okręconą sznurkiem. Poszwa na kołdrę może służyć do przenoszenia
całego dobytku. Do łask wracają także plecaki, noszone przez damy, które w innych
warunkach zapewne wybrałyby eleganckie walizki. Niekiedy ma miejsce odkurzenie starego
plecaka, który mógł pamiętać jeszcze żołnierską przeszłość właściciela, walczącego
w I Wojnie Światowej (Chwin 1995: 45). Historia zatacza tu więc swego rodzaju koło – ktoś,
kto był żołnierzem armii, przed którą uciekali mieszkańcy różnych miejscowości, teraz sam
ucieka przed żołnierzami, podobnymi do niego samego sprzed około trzydziestu lat.
Uciekinierzy są często obładowani do granic możliwości, jak pan Walmann, który nie
tylko niesie na plecach tobół, ale także popycha przed sobą żelazny, zdezelowany wózek.
Nieco dalej możemy przeczytać, że mężczyznę otaczało wielu podobnie objuczonych tułaczy.
Tobół wydaje się być nieodłącznym atrybutem niemal wszystkich uciekinierów (Chwin 1995:
50).
Niewielki bagaż, w którym umieszczono jedynie niezbędne rzeczy, może ułatwić
ucieczkę lub przemieszczanie się wśród tłumów ludzi objuczonych wielkimi walizami
i tobołami. Retz (w liście do Hanemanna) stwierdza, że miał szczęście, ponieważ podróżował
tylko z małą walizką (w której niósł instrumenty medyczne) i pledem (Chwin 1995: 101).
Niesione bagaże i toboły mogą podczas postoju służyć za siedzisko i oparcie, szczególnie
istotne dla małych dzieci. W krytycznych momentach zawierające dobytek pakunki mogą
stanowić dobrą osłonę przed powodowanymi eksplozjami podmuchami lub odłamkami
(Chwin 1995: 49).
Ścigający się do środków lokomocji ludzie obawiają się utraty swych tobołów
i walizek niemal tak, jak utraty życia. Przykładowo, pani Walmann napomina biegnącego
w jej stronę Hanemanna, by ten pamiętał o swoich rzeczach (Chwin 1995: 51). Można
zaryzykować stwierdzenie, że troska o swój neseser (skutkująca tym, że bohater nie zdążył
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znaleźć się na odpływającym holowniku) była jedną z przyczyn pozostania Hanemanna
w Gdańsku. Okazało się jednak, że próba ocalenia walizki zakończyła się fiaskiem, ponieważ
ostatecznie uległa ona zniszczeniu wskutek jednego z wybuchów (Chwin 1995: 53).
Obok porzuconych domów snują się podobne do siebie, umęczone postaci, usiłujące
uratować siebie i przynajmniej część swego majątku (Chwin 1995: 45). Wraz z niszczeniem
przedmiotów erozji ulega ludzka pamięć (Brzóstowicz 1999: 248). Walające się bez ładu po
ulicach przedmioty stanowią zagrożenie dla uciekających. Porozrzucane na drodze walizy
i toboły mogą skutecznie utrudnić, a czasem nawet uniemożliwić przemieszczanie się, także
przy użyciu pojazdów (Chwin 1995: 47).
W obliczu nadciągającej katastrofy piękne w swej formie przedmioty nie są
zadowolone ze swojego wyglądu, wolałyby raczej inny kształt, który umożliwiłby łatwe ich
ukrycie, a tym samym ocalenie od zniszczenia. Jak utrzymuje narrator, „tylko przedmioty
drobne i łatwe do chwycenia w chwili ucieczki nabierały wzgardliwej pewności siebie”
(Chwin 1995: 32). Małe rzeczy, które dotychczas najprawdopodobniej niejednokrotnie
pozostawały niezauważane, w przededniu ewakuacji zyskują na znaczeniu. Niewielkie
przedmioty mają w tych ciężkich chwilach znaczącą przewagę nad większymi, ponieważ
podczas ucieczki każdy dodatkowy kilogram spowalnia i utrudnia przemieszczanie się, mogąc
spowodować śmierć właściciela. Chętnie używane w czasie pokoju duże, puszyste ręczniki
ustępują więc miejsca niezbyt pięknym płóciennym płachtom, które w razie potrzeby mogły
służyć nie tylko do wytarcia mokrego ciała, ale również do tamowania krwi. Również
materiał, z którego wykonano rzeczy, ma wpływ na ich przyszłość. Nie sposób bowiem
zabrać w daleką, pełną niebezpieczeństw podróż ozdobnych, porcelanowych talerzy; muszą
więc zostać zastąpione przez, dotychczas pogardzane, talerze metalowe, które uciekający
ludzie mogą wziąć ze sobą bez obawy o ich zniszczenie (Chwin 1995: 33). Jak zauważa
Przemysław Czapliński, w czasie pokoju najważniejszą cechą przedmiotów jest wdzięk, który
jednak podczas wojny musi ustąpić miejsca użyteczności (Czapliński 1999: 526).
Spokój zachowywały także przedmioty drogocenne – monety, odznaczenia, biżuteria.
Wiedziały, że mogą liczyć na staranne ukrycie, na przykład w kołnierzu lub w wydrążonym
obcasie. Kosztowności przeczuwały, że właściciele nie zostawią ich na miejscu podczas
ucieczki, ale zabiorą ze sobą, by móc przeżyć ciężki czas tułaczki. Zależny od człowieka los
przedmiotów niektórzy odczytują jako metaforę bytów zdanych na łaskę kryterium
niezbędności (Czapliński 1999: 526).
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Opisane przez narratora przedmioty są świadome czyhającego na nie zagrożenia.
Niektóre z nich jeszcze w czasie obnoszenia się ze swym pięknem „snuły pewność, że są
małymi sarkofagami” (Chwin 1995: 33). Garnuszek do kawy sam siebie określił mianem
naczynia śmierci, a lichtarze i odblaśnice, udające na razie radość, pewne były, że zakończą
istnienie stopione w sople stygnącej miedzi; ozdobne menory czekało przetopienie, w wyniku
którego miały ozdobić paradną szablę. W obliczu wojny i masowej zagłady wszyscy ludzie są
równi wobec śmierci, tak jak przedmioty wszystkich ludzi są równe wobec zachłanności
zdobywców czy niszczącej siły ognia, trawiącego ulice i budynki miasta. O tym, że podczas
wojennej zawieruchy zrównują się ze sobą przedmioty rozmaitych kategorii, świadczy także
to, że nie wiadomo czym są wzbijające się w powietrze strzępy – fragmentami nadpalonych
firanek czy też płachtami papieru (Chwin 1995: 44). Niektórzy badacze usiłują odczytywać
kruchość przedmiotów jako metaforę egzystencjalnej odwagi (Czapliński 1999: 527).
Wydaje się, że na szczególną uwagę zasługuje rozdział Rzeczy. Już sam tytuł tego
fragmentu wskazuje na jego istotną rolę w analizie sposobu ukazywania przedmiotów
w powieści Chwina. Choć o sprawie Hanemanna mówiono w całym Gdańsku, to „tak
naprawdę miasto nie chciało o tym słyszeć, zajęte inną pracą, innym czuwaniem” (Chwin
1995: 29). Dalej dowiadujemy się, jakie czuwanie miał na myśli narrator – czuwanie mnóstwa
rozmaitych rzeczy, nieużywanych na co dzień lub wykorzystywanych do codziennych prac
domowych, które (na równi z przedstawionymi w książce postaciami) „szykowały się już do
drogi” (Chwin 1995: 29-30). Przedmioty materialne zostały tu w pewnym stopniu zrównane
z ludźmi – osoby i rzeczy współwystępują bowiem obok siebie, przeżywając ten sam koszmar
wojny. Zarówno ludzie, jak i przedmioty przygotowują się do wyruszenia w podróż.
Przemieszczenia materii nieożywionej siłą rzeczy towarzyszą migracjom ludzi, z których
jedni uciekają z terenu objętego walkami (niejednokrotnie zabierając przynajmniej część
swego dobytku), a inni zajmują przestrzeń opuszczoną przez tych pierwszych (często
korzystając z pozostawionych przez nich przedmiotów). Miasto zostało w rozdziale Rzeczy
przedstawione jako kolektyw, który wolno podąża w stronę blasku, w stronę skwierczącego
ognia, w stronę dymu płonącej smoły, w stronę pyłu pokruszonej cegły, w stronę okruchów
strzaskanego kamienia, zwęglonego płótna, spalonego jedwabiu, porwanego papieru,
pękającego drewna, rozsypującego się marmuru, topniejącej miedzi (Chwin 1995: 34).
Rzeczy zostały w omawianym tu rozdziale przyrównane do ludzi także z innego
względu – toczą bowiem swoistą walkę o to, by zostać zabranymi przez właścicieli. Do
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osiągnięcia tego celu niezbędne jest zajęcie jak najlepszego miejsca w szafie czy szufladzie,
znalezienie się „pod ręką” pakujących się osób.
Opisujący efekty radzieckiego ostrzału narrator Hanemanna powstrzymał się od
przedstawienia drastycznych opisów ciał ofiar artylerii (bez których zapewne się nie obeszło).
Ograniczył się do pozornie pozbawionego dramaturgii, ale jednak wymownego, opisu
znajdującej się na środku opuszczonego placu porzuconej, otwartej walizki, z której podmuch
wybuchu wyrwał znajdujące się w niej ubrania (Chwin 1995: 49). Dopiero później
przedstawiono ludzi rannych i kontuzjowanych, a także nawoływania osób poszukujących
swych bliskich.
W czasie wojny zmienia się moda. Do łask wracają ubrania wprawdzie niezbyt piękne,
do tej pory niechętnie zakładane, ale mogące w nowej sytuacji ułatwić ucieczkę, wtopić się
w tłum lub po prostu zapewnić ciepło i ochronę podczas długiej tułaczki (Chwin 1995: 32).
Ważne dla uciekinierów jest to, by zabrać ze sobą ciepłe ubrania. Pani Walmann poucza
Hanemanna, by ten, pakując swój dobytek, nie zapomniał o ciepłym płaszczu z barankowym
kołnierzem (Chwin 1995: 38). Małym dzieciom nie wolno zdjąć grubych nakryć wierzchnich,
nawet gdy doskwiera im ciepło. Grozi to bowiem nie tylko wyziębieniem organizmu, ale
także utratą cennego odzienia (w opisywanym fragmencie dziewczynki nosiły swetry
z owczej wełny, letnie płaszczyki, a na nich zimowe płaszcze z króliczym futrem).
Czasem coś podpowiada uciekinierom, by zrezygnować z cieplejszego ubrania na
rzecz takiego, które wygląda gorzej, a tym samym mniej rzuca się w oczy, pozwala wtopić się
w masę tułaczy. Brzydkie, znoszone odzienie daje również nadzieję na uniknięcie gwałtu
(Chwin 1995: 42). Problemem jest dobór odpowiedniego obuwia na długą drogę. Noszone na
co dzień buty mogą okazać się niewłaściwe, a ich lepsze odpowiedniki mogą być poza
zasięgiem, choćby z tak prozaicznego powodu, jak oddanie ich na naprawę do szewca (Chwin
1995: 40).
Zmiany zachodzące w człowieku, który przeżył koszmar wojny, objawiają się także w
jego wyglądzie zewnętrznym, między innymi poprzez dobór ubrań. Metamorfoza bohaterów
Chwina podkreślana jest zmianami sposobu ubierania; rzeczywistość w prozie autora Esther
jest więc w pewien sposób zaszyfrowana, będąc zapisem momentu ludzkiego doświadczenia
(Jochymek 2011: 233). Pani Stein, która kiedyś z lubością zakładała jasne płaszcze i narzutki,
później preferowała raczej ubrania ciemne, brązowe albo czarne, podniszczone, ze śladami
naftaliny (Chwin 1995: 92).

268

Krzysztof BABICKI
Spojrzenie na wojnę z perspektywy przedmiotów (na podstawie „Hanemanna” Stefana Chwina)

Podsumowując rozważania na temat roli przedmiotów w opisie wojennej
rzeczywistości można stwierdzić, że powieść Chwina wpisuje się w jedną z popularnych
ostatnio w literaturze tendencji, zakładającej uwzględnianie w narracji perspektywy
nieantropocentrycznej. W zasadzie można powiedzieć, że w wielu fragmentach powieści to
rzeczy wysuwają się na pierwszy plan, opowiadając nie tylko historię miasta, ale również
zabierając głos w sprawie swoich losów i, co interesujące, losów ludzi. Wojenna pożoga
w równym stopniu dotyka rzeczy i ludzi; nie można w tym przypadku mówić o dwóch
odrębnych kategoriach bytów, ale o czymś w rodzaju jednego społeczeństwa wspólnie
przeżywającego swoją historię.

Summary
We can say that Chwin's novel fits into one of the most recent trends in the literature,
assuming inclusion non-anthropocentric perspective in narrative. It can be said that in many
passages of the novel these things come to the fore, telling not only the history of the city, but
they also speak about their destinies and, interestingly, the fate of the people. War devastation
affects people and things equally. By analyzing the descriptions of war in “Hanemann” we
can not speak about two distinct categories of beings, but rather about a kind of one society
sharing their history.

Literatura
Bernacki, M. Stefan Chwin. „Hanemann”. In Bernacki, M. i M. Dąbrowski, eds. Leksykon
powieści polskich XX wieku. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Debit, 2003.
Brzóstowicz, M. Rzeczy mówią o człowieku: o prozie Stefana Chwina. In Wysłouch,
S. i B. Kaniewska, eds. Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze,
filozofii i sztuce. Poznań: Wydawnictwo PSP, 1999.
Chwin, S. Hanemann. Gdańsk: Wydawnictwo Tytuł, 1995.
Czapliński, P. „Hanemann” Stefana Chwina albo o kruchości istnienia. In Lektury
polonistyczne. Literatura współczesna. Kraków: Universitas, 1999.
Durkheim, E. Samobójstwo. Studium z socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2006.
Franaszek, A. Milczenie z wnętrza rozpaczy. Zapiski na marginesach „Hanemanna”.
NaGłos, nr 23, 1996.
Heidegger, M. Bycie i czas. Warszawa: IFiS PAN, 2008.
Jarzębski, J. Hanemann i samobójcy. In Jarzębski, J., ed. Apetyt na Przemianę. Kraków:
Znak, 1997.

269

Krzysztof BABICKI
Spojrzenie na wojnę z perspektywy przedmiotów (na podstawie „Hanemanna” Stefana Chwina)

Jarzębski, J. Pamięć rzeczy: paradoksy enumeracji. In Gosk, H., ed. Codzienne,
przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku.
Izabelin: Świat Literacki, 2002.
Jochymek, R. Suknie i makijaże – realizacja mitu piękności w pisarstwie Stefana Chwina.
Świat i Słowo. Nr 16, 2011.
Legeżyńska, A. Inny Niemiec, inny Gdańsk. Polonistyka. Nr 10, 1996.
Olsen, B. W obronie rzeczy. Warszawa: IBL PAN 2013.
Orski, M. Stefan Chwin: tren gdański. In Orski M., ed. Autokreacje i mitologie, Wrocław:
Okis 1997.
Pietrych, P. Powieść o porcelanie. Inne spojrzenie na „Hanemanna" Chwina. In Literatura
polska 1990-2000, t. 2. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2002.
Wasilewska-Lipke, Z. Obecność i ślady – rzecz o „Hanemannie" Stefana Chwina.
In Czytanie na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach
literackich. Izabelin: Świat Literacki, 2004.
Zasoby elektroniczne
Stefan Chwin. Dostęp z: http://culture.pl/pl/tworca/stefan-chwin (2016-05-19).

270

Agnieszka SŁOWIKOWSKA
Vyrovnání se s 2. světovou válkou v novele Petera Krištúfka Ema a Smrtihlav

VYROVNÁNÍ SE S 2. SVĚTOVOU VÁLKOU V NOVELE PETERA KRIŠTÚFKA
EMA A SMRTIHLAV
Agnieszka SŁOWIKOWSKA
Reconciling the past in Peter Krištúfek`s short story “Ema a Smrtihlav”

Abstract: Having in mind, the memory of the Second World War, the reader is used to the fact
that the story is narrated from the victim’s perspective. Inherited trauma is widely discussed
at literary and methodological level (Gosk 2014). Based on the existing literature, the third
and another post-war generation, do not have their own memories, except these inherited
from ancestors (Grimstad 2013). In my paper, I analyse the way in which the third post-war
generation of Slovak writers deals with both Beneš`s decrees, with the focus on especially
their reactions to the post-war fate of the Hungarian minority in Slovakia, and the Holocaust
based on Peter Krištúfek's short story “Emma and Smrtihlav” (2014). Krištúfek in his book is
telling a story of a young Jewish boy, who is forced to hide during the 2nd war on the
countryside in the property of the older Hungarian woman his mother`s friend`s In my
analysis, I attempt to show how the third post-war generation of writers try to maintain the
awareness of war events. This paper highlights the methods related to overcoming inherited
trauma, which, according to some researchers, is, in fact, impossible. Nowadays Slovak
authors are starting to reconciling the multicultural Hungarian past, but still
underresearched. Krištúfek`s short story tells ostensibly the story about the Holocaust, but in
fact it also discusses the end of multiculturalism.
Keywords: 2nd World War, Grimstad, Krištúfek, Beneš`s decrees, memory, Holocoust,
Hungarian minority, Slovakia
Contact: Uniwersytet Warszawski; agnieszka.slowikowska@student.uw.edu.pl
Keď vyslovíte slovo Bratislava, nehovoríte o jednom meste. Je ich totiž viac. A nie len
preto, že v minulosti nosila rozličné pseudonymy: napríklad Pressburg alebo Pozsony. Tento
príbeh má začiatok v Bratislave, model 1937, a koniec v Bratislave, model 1945. Zdá sa, že
medzí nimi uplynulo celé storočie. A to nie je všetko (Krištúfek 2014: 10).
Jak uvádí sám autor, Bratislava byla vždy multikulturním městem. Střetával se zde
slovenský, německý, maďarský a židovský živel, ale po 2. světové válce město ztratilo svůj
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pestrý mnohonárodnostní charakter. Novela Petera Krištúfka Ema a Smrtihlav (Krištúfek
2014) vypraví příběh židovského chlapce, jenž je kvůli svému původu a také vzhledu odeslán
k maminčině kolegyni, starší Maďarce, na vesnici, kde se celou válku skrývá v chlévě. Jak
píše Diana Mašlejová ve své recenzi: „Šimonov bezpečný rodinný život (...) rozbíja fašizmus
na kúsky a nič nie je také ako predtím“ (Mašlejová 2015).
Ve svém příspěvku se chci soustředit na vyrovnání se třetí generace slovenských
spisovatelů nejen s 2. světovou válkou, ale také s Benešovými dekrety, to znamená
s transferem slovenských Maďarů. Mým cílem bude ukázat autorovy snahy o zachování
povědomí o válečných událostech a znovunabytí historické paměti o nich.
Ztráta povědomí o válečných událostech většinou je způsobena traumatem, se kterým
není tak snadné se vyrovnat. Třetí poválečná generace není schopna překonat trauma
2. světové války, protože na ni nemá vlastní vzpomínky (Grimstad 2013: 220). Vztahuje se to
na případ dědění traumatu. Otázkou je, zda to platí také o dědění viny? Podle badatelky Elaine
Martin je teprve třetí generace schopna vyrovnat se se zločiny spáchanými předky, protože
není zatížena jejich zkušenostmi (Schaumann 2008: 224). Otázka dědění viny a traumatu je ve
středoevropské literatuře důležitá a poměrně problematická. Československou situaci navíc
komplikují Benešovy dekrety. V Česku se pojem Benešovy dekrety spojuje především
s odsunem Němců z československého území. Osud slovenských Maďarů, na něž se také
vztahovaly, propadá někam do historického pozadí. Dekrety pojednávaly o odebrání státní
příslušnosti Maďarům. K nim patřilo také několik dalších nařízení, která omezovala jejich
občanská práva (Kollai 2008). 27. února roku 1946 byla uzavřena smlouva, podle které začala
výměna obyvatelstva mezi Československem a Maďarskem. Kolem 70 000 Maďarů bylo
nuceno opustit své domovy a přestěhovat se do v podstatě cizí země. Stejný osud potkal
rovněž 70 000 maďarských Slováků (Kollai 2008).
Zkoumání otázky 2. světové války ve slovenské literatuře ihned asociujeme
s takovými romány jako Tatarkova Farská republika (1945). V románě spisovatel v podstatě
provádí, „analýzu vývinu spoločenského vedomia v čase mravnej krízy a hlučnej demagógie“
(Števček 1989: 453). Stejně jako ostatní autorova díla (např. Prvý a druhý úder) je kritikou
fašistického státu (Halvoník). Po roce 1989, pod vlivem politických změn, vznikla celá řada
vědeckých prací, které nanovo zkoumaly téma 2. světové války. Jak naznačuje Kršáková,
v 90. letech tvůrci memoárové literatury týkající se holokaustu, tvoří kvůli tomu, aby lidé
nezapomněli na nelidskost událostí 2. světové války (Kršáková 2007: 122). Příkladem takové
knihy je Nechcel som byť žid (1994) od Juraje Špizera nebo sbírka Posledná věc od Leopolda
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Lahola (1994) (Prušková 2007: 74-75). Vzniká řada románů napsaných nežidovskými autory,
jako Richakův Pencho. Príbeh parníka (2015).
Jak naznačuje Zora Prušková, tematika holokaustu se často spojuje s otázkou paměti
těla (Prušková 2007: 71). Takovou doslovnou paměť těla můžeme pozorovat v Krištúfkově
novele Ema a Smrtihlav (2014). První kapitola začíná skoro idylickou představou mladého
muže, který tráví dovolenou s manželkou a dětmi u moře. Tento idylický obrázek přeruší
pohled na válečné znamení hlavního hrdiny. Šimon neměl cit v prsech, což bylo způsobeno
omrzlinou, kterou utrpěl v dětství, když se v průběhu války skrýval v chlévě. Ačkoliv už
dospěl, budou ho celý život pronásledovat fyzické následky minulosti (Krištúfek 2014: 9).
Malý Šimon byl nucen se skrývat v izolaci. Aby si zachránil život, musel žít mezi prasaty
a kozami. Vycházet mohl jen v noci, když byl měsíc v úplňku. Vytvořil si svůj vlastní,
magický svět, který ho měl nějakým způsobem psychicky zachránit od krutostí válečné
reality. Jeho jedinou, dokonce smyšlenou, kamarádkou bylo děvče z plakátu Nivei, Ema.
Trávila tam čas u moře na lehátku, „mala rada slunko“ a byla jeho únikem (Krištúfek 2014:
22).
Opozicí k báječné Emě byl generál Smrtihlav. Byl personifikací strachu a vždy se
„objevil“, když byl Šimon v nebezpečí (Krištúfek 2014: 33). Vznikl z Šimonových
vzpomínek na otcovu sbírku motýlů (Krištúfek 2014: 12). Tato asociace mezí nebezpečím
a Smrtihlavem vznikla, když hrdina pozoroval pochod gardistů Bratislavou. Na čepicích měli
kovové odznaky, které chlapci připomínaly lišaje (Krištúfek 2014: 16). Podstatné pro analýzu
díla je působení tohoto hmyzu. Smrtihlav napodobuje zvuk, který včely vydávaly jako svůj
signál, „berie na seba voň včelej kráľovnej, preto preklzne nepo nepozorovaný“ (Krištúfek
2014: 23). Včely nejsou schopné zpozorovat v úle někoho cizího, přestože ví, že tam je
(Krištúfek 2014: 24).
Podle mého názoru nebylo spojení gardistů se Smrtihlavem jenom asociační. Krištúfek
vytvořil metaforu vzniku slovenského fašismu. Jako hmyz do úlu, tak nepostřehnutelně vniklo
nacionální myšlení na Slovensko, ničilo stát a jeho občany. Krištúfek rád používá symboliku
a metafory, které uměleckým způsobem rekonstruují atmosféru válečného období na
Slovensku. Během celé novely se objevují dvě písně: Szomorú vasárnap a Lili Marleen. První
vznikla v roce 1935 a říká se, že je to píseň sebevrahů. Dokonce bylo po dlouhou dobu
zakázáno její vysílání v maďarském rozhlase (Krištúfek 2014: 67). Lili Marleen byla poprvé
nahrána v roce 1938 a stála se oblíbenou písní německých vojáků v průběhu druhé světové
války (Krištúfek 2014: 69). Německá píseň se objevuje vždy, když přichází Smrtihlav a když
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Šimon je v nebezpečí. Szomorú vasárnap, jak jsem zmínila dříve, je písničkou o smutné,
poslední neděli. Jedná se o znamení budoucnosti Slovenska, což znamená konec mezikulturní
harmonie. V novele můžeme pozorovat svého druhu nostalgii po minulém, která je její
podstatnou částí .
Krištúfek klade silný důraz na ukázání multikulturní slovenské minulosti. Snaží se
vrátit čtenářům paměť na maďarskou menšinu. Jak říká Knut Andras Grimstad, je to nostalgie
za něčím, což se už nemůže vrátit (Grimstad 2013: 224). Jak jsem zmínila dříve, Ewa Kuryluk
nabízí koncepci, podle níž třetí generace není schopná vyrovnat se s traumatem. Podle mého
názoru novela Ema a Smrtihlav v podstatě nezkoumá trauma, jenom vinu za vysídlení
slovenských Maďarů. Dělá to velmi jemným způsobem, nehodnotí, pouze ukazuje na dříve
změněnou prázdnotu.
Jak jsemzmínila dříve: „Keď vyslovíte slovo Bratislava, nehovoríte o jednom meste.
Je ich totiž viac“ (Krištúfek 2014: 10). Onen multikulturalismus je krásně zobrazován
popisem Šimonovy rodiny. Jeho otec byl Čechem a katolíkem, matka slovenskou Židovkou.
Hrdina byl vychováván na rozhraní několika kultur, které se přirozeně prolínaly. V sobotu
chodil s matkou a bratrem do synagogy a v neděli s otcem k františkánům. Šimonova matka
nakupovala v košer pekařství pana Striebného. Vždy s ním začínala hovořit německy, poté,
když nemohla najít vhodné slovo, přešla na slovenštinu, aby po několika větách pokračovala
maďarsky (Krištúfek 2014: 14).
Konec tohoto multikulturního období je zobrazen ve 3. kapitole (dokonce i graficky).
Římská trojka, které označuje číslo kapitoly je přeškrtnuta (Krištúfek 2014: 55). Je to přímé
znamení konce dávného Slovenska. V té části novely je výprávěn děj, který se odehrává skoro
přímo po konci války. Poté, když otec vzal Šimona z Biskupic, přestali společně s bratrem
chodit do synagogy a byli nuceni opustit část své identity (Krištúfek 2014: 58).
Nejdůležitějším odstavcem, pokud se jedná o dědění viny a vyrovnání se s 2. světovou
válkou, je konec 3. kapitoly, kde se hrdina spolu s matkou snaží nalézt starou Néni Sándofi.
Bohužel její dům stojí prázdný a sousedé se jenom domnívají, že byla jakožto Maďarka
odstěhována do Maďarska. Poté ji Šimon zkusil najít v Maďarsku, ale neuspěl. Významná je
poslední věta, ve které vypravěč zmiňuje, že je možné, že se Sándofi ani nedostala do
Maďarska. „Ľudia vtedy mizili neuveriteľne ľahko“ (Krištúfek 2014: 60).
Próza druhé a třetí generace se snaží nanovo přepracovat otázku 2. světové války. Je to
způsobeno postmodernistickou situací subjektu, který, i když jej odděluje jedna nebo dvě
generace, potřebuje zase interpretovat minulost, která mu byla předána prostřednictvím
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rodinné historie nebo artefaktů jako např. fotografie (Dąbrowski 2011: 258). Taková narace
vzniká v důsledku nějakého historického „punktum“, kterým je většinou přerušením
historické kontinuity způsobené narušení paměti nebo traumatizace (Dąbrowski 2011: 260).
Takovým „punktum“ je šoa, ale také jím může být vysídlení Maďarů. Za přerušení historické
kontinuity můžeme označit také nucené vymazání dějin. K takovému vymazání dochází, když
stát vnucuje svým občanům určitý způsob vyprávění. Cílem toho je vytlačení paměti
o nějakém historickém, zlomovém bodu (Connerton 2014: 344).
Krištúfek se snaží na Slovensku obnovit paměť o vysídlení, ačkoliv je to kvůli
současné politické situaci v zemi dost kontroverzní. Ukazuje mezeru, která zůstala nejenom
po Maďarech, ale po celém slovenském multikulturalismu, jenž v okamžiku zmizel ze
slovenského povědomí. Autor se vyrovnává s traumatem prázdnoty. Pokud jde o vinu,
myslím, že je to vyrovnání se s proviněním lhostejností, za kterou bych označila lehkost
zapomenout na osudy lidí, již byli jejich sousedy.

Summary
The aim of this paper is to analyse the way in which the third post-war generation
of Slovak writers deals with both Beneš`s decrees and the Holocaust on the example of Peter
Krištúfek’s short story Emma and Smrtihlav (2014). Krištúfek in his book is telling a story
of a young Jewish boy, who is forced to hide during the 2nd war on the countryside in his
mother’s friend’s property. This type of stories begs a question: how do Slovak authors, like
Krištúfek, deal with the memory of transfer of the Hungarian population from
Czechoslovakia?
This topic is particularly interesting because of today’s geopolitical situation.
According to data from 2011 in Slovak territory still lives 8,5 % of Hungarians. In my
analyse, I have shown, that the third post-war generation of Slovak writers started dealing not
only with the Holocaust but also with transfers of Hungarian population. In Krištúfek’s book
we can observe not only inherited guilt but also trauma which was caused by disappearing
of the multicultural Slovakia.
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РОЛЬ ОБРАЗОВ СИТНИКОВА И КУКШИНОЙ В РОМАНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА
«ОТЦЫ И ДЕТИ». КОНТРАСТЫ, СОПОСТАВЛЕНИЕ
И ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ ГЕРОЕВ В НЕКОТОРЫХ РОМАНАХ
И. С. ТУРГЕНЕВА
Галина ПРОКУДИНА
The role of the characters Sitnikov and Kukshina in the novel ‘Fathers and Sons’ by Ivan
Turgenev. Contrasts, comparisons and oppositions of the heroes in several Turgenev’s
novels.

Abstract: At the beginning of this article the author briefly outlines the position of society
in the 1860s in Russia. The article then turns to the novel “Fathers and Sons”, in particular
to the detailed analysis of the secondary characters – Sitnikov and Kukshina – and their role.
In this spirit, the author speaks about the development of a certain public opinion, allegedly
supported by these characters, and about its central representative – Yevgeny Bazarov. There
is an opposition between the aforementioned and certain other characters. Using examples,
we then discuss the fact that similar contrasts, comparisons and oppositions can be found
in all Turgenev’s novels.
Keywords: Ivan Turgenev, ‘Fathers and Sons‘, Sitnikov, Kukshina, Bazarov, Arkadij
Kirsanov, comparison, confrontation, opposition
Contact: Masarykova univerzita; 387169@mail.muni.cz
В 60-ых гг. XIX века в России сложилась очень сложная общественнополитическая ситуация. В 1855 году на престоле оказался новый император,
переживающий все проблемы своей страны, связанные, например, с существованием
крепостного права, и решивший заняться реформаторской деятельностью. К идеям царя
противоречиво и неоднозначно относились в правительстве. Некоторые полностью
поддерживали начинания смелого императора и были готовы использовать любые
предложения по реформам, но большинство политиков было категорически против
даже малейших изменений прежнего распорядка и уклада, тем более против отмены
крепостного права. Разумеется, споры по этому поводу проходили не только
в правительственных кругах. Противостояние «за» или «против» реформ было широко
распространено в обществе. В связи с этим стали появляться всевозможные течения,
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в особенности среди молодежи. Представителя одного из таких течений можно найти
на страницах романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Роман был написан в 1860-1861
гг., первая публикация вышла в 1862 году. Действия в романе происходят летом 1859
года, накануне крестьянской реформы. Так что роман создавался и вышел в свет
в самый разгар реформ, попыток ввести изменения в стране.
В одно из новообразованных течений входили молодые люди, признающие
только естественные науки и во всем придерживающиеся нигилизма. Об этом течении
мы многое узнаем из романа «Отцы и дети».
Нигилист – человек, не признающий никаких авторитетов, не принимающий ни
одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. Именно
таким и является главный герой романа Евгений Васильевич Базаров. Его взгляды – это
не просто следствие влияния моды на нигилизм. Характер Базарова, его действия,
наконец, профессия, являются прямым подтверждением его убеждений1.
Но не все, кто называл себя нигилистами, были подобны Базарову.
В произведении мы встречаем двух персонажей, которые являются еще большей
противоположностью Базарова, чем его антагонист Павел Петрович. С Ситниковым
автор знакомит нас, когда Аркадий и Базаров приезжают в город N. Он кружится возле
Евгения, который открыто демонстрирует ему свое презрение. Но сначала Ситников не
замечает этого или, скорее, не хочет замечать. В силу своего характера ему это легко
удается. Относительно Базарова для него главное то, что он водит дружбу с видным
представителем модного течения, авторитетом, тем самым активно демонстрируя свою
принадлежность к нему. Ситников сильно увлечен Базаровым, потому что тот является
истинным нигилистом. Он изо всех сил старается походить на Евгения, но это едва ли
у него получается. Даже если обратить внимание хотя бы на внешность и поведение
Ситникова, его манеры, а не разбираться, что происходит в его душе, можно
с уверенностью сказать – нигилистом Ситников никак не может быть: «Тревожное
и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем приятных чертах его
прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели пристально
и беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом»2.

1

Тургенев 1979.
Там же.
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Ситников раболепствует перед Базаровым, а сам кричит: «Долой авторитеты!»3.
Он не имеет собственного мнения, а лишь повторяет то, что говорит представитель
модного в то время течения. Соотношение образов Ситникова и Базарова аналогично
соотношению образов Репетилова и Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от
ума». Ситников озабочен тем, чтобы в точности повторить, что думает и говорит
Базаров, не понимая в этом смысла.
После встречи с Базаровым и Аркадием Ситников приглашает их к Кукшиной.
Евгений, которого до знакомства с Анной Сергеевной в женщинах интересовала лишь
красота, сразу же задает вопрос о привлекательности знакомой Ситникова. Получив
отрицательный ответ, Базаров соглашается сходить к Кукшиной исключительно
в практических целях, а именно – из-за бутылочки шампанского и завтрака. Между ним
и Ситниковым происходит довольно примечательный диалог:
– Хорошенькая она? – перебил Базаров.
– Н ... нет, этого нельзя сказать.
– Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете?
– Ну, шутник, шутник ... Она нам бутылку шампанского поставит.
– Вот как! Сейчас виден практический человек4.
Кукшина

оказывается

ничем

не

лучше

своего

друга.

Это

якобы

эмансипированная женщина («эмансипе» – как тогда было модно говорить), в образе
которой много пошлого и наигранного. Однако интересно, что поведение Кукшиной
противоречит тому, кем она считает и называет себя. Эмансипация предполагает
прежде всего свободу, а именно ее не хватает в характере и действиях этой женщины.
Кукшина «роняет» многочисленные вопросы, «засыпает» гостей модными в то время
словами

«славянофил»,

«сибарит»,

говорит

о

Либихе,

вспоминает

некоего

Сапожникова, Хостатову и Бунцена (о котором Базаров, кстати, впервые слышит).
То, что она «свертывает побуревшими пальцами сигарету и закуривает ее»,
вызывает даже некое отвращение. К тому же все в ее поведении отталкивает от нее как
от женщины и как от человека и Базарова, и читателей, демонстрирует полное
отсутствие в ней женственности.
Одна из самых главных ее характеристик Тургеневым звучит: «Она говорила
и двигалась очень развязно и в то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала
3
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за добродушное и простое существо, и между тем,

что бы она ни делала, вам

постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; все у ней выходило, как
дети говорят – нарочно, то есть не просто, не естественно»5. Это человек, который
представляет собой не того, кем изо всех сил хочет казаться окружающим.
Тем самым Кукшина подобно Ситникову подчеркивает свое преклонение перед
авторитетами. Она изо всех сил хочет понравиться Базарову, заявляя, что химия – ее
«страсть», через некоторое время предполагая «говорить о любви». Но как бы Кукшина
ни старалась, она ничем не может заинтересовать Базарова: во-первых, она не обладает
красотой. Во-вторых, ее рассуждения и мысли также пусты, так что отсутствие красоты
не компенсируется даже умом: его у Кукшиной тоже нет. Так что некрасивую и глупую
Кукшину без каких-либо талантов можно бы было пожалеть, если бы не ее чрезмерно
завышенная самооценка и распускание сплетен об Анне Сергеевной. Поэтому жалеть
ее читателю не хочется, скорее ее образ становится более жалким, ничтожным. Она
говорит о ней: «Жаль, что репутация у ней какая-то... Впрочем, это бы ничего, но
никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего...»6. И тут же в продолжении
беседы она заявляет, что не может «равнодушно слышать, когда нападают на женщин»
и защищает их «до последней капли крови», хотя сама тут же нападает на Одинцову.
По ее мнению это «ужасно». Образ Кукшиной противопоставляется образу Одинцовой.
Красота

Анны

Сергеевны

противоположна

непривлекательности

Кукшиной,

спокойный характер – нетерпеливости, суетливости, элегантность и женственность –
пошлости.
Также в образе Кукшиной присутствует ханжество, поскольку она сама явно
хочет «закрутить» роман с Базаровым, но это, конечно, невозможно. Аркадий
и особенно Базаров почти откровенно смеются над ней. Это очень хорошо видно
в экранизации романа 2008 года режиссером Авдотьей Смирновой. В фильме, когда
герои оказываются в гостях у Кукшиной, они не перестают иронизировать. Атмосфера
иронии сопровождает весь период общения с ней, посещение ее дома друзьями7.
Конечно, Кукшина в какой-то степени на самом деле заинтересована
и нигилизмом, и химией, и даже Бунценом, но все это – не более, чем интерес к моде,
которая диктует внимание к подобным вещам и фигурам. Кукшина удивляется
и хохочет, узнав, что Аркадий ничем не занимается. За этиму читателя может
5
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последовать вопрос: а что же делает сама Кукшина? «Болтать и только болтать не стоит
труда», – заявляет Базаров. Как раз этим и занимаются «мнимые нигилисты» Ситников
и Кукшина, с которыми случайно встречаются Базаров и Аркадий. Впоследствии они
были названы Ситниковым и Кукшиной «противными гордецами и невежами»8.
«Мнимые нигилисты» разозлились на то пренебрежение, с которым к ним отнеслись,
которое они, несмотря на свою глупость и пустоту, все же заметили.
Зачем И. С. Тургенев изображает данных

персонажей на страницах своего

романа?
«Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи.
Не богам же, в самом деле, горшки обжигать», – говорит Базаров9. В этой фразе
отчетливо просматривается его максимализм. Это изречение можно сравнить
с подобным ему выражением в стихотворении М. Ю. Лермонтова: «Я – или бог – или
никто». Базаров фактически называет Богом себя, противопоставляя себя и свое
высокое назначение, в чем он был тогда убежден, мнимым нигилистам, которые, по
сути, ничего не делают. Но Базаров считает, что это не совсем так. Они не делают
ничего, что было бы действительно полезно, но Ситниковы, по выражению Базарова,
«баламутят» общество, выкрикивая «лозунги» нигилизма, расчищая при этом дорогу
таким, как Базаров. Конечно, подобные дела ничего собой не представляют, но они
играют определенную роль. Так считает Базаров. Но прав ли он? На самом деле в том,
что они «баламутят» общество нет ни смысла, ни пользы. Все остается без изменений.
Но такая роль еще больше подчеркивает ничтожность и пустоту, воплощенные
в подобных образах Ситникова и Кукшиной. Они противопоставляются Базарову. Он
считал, что может стать великим человеком, принести много пользы своей стране,
выглядеть достойно в собственных глазах, не переставать уважать себя. Ставя рядом
с Базаровым Ситникова и Кукшину, автор с особой ясностью показывает его
максимализм, одиночество, однозначность взглядов и стремлений, – весь масштаб его
незаурядной личности. У Базарова нет ни достойных оппонентов, ни верных
соратников. В своем романе И. С. Тургенев изображает настоящего нигилиста с его
требованиями

и

убеждениями.

Но

когда

произведение

было

опубликовано,

нигилистами стали называть себя не только те, кто был подобен Базарову, но и те, кто,
например, просто носил длинные волосы. Образы Ситникова и Кукшиной на страницах
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произведения демонстрируют мнимость подобных убеждений. Что обычно случается
с подобными им личностями? Они продолжают выкрикивать лозунги модного течения,
при этом не заботясь о том, что своими действиями мнимые нигилисты полностью ему
противоречат, а когда течение, так сказать, «выходит из моды» и его смысл перестает
быть актуальным, берутся за другое, пользующееся большей популярностью и дающее
значительное количество авторитетов, на чье мнение всегда можно ссылаться из-за
с отсутствием своего.
В романе «Отцы и дети» мы видим сопоставление образа истинного нигилиста,
настоящего человека с особами низшего характера, эпигонами.
Благодаря сопоставлению Базарова с образами эпигонов читатель ярче видит
сильный характер Базарова и ничтожность Ситникова и Кукшиной. Но по отношению
главного героя к другим персонажам мы можем видеть и другие черты его характера.
Вообще в романах И. С. Тургенева сильно и ярко прослеживается контраст
между героями, напрашивается их сопоставление, противопоставление. Часто это
бывает столкновение двух миров, двух полюсов. В раскрытии характера героев,
особенно главного героя, очень важную роль играет описание других фигур. Это видно
посредством их восприятия героя, отношений с ним.
Так, например, Аркадий начинает считать Базарова гордецом, излишне
высокомерным из-за того, что он сопоставляет себя с богом. «Не богам же, в самом
деле, горшки обжигать», – еще раз вспомним такое изречение Базарова: Аркадий
расценивает это как высокомерие и грубость.
Мать Базарова несчастна, потому что совсем не видит своего сына, находится
с ним в долгой разлуке. Конечно, это не значит, что он должен быть привязан к ее
юбке и все врем находиться дома, однако в общении со своими родителями он совсем
не проявляет доброту и нежность. Когда он приезжает к ним, то очень холоден
и небрежен со своими родителями. И Аркадию не нравится, как Базаров общается
в первую очередь с матерью, а также со своим отцом. А ведь они так любят своего
сына: и это сразу замечает Аркадий, который жалеет родителей Базаров.
Так, Аркадий, который с первого взгляда во всем уступает Базарову: и в уме,
и в принесении

пользы

своему

народу,

все-таки

оказывается

более

мягким,

понимающим и чутким человеком. Но у Базарова все эти черты спадают до ненужной
романтики.
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«Не брать ни одного принципа на веру» и все проверять, может быть,
и правильно, но только зачем Базаров целует Фенечку? Это низкий поступок 10.
Также сопоставляются и противопоставляются образы Анны Сергеевны
Одинцовой и ее сестры Кати. Одинцова – красавица в самом расцвете своих лет,
опытная женщина, а Катя – невинная, но очаровательная, скромная, иногда
стеснительная девушка.
Подобные контрасты, сопоставления и противопоставления можно найти во всех
романах И. С. Тургенева. Вспомним, например, хотя бы резкий контраст между
Евгением Базаровым и Павлом Петровичем. Также подробно описана реакция других
персонажей на героев, в особенности главных, производимое впечатление. Например,
в романе «Рудин» характер главного героя хорошо раскрывается посредством
восприятия его другими персонажами. Важную роль играет то, какое впечатление он
на них производит. Здесь можно привести целую цитату, где описано, как ведут себя
герои после первой встречи и первой затяжной беседы с Рудиным:
«Пандалевский, ложась спать и снимая свои вышитые шелком помочи,
проговорил вслух: «Очень ловкий человек!» – и вдруг, сурово взглянув на своего
казачка-камердинера, приказал ему выйти. Басистов целую ночь не спал и не
раздевался, он до самого утра все писал письмо к одному своему товарищу в Москву;
а Наталья хотя и разделась и легла в постель, но тоже ни на минуту не уснула и не
закрывала даже глаз. Подперши голову рукою, она глядела пристально в темноту;
лихорадочно бились ее жилы, и тяжелый вздох часто приподнимал ее грудь»11.
Противопоставляется в романе разговорчивый Рудин, который «любит играть
роль оракула и воспламенять других» и практичный помещик Лежнев. Рудин любит
пожить за чужой счет, потому что сам почти не имеет средств к существованию, только
во все стороны кричит свои перспективные идеи, горячо и страстно рассуждает,
а Лежнев, наоборот, может обеспечить благосостояние своей семьи, мало говорит
и много делает.
В романе «Дворянское гнездо» проходит резкий контраст между образами
Лаврецкого, который хочет трудиться и заниматься хозяйством и болтливого,
неглубокого человека, но всеобщего любимца Паншина. Лаврецкий, отчасти также изза своего происхождения, близок к народу, родной земле, к природе и работе. Паншин
10
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представляет собой салонного господина с жеманными манерами с внешней стороны
и пустотой внутри. Резкий контраст в романе и между честной и доброй, жертвенной
Лизой Калитиной и лживой, насквозь фальшивой женой Лаврецкого. Очень сильно
глубина, чистота, целомудренность души Лизы контрастирует с пошлым образом
Варвары Павловны. Как много хорошего общего между Лаврецким и Лизой, так
подобны в своей отрицательности фигуры Паншина и жены Лаврецкого.
В романе «Новь» образ главного героя Нежданова раскрывается путем
подчеркивания его противоречивого положения: с одной стороны, он «выше» своих
«друзей» по сословию: Остродумова, Мишуриной, Паклина…но аристократическое
общество Сипягиных его не принимает. Есть резкое отличие Нежданова от Соломина.
Нежданов – слабый и бесхарактерный, он оказался втянутым в хождение в народ
поневоле, только из-за своего двусмысленного происхождения: если бы он был
полноценным дворянином, вряд ли он бы также тянулся к демократическим
убеждениям и к революционным идеям. С другой стороны, мы видим фабриканта
Соломина, человека с сильным характером, который всегда знает, что делает: он
выступает за демократическое общество, но не хочет рубить с плеча, резких перемен,
потому что уверен – это не приведет ни к чему хорошему.
Резкую

противоположность

представляют

собой

образы

Валентины

Михайловны Сипягиной и Марианны. Внешне лицо Сипягиной, как пишет автор,
«напоминает о Сикстинской Мадонне. Она привыкла смущать сердечный покой,
причем вовсе не для того, чтобы завести особые отношения с объектом своего
обнадеживающего внимания». Марианна привлекательна, но не такая красавица.
Однако Марианна отличается прямотой, честностью, благородством души, в отличии
от Валентины Сипягиной, которая легко может обмануть, подставить, ей ничего не
стоит подслушать чужой разговор. Так Сипягина рассказывает об отношениях
Марианны и Неждановы своему брату Маркелову.
Приведенные примеры еще раз подчеркивают сильные контрасты, параллели
между героями романов И. С. Тургенева, их напрашивающееся сопоставление
и противопоставление.

Summary
The article has described the situation in Russian society at the time when
I. S. Turgenev wrote “Fathers and Sons”. We follow up with a description of representatives
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of one of the many movements that were active at that time. The article provides a detailed
analysis of two secondary characters of “Fathers and Sons”: Sitnikov and Kukshina. We
explain that describing these characters helped the author reveal the character of the main
hero. We show that in other Turgenev’s novels it is also crucial how the characters are
perceived by other people in the novel and what impression the main character makes on the
others – it plays an important role in describing the characters. The examples we provide once
again show that there are strong contrasts as well as parallels between the heroes
of I. S. Turgenev’s novels and while some of them are compared to one another, others are
put into opposition.
Резюме
Итак, в статье была описана ситуация в русском обществе в то время, когда
создавался роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». Затем мы переходим к описанию
представителей одного из многих течений, которые активно появляются в то время.
В статье подробно анализируется роль второстепенных персонажей Ситиникова
и Кукшиной в романе «Отцы и дети», как с помощью данных образов еще больше
раскрывается характер главного героя. Также мы показываем, что и в других романах
И. С. Тургенева важную роль в раскрытии характеров играет то, как их воспринимают
другие, какое впечатление производит главный герой на остальных. Приведенные
примеры еще раз подчеркивают сильные контрасты, параллели между героями романов
И. С. Тургенева, их сопоставление и противопоставление.
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CZESŁAW MIŁOSZ W POSZUKIWANIU „SWOJEJ” EUROPY
Kamil KOZAKOWSKI
Czesław Miłosz in search of “his” Europe
Abstract: In my article I want to focus on the issue of national identity of Czesław Miłosz.
Born in Lithuania, in a noble family, Miłosz was strongly associated with the romantic
ideology, and he understood his homeland not as Lithuania and Poland, but as a cultural
area of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. I want to answer the question what was
the homeland for the Polish Nobel Prize winner.
Keywords: Miłosz, culture, nation, Commonwealth, Central Europe, Poland, Lithuania,
romantic tradition
Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach; kkozakowski89@gmail.com
Zainicjowania w latach 80. XX wieku przez czeskiego eseistę Milana Kunderę
dyskusja nad faktem istnienia Europy Środkowej oraz problematyką samego rozumienia tego
terminu zainteresowała wielu badaczy i myślicieli urodzonych w tej części Europy. Kwestia
ta stała się również bardzo istotna dla posiadającego polskie obywatelstwo, aczkolwiek
urodzonego na Litwie Czesława Miłosza. Polski noblista jednoznacznie opowiadał się za
istnieniem Europy Środkowej i jej odrębnością kulturową (Miłosz 2017).
W przypadku Miłosza nie czującego się ani Polakiem, ani Litwinem, ale obywatelem
i spadkobiercą pewnego obszaru kulturowego, refleksja nad statusem Europy Środkowej stała
się jednocześnie poszukiwaniem własnej, ponadnarodowej etnicznej tożsamości, która
w przypadku poety przekraczała wytyczone na mapie polityczne granice państwowe.
W swoim referacie chciałbym zastanowić się nad kwestią poszukiwania „swojej” Europy
przez polskiego noblistę, a także problematyką narodowości w twórczości i życiu Miłosza.
Już okres dzieciństwa wywodzącego się z ze szlacheckiego rodu i urodzonego w 1911
roku Czesława Miłosza musiał bardzo wyraźnie wpłynąć na światopogląd i poczucie
narodowej tożsamości przyszłego noblisty. Szetejnie, w których przyszedł na świat poeta
znajdywały się wówczas w obszarze Imperium Rosyjskiego, a Wilno do którego przeniósł się
w latach szkolnych zostało za sprawą Józefa Piłsudskiego w latach 20. włączone w granice
II Rzeczpospolitej Polskiej. Wspominając okres dzieciństwa, Miłosz pisał: „Na wsi mówiono
po litewsku i częściowo po polsku. Miasteczko, dokąd wywożony płody rolne na sprzedaż,
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używało na co dzień polskiego i jidysz. Ale już żandarm wlokący ze sobą długą szaszkę
poborca podatków, konduktor na kolei, importowani do celów administracji, zwracali się do
tubylców po rosyjsku, wychodząc z założenia, że każdy musi rozumieć język urzędowy”
(Miłosz 2001: 26).
Poeta zastanawiając się w swoich wspomnieniach nad rokiem 1922, w którym Wilno
oficjalnie stało się częścią państwa polskiego przyznaje, że pytanie, „czy nazywać się
Polakiem, czy nazywać się Litwinem” (Miłosz 2011: 39) stało się pytaniem kluczowym
i właściwie niemożliwym do odpowiedzi dla wielu mieszkańców Wilna, w tym samego
Miłosza. Przyszły noblista nie potrafił zaszufladkować się w obrębie jednej narodowości, nie
uważał się również za „kresowiaka”, a samo to określenie budziło raczej jego gniew.
Utożsamiał się z tradycją dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, stanowiącego przez
wieki wraz z Polską wielokulturową i ponadnarodową wspólnotę interesów (Miłosz 2011: 9).
Od czasów zawartej w XVI wieku unii lubelskiej, łączącej państwo polskie
z litewskim aż do rozbiorów również istniał podział na Polaków i Litwinów. Nie istniało
jednak żadne, wynikające z pochodzenia etnicznego spięcie pomiędzy tymi grupami.
Zarówno Polacy, jak i Litwini czuli się bowiem obywatelami Rzeczpospolitej (Kłoczkowski
2002: 185). Bardzo pozytywnie na integrację pomiędzy różnymi etnicznie grupami
społecznymi wpływała przynależność do stanu szlacheckiego zarówno Polaków jak
i Litwinów. Liczna szlachta Rzeczpospolitej uważała się bowiem za jedynych przedstawicieli
narodu, w skład którego nie zaliczano przedstawicieli stanów niższych. Chęć jak
najsilniejszego odgrodzenia się od mieszczaństwa oraz chłopstwa powodowała powstawanie
szeregu koncepcji o wspólnym pochodzeniu szlachty, jako narodu wybranego przez Boga
(Grabski 1976: 16-23). Koncepcje te miały udowadniać poddaństwo niższych stanów wobec
szlachty, jednocześnie jednak przyczyniały się do integracji wielonarodowej szlachty
Rzeczpospolitej, wytwarzając wśród jej członków ideę wspólnoty ponadetnicznej
i ponadnarodowej.
Po rozbiorach i włączeniu Litwy oraz Rusi w obszar Imperium Rosyjskiego, władze
prowadziły silną politykę rusyfikacyjną na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej. Szczególną
intensywność obrały one w XIX wieku, po powstaniach listopadowym i styczniowym.
Głównym celem rusyfikacji stało się wówczas wzbudzenie wśród Litwinów, Białorusinów
i Ukraińców nienawiści względem Polski. Działanie te prowadzone najczęściej wśród
lokalnej ludności chłopskiej wyraźnie utożsamiały kulturę polską ze szlachtą, gnębiącą niższe
warstwy klasowe i odmawiającej innym stanom przynależności do narodu. Rosjanie starali się
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pobudzać poczucie odrębności narodowej wśród Litwinów, Białorusinów i Ukraińców
w opozycji do kultury polskiej, przedstawianej im jako zniewalającej.
Wspierano także powstawanie ruchów narodowych na tych terenach (Kłoczkowski
2002: 191-192). Działania prowadzone przez rosyjskich zarządców miały uniemożliwić
odbudowę Rzeczpospolitej w jej dawnych granicach. Rzeczywiście, po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę i pozostałe kraje dawnego Imperium Rosyjskiego w 1918 roku
okazało się, że odbudowa Rzeczpospolitej jest już niemożliwa. Jak sam stwierdził Czesław
Miłosz, wspominając swoje dzieciństwo i podkreślając panujące na Litwie animozje na
kartach napisanej w 1959 roku Rodzinnej Europy: „Commomwealth nie mógł być
wskrzeszony, nie mogło być wskrzeszone Wielkie Księstwo Litewskie, które już rozpadło się
na narodowości nienawidzące panującej Rosji, ale również nienawidzące się wzajemnie, co
tronowi dawało możność wygrywania jednych przeciwko drugim” (Miłosz 2001: 26).
Przełom XIX i XX wieku doprowadził na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej do
nierównej, aczkolwiek wyraźnej industrializacji, urbanizacji, powodujących wykształcanie się
klasy robotniczej o chłopskim pochodzeniu, wyraźnie wrogiej dawnej kulturze szlacheckiej,
utożsamianej ze złem i zepsuciem. Sytuacja ta doprowadziła do wytworzenia się coraz
silniejszych ruchów nacjonalistycznych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. Należy
wyraźnie zaznaczyć, że problem nie dotyczył tylko nacjonalizmów litewskich, ukraińskich
i białoruskich, ale również bardzo silnego i agresywnego nacjonalizmu polskiego,
reprezentowanego przez Romana Dmowskiego. Polscy nacjonaliści o upadek państwa
polskiego oskarżali szlachtę, której największe cnoty, takie jak tolerancja, ponadetniczne
braterstwo i związki z Żydami, uznawali za główne grzechy. Odradzający się naród polski
miał być w mniemaniu polskich narodowców narodem „prawdziwych Polaków”,
„opiekujących się” słabszymi i niezdolnymi do samodzielności narodami, do których
Dmowski zaliczał właśnie Litwinów.
Józef Piłsudski – największy polityczny przeciwnik Dmowskiego – opowiadał się za
koncepcją federacji Polaków z pozostałymi narodami powstałymi po rozpadzie Imperium
Rosyjskiego, mającej być ideologiczną kontynuacją dawnej Rzeczpospolitej (Kłoczkowski
2002: 191-192). Ponowne powołanie ponadnarodowego organizmu politycznego stało się
niestety w dobie nacjonalizmów kwestią niemożliwą do zrealizowania.
Z tego właśnie powodu Czesław Miłosz oceniał Józefa Piłsudskiego jako
niepoprawnego

romantyka,

przepełnionego

dziewiętnastowieczną

ideologią

niepodległościową (Miłosz 2011: 33). Sam jednak – z czego być może nawet nie zdawał
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sobie do końca sprawy – był niepoprawnym dziedzicem polskiego romantyzmu, czego
w najlepszy sposób dał wyraz opisując „swoją” rodzinną Europę. Jak pisał: „położony był
poza zasięgiem map i należał do baśni (…) Oddalenie od szlaków komunikacyjnych
nadawało mu stale charakter jednej z najbardziej odosobnionych enklaw, gdzie czas płynął
wolniej niż gdzie indziej (…) Prowincje, do których nigdy nie przeniknęło światło Ewangelii,
budziły grozę i przypominały o nie spełnionym obowiązku. Tak więc Europa też miała
swoich Czerwonoskórych” (Miłosz 2001: 18).
Litwa w opisie Czesława Miłosza była krainą odległą, zamkniętą i wyraźnie
oddzieloną od zachodniej cywilizacji chrześcijańskiej. U swoich początków jawi się ona jako
arkadia: tajemnicza i obca, której mieszkańcy – nazywanymi przez zainspirowanego
Rousseau – Miłosza „szlachetnymi dzikusami” żyją w atmosferze naturalnego braterstwa,
nieskażeni zachodnią cywilizacją. Motyw ten pojawił się również w autobiograficznej Dolinie
Issy, gdzie główny bohater – utożsamiany z autorem – spędza swoje dzieciństwo wśród
żyjących w zgodzie tradycją ludzi, dla których diabeł utożsamiany był z miłującym postęp
Niemcem (Miłosz 1993: 6-8).
Dalsza historia Litwy przybiera u polskiego noblisty charakter konfliktu pomiędzy
reprezentowaną przez Zachód niszczycielską cywilizacją, a broniącą prawdziwej wolności
i naturalnych wartości pogańską społecznością litewską. Ratunkiem okazuje się właśnie
zawiązana z państwem polskim unia, powołująca do życia Rzeczpospolitą. Jak stwierdził
Miłosz, utworzony przez Polaków i Litwinów Commonwealth nie był państwem narodowym.
Co więcej, problem narodowości wcale nie istniał i w żaden sposób nie łączył się
z pochodzeniem jej mieszkańców, czy używanym przez nich językiem. Było to również
państwo wielu religii1, linia graniczna pomiędzy katolicyzmem i prawosławiem, oraz
największe w Europie skupisko ludności pochodzenia i obrządku żydowskiego (Miłosz 2001:
19-22).
Wizja historii swojej ojczyzny bardzo wyraźnie związana była u Miłosza
z romantyczną tradycją, w której poeta okazał się być niezwykle silnie zakorzeniony.
Urodzony w litewskiej rodzinie szlacheckiej polski literat musiał – podobnie jak Józef
Piłsudski – wychować się na kluczowych w XIX wieku wśród litewskiej warstwy
szlacheckiej wartościach i etosach. Po rozbiorach Rzeczpospolitej, włączona do Imperium
Rosyjskiego Litwa stała się terenem silnej działalności niepodległościowej. Cesarski
1

W 1573 roku szlachta Rzeczpospolitej podpisała w Warszawie konfederację warszawską. Dokument ten
gwarantował i zapewniał mieszkańcom Rzeczpospolitej wzajemną tolerancję religijną (Tazbir 2000: 98).
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Uniwersytet w Wilnie zrzeszał w swoich murach studentów, zakładających tajne
stowarzyszenia i kółka o charakterze niepodległościowym. Ogromny wpływ na to miały
inspirujące studentów, patriotyczne przemowy wykładającego tam Joachima Lelewela,
jednego z najbardziej charakterystycznych niepodległościowych ideologów polskich doby
romantyzmu. Studentem Lelewela był między innymi Adam Mickiewicz (Serejski 1958:
169-176).
Na Litwie i Rusi ukształtował się także nurt konserwatystów wedle, których
przeszłość postrzegana była jako mistrzyni życia, co prowadziło do gloryfikowania dawnej
„zaściankowej” szlachetnej historii i tradycji szlacheckiej, stojącej w opozycji do
„niszczycielskich” wpływów zachodnich (Waśko 2001: 70-77). Ziemie te były również
miejscem działania Szymona Konarskiego, mającego w oparciu o ideologie Joachima
Lelewela i Adama Mickiewicza wywołać na Litwie i Rusi rewolucję ludów zniewolonych
przez cara (Barszczewska 1976: 184-209). Można zauważyć więc, że Litwa w XIX wieku
była pod wielkim wpływem myśli patriotycznej i niepodległościowej. Należy jednak
wyraźnie zaznaczyć, że pomimo haseł oraz programów głoszących dobro ludu, było to ruchy
i idee o zdecydowanie szlacheckim charakterze, które najsilniej oddziaływały właśnie na stan
szlachecki. Konarski apelując do Białorusinów, Litwinów i Ukraińców o wspólną walkę
z caratem, nie uznawał jednak ich praw do własnej państwowości. Narody te zdaniem
Konarskiego po rewolucji miały zostać włączone do państwa polskiego, w którym
otrzymaliby prawo do swobody i wolności (Smirnov 1972: 114-140).
Dla

XIX-wiecznej

myśli

niepodległościowej

charakterystyczną

cechą

było

gloryfikowanie przeszłości i tradycji. Należy jednak zaznaczyć, że po nieudanym powstaniu
listopadowym i skrytykowaniu go przez papieża oraz władców państw zachodnich, myśl
wspomnianych ideologów zaczęła wyraźnie kierować się w stronę krytyki Zachodu.
Cywilizacji zachodnioeuropejska zaczęła być utożsamiana w polskiej kulturze z zepsuciem
moralnym i absolutystycznym uciskiem. Niszczycielskie prądy Zachodu stały w opozycji do
naturalnej, szlachetnej tradycji, miłujących wolność i braterstwo Słowian. Największe
wartości narodowe, takie jak republikanizm, tolerancja i wielokulturowość wynikały zdaniem
myślicieli z tradycji słowiańskiej i pozwoliły obywatelom Rzeczpospolitej na wytworzenie
własnej kultury i obronę jej przez niszczycielskimi wpływami cywilizacji Zachodu.
Wzniesiona na słowiańskim dziedzictwie polska kultura wyłaniała się jako ostoja
szlachetności i prawdziwego chrześcijaństwa, nieskażonego zachodnim instytucjonalizmem.
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Wątki te doskonale widoczne są w mickiewiczowskim mesjanizmie, w którym naród polski
porównany został do Jezusa Chrystusa.
Tożsamy, idealistyczny obraz ojczyzny wyłania się z przywołanego wcześniej opisu
ojczystych ziem Czesława Miłosza. To kraina szlachetności i wyższych wartości, co
symbolizować ma nawiązanie przez literata do figury „szlachetnego dzikiego” z pism
Rousseau.

To

ponadnarodowa

wspólnota

ludzi

o odmiennych

językach,

religiach

i pochodzeniu, walcząca od wieków z ekspansją cywilizacji Zachodu, oraz wschodnim
despotyzmem. Ojczyzna Miłosza to nie państwo i naród w rozumieniu mu współczesnym, ale
raczej pewna idea, przekazywana w dobie edukacji i wychowania. Idea romantyczna,
niemożliwa jednak po 1918 roku do zrealizowania. Z tego właśnie powodu młody Czesław
Miłosz nie mógł zrozumieć, w jaki sposób używany język mógł w latach międzywojennych
determinować narodowość (Miłosz 2011: 40). Tak długo wyczekiwane odzyskanie
niepodległości w 1918 roku nie spełniło oczekiwań wychowanego na romantycznych ideach
noblisty. Nie było już ponadnarodowej wspólnoty, a próby odtworzenia dawnych granic
wiązały się jedynie z walką zbrojną i wzajemną nienawiścią. Wybór pomiędzy byciem
Polakiem, a Litwinem była dla Miłosza – podobnie jak dla wielu innych urodzonych na
Litwie –

niemożliwy.

Dawne największe

cnoty Commonwealthu

pod wpływem

propagowanego przez obóz Romana Dmowskiego nacjonalizmu i antysemityzmu –
określonych przez Miłosza największymi chorobami i klęską Polski (Hertz 2003: 8-10) –
zanikały na oczach poety.
Czesław Miłosz nie potrafił odnaleźć się w Europie ojczyzn narodowych. Swojej
ojczyzny nie utożsamiał bowiem nigdy z konkretnym narodem i granicami politycznymi, ale
z pewną kulturową wspólnotą. Z tego właśnie powodu polski noblista bardzo aktywnie
włączył się w powojenną dyskusję na temat istnienia Europy Środkowej, w której to chciał
odnaleźć swoją zagubioną ojczyznę nie należącą ani do Zachodu, ani Wschodu. Socjolog
Anthony D. Smith w swoich badaniach nad narodowością zaproponował termin etnia.
Zdaniem badacza, etnia jest etniczną zbiorowością, uwzględniającą różnice i podobieństwa
między nowoczesnymi narodowymi całostkami i odczuciami, a zbiorowymi kulturowymi
całostkami i odczuciami poprzednich epok. Charakteryzują ją takie elementy jak potrzeba
identyfikacji w ramach wspólnoty w celu zdobycia indywidualnej tożsamości, w oparciu
o historyczną wspólnotę kulturową. Smith zaznaczał, iż „rdzeń” etni przekazywany jest
w historycznych zapisach, kształtując w członkach zbiorowości indywidualne doświadczenie
(Smith 2009: 17-19). Etnia jest więc swego rodzaju wspólnotą, opartą na wspólnych,
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budujących zbiorową tożsamość wartościach i celach. Smith zaznaczał także, że każda etnia
musi posiadać wspólny mit pochodzenia i tożsame doświadczenie przeszłości, wyjaśniające
jej pochodzenie, rozwój oraz przeznaczenie (Smith 2009: 33).
Wydaje się, że właśnie termin etnia w najlepszy sposób określa rozumienie
wielonarodowej ojczyzny przez Czesława Miłosza, która jednocześnie była czymś więcej niż
tylko wspólnotą interesów. Europa Środkowa w oczach Miłosza była oczywiście obszarem
zdecydowanie większym i bardziej zróżnicowanym kulturowo niż rodzinna Europa poety.
Opierała się jednak na tożsamych zasadach i wartościach, mając stać się etnią i ojczyzną dla
wszystkich europejskich narodów, które za sprawą trudnej historii i wieków podległości
wobec takich mocarstw jak Turcja, Austria, Niemcy czy Rosja miały problem ze
zdefiniowanej swojej tożsamości (Miłosz 2017).

Summary
The question “Am I a Pole, am I a Lithuanian?” was the key question for Czesław
Miłosz in the 1920s. The poet could not answer because he felt a citizen of the former
Commonwealth. Miłosz’s homeland was not connected with the one specific nation,
but it functions as a certain supranational community, which can named be term etnia.
Czesław Miłosz’s experiences and problems with national identity have led the Nobel
Laureate to discuss the issue of the existence of Central Europe, where Milosz sought his new
transnational identity.
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GOMBROKICZ – O KAMPOWYM POTENCJALE INTERPRETACYJNYM
TWÓRCZOŚCI W. GOMBROWICZA
Błażej SZYMANKIEWICZ
Campy interpretational potential of W. Gombrowicz’s works
Abstract: Works of Witold Gombrowicz have an exquisite interpretational potential –
in Polish humanities there is even a subdiscipline for them called „gombrowiczologia”.
In this article I’m trying to prove that Gombrowicz’s literary work has a lot in common with
camp aesthetics (especially his dramas, such as Yvonne, Princess of Burgundy and Operetta).
Keywords: Gombrowicz, camp, drama, queer studies, polish modern literature
Contact: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; szymankiewiczblazej@gmail.com
Dla Szekspira świat był teatrem, zaś dla Gombrowicza świat jest operetką, "podkasaną
muzą", najbardziej tandetną i najmniej poważną formą sztuki performatywnej. „Bycie jako
granie roli”, „życie jako teatr” – to wszystko już wiemy, a w odniesieniu do Gombrowicza
owe uwagi zdają się być wręcz truizmami, tak jak naukowymi komunałami stały się
stwierdzenia, że autor Pornografii był postmodernistą, rzecznikiem homoseksualizmu
i transgenderyzmu, mizoginem czy ironicznym prostaczkiem-sowizdrzałem. Twórczość
i życiorys Gombrowicza mają jednak (nolens volens) spory potencjał kampowy, postaram się
zatem ową potencjalność w poniższym tekście zarysować. Wielokrotnie podkreślano związki
Gombrowicza z kiczem (zrobił to na przykład Jerzy Jarzębski sugerując „Gombrowicza
romans z kiczem” w znanym tekście Kicz jest w nas), sam to czynię w tytule artykułu.
Koniecznym jest prześledzenie, jak samo pojęcie kiczu koresponduje ze zjawiskiem i estetyką
kampu. Patrick Mauriès stwierdza:
„(...) kamp nie jest tożsamy z kiczem – oczywistość, która winna być
przedstawiona jako główna zasada. Śmiały i emocjonalny aspekt, który
odnaleźć możemy w kiczu (...), nie istnieje w kampie; ten ostatni nie stara się
bowiem systematycznie odnajdywać zalet w tym, co ich nie posiada; przedmiot
kampu nie ma ściśle wytyczonych granic – dla kiczu nieodmiennie takim
przedmiotem jest to, co w złym guście. (...) przyznać trzeba, iż entuzjazm kiczu
jest zubożałym obrazem mistyfikacji bez granic, która towarzyszy
powściągliwości kampu. Kicz jest zatem sferą – lub raczej możliwą sferą –
aktywności kampu: rzecz kiczowata może stać się elementem zdania,
przykładu lub dekoracji kampowej – jednak najczęściej (...) nie staje się taką ze
względu na to, co przesądziło wcześniej o jej kiczowatym charakterze – pod
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warunkiem, iż nikt nie próbuje parodiować samego kiczu, co jest oczywiście
możliwe” (Mauriès 2012: 323-324).
Z kolei Andrew Ross zauważa, bardzo zresztą słusznie, że „kicz nie jest już kategorią
precyzyjną, podobnie jak nie są nimi tandeta i kamp”, są to pojęcia płynne, o nieustannie
zmieniającej się zawartości i „wartości” (Ross 2012: 336). Badacz dodaje: „Kicz, tandeta
i kamp nie mogą być też uważane za kategorie definiowane z równym obiektywizmem i tylko
różnie wartościowane, ponieważ tandeta i kicz są częściej postrzegane jako cechy
przedmiotów, a kamp odnosi się raczej do subiektywnego procesu” (Ross 2012: 336).
Pozwolę sobie przytoczyć słowa kolejnego badacza, Marka Bootha:
„«Najgorsza sztuka powstaje zawsze z najlepszych intencji» powiedział Oscar
Wilde, dostarczając być może klucza do rozróżnień między kampem i kiczem.
W odróżnieniu od kiczu kamp nie ma nawet szczytnych zamiarów. Ale mimo
że kicz nie jest nigdy naprawdę kampowy, ma pewną zawstydzającą
właściwość, która przemawia do kampowego poczucia humoru. Kicz jest jedną
z ulubionych kampowych fanaberii” (Booth 2012: 198-199).
Co z tych definicji dla nas wynika? To, że każdy smakosz i znawca tematu inaczej
widzi zarówno kicz, jak i sam kamp, a także relacje pomiędzy nimi. W owych cytatach można
jednak dostrzec wspólny mianownik i przychylam się do stwierdzenia, że kicz w wielu
przypadkach miałby być narzędziem, środkiem prowadzącym do kampowego celu.
Czy Gombrowicz w swojej twórczości przegina czy obnaża? Najprościej byłoby
stwierdzić, że obnaża poprzez przeginanie (choć dla niektórych środowisk samo obnażenie
jest już wystarczającym przegięciem). Gombrowicz, jako znawca i koneser kiczu chętnie doń
się odwoływał. Bardzo silnie uwidacznia się to w jego twórczości dramatycznej. Sztuczność,
oto kolejny truizm, jest dla autora Kosmosu kategorią fundamentalną. Według Gombrowicza
nawet „najszczersze” ludzkie uczucia i postawy mają genezę społeczną i kulturową,
a spontaniczność czy autentyczność to kategorie nie dające się wypracować. Gombrowicz nie
jest zwolennikiem Bergsona ani Heideggera. Nie twierdzi, że człowiek ma stać się sobą,
ponieważ wie, że człowiek być sobą nigdy nie może; stwierdza jedynie, że istnieje potrzeba
uświadomienia sobie, że uczestniczymy w nieustannym odgrywaniu ról.
Termin „kamp” wydaje się być spokrewniony z teatrem (Bergman 2012: 179). Esther
Newton podaje trzy wyróżniki kampu: niestosowność, teatralizację i humor. Co ważne kamp
„zasadza się na postrzeganiu albo tworzeniu nieodpowiednich zestawień” (Bergman 2012:
183). Kolejny dowód na kampowy potencjał Gombrowicza – wymienione wyżej czynniki
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idealnie współgrają z jego twórczością dramatyczną. Gombrowicza z kampem łączy także
świadomość: wykorzystanie bezguścia, złego smaku jest tutaj zbrodnią z premedytacją.
Wystarczy przypomnieć sobie jego „świadomie złą powieść”, Opętanych.
„Nie ma teatru bez stylizacji. Wszystkie formy sztuki wymagają zarówno
stylizacji, jak i przesady. Istnieją jednak rodzaje stylizacji i przesady, które nie
zwracają na siebie uwagi i które publiczność może odruchowo przeoczyć albo
postrzegać jako naturalne. Kamp jest tak bardzo wystylizowany i przesadny, że
jego sztuczności nie sposób przeoczyć. Można powiedzieć, iż przedstawienie,
które w zamierzeniu nie było kampem, staje się nim, gdy nie udaje się nam
zapomnieć o jego sztuczności i wystylizowaniu” (Bergman 2012: 185).
W przypadku dramatów Gombrowicza nie ma mowy o pomyłce – autor nie daje nam
zapomnieć o sztuczności, śmieszności i stylu przedstawienia. Za główny przykład literacki
posłuży mi Iwona, księżniczka Burgunda. Bohaterowie Iwony perfekcyjnie wpisują się
kampową estetykę przesady i przeginania1, a fabuła tej farsy stanowi bardzo dobry przykład
(jako jeden z wielu w twórczości Gombrowicza) luzowania hierarchii, inwersji relacji
społecznych i rozbijania stereotypów. Iwona, bohaterka dramatu, dość łatwo wpisuje się przy
tym w inne wyznaczniki kampu, takie jak wykluczenie, lekceważenie, nonkonformizm,
odmienność, Inność.
Być może Iwona nie jest pokracznym, groteskowym brzydactwem. To dwór chce ją
taką widzieć. Postać Iwony można potraktować w kategorii Innego. Jest nieakceptowana
przez otoczenie, a i ona na swój dziwny sposób zdaje się kontestować zastaną rzeczywistość.
Tutaj objawia się Gombrowiczowski relatywizm kulturowy – skutkuje on przyznaniem
Innemu prawa do istnienia, jego nobilitacji i nadaniu godności wobec kultury „wyższej”
(Jaszewska 2002: 35).
Bohaterowie Gombrowicza (i on sam) fascynują się kiczem, brzydotą, innością,
ponieważ sztuka niska, w przeciwieństwie do kultury wysokiej, jest pozbawiona
pretensjonalności i udawania. U Gombrowicza kicz z czasem staje się równy sztuce wysokiej,
traci swoją odrębność. Iwona wydobywa kicz z innych, lecz sama nie jest „kiczowa”
(Jarzębski 2000: 140). W konfrontacji z Iwoną to dwór, uważany za bastion wysokiej,
1

Termin „przegięcie” czy „przeginanie” w Gombrowiczowskim kontekście oczywiście domaga się wyjaśnienia,
choć nie jest to łatwe zadanie. Wydaje mi się, że u Gombrowicza nie ma postaci, które nie byłyby w jakiś sposób
przegięte, co wynika z presji przyjęcia konkretnej formy i zasklepienia się w niej, a także ze sposobu w jaki
Gombrowicz te starania i postaci opisywał. Z jednej strony mamy u Gombrowicza bohaterów hołdujących
„normatywności”, zachowawczych i konserwatywnych aż do przesady (Hurleccy, Tomasz Kobrzycki), z drugiej
takie figury, które owy porządek kontestują, ale czynią to za sprawą swojej ekscentryczności i nieokreśloności,
przeginając niejako „w drugą stronę” (na przykład Gonzalo).
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szlachetnej kultury, okazuje się siedliskiem głupoty i kiczu. Królowa dostrzega okropność
swoich grafomańskich wierszy, które kojarzą jej się z Iwoną, a król Ignacy i szambelan toczą
„kiczową grę towarzyską” opierającą się na pustosłowiu i konwencjach. Gombrowicz
pokazuje w Iwonie „kicz rozwarstwiony” (Jarzębski 2000: 141): z jednej strony doskonale
widoczny, ulegający wyparciu bądź też akceptowany na skutek przyzwolenia pewnej grupy
i z czasem zamieniony w obrzęd. Myślę, że to spostrzeżenie można odnieść do kondycji
współczesnych społeczeństw.
„Kamp – i to w nim cenię naprawdę – jest idealną bronią przeciw
mistycyzmowi otaczającemu sztukę, godność królewską i męskość: gra
wszystkim na nosie, drogą naśladowania demistyfikuje sztuczki, z których
pomocą takie właśnie rzeczy zachowują wpływ na większość społeczeństwa”
(Dyer 2012: 85).
To właśnie czyni Iwona. Bohaterka staje się czynnikiem dekonstruującym dwór, jego
„powagę”, mechanizmy i konwenanse. To „drwina zakłócająca oficjalny porządek” (Kiernan
2012: 175). Rodzina królewska z początku reaguje szyderstwem, lecz tak naprawdę
nieokreśloność milczącej dziewczyny budzi lęk i jednoczesną fascynację. Iwona obnaża
śmieszność dworu, niszczy formy wokół siebie – otoczenie się wybroni, zabijając Iwonę
„z wysoka”: z zachowaniem wszelkich manier i ceremoniałów. Jest to jednak zwycięstwo
pyrrusowe – „szkody” poczynione przez Iwonę są zbyt duże, a „król jest nagi” (podobnie jak
cały dwór), konwencja i forma zostały obnażone z całą swoją śmiesznością. Kamp jest
zabawny, ale jednocześnie kryje się w nim poważny sens. Iwona to komedia, lecz pojawia się
w niej potencjał na krytyczne studium antropologiczne, zaś granica dzieląca farsę od
tragifarsy jest bardzo płynna.
„Susan Sontag twierdzi, że kamp, przynajmniej częściowo, można definiować
jako powagę, to często psuje również humor albo okazuje się humorem, który
ma ciemną stronę. Kluczowe formy kampu - opera klasyczna, balet narracyjny,
film noir - są często opowieściami o morderstwie, szaleństwie i społecznym
chaosie” (Bergman 2012: 187).
Stwierdzenie pisane niemal „pod” Iwonę. Dramaty Gombrowicza, oprócz tego iż są
absurdalne i skrzą się ekscentrycznym humorem, są także przepełnione okrucieństwem,
bólem i opresją. Jest to pokłosie sparodiowanego szekspiryzmu, który odnajdziemy we
wszystkich dramatach WG. Iwona to intertekstualny pastisz, w którym motywy
szekspirowskie zostały zaczerpnięte z Hamleta, Makbeta, Tytusa Andronikusa (Jarzębski
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2000: 98). Ponadto spotęgowana literackość czyni splendor dworu czymś pozbawionym
znaczenia, co nie jest już warte nawet wyśmiania (Jarzębski 2000: 98). „Poważna” tematyka
nie utrzymuje swojej powagi i doznaje kolapsu, ale jest tego najzupełniej „świadoma”. To
także można odczytać jako element kampowy.
Arcyciekawa wydaje mi się queerowo-kampowa interpretacja Iwony, którą
zaproponował Marian Bielecki, zasugerowana wcześniej przez Allena Kuharskiego (Kuharski
2001: 314). Kuharski zauważa, że postaci męskie w twórczości Gombrowicza nie identyfikują
się w pełni z odgrywanymi rolami, z heteroseksualną tożsamością narzuconą przez dyskurs
kulturowy. Swoje zaloty i funkcje spełniają beznamiętnie, jak przykre obowiązki. Bielecki
idzie jeszcze dalej, przypuszczając, że Iwona i Filip to osoby homoseksualne, które poddają
się heteroseksualnemu konformizmowi (Bielecki 2011: 64). Iwona ustylizowana na przegiętą
lesbijkę, Filip jako zblazowana, tłamszona ciota? Czemu nie! Ciekawie byłoby zobaczyć taką
„wariację” na deskach teatru. Bielecki zwraca uwagę na kolejną istotną rzecz, nazywając
Iwonę „abiektem”, pomiotem, budzącym u dworzan równoczesny wstręt i fascynację
(Bielecki 2011: 59). Owa ambiwalencja daje się łatwo wpisać w wyznaczniki kampowej
estetyki i „aksjologii”.
Gombrowicz w swoich utworach nie „rozbraja” kiczu, lecz go produkuje (Jarzębski
2000: 150) i to w nadmiarze, aż do egzageracji. Zaś Gombrowiczowski dramat to w istocie
teatr w teatrze, teatr pokazujący teatr: na prawdziwej scenie odbywa się egzystencjalna gra
w życie, przy użyciu form-masek. W twórczości dramatycznej autora Dziennika najpełniej
realizuje się antropologiczny, socjologiczny i polityczny zarazem wymiar jego filozofii
i literatury.
Chciałbym zwrócić także uwagę na pewnie związki twórczości Gombrowicza
z tekstem Zdeptany kwiatuszek Ronalda Firbanka, autora uważanego za prekursora prozy
kampowej. Użyte przeze mnie w tytule „podszycie” nie jest bez znaczenia – to nie tylko
odniesienie do esejów powieściowych z Ferdydurki. Terminologia krawiecko-odzieżowomodowa ma w przypadku kampu swoje uzasadnienie. R. F. Kiernan, znawca kampu, swój
tekst o Firbanku zatytułował Estetyzm purpurą podszyty (Kiernan 1994: 33-53). Przypadek?
Nie sądzę. W porządku, tak brzmiący tytuł jest zapewne sprawką tłumaczek artykułu
Kiernana, niemniej da się zauważyć pewne afiliacje między kampową estetyką Kwiatuszka
a utworami

Gombrowicza.

U

Firbanka

znajdziemy

homoseksualnych

chórzystów,

zmanierowaną do przesady arystokrację, sprośnych purpuratów, księży cross-dresserów.
W Kwiatuszku występują takie postaci jak: Jego Niepszyzwoitosć (sic!), Sir Ten Tego,
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Madame Suńmię, Ojciec Ropniak. W pierwotnej wersji Operetki Gombrowicz umieszcza
następujące indywidua: Hemoroid hrabia Pryszcz, hrabia Dyzgust Wymiot, hrabia Klozet.
Obu pisarzy łączy kampowe ośmieszanie „wyższych” sfer.
Podobny motyw pojawia się w niemal każdym utworze Gombrowicza, a zasklepianie
się w swojej roli aż do przegięcia towarzyszy jego bohaterom od wczesnych opowiadań aż po
Operetkę. Bo kimże innym jest mecenas Kraykowski, jeśli nie przegiętym, ograniczonym
burżujem-macho; przegięta jest hrabina Kotłubaj i jej biesiadnicy, Paweł z Dziewictwa, który
jest śmieszny w swojej prawości i męskim honorze (i, być może, kryptogejem, marzącym
skrycie o przygodach z mężczyznami2), przegięci są Młodziakowie i Hurleccy w Ferdydurke,
obleśny Pijak w Ślubie, a w końcu egzasperowana ciota3 Gonzalo z Trans-Atlantyku,
najbardziej kampowa i queerowa z Gombrowiczowskich postaci (dość udatnej i jeden
z bardziej konsekwentnych interpretacji w duchu kampu poddał Gonzala Marian Bielecki 4).
A Dziennik? Silny pierwiastek autokreacyjny oraz możliwość odczytania go jako głos
w dyskursie homoerotycznym5 również o czymś świadczą.
Nie

opowiadam

się

za

twierdzeniem,

jakoby

kamp

miał

„należeć”

do

homoseksualistów, nie można jednak zapominać, skąd kamp się wywodzi i że
nieheteronormatywność odgrywa(!) w nim znaczącą rolę. Gombrowicz nie był rzecznikiem
homoseksualizmu, ale jego zasługi w zwróceniu uwagi na specyfikę pojęcia płci kulturowej
i na tożsamość płciową, która jest społecznym konstruktem, są nie do przecenienia. Krytycy
do dziś spierają się, w zależności od opcji obyczajowo-politycznej, jaka była orientacja
seksualna Gombrowicza.
Po publikacji Kronosu nie powinniśmy mieć raczej wątpliwości, że był on
biseksualistą (co już dawno potwierdził Alejandro Russovich) – nie ma to jednak na dobrą
sprawę większego znaczenia, po cóż wtłaczać pisarza w kolejne sztywne formy. Gombrowicz
oczywiście tylko bywał tym lub owym. Nie był gejem, pierwszym strukturalistą,
egzystencjalistą, filozofem, wielkim pisarzem, burzycielem prawd i norm. Gombrowicz jest
tym, czym go sami stworzymy (i czym on sam siebie w naszych oczach stworzy), jest czystą
potencjalnością

2

interpretacyjną,

co

już

dawno

poświadczyły

półwieczne

badania

Taką interpretację proponuje Sabina Kwak. Zob. S. Kwak, Dziewictwo i perwersja. O baśniach erotycznych
Witolda Gombrowicza. Katowice, 2012.
3
Słowa Konstantego Jeleńskiego.
4
Zob. M. Bielecki, Cudaczne nieprzyjemności i przyjemności, w: tegoż, Kłopoty z innością.
5
Zajął się tym M. Bielecki w książce Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza, Wałbrzych
2005, tu część II tejże pozycji.
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gombrowiczologów. Oto sztuka – być tak sztucznym, że aż przeładowanym, kipiącym od
poliznaczeniowości.
„Kampowiec wciąga nas w grę, w której na naszych oczach zostaje zainscenizowana –
i pozostawiona w stanie nierozstrzygniętym – zagadka społecznej tożsamości człowieka”
(Czapliński 2012: 14) – twierdzi Przemysław Czapliński. W tym rozumieniu Gombrowicz był
kampowcem pierwszego sortu, prowadzącym swoje działania i swoją KAMPanię na wielu
frontach.

Summary
In this article I’m trying to prove that Gombrowicz’s literary work has a lot in
common with camp aesthetics (especially his dramas, such as Yvonne, Princess of Burgundy
and Operetta). We can observe some of the camp and queer principles in the actions of the
titled hero (Yvonne) or in the behavior of other Gombrowicz’s characters (ex. Gonzalo,
Hurlecki, the characters from Operetta). Also we can find some similarities between
Gombrowicz’s works and the texts of camp precursor, Ronald Firbank. In the article I’m
quoting such scholars and theoretics as P. Czapliński, S. Sontag, M. Bielecki, D. Bergman,
A. Ross, et al.
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METAMORFOZY CIAŁA NA PRZYKŁADZIE SURREALISTYCZNYCH
UTWORÓW VÍTĚZSLAVA NEZVALA
Anna BRZEZIŃSKA
Metamorphoses of the body in surrealist poems of Vítězslav Nezval
Abstract: The paper is showing the surrealist works of Vítězslav Nezval and the clear
tendency to portray body as an object which undergoes a metamorphosis: as a mosaic,
cadaver or phantom. The most visible in the process of fragmentation, hybridization,
deformation, fractalization. The body is balanced on the edge between living and dead,
organic and inorganic. The aim of this paper is to show the central themes of human body,
as reflected in the surrealist works of Vítězslav Nezval. The analysis will be based primarily
on the lyric poetry from the collections: Žena v množném čísle (1936) and Absolutní hrobař
(1937).
Keywords: metamorphosis, Vítězslav Nezval, czech surrealism, body, body in surrealism
Contact: Uniwersytet Wrocławski; brzezinska.ann@gmail.com

Wstęp
Niniejszy artykuł jest sprawozdaniem badań zawartych w mojej pracy magisterskiej,
w której badałam ciało w surrealistycznych utworach Jindřicha Štyrskiego i Vítězslava
Nezvala. W pracy opierałam się głównie na paradygmacie hermeneutycznym, metodzie
biografizmu,

antopologiczno-fenomenonlogiczną

metodę

Josefa

Vojvodíka

oraz

antropologicznych proporcji pionu i poziomu.
Na podstawie wcześniejszych dociekań podsumowałam w punktach, jakie
w surrealizmie ciało ma następujące cechy:
● posiada płeć, i to, jak na charakter surrealistycznej poezji niecodzienne, określoną. Co
więcej, poezja nadrealistyczna jest przede wszystkim poświęcona kobietom, ich ciału
i zmysłowości.
● ciało kobiety jest fetyszyzowane, często występuje w sytuacji intymnej, nawiązuje do
surrealistycznej koncepcji miłości.
● ulega metamorfozie: fragmentaryzacji, hybrydyzacji, deformacji, fraktalizacji lub
może zostać sprowadzone do roli artefaktu, której formą będzie bezkształtna masa,
amalgamat lub do czegoś, co ciałem nie jest, chociaż je przypomina, przedstawienie to
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odbywa się dzięki kształtom, konturom, rysom. 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 najczęściej opada w dół, w próżnię.
● jego funkcjonowanie zależy od strachu, często jest ukazywane w relacji zwężanie –
rozszerzanie, odrętwienia, skamienienia, zatrzymania się (także w sytuacji
wstrzymania impulsu ucieczki), redukowane jest do powierzchni płaskiej lub
miniaturyzowane, intensyfikuje się uczucie ściśnięcia we własnym ciele.
● w sytuacji strachu ulega czysto fizjologicznym bodźcom, jak przyśpieszony puls, bicie
serca, oddech, traci równowagę i jest podatne na zawroty głowy1.
Zadałam sobie następujący problem badawczy:
Jak przedstawiane jest ciało w twórczości praskich surrealistów pokolenia
przedwojennego?
Oraz następujące pytania pomocnicze:
1. Jaką płeć posiada ciało w utworach surrealistycznych?
2. Jakim metamorfozom ulega ciało ukazywane w tekstach surrealistycznych?
3. W jakich kategoriach przestrzennych jest umieszczane ciało?
4. W jaki sposób jest fetyszyzowane ciało?
5. Do jakich proporcji antropologicznych poziomu i pionu można odnieść ciało
w surrealistycznych utworach?
6. W jaki sposób strach wpływa na ciało i jak to się przejawia?
Pracę magisterską oparłam przede wszystkim na analizie utworów lirycznych z tomiku
Vítězslava Nezvala Kobieta w liczbie mnogiej (Žena v množném čísle, 1936), takich jak: Ženy
z předměstí, Propadliště, Fantomy, Litanie, Ženy po koupeli, Košile, Věštba, Meteor, Píseň
písní, Žena v množném čísle, Výkladní skříně, Souboj. Swoją analizę poprę również utworami
z tomiku Absolutny grabarz (Absolutní hrobař, 1937), skupiając się na wierszu Absolutní
hrobař oraz Muž, který skládá z předmětu svou podobiznu oraz Praga z palcami deszczu
1

Oprac. własne głównie na podstawie rozważań Josefa Vojvodíka znajdujących się w książce Imagines
corporis.
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(Praha s prsty deště 1936)2.
Žena v množném čísle to tomik autorstwa Vítězslava Nezvala. Wyszedł on w roku
1936. Głównym motywem, do którego nawiązuje już sam tytuł zbioru, jest oczywiście
kobieta i jej ciało; Nezval nie zamyka się jednak wyłącznie w temacie cielesności, opisuje
związki kobiet i jednego mężczyzny (którym jest podmiot liryczny) również na poziomie
intymnych relacji. V tomiku Žena v množném čísle, oprócz częstych nawiązań do ciała
kobiety, Nezval podkreśla poprzez swoje wiersze wiele ideowych, programowych założeń
czeskiego surrealizmu. Jednym z nich jest teza o przypadkowości spotykanych przedmiotów
i osób, która wiąże się z łączeniem i odłączeniem tych obiektów od siebie i do siebie
(inspiracja utworem Bretona Naczynia połączone). Nezval poetyzuje przedmioty dzięki
metaforom, często dodając do tego wątek magiczności i niezwykłości (Jelínek 1995:
517-522). Używa surrealistycznej metody wolnych skojarzeń (Langerová 2011: 315).
Częstokrotnie pojawia się w tym tomiku motyw przedmiotów, w szczególności przyborów do
szycia (kołowrotek, igły, naparstki, nożyczki), czy przedmiotów codziennego użytku: mufek,
dzwonów, żelazka, mydła (co ciekawe, stereotypowo przedmioty te są przedmiotami
kobiecymi). Tworząc łańcuch porównań Nezval buduje dwa światy – na zasadzie opozycji,
np. jeden określony i realny a drugi, przy pomocy wolnych skojarzeń, nieokreślony, czy też
świat wewnętrzny i zewnętrzny (Jelínek 1995: 517-522).
Płeć
Już sam tytuł tomiku Žena v množném čísle ukazuje nam temat przewodni – kobietę
(a raczej kobiety). Do tematu tego nawiązują również tytuły wierszy, jak: Ženy z předměstí,
Ženy po koupeli, Malé dívce. Trudno jest jednak powiedzieć, ile tych kobiet jest, czy Nezval
odnosi się do jednej konkretnej, czy ogólnie, do grupy kobiet. Odnosząc się do metody
autobiografizmu oraz znaczenia freudowskich koncepcji w surrealizmie możemy mieć
wrażenie, że chodzi autorowi o pewne przebłyski, czy refleksy z jego przeszłości, w których
to w jednej codziennej sytuacji (np. w czynności kąpieli) widział w swym życiu wiele
różnych kobiet, co złożyło się u niego na jeden obraz.
Podobne wrażenie możemy mieć, kiedy Nezval konstruuje swoje wiersze mozaiki.
Jego doświadczenia z różnymi kobietami, zarówno te realne, jak i wytwory wyobraźni autora,
mogą właśnie odbijać się na konstrukcji wiersza. Autorowi więc trudno się zdecydować, czy
2

W niniejszej pracy korzystałam z tekstów Nezvala zawartych w poniższych publikacjach: Nezval, V., Žena
v množném čísle. In Básně II. Brno, 2012; Nezval, V. Absolutní hrobař. In Básně II. Brno, 2012; Nezval,
V. Praha s prsty deště. In Básně II. Brno, 2012.
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kobieta posiada usta jak złoty kołowrotek, czy jak krater na Księżycu, czy może szkatułkę na
perły (Nezval, 2012), ponieważ wspomnienia mieszają się ze sobą.
Ciało –Mozaika
W tomiku Žena v množném čísle Nezval przy pomocy metody wolnych skojarzeń
składa fantastyczne obrazy kobiet: zjaw, nierealnych istot-obiektów, ciał-amalgamatów,
w różnych metamorfozach: fragmentaryzacji (nieobejmujący całości czegoś, fragmentacji
(podział całości na odrębne części) hybrydyzacji (mieszanie, krzyżowanie osobników
odmiennych ras, gatunków lub rodzajów), deformacji (zmiana kształtu), fraktalizacji
(podziału na frakcje)3.
Zazwyczaj przedmiotami, które stają się składową ciała-amalgamatu czy ciała-obiektu
są zdobycze ówczesnej cywilizacji, np. całości sprzętów elektrycznych czy mechanicznych,
jak zegarek, młynek do kawy, lub ich części, jak sprężyny (np. hodinové péro – sprężyna
w zegarku); związane z wynalazkami elektrycznymi i prądem (Geisslerovy trubice – rurki
Geisslera); maszynami przemysłowymi (lis – prasa); chemicznymi reakcjami (výbuchy
magnezia – wybuch magnezu, jodoform, zředěný vodík – ciekły wodór), wynalazkami
cywilizacji (raketa – rakieta, kolotoč - karuzela, barometr, kavový mlýnek – młynek do kawy,
mlýnek na koření – młynek na zioła, větrný mlýn – wiatrak). W poezji surrealistycznej
pobrzmiewają jeszcze echa poetystycznej fascynacji maszyną (Stefański, 2008) czy inaczej
mówiąc, konstruktywistycznych tematów związanych ściśle z ideą cywilizacji maszyny
i koncepcji nowej sztuki. Co jednak ważne, z utworów tych nie wyczuwa się silnego
zachwytu nad wynalazkami czy maszynami, jest to bardziej rodzaj strachu, który odbija się na
społecznej atmosferze.
„Tvé oči dva výstřely naslepo (...)
Dvě zkumavky
Dvě kolečka mosazných hodin (...)
Dvojitá ručnice”
(Píseň písní)

3

Wszystkie definicje z tego akapitu zostały zaczerpnięte z publikacji: Słownik Języka Polskiego,
http://sjp.pwn.pl/.
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„Větrný mlýn jejich rukou (...)”
(Žena v množném čísle)
„Tvé břicho je mlýn
A také mlýnské kolo drtící utopence
Kolo na lámání údů”
(Píseň písní)
Ciało-mozaika często przedstawiane jest w opozycji cywilizacja vs. natura, ciało
kobiety porównywane jest do wody w różnym rodzaju (stawów, wodospadów), zwierząt
(szczególnie owadów, jak ważki czy motyle) oraz zjawisk przyrody (jak wybuch wulkanu)
pogodowych (o których odniesieniu pisał również Vojvodík w kontekście odwiecznych
opozycji pionu i poziomu, których dalsze kategorie związane są właśnie z pogodą).
Jest to także typowy zabieg Nezvala: sprowadzania ciała do maszyny –
nieożywionego przedmiotu (czy tylko pozornie nieżywego, maszyna zazwyczaj ukazywana
jest w ruchu, pozostaje więc pozór, że w jakiś sposób żyje), aby następnie ukazać ciało jako
żywe (właśnie dzięki porównaniu do natury).
„Ženy s mechanismem nejjemnějších přístrojů
S brebentivým jazykem hodinek
S ňadry zvětšovacích skel”
(Výkladní skříně)
Fantomy
Nezval również często ukazuje ciało niekoniecznie jako kolaż czy obraz-mozaikę, ale
również jako nieokreśloną postać, niewyraźną, w postaci cieni, odbić w lustrze, przewidzenia,
fantomu. W poezji fantom Nezvala pełni funkcję sztucznego czy nieprawdziwego (w sensie
jego funkcji) nierealnego bytu. Co ciekawe, słowo fantom (które jest rodzaju męskiego)
w języku czeskim może zarówno występować w formie żywotnej, jak i nieżywotnej. Formę
żywotną używamy, kiedy mówimy o przewidzeniu, które przypominało człowieka,
w pozostałych wypadkach używamy drugiej formy.
Wyżej opisywany twór występuje w wierszu Nezvala pt. Fantomy. Podmiot liryczny
w tym utworze zwraca się bezpośrednio do podmiotu zbiorowego, jakim są kobiety (kobiety
jako całość, rodzaj). Wiersz ten z jednej strony przypomina wspomnienia podmiotu
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lirycznego na temat różnych spotkanych przez niego kobiet, z drugiej jest to apokaliptyczny
obraz zrodzenia się nowego rodzaju kobiet. W Fantomach możemy zauważyć ciekawą linię
fabularną – obraz kobiety jest przez podmiot liryczny kilkukrotnie metamorfizowany jako
fantomy, przewidzenia, by następnie zostać ożywionym i przyrównanym do żywych
organizmów, by przerodzić się w kobietę już prawdziwą, następnie widzimy obraz pochodu
kobiet o dziwnych ciałach, które zostają unicestwione, a z nich pozostaje (czy też może
tworzy się) kobieta w niezliczonych wariacjach, czyli „žena v množném čísle”.
Tabela 1. Metamorfozy ciała kobiety w wierszu Fantomy
fantom

obraz-

kobieta

mozaika-

obraz-

žena v

mozaika

množném
čísle

fantom
Jdou kolem

→ porculánové

nás

(…)

Jste jak
→

Občas

se
že

pošilhávají

panny v

stane

ce

nichž to

Prázdná

→

potkám nový

(...)
→ Kde se

průvod žen

zjevuje žena

mizí fantom

(…)

v

chřestí

a

Jejich oči

bezpočentých

těla

(…)

žena (…)

budou z

variacích

podobající

Vaše oči roní

atropinu

(...)

se

opiáty

Jejich ruce

šermířským

Vaše oči

sřetězí se v

košilím

čadící jak

kolotoč

(...)

uhaslý knot

(...)

rodí

se

(...)
Źródło: oprac. własne
Fantomy w tym wierszu przedstawiane są jako wspomniane już puste ciała,
i zazwyczaj są tworzone przez przewidzenia, przypominają kształt sylwetki lub jej części,
kiedy mówimy jednak o obrazie-mozaice widzimy, jak kształt człowieka składany jest
z różnych części, ożywionych i nieożywionych, czy to maszyn, czy przedmiotów, czy natury.
I tak fantomem jest tutaj: podstavec kloboučků (podstawka na kapelusze), přeludně se
vznášející podprsenky (w złudzeniu wznoszące się staniki), nadmutná košile (nadęta koszula),
torza gumových nohou (tułów gumowych nóg), porculánové panny (porcelanowe panny).
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W dalszej części utworu odnajdujemy kolejne obrazy mozaiki-fantomu, jak porównanie
podmiotu zbiorowego do hałasu z ula, do wilkołaków, do siódemki i asa w grze w karty.
Fantomy w postaci przewidzeń pojawiają się również w innych wierszach, np. jako
cień (w utworze Stín korzetu), zjawa (podmiot liryczny w wierszu Věštba).
Kobieta fantom czy mozaika często (z utworu odczytujemy to w sposób pośredni) są
źródłem lęku, przez co ukazywane są jako maszyny, upiorny pochód, lub istoty
o nadprzyrodzonych właściwościach (występujące często w stadzie lub grupie).
„Jejich oči jsou zvyklé hledět do tmy jak oči koček
A budou mne hypnotízovat
Ještě až se vrátím domů takže nebudu chtít rozžat světlo
Ženy z předměstí
Ženo s kostnatými prsty jež zatlačíš naposled má víčka”
(Litanie)
„A celé stádo bytostí z mýdla nejrůznějších odérů”
(Meteor)
„Celý pluk štíhlých žen
Manévruje s kornouty
Jejichž tajemnství prozradí širokoplecí rohovnice”
(Ženy po koupeli)
„Ty která jsi ženou a dítětem
Ženou a čímkoliv ze skutečnosti
Ženou a součtem všech výkladních skříní a divů přírody”
(Výkladní skříně)
„Jak mě uchvacují zvláštní bytosti beze jména
(…)
Vidím to stádo spoutaných žen
Utonule září ještě pod širým nebem
Jak jejich braslety po kterých kráčí dav”
(Košile)
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Zwłoki
Absolutní hrobař4 to tomik poezji z roku 1937, który należy do najbardziej znanych
tekstów Nezvala. W utworze Absolutní hrobař właściwie każde opisanie jakiejś części ciała
tytułowego Absolutnego Grabarza wiąże się z utworzeniem niezależnej, krótkiej historii. Żyją
one swoim własnym życiem, niewiele mają wspólnego z realną częścią ciała i właściwie
gdyby usłyszeć tylko opis, to nie wiedzielibyśmy, o jaki przedmiot chodzi. Mukařovský
pokazuje to na przykładzie buta Grabarza, który to porównywany jest do pary kochanków,
pułapki i słowa. Owszem, oscylują one w jakiś sposób wokół głównego motywu, atmosfery
cmentarza, jednak równie dobrze mogłyby opisywać zupełnie inne przedmioty (Mukařovský).
Mukařovský zwraca również uwagę na to, że w poezji Nezvala przewaga znaczeniowa
przechyla się bardziej w stronę przedmiotu niż przestrzeni, kiedy mówimy o realnej sytuacji
to zazwyczaj miejsce jest wyznacznikiem budowania wokół niej przedmiotów, nie na odwrót.
W tym miejscu przestrzeń pozbawiona jest swojej jedności, i dlatego to rzeczy ją tworzą,
a nie ona rzeczy.
W omawianym tomiku dochodzi często do swoistej atomizacji, wydzielenia części
z całości lub wydzielenia całości z części oraz ich personifikacji. W personifikowaniu
możemy wyróżnić trzy poziomy spontaniczności: pierwszy należący do zjawisk przyrody,
drugi należący do człowieka i jego codziennych czynności, trzeci poziom charakteryzuje
zupełna spontaniczność, podmiot wykonuje czynności nie mieszczące się w ramach, i do tej
kategorii dąży właśnie Nezval, który w swych utworach ożywia martwe, antropomorfizuje
mechanizmy, aby wzbudzić wrażenie, że są one podmiotem inicjującym akcję (Mukařovský
1966: 278). Personifikacja zwierząt i zjawisk przyrody jest dosyć częsta, występuje również
wtedy, kiedy w utworze nie pojawia się żadna postać, która w rzeczywistości może być
jedynym podmiotem i działać spontanicznie. Jak to ujął Mukařovský „je to hra
s nepřítomným subjektem” (Mukařovský 1966: 279).
Cielesność w zbiorze Absolutní hrobař konstruowana jest więc głównie na dwa
sposoby, jako tworzenie mozaik z elementów obumarłych (inaczej ciał-inkrustacji) lub jako
ożywianie nieżywych. Portrety te nie są homogeniczne, Nezval montuje w swoich utworach
obrazy niejednorodne znaczeniowo i nawzajem przeciwstawne. Zniszczenie tej struktury
całości prowadzi do wzmocnienia mobilności niektórych elementów, ich niezależności. Co
istotne, w tomiku tym, odwrotnie niż w zbiorze pt. Žena v množném čísle, elementy, z których
4

Analizowane utwory: Absolutní hrobař oraz Muž který skládá z předmětu svou podobiznu pochodzą z pozycji:
V. Nezval, Absolutní hrobař. In idem, Básně II. Brno, 2012.
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Nezval tworzy ciała-amalgamaty, nie są żywe; zgnilizna, odór, rozkład i martwica tkanek to
główne składowe mozaiki w tomiku Absolutní hrobař. Części, które zostały dotknięte
stężeniem pośmiertnym tracą też zdolność do metamorfozy. O ile wcześniejsze obrazy
charakteryzowały się tymi umiejętnościami, tutaj rzeczy rządzą się prawem zwyrodnienia,
odwrócenia. We wcześniejszej poezji Nezvala głównymi czynnościami, jakie mogło dokonać
ciało, była przemiana, metamorfoza, fragmentaryzacja, teraz jest to proces obumierania,
dodatkowo wzbogacony o dynamikę, nerwowość, podstępność (Vojvodík 2007: 65-66).
Nezval w tekstach z tomu Absolutní hrobař tworzy hybrydy posługując się resztkami
małych zwierząt oraz roślin, ożywia je, biologicznie krzyżuje. Ukazuje w ten sposób swój
strach przed światem, fragmentaryzowanym, rozpadającym się, opanowanym bezsensem,
który stale i na za zawsze wypacza wszelki sens. Życie wydaje się być w fazie rozkładu,
dziwaczne, potworne, wypaczone przez zboczenia (Vojvodík 2007: 66). Wszystkie elementy
w tym tomie to swoiste zachowanie i zniesienie formy, obrazowanie ambiwalencji,
nieregularności, niejednorodności, zestawianie rzeczy i materiałów sprzecznych lub różnych,
bezkształtność, monstrualność, to oznaki hybrydycznych mozaikowych, stale umierających
konstrukcji ciało-świat (Vojvodík 2007: 68).
W tomiku pt. Absolutní hrobař ciało już nie podlega metamorfozom, ale rozkładowi,
ukazane jest to między innymi poprzez pleśń, zgnicie, nadgnicie, obecność larw much,
zmurszałość i grzyb, pozostałości trzewia myszek polnych, robaki, odór, szlam i szambo.
Słownictwo ogólnie dotyczy śmierci i cmentarza, pogrzebów – Nezval używa określeń jak np.
ekshumacja, groby, trumny, mumifikacja, balsamowanie, sekcja zwłok. A metamorfozą jest
zazwyczaj deformacja, rozkład i śmierć.
Cały wiersz Absolutní hrobař oscyluje wokół opisu tej postaci, jej właściwości oraz
zadań, które ma wypełnić. Nezval często używał zabiegu metapoetycznego, polegającego na
opisywaniu swojego zadania jako poety, czy wyjaśniając sens wiersza w tymże wierszu.
Nezval opisuje, że to co czyni Grabarza absolutnym jest jego właściwość składania się
z wielu form, o różnych kształtach i różnym poziomie ożywienia (płynnych jak modrá skalice
– siarczan miedzi, stałych jak žně – żniwa i żywych jak osel – osioł).
W dalszej części wiersza Nezval znów przyznaje, że Grabarz Absolutny (a szczególnie
jego nos) składa się zarówno z życia, jak i śmierci, jest to związek syntezy i jedności, w której
lewa dziurka nosa jest tą żywą, a druga tą martwą. Co więcej postać ta nie tylko zawiera się
w tych dwóch podstawowych przeciwnościach, ale jeśli chodzi o jej funkcje życiowe – raz
jest martwa, innym razem ożywa. Akt nabierania powietrza to czynność która oznacza, że
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w tym momencie Grabarz żyje; w słowach użytych przez poetę (widzimy w tym momencie
synekdochę, o której pisał Mukařovský) Grabarz napełnia nos pogrzebowym zapachem,
co oznacza oddychanie.
Wart uwagi jest również wiersz Muž, který skládá z předmětu svou podobiznu. Ciało
które jest przedmiotem analizy, nie należy już do kobiety/kobiet. Spotkamy w tym wierszu
zarówno ciało jako fantom (odbicie w dziesięciu oknach, fantasmagorie, anemiczne i wodne
istoty, malowanie autoportretu, własna niedokończona podobizna, syrena), ciało jako mozaikę
(jak sam tytuł wskazuje, utwór ten jest o mężczyźnie, który tworzy swoją podobiznę za
pomocą różnych przedmiotów), fragmentaryzację ciała (rozłożenie na kawałki) jego
metamorfozy (przemiana ciała w dwa barany, wpadanie w ciężki psychiczny stan,
przechodzenie procesów starzenia i młodnienia zaraz po sobie, obudzenie się z narkozy)
temat cmentarza (pogrzeb martwego ciała); oraz inne opisywane już motywy, jak np. element
przypadkowego spotkania (szalone zakochanie się w kobiecie, w restauracji).

WNIOSKI
Jakim metamorfozom ulega ciało ukazywane w tekstach surrealistycznych?
W kolejnych tomikach Nezvala: Žena v množném čísle, Praha s prsty deště, Absolutní
hrobař pojawiają się nowe konstrukcje ciała. W pierwszym wspomnianym tomiku mamy do
czynienia z kobietą-mozaiką-amalgamatem-fantomem, składającej się 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 wydaje się być żywą postacią, ale także
cieni, odbić w lustrze, zjaw (fantom). Często u Nezvala występuje podmiot zbiorowy – jak
kobiety po kąpieli, kobiety w upiornym pochodzie czy kobiety z przedmieścia. Wiele
z obrazów-mozaik fragmentujących ciało, skupia się (w sztukach wizualnych często w sposób
figuratywny) na ukazaniu cech czy organów płciowych, co pozwala nam je odczytywać
zarówno jako źródło emocjonalnej oraz zmysłowej percepcji, ale także jako narzędzie,
mechanizm, maszynę zlepioną z różnych części (Heczková, Plívová, 2011: 367).
Ciało w tomiku Žena v množném čísle poddawane jest różnego rodzaju
metamorfozom, jak deformacja, fragmentaryzacja, fragmentacja, hybrydyzacja, deformacji,
fraktalizacja. Często ciało przechodzi metamorfozę z rzeczy żywej w nieżywą, by znów być
antropomorfizowana do postaci żywego organizmu. Czasami poeta potrafi przeprowadzić ten
zabieg nawet pięciokrotnie – przechodząc od kobiety-mozaiki, do ciała-fantomu, a następnie
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do ciała rzeczywistego, by następnie odwrócić ten proces.
W tomiku Absolutní hrobař przeważa motyw ciał-inkrustacji, martwych, dziwnych
konstrukcji, są to ciała-amalgamaty, nie są żywe; podstawowe metamorfozy tego ciała to
proces obumierania, któremu towarzyszy zgnilizna, odór, rozkład i martwica tkanek.
W przeciwieństwie do poprzednich tomików ciało obumarłe, dotknięte stężeniem
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 według wzoru ciała-mozaiki, jego ciało jednak często tworzą pozostałości po małych,
martwych zwierzątkach i robaki. Jego istnienie opiera się na ambiwalencji, nieregularności,
sprzeczności i zboczenia, chociaż Nezval w swym tekście przyznaje, że funkcjonowanie
Grabarza to synteza jedności i sprzeczności.

Summary
Surrealist poetry of Nezval and other literary works contain images of the body that
are connected with fear: deformations, metamorphoses, fragmentarizations, hybridizations,
expressing the body as a collage, a mosaic, an amalgam, a phantom, a grotesque, an inlay,
and as lifelessness. It undergoes multiple metamorphoses, not only within its own form, but
also with regard to the categories of life and lifelessness. The women appearing in the works
are frequently shown to be a part of an apocalyptic procession. They also have odd, unnatural
features, composed of both natural elements and human inventions and machines. The body
decays, and its parts are separated from each other and then connected again, but they never
function as elements of a normal, living human being.
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On Czech Gothic Novel of the 1920s and 1930s
Abstract: In the first half of the XX century some Czech authors (Jiří Karásek ze Lvovic,
Ladisláv Klima, Josef. Váchal, Vítězslav Nezval) appealed to the Gothic genre. The interest
to the spirit of the Romantic era was peculiar for the Czech Modernism. It seems that
the origins of the Czech literary “Gothic” are in the works of the late period of humanism.
Keywords: Gothic novel, Czech literature, Modernism, Jiří Karásek ze Lvovic, Ladisláv
Klima, Josef Váchal, Vítězslav Nezval
Contact: Санкт-Петербургский государственный университет; kolianov@gmail.com
Для чешского литературного модернизма было свойственно обращение к духу
романтической эпохи. Авторы, создававшие произведения в этот период, ставили перед
собой задачу обратиться к произведениям прошлого, но конкретно – к литературным
текстам конца XVIII – начала XIX веков. Существуют исследования, которые
утверждают, что в модернизме существовал своеобразный «готический момент».
В европейском искусстве 1910-х гг. это проявилось в создании образа «Мистической
Праги». Особенно это заметно в творчестве немецких, австрийских авторов
(Г. Майринк «Голем», Г. Эверс «Пражский студент» и одноименный фильм и др.). Для
«пражского» текста того времени характерны мистические сюжеты, готические
мотивы.
Представляется,

что

истоки

чешской

«готики» лежат

в

классических

произведениях национальной литературы, начиная с периода позднего гуманизма.
Готический мотив поиска убежища от жестокой реальности присутствует, например,
в романе Яна Амоса Коменского «Лабиринт света и рай сердца». Современные
чешские исследователи отмечают, что корни «готики» можно найти в творчестве
Карела Гинека Махи (рассказ «Pouť krkonošská»), романе Иржи Коларжа «Pekla
zplozenci», балладах Карела Яромира Эрбена.
В начале XX века писатель и поэт Иржи Карасек из Львовиц написал роман
«Готическая душа» (1900). К готическому жанру относится также его трилогия
«Романы трех магов» («Роман Манфреда Макмиллена», 1907; «Скарабей», 1908;
314

Алексей КОЛЯНОВ
О чешском готическом романе 1920-x – 1930-x гг.

«Ганимед»,

1925).

Готические

мотивы

прослеживаются

в

произведениях

экспрессионистов и декадентов 1920-х гг. Так, уникальный синтез изобразительного
и литературного искусств – «Кровавый роман» («Krvavý román», 1924) Йозефа Вахала
насыщен магическими, оккультными фольклорными сюжетами, почерпнутыми отчасти
из увлечения автора «крамаржскими песнями» и низкой народной литературой XVIIIXIX вв. Сам роман был безо всяких рукописей собственноручно набран автором прямо
в типографии в количестве 17 экземпляров. После 1990 года переиздание романа
вышло тиражом в 40 тысяч экземпляров. В рассказах эпатажного философа, поэта и
прозаика Ладислава Климы «Путешествие в город Д.» («Cestuje do města D.»), «Жуткий
конец Фабиуса» («Příšerný konec Fabiův»), а также в его романе «Страдания князя
Штерненгоха» («Utrpení knížete Sternenhocha», 1928) присутствуют мистицизм,
иррациональность,

аномальность

изображаемых

состояний,

отсылающие

к «страшному» и мистическому в творчестве Эдгара По.
Особенности поэтики чешских готических романов определялись творческими
мотивами и задачами авторов. В произведениях 1920-х гг. готические мотивы
проявлялись порой неожиданно. Так, сама идея автора «Кровавого романа» Йозефа
Вахала реконструировать низкий ориентированный на простых малограмотных людей
жанр примитивных «кровавых романов», содержание которых было не столь
динамично, сколь насыщено убийствами и массовыми драками, потребовала
включения в текст остросюжетных элементов с присутствием сверхъестественных сил,
что вызывало у читателя ужас. Известно также, что кроме собственных книг, Вахал
иллюстрировал, например, произведения Яна Амоса Коменского и Эдгара По.
Роман Ладислава Климы «Страдания князя Штерненгоха», написанный в духе
экспрессионизма, композиционно аналогичен роману И. В. Гете «Страдания юного
Вертера», однако чешский писатель создает чрезвычайно жуткий образ, в котором
переплетаются эпатаж, безумие и сверхъестественное. Сам автор формулировал свою
литературную задачу, заявляя в предисловии к первому изданию о том, что написал
роман, который: «в 10 раз реалистичнее и отвратительнее, чем Золя, в 10 раз
фантастичнее, чем Гофман, в 10 раз непристойнее, чем Казанова, в 10 раз извращеннее,
чем Бодлер, короче говоря – аморальность, хулиганство и безумие». В итоге роман
становится идейно близок текстам современного постмодернизма.
Более осознанно готический жанр был использован сюрреалистами. Этому
благоприятствовала
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в английской литературе середины XVIII века явилось реакцией на рационализм
Просвещения, а обращение к «готике» в европейской культуре 1920-х годов было
обусловлено интересом ко всему сверхъестественному в оппозиции к материалистским
учениям, а в литературе – желанием противостоять господствующему в то время
реализму. Пространство готического романа, в котором граница между реальным
и волшебным, живым и мертвым стиралась, было чрезвычайно гибким и позволяло
авторам осуществить практически любые творческие фантазии.
Ярким примером обращения к готическому жанру в чешской литературе 1930-х
гг. является книга Витезслава Незвала «Валерия и неделя чудес», подписанная автором
как «černý román» («черный роман»). Используя традиционные элементы поэтики
первых

готических

романов,

Незвал

помещает

действие

в

пространство

бессознательного. Роман Незвала – итог авантюрного поиска автора, впитавшего
все новое для своего времени не только в литературе, но и в других видах искусства.
Роман «Валерия и неделя чудес» был написан в 1935-м году и впервые
опубликован только через десять лет. К периоду создания произведения относится
отход Незвала от поэтизма к сюрреализму. Уже в манифестах «Papoušek na motocyclu»
(1924) и «Kapka inkoustu» (1928) Незвал говорил о необходимости использования
метода свободных ассоциаций, освобождению новых идей и смыслов из глубин
сознания. Известно, что Незвал встречался с основателем сюрреализма Андре
Бретоном в Праге и в Париже.
Один из немногих положительных отзывов на роман был дан Людвиком
Кундерой, братом Милана Кундеры. Критик заметил, что источниками вдохновения
для автора послужили тексты готической традиции французского и немецкого
романтизма, а также французская «серийная

новелла» XIX века, известная

в отечественном литературоведении, как «роман-фельетон». Джузеппе Диерна в статье
«О Валерии, Незвале, Максе Эрнсте и коллаже: вариации на тему» анализирует
довольно обширный перечень источников, вдохновивших Незвала (Nezval 2005: 199).
Помимо упомянутых выше немецкого и французского черного романтического романа
и «романа-фельетона» большое влияние, безусловно, оказали английские готические
романы. Как утверждает Д. Диерна, любимым готическим романом Незвала был
«Монах» Мэтью Грегори Льюиса. Из этого произведения Незвал заимствовал
некоторые типажи, к примеру, образ монаха-совратителя, превратившегося у чешского
писателя в похотливого миссионера. Свою роль сыграли и сюрреалистические романы
316

Алексей КОЛЯНОВ
О чешском готическом романе 1920-x – 1930-x гг.

того времени. Так, Незвал отдал дань роману Андре Бретона «Надя», взяв некоторые
черты у главной героини для своих персонажей. Весьма интересным при анализе
системы образов «Валерии» представляется влияние, которое оказали на Незвала
работы

немецкого

художника-сюрреалиста

Макса

Эрнста,

в

частности,

его

графический роман «Неделя доброты» («Une semaine de bonte», 1934), жанр которого
сам автор охарактеризовал как «роман-коллаж». Впечатленный картинами Эрнста,
Незвал практически дословно использовал некоторые сюжеты коллажей в тексте своего
романа. Например, главный отрицательный персонаж – констебль – периодически
появляется с головой хорька, а в образной проповеди миссионера прозаическими
средствами нарисовано изображение белой руки, выглядывающей из дома на фоне
мужчин с головами животных.
Роман «Валерия и неделя чудес» является модернистским многослойным
произведением,

сотканным

из

множества

реминисценций

к

готическим

и сюрреалистическим мотивам, а действие романа под влиянием психоанализа
помещено автором как минимум в две плоскости – реальности и сна. Это своего рода
литературный

эксперимент

в

рамках

сюрреализма,

своеобразный

коллаж

из психологических образов автора, собранный в форме «готического романа»;
сюрреалистическая игра, логически вытекающая из «поэтизма», новаторская по тем
временам, потому и непонятная, хотя в Чехословакии и в Чехии роман с 1945 года
издавался семь раз в том числе малыми коллекционными изданиями.
Интерес к готическому жанру в первой половине XX века в литературном
процессе был вызван следующими группами причин:
Общекультурные

(готика

как

элемент

неоромантизма

в

противовес

реалистическому направлению);
Социальные (обострение конфликта между личностью и социумом на фоне
прогрессирующего одиночества человека перед лицом эпохи: мировые войны,
тоталитарные режимы, научный прогресс и т. д.);
Литературно-психологические (Развитие поэтики готического жанра через
обращение

к

психоаналитическим

мотивам

в

исследовании

глубин

человеческого сознания);
Политические (политическая борьба между старыми и новыми представлениями
о природе прошлого; рождение мифа об утрате и возвращении к гармонии
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прошлого,

череда

национальных

подъемов

в

европейских

странах,

«идеализация» прошлого для реконструкции разрушающейся современности).
Также следует отметить несколько причин обращения к готическим мотивам.
В первую очередь важным представляется характерное для рубежа веков
критическое отношение к литературному реализму. Иржи Карасек в предисловии
к роману «Готическая душа» пишет неоромантизме, противоположном своим духом
реализму (Karásek ze Lvovic 1905: 7). Поскольку романтизм стремится выйти за
пределы человеческого, в недостижимое идеальное, то неоромантизму также присущи
подобные мотивы. Отсюда у поэтов и писателей возникает интерес к индивидуальному,
потустороннему и в конечном итоге мистическому, волшебному.
Существенную роль играл интерес к национальным корням массовой
литературы. Йозеф Вахал писал, что настоящая чешская национальная литература – это
не светский канон, а народные книги, расходившиеся крупными тиражами в эпоху
барокко и позднее: крамаржские песни и другие подобные явления. Из этого, согласно
Вахалу, следовала «абсолютная и серьезная необходимость изучения и литературы
«низкой», в особенности романов для народа» (Вахал 2006: 16). Интерес к явлениям
массовой культуры вдохновляет попытки творить с оглядкой на популярные
литературные явления (примером может служить, ориентир Незвала на французскую
серийную новеллу). Авторы обращают внимание на способность готики становиться
«художественным мейнстримом» на рубеже столетий как в литературе, та и в массовой
культуре в целом.
Резюмируя вышесказанное, можно предположить, что жанр готического романа
для чешского литературного модернизма стал своего рода оболочкой, в которую
авторы вписали новаторские для своего времени приемы и смыслы, которые не только
обогатили национальную литературу, но и готический жанр.

Summary
The Gothic novel for the Czech literature of 1920s and 1930s was a kind of shell
in which the authors have added techniques and meanings innovative for its time. It’s
enriched not only the national literature, but probably the whole gothic genre.
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CZECHOSŁOWACKI FILM PROPAGANDOWY
Bartosz JUSZCZAK

Czechoslovakian propaganda film

Abstract: Article presents and discusses Czechoslovakian and Soviet propaganda films. In the
text there were shown motives that are common for both Czechoslovakian and Soviet films.
Referring to presented analysis it is possible to state that the foundation for Czechoslovakian
propaganda film were Russian film originals.
Keywords: propaganda, agitation, cinematography, propaganda film, newsreel
Contact: Uniwersytet Wrocławski; bartosz.juszczak92@gmail.com

Całkowite przeobrażenie się sceny politycznej Europy Środkowowschodniej po
II wojnie światowej postawiło przed ówczesną władzą niełatwe zadanie, a mianowicie
poszukiwanie narzędzi, przy pomocy których można byłoby przekazywać jedynie słuszne
idee w celu zdobycia poparcia politycznego i kształtowanie poczucia zadowolenia żyjących
w tamtym okresie obywateli republik ludowych. Narzędziem, poprzez które można było
osiągnąć takie cele, była propaganda przejawiająca się na wszystkich ówczesnych polach
obiegu i przekazu informacji, w tym także edukacji. Do takich pól zaliczyć możemy książki
artystyczne, przedstawienia teatralne i operowe, podręczniki szkolne, wszelkiego rodzaju
informacje publicystyczne i prasowe, szyldy, wywieszki, plakaty, telewizję, jak i film. Hasła,
idee socjalistycznych myślicieli i polityków, które zawierają w sobie nie tylko ściśle
określone reguły, stają się przede wszystkim podstawą ideologii, muszą przeniknąć do całego
społeczeństwa, nawet do tego niepiśmiennego, a film jest wręcz idealnym do celów o tym
charakterze.
Niniejszy referat ma zasadniczo dwa cele. Pierwszym z nich będzie odnalezienie
i przedstawienie pewnych motywów propagandy i agitacji w czechosłowackim i radzieckim
filmie propagandowym na podstawie wybranego materiału filmowego. W pracy zostaną
również

przeanalizowane,

oprócz

materiałów

filmowych,

motywy

pochodzące

z czechosłowackich kronik filmowych, w których zostały zawarte jasne i przejrzyste elementy
propagandy. Materiał analityczny stanowią fragmenty następujących filmów: Vstanou noví
bojovníci, Rudá záře nad Kladnem, Zítra se bude tančit všude oraz kronika filmowa Vítězný
lid, a także film radziecki Три песни о Ленине.
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Zamierzeniem niniejszej pracy jest również wyróżnienie motywów różniących
czechosłowacki i radziecki film propagandowy. Materiałem służącym mi do konfrontacji
czechosłowackiego z radzieckim filmem propagandowym będzie film Три песни о Ленине
(Trzy pieśni o Leninie), który należy do pierwszych propagandowych filmów radzieckich.
Ważnym, w kontekście niniejszej wypowiedzi, jest wyjaśnienie terminu propaganda.
Słowniki języka polskiego termin ten definiują następująco: 1. szerzenie pewnych poglądów,
idei, haseł, mające na celu pozyskanie zwolenników; 2. technika sterowania poglądami
i zachowaniami ludzkimi polegająca na celowym, natarczywym, połączonym z manipulacją
oddziaływaniu na zbiorowość (Słownik języka polskiego). Definicja podana przez Słownik
języka polskiego bardzo dokładnie oddaje rolę oraz charakter pojęcia. Film propagandowy
jest więc przede wszystkim narzędziem do sterowania poglądami i zachowaniami ludzi oraz
zbiorowości w celu uzyskania konkretnych efektów i wcześniej ustalonych zamierzeń
i działań na tle politycznym.
Trzy pieśni o Leninie jako przykład rosyjskiego filmu propagandowego
Radziecka kinematografia, w porównaniu z dokonaniami Polaków, Czechów
i Słowaków, prezentuje w tej dziedzinie największy dorobek, który stał się podstawą
i wzorcem do naśladowania w państwach o identycznym ustroju politycznym. Do radzieckich
filmów propagandowych należą m.in.: Советские игрушки (Radzieckie zabawki), Ленин
в 1918 году (Lenin w 1918 roku), Чужой голос (Cudzy głos), Плюс электрификация (Oraz
elektryfikacja) i wiele innych, ukazujących dokonania sowietów.
Film Три песни о Ленине (Trzy pieśni o Leninie) powstał w 1934 roku i został
nakręcony jako podziękowanie dla wodza Lenina w związku z 10. rocznicą jego śmierci.
Reżyserem filmu jest radziecki reżyser Dziga Wiertow, założyciel i teoretyk radzieckiej
kinematografii (Портал российского документального кино).
W filmie zaprezentowane zostały osiągnięcia ZSRR, podobnie jak w kronikach
czechosłowackich, fabryki, a także nieodzowne elementy łączące lud z partią – sierp i młot,
flagi, pochody, a przede wszystkim praca. Motywem wiodącym i rozwijającym fabułę są
3 pieśni wychwalające osiągnięcia państwa, opowiadające historię wielkiego narodu,
a wszystko to z wdzięczności obywateli dla Lenina. Pierwsza z nich В черной тюрьме было
лицо мое (Byłem w czarnym więzieniu) opowiada jak Lenin przekształcił Azję środkową.
Feudalne i islamskie pozostałości zostały zniszczone, zastąpiła je oświata, nowa technika
i nowy sposób patrzenia na kontakty międzyludzkie. Druga pieśń Мы любили его …
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opowiada o reakcji wszystkich narodów należących do ZSRR na śmierć wielkiego wodza.
Lud pokazuje, że o nim nie zapomni i że ktoś taki musi pozostać w ich sercach i pamięci.
Pamięć o kimś tak wielkim już zostaje utrwalana na portretach wielkiego wodza, które są
rozprzestrzeniane na cały Związek. Pieśń, a także napisana do niej muzyka, sygnalizują, że
śmierć wodza w pewnym sensie zatrzymała czas. Ostatnia, trzecia pieśń В большом
каменном городе (W wielkim kamiennym mieście) opowiada o tym, jak naród kontynuuje
dzieło i podąża drogą, jaką wyznaczył im Lenin. Również tu ukazane są wielkie dzieła –
fabryki, przedsiębiorstwa, które powstały po śmierci Lenina, mające na celu podkreślić, że to
wszystko jest jego zasługą, że bez jego nauki, myśli filozoficznych to nie zostałoby
osiągnięte. Wielkie budowy, ogromne fabryki, cuda ówczesnej techniki, radość narodu
pokazująca, że Lenin żył, pracował i jego trud nie poszedł na marne.
Film jest swoistym wyrazem wdzięczności narodu za życie wodza, ale można go
również uznać za film w pewnym stopniu biograficzny. Zawiera również elementy
narodowościowe związane z kulturą. Muzykę stanowią między innymi utwory wybitnych
rosyjskich kompozytorów, takich jak Czajkowski. W filmie zawarte są sztandarowe motywy
propagandy, które stanowią budulec dla kinematografii innych państw socjalistycznych.
Czechosłowacki i radziecki film propagandowy – rys historyczny
Film propagandowy jak w Czechach, tak i w Rosji stworzony był na potrzeby władzy
komunistycznej i miał na celu przeniknąć do jak najszerszego grona odbiorców, przede
wszystkim proletariatu i lumpenproletariatu, czyli tych warstw społecznych, którymi można
w najłatwiejszy sposób sterować, manipulować i przekonywać do jedynej „słusznej racji”,
głoszonej przez komunistów.
Historia czechosłowackiego kina ma swoje początki po II wojnie światowej, kiedy to
w roku 1947 film Syrena Karela Steklego otrzymuje nagrodę Grand Prix na festiwalu
w Wenecji (Hames 2009: 11). Po wielu sukcesach filmu czechosłowackiego za granicami
kraju zaczynają pojawiać się w tejże kinematografii obrazy o tematyce propagandowej.
Wynika to z faktu, iż Związek Radziecki, podobnie jak w przypadku Polski odgrywa rolę
„sojusznika”, staje się swoistym mentorem i przewodzi w głoszeniu idei komunistycznych.
Pomimo sprzeciwu większej części społeczeństwa Związek Radziecki staje się istotnym
i ważnym partnerem politycznym mającym wpływ na decyzje organów ówczesnej władzy 1.
1

Można przypuszczać, że ewentualne wprowadzenie procedur demokratycznych, próba przekształcenia się
państwa czechosłowackiego w państwo demokratyczne wiązałaby się z demontażem radzieckiego aparatu
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Rola propagandy w walce rewolucyjnej w rozumieniu Sowietów jest oczywista (Tylor
2016: 49). To właśnie film propagandowy w ZSRR ma zostać jednym z podstawowych
narzędzi agitacji. Obraz filmowy w porównaniu z teatrem jest bowiem bardziej uniwersalny
z co najmniej trzech powodów: po pierwsze może zostać odgórnie poddany cenzurze, zaś
w przypadku sztuki teatralnej władza Radziecka nie miała aż tak szerokich możliwości (nie
mogła sprawdzić każdego prowincjonalnego teatru pod kątem jego repertuaru); po drugie
zakupione we Francji w latach socjalizmu przenośne aparaty i urządzenia do wyświetlania
filmów umożliwiły przeniknięcie radzieckiej propagandy do szerokich mas społeczeństwa,
nawet do oddalonych o kilkanaście tysięcy wiosek, czy przysiółków; po trzecie
społeczeństwo proletariackie i robotnicze nie czytało książek, tym samym przeniknięcie do
tych warstw poprzez literaturę było niemal niemożliwe (ПСИ-фактор). Po odebraniu władzy
carowi Mikołajowi II większość wysokiej rangi przedrewolucyjnych twórców filmowych
opuściła kraj z obawy przed represjami i konfiskatą swoich dzieł. W wielu przypadkach
producenci filmowi opuszczali ZSRR wraz z reżyserami, aktorami i innymi osobami
pracującymi na planie filmowym, co doprowadziło do zubożenia radzieckiej elity filmowej.
Próbę skłonienia społeczeństwa ówczesnego ZSRR do oglądania filmów propagandowych
władza podejmowała na wiele sposobów, np. podczas zebrań partii, na których ich uczestnicy
przekazywali istotne informacje swojej społeczności, a także w postaci sloganów
umieszczonych

na

pojazdach

komunikacji

miejskiej.

Jeden

z

takich

sloganów

propagandowych umieszczony na Moskiewskim tramwaju brzmiał następująco: «Кино
освещает темноту, просвещает бедноту» (NET FILM)2.
Film czechosłowacki – próba analizy wybranych przykładów
Jednym z najważniejszych filmów czechosłowackiej propagandy jest film Vstanou
noví bojovníci, który powstał w 1950 roku na podstawie książki o tożsamym tytule autorstwa
Antonina Zápotockiego – czechosłowackiego polityka, działacza komunistycznego oraz
premiera i później prezydenta Czechosłowacji do 1953 roku (w tym samym roku zmarł).
Obraz Vstanou noví bojovníci wyreżyserowany został przez Jiřího Weissa, reżysera
pochodzenia żydowskiego z mieszanej czesko-niemieckiej rodziny. Swoją pracę reżyserską
rozpoczął on w roku 1935, w którym to nakręcił pierwszy krótkometrażowy film Lidé na
slunci. Weiss za granicami kraju nagradzany był wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in.
bezpieczeństwa, tym samym Czechosłowacja mogłaby się spodziewać odwetu ze strony Związku w postaci
licznych i nieprzewidywalnych represji w różnych dziedzinach życia.
2
Tłum.: film rozświetla ciemność, oświeca biednych.
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(w Berlinie, San Francisko), natomiast od władzy Czechosłowackiej otrzymał tylko
i wyłącznie jedną nagrodę za wspomniany wyżej film, w czym słusznie należy upatrywać
zamierzonego działania władzy komunistycznej, która nagrodziła Weissa za zlecone
propagowanie idei komunizmu.
Fabuła filmu toczy się w latach 80. XIX wieku. Starosta formułującego się powstania
robotniczego Ladislav Zápotocký – Budečský zostaje wysłany do swojego miasteczka, gdzie
zaczyna pracę jako krawiec, łącząc przy tym funkcję agitatora i działacza politycznego klasy
robotniczej. Jego celem jest wygłoszenie przemówienia do oczekującego owego wystąpienia
ludu. W filmie typowym motywem jest „sztuczna radość” klasy robotniczej oznaczająca
gotowość i zapał do walki mającej zakończyć się zwycięstwem robotników. Słowa starosty:
„Ať žije socialismus, ať žije naše strana. Vyhráli jsme v našem kraji, vyhrajeme, musíme
vyhrát v naší zemí, a na celém světě“ są specyficznym i typowym rodzajem dyskursu
politycznego stosowanego przez partie robotnicze tego okresu. Korelują one z wzorcem tego
typu wypowiedzi stworzonym i stosowanym przez Stalina, który w swoich wypowiedziach
agitatorskich i propagandowych często odnosił się do wydarzeń historycznych, do etosu
„silnego“ państwa o burzliwej, zwycięskiej, imperatorskiej historii. Wypowiedź Zápotockiego
można traktować również jako swoisty element poezji tyrtejskiej, której celem było
nawoływanie ludu do walki o wolność, budziła pragnienie obrony ojczyzny i nienawiść do
wroga. Wypowiedź Zápotockiego porywa lud do boju, który w pochodzie, z pieśnią na
ustach, idzie walczyć o lepsze jutro.
Drugim wartym wspomnienia filmem propagandowym jest Rudá záře nad Kladnem
(VEOH). Film powstał w 1955 roku i został wyreżyserowany przez Vladimíra Vlčka.
Inspiracją do stworzenia scenariusza była po raz kolejny książka Antonina Zápotockiego
o jednakowym tytule. Vlček należy do twórców wielu filmów o tematyce propagandowej, był
nagradzany przez władze komunistyczne wieloma nagrodami (Nagroda II stopnia Stalina za
film Nové Československo oraz Nagroda Państwowa Czechosłowacji I stopnia za film Zítra se
bude tančit všude).
Akcja odgrywa się w roku 1918. Główny bohater Toník wraca z frontu do domu, do
Kladna, gdzie narasta niezadowolenie ludu. Socjaldemokraci są u władzy, jednakże nie
wprowadzili do tej pory żadnych radykalnych zmian mających na celu poprawę bytu. W kraju
panuje głód. Z ZSRR docierają pierwsze informacje o nowo powstałym państwie
socjalistycznym. Na pochodzie majowym robotnicy z Kladna wykrzykują swoją wierność
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ideom rewolucji październikowej3. W 1920 roku dochodzi do powstania w Kladnie, kiedy to
robotnicy przejmują władzę. Prawica wysyła jednak wojsko, które odbiera władzę
komunistom. Porażka prowadzi do uświadomienia sobie przez robotników faktu,
że potrzebują wodza, który będzie ich prowadził silną ręką. Lewica socjaldemokratyczna żąda
włączenia państwa do Międzynarodówki Komunistycznej. Prawica i władza są przeciw,
jednakże lewica wygrywa.
Do elementów propagandy należy zaliczyć tu kilka motywów i wypowiedzi.
Pierwszym z nich jest pragnienie, aby cały świat był „czerwony“, aby cały naród był wierny
ideom komunizmu. W filmie zawarta jest ciekawa scena, w której działacz polityczny
uświadamia kobietę mającą kilkoro dzieci, że już nie musi pracować, bo od jutra zacznie
nowe beztroskie życie. Podobnie jak w filmie Vstanou noví bojovníci tu został zawarty
nieodłączny

element

propagandy

–

przemówienie

do

ludu.

Podczas

pochodu

pierwszomajowego komunistka wygłasza orędzie zagrzewające do walki: „Jsme hrdí na ty
všechny soudruhy, kterými jsou po prosincových událostech naplněny záře teto republiky. ...
Stavíme se v jednotné šiky III Komunistické Internacionálity. Podáváme ruce bratrům
proletářům všech národů, abychom s nimi bojovali o svůj velký revoluční zápas za
socialistickou společnost”. Styl wypowiedzi zawiera nieodłączny element propagandy
i agitacji, jest typową metodą manipulacji. Kolejnym stałym motywem, pojawiającym się
w filmach propagandy, jest pochód pierwszomajowy, w którym uczestniczy tłum, ubrany
często w czerwone stroje, z flagami i sztandarami partii komunistycznych oraz zjazdy partii
komunistycznych. Liczna obecność klasy robotniczej na pochodzie oznacza, że władza,
podejmująca decyzje na zjazdach partii ma swoją aprobatę wśród ludu. W obrazie Vlčka
widać, że wątek ten stanowi jeden z podstawowych motywów, które są poruszane w całości
jego twórczości.
Do kolejnych filmów zawierających elementy agitacji i propagandy należy zaliczyć
również Zítra se bude tančit všude powstały w roku 1952 o charakterze komediowomuzycznym. Film został wyreżyserowany przez wspominanego już Vladimíra Vlčka.
Główni bohaterowie oraz bohater zbiorowy – lud, filmu Zítra se bude tančit všude
próbują, poprzez pieśń ludową i taniec, walczyć o radosne i szczęśliwe życie „nowego“
człowieka, walczyć za przyjaźń i pokój wszystkich narodów świata. Według protagonistów
„czerwona pieśń“ i taniec poprowadzi masy do zwycięstwa. W fabule został ukazany motyw
3

Rewolucja październikowa w Rosji (noc z 24 października na 25. 1917 roku) obaliła ostatniego cara Rosji
Mikołaja II (później zamordowanego wraz z całą carską rodziną) i doprowadziła do przejęcia władzy przez
bolszewików.
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Berlina, który w roku 1951 na 14 dni stał się miastem „całej młodzieży świata“, pokazując, że
pieśnią, tańcem można walczyć o lepszy świat i o pokój. Film odniósł wielki sukces na
VII Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach oraz na Festiwalu
Robotników, uzyskał „Nagrodę Przyjaźni między Narodami“ za optymistyczne i radosne
wyjaśnienie i głoszenie idei międzynarodowej solidarności (Československá filmová
databáze).
W filmie ukazany jest jeden z powtarzających się motywów, zawartych we wcześniej
wspominanych już filmach, tj. pochód oraz spotkanie radzieckiej młodzieżówki w celu
zjednoczenia wszystkich narodów i nawiązania wspólnej „brackiej“ przyjaźni. Głównym
elementem propagandy jest tutaj pieśń. Tekst pieśni Zítra se bude tančit všude w dużej mierze
koreluje z pieśniami propagandowymi. Pierwsza zwrotka oraz refren brzmią następująco:
V lukách se třpytí potoky,
vítr nám chladí čelo,
v srdci zní nápěv široký,
že by se tančit chtělo.
Písní a šťastným úsměvem
vítáme nová jitra;
už dnes je krásná naše zem,
oč hezčí bude zítra!
1. |: Zítra se bude tančit všude,
až naše vítězné vlajky rudé
na stožáry světa vyletí! :|
W pieśni bohaterowie witają „nowe jutro“, które jest stałą zapowiedzią nowej, lepszej
przyszłości. Czyny, których dokonali, są dla nich czymś pięknym, znaczącym i niezwykłym,
lecz idea komunizmu głosi, że nie należy poprzestawać na tym, co się, cały czas należy dążyć
do doskonałości i iść naprzód. Można to zauważyć w następujących wersach pieśni: už dnes
je krásná naše zem; oč hezčí bude zítra!4.

4

Motyw ciągłej pracy i dążenia nad sobą i światem do doskonałości jest stałym elementem propagandy i agitacji
zawartym również w kronikach filmowych.
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Kronika filmowa jako element propagandy
Kronika filmowa, odnosi się do najważniejszych wydarzeń dotyczące „silnego“ kraju
socjalistycznego, ukazuje osiągnięcia narodu, techniki, jak i wyznacza dalsze cele, które mają
wpłynąć na lepsze jutro każdego obywatela (przede wszystkim robotnika reprezentującego
niziny społeczne). W czasach stalinizmu, jak i późniejszym okresie (Chruszczow) kronika
filmowa była nieodłącznym elementem radzieckiej propagandy. Poprzedzała ona projekcję
filmu w kinach stacjonarnych jak i obwoźnych, dzięki czemu mogła przeniknąć do szerokiego
grona odbiorców. Była swoistym elementem przymusu z tego względu, że, będą pewnego
rodzaju preludium, stanowiła nieodłączną część każdego filmu, żaden obraz, bez
poprzedzającej go kroniki, nie mógł być zaprezentowany publiczności. W latach 70. XX
wieku Polska Kronika Filmowa wymieniała swoje dotychczasowe materiały między innymi
z Czechosłowacją i ZSRR. Działania te miały na celu ukazanie ładu, rozwoju technologii, jak
i codzienności obrazowanej często w sposób „idylliczny“. Najczęściej ukazywała życie
robotnika – „najważniejszego“ obywatela, człowieka zadowolonego, tryskającego energią,
który był podstawową jednostką budującą ówczesny ustrój geopolityczny.
Kronikę Vítězný lid (Vítězný lid) zaliczyć należy do dokumentów propagandowych.
Została

nakręcona

z

okazji

I

rocznicy

Zwycięskiego

lutego

oraz

z

okazji

IX Zjazdu Komunistycznej Partii Czechosłowacji w maju 1949 roku. W kronice zostały
zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia, które mają być bodźcem do większego
i efektywniejszego poświęcenia się w budowaniu nowej „czerwonej” ojczyzny.
W kronice pokazana została pracująca klasa robotnicza, dla której praca jest rzeczą
najważniejszą, mającą wpływ na całe życie. Pomimo trudu i potu5 robotnicy są zadowoleni,
że robią to wszystko na chwałę i lepszą przyszłość swojej ojczyzny. Państwo ukazane jest
w roli pomocnika i mentora. Orzący ręcznie rolnik czeka na swój upragniony traktor, który
ma dostać od władzy komunistycznej. Kolejnym elementem przewijającym się w wielu
radzieckich kronikach są wielkie fabryki, przedsiębiorstwa zatrudniające tysiące ludzi6.
Władza ukazywana jest jako „wybawiciel”, który oświeca lud wprowadzając mechanizację
i automatyzację, dając wytchnienie, pomoc i lżejszą pracę. Kolejnym stałym motywem
kroniki jest ukazanie ogromnych zysków pochodzących z pracy danego przedsiębiorstwa.
Wiadomym jest jednak, że przedsiębiorstwa państwowe okresu socjalizmu najczęściej
5

Należy tu wspomnieć o stworzonym przez ZSRR „idealnym” pracowniku – Stachanowcu. Stachanowiec to
przodownik pracy, niebojący się jej, pracujący ponad wszelaką możliwą do wytrzymania przez człowieka
normę. Motyw Stachanowca został zawarty również w filmie Człowiek z marmuru, reż. Andrzeja Wajdy.
6
Motyw ten miał również na celu ukazanie (fikcyjnego oczywiście) braku bezrobocia.
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przynosiły straty, ze względu na rodzaj gospodarki – gospodarki państwowej, przez co motyw
ten należy po raz kolejny uznać jako fikcję i propagandę radziecką. Język kronik filmowych
porównywalny jest z językiem filmów propagandowych, po raz kolejny wzorowany jest na
poezji tyrtejskiej, zapala do dalszego boju i walki. Robotnicy idą do pracy, na zebrania partii,
pochody powtarzając słowa, tj.: Kupředu, kupředu, zpátky ni krok. Kronika zwieńczona jest
obrazem, na którym klasa robotnicza z pieśnią na ustach kroczy w lepszą przyszłość (Moderní
Československé dějiny / Komunistická propaganda. Propaganda v populární hudbě):
Už rozvil čas a voní nadějemi
svobody, slunce, prší z oblaků.
Vpřed, soudruzi, hle, zaslíbenou zemi,
kde už není pánů ani žebráků
Kde nebe míru nad hlavou se klene,
kde člověk není vlkem člověku.
Vpřed, soudruzi, k té zemi zaslíbené,
kterou chudák marně hledal od věků
Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
Je čas, je čas by každý z nás
svou paži k dílu zved,
tam, kde se napře síla v jeden ráz, tam se pohne svět!
Do houfu v srdce jeden pevný blok!
Kupředu, levá,
kupředu, levá, zpátky ni krok!

Podsumowanie
W

powyższym

artykule

zostały

przedstawione

i

omówione

fragmenty

czechosłowackich i radzieckich filmów propagandowych. Reasumując, do elementów
propagandy radzieckiej zaliczyć należy:
element historyczny, narodowy – historia silnego i mocnego państwa miała być
wzorcem do naśladowania i dążenia ludu do jeszcze większych osiągnięć, do
osiągnięcia lepszej przyszłości;
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radość klasy robotniczej – praca jest rzeczą najważniejszą, jest budulcem ojczyzny,
dzięki niej osiągniemy wszystko;
przemówienia władzy i działaczy zawierające elementy poezji tyrtejskiej;
pochód pierwszomajowy, pochody, demonstracje – element przejawiający się
praktycznie w każdym filmie, czy kronice propagandowej, oznaczający podziękę
i zaufanie do władzy;
sztandar, flaga, gwiazda, sierp i młot – symbole partii komunistycznych;
kolor czerwony – znak wyróżniający partie komunistyczne, pojawiający się jako stały
element flag, ubrań, dekoracji, sztandarów i chorągwi;
pieśni i hymny propagandowe – mające zachęcać i zagrzewać do boju, wyrażające
oddanie i gotowość w każdej sytuacji;
swoisty język wypowiedzi bohaterów filmów;
element fikcji i zatajenia rzeczywistości – wielkie fabryki, zatajenie faktu bezrobocia,
fałszywe zyski przedsiębiorstw państwowych;
stworzeni na potrzeby propagandy bohaterowie radzieccy – Stachanowcy.
Analiza i porównanie czechosłowackiego i radzieckiego filmu propagandowego
pozwoliły wskazać wiele podobieństw, natomiast nie zostały odnalezione szczególne
elementy różniące te dwa typy filmów. Wyjątek stanowić może film Три песни о Ленине, ze
względu na to, że należy go traktować, pomimo propagandowego charakteru, jako swego
rodzaju film biograficzny. Film prezentuje idee ciągłego rozwoju – nie zatrzymywać się,
a kroczyć dalej. Brak widocznych różnic w czechosłowackim i radzieckim filmie
o charakterze propagandowym związany jest prawdopodobnie z tym, że to film radziecki
i radziecka kronika filmowa była wzorem i podstawą dla filmów i kronik czechosłowackich,
które niejednokrotnie powtarzały pewne stałe elementy, tylko nieznacznie je zmieniając.

Summary
The article is about Czechoslovakian propaganda films. There were confronted
Czechoslovakian films and propaganda chronicles of Soviet films with same idea and
significance. In this article there were highlighted motives that are common for
Czechoslovakian and Soviet films. Composition of the Czechoslovakian productions
is identical to the Soviet ones. This testifies that the Soviet director’s and cinematographer’s
achievements were foundation for creating the model of Czechoslovakian propaganda film.
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AUTONARRACJA JAKO SPOSÓB AUTOPREZENTACJI. STEREOTYP
POLSKIEGO MIGRANTA I SAMOPOSTRZEGANIE SIĘ U POLAKÓW
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Autonarration as a way of selfpresentation. The stereotype of a Polish migrant
and the selfperception of Poles in Germany

Abstract: The article is to prove that each produced autonarration has a goal of creating
a selfpresentation. Basing on interviews with Poles I conducted in Berlin, I am trying to show
how they create their image of Polish migrants – what information about themselves they
want to reveal, and they would rather hide and why.
Keywords: narration, autonarration, selfpresentation, Poles in Germany, stereotypes,
migration, migrant identity
Contact: Ostravská univerzita; aniaburek@wp.pl
Mimo że obecnie w Berlinie mieszka około 46945 osób z polskim obywatelstwem1,
a już w 1998 roku niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” podawał:
„Berlińczycy z Polski nie noszą chustek na głowach i nie można ich rozpoznać po kolorze
skóry. Nie budują też własnych świątyń, nie demonstrują, nie organizują się (…). Można by
pomyśleć, że ich w ogóle nie ma, tak mało są zauważalni. Chyba żadna grupa cudzoziemców
nie zintegrowała się tak bezszmerowo jak Polacy”2, Polacy nadal postrzegani są przez
pryzmat licznych stereotypów. Owszem, zdarzają się pozytywne konotacje słowa Polak, są to
między innymi:
a. Polacy Francuzami wschodu – rozumiane jako synonim elegancji, kultury
i obyczajów w wyższych sferach czy też rozmachu i przepychu rezydencji możnych;
b.

na

pograniczu

krytyki,

ale

i

cienia

podziwu,

polska

rozrzutność

(Geldverschwendung), czyli wydawanie pieniędzy „na zbytki”;
c. ciągle aktualna, owiana wiekową sławą, polska gościnność (polnische
Gastfreundschaft).

1

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg oraz Statistisches Landesamt Berlin. Berlin, 2015, s. 128.
Ibidem, s. 129.
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Ta garstka przykładów jest niestety niewielkim zbiorem na tle pozostałych, dużo silnej
utrwalonych w niemieckiej świadomości, negatywnych stereotypów Polaka.
a. W związku z tym, że Polacy w latach 70-90 przybywali do Berlina z byłego bloku
wschodniego (Ostblock), zmuszeni byli do pracy na czarno z powodu braku
pozwolenia na oficjalną pracę. Przybysze z Polski szybko znaleźli się w czołówkach
mass mediów niemieckich i świadomości dużej części społeczeństwa jako
szwarcarbajterzy (Schwarzarbeiter).
b. Mężczyźni pracowali z reguły na budowach, chwytali się indywidualnie drobnych
prac naprawczych. Szybko utrwaliło to klisze rodzaju polski robotnik budowlany
(polnischer Bauarbeiter) czy też polski rzemieślnik (polnischer Handwerker). Kobiety
musiały pogodzić się z etykietką polska sprzątaczka (polnische Putzfrau – niekiedy
nieco obcesowo: polnische Putze).
c. Polaków uznaje się często za oszustów socjalnych (Sozialhilfebetrüger) bezprawnie
korzystających ze świadczeń socjalnych na podstawie fałszywych deklaracji
i dokumentów. Polscy handlarze (polnische Händler) i częściowo „przemytnicy” czy
„szmuglerzy” (Schmuggler) zaistnieli w mediach i świadomości dużej części
społeczeństwa niemieckiego pod sam koniec lat 80.
d. Badania ankietowe z ostatnich lat wykazują, że do skojarzeń z Polską w Niemczech
należą ciągle jeszcze bieda, ogólnie pojęte zacofanie (Rückständigkeit) i brak
uczciwości.
Chociaż od roku 2011, z chwilą likwidacji obowiązku zezwoleń na pracę
w Niemczech dla obywateli polskich, w niemieckich mass mediach raz po raz pojawiają się
informacje, artykuły i komentarze na temat konieczności zatrudnienia dziesiątków tysięcy
wykształconych pracowników z Polski, w Berlinie stereotyp Polaka złodzieja czy pijaka nadal
utrzymuje się na mocnej pozycji. Polacy ciągle jeszcze kojarzeni są w dużej mierze jako
pracownicy

wyłącznie

sezonowi

(Saisonsarbeiter)

np.

przy

zbiorach

szparagów

(Spargelstecher) czy owoców (Obstpflücker).
Wierząc w zmieniające się społeczeństwo, nie ufając stereotypom, zdecydowałam się
w 2014 roku na wyjazd do Berlina w celu przeprowadzenia badań nad Polakami
zamieszkującymi stolicę Niemiec. Paradoksalnie, chcąc wejść w środowisko migrantów,
musiałam sama zmierzyć z ich największymi bolączkami. Długie kolejki w urzędach,
skomplikowane procesy rejestracyjne w bankach oraz towarzystwach ubezpieczeniowych,
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brak znajomości języka, wykształcenie, które nie zostało uznane za ważne – to wszystko
sprawiło, że na własnej skórze miałam okazję poczuć, co oznacza migracja.
Moje własne doświadczenia uświadomiły mi to, co wiedziałam już wcześniej –
Polakom w Berlinie należało oddać głos. Chciałam dam im szansę na wyjaśnienie skąd wzięli
się w Niemczech, dlaczego wyjechali z Polski, jakich prac się imają i dlaczego. Chciałam
wysłuchać ich historii w ich ojczystym języku – poznać ich powody emigracji, dowiedzieć się
czegoś o ich rodzinach, przyjaźniach, wykształceniu. Chciałam posłuchać o rozczarowaniach
związanych z Polską, zapytać, czy czują się swobodnie w mieście, w którym zdecydowali się
żyć, dowiedzieć się, kim są.
Swoje badania prowadziłam metodą analizy konwersacyjnej – każda rozmowa
z badanym była nagrana na dyktafon, po czym spisana z uwzględnieniem każdego
zająknięcia, zatrzymania rozmowy lub jej zakłócenia. To metoda, w której znaczenie ma
zarówno to, co wypowiedziane, jak i to, w jaki sposób wyraża się narrator. Forma i treść mają
w tym przypadku podobne dla wyników badań znaczenie. Zleżało mi więc na tym, by moi
rozmówcy czuli się w moim towarzystwie swobodnie. Odwiedzałam ich w ich domach czy
mieszkaniach, dostosowywałam się pod względem dnia i pory, a także tłumaczyłam im na
czym mniej więcej polegają moje badania.
16 pytań zadawanych przeze mnie każdemu z badanych oscylowało wokół kilku
głównych bloków tematycznych: pojęcia ojczyzny, poczucia tożsamości, rodziny i bliskich,
wykształcenia i zawodu oraz marzeń i planów. Zadając powyższe proste pytania, próbowałam
jednak uzyskać dużo więcej niż proste odpowiedzi. Chciałam zbadać - ze względu na
kierunek swoich studiów, oczywiście zmiany zachodzące w polszczyźnie polskich migrantów
pod wpływem języka niemieckiego, ale także – na ile Polacy, z którymi mam okazję
rozmawiać, opowiadają swoje życie, a na ile kreują swój obraz, używając technik
autoprezentacyjnych.
Człowiek jako jednostka stadna w sposób naturalny i niezależny od siebie odczuwa
potrzebę przynależności do grupy, podobania się innym, bycia akceptowanym. Funkcjonując
w różnych społeczeństwach i kulturach, znamy ich wytyczne dotyczące standardów
zachowań, wiemy, czego się od nas oczekuje, jak chcemy być odbierani. Autoprezentacja to
proces kontrolowania przez jednostkę wrażenia, jakie wywiera ona na innych. Aby jak
najlepiej zaprezentować własny wizerunek, musimy wiedzieć jak najwięcej o sobie: poznać
swoje potrzeby, umieć nazwać swoje kompetencje, ocenić swój charakter. Nasze uzdolnienia,
zainteresowania, umiejętności interpersonalne, słabe i mocne strony – to wszystko składa się
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na nasz obraz samych siebie. Autoprezentacja jest procesem, w którym człowiek, korzystając
z gamy taktyk werbalnych i niewerbalnych, daje otoczeniu do zrozumienia, że jest taką, a nie
inną osobą. Taktyki niewerbalne to między innymi: wyrażanie siebie poprzez wygląd,
postawę ciała, gesty, mimikę, działania i zachowania. Ze względu na temat tego wystąpienia
skupię się jednak na taktykach werbalnych, czyli wykorzystujących potencjał języka.
Donald Crushman w swojej teorii reguł społecznych wskazuje na trzy podstawowe
elementy, które składają się na budowany przez nas obraz samych siebie:
a. autoidentyfikatory – czyli sądy opisowe, odpowiadające na pytanie „kto ja?”. Do tej
grupy zaliczone zostaną stwierdzenia typu: mieszkam we Wrocławiu, pracuję
w księgarni, jeżdżę na nartach;
b. autoewaluacje – czyli sądy wartościujące lub oceniające, odpowiadające na pytanie
„jaki/jaka ja?”. Wyrażają one zdolności, umiejętności, relacje z ludźmi, stosunek do
życia. Ujęte być mogą w zdaniach typu: jestem ambitny, jestem lubiany przez innych,
łatwo nawiązuję kontakty;
c. standardy osobiste – czyli przekonania o własnych wartościach, marzeniach, celach.
Wypowiedzi tego typu odpowiadają na kwestię „do czego dążę”. Mogą być wyrażone
w postaci zdań typu: chciałbym awansować, marzę o własnej rodzinie, zależy mi na
samorozwoju.
Aby dokonać skutecznej autoprezentacji narrator, czyli prezentujący się, musi
skutecznie poznać samego siebie, wiedzieć, które informacje ze swojego życia chce zataić,
które szczególne podkreślić, a które musi ostrożnie przedstawić, by działały na jego korzyść.
Narrator sam musi sobie zadać pytania: kim jestem, jaki jestem, do czego dążę, a nic nie
sprzyja zadawaniu sobie tych pytań tak, jak proces opowiadania, odpowiadania na te pytania
drugiej sobie. Dla wielu Polaków moment opowiadania mi swojej historii był pierwszą okazją
do zastanowienia się nad samym sobą. Autoprezentacja drogą auto-narracji okazała się drogą
do auto-poznania.
Narracja to nic innego jak snucie historii, a proces ten ma miejsce w każdej sekundzie
naszego życia. Wszystko, co kiedykolwiek się wydarzyło, każde słowo, które kiedykolwiek
zostało wypowiedziane, jest częścią naszej przeszłości, a zatem i znaczącym pierwiastkiem
naszej teraźniejszości. Zatem narracja to opowieść, mająca swojego autora, swój przedmiot
i, mniej lub bardziej uświadamiany, motyw oraz cel uzasadniający potrzebę opowiadania 3.
Jeśli dotyczy ona własnych przeżyć i doświadczeń, mamy do czynienia z auto-narracją.
3

Dębska, U. Autonarracja – droga odkrywania i konstruowania prawdy o sobie. Warszawa, 2008, s. 115.
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Dzięki auto-narracji tworzymy siebie na użytek osób słuchających. Każda opowieść na temat
siebie, prawdziwa czy też od prawdy odbiegająca, jest opowieścią użyteczną, taką, która służy
jednostce. Jednostka dzięki autonarracji ma szansę krytycznie odnieść się do siebie samej4.
Wybrać informacje, które chce przekazać słuchaczom, ukryć te, którymi nie chce się dzielić.
Nasza narracja zdradza odbiorcom nieraz więcej, niż chcielibyśmy przed nimi
odsłonić. Mówi o naszym podejściu do tradycji i kultury, przywiązaniu do naszej „małej
ojczyzny”, ale także informuje o takich szczegółach, jak upodobanie do zdrobnień czy
skłonność do przeklinania. Odbiorca narracji, po zauważeniu i uschematyzowaniu wszystkich
jej elementów, za pomocą nieraz krzywdzących, ale niestety także pomocnych, stereotypów,
może dość skutecznie określić, z jakiej grupy społecznej wywodzi się narrator, a także jakie
wrażenie usiłuje wywrzeć na słuchaczu. To, w jaki sposób używamy języka, to, jak
posługujemy się nim na co dzień, jest naszą wizytówką. Ta szczególna wizytówka jednak,
mówi o nas nie tylko to, co chcielibyśmy przekazać innym, ale także dużo więcej. Nierzadko
zdradza także szczegóły, które nieraz niezwykle starannie, próbujemy przed innymi ukryć.
Pierwszym czynnikiem, kształtującym funkcjonowanie jednostki w świecie, jest tło
społeczne, w którym się ona wychowała. Postępowanie człowieka determinowane jest przez
grupy kulturowe, do których należał, ale także przez te, z którymi nigdy kontaktu nie miał.
Poprzez obserwację systemu wartości różnych kręgów, jednostka wykształca swój własny
światopogląd, włączając w niego idee i koncepty, które są mu mentalnie bliskie. Należy
pamiętać, że wiele akcji podejmujemy odruchowo, automatycznie, czerpiąc ze wzorców,
które dotychczas obserwowaliśmy w swoim życiu, a więc powielając zachowania rodziców,
przyjaciół czy współpracowników.
Na naszą zdolność do komunikacji wpływa jednak nie tylko rodzina, ale także grupy,
z którymi utożsamiamy się w dorosłym życiu. Już od najmłodszych lat obserwujemy
w przedszkolach czy szkołach sposób wyrażania się naszych kolegów czy koleżanek. To, jak
reagują oni na pytania nauczyciela, ich stosunek do młodszych uczniów, wartości, jakie niesie
ich język, nie pozostaje nam obojętne. Szczególnie od jednostek, które nam imponują,
przejmujemy słownictwo, styl mówienia, a czasem nawet błędny sposób akcentowania czy
intonacji. W ten sposób nie tylko wyrażamy chęć upodobnienia się do danej osoby, ale także
potwierdzamy teorię, jak znaczący jest język dla kreowania wizerunku, jak wiele ze sposobu
prowadzenia narracji można wywnioskować o drugim człowieku.

4

Dębska, U. Autonarracja – droga odkrywania i konstruowania prawdy o sobie. Warszawa, 2008, s. 37.
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Językoznawcy wraz z socjologami jednoznacznie stwierdzają, że nasz osobisty język,
jakim się posługujemy, należy traktować jako formę wyrazu naszego myślenia. Przeciętny
Polak o rozbudowanym zasobie leksykalnym posiada w swoim słowniku około 5 000
wyrazów. 44 % zasobu służy opisywaniu samego człowieka: jego wyglądu, cech
i właściwości fizycznych oraz psychicznych, jak również określaniu psychofizycznych
czynności egzystencjalnych.
Kolejne pole semantyczne dotyczy społeczeństwa, posiadając w swym obrębie także
44 % używanych przez jednostkę słów. Do tej kategorii znaczeń zaliczymy leksemy
nazywające elementy mikro- i makrośrodowiska społecznego: domu, rodziny, pracy
zawodowej, a także miasta, wsi, instytucji biurowych, kulturalnych i innych. Dużo mniejsza
część naszego słownictwa, bo 11 %, dotyczy natury, czyli krajobrazów, zwierząt, roślin czy
zjawisk atmosferycznych. Jedynie 1 % naszych zasobów wiąże się natomiast z Bogiem,
zjawiskami nadprzyrodzonymi, wiarą i Kościołem. Powyższe zestawienie dowodzi zatem
tezy o antropocentrycznym układzie zbiorów leksykalnych, doskonale tym samym obrazując,
że uwaga człowieka skupia się głównie na nim samym oraz na jego osobie, jako jednostce
funkcjonującej w społeczeństwie.
Na to, w jakim stopniu korzystamy z powyżej wymienionych stref leksykalnych,
wpływa otoczenie, w którym przebywamy i funkcjonujemy. Jeśli nasi najbliżsi nie uznają
wiary w Boga, nasze codzienne użycie słów dotyczących religii nie będzie tak wysokie, jak
u osób, dla których Kościół jest wyznacznikiem rytmu dnia czy tygodnia. Jeśli nie
wykonujemy żadnej pracy zawodowej, tematy związane z tą sferą nie pojawiają się w naszej
narracji za często, a co za tym idzie, zbiór leksemów z nią związanych także nie będzie u nas
zbyt rozbudowany. To samo tyczy się leksemów dotyczących sportów, natury czy kultury –
w naszym osobistym słowniku znajdują się przede wszystkim te wyrazy, które potrzebne są
nam do wyrażenia siebie. Nasz zasób słownictwa jest więc proporcjonalny do ogółu naszych
zainteresowań, odwzorowując jednocześnie styl życia i poglądy nasze oraz grupy społecznej,
z którą się utożsamiamy. Co zatem mówią auto-naracje Polaków w Berlinie o nich samych,
ale także o ich stosunku do świata? Korzystając z głównych kategorii autoprezentacyjnych
(kim jestem, jaki jestem, do czego dążę), przeanalizowałam auto-narracje Polaków, by
dowiedzieć się, kim są, a kim chcieliby być.
Berlińczyków polskiego pochodzenia cechuje wielka różnorodność. Polacy mimo że
nie różnią się zbytnio od swoich niemieckich sąsiadów czy współpracowników, różnią się
bardzo między sobą. W zależności od długości pobytu w Berlinie, Polacy różnie integrują się
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z międzynarodowym środowiskiem miasta i różnie podchodzą do swojej polskości. Polskich
migrantów podzielić można na tych, którzy przebywają w Berlinie ponad 20 lat, tych, co
dopiero zdecydowali się na migrację oraz tych, którzy wyemigrowali z woli rodziców czy
prawnych opiekunów. Jednak jka zauważam na tym etapie badań, wszytskich łączy fakt, że –
niezależnie od wieku, płci, powodu wyjazdu czy długości migracji łączy jedno – nikt z nich
nie czuje się migrantem.
W Polsce słowo migrant nacechowane jest negatywnie, kojarzy się z uciekinierem,
kimś, kto sobie nie poradził, musiał próbowałaś szczęścia gdzieś indziej. Na liście moich
16 pytań słowo migracja pojawia się w trzech punktach: Kiedy pytam o odczucia związane
z życiem na emigracji, o opinię na temat innych emigrantów oraz o odczucia związane
z byciem emigrantem. Co ciekawe, moi rozmówcy nie mieli problemu z opowiedzeniem mi
szczegółów z życia na emigracji, nie mieli problemów ze wskazaniem innych Polakówemigrantów, nazwaniem emigrantami swoich znajomych, sąsiadów, kolegów z Turcji czy
Ukrainy. Sami jednak nie nazywali się emigrantami. Jedni mówili o sobie Polak mieszkający
w Berlinie, inni – Niemiec urodzony w Polsce, jeszcze inni – obywatel świata, mieszkaniec
Europy, ale nikt nie chciał pozwolić na przyklejenie sobie etykiety emigranta. Na pytanie
reagowali oburzeniem, czuli się urażeni faktem, że nazywam ich migrantami. Z drugiej
jednak strony – nie mieli problemu z nazwaniem całej reszty Polaków w mieście
emigrantami. Takie zachowanie narracyjne nie świadczy o złośliwości narratora, a jedynie
o jego przekonaniu o swojej wyjątkowości. Osoba opowiadająca swoją historię wierzy, że jest
ona niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. To powszechne przekonanie panujące wśród
ludzi – jakoby nasze historie były zupełnie inne od historii.
Ciekawe także były reakcje Polaków o ich wykształcenie i wykonywaną pracę. Moi
rozmówcy bardzo zdecydowanie i głośno mówili o swoim życiu w Polsce – wykształceniu,
które tam uzyskali, pracach, które tam wykonywali, nawet jeśli były to prace bardzo
podstawowe i zaliczane raczej do mało ambitnych. Wykonywanie tych samych prac
w Niemczech jest już jednak dla nich wstydliwe. Tak samo przerwanie edukacji
w Niemczech, niezaliczenie egzaminu na emigracji powoduje u nich o wiele większe
poczucie wstydu niż w sytuacji, kiedy mówią o Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Polacy, kiedy
mówią o Polsce, o swojej ojczyźnie czują się pewnie, pamiętają pełny, kształtny i scalony
obraz samych siebie z tamtego czasu – wiedzieli wtedy, kim są. Mimo swoich porażek,
niedokończonych szkół, mało ambitnych prac – nie czuli się gorzej od innych. Ich sytuacja
byłą kiepska, ale jednocześnie nie gorsza od sytuacji ich znajomych. Mogli porównywać się
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z osobami ich otaczającymi bez ryzyka negatywnego wypadnięcia na ich tle. Inaczej jednak
sprawa się ma na emigracji. Polacy opowiadali mi o tym, że pracują fizycznie, często są
zwalniani z pracy, ich wypłaty są kiepskie, a warunki najgorsze z możliwych, zapewniając, że
to wszystko nie jest ważne, bo liczy się fakt, że w Niemczech zarabiają cztery razy więcej niż
w Polsce. Ich zapewnienia jednak nie są szczere, a potwierdza to fakt, że mówiąc o kiepskiej
sytuacji w Polsce, narratorzy nie podają jej przyczyn – zakładają, że tak po prostu jest,
uważają to za naturalne, nie widzą powodów tłumaczenia się z życia tam prowadzonego.
Natomiast opowiadając o życiu w Niemczech, niepowodzeniach, porażkach czy potyczkach,
zawsze podają powód zaistniałych sytuacji, na ogół winiąc osoby trzecie. Próbują się
tłumaczyć z tego, że się im nie udało, że zawiedli swoich bliskich. Fakt podejmowania próby
wytłumaczenia się świadczy jednoznacznie o tym, że Polacy mają świadomość, że ich życie
nie wygląda tak, jak powinno. Zakładając, ze nikt nie narzuca nam, jak powinno wyglądać
nasze życie, niezadowolenie z niego i potrzeba tłumaczenia swojej sytuacji życiowej wynika
zatem u moich rozmówców ze świadomości, że ich życie nie wygląda tak, jak oni sami by
chcieli.
Polacy na emigracji oceniani są jako leniwi i mało ambitni. Tak samo swoich krajan
oceniają sami Polacy – wstydzą się tego, że nie mówią oni po niemiecku, robią błędy
językowe, przeklinają, oszukują w pracy, nie szanują drugiego człowieka. Sami o sobie
mówią na ogół, że są bardzo ambitni i zdolni, na dowód czego przywołują na ogół mało
znaczące sukcesy sprzed lat, np. zajęcie pierwszego miejsca w konkursie fotograficznym
w przedszkolu, ale niestety potrzebują motywacji, żeby się do czegoś zabrać. Co ciekawe
narratorzy są na ogół świadomi niedorzeczności swoich tłumaczeń, choć nie wskazują na to
ich słowa. Na ich zażenowanie wskazuje ich śmiech, który następuje na ogół równocześnie
z przyznawaniem się do wstydliwej przypadłości lenistwa. Polacy śmieją się też na ogół
mówiąc o rzeczach, których nie tylko się wstydzą, ale i boją, których nie znają.
Pytani o to, jak widzą innych emigrantów na ogół rozumieją to pytanie jako pytanie
o innych Polaków. To dla mnie już pierwsza wskazówka do rozumienia sposobu myślenia
mojego rozmówcy – skupienie się na sobie, przebywanie w polskim towarzystwie, wąskie
grono znajomych, brak integracji z osobami innych narodowości – to wszystko można luźno
wywnioskować już ze sposobu rozumienia pytania. Kiedy jednak zdarza się, że pytanie to
zostaje rozumiane jako prośba o opowiedzenie o innych narodowościach w Berlinie,
odpowiedź na ogół zaczyna się od stwierdzenia: ja nie jestem rasistą, ale … i tu następuje
śmiech. Polacy w większości nie lubią Turków, co ciekawe nie potrafią podać powodu swojej
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antypatii do osób pochodzenia tureckiego. Komentują ich religię, ubiór, kulturę, jednak
zaznaczają, że coś innego jest powodem braku sympatii. Ważne jest w tym momencie
podkreślenie, że osoby narodowości tureckiej to największa grupa migracyjna w Berlinie,
zaraz potem – Polacy. To stąd wynika, rzekomo trudna do wyjaśnienia, antypatia Polaków do
Turków – z antagonizmów na tle zawodowym, Turkowie są tańszymi, a więc chętniej
zatrudnianymi pracownikami, co nie podoba się Polakom. To jedna z nielicznych sytuacji
w narracjach Polaków, kiedy nagle mój rozmówca utożsamia się z grupą, przyporządkowuje
się do społeczności Polskiej. Dzieje się tak jedynie w sytuacji opowiadania o opozycjach my
Polacy – oni Niemcy, my Polacy – oni Turcy, ja Polak – oni emigranci.
Ostatnia kategoria pytań autoprezentacyjnych: do czego dążę, jakie są moje cele?
Odpowiedź na to pytanie na ogół uzyskiwałam zadając dwa pytania bezpośrednie oraz jedno,
o ukrytym sensie. Pytając o marzenia oraz zainteresowania, sposób spędzania czasu wolnego,
chciałam się dowiedzieć, jakie są pasje Polaków, co sprawia im przyjemność, z czym wiążą
się ich marzenia. Jako hobby na ogół podawane były powszechne zajęcia, np. jazda na
rowerze, czytanie książek, chodzenie do kina. To popularne rozrywki i wszyscy z nich
korzystamy. Jednak Polacy, z którymi rozmawiałam, mimo zapewnień, ze uwielbiają takie
proste spędzanie czasu, jednocześnie tłumaczyli się, że na fajniejsze hobby nie mają czasu, bo
skupieni są na pracy. Taki komunikat niesie za sobą dwie informacje – po pierwsze,
rozmówca wcale nie jest zadowolony z form spędzania czasu wolnego, bo czuje się
w potrzebie z nich tłumaczyć, po drugie – próbuje przemycić informację o natłoku zajęć
i obowiązków, skupieniu na pracy, o tak modnym ostatnio – braku czasu.
Skupienie na karierze i zarabianiu pieniędzy okazuje się jednak często jedynie planem
na krótki czas, Polacy bowiem za wszelką cenę próbują mnie przekonać, że ich największym
marzeniem jest domek na wsi, szczęśliwa i zdrowa rodzinka, a pieniądze wcale się nie liczą.
Najczęściej jednak w auto-narracjach zaraz po zapewnieniu mnie o tym, że pieniądze
szczęścia nie dają, podkreślają, że jednak warto je mieć i skupić się na ich zarabianiu dopóki
można. Co ciekawe, marzeniem wielu z moich rozmówców byli zdrowi rodzice. To szczytne
marzenie, pokrywające się z tym, co mówili w swoich narracjach o rodzinie – opisywali
dobre relacje z bliskimi, chwalili się wielką miłością do krewnych. Wśród marzeń życzą więc
sobie, żeby rodzice byli zdrowi, a zaraz później wspominają o tym, jak małe jest ich
mieszkanie w Berlinie, jak niewygodnie byłoby mieszkać z mamą, jak bardzo nie chcieliby
przeprowadzać się do Polski. Mimo że te dwa wątki nie są na ogół powiązane w żaden sposób
słowny, następuję bezpośrednio po sobie, niejako w charakterze ciągu przyczynowo340

Anna BUREK
Autonarracja jako sposób autoprezentacji. Stereotyp polskiego migranta i samopostrzeganie się u Polaków w Niemczech

skutkowego, który wskazuje jednoznacznie na to, że życzenie zdrowia rodzicom ma służyć
ociepleniu własnego wizerunku, a jednocześnie zatuszowaniu niechęci ewentualnego zajęcia
się rodzicami, kiedy ci się będą starzeć.
Najwięcej jednak o tym, dokąd zmierzają Polacy, a właściwie dokąd chcieli zmierzać,
kiedy przyjeżdżali do Niemiec, mówią ich odpowiedzi na pytanie: opowiedz mi o swoich
rozczarowaniach. Początkowo miało to być pytanie, które umożliwi mi zebranie słownictwa
związanego z myśleniem abstrakcyjnym Polaków na emigracji. Okazało się jednak, że
nazwanie faktów z życia, które są rozczarowaniem jednoznacznie nazywa oczekiwania, które
kiedyś mieli moi rozmówcy. Jako że jest to jedno z ostatnich pytań w mojej ankiecie
badawczej, rozmówcy traktują je jako swojego rodzaju podsumowanie, wskazując najczęściej
rozczarowanie życiem za granicą, tym, że jest tak ciężko, brakiem pracy, kiepskimi
zarobkami, brakiem czasu, przyjaciół, rozpadem relacji w Polsce – rozczarowania Polaków
świadczą o ich oczekiwaniach, które zabierali ze sobą z Polski, kiedy decydowali się na
emigrację. Ich rozczarowania mówią o tym, co ich boli, co nie spełnia ich oczekiwań, co
odbiega od założonego przez nich planu. Ich rozczarowania mówią o tym, kim chcieli być,
kim myśleli, że będą, jakie życie chcieli wieść, jak wyobrażali sobie samych siebie za granicą.
I dlatego, kiedy od człowieka, który w ciągu godzinnej narracji mówi o tym, jak rewelacyjnie
żyje mu się w Berlinie, jak dobrze tam zarabia, jak wspaniałych ma przyjaciół, słyszę, że
rozczarowało go życie, wiem, że jego intencje zaprezentowania się jako człowieka
spełnionego, szczęśliwego spełzają na niczym, bo w gruncie rzeczy jest osobą nieszczęśliwą
i zagubioną.
Swoją pracą chciałam nie tylko potwierdzić fakt, że każda narracja jest próbą
autoprezentacji. Moim celem było także zwrócenie uwagi na osoby, które nieczęsto mają
szansę na budowanie, czy chociaż ochronę, swojego pozytywnego wizerunku. Jako jednostki
często wykluczone z niemieckiego społeczeństwa pozbawione są one niemalże całkowicie
prawa do zabrania głosu w swojej sprawie. Moja praca nie miała na celu tłumaczenia
motywacji osób decydujących się na migrację czy ukazywania tych ludzi w wyjątkowo
pozytywnym świetle. Pragnęłam jedynie dać im szansę na zaprezentowanie swoich
argumentów, wyjaśnienie motywów ich postępowania. Dopiero w czasie prowadzenia badań
zorientowałam się jednak, że daję tym osobom także coś więcej. Polscy emigranci
wielokrotnie podkreślali, że doceniają moje zainteresowanie ich historiami. Poruszali kwestię
szacunku do drugiego człowieka, którego nie doświadczają na co dzień. Okazuje się, że od
pracy, zarabianych za granicą pieniędzy, możliwości wyjazdu na zagraniczne wakacje, dużo
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bardziej wartościowa jest dla nich zwykła rozmowa, która świadczy o tym, że nie są
społeczeństwu oni zupełnie obojętni, że mimo wszystko, są częścią naszego społeczeństwa.
Że zasługują na uwagę.

Summary
In order to present the problems that Poles face every day in Berlin, the article begins
with a presentation of the main stereotypes still operating on Polish people in Germany. In the
following paragraphs the article turns into the theoretical issues related to the research
methodology, to the theme of self-presentation, autonarration and the importance of language
for the above processes. The last part of the piece focuses on the analysis of the main
narrative behaviors of Poles living in Berlin.
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STAROŚĆ W „POLITYCE” (1999-2015) – KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU
Maria RUDNICKA
Discourses about old age in “Polityka” (1999-2015) in light of Critical
discourse analysis

Abstrakt: Old age is a topic, which gradually becomes less tabuized in the public discourse
in Poland. It has been discussed more and more in various contexts over last 20 years. As the
analysis of the depictions of elderly life in Poland in "Polityka" magazine shows in years
1999-2015 the way in which it has been presented and discussed, has changed significantly
and has became much more varied. At first only the social topics of retirement, pensions
and support as well as changes in demography were discussed. As time has progressed
a broader spectrum of topics has been undertaken. This can lead to a conclusion that polish
society is starting to get more comfortable with talking about old age and related topics.
Keywords: ageing, discours, image of old age, opinion forming media
Contact: Uniwersytet Wrocławski; maria.rudnicka@uwr.edu.pl
Celem badań jest odpowiedź na pytanie, jak w czasach tabuizacji starości,
w społeczeństwie starzejącym się, przedstawiana jest starość i jak obraz ten zmienił się
w ciągu 17 lat (1999-2015) w jednym z najbardziej opiniotwórczych tygodników w Polsce
(„Polityka”). Badania przeprowadzono stosując krytyczną analizę dyskursu.
Wstęp
Każdy z nas prędzej czy później zestarzeje się. Jest szansa, że ten okres – zwany
czasem trzecią młodością – potrwa nawet około 20 lat, w XX w. bowiem spełniło się
odwieczne ludzkie marzenie o długim życiu. Prawdopodobnie pokolenia dzisiejszych
dwudziesto-, trzydziesto- czy czterdziestolatków będą miały możliwość przygotować się do
trwającej niemal jedną czwartą życia późnej dorosłości. Wiele jednak z tych, którzy teraz
osiągają trzeci wiek, zostało zaskoczonych długością czekającej ich starość (i może to być
pozytywne lub negatywne zaskoczenie).
To, jak o tym okresie życia pisze się w prasie, szczególnie – opiniotwórczej, może
(ze względu na siłę przekazu i kreowane wzorce) zaważyć w dużym stopniu na jakości życia
w starości poszczególnych jednostek oraz na podejściu całego społeczeństwa do tego okresu
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życia. Krytyczna analiza dyskursu pozwala na zdiagnozowanie problemów, nazwanie ich
i daje nadzieję na zmianę społeczną.
W artykule opisana zostanie starość – fenomen i tabu XX w. Wyjaśnione zostanie
także, czym jest tabu i dlaczego starość jemu podlega. Autorka także opisze, czym są: dyskurs
i krytyczna analiza dyskursu oraz przedstawi wyniki analizy tekstów o starości zawartych
w tygodniku „Polityka” w okresie 1999-2015 (ilość, tematyka, tytuły) i płynące z niej
wnioski.
Starość – społeczne novum
Kontynent europejski uważa się za jeden z głównych regionów zaawansowanego
starzenia się społeczeństw. Proces ten rozpoczął się w XIX w. w wyniku poprawy warunków
życia, wzrostu higieny oraz industrializacji. Nazywa się go rewolucją demograficzną: w jego
wyniku zmieniła się struktura ludności, a to spowodowało nieodwracalne przeobrażenia
w różnych obszarach życia społecznego (Pędich 1999: 129).
Wydłuża się przeciętne trwanie życia ludzkiego oraz systematycznie wzrasta odsetek
osób powyżej 65. roku życia. Szacuje się, że na ziemiach historycznie polskich na przełomie
XIX i XX w. średnia długość życia wynosiła niewiele ponad 34 lata. Na początku XX w. –
około 42 lat, w latach 1952-1953 – średnio 61 lat, (Worach–Kardas 1999: 86), by do lat 90.
utrzymywać się na poziomie około 70 lat. W 2000 r. średnia długość życia w Polsce to już 78
lat (Gawryszewski 2005).
W wyniku rewolucji demograficznej nastąpiła zmiana struktury społecznej. Na
początku XX w. 49,2 % ludności ziem polskich stanowiły dzieci i młodzież, 47,2 % – ludność
dorosła; udział osób powyżej 65 r. ż. był minimalny – wynosił zaledwie 3,6 %. W połowie
stulecia dzieci i młodzież stanowiły już tylko 39,0 %; dorosłych było 55,7 %, a ludzi powyżej
65 r. ż. – 5,3 %. W 2000 r. najmłodsza grupa liczyła 27,5 %, dorosłych było 60,2 %;
liczebność grupy najstarszej wzrosła ponad dwukrotnie i wynosiła 12,3 % (Gawryszewski
2005: 328). Tendencja wzrostowa ma się utrzymywać – według prognoz w 2030 r. niemal
jedna trzecia społeczeństwa (29,8 %) osiągnie wiek wyższy niż 60 lat (Ochocki 1999:
150-151).
Ze zmianą demograficzną wiążą się problemy finansowe osób starszych (system
emerytalny, który ich obejmuje, nie jest w stanie zapewnić godnych środków finansowych),
polityki społecznej (w zasadzie brak jest pomysłu, jak pomóc ludziom starszym, jak odnaleźć
miejsce w społeczeństwie dla nich i z nimi), medycyny (niemal nie ma w Polsce geriatrów).
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W wyniku komputeryzacji zmieniła się też rola społeczna starców. Nie są tak biegli
w korzystaniu z najnowszych technologii (o ile w ogóle korzystają z nich) – to domena
młodszych pokoleń. Ich doświadczenie życiowe nie wzbudza więc już szacunku, nie jest
potrzebne – nie stanowi wartości, co sprawia, że przestają być autorytetami. O zaniżeniu
pozycji ludzi starych decyduje także przejście na emeryturę. Osoby przydatne – takie, które
pracują – stoją wyżej w hierarchii społecznej niż ludzie niepracujący. Odejście z pracy
zawodowej skazuje na nieużyteczność nie tylko na rynku pracy, ale też w życiu społecznym.
Starość jako tabu
Kulturę jako system ograniczeń naturalnych zachowań człowieka przeciwstawia się
naturze. Budują ją zakazy, wyrażające się m. in. przez tabu obowiązujące w ludzkich
wspólnotach. Tabu zawiera wszystko to, co jest objęte zakazem społecznym: zachowania,
których nie należy praktykować, tematy lub czynności wstydliwe, niebezpieczne,
kontrowersyjne lub zakazane w pewnych okolicznościach (Dąbrowska 1993: 15-17). Nie ma
kultury bez tabu. Silniej działa ono w niższych, mniej rozwiniętych warstwach społecznych,
w odniesieniu do praktyk religijnych, oraz do tego, co groźne i niebezpieczne (Widłak 1968:
10).
Wyróżnia się istnienie tabu językowego i społecznego. Tabu językowe to rodzaj
cenzury, która nakazuje omijanie używania pewnych słów; przejawia się m.in. jako
eufemizm. Wyrazem tabu społecznego są gesty, zachowania i obyczaje. Zakres tematyczny
dotyczy spraw, których nie wypada (są to: seks, wydalanie, sfera intymna, jedzenie, religia
i polityka) i tego, czego się boimy (tu przykładem będzie mówienie o raku jako
o „najstraszliwszej chorobie XX wieku”; Dąbrowska 1993: 21).
Choć w dawnej słowiańszczyźnie słowa starość, starzec kojarzyły się z szacunkiem,
dostojeństwem i wynikały z ważnej roli starych ludzi w społeczeństwie, dziś starość stanowi
tabu: społeczeństwo nie mówi o niej. Dzieje się to w wieku dwudziestym, kiedy spełniło się
marzenie ludzkości o długim życiu. Dziś starość konotuje to, co negatywne: zużycie,
nieaktualność, nieadekwatność. Zapewne wiąże się to z tym, że późna dorosłość niesie pewne
ograniczenia i utrudnienia: choć żyjemy dłużej, nie starzejemy się w zdrowiu, wiele osób na
emeryturze zmaga się z deficytami finansowymi (szczególnie w Polsce starość jest trudnym
doświadczeniem).
Jest jeszcze kilka innych powodów negatywnego podejścia do starości. Jeden z nich to
fakt, że czasy, w których żyjemy, to czasy kultu ciała i młodości. Ceni się piękno, gibkość
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i witalność, tak typowe dla początkowego okresu życia. Młodość stanowi wartość samą
w sobie, nie traktuje się jej jako naturalny okres przejściowy między dzieciństwem
a dojrzałością. Drugą przyczyną jest to, że żyjemy w kulturze, w której można wiele, a każdy
człowiek sam odpowiedzialny jest za siebie – wszystko (także to, kim jesteśmy) zależy od
indywidualnej decyzji (Jastrzębski 2009: 283-284). Wszelkie utrudnienia na drodze do
stwarzania siebie to powody do wstydu stanowiące upokorzenie.
W związku z tym ludzie nie chcą się starzeć a społeczeństwo udaje, że ta nie istnieje.
Przez długi czas nie mówiło się więc o niej, stopniowo usuwając ją z dyskursu publicznego,
i przenosiło do sfery prywatnej. Brak starości w środkach masowego przekazu to brak
wzorców osobowych dla ludzi dojrzałych i starszych, autorytetów, z którymi mogliby się
utożsamiać – media bowiem, wytwarzając informację, konstruują te wzorce. W wyniku tego
osoby starsze stały się niepopularne, obce, niepożądane a to doprowadziło do podwójnego
unieobecnienia (unieobecnienia podwójnie znaczącego): osoby stare są wyobcowane dla
społeczeństwa i same dla siebie. Nie można ich zaakceptować, bo – zgodnie z komunikatem
medialnym – nie nadają się do tego (Zierkiewicz 2005: 233-234). Wszystko to spowodowało,
że starzy ludzie stali się kulturowo obcy i znaleźli się poza głównym nurtem współczesnej
rzeczywistości. Dziś stopniowo, w wyniku działań różnych osób i instytucji wracają do
przekazu medialnego – przykładem może być cykl „Telewizyjny Klub Seniora” we
wrocławskiej telewizji regionalnej czy seria prowadzona przez żonę byłego prezydenta
Polski, Jolantę Kwaśniewską, pt. „Oswoić starość”, emitowana w publicznej telewizji,
w programie śniadaniowym.

Dyskurs i jego analiza
Dyskurs to działanie językowe. Tworzą go znaki językowe: dźwięki, leksemy,
struktury gramatyczne. Każda wypowiedź powstaje w określonej sytuacji społecznej
i w odniesieniu do niej, dlatego w odbiorze tekstów kontekst społeczny odgrywa ważną rolę
(van Dijk 2001:10). Konteksty te nie są dane raz na zawsze. Wypowiedź i kontekst łączy
relacja dialektyczna.
Poprzez sposób konstruowania komunikatów, dobór słownictwa czy środków
retorycznych użytkownicy języka wyrażają opinie i ideologie. I tym samym poprzez język
budują relacje społeczne, także m.in. relacje władzy. Niebezpieczeństwo kryje się w tym, że
wypowiadanie pozwala na powielanie pewnych schematów: charakterystyczne cechy
komentarzy wobec imigrantów mogą przyczynić się do szerzenia rasizmu (van Dijk 2001:
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30). Negatywne mówienie o kobietach utrzymuje ich wykluczenie społeczne. Negatywne
pisanie o starości może szerzyć ageizm i gerontofobię. Dlatego właśnie badanie dyskursów
jest tak ważne: pozwala na diagnozowanie określonych problemów społecznych. Celem
badań prowadzonych za pomocą krytycznej analizy dyskursu (KAD) jest zmiana. Metoda ta
pozwala na niezachowanie obiektywizmu i na zaangażowanie badacza. Dotychczas badania
nad dyskursem wykorzystywano do opisu problemów związanych z kulturową tożsamością
płciową czy pochodzeniem etnicznym. Warto zastosować je także do badań nad starością – bo
będzie ona dotyczyć każdego członka społeczeństwa.

Badania i obserwacje
Autorka postanowiła zbadać, jak zmieniło się pisanie o starości w latach 1999-2015
w jednym z najbardziej opiniotwórczych czasopism polskich (nakład około 120 000
egzemplarzy), wydawanym bez przerwy od 1957 r. – w tygodniku „Polityka”.
Wychodząc od teorii, że starości nie ma w mediach, skupiła się na tym, by policzyć
ilość artykułów w poszczególnych rocznikach: czy jest ona stała, czy się zmienia – jeśli tak,
w jaki sposób (i od czego to może zależeć). W tygodniku tym uwagę zwracają tytuły, dlatego
też to na nie zwrócono szczególną uwagę, by zobaczyć, jaki obraz starości tworzą. Gdy ktoś,
przeczytawszy tytuł, nie zdecyduje się na lekturę całości tekstu, obraz, który powstanie z nich,
będzie najważniejszy – tytuły mają więc istotne znaczenie dla konstruowania dyskursu
o starości.
Ilość artykułów dotyczącej późnej dorosłości w poszczególnych latach jest
następująca:
1999 – 20

2010 – 16

2000 – 16

2011 – 26

2001 – 8

2012 – 45

2002 – 16

2013 – 33

2003 – 19

2014 – 14

2004 – 10

2015 – 22

2005 – 9
2006 – 24
2007 – 12
2008 – 23
2009 – 18
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W tych liczbach trudno wyznaczyć jednoznaczną tendencję. Jedynym pewnikiem jest,
że 45 artykułów o starości pojawiło się w 2012 r., który został ogłoszony przez Parlament
Europejski Rokiem Aktywności Osób Starszych i Aktywności Międzypokoleniowej. Można
wnioskować więc, że poruszenie tematu na forum międzynarodowym wpłynęło na
świadomość problemu (wydano wtedy dodatek „Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny
Polityki. Tom 9. Jak się pogodzić z upływającym czasem” w całości poświęcony problemom
starości). W pozostałych latach liczebność była zmienna, ale od 2006 r. stale nieznacznie
wyższa (średnio), bo w żadnym roku liczba tekstów nie spadała poniżej 10 (do 2005
r. dwukrotnie opublikowano ich mniej niż 10).
To, co ważne, nie odbija się zatem w ilości tekstów, a w ich tematyce1. W 1999
r. tematem dominującym (w związku z przeprowadzoną dwa lata wcześniej reformą
emerytalną) była sytuacja finansowa przyszłych emerytów i rencistów: napisano na ten temat
12 artykułów. Dwukrotnie w ciągu roku podjęto temat stylu życia; trzykrotnie: demografii
i starzejącego się społeczeństwa. W 2000 r. pisano o emeryturze i rencie, o sytuacji
demograficznej i prognozach zmian. Pisano o chorobie Alzheimera; o stylu życia
i o receptach na szczęśliwą starość. W 2001 r. ponownie pojawił się temat emerytur i OFE.
Był też temat śmierci. Pisano o operacjach plastycznych w Ameryce. Umieszczono przepisy
na dłuższe życie. W 2002 r. tematy to: choroba Alzheimera, emerytura i renta, rozwój
w późnej dorosłości, demografia, a także polityka społeczna i gospodarka wobec starości.
Nowe tematy przyniósł rok 2003. Poza emeryturami i rentami oraz problemami
demograficznymi, to były: późne ojcostwo, przemijanie, wdowieństwo i testamenty.
W kolejnym, 2004 r., nie pojawiły się nowe wątki dotyczące starości. Natomiast w roku
kolejnym po raz pierwszy podjęto tabuizowany nawet wśród kobiet temat menopauzy. Pisano
także o przeszczepach komórek. Pojawił się tekst dotyczący Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego „Dialog”, który komentował starość – to indykator tego, że sztuka zaczęła mówić
o starości. Kolejne zagadnienie, które podjęto, to genetyka i długowieczność.
W 2006 r. po raz pierwszy pisano o odwróconej hipotece. Podejmowano wątek opieki
społecznej wobec starości. Przedstawiono także problemy, z którymi muszą borykać się
osoby w tym wieku: nadużywanie leków, ageizm na rynku pracy, dziedziczenie; opisano
starość jako problem młodych pokoleń. Także w 2007 r. po raz pierwszy poruszono temat
dotychczas w mediach nieistniejący: przemoc dzieci wobec starszych rodziców. Kolejny rok
1

Ze względu na ograniczone rozmiary tekstu podane zostaną w wyliczeniu tematy, które były najistotniejsze
i które są indykatorami zmiany.
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obfitował w znaczną liczbą artykułów. Po raz pierwszy napisano o starych małżeństwach,
o alkoholizmie starszych samotnych kobiet oraz o śmierci matek dzieci niepełnosprawnych.
Zróżnicowano jesień życia kobiet i mężczyzn. W 2009 r. pisano o tym, co dzieje się, gdy
odchodzą dzieci z domu, o sensie starzenia się i zgodzie na śmierć. Ważnym tematem były
samobójstwa starych ludzi. Kolejny rok przyniósł opowieść o małżeństwie 24-letniej kobiety
z 84-latkiem. W 2011 r. więcej (w stosunku do poprzednich lat) pisano o edukacji po
50. r. ż. Prezentowano też systemy emerytalne w Szwecji i w Chile. W następnym roku –
w którym opublikowano najwięcej tekstów – wielokrotnie podejmowano problematykę
sposobów na pozytywną starość i odpowiedzialności za nią; o rozwoju w późnym wieku;
przedstawiano też dzieje starych ludzi w różnych epokach. Nowymi tematami były:
przestępczość i seksturystyka jako ucieczka od starości, późna dorosłość w mediach
i poczucie bycia niepotrzebnym. Nowe spojrzenie przyniósł rok 2013. Mówiło się wtedy
o eutanazji i o e-zmarłych, o pracy w późnej dorosłości (ludzie starzy są w znacznie lepszej
kondycji niż ich przodkowie pół wieku temu) i o nienawiści, która pojawia się w starych
małżeństwach (!). W 2014 r. powstał artykuł mówiący o starości chorych z zespołem Downa.
Poruszono temat problemów zdrowotnych oraz starości kobiet. A w 2015 r. dziennikarze
„Polityki” podjęli kwestię tabuizowania starości i problemów psychicznych jesieni życia.
Dotykano przemilczanych (albo nieistniejących wcześniej) kwestii późnego rodzicielstwa
i rozwodów w późnej dorosłości oraz starości homoseksualnej.
Przez wszystkie lata co roku poruszano tematy demografii i świadczeń finansowych
(najwięcej i najczęściej). Konsekwentnie – rzadko, ale co roku – pisano o chorobie
Alzheimera. W każdym roczniku pojawiały się co najmniej dwa razy opowieści o znanych
starych ludziach. Dużo pisano o problemie opieki nad schorowanymi starcami i o tym, kto
powinien być za to odpowiedzialny (rodzina czy system opieki społecznej).
Ciekawym dopełnieniem obserwacji dotyczących tematów jest wspomniana wcześniej
analiza tytułów2. Tytuły, z którymi można się spotkać, to: „Srebrne tsunami” – odczytuje się
to jako wyraz strachu przed nieuchronną katastrofą naturalną; „Goni nas starość” – oznacza,
że trzeba przed nią uciekać; „demony demografii” przywodzi skojarzenie ze starością jako
niepokojącym zjawiskiem ponadnaturalnym. Nie tylko starość, ale też starzy ludzie, niosą
zagrożenie: „Rencista atakuje”.

2

Podobnie jak w przypadku tematów, przedstawię wybór analizy tytułów ze względu na ograniczony rozmiar
tekstu.
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Pojawia się tytuł „Kraina przezroczystych” – to przywołuje jednoznaczne skojarzenie
dotyczące ludzi starych jako niewidocznych i ignorowanych, dodatkowo komunikuje, że
starość znajduje się w osobnej krainie, gdzieś obok. Uwięzienie tam sygnalizują także takie
tytuły, jak: „Staruszek więzień”, „Uwięzieni we mgle” czy „Powiązanie z pelargonią”.
Tytuł: „Starość czy radość” daje wybór, który mówi, że starość nie może być
pozytywna. Dlatego też nie chce się jej: „Zabierzcie ode mnie starość”. To wszystko prowadzi
do tego, że zamyka się ludzi starych w „domach niespokojnej starości” lub w „domach
burzliwej starości”. Ten okres życia nie wiąże się ze spokojem. Może od niej jest ucieczka
albo uleczenie, skoro istnieje „lekarstwo na starość?”
Starego człowieka łatwo oszukać: istnieje na to sposób („Jak się buja emeryta”).
„Złota jesień na szaro”, „Chmury nad emeryturą” – to zapowiedź, że finansowo łatwo
w starości nie jest; a to prowadzi do konieczności rezygnacji z przyjemności: „Emerycie,
skreśl deser!”.
Ten okres życia niesie dużo niebezpieczeństw: może to być „rdza w głowie” albo
„białkowa degeneracja”. Warto zastanowić się także, „co czyha w żyłach”. Starzy ludzie są
samotni („Samotni właściciele lodówek”), zażywają zbyt dużo leków („Lekożercy”),
wszystko ich boli („Omnibolizm”).
Tytuły są pełne niepokoju, wręcz budzą strach. Są też pozytywne, np.: „Aktywuj się
i aktywniej”, „Starość ma przyszłość”, „Życie zawsze jest szansą”, „Jak zostać szczęśliwym
staruszkiem”, „Moc siwych włosów, czyli jak się dobrze zestarzeć”. Tytuły pozytywne
dotyczą procesu starzenia się i o przygotowaniu do niego, te o wydźwięku negatywnym
opisują starość tę, która jest.

Podsumowanie
Analiza pozwala zauważyć, że w opiniotwórczym tygodniku „Polityka” mówi się
o starości. Choć od końca XX w. wzrosła tylko w nieznacznym stopniu ilość tekstów
podejmujących ten temat, zmianę notuje się w tematach. To mogłoby świadczyć o tym,
że społeczeństwo zauważa problem i – podejmując go w dyskursie – akceptuje go, co
prowadzi do detabuizowania. Szczególnie, że starość przestaje być widziana w sposób
homogeniczny: stary człowiek to już nie tylko emeryt (choć przez wszystkie lata mówi się
o sytuacji finansowej) czy chory na Alzheimera. Stary człowiek może mieć płeć i związane
z nią problemy (np. menopauza). Może mieć także inne trudności, takie jak depresja
i alkoholizm. Zauważa się problem przemocy dzieci wobec starych rodziców. Stale
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podejmowany jest też temat opieki nad starymi ludźmi. Można więc wnioskować, że
następuje swoiste oswajanie tego, co dotychczas obce.
Jednocześnie ciekawa rzecz dała się zaobserwować w tytułach. Można wyznaczyć
dwa ich rodzaje. Te, które zapowiadają teksty mówiące o starości obserwowanej przez
autorów, są pełne negatywnych emocji, budzą niepokój; rysują starego człowieka jaka osobę
naiwną, samotną, nieporadną, uwięzioną w swojej starości. To świadczy o tym, że ten okres
życia i wiążące się z nim ograniczenia wciąż budzą strach i stres i że przed polskim
społeczeństwem jeszcze długa droga w związku z oswajaniem starości. Tytuły do tekstów
zachęcających do przygotowania do starości (tendencja druga) – jednoznacznie pozytywne –
dają nadzieję, że jest to możliwe.

Summary
Old age is a topic, which gradually becomes less tabuized in the public dicourse
in Poland. It has been discussed more and more in various contexts over last 20 years. As the
analysis of the depictions of elderly life in Poland in "Polityka" magazine shows in years
1999-2015 the way in which it has been presented and discussed, has changed significantly
and has became much more varied. At first only the social topics of retirement, pensions and
support as well as changes in demography were discussed. As time has progressed a broader
spectrum of topics has been undertaken. This can leed to a conclussion that polish society
is starting to get more comfortable with talking about old age and related topics.
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„TO NIE INSTRUKCJA DO CZYNNOŚCI, KTÓRA BY NARZUCAŁA PRZEMOCĄ
SWĄ PRAWDĘ” – PROBLÉMY SVOBODY JOSEFA ZVĚŘINY
Joanna BRODNIEWICZ
“It is not an instruction for activity, which would impose its truth” – Problémy svobody
by Josef Zverina

Abstract:In the article, I make an attempt to define a notion of freedom considered after
the Prague spring by the one of the significant representatives of the Czech catholic
intelligentsia, Josef Zverina. Following his example, I take into account a look at freedom
presented from the view-point of its ideological and political aspects along with those
concerning freedom of culture and art, and religious tolerance.
Keywords: Czech catholic intelligentsia, Josef Zverina, Prague spring, freedom
Contact: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; jbrodniewicz@gmail.com
W latach 1968-1989, podczas ostatniego etapu dążenia Czechów do odzyskania
niepodległego państwa Josef Zvěřina (1913-1990)1 – historyk sztuki, teolog, więzień obozów
hitlerowskich i komunistycznych, sygnatariusz Karty 77, członek rady redakcyjnej
samizdatowych „Lidových novin”, dysydent, wielokrotnie wypowiadał się na temat wolności.
1

Josef Zvěřina (ur. 3.5.1913, Střítež, zm. 18.8.1990, Netunno Włochy), ksiądz, jeden z najbardziej znaczących
czeskich teologów i opozycjonistów XX wieku. Studia teologiczne ukończył w Rzymie na Papieskim
Uniwersytecie Laterańskim, święcenia przyjął 11 lipca 1937 roku. W 1938 roku wrócił do Czech. Pracował jako
kapelan w Falknowie i w Pradze. Podczas drugiej wojny światowej był więziony przez Niemców w Zásmukách.
W latach 1946–1947 przebywał w Paryżu na stypendium, kończył tam dysertację z zakresu historii sztuki. Po
powrocie stworzył grupę złożoną z intelektualistów, publicystów, księży, do której należały wybitne postaci
ówczesnej doby. W 1948 roku na Uniwersytecie Karola w Pradze obronił doktorat. Włączył się w prowadzenie
kół „Rodziny” i duszpasterstwo akademickie. Z tego powodu w 1952 roku został powołany do Pomocnych
technickich praporów. W latach 1952–1965 przebywał w komunistycznych więzieniach. Następnie pracował
jako palacz, sprzedawca, a także robotnik czy kustosz składnicy w Galerii Narodowej w Pradze. Włączał się
intensywnie w działania Kościoła podziemnego i w opozycję. Podczas praskiej wiosny prowadził wykłady na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze. W tym czasie utworzył i rozpoczął redagowanie
teologicznego czasopisma „Via”, które prowadził do 1970 roku. Od lat 70. XX wieku na tajnych kursach „Żywa
teologia” miał wykłady dla księży i świeckich z teologii. Jako jeden z pierwszych sygnował Kartę 77. Był
jednym z najważniejszych doradców kardynała Františka Tomáška. Jako członek rady redakcyjnej włączał się w
redagowanie samizdatowych „Lidových novin”. Współtworzył Občanské fórum. W 1988 roku otrzymał na
Uniwersytecie w Tybindze doktorat honoris causa. Po 1989 roku został dziekanem honorowym Katolickiego
Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Karola w Pradze. W 1990 roku odpowiadał za studia zaoczne dla
świeckich. Wybrano go na pierwszego prezydenta powstałej w 1990 roku Křesťanskiej akademii. Został
pośmiertnie odznaczony Orderem T. G. Masaryka in memoriam.
Prace polskich teologów poświęcone Josefowi Zvěřinie: Mizia 2007, Szendzielorz 2009 roku. Obaj badacze
napisali też kilka artykułów na temat teologii agape. Tę tematykę poruszył również Bugel 1993.
O Josefie Zvěřinie patrz m.in.: Křížková 1995; Kantůrková 1993, Novotný 2013, Dolista 1998. Polska recepcja
dzieł Josefa Zvěřiny: Brodniewicz 2013.
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Czynił to zarówno poprzez swoją działalność polityczną i społeczną, jak i poprzez twórczość.
Z oczywistych powodów była to jedna z istotnych kwestii nurtujących ówczesnych Czechów.
W czasach komunizmu, a w szczególności w okresie po inwazji wojsk Układu
Warszawskiego, do Czechosłowacji w dużej mierze nie docierały publikacje zachodnich
filozofów, wszelka niemarksistowska literatura była zakazana, kontakt z nowymi prądami dla
intelektualistów był utrudniony, mieli oni znaczną trudność w prowadzeniu dialogu ze
światem kultury i nauki. Zvěřina starał się w swoich pracach i wykładach przekazywać
wiedzę dotycząca filozofii, teologii czy historii sztuki. Problem wolności pojawiał się w nich
wielokrotnie.

Odnosił

się

do

niego

zarówno

w

artykułach2,

skryptach,

jak

i w korespondencji3. Kwestia wolności pojawia się także w jego najwybitniejszym dziele
Teologii agapé.
Problémy svobody ukazały się w pierwszych numerach nowo powstałego po praskiej
wiośnie czasopisma „Via”, które Zvěřina powołał i redagował wraz z Oto Mádrem. Tekst był
reakcją na toczące się w Czechosłowacji wydarzenia. Autor chciał usystematyzować pojęcie
wolności, ukazać jego wieloaspektowość, wskazać, jak jest ono ważne i kluczowe dla życia
człowieka i jego relacji z innymi i światem.
Zvěřina stwierdził, że problem wolności nurtuje ludzkość od „kiedy tylko człowiek
jest zdolny do wyższej refleksji” (Zvěřina 1968a: 6). W antyku pojęcie wolności było
związane z fatum, we wczesnym chrześcijaństwie ze Starym i Nowym Testamentem,
w średniowieczu wiązało się z nauką o łasce i predestynacji, a w czasach nowożytnych
z dotyczyło relacji wolnej jednostki wobec społeczeństwa, sił politycznych na płaszczyznach
moralnej i kulturowej. Josef Zvěřina zastanawiał się, w jaki sposób widziano problem
wolności w niedalekiej przeszłości4, a jak patrzyło się na niego po praskiej wiośnie. Wyróżnił
cztery płaszczyzny. Największą wagę ma płaszczyzna ideologiczna. Zvěřina zwracał uwagę,
że gdy dana ideologia uznaje, iż niesie absolutną, pewną prawdę, zawsze rodzi to problem
2

Można wymienić np. artykuły Náboženská svoboda v oficiální propagandę poświęcony wolności religijnej
(Zvěřina 2003:124-127) czy Tvář českého listopadu 1989 (Zvěřina1990a: 2; 1990b: 3-4) – tekst powstał dla
„Tygodnika Powszechnego”, Zvěřina omawiał w nim przyczyny aksamitnej rewolucji i przedstawiał nowe
zadania stojące przed Czechami w obliczu odzyskania wolności.
3
Należy wspomnieć choćby listy dotyczące Karty 77, które Zvěřina napisał do siostry zakonnej (Zvěřina 2002:
9-11), do kardynała Františka Tomáška (Zvěřina 2002: 9-11) czy do jednego ze współbraci (Zvěřina 2002: 9-11).
Najważniejszy w tym kontekście jest list do Františka Tomáška, który przełamał niechęć kardynała do Karty
i spowodował otwarcie Kościoła wobec jej sygnatariuszy i idei. Jak pisał Oto Mádr, Zvěřina „na podstawie
bogatej dokumentacji biblijnej, kościelnej i teologicznej umieszcza problem we właściwym pełnym kontekście”
(Zvěřina 2002: 7-11). Ważne w kontekście różnych aspektów wolności są także: list skierowany do Gustáva
Husáka napisany 29 marca 1988 roku (Zvěřina 2003: 121-122) czy do przewodniczącego organizacji Pacem in
Terris z 1977 roku (Zvěřina 2003: 128-13).
4
Josef Zvěřina pisał swój tekst po praskiej wiośnie.
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wolności, szczególnie u tych, którzy nie uznają danej ideologii, ale z czasem także u tych,
którzy ją uznali, lecz zderzyli się z relatywnością.
Kolejną płaszczyzną jest płaszczyzna polityczna. Zvěřina dostrzegał tu problem
związany z dwoma przeciwieństwami: demokracją i dyktaturą. Pisał: „Żadna dyktatura nie
ogłosiła zniszczenia wolności, ale każda na swój sposób ją hamuje. Żadna demokracja nie
może zrealizować wolności absolutnej” (Zvěřina 1968a: 6).
Dla autora z racji wykształcenia szczególne znaczenie miał problem wolności sztuki.
Poruszał zagadnienie teorii sztuki, zauważył, że znaczna część literatury dotyczącej historii
sztuki dotyka kwestii wolności twórczości artystycznej i życia kulturalnego. Sygnalizował, że
rodzi to problem.
Czwartą płaszczyznę stanowi tolerancja religijna. Zvěřina stwierdza, że mamy do
czynienia z traktowaniem wiary jako antypaństwowej ideologii, dlatego jej wolność została
ograniczona do minimum.
Autor zastanawiał się, jak mogło do tego dojść XX wieku, w „najbardziej postępowym
systemie państwowym” (Zvěřina 1968a: 6). Zvěřina próbował odnaleźć przyczynę takiego
stanu rzeczy. Stawiał pytanie, jakie były źródła tej deformacji, czy zawiniło błędne prawo,
czy wolność była wystarczająco prawnie chroniona, czy może należy zweryfikować pojęcia
i pryncypia. Uważał, że trzeba na nowo przemyśleć tę problematykę.
Według Zvěřiny z punktu widzenia filozofii należy wyjaśnić pojęcie wolności, jego
funkcje: względność i dynamiczność, warto także spojrzeć na wolność z punktu widzenia
teologicznego, z perspektywy wiary.
Autor stwierdził, że wolność jest wpisana w naturę człowieka, dlatego nikt nie odważy
się zaprzeczyć jej istnieniu. Jest ona koniecznością, a czasem nawet przymusem. Stanowi
realizację natury, jest samorealizacją człowieka, to możliwość wyboru i podejmowania
decyzji. Dopiero wtedy mamy do czynienia z prawdziwą wolnością. Zdaniem autora, są to
kryteria wolności, o które trzeba się szczególnie troszczyć.
Zvěřina uważał, że nie wystarczy deklaracja wolności, trzeba także przeanalizować
możliwość wyboru. Ostrzegał jednak, że na płaszczyźnie praktycznej wybór środków może
zagrozić wolności, gdy zostaną użyte wszelkie metody, bez względu na skutek, byle tylko
wiodły do celu. Autor przestrzegał, że wolność jest zawsze zagrożona, kiedy mamy do
czynienia z przemocą, kłamstwem, przekrętami, zatajaniem prawdy, pomówieniami, uważał,
że takie wybory powinna odrzucić zarówno strona walcząca, jak i zwycięska, bez względu na
to, kto zaleciłby takie postępowanie.
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Według Zvěřiny, wiele złego czyni relatywizowanie wolności. Człowiek nie jest
całkowicie wolny. Nie istnieje także przymus bycia wolnym.
Autor przypomniał, że do tej pory uznawano, że wolność to poznana, uświadomiona
konieczność5, nie jest to oczywiście wyczerpująca definicja wolności. Zvěřina uznał, że tym
bardziej nie może być ona „instrukcją do czynności, która by narzucała przemocą swą
prawdę, co było teoretycznie głoszone i zrealizowane w praktyce w niedawno minionych
czasach” (Zvěřina 1968a: 7). Autor stwierdzał, że ponieważ wolność jest względna, nie jest
koniecznością, gdyż pozostawia przestrzeń przeciwnym poglądom. Te obowiązują
w dziedzinie poznania i w przestrzeni wolnego wyboru: przyczyna wolności leży w rozumie,
jej nosicielem jest wola.
Dla autora oznaczało to, że wolność jest ograniczona poprzez prawdę, dobro i system.
Za istotne uznaje dociekania dotyczące ograniczeń wolności.
Zvěřina zauważył, że w życiu politycznym wolność wyraża się w demokracji,
analizując życie polityce doszedł jednak do wniosku, że jako taka demokracja nie istnieje,
możemy wyróżnić tylko jej ograniczenia i wyznaczniki. Wymieniał różne rodzaje demokracji:
chrześcijańską, socjalistyczną, ludową, społeczną. Twierdził, że żadna nie może siebie
uznawać za wszechwiedzącą i wszechmocną.
Według Zvěřiny wolność nie może być pojmowana statycznie, jako dany stan. Jest
ona relacją międzyludzką, która się nieustannie tworzy. Potrzeba więc nie tylko wolnej
twórczości, ale wręcz sztuki wolności, kultury wolności. Trzeba wychowywać w wolności.
Autor uważał, że potrzebny jest społeczny wysiłek, „aby dozwolone było nie tylko wszystko,
co nie jest zakazane, ale aby nie było obowiązkowe to, co nie jest zakazane” (Zvěřina 1968a:
7).
Zvěřina wskazywał, że potrzebna jest dynamika i kultura wolności. Stwierdzał, że
wolność, która skostnieje, prędzej czy później stanie się formą zniewolenia. Wolność nie
może się zatrzymać. Zvěřina zauważył w tym jej podobieństwo do sztuki. Dostrzegał głęboki
związek między nimi.
Dla Zvěřiny wolność stanowi akt etyczny, nawet więcej, jest cnotą obywatelską,
dlatego wzbudza troskę i odpowiedzialność. Etyczny czyn możliwy jest tylko w wolności.
Cnoty takie jak sprawiedliwość, rozwaga, odwaga, umiłowanie wolności są parametrami
wolności.

5

Zvěřina odwołuje się tu do definicji Spinozy i Hegla strywializowanej przez Lenina.
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Przypomniał, że wolność powinna być chroniona przez prawodawstwo, poprzez
konstytucję, życie polityczne, w którym uczestniczy również opozycja. Gdyby jednak
wolność nie miała wewnętrznej wartości, dynamiki i siły, niewiele by to znaczyło.
Zvěřina stwierdził, że możemy wyróżnić dwie płaszczyzny wolności. W sensie
negatywnym oznacza poczucie bezpieczeństwa przed przemocą z zewnątrz, natomiast
w sensie pozytywnym wolność jest częścią ludzkiej natury – realizuje się poprzez możliwość
wyboru i podejmowania decyzji.
Wolność jest względna, ale każde jej ograniczenie musi mieć wystarczający
rozumowy dowód, który musi być otwarty na krytykę. Dla autora wolność jest twórczością,
czynem, aktywną cnotą, wysoką wartością moralną.
Zvěřina uważał wolność za taką formę życia, w której człowiek należy sam do siebie6.
Wyrazem tej przynależności jest świadomość, że trzeba o wolność dbać i być za nią
odpowiedzialnym.
Dla autora drążenie pojęcia wolności wymaga jednak pójścia o krok dalej i głębiej:
„Przekracza granice filozoficznego myślenia i wstępuje w obszar wiary” (Zvěřina 1968a: 7).
W części dotyczącej wiary Zvěřina odwoływał się zarówno do tekstów biblijnych, jak i do
rozważań innych teologów, m.in. do Romano Guardiniego czy Teilharda do Chardina7. Autor
w tym fragmencie artykułu podjął rozważania teologiczne dotyczące wolności. Uznał, że
wolność jest darem Boga, który człowiek może przyjąć. Stwierdził, że Bóg jest pełną
wolnością, powoływał się na klasyczną teologię uznającą wolność za jeden z atrybutów Boga.
Odwoływał się do św. Tomasza z Akwinu. Stwierdził, że niezrozumienie Bożej wolności
prowadziło do odrzucenia Boga w imię autonomii człowieka (Fryderyk Nietzsche).
Wskazywał, że wolność zakorzeniona jest w duchowości. Z wolności Boga wypływa wolność
człowieka. Bóg jest sprawcą ludzkiej wolności, ponieważ dał człowiekowi udział we własnej
wolności. Również ją pomnaża, gdyż mamy dążyć do osiągania pełni wolności, nieustannie
nas motywuje do tego. Bóg jest także gwarantem i obrońcą ludzkiej wolności. Wolność Boża
jest tożsama z prawdą i dobrem. Brak wolności jest stanem, któremu należy się
przeciwstawiać. Zvěřina konstatował, że powyższe uwagi dla osoby niewierzącej mogą
wydać się abstrakcyjne, jednak łatwo można z tego wyprowadzić wnioski: „chrześcijańska
wolność nie może przynieść gotowych modeli swobód obywatelskich i demokracji, gotowych
6

Powoływał się tu na Romano Guardiniego.
Podobnie postępuje w innych swoich tekstach, a także w swoim największym dziele Teologii agapé. Z powodu
braku dostępności dzieł współczesnych dzieł filozoficznych i teologicznych, a także dlatego, że Zvěřina nie
zawsze miał dostęp do książek, przypisy bywają obarczone błędami.
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rozwiązań politycznych. Swoja wiarą w wolność jako bezwarunkowy Boży dar przedstawiają
chrześcijanie część ludzkości, która zajmuje w historii, teraźniejszości i przyszłości wolności
ważne miejsce” (Zvěřina 1968b: 25). Autor starał się spojrzeć na problem z pastoralnego
punktu widzenia Konstatował, że chrześcijanie są zobowiązani do miłowania wolności,
odpowiedzialności za nią i angażowania się w jej tworzenie. Ich zadaniem jest
przeciwstawianie się wszelkim przejawom zamachu na wolność, nieprzestrzegania jej praw.
Zvěřina zastanawiał się, w jaki sposób należy chronić wolność w określonych
warunkach społecznych i politycznych i czy jest to możliwe, nurtowało go, jakie znaczenie
ma powrót do siebie. Doszedł do wniosku, że kwestia swobody dotyczy integralnego
rozumienia człowieka, społeczeństwa, transcendencji. Tak podsumował: „Tam, gdzie rodzi
się wolność lub trzeba ją chronić, tam zawsze jest nasze miejsce” (Zvěřina 1968a: 26).
Próbował także usytuować kwestię wolności w porządku nadprzyrodzonym. Rozważał
napięcie między wolnością a autorytetem Kościoła, odwoływał się także do jego historii,
wskazując, że nie zawsze Kościół był jej obrońcą. Wyraził opinię, że o wolność nadal trzeba
zabiegać i jej bronić, że nadal nie osiągnęliśmy jej pełni.
Zvěřina doszedł do wniosku, że we współczesnym świecie potrzebne jest stworzenie
nowej definicji wolności. Było to zgodne z teologią agapé, którą starał się żyć i uczył jej
innych. Postulował całkowitą zmianę sposobu myślenia. Uważał, że gdy relacjami między
ludźmi będzie kierować miłość, nie będzie istniał problem wolności. Wskazywał na
wzajemne powiązania miłości i wolności. Postulował stworzenie nowego typu człowieka
wolnego, obywatela – osoby wolnej, otwartej na świat.
Do tego celu Zvěřina dążył poprzez swoją działalność społeczną i polityczną do końca
życia.

Summary
In the article, I discuss a notion of freedom in the context of the Prague spring from
the viewpoint of Josef Zverina. The author stated that historical course of events demanded
a need of rethinking this notion in order to elaborate its new definition. He attempted
to expose a whole semantic field of freedom interpreted in various aspects and examined from
different perspectives, which resulted in the four-dimensional conclusions. Zverina was taking
into consideration problems that might have been caused by a confrontation of ideology and
freedom; on the one hand, he analyzed its relations to democracy, on the other, to dictatorship.
As a historian of art, Zverina was especially interested in the relationship between freedom
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and art/culture. In the context of freedom, he also observed a phenomenon of religious
tolerance.

Streszczenie
W artykule przedstawiam pojęcie wolności w rozumieniu Josefa Zvěřiny po praskiej
wiośnie. Autor uznał, że doświadczenia historyczne spowodowały, iż we współczesnym
świecie należy to pojęcie sformułować na nowo. Starał się ukazać pełen obraz pojęcia, patrzył
na nie i interpretował je pod różnym kątem. Swoje wnioski opisał na czterech płaszczyznach.
Zastanawiał się, jakie problemy może rodzić ideologia w zderzeniu z wolnością, rozważał jej
relacje z jednej strony w stosunku do demokracji, z drugiej strony do dyktatury. Jako
historyka sztuki szczególnie interesował go związek wolności i sztuki/kultury. W kontekście
wolności zajmowała go także tolerancja religijna.
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ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O SLOVÁKOCH A SLOVANOCH V PROSTREDÍ
BRITSKEJ INTELIGENCIE NA ZAČIATKU 20. STOROČIA
Lýdia MIROĽOVÁ

Raising Awareness about Slovaks and Slavs among British Intelligentsia
in the early 20th Century
Abstract: Slovak – British relations at the beginning of the 20th century represent quite
a short chapter in the history of both countries. British historian Robert W. Seton-Watson
largely contributed to the development of these mutual relations before the World War I. He
had a personal acquaintance with many Slovaks and Czechs and maintained very close
relationships with some of them. At the beginning of the last century, R. W. Seton-Watson
ranked among the most renowned English speaking experts on Slavonic and Central
European affairs. In his publications he introduced Slavs to the British public as he wrote
about an ethnic situation in Hungary of that time. In 1910, R. W. Seton-Watson decided to use
royalties from the Czech edition of his book called Racial Problems in Hungary to cover
scholarships for Slovak students in the United Kingdom. Activities of young Slovak
theologians in a British environment had an equally positive effect on raising awareness
of Slavs and Slovaks.
Keywords: Seton-Watson, 20th century, Slovak - British relations, Austria-Hungary, National
issues, Protestant priests
Contact: Prešovská univerzita v Prešove; lydia.mirolova@gmail.com
Na konci 19. a na začiatku 20. storočia vnímala západoeurópska verejnosť Slovákov
zväčša ako súčasť habsburskej monarchie, alebo v širšom kontexte celého slovanského sveta.
Napriek tomu možno konštatovať, že v tomto období dochádza aj k istému rozvoju kontaktov
Slovákov (a Čechov) so zahraničnými osobnosťami. Významnejšiu úlohu pri rozvoji
vzájomných vzťahov mali však len osobnosti z vedeckého či kultúrneho prostredia. K takým
patril najmä britský historik, publicista a slavista Robert William Seton-Watson.
R. W. Seton-Watson, tiež známy pod pseudonymom Scotus Viator,1 sa narodil v roku
1879 v Londýne, ale po oboch rodičoch mal škótsky pôvod.2 Plynule hovoril a písal po

1

Medzi Slovákmi a Čechmi nazývaný aj ako Cestujúci Škót či Škótsky pútnik.
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francúzsky a nemecky a týmito jazykmi komunikoval aj s tými Čechmi a Slovákmi, ktorí
anglický jazyk neovládali na komunikatívnej úrovni. Bez väčších problémov čítal
v slovenčine a češtine, ale už menej tieto jazyky využíval v ústnej komunikácii. Študoval
v Oxforde, kde sa venoval historickým vedám. Po smrti otca v roku 1903 sa rozhodol časť zo
zdedených finančných prostriedkov investovať do štúdia európskej histórie.3 V ďalšom štúdiu
pokračoval na univerzitách v Berlíne, v Paríži a v roku 1905 pricestoval aj do Viedne.
Rakúsko-uhorská monarchia ho v tom čase zaujímala predovšetkým z pohľadu významného
mocenského činiteľa v stredoeurópskom priestore. V roku 1906 pricestoval aj do Uhorska.
Spočiatku bol obdivovateľom maďarskej politiky,4 no zakrátko sa z neho zakrátko stal ostrý
kritik národnostných pomerov v Uhorsku (Seton-Watson 1995: 63).
Počas svojho pobytu v Rakúsko-Uhorsku sa R. W. Seton-Watson zoznámil
s viacerými Slovákmi a Čechmi, ktorí sa stali aj jeho blízkymi priateľmi a ovplyvnili jeho
nazeranie na vtedajšie pomery v monarchii.5 Už v roku 1906 začal v britskej tlači
upozorňovať na neľahké postavenie Slovákov v Uhorsku, spojené s maďarizáciou a v roku
1907 bol menovaný za korešpondenta časopisu Spectator. Jeho zásluhou sa do britskej tlače
dostala napríklad informácia o tragických udalostiach z Černovej, ktorú 29. októbra 1907
uverejnili noviny The Times.6
R. W. Seton-Watson sa stal veľkým zástancom práv Slovákov v Uhorsku, ale rovnako
veľkú pozornosť venoval aj slovanským národom na Balkáne. Jeho syn Christopher SetonWatson (1918-2007) o ňom neskôr napísal: „Aj napriek anglickému vzdelaniu duchom
a názormi zostával i naďalej Škótom. A to vlastne vysvetľuje jeho trvalý záujem o malé
národy“ (Seton-Watson 1995: 63).
Na túto tému vydal R. W. Seton-Watson aj viacero publikácií. Koncom roka 1907 to
bola kniha pod názvom The Future of Austria-Hungary (Budúcnosť Rakúsko-Uhorska),
v ktorej predpovedal Rakúsko-Uhorsku pomerne svetlú budúcnosť za predpokladu, že
Uhorsko nastolí znášanlivejšiu politiku voči jednotlivým národnostiam. O rok neskôr vyšla
2

Od desiatich rokov ho rodičia vychovávali v Ayton House, Abernethy, Perthshire neďaleko škótskeho hlavného
mesta Edinburgh.
3
Otec R. W. Seton-Watsona zastával významné miesto v britských podnikateľských kruhoch a disponoval
pomerne solídnym majetkom. Po jeho smrti mal Seton-Watson zabezpečený celoživotný príjem.
4
Seton-Watson bol spočiatku obdivovateľom a sympatizantom maďarského politika Ľudovíta Košúta
(1802-1894)
5
Seton-Watson sa osobne poznal so Svetozárom Hurbanom Vajanským (1847-1916), Milanom Hodžom (18781944), Emilom Stodolom (1862-1945), Tomášom G. Masarykom (1850-1937), Aloisom Kolískom (1868-1931)
a inými. S viacerými Slovákmi a Čechmi udržiaval aj písomné kontakty.
6
V Černovej pri Ružomberku chceli na jeseň v roku 1907 tamojší slovenskí občania zabrániť tomu, aby
vysviacku nového kostola vykonal cudzí kňaz a chceli, aby kostol vysvätil ich rodák Andrej Hlinka (1864-1938).
Žandári vtedy zastrelili 15 ľudí a mnoho ďalších zranili.
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jeho ďalšia publikácia Racial Problems in Hungary, v českom preklade ako Národností
otázka v Uhrách.7 Kniha predstavovala podrobný prehľad histórie utláčania nemaďarských
národností so zameraním na Slovákov. Bola založená na oficiálnych štatistikách, rakúskouhorskej tlači a verejných výpovediach niektorých štátnikov. V britskej tlači mala táto
publikácia priaznivý ohlas a autorovi vyniesla povesť odborníka na strednú Európu.8 Knihu,
v ktorej predstavil Slovákov anglicky hovoriacemu svetu, napísal pod spomenutým
pseudonymom Scotus Viator.
Pred prvou svetovou vojnou napísal ešte diela The Southern Slav Question in the
Habsburg Monarchy (Juhoslovanská otázka v habsburskej monarchii) a Corruption and
Reform in Hungary: A Study of Electoral Practice (Korupcia a reformy v Uhorsku: Štúdia
volebných praktík). R. W. Seton-Watson nepredstavil Slovákov britskej verejnosti len
prostredníctvom svojich článkov a publikácií, ale aj prostredníctvom výstavy slovenského
umenia, ktorú pripravil v roku 1911 v Londýne. R. W. Seton-Watson patril totiž k veľkým
obdivovateľom slovenského umenia a folklóru. Samotní Slováci, ktorí ho mali možnosť
navštíviť dokumentovali skutočnosť, že v jeho domácnosti sa nachádzalo pomerne veľké
množstvo umeleckých predmetov, obrazov či fotografií zo Slovenska (Gáfrik 2000: 260).
Záujem R. W. Seton-Watsona o Slovákov či iné národy monarchie sa neskončil ani po
vypuknutí prvej svetovej vojny, práve naopak, hoci spočiatku patril k obhajcom zachovania
Rakúsko-Uhorska, svoje stanovisko zmenil a presvedčil sa o nevyhnutnosti rozpadu
Habsburskej monarchie. Počas vojny nadviazal úzku spoluprácu s T. G. Masarykom a ďalšími
predstaviteľmi odboja. Svojou politickou činnosťou sa aktívne zasadzoval za vznik československého štátu. Počas vojny (s podporou T. G. Masaryka) založil časopis The New Europe
(Nová Európa), v ktorom sa písalo okrem iného aj o vytvorení Československa. Časopis, ako
týždenný spravodaj zahraničnej politiky, vychádzal v rokoch 1916-1920 a napriek tomu, že
jeho náklad nikdy nepresiahol päťtisíc výtlačkov, čítalo ho množstvo vplyvných ľudí, medzi
nimi aj niekoľko úradníkov britského ministerstva zahraničných vecí.9
Po vojne patril R. W. Seton-Watson k hlavným obhajcom a propagátorom nového
štátu v Spojenom kráľovstve a naďalej udržiaval kontakty s viacerými predstaviteľmi československej politickej a kultúrnej scény. V roku 1924 vyšla jeho ďalšia kniha pod názvom
The New Slovakia (Nové Slovensko) a v roku 1931 Slovakia then and now (v roku 1932
7

V slovenčine vyšla táto kniha až v polovici 90. rokov minulého storočia. V češtine vychádzala už v rokoch
1910-1913, no najprv len v zošitovej podobe, v preklade J. Úlehlu.
8
Rovnako vďaka nej získal v roku 1910 aj doktorát – „D. Litt. (Seton-Watson 1995: 64)
9
The New Europe a jej stúpenci však nemali priamy vplyv na oficiálnu britskú zahraničnú politiku. (SetonWatson 1995: 68-69)
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v slovenskom preklade Slovensko kedysi a teraz). Bola to už jeho posledná väčšia samostatná
kniha o Slovákoch. Zostavil ju v spolupráci s 25 slovenskými autormi z rozličných
politických strán a prúdov. Britská odborná kritika prijala knihu Slovakia then and now
s uznaním a R. W. Seton-Watson sa na margo diela vyjadril: „Viem, že kniha nedostane sa
v Anglii do veľmi širokej verejnosti, ale dúfam, že bude ju potrebovať istý neveľký počet
ľudí, ktorí vážne študujú také veci“ (Ruppeldt 1932: 172).
Významným povojnovým počinom R. W. Seton-Watsona bolo založenie časopisu
Slavonic Review, ktorý vznikol po spolupráci s Bernardom Paresom (1867-1949) a Haroldom
Williamsom (1876-1928) v roku 1922. Prvý článok v 1. čísle mal názov The Slavs after
the War (Slovania po vojne), jeho autorom bol T. G. Masaryk.10
V dvadsiatych rokoch pôsobil R. W. Seton-Watson, ako profesor stredoeurópskych
dejín na Škole slovanských a východoeurópskych štúdií pri Londýnskej univerzite a v rokoch
1945-1949, ako vedúci Katedry československých štúdií na Oxfordskej univerzite. V roku
1951 zomrel.
Vďaka jeho podpore sa však do Veľkej Británie na začiatku 20. storočia dostalo na
ročný študijný pobyt aj niekoľko významných Slovákov. V roku 1910 sa R. W. Seton-Watson
totiž rozhodol, že honorár z českého vydania spomenutej publikácie Národností otázka
v Uhrách použije na štipendiá slovenských študentov protestantskej teológie na univerzite
v Edinburghu. Svoj zámer prediskutoval s Milanom Hodžom (1878-1935) a Antonom
Štefánkom (1877-1964), ktorí pôsobili v politike a patrili k známym slovenským publicistom.
Na základe ich výberu bola táto možnosť ponúknutá Fedorovi Ruppeldtovi (1886-1979),
Vladimírovi Royovi (1885-1936), Martinovi Rázusovi (1888-1937), Ľudovítovi Šenšelovi
(1888-1956), Jánovi Halašovi a Jozefovi Koreňovi (1888-1967). Ich voľba nebola náhodná,
boli to mladí absolventi teológie, ktorí v tom čase pôsobili už ako evanjelickí kapláni.
Zároveň to boli národne uvedomelé literárne či kultúrne aktívne osobnosti, R. W. SetonWatson ich neskôr označil ako členov tzv. Škótskeho klubu. (Blaho 2011: 157-158) V roku
1910-1911 boli na pobyte prví dvaja spomenutí Slováci F. Ruppeldt a V. Roy.
F. Ruppeldt sa narodil v Liptovskom Mikuláši v rodine učiteľa a hudobného
skladateľa Karola Ruppeldta (1840-1909). Teológiu študoval v Šoprone, Viedni, Lipsku
a Budapešti. Patril k vedúcim slovenským intelektuálom I. ČSR. Bol mimoriadne všestrannou
osobnosťou. Pôsobil ako evanjelický kňaz v Sučanoch a v Žiline (predtým, ako kaplán
10

Časopis pod názvom The Slavonic and East European Review, vychádza štvrťročne na University College
London dodnes. Ide o medzinárodný recenzovaný časopis venovaný slovanským a východoeurópskym štúdiám.
V rokoch 1916-1920 Seton-Watson vydával časopis The New Europe.
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v Budapešti, v Liptovskom Mikuláši, Hybiach a Vrútkach). V roku 1947 sa stal biskupom
Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Pôsobil aj na politickej scéne, bol členom
Slovenskej národnej strany, po roku 1918 vstúpil do Republikánské strany zemědělského
a malorolnického lidu, viac známej ako agrárna strana. Za túto politickú stranu bol
v tridsiatych rokoch aj poslancom v Národnom zhromaždení. Patril k významným
prekladateľom z anglického jazyka do slovenčiny. Preložil diela od Johna Galswortyho či
Marka Twaina, rovnako prekladal aj náboženskú literatúru a duchovné piesne. Bol tiež
publicistom (publikoval vo viacerých významných domácich i zahraničných periodikách)
a kultúrnym a literárnym historikom (Uhorskai et al. 1997: 225-226).
V. Roy pochádzal z národne uvedomelej rodiny z obce Kochanovce v okrese Trenčín.
Bol vnukom slovenského spisovateľa a národného buditeľa Jozefa M. Hurbana (1817-1888).
Vyštudoval Teologickú fakultu v Bratislave. Počas štúdia na vysokej škole istý čas pôsobil
ako spoluredaktor časopisu Prúdy a redaktor časopisu Dennica. Bol farárom v Púchove
a Bukovci (okr. Myjava), ale predovšetkým sa počas svojho života venoval literárnej tvorbe.
V. Roy patril k predstaviteľom poézie slovenskej moderny. K jeho básnickým zbierkam patria
zbierky ako Rosou a tŕnim (1925), Keď miznú hmly (1921) alebo Cez závoj (1927). Okrem
vlastnej tvorby sa venoval aj prekladom svetovej poézie, prózy a drámy. (Uhorskai et al.
1997: 223-224) Vďaka bohatým jazykovým znalostiam prekladal diela nielen od anglických
autorov (George G. Byron, Oscar Wilde, William Skakespeare) ale aj nemeckých (Johann
W. Goethe), francúzskych (Alexander Dumas) či maďarských (Endre Ady).
Bližšie informácie o ceste a pobyte F. Ruppeldta a V. Roya vo Veľkej Británii sa
dozvedáme najmä vďaka Ruppeldtovmu osobnému denníku, ktorý si viedol od októbra 1910
do mája 1911. Denník je dosť rozsiahly (obsahuje okolo 600 strán) a autor v ňom pomerne
podrobne zachytáva svoje dojmy zo škótskeho prostredia.11 Okrem informácií o ich
neľahkých začiatkov v cudzine (Ruppeldtovou výhodou síce bolo, že v angličtine nebol
úplným začiatočníkom)12 a študijnom živote sa dozvedáme aj o ich pestrých spoločenských
aktivitách.13 Významnú podporu v britskom prostredí pre oboch Slovákov predstavoval
R. W. Seton-Watson, ktorý ich zoznámil s ľuďmi a rodinami v okolí. Bolo tu totiž zvykom, že
domáci pozývali zahraničných študentov na rodinné či iné posedenia. Pomerne často boli
pozývaní na tzv. škótske „at home“, alebo „dinner“, čo boli nákladné hostiny, ktoré si mohli
11

Denník obsahuje aj druhú časť od mája do augusta 1911, túto Ruppeldt doplnil až v roku 1959 na základe
krátkych záznamov, ktoré si v tom čase, najmä na ceste späť zapisoval.
12
F. Fuppeldt už ako gymnazista venoval zvýšenú pozornosť kultúre a dejinám Veľkej Británie, čo iniciovalo
aj jeho záujem o anglický jazyk.
13
LA-SNK Martin sign, 240 CC1. RUPPELDT, Fedor. Denníky.
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dovoliť zväčša len zámožní ľudia a vyžadovalo sa na nich spoločenské oblečenie.
R. W. Seton-Watson ich zoznámil aj s viacerými významnými osobnosťami, akými boli
napríklad Charles Sarolea (1870-1953), belgický konzul v Edinburghu, ktorý tu pôsobil na
univerzite ako vedúci katedry francúzskeho a románskeho jazyka. Ten sa pomerne intenzívne
zaujímal o Slovanov a slovanské záležitosti (Marzik 2011: 169). F. Ruppeldt a V. Roy mali
tak možnosť okrem prehlbovania teologických vedomostí pri rôznych stretnutiach informovať
britskú verejnosť aj o situácii a pomeroch v Uhorsku, v čom ich podporoval aj samotný
R. W. Seton-Watson.
Na jeseň 1911 prišiel do Škótska M. Rázus s Ľ. Šenšelom. M. Rázus sa narodil sa vo
Vrbici (dnes súčasť mesta Liptovský Mikuláš) v roľnícko-remeselníckej rodine. Rovnako ako
V. Roy aj on bol absolventom Teologickej fakulty v Bratislave. Ako kaplán a kňaz pôsobil
v Modre, Pribyline, Moravskom Lieskovom a Brezne. Svojou literárnou tvorbou sa zaradil
k významným slovenským spisovateľom prvej polovice 20. storočia. Je autorom viacerých
básnických zbierok, noviel či románov. K jeho najznámejším dielam patria autobiografické
romány Maroško a Maroško študuje. Zaujímavosťou je, že počas pobytu v Škótsku sa pokúsil
aj o napísanie drámy s názvom Obrodenie, ktorá sa však nezachovala14 (Gáfrik 1998: 50-51).
M. Rázus je na Slovensku pre širšiu a laickú verejnosť dnes známy predovšetkým len ako
spisovateľ, už menej známe je jeho pôsobenie na politickej scéne. M. Rázus bol členom
a neskôr predsedom Slovenskej národnej strany. Svoju politickú angažovanosť niekoľkokrát
odôvodnil slovami: „Krivdy svojho národa som sa ujal za príkladom W. Rittera, Björnsona,
Scotus Viatora. Oni, cudzozemskí spisovatelia, považovali si to za povinnosť ľudskosti. Ako
som to nemal ja, hoci malý, ale domáci, keď ide o môj vlastný ľud a národ“ (Rázus 1926: 1).
Ich zaujatie pre pomoc malým národom (medzi nimi aj Slovákom) sa pre neho stalo
nepochybne mravným príkladom. Vstup do politiky bol pre M. Rázusa teda vstupom
bytostným, chápaným z jeho pohľadu ako povinnosť voči svojmu národu.
Ľ. Šenšel pochádzal učiteľskej rodiny z Očovej (okres Zvolen). Počas gymnaziálneho
obdobia v Šoprone bol spolubývajúcim F. Ruppeldta. V Šoprone začal aj svoje vysokoškolské
štúdium. Teológiu okrem toho študoval aj v Lipsku. Vyše štyridsať rokov pôsobil ako
evanjelický kňaz a zároveň učiteľ na ľudovej škole v obci Liptovská Porúbka (v okrese
Liptovský Mikuláš). Bol učiteľom slovenského jazyka a latinčiny na gymnáziu v Liptovskom
Mikuláši. V roku 1921 vydal prvú Slovenské štylistiku a pôsobil v Jazykovednom odbore
14

Dozvedáme sa o nej ten z korešpondencie medzi M. Rázusom a vydavateľom J. Paričkom (1882-1914)
a literárnym kritikom F. Votrubom (1880-1953).
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Matice slovenskej. Bol rovnako publicistom, redaktorom a politikom. Ľ. Šenšel zastával post
podpredsedu Slovenskej národnej strany a neskôr sa stal funkcionárom Demokratickej strany.
(Uhorskai a kol. 1997: 244-245)
V Škótsku boli obaja v úzkom kontakte so R. W. Seton-Watsonom. „Od prof. SetonWatsona sme dostali niekoľko odporúčaní – bez odporúčania človek nemal možnosť dostať sa
do súkromnej domácnosti. Boli to významní muži, ktorí nás prijali s veľkou ochotou a všeličo
nám povysvetľovali o tamojšom živote“ uviedol Ľ. Šenšel (Šenšel 1998: 73). Aj oni dostávali
pozvánky na spomenuté „dinner“ alebo „five o´clock tea“ (teda povestný čaj o piatej). Pri
všetkých týchto príležitostiach mali možnosť bližšie predstaviť Slovákov, ich dejiny či
kultúru. Večierky, alebo „at home“ usporadúvali často nevydaté edinburghské dámy.
Stretávalo sa na nich niekoľko desiatok ľudí, študenti rozličných národností a rás. Takého
stretnutia obaja často navštevovali. Nechýbali na nich ani recitácie a rečnícke prejavy,
cudzinci tu spievali svoje národné pesničky a Ľ. Šenšel tu napríklad predstavil skladby od
slovenského skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského (1881-1958). Je známe, že Rázus tu
prítomných informoval aj o politických pomeroch v strednej Európe a o Slovákoch.
Prekvapilo ho aj, že so svojimi sťažnosťami v tejto spoločnosti nebol jediný. Tu apelovali na
civilizovaný svet napríklad Arméni zotročovaní Turkami a Kurdmi. Diskutovalo sa tu aj o zlej
situácii Írska a podobne. (Juríček 1994: 30)
Na ostrove Skye (pri Škótsku), kde mal Seton-Watson svoje letné sídlo sa aj oni
zoznámili Ch. Sarolea, svoju pozornosť im venoval aj profesor teológie William Paterson
(1860-1939), ktorého mali možnosť niekoľkokrát navštíviť v jeho súkromnom byte (Juríček
1994: 30-31). Všetky tieto príležitosti im ponúkali možnosť prezentovať Slovákov v prostredí
britskej inteligencie.
O pôsobení poslednej spomenutej dvojice v Škótsku, J. Halašovi a J. Koreňovi
bližšie informácie už nemáme.
Po návrate z Edinburghu boli kontakty V. Roya, M. Rázusa a Ľ. Šenela so
R. W. Seton-Watsonom len sporadické. Aj keď tento Brit zanechal zaiste výraznú stopu
v každom z nich, len s F. Ruppeldom mal R. W. Seton-Watson intenzívnejší kontakt.15
Ruppeldt sa stal jedným z jeho najaktívnejších dopisovateľov spomedzi Čechov a Slovákov.
Niekoľkokrát sa dokonca znovu opäť stretli.16

15

Obaja sa zoznámili už v roku 1908 vo Viedni, kde v tom čase F. Ruppeldt študoval na tamojšej univerzite.
Napríklad už v roku 1913 bol R. Ruppeldt znovu vo Veľkej Británii na súkromnej trojmesačnej návšteve
u Seton-Watsona. V medzivojnovom období Seton-Watson viackrát navštívil ČSR. F. Ruppeldt vďaka bohatým
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V roku 1913 publikoval F. Ruppeldt v slovenskom časopise Slovenské pohľady
príspevok pod názvom Encyclopaedia Britannica a Slováci. V úvode uvádza, že
Encyclopaedia Britannica, alebo anglický náučný slovník, predstavuje jedno z najväčších
stálych knižných vydaní na svete (obsahuje 29 zväzkov, približne 27 tisíc strán, 40 tisíc
článkov, 7 tisíc ilustrácií a vyše 400 zemepisných máp). Jej prvé vydanie sa uskutočnilo ešte
v roku 1768-1771 v troch zväzkoch a v priebehu 19. a začiatku 20. storočia sa realizovali jej
ďalšie vydania. V desiatom vydaní z roku 191017 v 25. zväzku je na dvojstrane Slovákom
venované samostatné heslo, ktoré tu F. Ruppeldt preložené do slovenského jazyka prináša
čitateľom. O Slovákoch sa píše, že patria k slovanskému národu, žijú v počte asi dva a pol
milióna, a to prevažne v severných stoliciach Uhorska. Spomína sa Turčiansky Sv. Martin ako
centrum Slovákov a stručne sa opisujú ich dejiny. Autor článku je označený E. H. M., Ellis
Howell Minns, profesor na univerzite v Cambridge. Za článkom nasleduje bibliografia a na
prvom mieste figuruje autor R. W. Seton-Watson a jeho publikácia Racial Problems
in Hungary. Keďže v predchádzajúcom deviatom vydaní bola zmienka o Slovákoch, vtesnaná
len do hesla o Slovanoch desiate vydanie Encyklopaedie Britannica znamenalo skutočne
veľmi dôležitý posun v šírení priaznivejšieho uznania Slovákov v anglicky hovoriacom svete.
Aj táto skutočnosť dokumentuje ako dokázal R. W. Seton-Watsonovi pozitívne ovplyvniť
nazeranie na Slovákov v Spojenom kráľovstve na začiatku 20. storočia. (Ruppeldt 1913:
587-590)

Summary
At the beginning of the 20th century, Slovaks were almost unknown to the British
public. It was a publicist and a historian of Scottish origin Robert W. Seton-Watson who,
in the first decennaries of the last century, introduced Slovaks to the English speaking world
in more detail. Through his articles and other publications on Slavs living in Austria-Hungary,
the Western public learnt about Slovaks and their harsh situation caused by the process
of Magyarization in the monarchy. Apart for Slovaks, R. W. Seton-Watson was also
interested in other Slavic nations in the Balkans. During the World War I he greatly
contributed to the creation of a common state of Czechs and Slovaks and he remained one
of the leading advocates of new state in the United Kingdom. Thanks to the scholarships
jazykovým znalostiam zastupoval Slovenskú evanjelickú cirkev na viacerých medzinárodných konferenciách,
kde sa mal opäť možnosť stretnúť so Seton-Watsonom atď.
17
Na veľkom komplexnom 10. vydaní pracovalo približne 1500 učencov, prevažne vysokoškolských profesorov
a iných praktických odborníkov z celého sveta. Spracovanie trvalo takmer 8 rokov.
368

Lýdia MIROĽOVÁ
Zvyšovanie povedomia o Slovákoch a Slovanoch v prostredí britskej inteligencie na začiatku 20. storočia

of R. W. Seton-Watson, several Slovak students, such as V. Roy, M. Rázus, F. Ruppeldt,
and Ľ. Šenšel were given an opportunity to study at the University of Edinburgh and also
contributed to raising awareness of Slavs and Slovaks in British academic and cultural
environment.
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ŻEŃSKA OBOZOWA ORKIESTRA W BIRKENAU WE WSPOMNIENIACH
SKRZYPACZKI HELENY DUNICZ-NIWIŃSKIEJ
Marzena LEŻAK

Female camp orchestra in Birkenau in memories of Helena Dunicz-Niwińska

Abstract: In this article I present a female orchestra playing in Birkenau Concentration
Camp. It is the perspective of Polish violinist Helena Dunicz-Niwińska, the author
of the memoirs under the title “The Way of My Life, Memories of Auschwitz Violinist”.
Keywords: lagerkapelle, culture in the extermination camp, women in Birkenau,
Contact: Uniwersytet Opolski, marzena.lezak@o2.pl
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie żeńskiej orkiestry więźniarskiej
w obozie Birkenau, we wspomnieniach jednej z członkiń, wybitnej skrzypaczki, więźniarki
Auschwitz Heleny Dunicz-Niwińskiej. W opracowaniach naukowych temat zespołów
muzycznych w obozie Auschwitz został wyczerpująco opisany przez Jacka Lachendro
w ,,Zeszytach Oświęcimskich’’ nr 27 w 2012 r. W swoim artykule zestawię naukowe
informacje o orkiestrze ze wspomnieniami i opiszę je z perspektywy kobiety, która znała
te muzyczne komando od środka, spędzając w nim kilka lat.
Obóz w Birkenau był największym kompleksem podobozu Auschwitz. Jego budowę
rozpoczęto w październiku 1941 roku. W trakcie swojego istnienia do 1945 roku pełnił
między innymi funkcję ośrodka masowej eksterminacji Żydów. W obozie tym zginęła
większość, przypuszczalnie około 90 % ofiar KL Auschwitz, a zatem około 1 mln ludzi. Na
jednym z odcinków owego kompleksu obozowego w sierpniu 1942 roku umieszczono
kobiety.
Muzyka w obozach koncentracyjnych była bardzo częstym zjawiskiem. Niemalże
każdy kto był w Auschwitz poddawany był jej działaniu. Orkiestry obozowe tworzono przede
wszystkie po to by koordynowały krok marszowy komand, wychodzących i powracających
z pracy. Muzycy grali podczas wykonywania kar lub egzekucji, podczas selekcji nowo
przybyłych na rampie w Birkenau, oraz przy pochodach do krematorium. Żeńska orkiestra
obozowa została założona w kwietniu 1943 roku z inicjatywy Mari Mand kierowniczki obozu
kobiecego, która rywalizowała z kierownictwem obozu męskiego, a skoro tam istniała taka
orkiestra, to utworzenie podobnej kobiecej stało się jej celem. Działania te spotkały się
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z przychylnością komendanta Rudolfa Hoessa. Z czasem orkiestra stała się pupilkiem władz
obozowych, które chętnie chwaliły się nią przy okazji wizytacji ważnych osobistości 1.
Początkowo w kapeli miały grać jedynie aryjki, jednak z powodu braku odpowiedniej liczby
uzdolnionych więźniarek nie żydowskiego pochodzenia, do orkiestry zaczęto przyjmować
również utalentowane żydowskie instrumentalistki2.
Właśnie prace w komandzie orkiestry opisała w swoich wspomnieniach skrzypaczka
Helena Dunicz-Niwińska, która urodziła się 28 lipca 1915 roku w Wiedniu. Do 1943 roku
mieszkała wraz z rodziną we Lwowie. Już od najmłodszych lat uczyła się gry na skrzypcach
we lwowskim konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego. Po wybuchu II wojny
światowej została wraz z matką aresztowana i w 1943 r. wywieziona ze Lwowa do obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W obozie otrzymała nr 64118 i jako skrzypaczka
trafiła do lagerkapelle w której grała aż do ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku 3. Helena
Dunicz-Niwińska kiedy trafiła do obozowej kapeli jej dyrygentką była Alma Rose wybitna
Austriaczka skrzypaczka Żydowskiego pochodzenia, która zastąpiła poprzednią dyrygentkę
Polkę Zofię Czajkowską4. Po objęciu funkcji kapelmistrzyni Alma Rose rozbudowała skład
zespołu i narzuciła mu surową dyscyplinę znacznie podnosząc poziom muzyczny. Helena
Duniczicz-Niwińska tak wspomina A. Rosę:
Alma narzucała nam twardą dyscyplinę podczas prób. Karciła za jakiekolwiek
uchybienia w grze tonem nie znoszącym sprzeciwu, zmuszając do
wielokrotnego powtarzania fraz, aż poziom wykonania pod każdym względem
uznała za zadowalający. Dla jej profesjonalizmu miałyśmy respekt i szacunek.
Podziw budziła jej nieustępliwość w dążeniu, mimo tych osobliwych
warunków obozowych, do wydobycia artystycznego piękna każdego
wykonywanego przez kapelę czy też przez nią samą utworu muzycznego. Była
artystką stawiającą bardzo wysokie wymagania zarówno sobie, jak i zespołowi.
Potrafiła egzekwować w sposób stanowczy, czasem nawet drastyczny,
podnosząc głos, a nawet rzucając ze zniecierpliwieniem dyrygencką pałeczką
w kierunku głowy popełniającej błąd instrumentalistki (Dunicz-Niwińska
2013: 76-77).
Umiejetności dyrygenckie Almy były na tyle wybitne, że nie uszło to uwadze
kierownictwu obozu, dzięki czemu otrzymała pewną swobodę w doborze składu, repertuaru

1

Archiwum Państwowe Auschwitz-Birkenau (dalej APA-B) Zespół Oświadczenia, t. 75, k. 151-152; Hanna
Palarczyk (w obozie pod nazwiskiem Szyndler).
2
APMA-B. Zespół Wspomnienia, t. 141, 7,8, Zofiia Cykowiak.
3
Dunicz-Niwińska, H. Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau. Oświęcim: Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2013.
4
http://www.podium-wendel.de/home.html (2017-05-29).
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i co najważniejsze wywalczyła pewne udogodnienia dla swoich instrumentalistek. Niestety
zmarła nagle w nieznanych okolicznościach 4 kwietnia 1944 roku.
Praca w komandzie lagerkapelli znacznie odbiegało od prac w innych komandach, nie
tylko ze względu na charakter wykonywanych zadań ale przede wszystkim na sposób
traktowania, warunki mieszkaniowe, a co za tym idzie na szansę przeżycia lagru. Członkinie
orkiestry nie musiały pracować w innych komandach, ani uczestniczyć w apelach ogólnych.
Nie były narażone na ciężką wyniszczającą pracę ani na tak częste w obozie szykany i bicie
ze strony nadzorczyń. Wyżywienie otrzymywały takie same jak pozostałe więźniarki, jednak
często przydzielano im dodatkowe racje chleba lub marmolady. Zazwyczaj ubrane były
w obozowe pasiaki, jednak podczas np. niedzielnych koncertów ubierały otrzymane od
kierownictwa białe bluzki. Ponadto miały zapewniony dostęp do odpowiednich warunków
higienicznych. Mogły nawet codziennie korzystać z pobliskiej małej umywalni z zimną wodą.
Raz na dwa tygodnie miały możliwość skorzystania z ciepłych pryszniców w saunie.
Członkinie kapeli mogły nawet ukradkiem przeprać swoja bieliznę w czym nie przeszkadzały
blokowe i sztubowe. Na innych blokach było to niemożliwe Warunki w których mieszkały
znacząco odbiegały od tych w których przyszło egzystować pozostałym więźniarkami 5. Jak
pisze H. Dunicz-Niwińska:
Komando kapeli składało się wówczas z około pięćdziesięciu więźniarek.
W tej znikomej jak na warunki Birkenau liczbie miałyśmy do dyspozycji
ponad połowę bloku 12. W drugiej części tego bloku mieściła się paczkarnia.
Taka sytuacja była czymś szczególnym. W innych blokach przebywało nawet
po kilkaset więźniarek. Nasza cześć bloku składała się jakby z dwóch
pomieszczeń nieprzedzielonych jednak drzwiami. W jednym z nich odbywały
się próby kapeli. Tam ustawione były taborety i pulpity nutowe, w rogach dwie
szafy na instrumenty oraz stół, przy którym pracowały kopistki. W drugiej
części znajdowały się trójpoziomowe prycze do spania, stoły, przy których
jadałyśmy posiłki oraz półki na miski, kubki i paczki żywnościowe od rodzin.
Zarówno w jednym, jak i drugim pomieszczeniu znajdowały się żelazne
piecyki. Każda z nas spałą na osobnej pryczy, miała porządny koc, poduszkę,
a nawet prześcieradło i to było czymś wyjątkowym w obozie. Kolejnym
ewenementem naszego bloku było to, że w części muzycznej znajdowała się
drewniana podłoga (Dunicz-Niwińska 2013: 80-81).

Warunki w jakich przyszło żyć kobietom w kapeli często były obiektem zawiści i zazdrości
innych współwięźniarek, które o takich obozowych luksusach, mogły jedynie marzyć. Często

5

Głogowska, S. W Brzezince nie umierało się samotnie. Warszawa: Książka i Wiedza 1973, s. 71-73.
372

Marzena LEŻAK
Żeńska obozowa orkiestra w Birkenau we wspomnieniach skrzypaczki Heleny Dunicz-Niwińskiej

krytykowały samo istnienie komanda grającego muzykę w tak nieludzkim miejscu jakim był
obóz koncentracyjny. Jak pisze w swoich wspomnieniach Halina Dunicz-Niwińska:
Istnienie naszego komanda kapeli było postrzegane przez współwięźniarki
bardzo kontrowersyjnie. Wiele z nich uważano nas za obozowe prominentki,
za takie, o których mówiono, że żyją w ,,jedwabnych warunkach’’. Często
gorszono się, że w ogóle gramy, nie wiedząc, że niektóre z nas, wcielono do
orkiestry pod przymusem. A gdy któraś chciała kapelę opuścić, nawet za cenę
ryzyka pracy na aussen, stawiano ją przed alternatywą: albo kapela, albo karna
kompania (Dunicz-Niwińska 2013: 86).

Pomimo lepszego traktowania i warunków bytowych, członkinie kapeli również
cierpiały zarówno psychicznie jak i fizycznie. Ponieważ orkiestra nie składała się jedynie
z wysokiej klasy instrumentalistek i należały do niej również amatorki. Musiały one całymi
godzinami ćwiczyć grę żeby wyrównać poziom i zaspokoić wysokie ambicje dyrygentki.
Dzień pracy komanda kapeli wyglądal następująco:
Nasz dzień pracy był w zasadzie nieograniczony. Dzień lagrowy zaczynał się
dla nas o świcie, przed apelem, kiedy musiałyśmy przenieść stołki i pulpity na
miejsce grania marszy podczas wychodzenia komand pracujących na zewnątrz
obozu. Znajdowało się ono z boku bramy francuskiej obozu kobiecego.
Miałyśmy wyćwiczonych kilkanaście marszy, zdarzało się jednak, że gdy
wszystkie zostały odegrane, zaczynałyśmy znów od początku. Gdy wszystkie
zewnętrze komanda znalazły się poza bramą, zanosiłyśmy instrumenty na blok,
potem znowu wracałyśmy po stołki i pulpity. Teraz sztubowe wydawały nam
ciepławe ziółka i zagryzałyśmy je resztą wieczornej porcji chleba lub czymś
z rodzinnej paczki. Pojawienie się Almy w sali muzycznej oznaczało początek
próby. Z kolei przyniesienie przez sztubowe z obozowej kuchni obiadowych
kotłów oznaczało przerwę dla spożycia wątpliwej co do walorów smakowych
i odżywczych zupy, z której jednak oczywiście nikt nie rezygnował, a wręcz
przeciwnie, z powodu nieustanie odczuwalnego głodu, wyjadał do ostatniej
łyżki (Dunicz-Niwińska 2013: 87).

Choć nie można tego porównać do ciężkiej pracy w zewnętrznych komandach roboczych,
również było to wyczerpujące. O składzie orkiestry H. Dunicz-Niwińska pisze:
Skład kapeli był bardzo zróżnicowany. Poza kilkoma wykształconymi
profesjonalnie instrumentalistkami należały do niej słabe pod względem
technicznym amatorki; poza tym obsada instrumentalna zespołu była wręcz
kuriozalna: skrzypce, wiolonczela, nieco później też kontrabas (na którym na
życzenie Almy nauczyła się grać jedna z akordeonistek), a także mandoliny
i gitary, akordeony, flety proste i poprzeczne, jazzowy zestaw perkusyjny,
talerze, bęben oraz nieco później fortepian (Dunicz-Niwińska 20013: 73).
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Kobietom doskwierały ponad to silne udręki natury psychologicznej. Samo
wykonywanie muzyki w cieniu komór gazowych wywoływało u wielu z nich obciążenia
psychiczne i nerwowe. Ponieważ nieustannie były świadkami makabrycznych scen
rozgrywających się podczas przemarszów komand roboczych do pracy, oraz widziały
kolumny Żydów z całej Europy zwiezionych na zagładę do Brzezinki6. Tak wydarzenia
tamtych dni opisuje H. Dunicz-Niwińska:
Przeżycia związane z widokiem scen dziejących się przy bramie obozowej,
zwanej przez więźniarki ,,francuską’’, należały do najbardziej
przygnębiających. Chociaż usiłowałyśmy wtedy koncentrować się na grze,
jednak nie można było nie widzieć i nie słyszeć tego, co się tam dzieje.
Wycieńczone wielogodzinną pracą więźniarki niosły na tragach lub wlokły po
ziemi zwłoki tych, którym nie udało się już przetrzymać ani dnia dłużej
obozowej gehenny. Bicie, kopanie za karę, gdy przy którejś więźniarce
podczas rewizji znaleziono ukrytą pod odzieżą marchewkę, ziemniaki lub coś
w tym rodzaju, były na porządku dziennym. Nieraz byłyśmy świadkami, kiedy
kobieta, przyłapaną na przemycaniu czegokolwiek do obozu, poddawana była
następującej karze: jeśli było to cos do jedzenia, czy nawet papierosy, to bez
względu na ilość oraz fakt, ze np. mogło to być brudne, wręcz oblepione
ziemia, biedna, przyłapana delikwentka, bita i kopana, musiała to zjadać
w pozycji klęczącej. A my, czyli lagrowa kapela, musiałyśmy w dalszym ciągu
przygrywać marsze (Dunicz-Niwińska 2013: 82-83).
Większość kobiet chcąc przeżyć wojnę w lagrze starała się nie skupiać swoich myśli
na tym co widywały każdego dnia, pomagało im w tym profesjonalne podejście do
obowiązków dyrygentki, oraz wzajemna pomoc i wsparcie w chwilach załamania
nerwowego. Dlatego też w takich sytuacjach zwyciężał samozachowawczy instynkt
przetrwania. Dzięki temu duża grupa obozowych instrumentalistek przeżyła pobyt
w Auschwitz. Poddając się i wykonując muzykę na instrumentach odebranych Żydom
wysłanym na śmierć w komarach gazowych. Instrumenty te były przechowywane
w specjalnie do tego celu zrobionych szafach, umieszczonych w bloku orkiestry. Dla
kierownictwa obozu przedstawiały tak wysoką wartość, że orkiestrantki zwolniono od gry
w czasie silnych mrozów i intensywnych opadów. Natomiast nuty do gry otrzymywały od
członków męskiej orkiestry z Auschwitz I, z czasem większość partytur przysyłały im władze
obozowe. Ponadto

6

Alma Rose i Zofia Czajkowska rozpisywały nuty na poszczególne

Kłodziński, S., Masłowski, J. Patologia pracy w Oświęcimiu-Brzezince. Przegląd lekarski. Nr 1, 1984, s. 46.
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instrumenty z pamięci, dzięki czemu znacznie wzbogaciły repertuar 7, liczył on około
200 utworów8. Zawierał marsze F. Schuberta, kompozycje L. von Beeethovena, J. Brahmsa,
P. Czajkowskiego, E. Griega, M. Ravela, J. Straussa, niemieckie pieśni wędrowne, oraz liczne
popularne wówczas utwory niemieckie np. ,,Rossamunde’’9. Oprócz grania podczas
wymarszu komand roboczych do pracy, orkiestry dawały też koncerty niedzielne lub z okazji
świąt. Były to oczywiście występy przeznaczone głównie dla esesmanów i obozowych
prominentek, a od 1944 roku także dla zwykłych więźniarek. Podczas tych występów
orkiestra wykonywała muzykę klasyczną oraz rozrywkową10. Wykonywanie tej ostatniej
budziło u orkiestrantek największe wątpliwości:
Właśnie to wykonywanie muzyki rozrywkowej wzbudzało w nas rozterki,
u niektórych nawet bardzo poważne frustracje. Bo jakże tu grać muzykę lekką
na tle buchających dzień i noc płomieni i czarnych dymów z kominów
krematoryjnych? Jakże tu grać na otwartej przestrzeni między blokami rewiru,
w słoneczny dzień niedzielny, kiedy za drutami, wzdłuż niedalekiej drogi
obozowej, ciągną się tłumy wyczerpanych ,,podróżą’’ Żydów wprost do komór
gazowych i krematoriów? Alma jednak konsekwentnie i stanowczo wpajała w
nas, czasem używając nawet brutalnych określeń, że orkiestra to ŻYCIE
(Dunicz-Niwińska 2013: 78).
Kiedy w 1944 r. III Rzesza ponosiła porażki na frontach wojny i siła robocza
więźniów nabrała większej wartości co za tym idzie nieco zmienił się ich sposób traktowania
przez esesmanów w obozie. Jednym z takich aspektów była możliwość słuchania popisów
kapeli, przez wszystkie współwięźniarki. Muzykantki grały wtedy dla publiczności z większą
chęcią , chcą dać ukojenie i chwile zapomnienia umęczonym ludziom w pasiakach. Często
znajoma melodia z wolności na nowo przywracała wiarę lub przywoływała wspomnienia
z domu. Tak jeden z występów wspomina zasiadająca na widowi była więźniarka Seweryna
Szmaglewska:
Orkiestra wyczuła ton piosenki. Przemówił jakiś nerw szarpnięty w głębi
instrumentów i w głębi serc. Rozwarła się omijana przez więźnia starannie
dżungla tęsknoty i oto śpiewa wszystkimi swymi głosami. Forte, fortissimo gra
orkiestra. Brzmi tętent biegnącego tabunu dzikich koni, które nie słyszą, że
jeden z nich, schwytany w sznury i ukryty w głębi mocnej zagrody, rżeniem
żałosnym daremnie wzywa wolnych swych braci (Szmaglewska 1967: 145).

7

Lachendro, J. Orkiestry w KL Auschwitz. Zeszyty Oświęcimskie. Nr 27, 2012, s. 92.
APMA-B. Zespół Wspomnienia, t. 141, k. 7-9, Wspomnienia Zofii Cykowiak
9
Żywulska, K. Przeżyłam Oświęcim. Warszawa: Dom Wydawniczy TCHU: 2008, s. 71.
10
Szmaglewska, S. Dymy nad Birkenau. Warszawa: Czytelnik, 1972, s. 83.
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Od połowy czerwca 1944 roku, członkinie lagerkapelle grywały również dla chorych
więźniarek na blokach szpitalnych, regularne koncerty dwa razy w tygodniu, repertuar składał
się głównie z utworów muzyki klasycznej:
Jedynie koncerty niedzielne dla więźniarek, zwłaszcza koncerny na blokach
rewirowych, dawały nam zadowolenie z dobrego ich wykonania. Piękne
wykonanie solowych utworów skrzypcowych przez Almę, np. ,,Tańców
węgierskich’’ Brahmsa czy ,,Melodii cygańskich’’ Sarasatiego pozwalało
zapomnieć na chwilę o rzeczywistości tego miejsca (Dunicz-Niwińska 2013:
85).
Reakcja na te występy również była dwojaka. Jedne kobiety przyjmowały je
z radością, inne z obojętnością, jeszcze inne uważały że są jedynie groteskową próbą terapii
chorych. Helena wspomina również przygotowanie i wykonanie melodii Chopina ,,Żal’’
opracowanej na głos i orkiestrę przez Alme Rose. Nie mogły wykonywać tego utworu na
żadnym koncercie niedzielnym dla więźniarek. Ponieważ granie Chopina było w III Rzeszy
zabronione. Utwór grały wyłącznie dla siebie oraz dla zaprzyjaźnionych więźniarek, które
chyłkiem zaglądały do bloku aby usłyszeć coś szczególnego, coś co choć na chwilę
poprawiało samopoczucie i wyrażało opór wobec niemieckich oprawców. Inna grupa
więźniarek dla których dawano występny to uprzywilejowana grupa prominentów tak
zwanych funkcyjnych. Dla nich orkiestra w niewielkich grupach muzykowała najczęściej
z okazji urodzin, wieczorków tanecznych lub libacji alkoholowych. Można przypuszczać że
taki występ wiązał się dla grających z pewnego rodzaju profitami np. jedzeniem lub
papierosami.
1 listopada 1944 roku po śmierci Almy Rose, większą część kobiecej lagerrkapelle
wywieziono transportem do Bergen-Belsen. Natomiast 18 stycznia 1945 r. Helena Dunicz
stanęła do marszu ewakuacyjnego z Auschwitz, morderczego marszu śmierci, który dla wielu
kobiet zakończył się tragicznie. Jak wspomina H. Dunicz:
18 stycznia 1945 r. około godziny piątek wieczorem kazano nam ustawić się na
drodze w pobliżu bramy ,,Arbeit macht frei’’. Sformowano kolumny liczące po
kilkaset kobiet. (…) Prowadzono nas bocznymi, wiejskimi drogami pokrytymi
gęstym, kopnym śniegiem. Szło się w nim bardzo ciężko. Przed nami i za nami
szła niezliczona rzesza umęczonych, ubranych w nędzne pasiaki lub inne
lagrowe łachmany, więźniów. Już po przejściu pierwszych trzech lub czterech
kilometrów na poboczach drogi naszego przemarszu leżeli ci, którzy padli
z wycieńczenia i zostali dobici kolbą karabinu, pancerfaustu lub strzałem
z rewolweru przez esesmanów. Odgłosy strzałów dochodziły do uszu co
chwilę. Ale trzeba było iść! (Dunicz-Niwińska 2013: 131).
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Helenę Dunicz wraz z innymi więźniarkami poprowadzono do obozu Ravensbrück
a następnie Neustadt-Glewe, w którym doczekała wyzwolenia. Po wojnie zamieszkała
w Krakowie, gdzie do 1975 roku pracowała jako zastępca kierownika redakcji wydawnictw
dla

szkolnictwa

muzycznego

w

Polskim

Wydawnictwie

Muzycznym.

Książka

wspomnieniowa Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau, spisana przez
Marię Szewczyk ukazała się nakładem Wydawnictwa Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu w 2013 r.

Summary
In this article I presented the story of the female camp band at the concentration camp
of Auschwitz-Birkenau.I chose the period in which the orchestra worked most effectively and
her conductor was a world-class violinist Alma Rose. I described the functioning of the band,
the repertoire, the reaction of other prisoners to music, and the inner dilemmas
of the instrumentalists. From this point of view I did it from the point of view of the Polish
violinist Helena Dunicz-Niwińska, who was a member of the Burmese orchestra. Helena,
through her playing skills, has survived hell in Birkenau and described her experiences
in the book “The Way of My Life”, the memories of a violinist from Birkenau.
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UCZELNIA W OBLICZU MEDIALNYCH WYZWAŃ
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University and media challenges
Abstract: Presentation of image problems in today’s world on the example of selected
universities. An attempt to think of introducing another communication between the institution
and the recipient (students, graduates or even employees). Talk about contemporary trends
in social media.
Keywords: university, social media, communication, internet marketing, communication
management, content marketing, analyze, user
Contact: Uniwersytet Ostrawski; paulinazmijowska@wp.pl
Sytuacja na rynku szkolnictwa wyższego wymusiła na uczelniach, zarówno
publicznych, jak i prywatnych, podejmowanie działań marketingowych jeszcze do niedawna
zarezerwowanych tylko dla organizacji gospodarczych. W przypadku instytucji, których
klientami są ludzie młodzi, mający niemal stuprocentowy dostęp do Internetu1, szczególnie
skutecznymi działaniami są aktywności podejmowane w mediach społecznościowych.
Ewolucja kanałów komunikacji w Sieci jest w fazie ciągłego przeobrażania. Media
społecznościowe podlegają nieustannym zmianom, które każdego dnia należy obserwować.
Dlaczego? Ponieważ tylko wtedy można mieć pewność, że wykorzystane zostaną najlepsze
dostępne narzędzia, zbudowany kreatywny content i skierowany w odpowiedniego odbiorcę.
Uczestnicy społecznej wymiany doświadczeń szukają rzeczywistości tam, gdzie mają prawo
do informacji i przyjemności. Platformy social media budują więc całodobową relację
z potencjalnym użytkownikiem, dając mu możliwość uczestnictwa w nieustającej rozmowie.
Poruszanie się w Internecie „zmusza” do konstruowania własnej, wyróżnialnej dla środowiska
Sieci tożsamości komunikacyjnej. Istotna w tym wypadku pozostaje także społeczna kultura
komunikowania, która jest nieodłącznym elementem rozwoju mediów. O samej jej istocie
w kontekście Sieci wspomina Maciej Mrozowski, twierdząc, że: „Komputer jest urządzeniem
interaktywnym, wymagającym od użytkownika wejścia w dwustronny kontakt oparty na

1

Według PBI jedynie 3 % Polaków w wieku 16-24 lata nie ma dostępu do Internetu, a w przypadku uczących
się jest to 1 %, dostęp z: http://www.slideshare.net/P_B_I/polscy-internauci-2013 (2013-01-12).
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bezpośrednim sprzężeniu zwrotnym. W efekcie kontakt człowiek-komputer przekształca się
w swoistą interakcję, pod wieloma względami zbliżoną do komunikacji interpersonalnej”2.
Przekaz wizualny stanowi obecnie najbardziej efektywne źródło przekazu informacji
w Internecie. W ten sposób przygotowana porcja wiadomości zostaje zapamiętana na długi
czas. Potwierdzają to liczne badania i dane statystyczne, które zostały zebrane
i skondensowane w jednym miejscu:
1. 90 % informacji przekazywanych do mózgu stanowią informacje wideo oraz
przygotowane wizualizacje, które są przetwarzane 60.000 razy szybciej niż tekst
(słowo).
2. 40 % ludzi lepiej reaguje na informacje wizualne (obrazowe) niż na zwykły tekst.
3. 46,1 % osób twierdzi, że dobry projekt strony internetowej (design) jest pierwszym
kryterium jej oceny.
4. Marketerzy, którzy korzystają z infografiki odnotowują wzrost sprzedaży nawet
o 12 %.
5. Wiadomości, które zawierają filmy, przyciągają 3 razy więcej odbiorców niż
zwykłe linki tekstowe.
6. Wizualizacja buduje zaangażowanie. Bardzo dobrze widać to na przykładzie
Facebooka, który odnotowuje wzrost zaangażowania po każdym wprowadzeniu
nowych funkcji.
7. Inżynierowie Facebooka wiedzą, że optymalne dostosowanie wszystkich
elementów, jak komentarze, reakcje, video czy linki buduje większe zainteresowanie.
8. 37 % użytkowników platformy Pinterest loguje się kilka razy w tygodniu, 15 %
loguje się raz na dobę, a 10 % kilka razy dziennie. Warto przypomnieć, że Pinterest to
przede wszystkim narzędzie służące do umieszczania i promowania zdjęć.
9. 98 % osób, które posiadają konto na Pintereście są jednocześnie aktywnymi
użytkownikami Facebooka i/lub Twittera.
10. Platforma Pinterest to przykład, gdzie 21 % sprzedaży odbywa się w momencie
obejrzenia przedmiotu na Pintereście (naprzędzenie sprzedaży bezpośrednio ze strony
– generowanie ruchu).
11. 85 % użytkowników Internetu w USA ogląda video online.
12. Ponad 60 filmów jest przesyłanych co minutę na platformę YouTube.
2

Mrozowski, M. Media masowe, władza, rozrywka, biznes. Warszawa: Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,
2001, s. 84.
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13. 700 filmów z YouTube jest dzielonych co minutę na platformie Twitter.
14. Odbiorcy spędzają więcej czasu na stronach z filmami niż na innych.
15. Aż 85 % widzów jest skłonnych zakupić produkt po obejrzeniu filmu o nim”3
(tłum. P. Ż).
Z kolei badania przeprowadzone wśród uczniów klas maturalnych wrocławskich
liceów, którzy deklarowali chęć podjęcia studiów4, pokazują, że decyzja o ich wyborze będzie
podejmowana przede wszystkim na podstawie informacji pozyskanych za pośrednictwem
Internetu oraz od znajomych. Media społecznościowe łączą te dwa źródła. Za ich
pośrednictwem kandydaci mogą pozyskać opinię o uczelni i konkretnym kierunku, i to nie
tylko od swoich znajomych, ale również od szerszego grona osób zainteresowanych tematem.
Ważne jest, aby uczelnia jako instytucja również poznała systemy komunikacyjne, które
dotyczą trzech grup:
1. STUDENCI: dystrybucja informacji, angażowanie w dyskusję, umiejętności
koszytania z platform edukacyjnych, możliwość promocji wydarzeń.
2. POTENCJALNI STUDENCI: dystrybucja informacji, zbieranie rekomendacji,
korzystanie z promocji wydarzeń, zbieranie opinii.
3. ABSOLWENCI: zbieranie historii sukcesów, angażowanie w rozwój uczelni,
korzystanie z programów (staże, praktyki, Inkubatory Przedsiębiorczości i inne).
Rola kultury w procesie budowania komunikacji dotyka kilku jej obszarów: są to
przede wszystkim wewnętrzna zgodność marki z wysyłanym komunikatem, zewnętrzna
interakcja z otoczeniem oraz uwzględnienie globalnego (wielokulturowego) przekazu nie
tylko

wewnątrz

instytucji, ale

również

w

jej otoczeniu.

Użytkownicy mediów

społecznościowych nieustannie komunikują. Korzystanie z internetowych i mobilnych
technologii, które przekształcają informację w interaktywny dialog, to już standard. Wysyłane
przekazy są szybkie, gwałtowne i charakteryzują się nadmiarem różnorodnych emocji. Są
chwilą. Dlatego tylko odpowiednio spersonalizowane komunikaty mogą prowadzić do
nawiązania i podtrzymania dialogu oraz efektywnej sprzedaży treści (usługi – np. uczelni).
Marka, która stawia na content, może generować bardzo duże zwiększenia przychodów

3

Dostęp z: 19 Reasons You Should Include Visual Content in Your Marketing,
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33423/19-Reasons-You-Should-Include-Visual-Content-in-YourMarketing-Data.aspx#sm.0002poipb1a91f42t501i85dlsq6w. Do artykułu zostały wybrane zjawiska z podanego
źródła z uwagi na ich komunikacyjne przeznaczenie, wykorzystane w pracy.
4
Grech, M. Komunikacja i wizerunek uczelni niepublicznych: metodologia i wyniki badań empirycznych. Łódź:
Wydawnictwo Primum Verbum, 2010.
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poprzez odpowiednio sprofilowaną komunikację z wybranymi, określonymi grupami
odbiorców (insights).
Często mówi się o liczbie uczestników Facebooka, która jest tak duża, że mogłaby
stworzyć odrębne państwo. Z platform społecznościowych korzysta już ponad miliard
użytkowników na całym świecie. Potrzeby współczesnych userów są często zestawiane
z potrzebami potrzeb współczesnego człowieka piramidy Abrahama Maslowa. I tak na
przykład potrzebę bezpieczeństwa zapewniają nam LinkedIn czy Goldenline, gdzie,
zamieszczając swoje osiągnięcia zawodowe i zdobywając sieć kontaktów biznesowych,
możemy poczuć się stabilnie. Z kolei potrzebę przynależności, którą prezentuje Maslow,
widać wyraźnie w platformach i aplikacjach, jak Facebook, Snapchat czy Instagram.
Odbiorcy przynależą do określonych grup, dyskutują, komentują i udostępniają treści.
Sytuacja ta niejednokrotnie pokazuje, że odpowiedzi na różnorodne pytania i wątpliwości
udzielane są właśnie w mediach społecznościowych. Potrzeba uznania jest odzwierciedlona
w aktywnym tweetowaniu aplikacji Twittera. Miejsce, które daje możliwość wypowiedzi
ograniczonej, zyskuje wśród elit politycznych, dziennikarskich czy celebryckich. Możliwość
relacji bieżących wydarzeń czy zdarzeń to nowość, która cały czas jest udoskonalana
i z chęcią wykorzystywana w trakcie różnorodnych spotkań naukowych jako tzw.
backchannel. Wszystkie potrzeby prowadzą do jednej, nadrzędnej – samorealizacji.
W obecnym wymiarze następuje ona właśnie poprzez wysyłanie i odbiór krótkich
komunikatów, których znaczenie nigdy wcześniej nie było tak silne. Jak podaje źródło, „Co
minutę na Facebooku pojawia się ponad 700 tys. nowych statusów i 0,5 mln komentarzy.
W tym samym czasie na YouTube jest dodawanych 25 godzin nowych materiałów wideo,
a na Twitterze 100 tys. wpisów. Co ciekawe, 36 % wszystkich korzystających z platform
społecznościowych publikuje wpisy związane z markami”5. Najpopularniejszym serwisem
społecznościowym wśród szkół wyższych, podobnie jak wśród organizacji gospodarczych,
jest Facebook. Wszystkie jednostki mające konto na portalu społecznościowym mają również
swój własny profil na Facebooku. Wynika to z popularności tego serwisu wśród studentów
i uczniów oraz z możliwości jego wykorzystania w budowaniu wizerunku uczelni,
komunikacji z użytkownikami, pozyskiwaniu od nich i o nich informacji czy też docieraniu
z ofertą do potencjalnych kandydatów. Internetowe badania ankietowe przeprowadzone przez

5

Sadowski, M. Rewolucja social media. Gliwice, 2013, s. 15.
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autorkę wśród 206 studentów dwóch trójmiejskich szkół wyższych6 wykazały, że 94 % z nich
ma konto na Facebooku, 82 % z nich korzysta z tego konta codziennie, a kolejne 19 % czyni
to kilka razy w tygodniu. 89 % użytkowników zamieszcza na nim posty (minimum raz
w miesiącu).
Warto w tym miejscu wspomnieć o przedstawicielach poszczególnych pokoleń, dla
których uczestnictwo w przestrzeni social media przyjmuje inne znaczenie. Pokolenie X to
osoby zwykle urodzone w latach 1970-1980, które zachowują harmonię między życiem
zawodowym oraz prywatnym. Z jednym pracodawcą wiążą się zwykle na całe życie,
a komunikowanie w obszarze mediów społecznościowych nie traktują w kategoriach
e-commerce (zarobkowych), lecz rozrywkowych. Z kolei pokolenie Y to obecnie
najliczniejsza grupa uczestników dialogu interakcji. Są to osoby urodzone w latach
1980-1990, a ich życie charakteryzuje się równowagą. Grubą kreską oddzielają sprawy
osobiste od ośmiogodzinnego systemu pracy, jednak, co interesujące, angażują się
w zdobywanie nowych umiejętności, kwalifikacji oraz podnoszenia statusu społecznego.
Najciekawsze wydaje się być pokolenie Z, urodzone w latach dziewięćdziesiątych, które
powoli wypiera swoich poprzedników w sferze komunikowania. Osoby, które do niego
należą, cechuje przede wszystkim multizadaniowość, bardzo duża elastyczność czasu
i miejsca pracy oraz obecność przy sobie co najmniej trzech urządzeń mobilnych. To właśnie
ta grupa komunikuje najwięcej, najszybciej i najbardziej emocjonalnie. Pokolenie Z wybiera
Twittera, Snapchata, Vine oraz Instagrama, ponieważ tam właśnie znajduje możliwość
nawiązania relacji i dzielenia się emocjami. Powszechność urządzeń mobilnych przyczyniła
się do wysyłania komunikatów w każdym miejscu i czasie (coraz mniej osób korzysta z SMS
– rozmowy odbywają się w social media). Twitter znacznie wyprzedza Instagrama, a hashtagi
(np. #jestemUW, #zdarzylosie) stały się spójną i zwartą częścią komunikowania,
porządkującą treść. Przekazywane informacje przyjmują charakter skompresowanej formy
haseł, a dłuższe wypowiedzi zastępowane są grafikami, oddającymi całość contentu. Uczelnie
widzą potencjał tego narzędzia w bezpośredniej komunikacji z odbiorcami. Dobre praktyki
stosują m.in. @UPWroclaw, @JagiellonskiUni, @KozminskiUniversity, @AGH_Krakow,
@rzecznikSGH. Minusem jest to, że niektóre treści są powielane (to, co udostępniane jest na
Facebooku, widzimy także na Twitterze).
6

Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni publicznej
(Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego) i prywatnej (Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa)
w dwóch turach – w styczniu 2012 r. i w styczniu 2013 r.
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Można śmiało zauważyć, że budowanie wizerunku za pomocą strategii działań
komunikacyjnych jest tak naprawdę ściśle uzależnione od kultury społeczeństwa. Odbiór
komunikatu obarczony jest ciężarem wielu komunikatów naddanych, niewidocznych,
ukrytych w wiadomości. I tak na przykład Greg Leichty wyróżnia pewne kulturowe obszary,
które nazywa domenami. Wpływają one przede wszystkim na sposób kodowania oraz
interpretacji poszczególnych przekazów skierowanych do samych odbiorców w procesie
public relations. Proces ten możemy śmiało zaaplikować również do pokrewnego, e-public
relations. Zgadzamy się z przywołanym autorem, że „Kulturowa domena jest zbiorem
uporządkowanych założeń i argumentów, który umacnia preferowany wzór stosunków
społecznych, wpływa na epistemologiczne, ontologiczne i moralne zaangażowanie firmy
w życie społeczne, dostarcza motywów pozwalających zbudować modele przekonywania
obiorców do pewnych czynności i zamierzeń danej instytucji oraz nadaje określoną
interpretację wysyłanym wiadomościom“7 (tłum. P. Ż).
Nie bez znaczenia jest także dokument zwany Social Media Policy (dalej SMP).
W Ameryce stał się na tyle popularny, że wykorzystują go największe uczelnie. SMP określa
przede wszystkim działania uczelni w social media, przedstawia strategie, cele czy
najważniejsze decyzje. Pomaga organizować prace nie tylko studentom, ale również
wykładowcom i osobom zatrudnionym. Wspomniany dokument jest dystrybuowany
wewnątrz uczelni lub publikowany (podawany do wiadomości wszystkich użytkowników)
na stronie www, w mediach społecznościowych i wszystkich innych kanałach, z których
korzysta dana instytucja. Oto przykłady SMP: Harvard i Oregon.

Ilustracja 1. Harvard University
7

Leichty, G., Warner, E. Cultural Topoi: Implications for Public Relations. In R. L. Heath, ed. Handbook of
public relations (pp. 61-74). Thousand Oaks, CA: Sage, s. 62.
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Ilustracja 2. Oregon State

Podsumowanie
„Nie wszystkie działania w social media prowadzą do znalezienia garnca złota przy
krańcu tęczy”, podaje John Lovett8. To prawda. Jednak działania te często nie są trafione,
a komunikat może zostać wysłany w próżnię. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim
potrzeby typowego użytkownika i uczestnika przestrzeni internetowej bardzo rzadko
poddawane są odpowiednim analizom czy statystykom. Twórcy komunikatów muszą wziąć
pod uwagę, że ich treści będą rozliczane z końcowych rezultatów, a nie samego contentu.

Ilustracja 3. Schemat komunikatu

8

Lovett, J. Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych. Gliwic, 2012, s. 244.
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Świat odbiorców wypełniają dziś przede wszystkim aplikacje, coraz częściej te
o profilu społecznościowym, jak wspomniany Instagram, Twitter czy nowsze Snapchat
i Vine. Czy mogą one prowadzić do efektywnej komunikacji? Odpowiedzią może być
ilustracja nr 3 (il. 3). Głównym problemem dzisiejszych reklamodawców w każdej dziedzinie
budowania wizerunku jest fakt, że nie przekraczają oni progu zwrócenia uwagi na komunikat.
Dlaczego? Ponieważ całą uwagę skupiają na perswazji w ramach zawarcia relacji z nowym
odbiorcą. Najważniejsze nie jest to, czy odbiorca zdecyduje się na zaangażowanie w reklamę.
Najistotniejsze jest działanie, które spowoduje uwiedzenie obrazem i projektowanie wrażeń
efektownym przekazem. Kwestia wyboru i oceny tego przekazu jest drugoplanowa. Dlatego
nowoczesne aplikacje mobilne, video marketing i krótkie komunikaty powoli wyznaczają
niespotykany dotąd trend, który opiera się na efektownym przekazie informacji.
Trudno przewidzieć to, co nastąpi w tak bardzo niezależnym medium, jakie tworzy
Sieć. Potencjał social media jest tak silny, że użytkownicy zaczynają tworzyć własne narracje
o sobie. Warto się zastanowić, czy istnieje taka sytuacja, w której możemy przestać być
offline? Funkcjonując w kilku światach jednocześnie, kiedy najpierw rozmawiamy, oglądamy,
następnie komentujemy w Sieci, a później ściągamy dedykowaną aplikację, dzięki której
tworzymy historię danego wydarzenia, stajemy się częścią zwirtualizowanej, cyfrowej
przestrzeni w środku świata rzeczywistego. Być może, w niedługim czasie, będziemy
świadkami rozwoju pokolenia Z+, którego częścią będzie liczne grono studentów, a dla
którego wysyłane komunikaty nie będą projektować wrażeń, ale zaczną od marzeń.

Summary
The article presents the role of individual communication tools (contact platforms for
recipients), their use and the image building of the university. Traditional communication
marketing is slowly supplanted by the online world of interaction with students, graduates and
potential students. The article shows how different groups can communicate with each other
and how they use each of the social channels effectively. The author analyzes the statistics
on the various social media, shows their differences and presents the good practices used by
the college. It is also important to think about the next generation – the Z + generation, for
which the marketing tools available will not be designed for impressions, but will start with
dreams.
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Abstract: The paper presents results of conducted research about the localization process
focusing on the comparative analysis of localization of banking mobile application on the
Polish and Czech markets.
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Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach; a.podruczna@gmail.com
W ostatnich latach możemy zaobserwować znaczny wzrost obecności aplikacji
mobilnych1 na rynku oprogramować dla urządzeń mobilnych. Aplikacje mobilne, co raz
bardziej popularne także wśród przedstawicieli starszego pokolenia, ułatwiają a czasem
stanowią jedyną drogę dostępu do niektórych usług. Jednymi z najczęściej instalowanych
aplikacji są te z dziedziny finansów. Celem artykułu jest analiza różnic, jakie zaistniały
w procesie lokalizacji aplikacji mobilnych mBanku w Polsce oraz w Czechach. Jako że
proces lokalizacji odbywa się na wielu obszarach z dziedziny nauki, analiza będzie dotyczyła
przekładu (w tym użytych strategii tłumaczeniowych), różnic w lokalizacji interfejsu
użytkownika oraz graficznego interfejsu użytkownika, zbadaniu preferencji językowych
polskiej i czeskiej grupy językowej, przeanalizowaniu kwestii marketingowych oraz
reklamowych związanych z funkcjonowaniem produktu na rynku.
Chcąc przeprowadzić analizę porównawczą lokalizacji aplikacji mobilnej niezbędne
jest wyjaśnienie pojęć interfejs użytkownika i graficzny interfejs użytkownika. Norma DIN
EN ISO 9241-110 definiuje termin interfejs użytkownika jako “wszystkie komponenty
interaktywnego systemu (oprogramowania lub sprzętu komputerowego), które zapewniają

1

Aplikacje mobilne można zdefiniować programy (oprogramowania) tworzone w celu usprawnienia dostępu do
pożądanych przez użytkownika treści z myślą o określonych systemach operacyjnych. Dostęp do nich wymaga
zainstalowania specjalnego oprogramowania, pobranego np. ze sklepu internetowego (np. Google Play Store)
bądź ze strony mobilnej lub z innych źródeł (np. strony WWW). Aplikacje działają na urządzeniach przenośnych
(mobilnych): telefonach komórkowych, smartfonach, palmtopach czy tabletach. Do ich napisania wykorzystuje
się różne języki programowania.
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użytkownikowi dostęp do informacji i elementów sterujących niezbędnych do wykonywania
określonego zadania za pomocą tego interaktywnego systemu”.
Projektując UI należy podążać zgodnie z podstawowymi zasadami, tj.:
Wygląd – interfejs powinien składać się z różnych obszarów przeznaczonych do
różnych celów.
Uświadamianie zawartości – zadaniem interfejsu jest uświadamiać użytkownika,
w którym miejscu się znajduje i co oznaczają prezentowane na wyświetlaczu/ekranie
informacje.
Estetyka – interfejs powinien zapewniać równowagę pomiędzy ilością prezentowanej
informacji, a jej atrakcyjnością wizualną.
Doświadczenie użytkownika – interfejs powinien łączyć w sobie zarówno łatwość
nauki dla początkujących, jak i łatwość użycia dla doświadczonych użytkowników.
Spójność – interfejs powinien być spójny w celu ułatwienia użytkownikowi
przewidywania skutków podejmowanych przez niego czynności.
Minimalizacja wysiłku – interfejs powinien ułatwiać działania użytkownika, tak by
ilość kroków wiodących do osiągnięcia celu była jak najmniejsza.
Graficzny interfejs użytkownika (ang. graphical user interface; GUI) stanowi ogólne
określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem,
polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów. Widżety (ang. widget), „to graficzne
skróty najczęściej używanych lub najbardziej potrzebnych nam elementów wyświetlających
konkretne informacje, które nas interesują np. czas, pogodę, wiadomości, kontakty itp.”
Na potrzeby niniejszej pracy wprowadzono także dwa terminy: sekcja i zakładka.
Termin sekcja zastosowano w celu określenia głównych elementów interfejsu użytkownika,
które umożliwiają rozwinięcie dostępnych zakładek lub wejście na kolejną stronę.
Istnieje wiele teorii dotyczących analizy przekładu oraz stosowanych strategii
tłumaczeniowych. Ze względu na charakter lokalizowanych treści, składających się głównie
z terminów (w tym przypadku terminologii bankowej) oraz języka informatyki, podstawą do
oparcia części badawczej są teorie związane z przekładem ogólnym a nie literatury.
W niniejszej pracy zostaną wykorzystane strategie tłumaczeniowe opracowane w ramach
metodologii badań przekładoznwczych na bazie empirycznej przez francuskich badaczy JeanPaul Vinay’a i Jean Darbelnet’a, którzy w roku 1958 opublikowali pracę Stylistique comparée
du français et de l'anglais. Méthode de traduction.
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Vinay i Darbelnet opracowali siedem strategii tłumaczeniowych. Ze względu na
stopień odejścia przekładu od oryginału, strategie te zostały podzielone na dwie grupy:
dosłowne strategie tłumaczeniowe oraz niedosłowne strategie tłumaczeniowe. Autorzy
stwierdzają, że „na ogół tłumacz może dążyć do tłumaczenia dosłownego w przypadkach, gdy
w J1 (język źródłowy) i J2 (język docelowy) wstępują analogiczne kategorie gramatyczne lub
podobne pojęcia” (Kielar 1988). Jeżeli takie podobieństwo nie występuje należy wykonać
tłumaczenie niedosłowne.
W pierwszej grupie wyróżniono trzy strategie (dosłowne strategie tłumaczeniowe):
1. zapożyczenie – tłumaczenie, polega na wykorzystaniu obcego sformułowania
w tekście docelowym, np. ang. laptop – pl. laptop; wł. lingua franca – pl. lingua
franca.
2. kalka – język docelowy „zapożycza” wyrażenie z języka oryginału, tłumacząc
dosłownie każdy z elementów. W wyniku takiego działania powstaje kalka
leksykalna, która zachowuje strukturę składniową języka docelowego ale jednocześnie
wprowadza nowy sposób ekspresji (np. ang. product placement – pl. lokowanie
produktu; ang. Internet browser – pl. przeglądarka internetowa; ang. skyscraper – pl.
drapacz chmur) lub kalka strukturalna, która wprowadza nową konstrukcję do języka
docelowego (np. ang. carwash – pl. auto-myjnia; ang. business plan – pl. biznes plan
nadanie rzeczownikowi funkcji atrybutywnej, która, w przeciwieństwie do
angielskiego, nie jest zwykle stosowana w odniesieniu do rzeczownika w polskim
systemie gramatycznym (Sztencel 2009).
3. tłumaczenie dosłowne – polega na tłumaczeniu tekstu docelowego z poszanowaniem
maksymalnych cech formalnych tekstu oryginału, przy oddaniu tym samym typowej
dla języka docelowego struktury i sformułowania (np. ang. Who knows? – pl. Kto
wie?);
Jeżeli po zastosowaniu powyższych strategii, tłumaczenie wciąż jest nie do przyjęcia,
tzn. tekst docelowy nie ma sensu, niesie inne znaczenie lub zniekształca oryginalny przekaz
w jakikolwiek inny sposób, należy wykonać tłumaczenie niedosłowne.
W

drugiej

grupie

wyróżniono

cztery

strategie

(niedosłowne

strategie

tłumaczeniowe):
4. modulacja – polega na oddaniu w języku docelowym treści wyrażonej w języku
źródłowym, wprowadzając zmianę punktu widzenia, zastępując nazwą części całość
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pojęcia, pojęciem abstrakcyjnym konkretny termin, stronę bierną czynną i na odwrót
(np.: ang. No vacancies – fr. Complet – pl. Miejsc nie ma);
5. transpozycja (inaczej zwana przekształceniem kategorialnym) - transpozycja polega
na zamianie kategorii gramatycznej i struktury w wyrażeniu w języku docelowym bez
zmiany sensu tekstu (np.: ang. No smoking – pl. Palenie wzbronione; ang. people
whose origins range from Mexican and Puerto Rican to Cuban and Argentinean – pl.
osób pochodzących zarówno z Meksyku i Portoryko, jak i z Kuby i Argentyny)
(Waliński 2015);
6. ekwiwalencja –

ekwiwalencja określa relację identyczności lub przybliżonej

identyczności miedzy jednostkami ulegającymi procesowi tłumaczeniowemu, których
funkcja dyskursywna w danym kontekście jest taka sama lub prawie jednakowa.
„Ustanowienie ekwiwalencji przez tłumacza jest wynikiem pewnej interpretacji,
zmierzającej do określenia sensu tekstu wyjściowego” (Tomaszkiewicz 2006)
(np.: ang. Damn it! – pl. Niech to szlag; ang. to smell a rat – pl. zwąchać pismo
nosem);
7. adaptacja – (zwana także ekwiwalencją sytuacyjną) (Waliński 2015) polega na
przekształceniu określonej rzeczywistości społeczno-kulturowej języka docelowego
poprzez elementy charakterystyczne dla kultury docelowej, które są autentyczne dla
odbiorcy (Waliński 2015) (np.: ang. before you could say Jack Robin – pol.
W mgnieniu oka) (Kielar 1988).
Powyższa klasyfikacja niestety nie definiuje w sposób klarowny i w pełni zrozumiały
wszystkich strategii. Przede wszystkim “nie dość jasno zarysowane są granice między
procedurami opisanymi w punktach 5-7. W gruncie rzeczy wszystkie one polegają na zmianie
perspektywy semantycznej przy zachowaniu ekwiwalencji funkcjonalnej” (Kielar 1988).
Definicja przekształcenia jakim jest transpozycja jest zbliżona do strategii modulacji, która
również uznaje przekształcenia kategorialne. Jednakże, pomimo występujących trudności
w rozróżnieniu poszczególnych strategii należy jednak podkreślić, że “niewątpliwą zaletą
omawianej klasyfikacji jest to, że pokazuje ona, jak różnymi drogami dochodzi się do
przekładu adekwatnego” (Kielar 1988).
W tej części artykułu zostaną przedstawione wyniki analizy porównawczej lokalizacji
wybranej terminologii aplikacji MBank PL i MBank CZ, mianowicie: glosariusza strony
głównej, glosariusza menu, glosariusza sekcji Przelewy. W poniższych tabelach znajduje się
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analityczne porównawcze zestawienie przetłumaczonych terminów. Uwzględniono w nim
strategie tłumaczeniowe zastosowane w tłumaczeniu. Ze względu na brak niektórych
terminów w polskiej lub czeskiej wersji, obok treści oryginału umieszczono propozycję
tłumaczenia

oznaczoną

szarym

kolorem

wypełnienia.

Przeprowadzając

analizę

wykorzystanych strategii wykorzystano słowniki tematyczne z dziedziny finansów.
1. Analiza lokalizacji glosariusza strony głównej
mBank PL

mBank CZ

Strategietłumaczeniowe

Dostępne środki

Dostupné prostředky

Ekwiwalencja

Środki własne

Vlastní prostředky

Brak

Zaplanowane

Plánované

Ekwiwalencja

Różnica w przekładzie polega na użyciu ekwiwalentu, który brzmi w tym kontekście naturalnie
dla czeskiego odbiorcy. W przypadku terminologii bankowej w Czechach w celu określenia
wyrażenia zaplanowanych środków używa się terminu „plánované “.
Wolne

Zůstatek

Ekwiwalencja

Różnica w przekładzie polega na użyciu ekwiwalentu, który brzmi w tym kontekście naturalnie
dla czeskiego odbiorcy. W przypadku terminologii bankowej w Czechach w celu określenia
wyrażenia wolnych środków na koncie używa się terminu „zůstatek“.
Wykonaj przelew

Platba

Ekwiwalencja

Różnica w przekładzie polega na użyciu ekwiwalentu, który brzmi w tym kontekście naturalnie
dla czeskiego odbiorcy. W przypadku bankowości internetowej w Czechach częściej spotkamy się
z wyrażeniem tego komunikatu za pomocą rzeczownika „platba” niż, jak w języku polskim,
w postaci tekstu w formie trybu rozkazującego l. poj. Kolejną różnicę stanowi przekład. Leksem
„przelew” nie został przetłumaczony jako „převod”, ale jako „platba”. Wynika to z faktu, że
w j. czeskim funkcjonuje kilka terminów określających tę czynność w terminologii bankowej
(cz. bankovní žargon), tj. platba, příkaz k úhradě, transakce.
Spłać kartę

Splátka karty

Ekwiwalencja

Czasownik przechodzi w rzeczownik. W wersji PL występuje tryb rozkazujący, a w CZ jedynie
nazwa sekcji, wyrażona w postaci frazy rzeczownikowej w dopełniaczu.
Do osoby lub firmy

Osobě nebo firmě

Ekwiwalencja

Na własne konto

Na vlastní účet

Ekwiwalencja

Ostatnie operacje

Poslední operace

Ekwiwalencja
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Podsumowując przeprowadzoną analizę glosariusza strony głównej, widzimy, że
różnią się one pod względem prezentowanych informacji dotyczących stanu konta
użytkownika. W wersji czeskiej została dodana informacja o kwocie Vlastní prostředky.
(funkcja ta dotyczy kont mających możliwość zaciągnięcia debetu). Kolejnym terminem
występującym w wersji polskiej jest termin Wolne określający środki pozostałe na koncie.
Przy tłumaczeniu tego terminu została zastosowana ekwiwalencja w postaci terminu Zůstatek.
Termin ten jest częścią terminologii bankowej używanej w Czechach. Co więcej, można
zauważyć pewne tendencje występujące w przekładzie przedstawionych komunikatów.
Najczęściej stosowaną strategią tłumaczeniową jest ekwiwalencja. Charakterystyczne jest
także odejście od użycia fraz czasownikowych, wyrażających bezpośredni zwrot do adresata
przy użyciu trybu rozkazującego w l. poj. Wybór takiej formy gramatycznej przekładu
zmienia jego funkcję w tekście. W oryginale funkcja ta jest impresywna, a w przypadku
tłumaczenia jednie informacyjna. Komunikat ten w języku polskim może być rozumiany
dwojako. Użytkownik może potraktować zwrot jako bezpośrednią komendę skierowaną
w jego stronę, mającą za zadanie oddziaływać na wykonywane przez niego czynności.
Możliwe jest także odebranie komunikatu jako komendy nakazujące aplikacji wykonanie
pewnej czynności. Przyjęcie drugiej interpretacji komunikatu za prawidłowej ma swoje
umotywowanie w przyjętych formach używanych w żargonie informatycznym. Większość
komunikatów oraz przycisków na komputerze czy w Internecie jest wyrażona w formie trybu
rozkazującego liczby pojedynczej, np. w menu Start oprogramowania Windows znajdują się
komendy: zamknij; restartuj. W języku czeskim natomiast występują formy bezosobowe:
zamknout; restartovat.
2. Analiza przekładu glosariusza menu
mBank PL

mBank CZ

Strategie tłumaczeniowe

Produkty własne

Vlastní produkty

Ekwiwalencja

Ulubione

Oblíbené

Ekwiwalencja

Rachunki

Účty

Ekwiwalencja

W pobliżu

Blízko

Ekwiwalencja

Szybki kredyt

Rychlá půjčka

Brak

Brak czeskiego ekwiwalentu w przypadku zakładki Szybki kredyt wynika z faktu, iż odział banku
mBank w Czechach nie oferuje takiej usługi dla swoich klientów.
mOkazje
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Brak czeskiego ekwiwalentu w przypadku zakładki mOkazje wynika z faktu, iż odział banku
mBank w Czechach nie oferuje takiej usługi dla swoich klientów.
Płatności

Platby

Ekwiwalencja

Historia

Historie

Ekwiwalencja (K)

Operacje zaplanowane

Plánované operace

Ekwiwalencja (K)

Różnica w przekładzie polega na użyciu ekwiwalentu, który brzmi w tym kontekście naturalnie
dla czeskiego odbiorcy. W przypadku terminologii bankowej w Czechach celem wyrażenia
zaplanowanych operacji używa się terminu „plánované “.
BLIK

-------------

Brak

Zapłacić NFC

Platba NFC

Brak

Brak czeskiego ekwiwalentu w przypadku Zapłać NFC wynika z faktu, iż odział banku mBank
w Czechach nie obsługuje płatności realizowanych metodą NFC.
Koszyk Przelewów

Košík plateb

Ekwiwalencja

Moje finanse

Moje finance

Ekwiwalencja

Lokaty

Vklady

Ekwiwalencja

Karty

Karty

Ekwiwalencja

Kredyty

Úvěry

Ekwiwalencja

Inwestycje

Investice

Brak

Ubezpieczenia

Pojištění

Brak

Brak czeskiego ekwiwalentu w przypadku zakładki Inwestycje oraz Ubezpieczenia wynika
z faktu, iż odział banku mBank w Czechach nie oferuje swoim klientom usług w tym zakresie.
Informacje

Informace

Ekwiwalencja

Kursy walut

Kurzy měn

Ekwiwalencja

Notowania

Kótování

Brak

Aktualności

Blog

Brak

W tym miejscu nie można mówić o przekładzie. W aplikacji mBank PL w zakładce Aktualności
użytkownik odnajdzie jedynie informacje dotyczące, np. przerw technicznych, zmian
oprocentowania, komentarzy rynkowych. Natomiast w przypadku aplikacji mBank CZ mamy do
czynienia dosłownie z Blogiem. Oznacza to, że użytkownik również otrzymuje informacje na
temat przerw technicznych, zmian oprocentowania, itd. ale także ma możliwość komentowania
opublikowanych przez bank postów oraz dostęp do komentarzy dodanych przez innych
użytkowników.
Kontakt
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Podsumowanie analizy przekładu menu aplikacji mBank PL i mBank CZ należy
rozpocząć od stwierdzenia, że czeska aplikacja posiada znacznie mniej funkcji niż polska.
mBank w Czechach oferuje swojemu klientowi mniej usług niż mBank klientowi w Polsce,
a tym samym czeski użytkownik aplikacji jest pozbawiony niektórych funkcji aplikacji.
Dominującą strategią tłumaczeniową jest ekwiwalencja.

3.

Analiza przekładu glosariusza sekcji Przelewy

mBank PL

mBank CZ

Strategie tłumaczeniowe

Wykonaj przelew

Provést platbu

Ekwiwalencja

W wyniku zastosowania przez tłumacza ekwiwalencji nastąpiła zmiana kategorii gramatycznej
czasownika z trybu rozkazującego na bezokolicznik (wykonaj – provést).
Na własne konto

Na vlastní účet

Ekwiwalencja

Zeskanuj i zapłać

Skenovat QR kód

Adaptacja

Nastąpiła zmiana kategorii gramatycznej czasownika z trybu rozkazującego na bezokolicznik
(zeskanuj – skenovat). Pominięto czasownik „zapłać”. W języku polskim funkcjonuje fraza
„zeskanuj i zapłać” odnosząca się o płatności przy pomocy kodu QR. Fraza ta jest często
stosowanym hasłem odnoszącym się do bankowości mobilnej. Fraza ta funkcjonuje w ramie
bankowej polskiego odbiorcy. W języku czeskim podobna fraza nie występuje, dlatego też został
zawarty termin „QR kód” w celu wyrażenia sensu danej usługi.
Doładuj telefon

Dobít telefon

Brak

Brak czeskiego ekwiwalentu w przypadku zakładki Doładuj telefon wynika z faktu, iż odział
banku mBank w Czechach nie oferuje swoim klientom usług w tym zakresie.
Podatkowy

Daňový

ZUS

ČSSZ

Brak
(Česká

sociálního
instytucja

správa Brak

zabezpečení;
w

odpowiadająca

Czechach
polskiemu

ZUS)
Brak czeskiego ekwiwalentu w przypadku zakładki Podatkowy oraz ZUS wynika z faktu, iż odział
banku mBank w Czechach nie oferuje swoim klientom usług w tym zakresie.

Podsumowanie analizy przekładu sekcji Przelewy (cz. Platby) warto rozpocząć od
zwrócenia uwagi na sekcje Doładuj telefon (funkcja umożliwia użytkownikowi doładowanie
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dowolnego numeru w dowolnej sieci komórkowej dowolną kwotą), Podatkowy (przelew do
Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego), ZUS (przelew kwoty składek do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), występujące jedynie w polskiej wersji aplikacji. Jak już
wcześniej

wspomniałam,

aplikacja

posiada

jedynie

te

funkcje,

które

umożliwia

użytkownikowi konto internetowe. Sekcje Doładuj telefon, Podatkowy, ZUS są dostępne dla
klienta banku w Polsce, ale dla klienta banku w Czechach już nie, stąd brak wspomnianych
sekcji w aplikacji.
Nadrzędnym celem niniejszego artykułu była analiza lokalizacji glosariuszy
wybranych sekcji aplikacji mBank PL oraz mBank CZ. Ze względu na częstotliwość
wykorzystania danych opcji aplikacji przez użytkownika analizie zostały poddane glosariusze
strony głównej, menu oraz sekcji Wykonaj przelew. Język analizowanych treści
charakteryzuje się terminologią bankową oraz jasno sformułowanymi komendami.
Zastosowane strategie tłumaczeniowe to ekwiwalencja (97 %) oraz adaptacja (3 %). Fakt, iż
ekwiwalencje są najczęściej stosowaną strategią wskazuje na niezwykłe podobieństwo
w strukturze semantycznej oraz leksykalnej terminologii bankowej w języku polskim
i czeskim. Wnika to z faktu, iż oba te języki posiadają zapożyczania oraz kalki
z anglojęzycznej terminologii finansowej i bankowej.
W wyniku analizy lokalizacji glosariuszy zaobserwowano określone preferencje grupy
językowej polskiej oraz czeskiej, dotyczące preferowanych form wyrażania komend.
Wszystkie komendy znajdujące się w tekście źródłowym są wyrażone w trybie rozkazującym
2 os. liczby pojedynczej. Użycie tego rodzaju form sprawia wrażenie, jakoby aplikacja dawała
komendy użytkownikowi odnośnie wykonania określonych czynności, np.: wyślij przelew,
wpisz numer rachunku. Natomiast w przypadku lokalizacji komend w czeskiej wersji
językowej występują dwa sposoby ich wyrażenia: 2 os. liczby mnogiej trybu rozkazującego
lub forma bezokolicznika dokonanego. Różnica w użyciu liczby mnogiej i pojedynczej
wynika z dążenia do unifikacji formy (Bralczyk 2016). Użycie form bezokolicznika sprawia
wrażenie wydania komendy aplikacji przez użytkownika. To jak odpowiedź na pytanie: Co
mám udělat? Odeslat platbu. (pl. Co mam wykonać? Wysłać przelew). Tego typu formy są
bardzo często używane w nazewnictwie przycisków czy w wyrażaniu komend w języku
czeskim.
Kolejnym etapem badań jest analiza opisu aplikacji na stronie Google Play w języku
polskim i czeskim pod kątem stylu języka reklamy. Materiał poddany analizie przedstawia
poniższa tabela.
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Wersja polska

Wersja czeska

Aplikacja mBank PL 2.0 to szybki dostęp
do finansów w mBanku z Twojego telefonu
o każdej porze dnia. Umożliwia stały
dostęp do produktów mBanku, aktualności,
promocji, notowań i ważnych lokalizacji
blisko Ciebie – bankomatów, wpłatomatów
i placówek mBanku.
Logowanie do aplikacji jeszcze nigdy nie
było takie wygodne: wystarczy ustalić PIN
w telefonie i zsynchronizować go
z serwisem transakcyjnym mBanku, aby
mieć dostęp do swoich finansów przez
aplikację w Twoim smartfonie.

Mobilita je dnes zásadní a "m" v názvu mBank
znamená mobilní banku.
Stačí zadat PIN, připojit se k internetu a vše
podstatné vyřídíte, ať už se nacházíte kdekoli.
Aplikace umožňuje tradiční platby a také platby
na mobil pro případy, kdy neznáte číslo účtu
příjemce. Nová verze používá grafické rozhraní
podobné novému internetovému bankovnictví,
takže se budete „cítit jako doma“ okamžitě po
prvním
prihlášení.
Prostřednictvím
geolokačních služeb také snadno najdete
nejbližší bankomat nebo naše obchodní místo.

Liczba znaków: 69

Liczba znaków: 75

Porównując treści zaprezentowane w powyższej tabelce możemy zauważyć różnicę
w sposobie przedstawiania nazwy aplikacji. W polskiej wersji użytkownik już na samym
początku jest zaznajomiony z dostępną wersją aplikacji (fragment: Aplikacja mBank PL 2.0 to
szybki…). Natomiast w czeskiej wersji jest o tym mowa jedynie w części Dodatkowe
informacje(cz. Další informace). Warto zauważyć, że czeski opis nie jest tłumaczeniem
polskiego, lecz stanowi odrębny tekst, dostosowany stylistycznie i językowo do czeskiego
odbiorcy.
Teksty reklamowe muszą być tworzone przy użyciu takich jednostek niosących
największą pojemność informacyjną. Dlatego też w tego typu tekstach dominują rzeczowniki,
które stanowią najczęściej nazwy produktów, banków czy poszczególnych sekcji aplikacji,
np. Aplikacja mBank PL 2.0, finansów w mBanku, placówek mBanku. Słowo mBank
w polskim opisie występuje aż 5 razy, co sprawia, że tekst jest bardziej statyczny. Tak częste
wykorzystanie nazwy banku w opisie aplikacji sprawia, że strona Google Play Store
automatycznie będzie wyświetlać właśnie tę aplikację użytkownikom szukającym
oprogramowania z dziedziny finansów. W czeskim opisie nazwa mBank występuje tylko raz,
zatem opis ten jest mniej skuteczny (w funkcji apelatywnej).
Czasowniki mówiące o działaniu przedmiotów reklamy lub opisujące czynności
występujących w reklamach osób zajmują drugie miejsce wśród części mowy komponujących
opisy aplikacji mobilnych mBanku. Zdecydowanie więcej jest ich w czeskiej wersji (12), co
więcej, formy są bardziej zróżnicowane. Formy czasownika obecne w polskiej wersji
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najczęściej występują jako bezokolicznik, co wyklucza ich funkcję osobową w tej wersji.
Przeważa forma 2. osoby liczby mnogiej, co sprawia, że tekst jest bezpośrednio skierowany
do odbiorcy, a dystans między nadawcą a potencjalnym użytkownikiem zmniejsza się
(np. nacházíte, umožňuje, budete). W polskiej wersji nawiązanie relacji z odbiorcą zostało
rozwiązane za pomocą zaimka ,,twój” i ,,ciebie”, np. z Twojego telefonu, blisko Ciebie.
Użycie formy 2. osoby liczby pojedynczej w polskich tekstach reklamowych wyjaśnił,
w wywiadzie udzielonym dla portalu nowymarketing.pl, Jerzy Bralczyk. Na pytanie, dlaczego
banki formułują swoją ofertę dla klienta per „ty”, profesor stwierdził, że „zwracając się
w liczbie mnogiej – ‘oferujemy Państwu’ – mamy na myśli konkretną osobę. Z jednej strony
odbiorca lubi, gdy komunikat jest kierowany tylko do niego, ale z drugiej ten rodzaj bliskości
może mu nie odpowiadać. Warto sprawdzić, czy odbiorcą komunikatu jest kobieta, czy
mężczyzna, i używać formy ‘pan’ lub ‘pani’. ‘Ty’ neutralizuje rodzaj, forma ‘pan’ lub ‘pani’
ukonkretnia.” (Bralczyk 2016). W przypadku języka czeskiego użycie liczby mnogiej „vy”
jako odpowiednika polskich form „Pan/Pani” jest płciowo neutralne, a zarazem uprzejme
i oficjalne, utrzymujące dystans między odbiorcą a nadawcą.
Udział czasowników cechuje teksty reklamowe aplikacji mobilnych, które reklamując
daną usługę jednocześnie zachęcają do wykonania określonej czynności. W tego typu
tekstach, podobnie jak w przypadku reklamy telewizyjnej, można wydzielić grupę
czasowników pełnoznacznych, które semantycznie odnoszą się do reklamowanej usługi lub
przedmiotu, np. umożliwia/umožňuje.
Kolejną grupą części mowy najczęściej występujących w przedstawionych dwóch
opisach są przymiotniki i zaimki. Przymiotniki wraz z rzeczownikami nazywają i określają
oferowane przez aplikację funkcje, wyrażają cechy i zalety reklamowanej usługi.
Przymiotniki (oraz przysłówki) użyte w obu wersjach cechuje pozytywna konotacja mająca
funkcję wartościującą. Autorzy tekstów starają się wpływać na adresatów za pośrednictwem
podkreślania pożądanych innowacyjnych właściwości oraz zalet, np. jeszcze nigdy nie było
takie wygodne; takže se ,,budete cítit jako doma”.
Odrębną funkcję w tego typu tekstach stanowią słowa-klucze. ,,Są to wyrazy o dużej
frekwencji, najczęściej pozytywnie nacechowane, o przyjemnych i sympatycznych
konotacjach oraz intensywnej treści. Stosowane są zazwyczaj w nośnych sloganach
reklamowych” (Tkaczewski 2005), ale także w tekstach opisujących i reklamujących
aplikacje mobilne. W tej roli występują różne części mowy, co możemy zaobserwować
w opisie aplikacji mBanku, tj.: rzeczowniki (np. promocja, dostęp; dom, mobilita), liczne
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przymiotniki (np. wygodny, stały, szybki; nový), przysłówki (np. kdekoli, snadno), czasowniki
samodzielne lub we frazemach (np. umożliwia; umožňuje, ,,cítit jako doma”). Porównując
obydwa opisy można odnieść wrażenie, że czeski opis jest oparty na użyciu w nim słówkluczy, które sprawiają, że produkt jest przedstawiony w sposób bardziej działający
na wyobraźnię potencjalnego użytkownika. Polski opis cechuje lapidarność tekstu,
co sprawia, że wydaje się on być bardziej rzeczowy i konkretny.
Analiza lokalizacji aplikacji bankowej wykazała, że aby dobrze zlokalizować produkt
i uniknąć poczucia obcości w odbiorze zlokalizowanych treści, należy dobrze poznać
mentalność danego narodu, określić preferencje językowe grupy docelowej, podążać za
normami obowiązującymi w danym języku, zaznajomić się z danym socjolektem oraz
terminologią typową dla interfejsu użytkownika a przede wszystkim sprostać oczekiwaniom
odbiorcy.

Summary
This text touches upon the issue localizing mobile banking applications on the Polish
and Czech market. The preface contains a short introduction to the environment of banking
applications. The theory part focuses on describing the useful terminology: mobile
application, user interface, graphical user interface. The main part of this article presents
the analysis of used translation strategies during localizing. There was also presented
the comparative analysis of advertisement description of this application in Polish and Czech.
At the end there were concluded the results of the research.

Literatura
Ducháčková, E., Musílek, P., K. Půlpán et al. Slovník bankovnictví, pojišťovnictví
a kapitálových trhů. Praha: Public History, 2001.
Dušek, J., Grasseová, M. a R. Horák Výkladový slovník česko anglické a anglicko české
manažerské a ekonomické terminologie. Praha: AVIS Praha, 2007.
Esselink, B. A practical guide to localization. John Benjamins Amsterdam; Philadelphia:
Publishing Company.co, 2000.
Kielar, B. Z. Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1988.
Kozierkiewicz, R. Słownik terminologii marketingowej ang-pol, pol-ang. Warszawa:
Wydawnictwo C.H. Beck, 2007.
Sztencel, M. Boundaries Crossed: The Influence of English on Modern Polish. E-pisteme,
2(1), 2009.
399

Anna PODRUCZNA
Analiza porównawcza lokalizacji aplikacji mobilnej na rynku czeskim i polskim

Tkaczewski, D. Czeska reklama telewizyjna i jej język. Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
Tomaszkiewicz, T. Terminologia tłumaczenia.
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006.

Poznań:

Wydawnictwo

Naukowe

Vinay, J. P., Darbelnet, J. A Methodology for Translation. London: Routledge, 1958/2000.
Waliński, J. T. Translation Procedures. Ways to Translation. Łódź: Łódź University Press,
2015.
Zasoby elektroniczne
Nowy Marketing. Jak język Internetu postrzega profesor Jerzy Bralczyk. Dostęp
z: http://nowymarketing.pl/a/5045,jak-jezyk-internetu-postrzega-profesor-jerzybralczyk (20017-02-05).

400

Karolina SZYMCZAK
Czy Vjest – wieszczem zostać może? Możliwości przekładu literatury dziecięcej

CZY VJEST – WIESZCZEM ZOSTAĆ MOŻE? MOŻLIWOŚCI PRZEKŁADU
LITERATURY DZIECIĘCEJ
Karolina SZYMCZAK
Can Vjest – wieszcz become? Possibilities in translating children's literature

Abstract: In my paper I analyse a Croatian lexem Vjest and I compare it with Polish wieszcz
to show how many possibillities there are during the procces of the translating proper names.
Nomina propria are culture-specific items and strategy which is used to translate them is very
important in children's literature.
Keywords: fairy-tales, Brlić-Mažuranić, children᾽s literature, names in translating, culturespecific items, proper name
Contact: Uniwersytet Gdański; karolinaszymczak88@gmail.com
O specyfice tłumaczenia dla dzieci
Problematyka przekładu nazw własnych wpisuje się w zagadnienie egzotyzowania
i adaptowania tekstu, przy czym obie metody mają swoich zwolenników, a popularność
każdej z nich się zmienia w zależności od panujących w danej epoce poglądów (por. Torop
2008: 138). Ciekawe przykłady z tej dziedziny dla badaczy przyniosła seria J. K. Rowling
o Harrym Potterze, które to teksty zawierają wiele ciekawych problemów translatorskich.
Jednym z nich jest temat antroponimów, czemu poświęcano sporo uwagi1. Nazwy nadane
bohaterom przez autorkę cyklu są różnorodne – wywodzą się z różnych języków, mitologii,
astrologii, a znaczna ich część została stworzona przez pisarkę specjalnie dla potrzeb fabuły
(Jaleniauskienė, Čičelytė 2009: 35). Interesujące, z translatorycznego punktu widzenia są
onimy znaczące, motywowane – wśród nich znajdują się takie, które mają ukryte znaczenie,
nie zawsze czytelne nawet dla odbiorcy oryginału np. Albus od łac. przym. r. m. albus 'biały'
(Jaleniauskienė, Čičelytė 2009: 36). Inne są zrozumiałe tylko dla czytelnika anglojęzycznego
np. Bloody Baron, Nearly Headless Nick (Jaleniauskienė, Čičelytė 2009: 36), zaś jeszcze inną
kategorię tworzą imiona rzeczywiste, będące dobrze znane odbiorcy oryginału, obce jednak
1 Por. Poświęcony temu jest artykuł Jaleniauskienė, E. i Čičelytė, V. (2009) The Strategies for Translating
Proper Names in Children’s Literature; częściowo zajął się nimi Fernandes, L. (2006) Translation of Names
in Children’s Fantasy Literature: Bringing the Young Reader into Play; na Uniwersytecie Gdańskim powstała
rozprawa doktorska dotycząca tematu imion w tej serii książek – Malgožata Kudlik-Sedlecka (2013) Imâ
sobstvennoe v detskoj i molodežnoj literature : kul'turologičeskij i perevodčeskij aspekty : (na osnove cikla
o Garri Pottere Dž. K. Roling).
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dla kultury tekstu przekładanego np. Angelina. W poszczególnych tomach Harrego Pottera
występuje ponadto wiele innych nazw ludzi i magicznych stworzeń, które wymagają od
tłumacza dobrania różnych, odpowiednich do konkretnych onimów strategii translatorskich,
zarówno ze sfery egzotyzacji, jak i adaptacji.
Seria (stworzona przez J. K. Rowling) tłumaczona była na wiele języków, a więc –
wiele różnorodnych kultur potwierdza jedną istotną prawdę dotyczącą przekładu nazw
własnych – każdą nazwę własną powinno rozpatrywać się osobno, jednostkowo.
Uwarunkowane to jest bowiem nazwą danego bohatera, pełnioną przezeń rolę w tekście,
przeznaczeniem samego tekstu a także – znaczeniem, czytelnością onimu dla odbiorcy tekstu
źródłowego i docelowego2.
Polska onomastka A. Cieślikowa stwierdza, że „nazwy własne są częścią tekstu
i muszą pozostać z nim w zgodzie. Podobne decyzje, jak autor dzieła oryginalnego, powinien
podejmować tłumacz, aby zachować spójność nazw z tekstem” (Cieślikowa 1998: 389).
Decyzja tłumacza powoduje zawsze konkretne konsekwencje – wybór w danym tłumaczeniu
jednej strategii przekładu antroponimów powinien przełożyć się na całość przekładu. Jeśli
zatem wprowadza się pewien obcy element (nazwa własna) powinien on znaleźć się
w logicznej, spójnej przestrzeni. Poradniki, książki dotyczące wychowania dziecka, mające
różne na nie wizje, zgodne są co do jednej zasady – założone efekty wychowawcze można
uzyskać jedynie będąc konsekwentnym w postępowaniu. Dzieci są uważne i wrażliwe na
wszystkie

elementy,

więc

jeśli

w

czytaniu

wystąpi

wewnętrzna

niespójność,

niekonsekwencja, wyczują to. I. Tuwim zaadaptowała tekst A. A. Milne’go Winnie the Pooh
w całości, na każdym poziomie tekstu – od imion po realia – dlatego też jest chętnie przez
dzieci słuchany i czytany. Rytuały, pewna stabilność i powtarzalność, ułożenie dziecięcego
świata – wszystko to powoduje u dziecka poczucie bezpieczeństwa, pewności swojego świata.
Jeśli w tekście zauważy ono owe niekonsekwencje, niespójność wewnętrzną – może to
skutkować brakiem zainteresowania, czy zrozumienia małego odbiorcy. Wybór strategii
tłumaczenia onimów spowodowany bywa wyborami na innych płaszczyznach tekstu c ważne
jest, żeby były integralne3.

2

Uzależnione jest jednak zawsze od wyboru tłumacza jakie normy będzie uwzględniał: czy związane z tekstem
wyjściowym, czy z normami kultury i języka docelowego por. Kubińscy O. i W. Zmienność funkcji (literatury),
zmienność norm: literatura dziecięca w przekładzie. Fast, P., ed. Reguły gier. Między normatywizmem
a dowolnością w przekładzie. Katowice: Śląsk, 2016: 172.
3
O warunkach istnienia idealnego przekładu i potrzebie zachowania integralności wszystkich poziomów
tłumaczonego tekstu por. M. Adamczyk-Garbowska Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej.
Problemy krytyki przekładu. 1988, s. 36.
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Poniżej spróbuję ten problem przedstawić w wybranym tekście ze zbioru baśni
I. Brlić-Mažuranić Priče iz davnine (Mažuranić 1997), gdzie nazwy własne są szczególnie
ciekawym materiałem badawczym. Ta chorwacka pisarka wielokrotnie wypowiadała się na
temat tych utworów, uzasadniając intencję z jaką je tworzyła4, swoje motywacje, źródła
i inspiracje, co w wyraźny sposób wpłynęło na tekst, a dzięki tym danym można przyjąć
stosowne metody tłumaczenia na inne języki. Zbiór ten zawiera 8 baśni opartych na mitologii
ogólnosłowiańskiej, a nazwy własne w nim zawarte są różnorodne: antroponimy, nazwy gór,
rzek, miast stworzone przez autorkę, a obok nich – literackie oraz istniejące realnie. Pojawiają
się tam również nazwy istot demonicznych oraz bóstw słowiańskich.
Baśń jest specyficzną formą wyrazu, opiera się zwykle na podaniach ustnych, jest też
odbiciem ludowego światopoglądu (Sławiński 2002: 61), polski badacz folkloru
J. Krzyżanowski wiąże ją z „dawnymi wierzeniami magicznymi” (Krzyżanowski 1965: 34).
Można zatem przyjąć, iż imiona w tym gatunku, jeśli się pojawiają, to mają szczególny
charakter. I choć utwory Mažuranić nie są spisane na wzór Grimmowskich opowieści, są
baśniami literackimi, króre zachowują cechy gatunku. Warto tu przypomnieć, iż antroponimy
w wierzeniach dawnych Słowian spełniały wyjątkową rolę – miały być przepowiednią dla
danej osoby (odnośnie jego życia, osobowości), bądź dobrym życzeniem, które miało się
spełnić w dalszym życiu (Kaleta 2003: 21).

Analiza antroponimu djed Vjest
Jedną z takich nazw własnych w zbiorze Priče iz davnine (na język czeski Jan Hudec
w 1928 roku przetłumaczył jako Pohádky z dávných dob) która wydaje się być ciekawym
materiałem badawczym jest nazwa djed Vjest – dziadek Vjest.
Postać ta występuje w baśni Kako je Potjeh tražio istinu – opowiadającej o trzech
braciach wychowywanych przez dziadka Vjesta. Kiedy jego wnukowie spotkali bożka
Swarożyca, spytał ich, co im powiedział. Okazało się, że chłopcy przekazanej treści jednak
zapomnieli – dwóch

skłamało, słuchając rady małych biesów wysłanych przez leśnego

demona Bjesomara, a jeden z nich chcąc sobie przypomnieć prawdę, opuścił ukochanego
dziadka na rok czasu, by w samotności sobie ją przypomnieć. Bracia pod wpływem biesów
stali się źli, zaczął im też przeszkadzać dobry starzec, który pilnował, by nie zgasł święty
4

W liście do syna Iva pisała o słowiańskich inspiracjach i genezie powstania Priče iz davnine (Mažuranić 1997:
275-277). W autobiografii napisała, że w momencie, kiedy jej dzieci urosły i „pojawiła się w nich naturalna
w tym czasie potrzeba czytania – wydało mi się naraz, że znalazłam punkt, w którym moja potrzeba pisania
zgadza się z moim pojmowaniem obowiązku” (Mažuranić 1997: 299). Tak więc zaczęła pisać z myślą
o konkretnym odbiorcy – własnym dziecku.
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ogień; sam nosił wodę, pracował i nie chciał pomocy niewolników, których sprowadzili
wnukowie. Ci postanowili się go pozbyć podpalając ich rodzinny dom – kiedy dziadek
zobaczył, że budynek płonie a drzwi są zabarykadowane spokojnie czekał na śmierć, żałując
jedynie, że przed śmiercią nie zobaczył swojego najmłodszego wnuka; do starszych nie czując
żalu. Scena, kiedy czeka on na śmierć, najdobitniej wyraża postawę starca wobec starszych
wnuków: „Oj, dzieci moje, biedaczki moje” mówił starzec „Z serc waszych wyrzuciliście
mnie, a stawiacie na rowasze. Ale patrzcie: jeszcze wam rowasze się nie zapełniły i wiele im
brakuje, a serca już do dna opróżniliście, kiedy oto palicie i dziadka i rodzinną chatę. (…)
Usiadł on zatem na skrzyni i rozmyślał o swym długim życiu. I cokolwiek się zdarzyło
w życiu, nic mu się nie zdawało ciężkim, jedynie to, że w czasie śmierci nie ma przy sobie
Potjeha, ukochane dziecko swoje” (Brlić-Mažuranić 1997).
Dziadek z baśni Brlić-Mažuranić jest zadowolonym ze swojego życia mądrym
starcem, który głęboko wierzy (palenie świętego ognia), jest pracowity, uczciwy, spokojny,
kochający (choć głównie najmłodszego), a gdy staje przed dworem Swarożyca wykazuje się
wielką odwagą z miłości do wnuka i uznany za osobę bez winy.
W słowniku chorwacko-polskim pod redakcją Julije Benešicia z 1949 roku nie
znajdziemy wyrazu vjest: odnotowano tam jedynie hasło vjesnik – 'zwiastun, herold, kurier';
a także zmienione fonetycznie vješt – 'biegły, wprawny, zręczny, wyćwiczony'. W istocie,
dziadek ów był sprawny fizycznie i nie chciał pomocy wnuków, których drażniła ta cecha
starca, jednak znaczenia te nie odpowiadają postaci dziadka Vjesta z opowieści BrlićMažuranić.
Nowszy Veliki riječnik hrvatskoga jezika Vladimira Anicia także podaje hasło: vješt,
którego znaczenie jednak różni się od wcześniejszej definicji „1. koji ima prakse, umije,
poznaje, razumije se u što; umješan” (Anić 2003: 1744), a chorwacki korpus językowy hjp.hr
wyjaśniając etymologię tego słowa nazwiązuje między innymi do polskich leksemów:
wieszcz, prorok (http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search). Podane znaczenie zgadza się
z basniowym opisem Vjesta – miał on doświadczenie życiowe, wiele wiedział i rozumiał.
Powiązanie zaś etymologiczne z polskim wieszczem pokazuje wspólną ich genezę, co jednak
w tekście nie znajduje realizacji. Można by tu nawiązać do wiedźmy, która ma podobny
źródłosłów, odnosi się do wiedzy, doświadczenia, gdyż wiedźma to ta, 'która wie'. Dziadek,
mieszkający na zboczu góry, z daleka od ludzi z wnukami, dbający o święty ognień, ceniący
własną pracę mógłby uchodzić za męską odmianę wiedźmy (nie używam terminu wiedźmin,
który kojarzy się polskiemu odbiorcy z „Wiedźminem” A. Sapkowskiego) jednak nie
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w znaczeniu 'wieszcza, proroka'. Znaczenie tego imienia może odnosić się także do innego
słowa – vijest, które oznacza 'wiadomość, wieść, doniesienie' (Benešić 1949: 1179), nie
wydaje się jednak, żeby i to miało związek z bohaterem baśni chorwackiej autorki.
Podczas próby przekładu imienia Vjest na język polski od razu pojawia się skojarzenie
fonetyczne z wieszcz, które to, jak chcę wykazać, nie jest właściwe, nie odpowiada bowiem
cechom charakteru, opisowi omawianego bohatera. Pozostawienie zaś tego imienia
w oryginalnej formie może spowodować owo nieprawdziwe skojarzenie funkcjonujące
w świadomości polskiego czytelnika. Dziecko, do którego kierowany jest ten utwór może
jeszcze wprawdzie nie posiadać takich skojarzeń (nie jest na tyle oczytane z polską literaturą),
zaś dorosły pośrednik (który nieraz jeszcze uczestniczy w przekazie baśniowych treści) nie
musi wcale mu tego znaczenia przybliżać. Jednak, jeśli nawiązanie owo nie występuje
w oryginalnej wersji, nie ma potrzeby go implikować w przekładzie. Tłumaczenie w zakresie
tekstu literackiego z kręgu jednej rodziny językowej, jest wymagające z tego względu, iż
podobne, lub identycznie brzmiące wyrazy (tzw. fałszywi przyjaciele tłumacza) często mają
całkowicie odmienne znaczenie5. Przekład taki wymaga zatem staranności i dużej uwagi ze
strony tłumacza, by nie przenosić niewłaściwych informacji do tekstu docelowego. O polskim
znaczeniu wieszcza przekonuje nas m.in. definicja tego leksemu z leksykonu mitologii
polskiej „wieszcz (I) <starop. wieszcz, wieszczek, wieszczbiarz, wieśdźbiarz, wieżdżbiarz –
przepowiadacz przyszłości, wróż, prorok, zgadywacz przyszłych wydarzeń, czarownik>
1. postać demoniczna przekazana w podaniach ludowych z Pomorza (…). 2. upiór
wyprowadzany z duszy osoby zmarłej, powstający po śmierci z grobu” (Podgórscy 2005:
504).
Baśniowy starzec z tekstu Brlić-Mažuranić nie posiada mocy przepowiadania, nie jest
też postacią nadprzyrodzoną, cechuje ją za to spokój ducha i mądrość życiowa a – rozpatrując
zatem zmianę oryginalnego imienia chyba najbardziej mogłyby doń pasować jednoczłonowe
imiona, typu: Starzec, czy Mędrzec, które dobrze oddawałyby ów charakter bohatera.
Tłumaczka na język angielski nadała mu imię old Witting; głównym i najczęstszym
znaczeniem wyrazu witting wg słownika oxfordzkiego jest właśnie 'wiedza' i 'mądrość'
(Oxford 1961:234). Możliwości przekładu tego imienia na język niemiecki opisane są
w artykule S. Cimer i Y. Liermann-Zeljak z 2012 roku, w którym podano propozycje Greis
5 Przykład z baśni Kako je Potjeh tražio istinu: napeti um – pierwsze skojarzenie 'napiąć/wysilić umysł, rozum';
właściwe znaczenie: 'wysilić pamięć'. Inne identyczne słowa a różne znaczenie podane są np.:
https://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Chorwacki_-_Fa%C5%82szywi_przyjaciele, a także w różnych artykułach
czasopisma Przekłady literatur słowiańskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
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Wjest, czyli 'starzec' Wjest – imię nie zostało zmienione, niemiecki odbiorca nie miałby
żadnych z nim skojarzeń, zaś dziadek został zmieniony na starca. Odnosząc się do innego,
prawdopodobnego słowa – vijest, imię to zostało przetłumaczone również jako Alter
Nachrich, nachricht 'wiadomość, informację, wieść, komunikat', zmieniony został w ten
sposób wizerunek tej postaci.
W związku z ideą Ivany Brlić-Mažuranić zaznajomienia dzieci ze słowiańską kulturą,
tradycją w tamtym szczególnym czasie kształtowania się narodu chorwackiego we własnej
próbie przekładu wybrałam podobnie jak wyżej wymienieni tłumacze – strategię tworzenia
nowych imion (re-creation por. Fernandes 2006: 52), w zgodzie z funkcją bohatera w tekście,
a nie ze znaczeniem imienia, nadając mu imię – Dobromysł. Decyzja ta wynikła właśnie ze ze
wspomnianej wyżej intencji autorki oraz uwzględniając odbiorcę dziecięcego. Imię to odnosi
się do tradycji słowiańskich imion dwuczłonowych, jest integralne z treścią, prowokuje
zaciekawienie, gdyż współcześnie brzmi niezwyczajnie. W związku nasuwającym się
z pytaniem o spójność z postacią sądzę, że oddaje ono cechy charakteru dziadka oraz pasuje
do jego roli w opowieści, przywołując ponadto obraz dobrego, mądrego starca – łączy zatem
funkcję wymienionych wyżej propozycji imion. W innych przekładach owe antroponimy
odnoszące się do jednej postaci, wskazują na możliwości, kiedy różne znaczenia są brane
w przekładzie jako podstawowe, co w konsekwencji maluje inny obraz danej postaci
w tekście i znacząco może wpływać na jej odbiór.

Podsumowanie
Przekład nazw własnych, co starałam się wyżej wskazać w konkretnym przypadku
Vjesta, jest zależny od decyzji tłumacza, która może opierać się na różnych czynnikach
zewnętrznych i wewnętrznych. Do zewnętrznych można zaliczyć wpływ redakcji, korekty,
przekładowej tradycji (Cieślikowa 1998: 391), oczekiwań czytelniczych (tolkienowski Bilbo
Baggins nie spodobał się wszak polskim czytelnikom jako Bilbo Bagosz, a Strider jako
Łazik6). Do czynników wewnętrznych zaś osobiste doświadczenia tłumacza, stosunek do
danego tekstu i wizja dziecka, będącego w tym wypadku odbiorcą (Van Coillie 2011: 29).
Różne są podejścia do tłumaczenia elementów nacechowanych kulturowo w literaturze
dziecięcej i w różny sposób podchodzą tłumacze, badacze do możliwości poznawczych
dziecka. Fińska badaczka przekładu T. Puurtinen uważa, że nie należy jednak tych
możliwości przeceniać, gdyż nagromadzenie obcych słów może powodować problemy
6

Władca Pierścieni w tłumaczeniu Jerzego Łozińskiego.
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w zrozumieniu całości tekstu (za: Aguilera 2008: 9). Podobnie wypowiada się na ten temat
polska badaczka literatury dziecięcej, która twierdzi, że „Nieznane dziecku w ramach bliskiej
mu kultury nazwy własne, niespotykane we własnym otoczeniu nazwy miast, czy rzek są
ewidentnymi śladami obcej kultury i próbą stworzenia nowej, poznawczej, kształcącej
sytuacji. Powodują one zapewne utrudniony odbiór tekstu, ale ich obecność kreuje nową
rzeczywistość w umyśle adresata, jest pretekstem do zachowań sprzyjających rozwojowi
dziecka, otwiera nieznane dotąd obszary.” Ale jak dalej pisze autorka „Wszystko dzięki temu,
że obcość w tłumaczonych tekstach nie stała się przytłaczająca, nie jest brutalnie
nagromadzona” (Manasterska-Wiącek 2009: 122).
Rozpatrując więc przekład nazw własnych w literaturze dziecięcej, ważnym kryterium
powinna być, jak sądzę, intencja autora co do swojego tekstu i jego odbioru7, a także –
funkcja bohatera w danym utworze, choć przede wszystkim – dziecięcy odbiorca8. Wcześniej
twierdzono, że ważnym aspektem egzotyzacji tekstu jest uświadomienie dziecku istnienie
obcej kultury, innego narodu. Obecnie, poprzez postęp technologiczny młody odbiorca
zmienił się w znaczący sposób w tym zakresie – już małe dzieci stykają się z nieznanymi
kulturami od najmłodszych lat9. Istnieje więc świadomość obcego bardziej, niż dotychczas,
a nazwy własne często pozostawiane w oryginale w serialach animowanych przyczyniają się
do większego otwarcia na nowy, nieznany świat.
W artykule chciałam wykazać, że każdy tłumacz bierze pod uwagę różne czynniki
podczas przekładu (językowe, czy kulturowe), różny też mają obraz dziecka do którego ów
tekst kierują i stąd wynikają różne strategie tłumaczenia. „Określone nazwy własne pojawiają
się w poszczególnych utworach literackich na zasadzie decyzji autora, jego wyboru,
względnie – jego kreacji” (Łuc 2007: 49), nie pojawiają się więc w sposób przypadkowy i tak
je należy rozpatrywać. Dlatego też ich przekład – jako szczególnych nośników elementów
kulturowych, podlega pewnym strategiom i zwraca na siebie uwagę krytyków przekładu.
7

Teksty pisane dla dzieci charakteryzują się m.in. tym, że ich autorzy mają najczęściej motywację, dla której je
piszą – czy to zamiar edukacyjny, moralistyczny, czy rozwijający język, myślenie, horyzonty dziecka, rzadziej –
czysto rozrywkowy. Jest jednak indywidualną decyzją tłumacza (jeśli nie ma innych czynników zewnętrznych),
czy będzie brał ową motywację pod uwagę B. Kielar twierdzi, że ważną zasadą „jest osiągniecie tłumaczenia
adekwatnego pod względem intencji, tj. przy zachowaniu analogicznej funkcji oryginału i przekładu” ( Kielar,
B. Z. Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. 1988, s. 37); S. Barańczak pominął jeden z zamierzonych
dydaktycznych celów Dr. Seussa, że lektura jego tekstów ma służyć do nauki czytania, przystosowując je do
„mentalności polskiego dziecka, wprowadzając do niego liczne zmiany”(Kubińscy 2016: 186)
8
M. Adamczyk-Garbowska, autorka pracy Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy
krytyki przekładu (1988), w której poruszyła wiele aspektów pracy tłumacza literatury dziecięcej, zaznaczyła, że
„wybór adresata przesądza w dużym stopniu o realizacji tekstu na poziomie leksykalno-składniowym
i stylistycznym”, s. 35.
9
Poprzez ogólnodostępne bajki z całego świata np. „Opowieści z Tinga Tinga” oparte na afrykańskich
legendach, czy amerykańskie seriale animowane, które oparte są na kulturze anglosaskiej, np. „Marta mówi”.
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Opowieści I. Brlić-Mažuranić osadzone zostały w świecie baśniowym, wyraźnie
słowiańskim, co może wskazywać na kierunek przekładu, a wszystkie powyższe elementy
wskazują na jeden, ważny aspekt procesu przekładu i pracy tłumacza – ciągły wybór.

Summary
Depending on the choice of proper names translation strategy it is possible to changing
hero reception. The goal of this article is to show how many possibillities translator have
during the translation process. First, the article presents the specifics of the translation
of proper names and briefly deals with the issues of domestification and foreignization
in children's literature. Second, study the proper name of hero fairy-tale from collection Priče
iz davnine of the Ivana Brlić-Mazuranić and analyze croatian lexem Vjest, polish wieszcz,
and theirs translations into other languages. In this article I try to show importance
of a strategy choosing by the translator and how this decision can affect the character's image.
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The Slovak translation of the drama Love in the Crimea by Sławomir Mrożek

Abstract: This paper deals with the Slovak translation of the drama Love in the Crimea by the
Polish writer Sławomir Mrożek. It analyses the lexical, syntactic and stylistic level of the text
and its appropriate or inappropriate translation by presenting concrete examples.
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Dramatik, prozaik, publicista a ilustrátor Sławomir Mrożek patrí na Slovensku azda
k najznámejším poľským autorom. Slovenské divadelné publikum sa s jeho tvorbou
zoznámilo v roku 1963, keď bratislavské javiská ponúkli hneď štyri jeho hry. Najprv sa na
doskách Slovenského národného divadla objavila hra Indyk a vzápätí študenti Vysokej školy
múzických umení v Bratislave inscenovali jednoaktovky Zabawa a Strip-tease. Koncom roka
divadlo Nová scéna uviedlo hru Policjanci. Záujem o Mrożeka v 60. rokoch vyvrcholil hrou
Tango, ktorú do repertoáru zaradili divadlá v Bratislave, Košiciach a Martine.1
Vtedajšia generácia sa do veľkej miery stotožňovala s témami a motívmi, ktoré
Mrożek v hrách exponoval (Beňová 2008: 149). Jeho diela značne ovplyvnili myslenie
domácich dramatikov a celé pokolenie mladých divadelných tvorcov. Dramatik, scenárista
a režisér Martin Porubjak v tejto súvislosti konštatoval, že pre vtedajšiu nastupujúcu
divadelnú generáciu bol Mrożek zázračne spriazneným dramatikom a spisovateľom, jeho
sarkastické poviedky a divadelné hry doslova hltali2.
Sprísnená

cenzúra

od

obdobia

tzv.

normalizačných

sedemdesiatych

rokov

obmedzovala divadelných tvorcov vo výbere diel, ktoré mohli inscenovať. Absurdná dráma sa
stala ideologicky neprijateľná, a tak sa na dvadsať rokov vytráca zo slovenských divadiel
(Bednárová 2016: 36). Po revolúcii v roku 1989 sa však podmienky zmenili a inscenátori

1

Zoznam všetkých divadelných hier S. Mrożeka inscenovaných na Slovensku vedie Divadelný ústav. Zoznam je
voľne dostupný v online katalógu na stránke www.etheatre.sk.
2
Dostupné z: http://divadlo.sme.sk/c/6902911/zomrel-majster-absurdity.html/ (2016-03-02).
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zahŕňali do repertoáru diela podľa vlastného umeleckého presvedčenia. Do popredia sa znovu
dostávali aj dovtedy zakázaní, emigrační a protirežimoví poľskí autori (Hvišč 2008: 73).
Intenciou tvorcov bolo priniesť divákovi témy, ktoré by reflektovali novú situáciu
v spoločnosti. Na vynárajúce sa otázky dokázalo ponúknuť odpovede opäť Tango, v 90.
rokoch inscenované štyrikrát. Záujem o Mrożekovu tvorbu neustále stúpal a v nasledujúcom
období sa jeho diela objavili na väčších i komornejších javiskách po celom Slovensku.
Aktuálne má Mrożekove hry v repertoári divadlo poslucháčov Vysokej školy múzických
umení Lab, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi a bratislavské Divadlo Astorka Korzo ´90,
ktoré od roku 2014 uvádza hru Miłość na Krymie (Láska na Kryme) v réžii Mariána Amslera
a preklade Jozefa Marušiaka.
Preklad drámy ako literárneho diela si oproti poézii a próze vyžaduje špecifický
prístup, keďže divadelná hra nie je primárne určená na recepciu v tlačenej podobe. Hlavným
cieľom dramatického diela je totiž komplexné, akusticko-vizuálne a priestorovo-dynamické
spracovanie spojené s ďalšími druhmi umenia (Ferenčík 1982: 71-74). Hoci dôležitosť
autentického prenosu významu z východiskového jazyka do cieľového jazyka si prekladateľ
musí uvedomovať neustále (Rakšányiová 2005: 9), v divadelnom umení preklad predstavuje
len východisko pre scénickú a režijno-dramaturgickú koncepciu. Režisér a dramaturg teda
pracujú s textom už raz interpretovaným, takpovediac s textom z druhej ruky (Zmatlík 2001:
113). Prekladateľ nesie pri svojej činnosti veľkú zodpovednosť, pretože ak uvedie režijnodramaturgický kolektív do omylu, môže spôsobiť negatívny posun v konečnom stvárnení hry.
Láska na Kryme je náročný umelecký text, ktorého zložitosť spočíva vo viacvrstvovej
dejovej línii, v precíznych autorských poznámkach a v neposlednom rade v lexikálne,
syntakticky i štylistiky bohatých vyjadrovacích prostriedkoch. Práve na tri spomenuté
jazykové roviny sa zameriame pri analýze slovenského prekladu.
Rozbor lexikálnej ekvivalencie prekladu medzi dvoma geneticky príbuznými jazykmi
často vedie k enumerácii neadekvátneho transferu jednotlivých interlingválnych homoným.
Formálne zhodné alebo podobné, no významovo či štýlovo odlišné lexikálne jednotky
(Pančíková 2005: 20) môžu pri ich nesprávnom identifikovaní viesť k nežiaducemu
významovému posunu. Z hľadiska translatológie však jednoduchý výpočet „neodhalených“
medzijazykových homoným neprináša podnety pre ďalšie bádanie, pretože ich vysoký výskyt
v cieľovom jazyku svedčí predovšetkým o nedostatočnej pozornosti prekladateľa. Pre
slovenský preklad Lásky na Kryme je príznačné, že nedôsledností vo vzťahu
k východiskovému textu je veľmi málo. Uvedieme niekoľko prípadov, keď prekladateľ
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nekriticky prevzal lexikálne jednotky originálu. Treba však poznamenať, že ani v jednom
nedošlo k vytvoreniu komunikačnej bariéry.
V prvom príklade môžeme hovoriť o úplnom štylistickom, no len čiastočnom
významovom prieniku originálu a prekladu:
Czelcow ubrany jest w koszulę z krótkimi rękawami, żółtą z deseniem
w czerwone palmy i zielone motyle. Włosy długie, zaczesane do tyłu
i związane w tyle głowy, pony tail, czyli tak zwany kucyk. Bermudy (Bermuda
Shorts) i adidasy. Białe, tenisowe skarpetki. (Mrożek 1993: 147).
Čelcov má na sebe žltú košeľu s krátkymi rukávmi, na nej červené palmy
a zelené motýle. Vlasy dlhé, začesané dozadu, a na zátylku zviazané, pony tail,
čiže „copík“. Bermudy (Bermuda Shorts) a adidasky. Biele, tenisové ponožky.
(Mrożek 2003: 93).
Poľské substantívum adidas uvádza Uniwersalny Słownik Języka Polskiego v druhom
význame ako „but sportowy na grubej gumowej podeszwie“ (Dubisz 2006: 13). Ide teda
o slovo označujúce športovú obuv akejkoľvek značky, a nie iba produkt značky Adidas.
Slovenskú lexému adidaska kvalifikuje Slovník súčasného slovenského jazyka ako hovorový
výraz, „športová obuv zn. Adidas“3, teda ako výhradne obuv konkrétnej značky. Keďže
prekladateľ zvolil lexému adidasky, vyslal nesprávnu informáciu režijno-dramaturgickému
tímu inscenácie. V slovenčine sa ponúkajú dve prekladateľské riešenia. Prvým je naturalizácia
adidasiek na botasky, ktorých názov, odvodený zo značky Botas, sa vžil do hovorového
jazyka ako označenie športovej obuvi všeobecne, čo potvrdzuje aj konkordancia kľúčového
slova „botas*“ v Slovenskom národnom korpuse.4 V Slovníku súčasného slovenského jazyka
sa však lexéma botaska interpretuje ako „športová obuv zn. Botas“.5 Aby nedošlo u časti
čitateľov k nedorozumeniu, vhodným neutrálnym riešením by bolo použitie hovorovej
lexémy tenisky, keďže označuje športovú obuv každého druhu a značiek, a je teda úplným
ekvivalentom k poľskému výrazu adidasy.
V niekoľkých prípadoch prekladateľ uplatnil doslovný preklad a nevyužil núkajúce sa
ustálené slovné spojenia. Príkladom je poľská kolokácia mgła idzie, ktorá sa v preklade
objavuje v kalkovej podobe „ide hmla“ (Mrożek 2003: 96). V slovenskom jazyku sa však
hmla spája predovšetkým so slovesami „padať, valiť sa, zaľahnúť (do doliny)“.6 Obdobný
3

Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/pub_sssj.html/ (2017-03-02).
Dostupné z https://bonito.korpus.sk (2017-03-02).
5
Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/pub_sssj.html/ (2017-03-02).
6
Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/pub_sssj_2.html/ (2017-03-02).
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príklad predstavuje poľská kolokácia „przedziurawić brzuch“ (Mrożek 1993: 103),
v slovenskom preklade „prederaviť brucho“ (Mrożek 2003: 63). Štylisticky vhodnejším
riešením by bolo využitie ustáleného slovného spojenia „rozpárať brucho“, ktoré uvádza aj
Krátky slovník slovenského jazyka: „rozpárať: rezom, poranením otvoriť: r. niekomu
brucho“7.
Pozoruhodným interlingválnym homonymom je lexéma pazucha. V hre sa vyskytuje
v nasledujúcom kontexte:
CZELCOW – No to ja znowu przez ogród, biegiem przez bulwar i już tu
jestem. Tylko po drodze… (wyjmuje zza pazuchy półlitrówą flaszkę czystej
wódki i stawia ją na podłodze, przy wezgłowiu Zachedrynskiego) Dla was.
(Mrożek 1993: 122).
ČELCOV – No a ja znova cez záhradu, behom cez bulvár, a som tu. Iba som
cestou… (vytiahne zo záhrenia pollitrovku čistej vodky a postaví ju na dlážku,
k Zachedrinského záhlaviu) Pre vás. (Mrożek 2003: 77).
Poľská syntagma zza pazuchy evokuje slovenské slovné spojenie spod pazuchy, čo by
dokonca mohlo zodpovedať uvedenému situačného kontextu. Ide však iba o formálne zhodné
slová. Pod heslom pazucha nájdeme v poľskom výkladovom slovníku definíciu „arch.
»zanadrze«“ (Dubisz 2006: 79). Významovo zodpovedá slovenskému substantívu záhrenie,
podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka „miesto pod šatami na prsiach; záňadrie“ 8.
Prekladateľ sa v tomto prípade nenechal pomýliť a zvolil si vhodný sémantický ekvivalent.
Zo štylistického hľadiska je poľská lexéma príznaková, označená kvalifikátorom archaickosti.
Slovenské záhrenie nie je v kodifikačnej príručke kvalifikované ako zastarané, no nízky počet
jeho výskytov v Slovenskom národnom korpuse9 naznačuje, že táto lexéma v súčasnosti
nepatrí medzi frekventované slová, a preto možno hovoriť aj o úplnej štylistickej ekvivalencii
prekladateľského riešenia.
Ako hypnóza originálom, prevzatie poľského spôsobu oslovenia vo formálnom styku,
na prvý pohľad pôsobí nasledujúca ukážka:
LILY – Więc mogę liczyć na pana?
ZACHEDRYNSKI – Zobaczę, co się da zrobić. Ale na razie… Pani pozwoli,
że się oddalę. (Mrożek 1993: 141).

7

Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/kssj_4.html / (2017-03-02).
Ibidem.
9
Dostupné z https://bonito.korpus.sk (2017-03-02).
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LILY – Môžem sa teda na vás spoľahnúť?
ZACHEDRINSKIJ – Uvidím, čo sa dá spraviť. Ale zatiaľ… Dovoľte, pani, že
sa vzdialim. (Mrożek 2003: 89).
Ak syntagmu analyzujeme podrobnejšie, zistíme, že v origináli nejde o bežný typ
vykania, ale o rozkazovací spôsob s elipsou. Úplné znenie zdvorilostnej formy imperatívu
v tretej osobe singuláru by bolo: Niech Pani pozwoli. V slovenčine by postačovala obsahovo
i formálne ekvivalentná veta: Dovoľte, že sa vzdialim. Prekladateľ ju doplnil o oslovenie pani,
čím podčiarkol charakter postavy, ktorá sa vyznačuje gavalierstvom a vyberaným jazykovým
prejavom.
Text divadelnej hry Láska na Kryme je bohatý na frazeologické výrazivo.
V slovenskom preklade je zachovaná sémantika všetkých frazém. Môžeme tiež hovoriť
o štylistickej ekvivalencii v tom zmysle, že poľská frazéma je nahradená slovenskou
frazeologickou jednotkou, a nielen významovo zhodným opisným slovným spojením. Zväčša
ide o súbežnú ekvivalenciu, ako ju definuje F. Buffa (1993: 21-107), napríklad frazéma
„pogoda jest jak złoto“ (Mrożek 1993: 71) je preložená ako „počasie je ako maľované“
(Mrożek 2003: 42), alebo „mam do was żal“ (Mrożek 1993: 109) nachádza svoj ekvivalent vo
frazéme „mám na vás ťažké srdce“ (Mrożek 2003: 67).
Z nasledujúcej ukážky je zrejmé, že prekladateľ sa musel zaoberať otázkou miery
významovej a štylistickej ekvivalencie frazém:
ZACHEDRYNSKI – Niech pan się nie obrazi Rudolfie Rudolfowiczu, ale
brakuje panu zmysłu metafizycznego.
WOLF – Za pozwoleniem, nic metafiycznego w tym nie widzę.
ZACHEDRYNSKI – No właśnie, nie widzi pan, choć to jest jasne jak na
dłoni. Alexandrze Ivanowiczu, studiował pan filozofię? (Mrożek 1993: 29).
ZACHEDRINSKIJ – Neurazte sa, Rudolf Rudolfovič, ale chýba vám
metafyzický zmysel.
WOLF – Dovoľte, nič metafyzické na tom nevidím.
ZACHEDRINSKIJ – Veď práve, nevidíte, aj keď je to jasné ako dlaň.
Alexander Ivanovič, študovali ste filozofiu? (Mrożek 2003: 15-16).
Substantívum dlaň sa vyskytuje v mnohých ustálených slovných spojeniach. Slovník
súčasného slovenského jazyka uvádza až šestnásť príkladov. Patria medzi ne napr. frazémy je
to ako na dlani, t. j. je to jasné; mať (vidieť) niečo ako na dlani, čiže jasne, prehľadne; poznať
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niekoho ako vlastnú dlaň, teda dôkladne.10 Slovné spojenie jasné ako dlaň však nie je
frazeologickou jednotkou. Ak chceme v preklade zachovať komponent jasné, poľskej frazéme
jasne jak na dłoni je sémanticky ekvivalentná slovenská frazéma jasné ako facka. V danom
kontexte je diskutabilné, či je vhodné ju použiť. Na jednej strane by sme dosiahli sémantickú
ekvivalenciu a zachovanie jedného komponentu frazémy, na druhej strane by preklad získal
hovorový charakter, ktorý originál neobsahuje, a nezodpovedá ani celkovému situačnému
kontextu. Pravdepodobne z tohto dôvodu prekladateľ zvolil inú stratégiu. Zachoval pôvodné
komponenty poľskej frazémy a okazionalizmus. V prospech tohto riešenia svedčí fakt, že dlaň
sa vyskytuje v rôznych slovenských frazémach vyjadrujúcich jasnosť, prehľadnosť.
Okazionalizmus je teda na jednej strane zrozumiteľný, na strane druhej si zachováva
neutrálne štylistické zafarbenie originálu.
V preklade sa vyskytuje niekoľko frazeologických jednotiek s odlišnou mierou
expresivity, pretože slovenská frazéma obsahuje deminutívum, zatiaľ čo v origináli sa
nevyskytuje:
WOLF – Nawet w czasie wojny teatry były czynne, Kajzer im nie dał rady.
Więc liczyłem na rewolucję, myślałem, Lenin, ten ma głowę, już on sobie
z teatrami poradzi. (Mrożek 1993: 77).
WOLF – Ešte aj počas vojny divadlá fungovali. Kaiser ich neporazil. Spoliehal
som sa teda na revolúciu, Lenin, myslel som, to je hlavička, ten si už
s divadlami poradí. (Mrożek 2003: 45).
Tento jav je vo frazeológii prirodzený a v jazykoch sa vyskytuje recipročne.
V jazykovede ho reflektoval F. Buffa (1993: 17-21). Gradáciu citového zafarbenia však
pozorujeme nielen v preklade frazeologických jednotiek:
ZACHEDRYNSKI – Wszystko ma swoje granice, Piotrze Aleksiejewiczu. Ja
mogę być zazdrosny, cierpieć, awanturować się, ale żeby dusić? Nie, tego
u mnie nie ma.
SJEJKIN – Bo jesteście słabi, Iwanie Nikolajewiczu, w tych sprawach trzeba
iść do końca. (Mrożek 1993: 119).
ZACHEDRINSKIJ – Všetko má svoje medze, Peter Alexejevič. Ja môžem
žiarliť, trpieť, rozčuľovať sa, ale že by som škrtil? Nie, také niečo u mňa
neexistuje.

10

Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/pub_sssj.html/ (2017-03-02).
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SEJKIN – Lebo ste v takýchto veciach slabinger, Ivan Nikolajevič. Treba ísť
do konca. (Mrożek 2003: 75).
Poľská lexéma słaby je neutrálna, výkladový slovník ju uvádza bez kvalifikátorov
(Dubisz 2006: 1266), zatiaľ čo slovenský výraz slabinger je hodnotený ako subštandardný11.
Zaujímavosťou je, že dramaturg v inscenácii nahradil slovo slabinger synonymom slaboch,
ktoré je expresívne, ale nie subštandardné.12 V tomto prípade je možné, že prekladateľ
prekročil prijateľnú mieru expresivity, keďže aj samotní tvorcovia inscenácie sa nakoniec
rozhodli lexému slabinger nepoužiť.
Výrazný štylistický posun pozorujeme aj v nasledujúcom úryvku:
PIETIA – Ruble lepiej się palą, ale czad dają większy.
ZACHEDRYNSKI – Ale… Nie szkoda ci?
PIETIA – U mnie tego dosyć. (Mrożek 1993: 135).
PEŤA – Ruble horia lepšie, ale viacej čmudia.
ZACHEDRINSKIJ – Ale… Nie je to škoda?
PEŤA – Ja mám toho plnú riť. (Mrożek 2003: 85).
Hoci dosyć je neutrálne slovo, prekladateľ ho nahradil výrazne expresívnou
kolokáciou. Postavu Peťu vo všeobecnosti charakterizuje vulgárne správanie i slovný prejav.
V preklade síce môžeme konštatovať značný štylistický posun smerom k najnižšiemu
registru, no treba oceniť aj autentickosť výpovede v cieľovom jazyku. Replika nepôsobí
strojene ako možný doslovný preklad u mňa je toho dosť, prípadne ja mám toho dosť, čo
v konečnom dôsledku predstavuje tvárny materiál pre herca. Keďže ide o výpoveď postavy
typickú ordinárnym prejavom, zámerom prekladateľa zrejme bolo zdôrazniť jej charakterové
vlastnosti. Zároveň vynikol pohŕdavý tón v danom situačnom kontexte.
Z predchádzajúceho príkladu je zrejmé, že prekladateľ sa nepridŕža slovnej zásoby
originálu kŕčovito, ale snaží sa o pokiaľ možno najprirodzenejšie vyjadrenie myšlienky
v cieľovom jazyku so zreteľom na koreláciu obsahu a formy výpovede spolu s vlastnosťami
postáv a aktuálnou scénou. Dokazujú to aj nasledujúce ukážky, v ktorých sa vo
východiskovom texte opakuje slovo rzecz, teda vec. Prekladateľ využíva okrem doslovného
prekladu synonymické alternatívy a siaha aj po zmene celej vetnej konštrukcie:
11

Dostupné z: http://www.juls.savba.sk/kssj_4.html (2017-03-02).
Ibidem.
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SJEJKIN – Zmieńmy temat.
ZACHEDRYNSKI – Dlaczego? Samobójstwo to ludzka rzecz. (Mrożek 1993:
37).
SEJKIN – Zmeňme tému.
ZACHEDRINSKIJ – Prečo? Samovražda je ľudská vec. (Mrożek 2003: 21).
ZACHEDRYNSKI (do Wolfa) – Widzi pan? Nie studiował. A jednak
nieomylnym instynktem ujął rzecz na wyższym planie. (Mrożek 1993: 29).
ZACHEDRINSKIJ – (Wolfovi) Vidíte? Neštudoval. A predsa neomylným
inštinktom uchopil problém vo vyššej rovine. (Mrożek 2003: 16).
V druhom úryvku mohol prekladateľ siahnuť po slove vec, ale zvolením lexémy
problém zdôraznil, že ide o komplikovanú skutočnosť. Z kontextu totiž vyplýva, že postavy
sa zamýšľali nad otázkami metafyziky. Podobnú stratégiu pozorujeme aj v nasledujúcom
príklade, keď poľská lexéma rzecz zaznie ako záležitosť a replika sa obohatila o komplexnejší
výraz:
WOLF – Nie widzę powodów do zdenerwowania. Statek stoi na kotwicy,
rzecz jest zupełnie racjonalna. (Mrożek 1993: 29).
WOLF – Nevidím dôvod na nervozitu. Loď má spustené kotvy, to je celkom
racionálna záležitosť. (Mrożek 2003: 15).

V nasledujúcich ukážkach badať prekladateľov tvorivý prístup. Nepreberal lexikálne
a syntagmatické jednotky originálu, ale koncentroval sa na vystihnutie myšlienky v cieľovom
jazyku.
ZACHEDRYNSKI – W tym właśnie rzecz, że nie wiadomo. Ale stanie się coś
na pewno. (Mrożek 1993: 25).
ZACHEDRINSKIJ – Práve v tom je háčik, že nevedno. Ale niečo sa určite
stane. (Mrożek 2003: 12).
ZACHEDRYNSKI – Wszystko jedno, nie w tym rzecz. (Mrożek 1993: 35).
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ZACHEDRINSKIJ – To je jedno, na tom nezáleží. (Mrożek 2003: 20).
Autorom slovenského prekladu Lásky na Kryme je Jozef Marušiak, popredný
prekladateľ poľskej literatúry. Ako absolvent rusistiky na Univerzite Komenského debutoval
prekladmi z ruštiny, no čoskoro upriamil svoju pozornosť na literatúru severných susedov
a odvtedy sa takmer výhradne venuje prekladom z poľského jazyka. Žánrový a tematický
diapazón jeho prekladov je široký: od literatúry pre deti a mládež cez cestopisné, historické či
populárno-náučné diela až po filozofické traktáty a romány najvýznamnejších spisovateľov
súčasnej poľskej prózy. Je preňho príznačné, že prekladá viacero diel od jedného autora, napr.
W. Tatarkiewicza, W. Myśliwského, ako aj S. Mrożeka, od ktorého Marušiak preložil
doposiaľ štyri diela. Najprv išlo o časopisecké preklady v Revue svetovej literatúry
a v Literárnom týždenníku, knižne vyšiel preklad humoristických poviedok s názvom Opica
a generál (2009). Divadelná hra Láska na Kryme nebola v slovenčine publikovaná knižne.
Rukopis prekladu sa nachádza v dokumentačnom oddelení Divadelného ústavu v Bratislave,
desať rokov od jeho vzniku po ňom siahli inscenátori z Divadla Astorka Korzo ´90. Marušiak
ako prekladateľ skutočne plní funkciu „veľvyslanca“ poľskej literatúry na Slovensku (Buczek,
2014: 386). Diela na preklad si väčšinou volí sám (Marušiak 2004: 11), neuchyľuje sa
k nízkym žánrom, práve naopak, sleduje vývin poľskej literatúry a vyberá z nej hodnotné
diela. Svedčí o tom i fakt, že takmer všetky diela, ktoré Marušiak preložil do slovenčiny,
získali prestížnu poľskú literárnu cenu Nike alebo naň boli nominované. Prekladateľskej
tvorbe Jozefa Marušiaka sa viackrát dostalo uznania v podobe významných ocenení. Získal
napríklad Cenu Jána Hollého za preklad románu W. Myśliwského Kameň na kameni, Cenu
Mateja Bela za preklad zbierky esejí A. Michnika Sokratov tieň či Rytiersky záslužný kríž od
prezidenta Poľskej republiky.

Summary
This paper presents an analysis of the Slovak translation of the drama Love in the
Crimea by the Polish writer Sławomir Mrożek. At first, the reception of Sławomir Mrożek
and his work in Slovakia is presented. After that, the specifics of translating the drama are
discussed. The translation analysis itself is focused on the lexical level, e.g. interlingual
homonyms, syntactic level, e.g. phraseology and collocations, as well as stylistic level, e.g.
transfer of expressionisms or various translations of one word or expression. The translator
Jozef Marušiak as well as his work is presented in the end of the paper.
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Abstract: The aim of this paper is to present two prosaic texts of the Czech contemporary
writer Jaroslav Rudiš, which where translated into Bulgarian. It is about Rudiš`s debute Nebe
pod Berlínem (2002) and the novella Národní třída (2013).
Keywords: prose, translation, trancription, Czech, Bulgarian, German
Contact: Masarykova univerzita; mariya.rakova@seznam.cz
Následující text si klade za úkol představit, jakým způsobem byla dvě prozaická díla
současného českého spisovatele Jaroslava Rudiše přeložena do bulharštiny. Jedná se o román
Nebe pod Berlínem (2002) a novelu Národní třída (2013). Předmětem našeho zájmu je
především jazyková stránka těchto děl: v prvním textu Nebe pod Berlínem se konkrétně
zaměřujeme na přenos cizojazyčných prvků, v druhém textu Národní třída je kladen důraz na
drsný, „chlapecký“ jazyk. Oba texty skrývají odlišné dílčí problémy při překladu, a proto je
představujeme každý zvlášť. To však nevylučuje společné charakteristické rysy, jako
například využití množství hanlivých, vulgárních a expresivních slov v obou textech.
Nebe pod Berlínem
Román Nebe pod Berlínem je výrazný svou grafickou úpravou a formátem: je
stylizován jako turistický průvodce. Černobílé rozostřené fotografie dotváří atmosféru
berlínského metra. Podle Lukáše Foldýny si výjimečně kvalitní výtvarná podoba knihy
zaslouží neméně pozornosti než samotný text (Foldýna 2003: 4). Kniha získala titul
Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii beletrie. Autorem grafické podoby
a původních ilustrací je Juraj Horváth.
Právě grafické prvky, které hrají důležitou roli při vytváření estetické hodnoty, se
v bulharském překladu knihy „ztrácejí“. V prvé řadě v bulharském vydání chybějí černobílé
fotografie. Oproti tomu například švédské a běloruské vydání fotografie obsahují. Je to
otázka, kterou řeší nakladatelství, ale také skutečnost, která poukazuje na to, že na překlad je
třeba nahlížet jako na samostatný text. V cizí kultuře probíhá nová literární komunikace, na
první pohled se to vizuálně projevuje novou knižní obálkou. „Jiná knižní obálka dokládá
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změnu kontextu, je „indexem“ vyvázání z domovského kulturního prostoru“ (Králíková 2015:
48).
Román Nebe pod Berlínem vypadá na první pohled jednoduchý na překlad: krátké
věty, hovorové obraty, vulgarismy. Všechny tyto prvky bulharská překladatelka Christina
Dejkovová zachytila a důsledně přeložila. Slangové výrazy a vulgarismy jsou přeloženy
adekvátním způsobem. Ve většině případů jsou nahrazeny odpovídajícími překladovými
ekvivalenty, které mají přibližné stylové zabarvení (hajzl – кенеф, buzna – педи, fakan –
дрисльо).
Tento text však skrývá mnoho překladatelských oříšků, mezi kterými jsou dvojjazyčné
pasáže. Jedná se o román, který je psán česky, ale ve kterém se vyskytuje množství
germanismů (fíra, ausgerechnet, folkspolicaj, ungefér), anglicismů (cool, stand-by, playlist)
a ojediněle rusismy (судьба, молодец). Je to svérázná scéna, na které se v souhře objevují
cizojazyčné prvky. Překlad mezi jazyky, které používají odlišné grafické systémy, požaduje
zvláštní pozornost. Transkribovat, transliterovat nebo ponechat v původní podobě: je to věc
subjektivní, která je zcela „v rukou“ překladatelů.
Pro román Nebe pod Berlínem jsou charakteristické germanismy, které jsou buď
v původní ortografické podobě (U-bahn, S-Bahn), anebo jsou představeny ve fonetickém
znění (úbán, folksvágn). Autor často jen foneticky přepisuje slova tak, jak je používá
vypravěč, třicetiletý český učitel Petr Bém, který opustil svou rodinu v Praze, aby začal nový
život v Berlíně. Z tohoto hlediska je vypravěč svérázný „tlumočník“ (Vágner 2002).
Mezi klíčová slova v románu patří název berlínského metra (U-Bahn), který se posléze
stane i názvem kapely Petra Béma. Ve funkci názvu kapely je použita původní německá
varianta U-Bahn. Při užití spojeném s podzemní drahou je upřednostněná fonetická varianta
úbán. V obou případech je tento název do bulharštiny transkribován (У-бан).
Transkribovaných je také většina proprií: názvy ulic, náměstí, podniků, hudebních skupin:
Фридрихщрасе, Постдамер Плац, бар Цош, Оуейсис, obchodních názvů produktů: Уош
енд Гоу, Фолцваген.
Ve své původní grafické podobě jsou ponechány názvy písní (Ich bin Berlin, Let it be),
názvy časopisů a novin: (Die Tageszeitung, Zitty, Stütze, Rolling Stone), není to však vždy
důsledné (Берлинер Цайтунг).
V umělecké próze mají cizojazyčné prvky určité funkce, jako například navození
atmosféry, zdůraznění národnosti postav, vzbuzení dojmu autentičnosti nebo se podílejí na
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vytváření slovních hříček apod. Neexistuje obecné pravidlo, jak tento problém při překladu
vyřešit, ale teorie překladu nabízí určitá doporučení.
M. Hrdlička se zmiňuje o tom, že u obecně srozumitelných výrazů (pozdravy,
poděkování, oslovení apod.) je mnohdy prospěšnější cizojazyčný prvek nepřekládat. „Překlad
nebo někdy i vysvětlení pod čarou může svou redundantností působit rušivě a může se
nepříznivě odrazit v recepci textu“ (Hrdlička 1995: 40).
V bulharském textu jsou některé německé prvky ponechány v původní podobě (Nein,
Mein Gott, Guten Appetit!, Alles gute, Zug nach Hönow), ale jsou přeloženy pod čarou, což je
u většiny z nich zbytečné. Jedná se totiž o obecně známé výrazy, které jsou pro bulharského
čtenáře (neovládajícího němčinu) srozumitelné. V běloruském překladu například nejsou
přeloženy pod čarou, ale některé jsou transkribované. Je to zcela na překladateli, jestli tento
postup využije či nikoli. V bulharském překladu jsou poznámky pod čarou v přemíře a působí
poněkud rušivě. Porovnáním bulharského a běloruského překladu cizojazyčných prvků
poukazujeme na známý fakt, že neexistuje jen jedno ideální překladatelské řešení. Ke
každému příkladu se musí přistupovat zvlášť.
Při překladu cizojazyčných prvků považujeme za adekvátní nepoužívat poznámky pod
čarou a netranskribovat. Podobný je případ s jednou jazykovou hříčkou, kterou je
pojmenována předposlední kapitola románu: Jagger, Jágr, Jägermeister. V bulharském textu
je znovu použit postup transkripce – Джагър, Ягър, Йегърмайстър, dále v textu je hříčka
vysvětlena pod čarou. I v tomto případě považujeme za vhodné ponechat originální podobu.
V tomto textu, kde vládne magická atmosféra Berlína, německé jazykové prvky zesilují
kolorit tohoto města.
Možná i bulharský text by byl více „underground“, kdyby se více osvobodil od
transkribování. Pokud originální text zaujme svým grafickou úpravou a jazykem, měl by se o
to pokusit i překlad.
Národní třída
Kdybychom pro tento prozaický text měli vymyslet podtitul, mohl by znít „hrubá
poezie“. Literární kritici definují žánr prozaického textu Národní třída jako novelu.
Z kompozičního hlediska však tento text odkazuje na poezii. Podle literárního kritika Radima
Kopáče připomíná tato knížka na první pohled báseň v próze: „krátké holé věty jsou
zalamované jako verše, text letí po stránkách až s jistou bezohledností dravé řeky, nicméně
nikoli bezúčelně: novela silně a suverénně mohutní – a graduje“ (Kopáč 2013).
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Hlavní hrdina, přezdívaný Vandam, mluví obvykle v krátkých větách, často jen
dvouslovných spojeních. Často určité výrazy opakuje, aby je zdůraznil. Jazyk, kterým si
slouží, je občas agresivní, místy vulgární a jízlivý, ale ne do takové míry, aby to čtenáře
znechutilo.
Vandamův příběh nenadchne svým obsahem, ale spíše sugestivním způsobem, jakým
je tento outsider prezentován. Téměř celá novela představuje drsný Vandamův monolog ve
kterém se objevují svérázné slogany popisující naši současnost (Všichni jsme Evropani! Nic
než národ!).
Vandam je drsňák, bývalý drogově závislý, někdejší bojovník za svobodu,
v současnosti však je jen obyčejný sídlištní rváč, štamgast pražské hospody Severka.
Pro navození atmosféry této novely je použita široká škála jazykových prostředků,
která se vyznačuje množstvím hanlivých (fotr, čokl), expresivních (makat, magor),
slangových (smažka, matroš) a vulgárních slov (sráč, píčovina). Některé z nich se záměrně
opakují, což požaduje zvláštní pozornost při překladu.
V uměleckém textu má opakování různou funkci. V novele Národní třída je tento
stylistický prostředek propojen s kompoziční strukturou. Úkolem překladatele je tato záměrná
opakování zachytit a je-li to možné, zachovat je také v překladu. Příklady, které uvádí
I. Likomanovová ve své knize Славяно-славянският превод (Překlad mezi slovanskými
jazyky 2006), svědčí o opaku: opakování jako autorův stylistický prostředek se v různých
slovanských jazycích jeví při překladu jako nevyužitý stylistický prostředek (Likomanova
2006: 173).
Podívejme se, jak tomu je v případě Rudišových textů. Novela Národní třída byla
přeložena překladatelkou Margaritou Kjurkčievou, což nám umožňuje srovnávat různé
přístupy k překladu určitých jazykových prostředků, které jsou společné pro oba texty – Nebe
pod Berlínem a Národní třída.
V novele Národní třída se mnohokrát opakují lexémy fotr, nácek, socka. Překlad
těchto lexémů představíme podrobněji.
Lexém fotr, který je hanlivě zabarvený a který se hojně opakuje v celé novele, nemá
v českém textu synonyma. V bulharském překladovém textu je však přeložen různými
variantami, které se odlišují svou stylovou příznakovostí. Překladové ekvivalenty jsou
neutrální (баща – otec) nebo expresivní s citově pozitivním příznakem (тати – tatínek) nebo
se záporným příznakem (старият – fotr).
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Z hlediska Vandamovy osobnosti a jeho sociálního postavení se expresivní lexém
s pozitivním příznakem тати jeví jako nevhodné řešení: „A máma pak puk bulí schoulená
u televize a můj přechytralej brácha taky bulí a já taky bulim a jedinej fotr už nebulí
a nechce si jít lehnout. V jeho břiše duní Stalingrad a on blije vnitřnosti, ale nechce, abychom
mu volali doktora“ (Rudiš 2013: 55). „После мама подмсърча, свила се пред телевизора,
и гениалният ми брат също подсмърча, подсмърчам и аз, само тати вече не циври
и не иска да си легне. А вътре в стомаха му кънти Сталинград и той си повръща
вътрешностите, но не иска да повикаме доктор” (Rudiš 2014: 55).
V podobných kontextech je lépe použít slova neutrální místo taková, která evokují
pozitivní dojmy. V prezentovaném citátu je také další opakující se hanlivý lexém bulet, jehož
opakovatelnost není zachována, ale hanlivost konkrétního jazykového prostředku je alespoň
jednou naznačena (циври).
Neutrální ekvivalent баща ми pro slovo fotr také zvolila překladatelka románu Nebe
pod Berlínem. V tomto díle se role otce tak nevyhraňuje a paralelně se vyskytují také
synonyma táta a otec. Není proto důvod nastiňovat hanlivost v překladu, co se týče tohoto
obrazu, jak tomu je v novele Národní třída. Neutrální jazykové prostředky se v podobných
případech jeví jako vhodné řešení.
Několikrát Vandam zdůrazňuje: „já fakt nejsem žádnej nácek“ (s. 22, s. 24, s. 62). Do
bulharštiny je však toto slangové slovo přeloženo pokaždé jiným způsobem:
„аз наистина не съм фашага“
„аз наистина не съм фашист“
„не съм нацист“
U prvních dvou variant došlo k sémantickému posunu (фашага, фашист – fašoun,
нациста – nácek), u třetího je již posun stylový. V románu Nebe pod Berlínem se lexém
nácek také vyskytuje. Překladatelka zvolila slangový ekvivalent наци, který by byl vhodným
řešením i v kontextu Vandamova příběhu.
Lexém socka se v novele Národní třídě vyskytuje ve dvou významech: 1. hanl.
nemajetný člověk 2. městská hromadná doprava (SNČ 2006). Pro nás je zajímavý první
význam a jeho transformace v bulharském textu:
(1) „Mně nevaděj socky, když nedělaj bordel“ (s. 24).
(2) „Ta moje osudová ženská říká, že bych na mladýho měl špatnej vliv, že jsem socka,
ale já se s ním stejně vídám“ (s. 79).
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(3) „Já s tebou budu mluvit, jak chci, ty sráči. Ty frajírku. Ty smažko. Ty socko“
(s. 92).
(4) „Ty seš ta nejslavnější místní smažka, co chce všechny poučovat o životě. Ta socka
ze střechy“ (s. 122).
(5) „Já nejsem smažka. Já nejsem socka. Já ne“ (s. 122).
Vandamovi nevadí socky, on mezi ně nepatří. Jeho bývalá manželka, potenciální
partnerka a policista, který ho zná z minulosti, Vandama však za socku považují. Na konci
románu hlavní hrdina zdůrazňuje, že on takový není. Opakování lexému socka na různých
místech v novele a v různých kontextech připomíná jazykovou hříčku, která se realizuje na
úrovni celého textu.
V bulharském překladu opakovatelnost není zachována, ale je využita široká škála
jazykových prostředků: neutrální ekvivalent (1), opisný překlad (2), slangový lexém (3),
přenesený význam (4, 5):
(1) „На мене просяците не ми пречат, стига да не създават безпорядък“ (s. 24).
(2) „Оная мойта, фаталната жена в живота ми, казва, че съм щял да влияя
лошо върху малкия, че съм пропаднал тип, но аз така или иначе, се срещам
с него“ (s. 79).
(3) „Ще разговарям с теб както си искам, лайнар такъв! Фукльо. Друсар.
Скапаняк“ (s. 92).
(4) „Ти си най-славният местен наркоман, дето раздава на всички житейски
уроци. Отрепката от покрива“ (s. 122).
(5) „Аз не съм наркоман. Аз не съм отрепка“ (s. 122).
Ve třetím příkladu je vliv opakování konkrétního lexému na kompoziční strukturu
nejzjevnější. Přestože se opakuje totéž slovo, evokuje tato „jazyková hříčka“ svéráznou
gradaci.
Druhý Rudišův text nabízí větší hru s čtenářskými myšlenkami, zatímco Nebe pod
Berlínem má spíše informativní charakter. Rudišův debut byl dokonce literárními kritiky
hodnocen jako „umně sestavená publicistika“ (Králíková 2015: 153). Z translatologického
hlediska oba texty nabízí překladatelům specifické problémy k řešení. Zdá se, že moderní
beletrie zvyšuje svou estetickou hodnotu pomocí grafické úpravy a kompoziční struktury, což
by se mělo odrážet i v jejích překladech. Překladové texty, které jsme představili, jsou
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přeloženy adekvátně: vyznačují se hojnými slangovými a hanlivými jazykovými prostředky,
které zesilují pesimistický nádech těchto děl.
Bulharská bohemistika je však optimistická, zejména co se týče nové české literatury,
o kterou je v bulharském literárním prostoru velký zájem. Podle Radima Kopáče zájem
o českou literaturu v Bulharsku hraničí skoro s fascinací.

Summary
In this paper we attempted to present some specific problems connected with the
translation of fiction. We were inspired by the Czech modern writer Jaroslav Rudiš's literary
works. The novel Nebe pod Berlínem is one such case with the amout of German words which
can be kept in their original form in the translated text as a sign of autenticity and evocation
of atmosphere. The novella Národní třída has a composition which is a poem and this
requires special attention on translation, because the composition can influence the aesthetic
function.
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KOMENTOVANÝ PŘEKLAD ESEJE ANDREJE BĚLÉHO
SYMBOLISTICKÉ VNÍMÁNÍ SVĚTA1
Zuzana AMZLEROVÁ
Annotated Translation of the Andrey Bely´s Essay Symbolism as a World View
Abstract: The aim of the paper is to present annotated translation of the Andrey Bely´s essay
“Symbolism as a World View”. The essay describes Bely´s philosophical view on the
symbolism and it´s world view. 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
V rámci projektu SGS vznikl překlad filozoficko-estetické eseje ruského symbolisty
Andreje Bělého (1880-1934), vlastním jménem Borise Nikolajeviče Bugajeva, jež nese název
«Символизм как миропонимание». Tato esej spolu s jeho dalšími esejemi «Искусство»
(1911), «Будущее искусство» (1910), «Магия слов» atd. byla otištěna v knize
«Символизм как миропонимание» v roce 1994, která se zaobírá problémy z oblasti kultury
a filozofie.
Andrej Bělyj byl ruský spisovatel, básník, kritik, literární teoretik a myslitel. Pocházel
ze šlechtické rodiny. Jeho otec byl profesorem matematiky na Moskevské univerzitě.
Bělyj se už odmala zajímal o německou kulturu. Poslouchal Beethovena, rozjímal nad díly
Goetheho a obdivoval Heinricha Heineho pro jeho nebojácné myšlenky a tvorbu.
Od roku 1897 se začal blíže zabývat Dostojevským a Ibsenem, dále také moderní
francouzskou a belgickou poezií. Od roku 1899 se zájmem poslouchá hudbu Griega
a Wagnera. Po ukončení gymnázia se jeho pozornost obrátila k Vladimiru Solovjovovi
a k Fridrichu Nietzschemu. Kromě filozofie jej přitahovaly i přírodní vědy, proto dokončil
studium matematiky na Moskevské univerzitě, k čemuž potom přidal i studium filologie.
Bělého můžeme považovat za jednoho z největších ruských symbolistů, co se týče oblasti
filozofie a teorie básnictví. Byl průkopníkem ruské moderní literatury. Svým filozofickým
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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bádáním ovlivnil formální školu. Na začátku 20. století se Bělyj setkává s A. Blokem
a K. Balmontem a sbližuje se s kroužkem symbolistů. Ty tehdy vedl D. Merežkovský
a Z. Gippiusová. Podílel se na vydávání časopisu „Věsy“, ve kterém poprvé vyšel v roce 1909
jeho román „Stříbrný holub“. Bělyj podnikl spoustu cest do ciziny, do Itálie, Egypta, Palestiny
a Tunisu. Osudovou se mu však stala cesta do Dornachu, kde se na chvíli usídlil a spřátelil
s Rudolfem Steinerem. Steinerova antropozofie hluboce ovlivnila tvorbu a myšlení Andreje
Bělého. Pak se v roce 1916 vrátil do Ruska a vydal svůj nejznámější román „Petrohrad“
(1916), který bývá porovnáván s díly Proustovými či Joyceovými. Mezi jeho další díla patří
„Kóťa Letajev“, reflektující Bělého dětství, a dále román „Pokřtěný Číňan“, který navazuje
na Kóťu Letajeva (Kasack 2000: 66-67).
Filozoficko-estetická esej „Symbolistické vnímání světa“ pojednává o propasti mezi
citem a rozumem, o nevědomí, o hlubinách poznání, o vůli, která je nejhlubším počátkem
bytí. Bělyj v eseji rozjímá nad názory velkých filozofů 19. století, mezi které patří Fridrich
Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Vladimir Sergejevič Solovjov, Johann Wolfgang
von Goethe a Nicolai Hartmann.
„Už toho nechme, dost už bylo slov…“ (Sofoklés 2010) tak promlouvá poradce
k Oidipovi ve hře Oidipus, napsanou Sofoklem. Dost už tedy bylo slov, proto přejděme tedy
ke komentáři k překladu. Ten obsahuje jednotlivé jazykové jevy a translatologické problémy,
se kterými jsme se během překladu z výchozího do cílového jazyka potýkali.
Naším cílem bylo respektovat originální text a zasadit jej do současného
společenského kontextu. Abychom toho mohli dosáhnout, museli jsme používat
překladatelské metody a postupy, které se zformovaly za několik století, díky věhlasným
teoretikům překladu. Nyní se zaměříme jen na ty postupy, které jsme použili při překladu
eseje „Symbolistické vnímání světa“.
První problém nastal už při překladu názvu eseje, tedy přesněji při převodu slova
«миропонимание» do českého jazyka. Substantivum «миропонимание» znamená v českém
překladu vnímání světa. Pokud by si člověk nepřečetl celou eseje, nepochopil by, proč Bělyj
takto svou esej nazval. Popisuje totiž symbolizmus a svět uvnitř něho. V konečné verzi tedy
překlad názvu zní „Symbolistické vnímání světa“.
Dále byly velkým překladatelským problémem citáty. Pokud překladatel narazí na
citát, musí zjistit, zda již nebyl citát přeložen. Pokud neexistuje český překlad, musí jej
překladatel přeložit sám. Obecně se v Bělého esejích vyskytuje hodně citátů. Při překládání
jsme narazili na několik citátů z Bible, viz tabulka níže. Při práci jsme postupovali
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následovně. Nejdříve je dobré citát zařadit do kontextu, proto jsme začali vyhledávat citát na
internetu. Našli jsme tento odstavec v ruském překladu Bible. Zjistili jsme, že pochází
z Nového zákona, konkrétně ze Zjevení svatého Jana. Následně jsme si našli knihu Zjevení
svatého Jana a hledali daný úryvek v textu. S vedoucím projektu jsme se domluvili, že
budeme používat ekumenický překlad Bible, který je dostupný online. Ekumenický překlad
jsme vybrali, jelikož vznikal v letech 1916 až 1979 a je uznávaný všemi křesťanskými
církvemi.
Nejtěžší byla tučně zvýrazněná část, protože Bělyj zkrátil originální větu na úryvek.
Zachovali jsme tedy Bělého styl a záměr a ponechali pouze část věty. V tomto případě jsme
vyžili substituce, což je náhrada určité překladové jednotky výchozího textu jinou
překladovou jednotkou v cílovém textu (viz níže).
Příklad substituce:
«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан ей был
ключ от кладезя бездны! она отворила кладезь бездны…»
„Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od
jícnu propasti. Otevřela jícen propasti…“ (Bible svatá, ekumenický překlad. Zjevení
svatého Jana).
Metodu substituce jsme využili i při překladu dalších citátů z Bible. Např. u překladu
souvětí, ve kterém se apoštol Pavel obrací k Židům. Citát se nachází v Novém zákoně v části
List Židům. Originál a překlad viz příklad níže.
Příklad substituce:
«Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же
жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать
совершенными приходящих с ним.»
„V zákoně je

pouze

náznak budoucího dobra,

ne

sama

jeho

skutečnost.

Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy
dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí.“ (Bible svatá, ekumenický překlad. Nový
zákon. List Židům).
Další citát pochází z části Leviticus, někdy též nazývané jako 3. kniha Mojžíšova.
Leviticus je třetí knihou Starého zákona. Obsahem knihy jsou události, které se odehrávají
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mezi Bohem a Izraelem a předáním Zákona na hoře Sinaj. V knize se řeší především otázka
kultu, přinášení obětí a slavení svátků. Překlad citátu viz níže.
Příklad substituce:
«Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом.»
„Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.“ (Bible svatá. Starý
zákon. Leviticus).
Dále jsme se v rámci překladu potýkali s převodem cizojazyčných jmen a příjmení
do češtiny. V eseji se vyskytla příjmení Ницще, Шопенгауэр, Гете, Гартман, Соловев.
Při překladu těchto příjmení nelze využít ani transliterace, což je převod na úrovni morfému,
ale ani transkripce, což je převod na úrovni fonému, bohužel ani jejich kombinaci. Často se
tedy překladatel uchyluje k využití tzv. pramene třetího jazyka, což znamená, že je donucen
hledat v knižních nebo internetových zdrojích formu příjmení, která se běžně užívá v českém
prostředí. V rámci vyhledávání může také využít paralelní texty. Problém nastává u příjmení
Соловев. V české kultuře se toto příjmení vyskytuje v obou podobách, buď je převedeno jako
Solovjev nebo jako Solovjov. V eseji jsme se přiklonili k tvaru Solovjov, neboť je více
využívané a lépe odpovídá ruskému tvaru a výslovnosti.
Bělyj zmiňuje Vladimira Solovjova ve své eseji velmi často. Staví do protikladu díla
Solovjova a Nietzscheho, kteří psali o tom stejném, o hledání (nové) jistoty,
ale každý reflektuje tento problém z opačného hlediska. Nietzsche řeší tento problém ve svém
vrcholném díle „Tak pravil Zarathustra“ a Solovjov jej zmiňuje v souboru přednášek
„Čtení o boholidství“. Níže v tabulce uvedeny příklady převodu příjmení do češtiny.
Ruský ekvivalent

Český ekvivalent

Ницще

Nietzsche

Шопенгауэр

Schopenhauer

Гете

Goethe

Гартман

Hartmann

Соловев

Solovjov

Nejčastěji jsme se museli uchýlit k opisné metodě a k reorderingu, tedy k přestavbě
neboli k změně slovosledu. Důvodem byl autorův styl, který se vyznačuje dlouhými
souvětími, často oddělenými středníkem nebo velmi složitými metaforami. Jak už jsme
zmínili výše, nejčastěji docházelo k přestavbě. I když má čeština a ruština volný slovosled,
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na

rozdíl

od

jiných

jazyků,

které

mají

jasně

daná

pravidla.

V eseji

„Symbolistické vnímání světa“ byla změna slovosledu velmi častá a v některých případech
i nutná, pro lepší pochopení.
Příklad přestavby:
«Но не исчезло стремление к дальнему в сердцах.»
„Přesto se ze srdcí nevytratila vidina budoucnosti.“
Základním postupem, užívaným hlavně v uměleckém překladu textu je amplifikace,
neboli také rozšíření cílového textu ve srovnání s výchozím textem. K tomuto rozšíření
dochází pro snadnější pochopení překladu tím, že dojde k přidání slov nebo slovních spojení.
Příklad amplifikace:
«Оказалось бытие призрачным.»
„Díky tomu se bytí stalo přízračným.“
«Необычайно раздались эти слова.»
„Tato slova se neobyčejně rychle rozšířila.“
«Идея – ступень объективизации воли.»
„Myšlenka je stupněm objektivizace vůle.“
«Это в воле воля.»
„Je to vůle samotné vůle.“
Dále jsme využili opačné metody. Redukce, zkrácení nebo vynechání cílového textu
ve srovnání s výchozím textem. K této metodě se překladatel uchyluje tehdy, pokud
se ve výchozím textu nachází nadbytečná informace nebo je třeba text rozdělit na více
ucelených části. Viz příklad níže.
Příklad redukce:
«Бессознательное, по Гартману, лежит глубоко в природе человека. Оно никогда, не
ошибается.»
„Nevědomí se, podle Hartmanna, nachází hluboko v podstatě člověka. Nevědomí je
neomylné.“
Dalším jevem, který se často vyskytoval v námi analyzovaném textu, jsou
mezijazyková homonyma. Jedná se o výrazy, které znějí v obou jazycích stejně nebo
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podobně, ale mají různé významy. Ty nejznámější se opakují už od počátku, kdy začínáme
studovat jazyk. Známe však i takové, kterým se říká „falešní přátele překladatele“ (v ruštině
«ложные друзъя переводчика»). V eseji se vyskytlo homonymní substantivum «ужас»,
které v českém jazyce neznamená úžas, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale překládá se
jako hrůza, zděšení (Pohlei, Šroufková 2003: 296).
Příspěvek bychom rádi ukončili slovy německého básníka a oblíbence Bělého,
Johanna Wolfganga Goetheho, který se vyjádřil o neadekvátnosti překladu: „Říkejte
si o neadekvátnosti překladu, co chcete, ale tahle práce je a vždy bude jeden z nejtěžších
a nejzasloužilejších úkolů v obecných zájmech světa“ (Pořekadla a citáty o překladu).
Souhlasíme s tvrzením, že překlad je jedním z nejtěžších úkolů. O adekvátnosti
a neadekvátnosti se zmiňovat nebudeme, to je na posouzení budoucích čtenářů. Chceme jen
zmínit, že Bělého metaforické vyjadřování a jeho vynikající autorský styl, tvořil velmi
složitou část překladu.

Summary
Boris Nikolaevich Bugaev, better known as Andrey Bely, was one of the most
outstanding figures of Russian symbolism. He was born in Moscow in 1880. His writing
career started with the publication of “Second Symphony, the Dramatic”. He was deeply
influenced by Vladimir Solovyov’s concept of all-in-oneness. During the beginning
of the 20th century Bely became a part of the Moscow symbolists group including Bryusov
and Balmont called the “Argonaut”. He was preaching the principles of symbolism
as religious creation and the equality of the ‘text of life’ with ‘text of art’. 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 as a World View” was the most difficult to translate to czech language
metaphors, allusions and blurries of his thoughts.
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KOMENTOVANÝ PŘEKLAD ESEJE ANDREJE BĚLÉHO
SMYSL UMĚNÍ1
Františka LICHNOVSKÁ
Annotated Translation of the Andrey Bely´s Essay The Sense of Art

Abstract: The aim of the present article is to introduce a philosophical essay entitled
“The Sense of Art”. It was written by a Russian writer and a philosopher of the early 20th
century – Andrei Bely. Attention is also devoted to thorough description of the translation
itself, including the analysis of methods used in the process of translation.
Keywords: Andrei Bely, The Sense of Art, annotated translation
Contact: Ostravská univerzita; fany.lichnovska@seznam.cz
Esej Andreje Bělého s názvem Smysl umění (Смысль искусства), poprvé
publikována na počátku 20. století, vychází v roce 1994 v publikaci Символизм как
миропонимание, která zahrnuje nejvýznamnější filosofické, kulturologické a estetické práce
Andreje Bělého.
Andrej Bělyj, 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 považován za jedno
z nejvýznamnějších ruských literárních děl a bývá porovnáván s díly Proustovými
či Joyceovými. Bělyj pocházel ze vzdělané profesorské rodiny, jeho otec Nikolaj Bugajev byl
významný ruský matematik. Bělyj studoval na Moskevské univerzitě nejprve přírodní vědy,
později krátce filologii a filosofii. Intenzivně se zajímal o Kanta, Schopenhauera,
Nietzscheho, Ibsena a Dostojevského, stejně jako o východní filosofie. Střídavě žil v Rusku,
Mnichově, Paříži, Skandinávii a Itálii. Mezi jeho hlavní díla patří – romány Petrohrad,
Stříbrný holub, Kóťa Letajev, reflektující Bělého dětství, a dále kupříkladu román Pokřtěný
Číňan, který na Kóťu Letajeva navazuje. Bělyj psal, jak již bylo řečeno, i filosofické,
kulturologické a estetické eseje včetně té s názvem Smysl umění.
Zásadní otázkou této eseje je pochopit, co že to vlastně umění je. Snaží se o objektivní
definování krásna, což jej přivádí k podstatě umění. Aby však mohla být zodpovězena otázka
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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podstaty umění, je nezbytné znát: „zaprvé všechny metafyzické, náboženské a vědecké
pohledy na umění, zadruhé umět kriticky zhodnotit tyto pohledy, zatřetí brát na vědomí
možné způsoby, jak disponovat s fenomény umění (metodologie), začtvrté být odborníkem ve
všech oblastech tvorby. Však nekonečno je názorů na umění, nekonečno je forem umění,
nekonečné jsou rozklady těchto forem na formy nové“ (Белый 1994: 109, překlad FL). Sám
Bělyj hovoří o tom, že, i přesto, že mnohé přečetl, o mnohém přemýšlel, mnohého dosáhl,
i tak nevyhovuje ani z dvacetiny požadavkům na teoretika, kterého popisuje. Sama o sobě
podstata umění proto není definovatelná. Lze ji však pochopit skrze smysl umění, který se
projevuje v cílech absolutního počátku umění, jímž je právě ona podstata umění.
A protože je překlad, jak tvrdil Otokar Fischer, činností pomezní mezi vědou
a uměním (Levý 2012: 78), můžeme poznatky získané z eseje aplikovat i na naši práci.
Základním požadavkem kladeným na překladatele je adekvátnost překladu.
Nepřekládáme jednotlivá slova, transformujeme myšlenku, informaci výchozího text ve
výchozím jazyce do textu cílového v cílovém jazyce, přičemž bezpodmínečně zohledňujeme
i roli kultury, ve které text vznikal a do které je text transformován. Aby překladatel docílil
adekvátnosti překladu, přidržuje se překladatelských postupů a metod, které byly
zformulovány v průběhu dějin různými teoretiky překladu. My jsme při analýze textu
vycházeli z klasifikace ruského teoretika a praktika překladu 20. století Vilena Naumoviče
Komissarova jenž dělí jednotlivé překladatelské transformace do tří skupin:
1. lexikální transformace,
2. gramatické transformace,
3. lexikálně gramatické transformace.
K hlavním překladatelským postupům na úrovni lexikální řadíme transkripci,
tj. fonetický přepis (reprodukuje se zvuková podoba), či transliteraci, tj. přepis na základě
grafické podoby. Tyto postupy jednotlivě nebo jejich kombinace se uplatňují například, jak
tomu bylo i v našem případě, při překladu antroponym, tj. vlastních jmen. Jméno ruského
matematika 19. století Лобачевского bylo námi převedeno na základě transliterace do podoby
Lobačevskij. Při výběru českého ekvivalentu jsme se řídili četností výskytu jména v českém
kontextu.
Při překladu ruského textu do češtiny můžeme narazit i na jména neruského původu,
např. jméno německého filosofa Friedricha Nietzscheho cyrilicí psáno Ницшe. Zde však výše
zmiňovaných postupů nelze využít, jedná se totiž o překlad z třetího jazyka. K nalezení
správné podoby jména můžeme využít paralelních textů, ve kterých se hovoří o tomto
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německém mysliteli, nebo prohledat internetové zdroje, a ověřit si tak správnost napsání
příjmení. V tomto případě se jedná o překladatelský postup zvaný substituce, tj. náhrada
výrazu výchozího textu odpovídajícím výrazem v textu cílovém. Postup substituce se používá
i v případě, že se v textu nachází úryvek z jiného textu, který byl již dříve přeložen (citát, část
básně, písně aj.). Je zapotřebí překlad dohledat a užít jej. Jak postupovat v případě, že existuje
překladů několik? Názory teoretiků se zde různí. Někteří zastávají názor, že by se měl
bezpodmínečně použít první překlad, druzí jsou v tomto ohledu méně kategoričtí a doporučují
užití té varianty, která nejlépe zapadá do překládaného textu, ať už stylisticky či jinak. Pokud
však překlad básně, písně, v našem případě, citátu, doposud neexistuje, nezbývá než jej
přeložit.
…«нельзя

заключать

из

одного

факта

непрерывности

движения

к

общей

непрерывности пространства,», — говорит математик Кантор.
…„jeden fakt celostnosti pohybu nelze považovat za obecnou celostnost prostoru,“
konstatuje matematik Cantor.
Do skupiny překladatelských transformací lexikálních dále patří i tzv. opisný neboli
vysvětlující překlad – opis jevu pomocí sousloví, či věty, kam bychom mohli zařadit jev
běžný pro ruskojazyčné texty, pro český však nikoli, a to dvě substantiva spojená pomocí
spojovníku, v našem případě образ-символ. Obě slova jsou významově stejně silná, proto jev
nelze přeložit jako obrazový symbol, či symbolistický obraz. Jedná se totiž o obraz, který je
zároveň symbolem. Proto nezbývá, než jev přeložit právě takto – opisem, a vhodně jej do věty
zakomponovat.
…здесь образ становится аллегорией, т. е. моделью к модели (ибо образ-символ это
модель переживания).
Obraz se zde stává alegorií, tj. modelem modelu (neboť obraz, jakožto symbol, jest modelem
prožitku).
Komissarov do lexikální úrovně řadí také transformace lexikálně sémantické, k nimž
patří mimo jiné i postup zvaný modulace, tj. obměňování, odstiňování, změna hlediska. Věta
И я, предъявляя вниманию читателей мою статью, нахожусь в неловком положении…
by v doslovném překladu zněla přibližně takto: A já, předkládaje čtenářům můj článek, jsem
v nezáviděníhodné situaci…, anebo pokud bychom se chtěli vyhnout přechodníkové vazbě,
jenž má dnes charakter knižní až archaický, tak takto: A já, jenž předkládám čtenářům můj
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článek, jsem v nezáviděníhodné situaci… Český čtenář pociťuje šroubovanost věty, proto je
na překladateli, aby pochopil její smysl a vyjádřil jej svými slovy tak, aby cílovému čtenáři
věta „lahodila uchu“. Konečná varianta teda zní: A já, jehož článek právě čtete, jsem
v nezáviděníhodné situaci… .
Stěžejní problematikou při překladu textu z ruského do českého jazyka je, jak jsme již
nastínili, převod přechodníkových vazeb, nyní se už nacházíme na úrovni gramatických
transformací. V českém jazyce jsou přechodníkové vazby chápány jako archaizmy
a v textech se téměř nevyskytují. Naopak v ruštině jde o běžně využívaný jazykový
prostředek, ať už se jedná o přechodník přítomný či minulý. V eseji Smysl umění se hojně
vyskytuje přechodník přítomný, který označuje buďto děj, probíhající zároveň s dějem
hlavním, nebo děj předcházející děj hlavní. Při překladu ruských přechodníků do češtiny se
nejčastěji používají následující způsoby:
a) překlad předložkovou vazbou,
b) překlad větou souřadící,
c) překlad vedlejší větou (v našem případě účinkovou a podmínkovou).
…сводя к единству разнообразие фактов, мы отвлекаемся от специальных задач…
Tím, že se snažíme různorodá fakta sjednotit, opomíjíme ty problémy…
…изменяя образ видимости, он, в сущности, подчеркивает основные черты образа…
Změní-li obraz zdání, zdůrazní tak v podstatě základní rysy obrazu.
Do této úrovně společně se zmiňovanými přechodníkovými vazbami patří i další
syntaktické transformace, a to slučování vět v jednu, nebo naopak dělení jedné věty do vět
několika. Pro náš text jsou typická dlouhá souvětí, dělená středníkem. Středníky jsme se po
dohodě s ostatními členy skupiny, pracujícími na překladu esejí publikace Symbolistické
vnímání světa, rozhodli zaměnit středník tam, kde to bylo možné, čárkou, a v případech, kdy
středník dělil dvě ucelené myšlenky, pak tečkou.
Но Шопенгауэр усматривает в ней (pozn. p. музыке) мировую волю; Ницше приводит
музыку к дионисическим культам древности; Спенсер видит в ней дифференцирующее
начало переживаний…
Schopenhauer v ní však shledává světovou vůli, Nietzsche hudbu řadí k dionýskému kultu
dávné minulosti, Spencer v ní vidí diferencující začátek prožitků,…
И оттого-то не может существовать правильного взгляда на сущность искусства;
здесь обречены мы на дилетантизм.
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A kvůli tomuto nemůže existovat správný názor na podstatu umění. Jsme tedy odsouzeni
k diletantismu.
Na syntaktické úrovni se setkáváme také s transformací slovoslednou, a také
transformací větných členů. I když je pro ruštinu i češtinu typický volný slovosled, na rozdíl
od angličtiny, která má jasně dána pravidla pořádku slov ve větě, a přestavba je tak nutná
téměř v každé větě, setkáváme se s přestavbou i zde, a to poměrně často. Co se týče větných
členů ruštiny a češtiny rozdíly nacházíme v přívlastcích. Pro ruštinu je typičtější přívlastek
neshodný a pro češtinu jeho protějšek, tj. přívlastek shodný. Situace může být i opačná
(viz příklad).
Итак, вопрос о сущности предопределен логическим законом; и поскольку мы строим
из общей логики логику той или иной сферы знаний (частные логики наук, искусств),
постольку вопрос о сущности искусства решался бы вовсе не обращением
к внутренней сущности искусства; он решался бы построением логики искусства
(методики)
Tak tedy, otázka podstaty je podmíněna zákonem logiky. V případě, kdy by se stavěla logika
různých oblastí vědění (logiky jednotlivých věd a umění) na obecné logice, otázka podstaty
umění by se pak řešila nikoli z pohledu vnitřní podstaty umění, ale vytvořením logiky umění
(metodiky).
Poslední úrovní překladatelských postupů je úroveň lexikálně gramatická, kam patří
asi nejběžněji používané postupy, a to amplifikace neboli rozšíření cílového textu vzhledem
k textu výchozímu. Amplifikace může být definována také jako technika, při které se
k vyjádření stejného sdělení v cílovém jazyce použije více slov než v jazyce výchozím.
Dochází tak k rozšíření cílového textu. Opakem amplifikace je redukce neboli vynechání, což
je krácení cílového textu ve srovnání s textem výchozím. V cílovém textu se vynechá
informace, která je nadbytečná. Při překladu z ruštiny do češtiny jsou například vynechávána
osobní zájmena, která se v češtině v tak velké míře jako v ruštině nepoužívají.
Вопрос о сущности искусства в первоначальном смысле снимается с очереди, раз мы
имеем намерение членораздельно выражать наши взгляды на искусство.
Otázka podstaty umění v původním smyslu vypadává, jestliže je naším záměrem vyjádřit
srozumitelně náš pohled na umění.
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Závěrem ještě jednou připomeneme pravidlo, které by měl mít každý překladatel na
paměti, a to, že by měl vytvářet právě takový překlad, ze kterého si čtenář odnese stejný
zážitek z přečteného, jako čtenář originálu.

Summary
The author of an article The Sense of Art raises questions like: What is the sense
of art? How can we find out the sense of art? and Is it actually possible to find out the sense
of art? 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
MAGIE SLOV1
Michaela SUTORÝ
Annotated Translation of the Andrey Bely´s Essay The Magic of words
Abstract: This article deals with a philosophical essay entitled “The Magic of words”, written
by Andrei 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: Andrei Bely, art, annotated translation, symbolism
Contact: Ostravská univerzita, michaela.sutory@gmail.com
Tento příspěvek je věnován filozoficko-estetické eseji Andreje Bělého s názvem
Магия слов (Magie slov), která je součástí jeho souboru esejů Символизм как
миропонимание (Symbolistické vnímání světa), a komentáři k jejímu překladu, kterému jsme
se věnovali.
Bělyj ve svém díle, obsahujícím podobně zaměřené eseje, jako je například Smysl
umění či Symbolistické vnímání světa, kterými se zabývaly mé kolegyně, shromáždil své
nejvýznamnější práce z oblasti estetiky, kulturologie a filozofie.
Andrej Bělyj, vlastním jménem Boris Nikolajevič Bugajev, se narodil 26. října
v Moskvě a pocházel z profesorské rodiny. Byl významným básníkem, prozaikem, literárním
kritikem a jedním hlavních představitelů ruského symbolismu. Během jeho studia na
gymnáziu jej zaujal budhismus, okultismus i literatura a specifický vliv na Bělého v té době
měla tvorba Dostojevského, Ibsena a Nietzscheho, což se projevilo v jeho vlastní tvorbě. Zde
se v něm také probudil zájem o poezii, především o francouzský a ruský symbolismus
(Balmont, Brjusov a Mereškovskij).
Výsledky jeho vlastní literárně-kritické činnosti byly sesbírány ve sborníku statí
Symbolismus a Arabesky. V letech 1914-1915 vyšlo první vydání jeho symbolistického
a satirického díla Petrohrad, které je součástí trilogie Východ a Západ, a které je považováno
za jedno z nejvýznamnějších děl ruské literatury.
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 myšlenka souboru esejů Symbolistické vnímání světa je vyjádřena již
v jejím názvu. Bělyj zde popisuje svůj pohled na svět v kontextu symbolismu a na
symbolismus jako takový. Ve svých esejích se zabývá zejména uměním, které označuje za
geniální poznání. Hovoří o něm jako o způsobu komunikace se světem a zároveň jako
o nejlepším způsobu jak vyjádřit symbol. Podle Bělého je umění ve své podstatě symbolické
a mělo by vyjadřovat myšlenky. Je také cestou od základního poznání k poznání
náboženskému, přičemž náboženství zde označuje za systém symbolů.
Konkrétní esej s názvem Magie slov, jejímž překladem jsem se zabývala, pojednává,
jak už nám napovídá její název, o významu slov, jejich symbolice, moci a v neposlední řadě
také o jejich vlivu na tvorbu a na samotný život člověka.
Hned zpočátku je vhodné říct, že překlad tohoto textu byl, jak vyplývá z výše
řečeného, vzhledem k jeho silně abstraktní a filozofické povaze, skutečně složitý a museli
jsme se potýkat s mnoha problematickými místy. A jelikož adekvátní překlad vyžaduje,
kromě zachování originálu, také jeho přizpůsobení požadavkům adresáta a cílové kultury,
bylo nutné text na některých místech modifikovat a takto ho čtenáři přiblížit.
Ze syntaktického hlediska jsme se snažili respektovat původní větnou skladbu
originálu, a to takovým způsobem, aby to znělo přirozeně také v cílovém jazyce. Jindy
si povaha cílového jazyka žádala použití jiných syntaktických struktur. Hlavní problém
z tohoto hlediska představovala velmi dlouhá souvětí. Vzhledem k tomu, že značně rozvitá
souvětí jsou pro Andreje Bělého typická, jsme nepovažovali za vhodné syntax zjednodušovat
za každou cenu. Nicméně v případech, kdy by kvůli složité větné skladbě byla snížena
srozumitelnost a přehlednost daného textu, jsme syntax vzhledem k pragmatickému hledisku
zjednodušili. Toto řešení je označováno jako syntaktická transformace a je námi
demonstrováno prostřednictvím následujících příkladů:
Причинное объяснение на первоначальных стадиях развития человечества есть
только творчество слов; ведун – это тот, кто знает больше слов; больше
говорит; и потому – заговаривает.
Vysvětlením příčin počátečních stádií vývoje lidstva je pouze tvorba slov.
Šamanem je tím, kdo zná více slov, více mluví, a proto zaklíná.
В слове создается одновременно две аналогии: время изображается внешним
феноменом – звуком; пространство изображается тем же феноменом –
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звуком; но звук пространства есть уже внутреннее пересоздание его; звук
соединяет пространство с временем, но так, что пространственные
отношения он сводит к временным; это вновь созданное отношение
в известном смысле освобождает меня от власти пространства; звук есть
объективация времени и пространства.
Ve slovech zároveň vznikají dvě analogie: čas je sice zobrazován vnějším
fenoménem – zvukem, který zobrazuje také prostor, ale zvuk prostoru je již jeho
vnitřní reprodukcí. Zvuk spojuje prostor a čas, avšak takovým způsobem, že
přibližuje prostorové vztahy k časovým. Tento znovu vytvořený vztah mě ve
známém smyslu vysvobozuje z moci prostoru, přičemž zvuk je objektací času
a prostoru.
Стремясь назвать все, что входит в поле моего зрения, я, в сущности,
защищаюсь от враждебного, мне не понятного мира, напирающего на меня со
всех сторон; звуком слова я укрощаю эти стихии; процесс наименования
пространственных и временных явлений словами есть процесс заклинания;
всякое слово есть заговор; заговаривая явление, я, в сущности, покоряю его;
и потому-то

связь

слов,

формы

грамматические

и

изобразительные,

в сущности, заговоры; называя устрашающий меня звук грома «громом»,
я создаю звук, который подражает грому (гррр); создавая такой звук, я как бы
начинаю воссоздавать гром; процесс воссоздания и есть познание; в сущности,
я заклинаю гром.
Tím, že se snažím pojmenovat vše, co se dostane do mého zorného pole, se
v podstatě chráním před nepřátelským, pro mě nepochopitelným světem, který
na mě útočí ze všech stran. Zvukem slova krotím tyto živly, přičemž proces
pojmenovávání prostorových a časových jevů slovy je procesem zaklínání.
Každé slovo je zaříkadlem a já svým zaříkáním si každý jev v podstatě
podmaním. Z toho důvodu jsou spojení slov, gramatické i výrazové formy
v podstatě zaříkadly. Pokud pojmenuji zvuk hromu, který mě děsí, „hromem“,
vydám zvuk hromu (grrr), a vytvoření tohoto zvuku je jakoby znovuvytvořením
hromu. Proces reprodukce skrze poznání je v podstatě zaklínáním hromu.
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Také jsme se při překladu této eseje setkávali s častým výskytem pomlček, středníků
a spojovníků, tedy jevem, který je v ruštině hojně používán, zatímco v českém jazyce se téměř
nevyskytuje. Tento jev jsme se rozhodli v překladu neponechávat, a naopak jej nahradit
takovým způsobem, aby text zněl přirozeněji pro českého čtenáře a zároveň si zachoval svou
osobitost a uměleckou hodnotu. Nyní uvedeme několik případů, na kterých je výše uvedené
řešení tohoto překladatelského problému, které se řadí mezi gramatické překladatelské
postupy, zřetelně patrné:
Язык – наиболее могущественное орудие творчества.
Nejmocnější tvůrčí zbraní je jazyk.
Соединение слов, последовательность звуков во времени уже всегда –
причинность.
Spojení slov a časová následnost zvuků jsou již vždy kauzalitou.
Co se týče hlediska lexikálního, zaměřili jsme se zejména na zachování odborných
názvů, ze stylistického hlediska pak na respektování základní estetické a ideové hodnoty
předlohy. Tento text není možné zařadit ani do odborného, ani do čistě uměleckého funkčního
stylu, jelikož se v něm mísí prvky obou těchto stylů, které jsme se při překladu snažili v co
největší míře zachovat.
Pro ruštinu jsou typickým znakem přechodníky, vyskytující se ve velké míře zejména
u odborného textu. A ani tato esej tedy nebyla výjimkou. Jelikož je v češtině situace zcela
opačná a přechodníky jsou považovány za tvary knižní a archaické, objevující se hlavně
v umělecké literatuře, bylo nutné je přeložit jiným způsobem. Těchto způsobů existuje
několik a kromě překladu prostřednictvím vedlejší věty, čehož jsme využívali nejčastěji, se
můžeme setkat s překladem pomocí předložkové vazby či souřadné věty. Tato metoda
patří mezi gramatické překladatelské postupy. Příklady:
Стремясь назвать все, что входит в поле моего зрения, я, в сущности,
защищаюсь от враждебного, мне не понятного мира, напирающего на меня со
всех сторон.
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Tím, že se snažím pojmenovat vše, co se dostane do mého zorného pole, se
v podstatě chráním před nepřátelským, pro mě nepochopitelným světem, který
na mě útočí ze všech stran.
Velmi často jsme se při překladu tohoto textu setkávali také s citáty, kterých Andrej
Bělyj ve svých esejích užívá v hojné míře. Tyto citáty jsme překládali za pomoci metody
substituce, což znamená náhradu jednoho prvku výchozího textu jiným prvkem v textu
překladu. V praxi šlo o záměnu původního citátu v ruském jazyce citátem v jazyce českém,
který byl do češtiny přeložen již dříve. Uvedu zde například následující, v Rusku často
užívaný citát básníka Fjodora Ivanoviče Ťutčeva:
«Мысль изреченная есть ложь».
„Vyřčená myšlenka je lež“.
Na překladu tohoto textu byla pro nás jednoznačně nejproblematičtější, jak jsme se už
zmiňovali, jeho abstraktní, filozofická povaha, což značně souvisí se správným pochopením
myšlenky originálu a jejím adekvátním převedením do textu překladu, tak aby odpovídal
potřebám čtenáře, byl pro něj pochopitelným a zároveň si zachoval svou identitu a zásadní
myšlenky, které chtěl autor sdělit a předat.

Summary
This article is dedicated to annotated translation of a philosophical essay entitled
“The Magic of words”. It was written by a Russian writer and a philosopher of the early 20th
century – Andrei Bely. The article also presents translation methods which were used during
the translation process.
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