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Наталья Гвоздецкая   

(Естественно-гуманитарный университет 

в г. Седльце, Польша) 

 

 

 

Древнеанглийская поэтическая фауна:  

язык аллитерационной поэзии англосаксов 

в русском художественном переводе 

 

 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

 Древнеанглийская поэзия сохранилась в четырех 

рукописях, созданных на рубеже X–XI вв., но складывалась 

начиная с VII в., в эпоху христианизации Англии и станов-

ления английской письменности. Ее органическое разви-

тие было прервано нормандским завоеванием, которое 

привело к господству французского языка и романскому 

влиянию в сфере литературы, поэтому для современного 

английского читателя поэтическое творчество его пред-

ков доступно лишь в переводе. Ощущению «древности» 

поэтического слова англосаксов способствуют не только 

языковые изменения, но также его укорененность в устно-

эпической традиции, богатой мифологическими ассоциа-

циями, как и его тесная связь с символикой средневеково-

го религиозного сознания. Особенно ярко это сказывается 

в художественном осмыслении поэтической фауны, пред-

ставленной разными видами животных – местных и экзо-

тических, домашних и диких, реальных и мифических. 
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 Большинство животных, упоминаемых в древнеан-

глийской поэзии, имеют не только практическое значение, 

являясь объектом скотоводства или охоты, но и наделены 

мистическим смыслом, будучи предметом почитания  

в языческих культах или получая аллегорическую интер-

претацию в христианские времена. В героико-эпической 

картине мира значимы конь, олень, кабан, сокол, лебедь, 

кит, а также волк, ворон и орел. Конь и сокол – неотъем-

лемые атрибуты дружинного образа жизни, связанного  

с битвами и охотой; кит – не только предмет охоты, но  

и (наряду с лебедем) символ морских путешествий; кабан 

– предмет охоты, но прежде всего – знак плодородия, бо-

гатства, процветания и военной удачи. Волк, ворон и орел 

выступают как мифические «звери битвы», ищущие пада-

ли и предрекающие смерть в бою. Разного рода пернатые, 

кроме ворона и орла, появляются почти исключительно  

в героических элегиях, символизируя изгнание и странни-

чество. Это морские птицы, которые в символическом 

плане принадлежат периферии героико-эпического мира, 

выражая тоску по его утраченным ценностям. Напротив, 

подземные и водные обитатели, хоть и занимают перифе-

рийный локус героико-эпической ойкумены (подземный  

и водный мир ассоциируется с хаосом и противостоит 

middangeard – земному «срединному миру» как обиталищу 

людей и воплощению порядка), играют значительную 

роль в героико-эпической картине мира, поскольку при-

надлежат сфере борьбы героев с чудовищами. Тем не ме-

нее, их названия мало дифференцированы – чаще всего 

это «рыба-кит» (hron-fisc) и «змей-дракон» (wyrm, draca). 

Наконец, три существа (пантера, кит, куропатка), симво-

лическое воплощение трех стихий (земли, воды и воздуха), 

служат аллегорией Христа, диавола и Святого Духа в хри-
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стианской картине мира. Эти существа, заимствованные 

из античного «Физиолога», описаны в цикле из трех поэм, 

к которым примыкает по смыслу аллегорическая поэма 

«Феникс» (переложение латинской поэмы Лактанция), по-

священная мифическому созданию – сгорающей и возрож-

дающейся из пламени птице, которая символизирует вос-

кресшего Христа или спасающегося добрыми делами пра-

ведника. 

 Несмотря на разное содержание поэм, представля-

ющих разные по своим истокам жанры (героический эпос, 

исторические песни, героические элегии, библейские и жи-

тийные парафразы, гномы, аллегории), все они сочинены 

исконно германским аллитерационным стихом и насыще-

ны героико-эпической фразеологией. Передача этих сти-

листических черт в переводе представляет немалую слож-

ность и требует особого искусства, поскольку современ-

ные языки не обладают теми акцентно-фонетическими  

и лексико-семантическими особенностями, на базе кото-

рых в дописьменную эпоху сформировался древнеанглий-

ский аллитерационный стих. 

 Древнеанглийская поэтическая аллитерация, осно-

ванная на корневом ударении, возникшем еще в общегер-

манскую эпоху, связывает созвучные корневые морфемы 

знаменательных слов, чаще всего имен, которые обозна-

чают ключевые понятия эпического мира. Подобная поэ-

тическая техника предполагает обилие узаконенных тра-

дицией синонимов, простых и сложных. Аллитерирующие 

имена, несущие на себе главное фразовое ударение, укла-

дываются в строгие акцентно-ритмические схемы и со-

ставляют долгую строку, где глагольные предикаты чаще 

всего оказываются вытеснены в последнюю ударную, но 

никогда не аллитерирующую позицию. В формировании 
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долгой строки, состоящей из двух кратких, разделяемых 

цезурой, участвуют, как правило, формульные выражения, 

которые облегчали импровизацию при устном сказитель-

стве и сохранились при переходе поэзии на пергамент как 

знак особого типа литературного сознания – так называе-

мого «неосознанного авторства», ориентированного на 

воспроизведение традиции, а не на выражение авторской 

индивидуальности1.  

 Несмотря на свой «традиционалистский» харак-

тер2, древнеанглийская поэзия, некогда сфокусированная 

на прославлении легендарных вождей языческих времен, 

позже сумела вобрать в себя христианские темы и выра-

зить богословские понятия. В условиях новой культурной 

парадигмы поэтическое искусство англосаксов не приоб-

рело низового, фольклорного характера, но сохранило 

свой высокий настрой и статус. Этому содействовала спо-

собность поэтического языка к переосмыслению, осно-

ванная на смысловой «текучести» текста в эпоху неосо-

знанного авторства3. «Формульность» как прием устной 

импровизации предполагала известную вариативность, 

 
1 В настоящем исследовании поддерживается концепция древне-

германского аллитерационного стиха, изложенная в работе: Смир-
ницкая O., Стих и язык древнегерманской поэзии, Москва 1994.  
О концепции «неосознанного авторства» как ранней формы ли-
тературного сознания см. Стеблин-Каменский М., Мир саги. Ста-
новление литературы, Ленинград 1984. 

2 Аверинцев С., Андреев М., Гаспаров М., Гринцер П., Михайлов А., 
Категории поэтики в смене литературных эпох, в: Историческая 
поэтика. Литературные эпохи и типы художественного созна-
ния, Москва 1994, с. 3-38. 

3 Смирницкая О., Поэтическое искусство англосаксов, в: Древнеан-
глийская поэзия, ред. О. Смирницкая, пер. В. Тихомиров, Москва 
1982, с. 207. 
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распространявшуюся на словосочетания и на сложные 

слова (композиты), всякий раз заново создаваемые поэтом 

по традиционным моделям. Поэтический язык Древней 

Англии – это ранний образец наддиалектного, литератур-

ного языка, вобравшего к себя как исконную устную тра-

дицию, так и книжную словесность, и при этом способного 

к обновлению в рамках нового мироощущения.  

 Эту «неоскудевающую способность к словотворче-

ству»4 и стремится передать в русском художественном 

переводе древнеанглийской поэзии известный поэт и пе-

реводчик древних памятников Владимир Тихомиров. 

Именно благодаря отказу от заведомо обреченной на не-

удачу попытки воспроизвести все выше указанные черты 

древнеанглийской поэтической речи, его перевод отража-

ет главную ее особенность – тесную связь со стихией жи-

вого устного слова несмотря на свойственную оригиналу 

архаическую лексику – «поэтизмы» древнеанглийского 

периода.  

 Обратимся к тому, какими лингвистическими сред-

ствами воссозданы в переводе В. Тихомирова мир и сим-

волика древнеанглийской поэтической фауны. 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА 

 

 Животные в «Беовульфе», крупнейшем образце ге-

роического эпоса, составляют неотъемлемую часть герои-

ко-эпической картины мира, которая в мифологическом 

плане базируется на противопоставлении порядка и хаоса. 

Символом порядка выступает дворец датского короля 

Хродгара по имени Хеорот, а символом хаоса – удаленные 

 
4 Ibidem, с. 193. 
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от него пустоши, болота и водоемы, где обитают чудовища. 

Хеорот – центр окультуренного пространства, «срединного 

мира» (middangeard, 75b), «оплот народов» (folcstede, 76a); 

его строительство равноценно упорядочению, «украше-

нию» (frætwan, 76a) вселенной. Чем-то вроде «стольного 

града» русских былин представляет его переводчик, отоб-

ражая впечатление приближающейся к нему дружины Бео-

вульфа: «под небом не было / знатней хоромины, / чем та, 

озарявшая / окрестные земли. / Узрели славу / твердыни 

престольной / щитоносители» (311–314)5. Слова высокого 

стиля (узрели, твердыни престольной) сочетаются здесь  

с простонародной лексикой (знатней хоромины), вполне 

отвечающей простодушному восхищению зрителей.  

 В оригинале дворец получает множество простых  

и составных наименований, не обнаруживающих суще-

ственных семантических различий (ærn, bold, heall, hus, 

reced, sele). В композитах синонимы «здания, жилища» 

свободно замещают друг друга и часто осложняются 

украшающими субстантивными эпитетами, в основном 

относящимися к героико-эпическим ценностям – пирам  

и сокровищам (наименования дружины, гостей, меда, ви-

на, золота, колец, даров, и другие). Ср.: heal-, hord-, medo-, 

þryð-, win-ærn; fold-bold; gif-heal, medo-heal; ban-, nicor-hus; 

eorð-, heal-, horn-, win-reced; beah-, beor-, gest-, gold-, guð-, 

heah-, hring-, hrof-, nið-, win-sele. Значительно реже они 

выступают в сопровождении простых или сложных прила-

 
5 Здесь и далее художественный перевод древнеанглийских па-

мятников цитируется с указанием номеров поэтических строк 
по изданиям: Беовульф: Эпос, перевод В. Тихомирова, Санкт-
Петербург 2010; Древнеанглийская поэзия, перевод В. Тихомиро-
ва, ред. О. Смирницкая, Москва 1982. Буквальный перевод древ-
неанглийских слов и выражений принадлежит автору статьи. 
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гательных, указывающих на величие или красоту здания 

(ср. medoærn micel, 69a; fæger foldbold, 773a; beahsele beor-

hta, 1177a)6. 

 Передать в переводе подобную вариативность 

сложных имен существительных не представляется воз-

можным, поэтому переводчик идет по другому пути. Тор-

жественный характер таких имен восполняется за счет 

обогащения в переводе нейтральных синонимов высоки-

ми (не только «дом–зал–жилище», но также «дворец–

палата/палаты–хоромы–чертог/чертоги»), а также умно-

жения описательных определений – «светлый Хеорот» 

(166), «дом дружинный» (413) «чертог обширный» (414), 

«к золотому чертогу» (1640), «зал для трапез» (774), «в зал 

для пиршеств» (1649), «в зале пиршественном» (1984)  

и даже «в том чертоге, / в ночной хоромине» (2003). По-

следнее определение отсутствует в оригинале, однако 

здесь переводчик, по-видимому, берет за основу такие 

hapax legomena, включающие наименования битвы-

вражды, как guð-sele, nið-sele букв. «битва-зал», «вражда-

зал», которые понятны только в контексте сражения Бео-

вульфа с чудовищем в подводном дворце: так и эпитет 

«ночной» намекает на ночное сражение героя в Хеороте,  

 
6 Здесь и далее древнеанглийский текст «Беовульфа» и «Битвы 

при Финнсбурге» цитируется с указанием номеров поэтических 
строк по изданию: Klaeber’s Beowulf and the Fight at Finnsburg, 
Fourth Edition, edited by Robert D. Fulk, Robert E. Bjork, and John D. 
Niles, Toronto 2014. Оригинальный текст других памятнико 
в (кроме поэмы «Кит»,) цитируется с указанием строк по изда-
нию: Fowler R., Old English Prose and Verse: A Selection London 1978. 
Поэма «Кит» (“The Whale”) цитируется по изданию: The Old Eng-
lish Physiologus. Text and Prose Translation by Albert Cook, New Ha-
ven 1921, http://bestiary.ca/etexts/cook1921/cook1921.htm (дата 
доступа 02.07.2018.  
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а контраст высокой и низкой лексики (чертоге – хоро-

мине) акцентирует контраст высоких устремлений героя  

и низости врага. Это впечатление усиливают корневые 

созвучия слов, описывающих поведение чудовища в Хео-

роте: «но прожорливый / из чертога дружинного / не 

спешит бежать / сыроядец, вор, / без поживы, / с пустой 

котомкой» (2081–2083). 

 Главную находку В. Тихомирова  составляет, одна-

ко, создание «потенциальных» слов – композитов, редких 

или почти не встречающихся в современном русском язы-

ке, но построенных по известным моделям (ср. «златосле-

пящая / кровля чертога», 309–310; «под высокою кровлей / 

зала златоукрашенного», 1800; «очистил Хеорот / кольцес-

веркающий», 1177), аналоги которым можно найти в рус-

ской классической поэзии, ср. «…ветреная Геба, / кормя Зеве-

сова орла, / громокипящий кубок с неба / смеясь, на землю 

пролила» (Ф. Тютчев). Наращивание подобных прилага-

тельных в переводе играет ту же роль, что и обилие в тек-

сте оригинала сложных существительных, ср. 

 Ða wæs haten hreþe / Heort innanweard // folmum 

gefrætwod; / fela þæra wæs, // wera ond wifa, / þe þæt 

winreced, // gestsele gyredon. / Goldfah scinon // web æfter 

wagum, / wundorsiona fela // secga gehwylcum / þara þe on 

swylc starað. 

 «И было повелено / ухитить Хеорот, / спешила че-

лядь, / мужчины и женщины, / прибрать хоромы, / укра-

сить к трапезе / гостеприимный зал, / где златовышитые 

/ на стенах ткани / и дивные вещи / ласкают зренье / зем-

лерожденным» (991–996). 

 Переводчик не только играет созвучными словами 

(ухитить Хеорот), но использует синонимы, принадлежа-

щие разным сферам речи и контрастирующие как между 
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собой, так и с зависимыми от них именами. Устаревшее 

«ухитить» в смысле «привести в порядок» применительно 

ко дворцу задает торжественный тон, поддерживаемый 

именами «хоромы» и «к трапезе», но просторечное «при-

брать» принадлежит скорее лексикону упомянутой «челя-

ди». Контраст этот, однако, не создает эстетического дис-

сонанса, но заставляет читателя поверить в то, что эта 

поэзия, рассчитанная на самую разную аудиторию, словно 

заново рождается у него на глазах. Этому способствует 

также переосмысление известных слов: фраза «гостепри-

имный зал» может подразумевать не только благожела-

тельность его обитателей, но и в буквальном смысле озна-

чать зал, где принимают гостей, подобно выражению 

«странноприимный дом». 

 Имя собственное дворца не случайно: имянарече-

ние в оригинале отождествляется с самим его созиданием 

(scop him Heort naman, 78b «нарек (букв. сотворил) ему имя 

Хеорот (букв. Олень)». Композиты horngeap (букв. «рог+об-

ширный») и hornreced (букв. «рог+здание») включают та-

кую отличительную черту оленя, как рога, подчеркивая 

размеры, высоту строения, в чем перевод следует за ори-

гиналом. Ср. Sele hlifade, // heah ond horngeap, / heaðo-wylma 

bad, // laðan liges (81b–83a) «Дом возвышался, / рогами 

увенчанный; / недолговечный, / он будет предан / пламени 

ярому»; Sceotend swæfon, // þa þæt hornreced / healdan scol-

don (703a–704) «уснула охрана / под кровлей высокой». 

Слово это, действительно, может иметь переносное значе-

ние: в «Битве при Финнсбурге» hornas (4b) – это просто 

высокая кровля здания. Думается, что в отношении Хеоро-

та оба эти значения не противоречат друг другу: фронто-

ны пиршественных палат не только оканчивались вытя-

нутыми конструкциями в форме рога, но, возможно, могли 
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украшаться рогами оленя как символа власти вождя7. 

Символический смысл высоты оленя, связанный с симво-

ликой королевской власти, упомянут в «Старшей Эдде», ср. 

«Так возвышался / Хельги меж конунгов, / как ясень гор-

дый / в зарослях терна / или олень, / росой обрызганный, 

/ он из зверей / самый высокий, / рога его блещут / у са-

мого неба!»8. 

 Этимологическое значение имени Хеорот не стира-

ется в древнеанглийском тексте, на что указывает в пар-

ной формуле эпитет дворца banfag, букв. «украшенный 

костью», который в переводе дан как синоним horngeap, 

ср. Betlic ond banfag (780a) «крутоверхий, / рогами увен-

чанный». Показательно, что упоминание оленя в «Бео-

вульфе» как реального животного сопровождается похо-

жим эпитетом: Heorot, hornum trum (1369a), букв. «олень, 

рогами сильный». В русском переводе появляется в этом 

месте «олень гордорогий»: переводчик чутко улавливает 

подтекст, подразумевающий, что даже гордый олень не 

смеет проникнуть на пустоши, в жилище чудовищ. Рус-

ский перевод делает более явной перекличку с ранее при-

веденными строками (81b–83a), где прославление Хеорота 

завершается упоминанием грозящих ему бед. Таким обра-

зом, в этимологическом значении имени Хеорот (Олень) 

на первый план выходят не чисто природные, а культовые 

его смыслы, превращающие его в символ превосходства – 

смыслы, которые так ярко отразились в других наимено-

ваниях дворца. 

 

 
7 Klaeber’s Beowulf..., ibidem, p. 119–120. 
8 Цит. по: Вторая Песнь о Хельги Убийце Хундинга, в: Беовульф. 

Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах, Москва 1975, с. 265. 
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 Важный элемент героико-эпического нарратива – 

это конь. Конь для воина – нечто большее, чем просто 

средство передвижения: это символ человеческого досто-

инства, спутник мирных игр и товарищ в битвах, богатый 

дар и сокровище. Поэтому в переводе преобладает богатая 

всеми этими коннотациями лексема «конь», а «лошадь» 

(родовая лексема)9 появляется всего один раз, почти так 

же «жеребец» и «скакун» как более частные наименова-

ния. В оригинале используются четыре лексемы – blanca, 

mearh, wicg и hors, из которых первые три – поэтизмы 

(нейтральное слово hors встречается один раз), их выбор 

обусловлен не семантикой, а формульностью и аллитера-

цией, ср. такие выражения, как beornas on blancum, 

mearum ond maðmum, wicga ond wæpna. Передать в точно-

сти эти стилистические приемы в переводе невозможно, 

поэтому для передачи соответствующих коннотаций пе-

реводчик пользуется другими средствами. 

 Так, по прибытии Беовульфа в Данию страж до-

прашивает пеших пришельцев, восседая на коне. Перевод 

сохраняет эпическую вариацию, подчеркивающую досто-

инство стража: «С коня ответил отважный всадник, / ска-

зал дозорный» (287–288). Воссоздавая атмосферу радости, 

царившую после победы над чудовищем, переводчик до-

бавляет характерные наречия, подчеркивая мирный ха-

рактер конных состязаний: «вскачь пускают / коней була-

ных» (866), «гонят всадники / коней взапуски» (916–917). 

 Масть лошади – показатель ее достоинств: «хоро-

шая лошадь не бывает плохой масти» (пословица). В «Бео-
 

9 О семантическом различии этих лексем см.: Федосюк М., На ло-
шади или на коне сидит Медный всадник? (О вкладе грамматиче-
ской категории рода в лексическое значение существительных), 
„Slavia Orientalis”, 2019, № 1 (68), с. 137–148.  
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вульфе» дважды упомянута масть коней, а также черты, 

подчеркивающее стать и красоту животного, в целом точ-

но переданные в переводе, ср. fealwe mearas, 865b (fealu 

‘pale yellow shading into red or brown’) – «коней буланых»; 

æppelfealuwe mearas, 2165a (æppelfealuwe ‘apple fallow, 

dapple-dun’) – «жеребцов гнедопегих»; wicg wundenfeax, 

1400 «скакун волногривый»; þrio wicg somod // swancor ond 

sadolbeorht (swancor ‘graceful’), 2174b–2175a «тонконогих 

коней / в ратной упряжи». В последнем примере композит 

sadolbeorht букв. «седло-яркий» или «ярко-седлый» заме-

нен в переводе выражением «в ратной упряжи», которое  

и ранее появляется в описании седла вместо украшающих 

эпитетов (ср. sadol searwum fah, / since gewurþad, 1038 

букв. «седло, искусно украшенное, / испещренное драго-

ценностями», а в переводе В. Тихомирова – «была на пер-

вом [коне] / ратная упряжь, / седло, в котором / сидел, 

бывало, / сам сын Хальвдана»). И это не случайно. Дело  

в том, что дальнейший рассказ акцентирует не красоту 

упряжи, а ее связь с победами в битвах. Даря Беовульфу 

собственного коня, Хродгар, сын Хальвдана, передает ему 

свою удачу в битвах, символом (и материальным вопло-

щением) которой становится здесь седло – поэтому оправ-

дано появление «ратной упряжи» в переводе.  

 Кони, наряду с вооружением – богатый дар, кото-

рый датский король подносит Беовульфу. В честь победы 

над чудовищами герой получает восемь коней, меч, шлем, 

кольчугу и боевой стяг. Коней вводят в пиршественный 

зал богато снаряженными (дар – всегда сокровище), ср. 

eahta mearas // fætedhleore, 1035b–1036a «восемь коней /  

в роскошной сбруе». Ассоциация коней с сокровищами 

видна в аллитерирующих формулах, ср. mearum ond mad-

mum, 1048a; mearum ond maðmum, 1898a; meara ond mað-
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ma, 2166a, букв. «коней и сокровища». И если в оригинале 

подобные сочетания выделяются в тексте за счет аллите-

рации, то переводчик наделяет их эмфазой через обога-

щение и варьирование лексических средств:  «казной бо-

гатой / да скакунами» (1048a); «и казною, и кóнями» 

(1898a). Важно, однако, что вариантом указанной форму-

лы является другая, где кони ассоциируются уже не с со-

кровищами, а с оружием (ср. wicga ond wæpna, 1045a букв. 

«коней и оружия», в переводе В. Тихомирова – «одежды 

боя / и кóней резвых»), поэтому оправдано и появление 

подобной фразы в переводе там, где в оригинале стоит 

наименование богатства («лошадей и оружие», 2166a). 

Акцент на связи коня и битвы усилен в переводе, ср. от-

сутствующую в оригинале характеристику наездников как 

«быстрых в битве» (865) или передачу формулы beornas 

on blancum (856a) как «всадников сила / на серых конях».  

 Наиболее удачной находкой переводчика в этом 

плане является имитирующая аллитерацию «потенциаль-

ная» идиома «конь ó конь» в значении «бок о бок», под-

черкивающая тесную связь соратников в бою, ср. «руби-

лись конь о конь» (881), «с кем мы конь о конь / скакали  

в сечах» (1326). Отметим также введение выразительного 

слова «конник» (1424 и т.д.) как синоним «всадника» 

 Образ коня как неотъемлемой части дружинной 

жизни проник также в метафору корабля (sæmearh букв. 

«морской конь»), другого неизменного спутника северо-

морских дружин. Эта метафора отсутствует в «Беовульфе», 

но встречается в других поэтических памятниках, чем вы-

звано ее появление в переводе «Беовульфа», ср. «и в путь 

желанный / понес дружину / морской дорогой / конь пе-

ногрудый» (216–217, в оригинале flota famigheals «пловец  

с пеной у шеи»); «а уж конь морской / ждет хозяев, /  
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корабль на якоре» (1882–1883, в оригинале sægenga «мор-

ской ходок»). В обоих случаях корабль-конь выступает как 

преданный слуга и как символ благополучного пути. 

 Другие животные, встречающиеся в метафориче-

ских обозначениях (кеннингах) – это кит, лебедь и баклан, 

все в формулах, содержащих кеннинги моря: ofer hronrade 

(10a), ofer swanrade (200a), ofer ganotes pæð (1861b), букв. 

«через китовую/лебединую дорогу», «через тропу бакла-

на». В переводе сохранены только два из трех наименова-

ний – кита и лебедя, поскольку баклан нетипичен для рус-

ской поэтической речи. 

 Интересно, что кеннинги моря, включающие кита  

и лебедя, ассоциируются с разными контекстами: «дорóгой 

китов» датскому вождю покоренные народы доставляют 

военные трофеи, «лебединой дорогой» друзья везут дары. 

В обоих случаях переводчик находит адекватные средства 

для передачи специфики древнеанглийского поэтического 

языка (аллитерации, эпической вариации, композитов-

метафор) – созвучные по корню слова, сопрягаемые в еди-

ное смысловое целое в первом примере (ср. «дорóгой ки-

тов / дань доставить / достойному власти», 10–11), парал-

лельные синтаксические конструкции и метафорический 

эпитет в другом (ср. «пусть из края в край, / от друзей  

к друзьям, / лебединой дорогой / по равнине волн / ко-

рабли кольцегрудые / перевозят дары», 1860–1863). Бео-

вульф просит захоронить его прах «на Китовом Мысу» (on 

Hronesnæsse, 2805b), дабы память о нем хранили «морес-

китальцы, / в ладьях плывущие / из дальних пределов» 

(2806–2807). 

 Морские путешествия связаны в древнеанглийской 

поэзии не только с военными подвигами – в героических 

элегиях они предполагают изгнанничество и утрату геро-
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ико-эпических ценностей. В элегиях одинокий безымян-

ный герой, лишенный соратников и сородичей, плывет по 

студеному морю, вспоминая прошлые пиры и битвы. Сим-

волом его тоски являются морские птицы, вскользь упо-

мянутые в «Скитальце» и получающие полное описание  

в «Морестраннике». Сравните:  

 «Вновь он видит, / сирота-скиталец, / темные вол-

ны, / и как, воспаряя на крыльях, / ныряют морские пти-

цы» («Скиталец», 45–47);  

 «Изгою одна отрада: / клики лебедя, / крик бакла-

на, / стон поморника – / не смех в застолье, / пенье чайки – 

/ не медопитье; / бури бились о скалы, / прибою вторила / 

крачка морознокрылая, / и орлан роснокрылый / клеко-

тал непрестанно» («Морестранник», 19–25). 

 Орнитолог мог бы найти здесь богатый материал 

для изучения североморской фауны, знакомой англосак-

сам: наряду с лебедем (ylfete), чайкой (mæw), орлом (earn) 

упомянуты также баклан (ganet), поморник (huilpe), крач-

ка (stearn). Для передачи голосовых эффектов в переводе 

используются нередко созвучные и разнообразные по 

смыслу синонимы (клики–крик–клекот–стон–пенье); вос-

создаются красочные эпитеты (isigfeþera «морознокры-

лая», urigfeþra «роснокрылый»). Иногда же делается более 

явным смысловой подтекст: так, в «Скитальце» вместо 

фразы «друзей утративший муж» (wineleas guma, 45b) по-

является наименование «сирота-скиталец»; в «Морестран-

нике» (19–25) замена местоимения «я» на «изгой» сообща-

ет высказыванию более универсальный характер.  

 Переводчик стремится сделать картину конкрет-

ной физически и одновременно более возвышенной, по-

этому в переводе «Скитальца» птицы не просто «купают-

ся» (вв оригинале baþian, 47a), но «ныряют», и вместе с тем 
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– «воспаряют на крыльях» (в оригинале – «расправляют 

крылья», brædan feþra, 47b). Символическое значение об-

ретает в «Морестраннике» также кукушка (geac), чей образ 

сопровождается кеннингами, точно переданными в пере-

воде: «Вот кукушка тоскующим / в кущах голосом, / лета 

придверница (sumeres weard), / тревожит песней / грудь-

сокровищницу (breosthord)» (53–55). 

 Тоска по героическому прошлому выражается че-

рез намек на утрату пиров с их играми и дарами – в подоб-

ных контекстах непременно упоминаются кони, всадники 

и (иногда) сокол. Сравните: 

 «Где же тот конь и где же конник? / Где исконный 

златодаритель? / Где веселье застолий? / Где все эти хо-

ромы?» («Морестранник», 92–93).  

 «Не слышно арфы, / не вьется сокол / в высоком 

зале, / и на дворе / не топочут кони, – / все похитила, / всех 

истратила / смертная пагуба!» («Беовульф», 2262–2265). 

 «Там запустенье, / гуляет ветер / в безрадостном 

зале, – / уснул наездник, / ратник в могиле! – / умолкли 

арфы, / и прежних пиршеств / не будет больше!» («Бео-

вульф», 2455–2558). 

 Появление образа сокола может также символиче-

ски обозначать начало сражения: «Тут Оффы родич… / сам 

высоко / сокола любимого / пускал с руки, / и кинулся  

в сечу» («Битва при Мэлдоне», 7–8). 

 Употребление в переводе слов просторечных (то-

почут) наряду с устаревшими и высокими (пагуба, хоро-

мы) позволяет сохранить возвышенный характер эпиче-

ского слова при одновременной передаче устной, сказовой 

манеры повествования. Удачной находкой можно считать 

сопряжение слов созвучных, но не родственных, работаю-

щее на создание единого образа, в данном случае битвы 
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(ср. высоко–сокола–сечу). Характерны для древнеанглий-

ского поэтического языка аллитерационные коллокации, 

в которых сочетаются слова однокорневые или слова, 

сближающиеся по смыслу в поэтической речи путем ими-

тации повтора корневых морфем. Ср. в переводе: «конь–

конник–исконный», где созвучия подчеркивают не только 

связь наименований коня и всадника, но и их принадлеж-

ность героико-эпическому миру, укорененному в древних 

преданиях. Эта находка оказалась столь удачной, что вос-

производится также в переводе «Битвы при Брунанбурге», 

ср. «конники исконные» (21). 

 Ассоциация животного одновременно с битвами  

и богатством присуща не одному коню, но также кабану, 

который считался как оберегом в сражении, так и симво-

лом процветания и удач. Последняя функция унаследова-

на им от культа плодородия (в язычестве кабан почитался 

в силу своей плодовитости).  В «Беовульфе» использованы 

два синонима – eofor и swin (eofor преобладает). Перевод-

чик предпочел вепрь как более высокое слово двум другим 

(кабан, свинья), причем свинья не употребляется ни разу  

в силу низких коннотаций, а кабан – всего два раза. Лишь 

один раз наименование подразумевает собственно живот-

ное, ср. композит eofer-spreotum (1437b) «кабаньими ко-

пьями», орудие охоты. Во всех других случах, в том числе  

в композитах, имя кабана указывает на фигурку-оберег, 

прикреплявшуюся к навершию щлема или военного стяга 

(возможно даже – маску, изображавшую морду животно-

го). Такой предмет изготавливался из драгоценных ме-

таллов, так что постоянный эпитет вепря в «Беовульфе» – 

золоченый (gehroden golde, 304b; ealgylden, 1111b; since 

geweorðad, 1450b). В переводе эпитет включен в богатое 

созвучиями описание шлема: «кров надежный, / увитый 
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сетью / и золоченым / вепрем увенчанный / (так он 

умельцем / лет незапамятных / был выкован дивно, / что 

ни единый / удар в сражении / ему не страшен)» (1450–

1454).  

 Вслед за древнеанглийским поэтом переводчик 

связывает в этом эпизоде «Беовульфа» магическое искус-

ство кузнеца, изготовившего подобный предмет, с функ-

цией оберега. Главная роль предмета – сакральная, отчего 

он поименован ferhweard (305b) букв. «страж жизни» (ср.  

в переводе «вепри-хранители»). Такой сакральный пред-

мет представлен в «Беовульфе» также как элемент погре-

бального обряда (1110–1113). Возможно, однако, что це-

нилась также и его прочность, поэтому вепрь наделяется 

сложным эпитетом – eofer irenheard (1112a), букв. «желез-

но-твердый». В переводе значимость этого предмета уси-

лена за счет именной перифразы и метафоризации эпите-

та, ср. «битв одежды / железотканые». Боевые ассоциации, 

связанные с фигуркой вепря на шлеме, обусловили пере-

носный смысл выражения «разбить вепря», то есть «одо-

леть противника». Чтобы подчеркнуть этот переносный 

смысл, переводчик употребляет данное словосочетание  

в «Беовульфе» наподобие формульного выражения. Срав-

ните: «дабы с размаху / разбить на вражьем / шеломе веп-

ря» (1286–1287) и «рубили вепрей / на вражьих щлемах» 

(1327–1328).  

 Три представителя фауны постоянно появляются  

в древнеанглийской поэзии в связи с темой битвы, поэто-

му за ними закрепилось название «звери битвы» (the 

beasts of battle) – это волк (wulf), орел (earn) и ворон (hrefn, 
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hræfen)10. Правда, ворон упоминается в «Беовульфе» как 

предвестник зари (1801a, ср. в этой связи имя собственное 

Dæghrefn, 2501b, букв. «день-вóрон»), но исследователи 

объясняют это поверьем, что мифические вóроны бога 

Одина радуются рассвету, облетая мир и принося вести со 

всех сторон11. И хотя антропоним Wulf (Волк), как и Eofor 

(Вепрь) наделен исключительно героическими коннота-

циями, все же в целом «звери битвы» символически наме-

кают на поражение и гибель.  

 Тема «звери битвы» может появляться в начале 

сражения, ср. «Вот взволновалось войско, / вороны кру-

жат, / орел воспарил, стервятник, / крики на поле» («Битва 

при Мэлдоне», 106–107), но чаще встречается в плаче по 

павшим, ср. «и другие пали / трупами обескровленными, – 

/ кружит над ними ворон, / исчерна темнобурый» («Битва 

при Финнсбурге», 35–36); «на поле павших / лишь мрач-

ноперый / черный ворон / клюет мертвечину / клювом 

остреным, / трупы терзает / угрюмокрылый / орел бело-

хвостый, / войностервятник, / со зверем серым, / с волчи-

ной из чащи» («Битва при Брунанбурге», 60–64). Перевод-

чику вполне удалось воспроизвести негативные коннота-

ции лексики смерти («трупами обескровленными», «мерт-

вечину»), а также традиционные эпитеты зверей, словно 

заново воссоздаваемые в тексте путем обновления из-

вестных деривационных моделей и словосочетаний («ис-

черна темнобурый», «волчина», «мрачноперый», «угрю-

мокрылый», «войностервятник»).  

 
10 Magoun F.P., The Theme of the Beasts of Battle in Anglo-Saxon Poetry, 

„Neuphilologische Mitteilungen” 1955, vol. 56, p. 81–90; Honneger T., 
Form and Function: The Beasts of Battle Revisited, „English Studies” 
1998, № 4 (79), p. 289–98. 

11 Klaeber’s Beowulf..., ibidem, p. 217. 
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 В «Беовульфе», в одной из элегических авторских 

дигрессий, где поэт предрекает гибель героического мира, 

тема «зверей битвы» и в оригинале, и в переводе получает 

особую экспрессию за счет частичной персонификации 

животных, которые превращены в «анти-героев» и участ-

ников «анти-пира», сближаясь в этом с чудовищами. Срав-

ните: 

 «В былое канули / с конунгом вместе / пиры и ра-

дости; / морозным утром, / в руках сжимая / копейные 

древки, / повстанут ратники, / но их разбудит / не арфа  

в чертоге, / а черный ворон, / орлу выхваляющийся / 

обильной трапезой, / ему уготованной, / и как он храбро / 

на пару с волком / трупы терзает!» (3020–3027).  

 Особыми эмоциями здесь наделен ворон, что про-

является также в формуле «на радость воронам» (hrefne to 

hroðre, 2448a; fuglum to gamene 2941a), дважды воспроиз-

водимой в переводе отрывков, указывающих на казнь че-

рез повешение. 

 В переводе «Скитальца» мотив «зверей битвы» 

превращен в универсальный топос смерти через передачу 

синтаксических параллелизмов оригинала, ср. «Кого-то из 

битвы гибель / проворная умчала, / кого-то ворон унес / 

через пучину высокую, / кого-то волчина серый / растер-

зал по смерти» (80–83). Интересно, что и ворон, и волк 

приравнены здесь к олицетворенной смерти (ср. «гибель 

проворная умчала»), которая в оригинале выражена через 

лексему wig (синоним hild, наименования битвы и имени 

валькирии), но эти чисто германские мифологические 

ассоциации едва ли возможно воспроизвести в переводе. 

 Все имена «зверей битвы» в «Беовульфе» употреб-

ляются в составе топонимов, связанных с гибелью героев, 

ср. Earnanæs «Орлиные Скалы», Hrefnesholt «Воронья Ро-
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ща», Hrefnawudu «Вороний Лес» (последние два называют 

одно и то же место). Подобная вариативность свидетель-

ствует об оживлении в поэтической речи внутренней се-

мантической формы топонима, который сближается с име-

нем нарицательным, ср. wulfhleoþu «волчьими скалами» 

(1358a). В этом месте, согласно контексту «Беовульфа», 

обитают вовсе не волки, а чудовище Грендель, так что  

имя получает качественное значение («опасные скалы»).  

В «Битве при Мэлдоне» ассоциацию волка с чудовищем об-

наруживает композит wælwulfas букв. «трупные волки»  

(в переводе В. Тихомирова – «волчья стая»), называющий 

главного врага англосаксов – викингов (96–97). А в «Бео-

вульфе» имя волка уже прямо относится к чудовищу – 

мать Гренделя именуется существительным женского 

рода brimwylf (1506a, 1599a) букв. «море-волчица» (дери-

ват от wulf). Переводчик трижды использует выразитель-

ную в звуковом и семантическом плане перифразу «пучин 

волчица», оправданную тем, что другим именем чудовища 

служит композит grundwyrgen (1518b), «преступница глу-

бин» (ср. wearh «изгнанник, преступник», родственный 

древнеисландскому vargr «изгнанник, преступник; волк». 

Поэтому композит heorowearh (1267a) «ужасный преступ-

ник» в отношении Гренделя дает основание переводчику 

поименовать его Грендель-волк. Оба чудовища обретают 

животные черты в сценах, где пожирают свои жертвы, но 

на этом их сходство с животными заканчивается. Перей-

дем к другим обитателям подводных глубин.  

 Подводные жители дважды появляются в «Бео-

вульфе»: в эпизоде юношеского соревнования заглавного 

героя в плавании и в эпизоде его появления у «моря Грен-

деля». В первом эпизоде фигурируют «киты-рыбы» 

(hronfixas, 540b), но они скорее напоминают мифических 
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чудищ и теряют черты реальных животных (ср. фольк-

лорные коннотации русской идиомы «рыба-кит»). И это 

несмотря на то, что действие разворачивается у берегов 

Скандинавии. В тексте наблюдается смена наименований: 

за merefixa «морская рыба» и meredeor «морской зверь» 

следуют такие имена, как feondscaða «враг-вредитель», 

aglæcan «чудовища», laðgeteonan «зло-творящие», man-

fordæd-lan «преступления совершающие», niceras «водные 

чудища» (540–575) – почти все они применяются также  

в чудовищу Гренделю и его матери. Именно этот мифоло-

гический подтекст акцентирует В. Тихомиров, исключая 

из перевода наименования кита и рыбы, ср.  

 «Кинулись в зыби, / клинки обнажив / ради защи-

ты от хищных тварей… / со дна морского / нечисть вос-

стала – в пене ярились / полчища чудищ» (540–552); «ки-

шела нежить, / грозя мне погибелью, / в бурлящей бездне, 

/ но я поганых / мечом любимым / учил, как должно! / Не 

посчастливилось / злобной несыти / мной поживиться» 

(561–565). 

 Выразительность перевода достигается, в том чис-

ле, за счет тройного повтора дериватов с частицей «не» – 

нечисть, нежить, несыть. Негативные коннотации этих 

слов усугубляются тем, что в русском фольклоре они мог-

ли обозначать нечистую силу в ее христианском осмысле-

нии – это, возможно, подразумевает и переводчик, завер-

шая данный ряд синонимов эпитетом «поганый», который 

прежде на Руси обозначал противников христианства. 

 Подобные оценочные наименования присутствуют 

в «Беовульфе» и в сцене приближения героев к «морю 

Гренделя», мифологизированному пространству, где оби-

тают пособники великана и его матери (1410–1441, 1510–

1511). В оригинале эти пособники представлены и как 
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морские звери (sædeor, wildeor), и как мифические суще-

ства (nicras, aglæcan), чуждые и пугающие (ср. sellice 

sædracan, wundorlic wægbora, gryrelicne gist). Заостряя их 

физическое уродство (ср. «пучеглазого» вместо gebolgen, 

букв. «раздутого», перен. «разъяренного»), переводчик 

стремится прежде всего передать их чуждость миру людей 

(ср. «диковинного волноскитальца», «выходца бездны», 

«морские чудища») и даже причастность нечистой силе 

(«нечисть злобесная»). Подобная трактовка, очевидно, 

оправдана тем, что и Грендель с его родительницей имену-

ются в поэме deofla gedræg (756a) «дьявольское отродье».  

 В отличие от первого отрывка, здесь подводные 

чудовища называются wyrmas, sædracan – так и русский 

читатель встречает упоминания «змей», «морских драко-

нов», чей образ обогащен в переводе благодаря добавле-

нию сложного эпитета («червеподобных подводных чу-

дищ»). Подводное сражение Беовульфа с матерью Гренде-

ля предвосхищает его битву с Драконом, который уже 

полностью принадлежит миру мифа, а не природному ми-

ру. Заметим, что наименование змея (wyrm) появляется  

в «Беовульфе» исключительно как синоним дракона, вы-

ходя за рамки естественной фауны. 

 Особое сочетание естественного и сверхъестествен-

ного можно увидеть в образе персонифицированного Ки-

та, которому посвящена аллегорическая поэма, основан-

ная на латинском «Физиологе». В основе ее сюжета лежит 

легенда о том, как мореплаватели принимают покрытый 

песком горб кита за остров, беспечно располагаются на 

нем и оказываются унесены коварным животным в океан-

ские глубины. В христианские времена кит осмыслялся 

как образ сатаны, который завлекает в ад души беспечных 

людей, не заботящихся о своем спасении – подобно тому, 
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как кит проглатывает неосторожных рыб. Восточное про-

исхождение легенды сказывается в имени собственном 

кита, искаженном греческом заимствовании Фаститока-

лон (Fastitocalon), которое подчеркивает его сверхъесте-

ственный характер.  

 В древнеанглийской поэме морской зверь пред-

ставлен и как животное, и как аллегория диавола. В ори-

гинале животное названо как своим исконно германским 

именем (hwæl «кит»), так и перифразами (fisca cynn, 

fyrgenstreama geflota), в том числе отмечающими его опас-

ный характер (ferhðgrim). Перевод зачина, в отличие от 

оригинала, не только передает все эти черты животного, 

но сразу готовит читателя к его аллегорическому толко-

ванию, ср.  

 «Еще о злосчастной / возвещу я твари / из рода 

рыбьего, / что рыщет в море…, / о ките могучем. / Часто 

его величают / причиной бедствий, / губителем злобес-

ным, / корабельщиков-мореходов…; / лютого именуют / 

Фаститокалон – исконный / морской он житель» (1–7).  

 В оригинале причисление кита в роду дьявольско-

му происходит несколько позже, при описании его пова-

док. Описывая, как кит заманивает рыбешек в свой зев, 

поэт добавляет «У злодейных духов (scinna) / таковы же 

повадки, / у тварей диавольских (deofla)» (31b–33); пере-

водчик заменяет при этом простые имена перифразами, 

разъясняя их смысл. В центре описания – страшная пасть 

зверя, в которую попадают его жертвы: «пасть распахива-

ет / пастырь океанский» (53), «губы гибельные…, / челю-

сти чудищные» (61–62). В последних примерах переводчик 

умножает яркие эпитеты там, где в оригинале стоят более 

простые слова: muþ «рот», wide weleras «широкие губы» 

(53b–54a), se wida ceafl (59b) «широкий зев», grimme goman 
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(62a) «жестокие челюсти». А перифразу mereweard букв. 

«страж моря» заменяет на «пастырь океанский», добавляя 

ей религиозный смысл. 

 Рассказ построен на эксплицитном сравнении дей-

ствий сатаны и кита. Диавол (feond, 39a), говорит поэт, «… 

нежданно, / покрывшись шлемом-невидимкой, / в бездон-

ную пучину, / за тьму туманную / смертных уносит / в пек-

ло пламенное, / как мореплавателей / с морскими конями / 

кит могучий / губит негаданно» (44b–49a). И если в ориги-

нале прямое наименование ада (hell) вступает в эпическую 

вариацию с метафорами-перифразами (grundle-asne wylm 

«в бездонную пучину», under mistglome «за тьму туман-

ную»), то в переводе оно заменяется аллитерирующей 

перифразой «в пекло пламенное», что позволяет усилить 

звукопись пассажа.  

 

ВЫВОДЫ 

 

 Проведенный анализ позволяет сделать вывод  

о том, что Владимиру Тихомирову удалось найти адекват-

ные способы для отображения приемов описания поэти-

ческой фауны, представленных в древнеанглийском алли-

терационном стихе. Словарь перевода включает как раз-

говорную (иногда просторечную или диалектную) лекси-

ку, так и лексику возвышенную (в том числе церковносла-

вянизмы), что не мешает сказовой манере повествования, 

соответствующей эпическому слогу оригинала, но, напро-

тив, придает ей торжественный характер. А вместо сле-

дования условным схемам аллитерации переводчик за-

ставляет читателя вслушаться в богатство созвучий, ко-

торые обнаруживают в русской поэтической речи слова 
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однокоренные, этимологически родственные или просто 

сближающиеся по смыслу в повествовании. 

 Памятники древнеанглийского поэтического ис-

кусства, представленные в русском художественном пере-

воде В. Тихомирова, дают образцы разных жанров, объ-

единяемых героико-эпической картиной мира, элементы 

которой частично переосмыслены в христианском духе. 

Этой установке древнеанглийского поэта следует и рус-

ский переводчик, отображая и даже заостряя как языче-

ские культовые коннотации наименований животных  

в тексте, так и их христианскую интерпретацию. Словарь 

поэтической фауны включает широкий спектр древнеан-

глийских лексем, простых и составных, сопровождаемых 

разнообразными эпитетами, и для всех в переводе найдены 

стилистически приемлемые русские аналоги. Особо следует 

отметить создание новых сложных эпитетов и перифраз  

на базе существующих в русском языке деривационных  

и синтаксических моделей, а также обновления сочетае-

мости слов. 

 
Summary: Old English poetic fauna: the language of alliterative poetry of the 

Anglo-Saxons in Russian literary translation. The article describes the linguistic 

methods of depicting the Old English „poetic fauna” in the original texts and in 

the Russian literary translation of Vladimir Tikhomirov. The place of animals 

in the heroic-epic picture of the Anglo-Saxon world and its representation in 

the language of translation are revealed. The significance of the lexical and 

phonosematic devices involved in creating the image of animals (synonymic 

groups, metaphorical epithets, compounds, epic variation, alliterative 

collocation) is proved. Traces of the cult of veneration of animals in pagan 

times associated with their role in human life, as well as their allegorical 

interpretation in Christianity are discovered. The author comes to the 

conclusion that the stylistically diverse vocabulary of translation allowed V. 

Tikhomirov to adequately convey all the connotations inherent in the Old 

English poetic diction connected with animals. 
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Wizerunek psa oraz jego wieloraka symbolika  

w poezji Tarasa Szewczenki  

i George'a Gordona Byrona 

 

 

 

 Romantyzm jako ruch literacki i kulturalny charakte-

ryzuje się silnym związkiem ze światem przyrody. Rozumie-

nie przyrody jako zjawiska materialnego, estetycznego i filo-

zoficznego wynikało u romantyków z faktu, że postrzegali oni 

świat w kategoriach ideału. Jak słusznie zauważył rosyjski 

krytyk literacki Wiktor Wanslow „[…] romantyk w przyrodzie 

widzi zwierciadło albo swoich duchowych smutków, albo 

idealnego życia, które są przedmiotem jego marzeń. Dlatego 

natura ma znaczenie, czasami bardziej wymowne, niż znacze-

nie słów”1. 

 Romantyczne obrazy charakteryzują się niezwykłym 

bogactwem, w którym można znaleźć obdarzone wyjątkową 

oryginalnością wizerunki istot ze świata fauny. Warto pod-

kreślić, iż symbolika prezentowanej fauny jest mocno związa-

na z ideologią romantyczną, w której obecne są tradycje wy-

stępujące także w dziełach współczesnych. Chodzi tu przede 

wszystkim o motywy, które u romantyków znajdują swój wy-

 
1 Ванслов В., Эстетика романтизма, Москва 1966, c. 122. (Prze-

kład mój – S. H.). 
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raz w symbolice obrazów konia, psa, kota, koguta, itp. Przed-

stawienia fauny w poezji romantycznej miały swoje źródło nie 

tylko w folklorze i starożytności, ale także w obrazach biblij-

nych. Dlatego tak ważna jest ich interpretacja w kontekście 

tradycji śródziemnomorskiej. 

 W twórczości poetyckiej epoki romantyzmu szczegól-

ne miejsce wśród przedstawicieli oswojonej fauny zajmuje 

wizerunek psa. Wynika to z wielu powodów, ale dwa z nich są 

kluczowe. Po pierwsze, symbole psa są do pewnego stopnia 

różne od tego co symbolizuje na przykład koń. Jak wiadomo 

koń jest ucieleśnieniem wolności, niezależności, a pies trady-

cyjnie kojarzony jest z symbolem zależności – strażnikiem 

domu, tj. przestrzeni zamkniętej. Ilustrują to liczne stałe połą-

czenia wyrazowe; na przykład „wierny jak pies”, „jak pies na 

gwizdek”. Po drugie, symbolika psa jest znacznie szersza  

i bardziej reprezentatywna kulturowo, niż innych zwierząt 

oswojonych. Jednak nie wszystkie jego symboliczne znaczenia 

są wykorzystywane przez kulturę epoki romantyzmu. Na 

przykład brak związku z symboliką ziemi oraz z życiem in-

tymnym człowieka, co zauważono między innymi w utworach 

Iwana Franki2 i pracach naukowych Borysa Uspenskiego3. 

Natomiast w dziełach poetów romantycznych Tarasa Szew-

czenki i George’a Gordona Byrona, symbolika obrazu psa po-

siada charakter wieloraki i mieści się między biegunami do-

bra i zła. 

 Tradycje Byrona wpisały się w nurt ukraińskiego roman-

tyzmu co miało związek z ruchem narodowo-wyzwoleńczym. 

 
2 Франко І. Я., Зібрання творів у 50 т, Київ 1980, t. 28: Літера-

турно-критичні праці (1876-1885). 
3 Успенский Б. А., Субъект действия в матерном выражении: 

связь с мифологией пса, Москва 1994, t. 2: Язык и культура,  
с. 84-128. 
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Romantyzm w literaturze ukraińskiej kształtował się m.in. pod 

wpływem różnorodnych powiązań literackich. W dziełach 

Szewczenki wyraźnie ujawniła się tożsamość narodowa ukra-

ińskiego romantyzmu, a jednocześnie cechy typologiczne eu-

ropejskiego nurtu romantycznego, w tym wiersze Byrona. 

Ukraińska badaczka Olga Nikolenko podkreśla, że Taras 

Szewczenko był dobrze poinformowany o rosyjskich, ukraiń-

skich i polskich interpretacjach dzieł Gordona Byrona. Według 

wspomnień Aleksandra Afanasjewa-Czużbińskiego, Szewczenko 

wysoko ocenił tłumaczenie Adama Mickiewicza Pożegnalnej 

pieśńi Childe Harolda. W powieści Spacer z zadowoleniem i nie 

bez moralności Szewczenko nazwał George'a G. Byrona „wiel-

kim człowiekiem”, „słynnym lordem”, podkreślając rozprze-

strzenianie się jego idei w wielu krajach, zaś w opowiadaniu 

Malarz z aprobatą odpowiedział na wiersz Byrona Więzień 

Szylionu w przekładzie Wasylija Żukowskiego4 

 Wielu współczesnych badaczy zwróciło się ku kompa-

ratystycznym badaniom między literaturą angielską i ukraiń-

ską. Tetyana Bowsuniwska zbadała typologię obrazów w ro-

mantyzmie angielskim i ukraińskim ujawniając ich podobień-

stwa i różnice oraz sposoby tworzenia5. Iryna Arendarenko 

prześledziła wspólne tematy i motywy w tekstach angielskich 

i ukraińskich6. Wołodymyr Matwijiszyn w monografii Ukraiń-

ski literacki europeizm podkreślił, że Szewczence były blis- 

kie „motywy prometeizmu Byrona współbrzmiące w ich dzie-

łach – Prometeusz i Kaukaz. Paralele można również dostrzec  

 
4 Ніколенко О., Риси Байронічної поеми в творчості Т. Шевченка 

(„Катерина”), Полтава 2011, с. 126. 
5 Бовсунівська Т. В., Феномен українського романтизму, Київ 

1998. 
6 Арендаренко І. В., По дорозі й назустріч (Англійська та україн-

ська романтичні поезії: типологія і поетика), Київ 2004. 
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w filozoficznym wierszu Byrona Kain i Szewczenki Hymn mni-

cha, Świecie jasny! Świecie cichy!, Gdybyście wiedzieli panicze”7. 

Według Nikolenki „[...] wpływ twórczości George G. Byrona na 

Tarasa Szewczenkę przejawia się nie tylko w aspekcie prome-

teizmu, ale również w innych aspektach (ideologicznym, figu-

ratywnym, motywacyjnym itp.)8. 

 Szczególowa analiza wizerunku psa w poetyckich dzie-

łach obu romantyków prowadzi do wniosku, iż istnieje duża 

rozbieżność w przedstawieniu i symbolicznym wykorzystaniu 

tego reprezentanta oswojonej fauny. 

 Dzieła literackie i malarskie Tarasa Szewczenki od-

znaczają się szczególną dwuznacznością symboli obrazów  

w ogóle, oraz obrazu psa – w szczególności. Szewczenko, 

przedstawiający pędzlem wizerunki psów, kierował się trady-

cją klasyczną i jej symboliką. Dla malarstwa europejskiego 

pies był tradycyjnym opiekunem rodziny, był lojalny, wiernie 

służył swojegomu panu. Świadczą o tym liczne obrazy Tycjana 

(1477-1576)9 włoskiego malarza okresu renesansu, zawiera-

jące figury psów. Są one obecne na indywidualnych portre-

tach, portretach rodzinnych czy scenach myśliwskich. W ob-

razach i sepii Tarasa Szewczenki Katarzyna, Kirgiz, Narcyz  

i nimfa Echo, Rodzina chłopska, Chłopiec z psem w lesie, Wróż-

ka cygańska, Portret dziewczynki z psem wizerunki psów są 

bardzo pozytywne, ponieważ artysta konsekwentnie podkre- 

 

 

 

 
7 Матвіїшин В. Г., Український літературний європеїзм, Київ 

2009, с. 144. 
8 Ніколенко О., Риси Байронічної поеми в творчості Т. Шевченка 

(„Катерина”), Полтава 2011, с. 127. 
9 Tycjan, w: Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy, Poznań, 2006. 
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śla takie cechy tego zwierzęcia, jak wierność osobie co ma 

przełożenie na ochronę rodzinnego ogniska10. 

 Losy artystycznej i poetyckiej działalności Tarasa Szew-

czenki rozwijały się na różnie. Uznanie czytelników jako pi-

sarz zyskał po opublikowaniu w 1840 roku książki pod tytu-

łem Kobzar. Natomiast Szewczenko-malarz został doceniony 

znacznie później, chociaż talent malarski obudził się u twórcy 

wcześniej, aniżeli poetycki. Większość badaczy jego spuścizny 

uważa, że przez dłuższy okres czasu był on przede wszystkim 

poetą, chociaż malarskie i graficzne dziedzictwo geniusza 

(około 1200 dzieł) jest pięciokrotnie większe niż poetyckie 

(ponad 240 tekstów). Zinaida Tarachan-Bereza autorka mo-

nografii Szewczenko – poeta i artysta (1985), podkreśla, iż 

pierwsza wzmianka o Tarasie Szewczence jako artyście i poe-

cie znajduje się w gazecie „Siewiernaja pczeła” (1843). W ar-

tykule zaznaczono, że słynny poeta i malarz publikuje serię 

rycin o nazwie Malownicza Ukraina11. 

 Według krytyków sztuki współczesnej O. Skwortsowa, 

O. Nowyckiego, M. Buraczeka, S. Rajewskiego talent poetycki 

znacznie wzbogacił myślenie i wyobraźnię artysty i na odwrót 

– umiejętność artysty pomogła poecie odpowiednio odzwier-

ciedlić zjawiska, wydarzenia i realia otaczającej rzeczywisto-

ści12. Odnotowana tu korelacja jest widoczna w symbolicznym 

obrazie fauny w poetyckich i malarskich dziełach Tarasa 

Szewczenki. 

 Źródłami, z których poeta i malarz czerpał wiedzę  

o symbolice psa były: a) Pismo Święte; b) antyczna mitologia, 

 
10 Zob. Гайдук С., Образ собаки у поетичній та мистецькій твор-

чості Тараса Шевченка: репрезентація та символіка, Siedlce 
2007, t. II, s. 61-72. 

11 Тарахан-Береза З., Шевченко – поет і художник, Київ 1985. 
12 Tamże. 
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c) ukraiński folklor; d) sztuka europejska; d) literatura euro-

pejska. 

 Pies w mitologii starożytnej utożsamiany jest z odda-

niem, odwagę, symbolizuje ochronę, poświęcenie, miłosier-

dzie. Jest towarzyszem wielu bogiń, w szczególności patronek 

procesu uzdrawiania; wiernym towarzyszem myśliwych i wo-

jowników (sztuka celtycka); świętym zwierzęciem związanym  

z gwiazdą Syriusza lub Sotisa (Gwiezdny Pies); jego pojawie-

nie się na niebie prowokowało wylew Nilu (tradycja egipska); 

pies to symbol przywódców i strażników w życiu pozagrobo-

wym (tradycje starożytnego Egiptu i kultury grecko-rzymskiej); 

symbol pasterza Pana i symbol duchowieństwa (tradycja chrze-

ścijańska). 

 Biorąc pod uwagę inne symboliczne znaczenia wize-

runku psa, warto podkreślić jego rozwiniętą zdolność do dłu-

gotrwałego śledzenia po zapachu nigdy nie widzianej przezeń 

ofiary („węch jak u psa”). Symbolizuje to transcendentalną 

moc, dzięki której filozof idzie po nici prawdy przez labirynt 

ziemskich błędów. Siłę woli symbolizuje buldog (por. „chwyt 

jak u buldoga”)13, będący jednocześnie uosobieniem uporu 

(wytrwałości). 

 Psa, podobnie jak większość zwierząt w różnych wie-

rzeniach religijnych i tradycjach kulturowych nie tylko chwa-

lono, ale także i przeklinano. Pies zatem nie kojarzy się wy-

łącznie pozytywnie, posiada on także konotacje pejoratywne. 

W wielu kulturach oddanie psa było odbierane z nutką pogar-

dy, co znalazło odzwierciedlenie w wyrazie „cynik”, utworzo-

nym z greckiego słowa „kynik” (pies) i było wykorzystywane 

jako zniewaga w odniesieniu do naśladowców filozofa Dioge-

 
13 Энциклопедия символов, сост. В. Рошаль, Москва 2005, с. 901-

905. 
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nesa za ich agresywne zachowanie. W kulturach i wierzeniach 

ludów Skandynawii wizerunek psa jest symbolem agresji, 

ponieważ jest przedstawiony w czarnych barwach, jako czar-

ny pies Szatana. W zamierzchłych czasach w Azji Środkowej  

i Persji ciałami zmarłych karmiono psy14. Pies nie jest zwie-

rzęciem przywykłym do czystości i często występuje jako 

zwierzę „nieczyste”. Toteż psy nie mają wstępu do świątyń 

chrześcijańskich. Zwierzę to symbolizuje więc bezbożnika, czło-

wieka krwiożerczego, nieobyczajnego: „Na zewnątrz (bram no-

wego Jeruzalem – S. H.) zostać mają psy, guślarze, rozpustnicy, 

zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje” 

(Apok. 22,15)15. Jedyna wzmianka w Biblii o psie-towarzyszu 

znajduje się w Księdze Tobiasza (6, 1), nie uznanej przez Żydów 

(i protestantów) za kanoniczną16. Czarne psy często symbolizują 

diabła lub nieczystą duszę, która jest pochłonięta wyłącznie 

cielesnymi pragnieniami. Przykładem literackim tego rodzaju 

myślenia o psie jest pojawienie się Mefistofelesa w postaci 

czarnego pudla przed doktorem Faustem w tragedii Johanna 

Wolfganga Goethego. 

 W kulturze ukraińskiej pejoratywny obraz psa znajdu-

je odzwierciedlenie w przysłowiach „Psie usposobienie: nie 

okłamie, nie będzie oddychać”, „Wściekły pies i właściciela 

gryzie”, „Nie patrz, że małe psy, lecz pałę bierz dobrą” oraz  

w stałych połączeniach wyrazowych: „wściekły pies”, „hodow-

lany pies”, „tajny pies”, „zbity pies” itp. Właśnie na przysłowia 

jako istotne źródła symboliki fauny w literaturze wskazywał 

polski badacz Konrad Górski w artykule Zwierzę jako symbol 

 
14 Tamże. 
15 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów 

Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań-Warszawa 
1980. 

16 Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2006, s. 319. 
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literacki. Podane przysłowia mają bardzo dawne pochodzenie. 

Jednak według badacza, wraz z dwoma innymi źródłami sym-

boliki zwierzęcej (alegoryzacja relacji międzyludzkich po-

przez antropomorfizację świata zwierząt, jak również trady-

cje prymitywnych wierzeń, mitów i przesądów) ma ona „[...] 

wielki wpływ na dzisiejszy stan języka, nadając trwałą żywot-

ność semantyczną pewnym nazwom zwierzęcym i związanej  

z tymi nazwami tradycyjnej frazeologii”17. Obecność symboli 

w dziełach literatury pięknej inspiruje do udoskonalenia tra-

dycyjnej metafory i konwencjonalnych poglądów na temat 

rodzajów interakcji człowieka ze zwierzęciem. 

 W tym kontekście interesujące symboliczne znaczenie 

wizerunku psa zawarte jest w twórczości Tarasa Szewczenki. 

Obraz ten jest regularnie wykorzystywany w jego utworach 

poetyckich i występuje głównie w negatywnych znaczeniach. 

Za pośrednictwem psa Szewczenko potępia szynkarzy i li-

chwiarzy w wierszu Hajdamacy (Гайдамаки, 1842): 
 

Добре, годі! Тепер плати! 

Жартуєте, пане:  

За що платить? 

Що слухали. 

Не кривись, поганий! 

Не жартуєм. Давай гроші! 

Де мені їх взяти? 

Ні шеляга; я панською 

Ласкою багатий. 

Лжеш, собако! Признавайся! 

Ануте, панове, 

Батогами!18. 

 
17 Górski K., Zwierzę jako symbol literacki, Munchen 1966, s. 325. 
18 Шевченко Т. Г., Повне зібрання творів у 12 т, Київ 2003, t. 1: 

Поезія 1837-1847, с. 140. 



   SVITLANA HAYDUK 

 

 
43 

 Niezależne stanowisko Szewczenki i swoboda odau-

torskiej narracji zbliżonej do stylu potocznego, tworzą wraże-

nie obecności autora w fabule dzieła, atmosfery zaufania  

i współudziału twórcy w życiu postaci. Poeta aktywnie wyko-

rzystuje negatywną symbolikę psa, zarówno w części narra-

cyjnej, jak i w dialogowych wypowiedziach bohaterów: 

 

Відкіля ти?  

Хто ти такий?  

Я, пане, з Вільшани.  

З Вільшаної, де титаря  

пси замордували?19. 

 

 Szewczenko jako koneser „starożytnego ukraińskiego 

bestiariusza”, a także tradycji narodowo-mitologicznej umie-

jętnie łączył nieoczekiwane zwroty, ukazując literacko-arty-

styczną opowieść w aspekcie porównawczym, na przykład  

w wierszu Heretyk (Єретик, 1845). 

 

„Молітеся! молітеся! 

Господи, помилуй, 

Прости Ти їм, бо не знають!” 

Та й не чути стало! 

Мов собаки, коло огню 

Кругом ченці стали. 

Боялися, щоб не виліз 

Гадиною з жару 

Та не повис на короні 

Або на тіарі20. 

 

 

 
19 Tamże, s. 162. 
20 Tamże, s. 295. 
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Analiza w powyższych przykładach źródeł symboliki obrazu 

psa, wskazuje, m. in. na pochodzenie i związek z kulturą lu-

dową utrwaloną w przysłowiach i powiedzeniach ukraiń-

skich. 

 Z kolei podstawę wiersza Irżawec (Іржавець, 1847) 

stanowią procesy społeczno-polityczne, które miały miejsce  

w pierwszej ćwierci XVIII wieku. Należą do nich takie wyda-

rzenia jak kampania armii szwedzkiej w latach 1708-1709, 

bitwa połtawska, umowa hetmana Iwana Mazepy i Kosti Gor-

dianenki z Karolem XII czy zniszczenie Siczy. Poeta koncen-

truje się na ucisku narodu ukraińskiego, niesprawiedliwości, 

jaką wyrządził mu carat. Wojewodów Piotra I, którzy byli 

magnatami na Ukrainie Taras Szewczenko nazywał „psami”: 

 
Розказали кобзарі нам  

Про войни і чвари,  

Про тяжкеє лихоліття...  

Про лютії кари,  

Що ляхи нам завдавали, –  

Про все розказали.  

Що ж діялось по шведчині!  

То й вони злякались!  

Оніміли з переляку,  

Сліпі небораки.  

Отак її воєводи,  

Петрові собаки,  

Рвали, гризли... І здалека  

Запорожці чули,  

Як дзвонили у Глухові,  

З гармати ревнули21.  

 

 
21 Шевченко Т. Г., Повне зібрання творів у 12 т, Київ 2003, t. 2: 

Поезія 1847-1861, с. 45. 
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W cytowanym fragmencie semantyka obrazu jest nieco prze-

sunięta. Oprócz symbolu pogardy pojawia się także symbol 

wierności: „wojewodowie Piotra I są mu wierni jak psy”.  

W koncepcji Szewczenki car przybył na Ukrainę ze swoimi 

„psami” – złymi sługami. W podanym przykładzie nawet nie-

które pozytywne cechy tego zwierzęcia, na przykład jego od-

danie, są interpretowane przez poetę w negatywnym świetle. 

 W wierszu Niewidomy (Сліпий, 1845) realizuje się 

pragnienie autora dotyczące zrozumienia historycznych lo-

sów kozactwa zaporoskiego drugiej połowy XVIII wieku. Epi-

zody z życia rodziny Kozaków prezentowane są na tle wyda-

rzeń historycznych: zniszczenie Siczy Zaporoskiej (1775); 

zniewolenie ukraińskiego chłopstwa (1783); podział ziem 

ukraińskich przez Katarzynę II (1729-1796); zabieganie o jej 

względy ostatniego hetmana Kirilla Razumowskiego (1728-

1803). Chcąc przedstawić swój negatywny stosunek do dzia-

łań hetmana i starszyzny w tym czasie, poeta powraca do wi-

zerunku psa z pejoratywnym akcentem: 

 
…Як Кирило з старшинами 

Пудром осипались 

І в цариці, мов собаки,  

Патинки лизали…22. 

 

 W twórczości Szewczenki obraz psa często jest zwią-

zany z obrazami porzuconych dzieci (bajstriat), ze zniewolo-

nymi ukraińskimi chłopami, a także Kozakami, którzy nie 

umieją żyć w zgodzie. Wizerunek zwierzęcia w tych przypad-

kach symbolizuje się dwojako, albo jako wałęsanie się i walkę 

 
22 Шевченко Т. Г., Повне зібрання творів у 12 т, Київ 2003, t. 1: 

Поезія 1837-1847, с. 311. 
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(„błąka się jak pies”, „gryzą się jak psy”) albo w przypadku 

opuszczonych szczeniąt – los sierot.  

 W tekstach poetyckich: N.N. O myśli moje! (N.N. О думи 

мої!, 1847), Studnia moskala (Москалева криниця, 1847), 

Titariwna (Титарівна, 1848) dostrzec można inny obraz: 

 
А я, убогий, що принесу я? 

За що сірому ти поцілуєш? 

За пісню-думу? Ой гаю, гаю,  

Й не такі, як я, дармо співають. 

І чудно й нудно, як поміркую, 

Що часто котяться голови буї 

За теє диво! Мов пси, гризуться 

Брати з братами, й не схаменуться […]23. 

 

А я пішов у гайдамаки 

Та на Сибірі опинивсь. 

(Бо тут Сибір була колись). 

І пропадаю, мов собака, 

Мов той Іуда! Помолись 

За мене Богу, мій ти сину [...]24. 

 

Раз увечері зимою 

У одній свитині 

Іде боса титарівна 

І несе дитину. 

То підійде до криниці, 

То знов одступає, 

А з калини, мов гадина, 

Байстрюк виглядає! 

Положила на цямрину 

 
23 Шевченко Т. Г., Повне зібрання творів у 12 т, Київ 2003, t. 2: 

Поезія 1847-1861, с. 47. 
24 Tamże, s. 243. 
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Титарівна сина 

Та й побігла... А Микита 

Виліз із калини 

Та й укинув, у криницю, 

Неначе щеня те […]25. 

 

W przedstawionych fragmentach pojawia się charaktery-

styczny chwyt Szewczenki przejęty z poematu Byrona, czyli 

motyw nocy, ciemności, która tworzy wokół postaci atmosfe-

rę tajemniczości. Noc staje się symbolem duchowej ciemności 

i rozpaczy Tytariwny, która pozostawia swojego syna przy 

studni skazując go na śmierć. Od uogólnienia (katastrofa, tra-

gedia ludzka) autor przechodzi do konkretnych zdarzeń 

(ciężki los dziewczyny, która urodziła nieślubne dziecko, los 

zesłanego na Syberię hajdamaka). Zastosowane środki skła-

dniowe: pytania retoryczne, odwołania, fragmentaryczność nar-

racji, niepełna budowa zdań, arytmia itd., umożliwiają Szew-

czence pokazanie cierpienia głównych bohaterów w wyżej 

wymienionych utworach. 

 W twórczości poety na podkreślenie zasługuje rów-

nież kategoria „autora”, wcielającego się w rolę swoistego 

„motoru”. Twórca nie nie tylko niezwykle emocjonalnująco  

i ekscytującąco mówi o głównych wydarzeniach tragicznej 

historii, ale także wyraża szacunek wobec wartości moral-

nych, ucieka się do refleksji filozoficznych, stale zwraca się do 

czytelników lub swoich bohaterów. W ten sposób opozycję 

człowiek – pies z pewnym głębokim sensem ujawnia znany 

fragment z wiersza Tarasa Szewczenki O ludzie! ludzie niebo-

racy! (О люди! люди небораки! 1860): 

 

 
25 Tamże, s. 92. 
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О люди! Люди небораки! 

Нащо здалися вам царі? 

Нащо здалися вам псарі? 

Ви ж таки люди, не собаки!26 

 

W cytowanym wierszu pojawia się symbolika wizerunku psa 

jako wiernego sługi. Nie może on żyć bez właściciela, cały czas 

go potrzebuje, czeka na polecenia. W tym kontekście powyż-

sze kontrasty stają się zrozumiałe. 

 Poezja Tarasa Szewczenki odzwierciedla także różne 

kulturowo-tradycyjne wyobrażenia o psie. Zgodnie z ówcze-

snymi przekonaniami, jeśli pies wykopie dół, wówczas należy 

spodziewać się śmierci w domu; jeśli wyje, nastąpi pożar27, co 

znajduje swoją realizację m.in. w poemacie Maryna (Марина, 

1848): 

 
Завили пси надворі, 

Зареготалися псарі... 

...Ніби в хаті,  

На холоді сердешна мати 

Під тином знай собі сидить. 

Стара неначе одуріла. 

Мороз лютує, аж скрипить, 

Луна червона побіліла, 

І сторож боязко кричить, 

Щоб злого пана не збудить 

Аж глядь – палати зайнялись. 

 

 
26 Шевченко Т. Г., Повне зібрання творів у 12 т, Київ 2003, t. 2: 

Поезія 1847-1861, с. 363. 
27 Булашев Г. О., Український народ у своїх легендах, релігійних 

поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні по-
гляди та вірування, Київ 1993, с. 329. 
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Пожар! Пожар! І де взялися 

Ті люде в Бога?28 

 

Analizowane teksty świadczą o tym, że w poezji Szewczenki 

wizerunek psa funkcjonuje wyłącznie w negatywnych kontek-

stach. Występuje on zazwyczaj w opozycji do pozytywnych 

postaci. Trzeba zauważyć, że nie jest to obserwowane w przy-

padku symboliki konia, ponieważ obraz konia jest najczęściej 

„połączony” w jedną całość z wizerunkiem jeźdźca29. Obraz 

psa jest przeciwstawny światu romantycznych rzeczy i sytua-

cji, które powinien chronić. Niektóre pozytywne cechy tego 

zwierzęcia, na przykład jego oddanie („wierny pies”) w poezji 

Tarasa Szewczenki są często prezentowane całkowicie nega-

tywnie. 

 „Romantyczny model” George’a G. Byrona zdecydo-

wanie różni się od wizji Szewczenki. Symbolika wizerunku 

psa u Byrona jest całkowicie pozytywna. Na taki obraz zwie-

rzęcia znaczący wpływ miał dobry stosunek poety do natury, 

a w szczególności do przedstawicieli fauny. Wśród wielu do-

mowych ulubieńców Byrona były nie tylko psy, koty, konie, 

ale także lisy, małpy, orły, kruki, sokoły, pawie, perliczki, bor-

suki, gęsi, czaple i kozy. Wszystkie, z wyjątkiem konia, miesz-

kały w jego domach w Anglii, Szwajcarii, Włoszech i Grecji. 

 Byron był jedną z czołowych postaci romantyzmu  

w Anglii na początku XIX wieku. Jego popularność w pierwszej 

ćwierci XIX wieku ustępowała jedynie popularności Napoleona. 

W elegii Puszkina Do morza (К морю, 1824), która jest odpo-

 
28 Шевченко Т. Г., Повне зібрання творів у 12 т, Київ 2003, t. 2: 

Поезія 1847-1861, с. 105-106. 
29 Zob. Гайдук С., „Так мчався кінь мій без пуття, непогамовний 

мов дитя”: до характеристики образу коня Мазепи, Луганськ 
2011, с. 167-173. 
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wiedzią na śmierć Byrona, (Byron zmarł cztery lata po śmierci 

Napoleona), są następujące słowa: „Tam został przywrócony 

wśród tortur, / a po nim, jak burzy hałas, / jak burzy szum / 

Kolejny geniusz uciekł od nas, / Inny władca naszych myśli” 

(„Там он, почил среди мучений, / и вслед за ним, как бури 

шум, / Другой от нас умчался гений, / Другой властитель 

наших дум”)30. Tym „drugim geniuszem” i „panem myśli” był 

George Byron pochodzący ze średniowiecznej, ale już zubożałej 

rodziny szlacheckiej. Kiedy miał 10 lat odziedziczył tytuł lorda, 

to znaczy miał prawo po osiągnięciu pełnoletności zasiąść  

w Izbie Lordów, wyższej izbie angielskiego parlamentu. 

 Miłość Byrona do natury i „braci młodszych” narodziła 

się we wczesnym dzieciństwie, w czasie jego pobytu w opac-

twie Newstead Abbey. Kiedy poeta miał 15 lat wirus wściekli-

zny zabił jego ulubionego psa o imieniu Boatswain. Miłość  

i zaangażowanie młodego Byrona były tak wielkie, że karmił  

i głaskał wściekłego psa, pomimo groźby bycia ugryzionym  

i zarażonym. Po utracie ulubieńca poeta przez dłuższy okres 

czasu był w stanie smutku, rozczarowania i samotności. Pomi-

mo trudnej sytuacji finansowej Byron stawia imponujący mar-

murowy pomnik (kryptę) nad szczątkami psa w opactwie 

Newstead. W testamencie z 1811 roku prosi o pochowanie go 

obok Boatswain, swojego psa z dzieciństwa. Pragnąc upamięt-

nić ulubieńca napisał 26-wiersowy wiersz Epitafium psu znany 

również jako Inskrypcja na pomniku psa Newfoundland (Epi-

taph to a Dog, also reffered to as Inscription on the Monument to 

a Newfoundland Dog, 1808). Wiersz jest grawerowany na po-

mniku przy grobie psa, który jest większy niż pomnik na grobie 

poety. 

 
30 Пушкин А. С., Сочинения в 3 т, Москва 1985-1987, t. 1: Стихо-

творения; Сказки; Руслан и Людмила: Поэма, с. 317. 
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 W opinii większości badaczy twórczości George’a By-

rona pierwsze 12 wersów epitafium zostało napisane przez 

jego bliskiego przyjaciela Johna Hobhousa, zaś pozostałe 26 

przez samego poetę. Zachwycają pierwsze słowa poświęcone 

pięknu, sile i odwadze psa: „Tutaj / pogrzebane Resztki tego / 

który posiadał Piękno bez Próżności / Siłę bez Zuchwałości / 

Odwagę bez Okrucieństwa / wszystkie Cnoty człowieka bez 

jego Wad” („Near this spot / are deposited the Remains of one 

/ who possessed Beauty without Vanity, / Strength without 

Insolence, / Courage without Ferocity, / and all the Virtues of 

Man without his Vіces”)31. 

 Dla Byrona Boatswain był nie tylko domowym ulu-

bieńcem, był w jego życiu – „najwierniejszym przyjacielem” 

(„the firmest friend”). Pies w wierszu jest nie tylko symbolem 

lojalności, ale także miłego powitania („the first to welcome”), 

ochrony („foremost to defend”), uczciwości („Whose honest 

heart is still his master’s own”), pełnego oddania i poświęce-

nia właścicielowi („Who labours, fights, lives, breathes for him 

(„for owner – S.H., alone”). Poeta podkreśla, że człowiek zwykle 

nie docenia i często zapomina o licznych zasługach zwierzęcia. 

Byron desperacko potępia zaprzeczenie obecności duszy psa  

w niebie. Podobny pogląd można znaleźć w antologii Koń ma 

duszę w sobie Łucji Ginkowej. Polska badaczka zauważa, że 

„Koń ma w sobie duszę; duszę, która czuje swoją dzielność  

i wspaniałość i która się smuci, że ją stwórca w zwierzęcym 

ciele uwięził”32. Właśnie dzięki duszy uwięzionej w koniu, moż-

liwy jest artystycznie prawdopodobny kontakt z jeźdźcem. 

 

 
31 Byron G. G., Epitaph to a Do, in: https://www.poets.org/poetsorg 

/poem/epitaph-dog (accessed: 20.04.2018). 
32 Ginkowa Ł., Koń ma duszę w sobie, Kraków 1988, s. 11-12. 
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 George G. Byron w wierszu nie tylko „podnosi” psa, ale 

także ucieka się do przeciwstawienia go człowiekowi, nazy-

wając ostatniego „próżnym owadem” („vain insect’), upoko-

rzonego przez niewolnictwo lub zepsutego przez władzę. Mi-

łość człowieka poeta nazywa pieszczotą, przyjaźń – oszu-

stwem, uśmiech – hipokryzją, słowa – kłamstwem. Według 

poety człowiek nie zasługuje nawet na prawo do stania nad 

szczątkami i opłakiwania „jedynego przyjaciela w swoim ży-

ciu” („[…] a friend’s remains […] / I never knew but one…”)33. 

Ten wiersz można uznać za jeden z najbardziej ponurych  

i gniewnych wierszy wczesnego okresu twórczości Byrona,  

w którym po raz pierwszy z taką siłą poeta wyraził głęboką 

pogardę dla wysokich warstw społeczeństwa angielskiego. 

Słowa wiersza wyrażające sprzeciw sprawiedliwego psa wo-

bec obłudnych, skorumpowanych ludzi są zazwyczaj uważane 

przez burżuazyjną krytykę za słowa „nienawiści” Byrona do 

ludzi. Poeta wymienia charakterystyczne wady arystokra-

tycznego i burżuazyjnego społeczeństwa Anglii, toteż jego 

oskarżenia nie mogą być skierowane do całej ludzkości. Ro-

syjski krytyk Wissarion Bieliński zauważył: „Kochał ludzkość, 

ale zaniedbywał i nienawidził ludzi, wśród których widział 

siebie samego samotnym i pokrzywdzonym” („Он любил чело-

вечество, но презирал и ненавидел людей, между кото-

рыми видел себя одиноким и отверженным”)34. 

 Podobna do wyżej interpretowanej symbolika wize-

runku psa występuje w innym pesymistycznym wierszu By-

rona zatytułowanym Ciemność (Darkness, 1816). Autor akcen-

tuje śmiertelność ludzi i zwierząt przedstawiając szczegółowy 
 

33 Byron G. G., Epitaph to a Do, in: https://www.poets.org/poetsorg/ 
poem/epitaph-dog (accessed: 20.04.2018). 

34 Белинский В. Г., Полное собрание сочинений, Москва 1955, t. 6: 
Статьи и рецензии 1842-1843, с. 520. 
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obraz zniszczenia życia na ziemi. W wierszu opisuje poeta 

zarówno ludzi, jak i zwierzęta, ukazując podobieństwo 

wszystkich żywych stworzeń skazanych na śmierć. Pościg za 

„światłem” popycha ludzi do zrujnowania wszystkiego co 

stworzył Pan. Barbarzyństwo ludzi wzrasta, gdy zaczynają oni 

palić nie tylko przedmioty nieożywione, ale także lasy, nisz-

cząc w ten sposób dla swojej wygody, inne życie. 

 Pogoń za światem zamienia się w złośliwość i szaleń-

stwo, co prowadzi do zniszczenia nie tylko domów i lasów, ale 

także „czegoś wyższego” – dzikich ptaków („wild birds”), dzi-

kich zwierząt („wildest brutes”), żmij („vipers”)35. Po znisz-

czeniu świata roślin i zwierząt, przyjdzie czas na śmierć ludz-

kości. Autor opisuje ją jako „głód karmiony wszystkimi 

wnętrznościami” („famine fed upon all entrails”). Ten wers 

wskazuje na pewną ironię, ponieważ jedynym powodem gło-

du jest w rzeczywistości pragnienie ludzi, by nakarmili swoje 

ciała („feed off their withering bodies”). W następnych wer-

sach autor przeciwstawia ludzi jednemu psu. Ludzie chcąc 

przeżyć („znaleźć światło”) dopuszczają się niszczenia 

wszystkich istot żywych. Z kolei pies pozostaje wierny nawet 

trupowi gospodarza, trzymając go z dala od ptaków, zwierząt, 

a nawet głodnych ludzi („The birds, and beasts, and famish'd 

men at bay”)36. Pies w omawianym fragmencie jest symbolem 

wierności i oddania człowiekowi, ponieważ chroniąc martwe 

ciało gospodarza, nie jest w stanie znaleźć pożywienia dla 

siebie i „oblizując rękę / która nie odpowiada dobrocią – on 

[pies – S.H.] umiera” („licking the hand / Which answered not 

with a caress – he died”)37. 

 
35 Byron G. G., The Major Works, Oxford 2008, p. 272. 
36 Tamże, p. 273. 
37 Tamże. 
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 Wizerunek psa w poezji angielskiego poety jest obda-

rzony pozytywną semantyką. Zwierzę jest symbolem lojalno-

ści, uprzejmości, ochrony, uczciwości, pełnego oddania i po-

święcenia człowiekowi (właścicielowi). 

 Symbolika wizerunku psa w poezji przywołanych poe-

tów jest odmienna. Niemniej jednak obaj twórcy mają wiele 

wspólnego: tworzyli w jednym czasie i w podobnych warun-

kach („na wygnaniu”); zaś myśli wyrażone przez nich są aktu-

alne do dziś. Obaj są piewcami wolności, walki, rzecznikami 

novum swojej epoki i swoich narodów. 

 

 
Summary: The dog image and its ambivalent symbolism in the poetry of Taras 

Shevchenko and George Gordon Byron. The article focuses on the symbolic 

representation of dog images in the poetry of T. Shevchenko and G. G. Byron. 

The dog image in Shevchenko’s poetry appears mostly in negative contexts. It 

symbolizes covetousness, cruelty, strife, deceit. Even some of the positive 

features of this animal (for example, its loyalty) are presented negatively. 

However, the dog image in the poetry of G. G. Byron is endowed with positive 

semantics. It symbolizes loyalty, protection, honesty, complete devotion to the 

owner. 

 

Keywords: Romanticism, poetry, animal, dog image, symbol. 
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Status psa w systemie leksykalnym  

języka hiszpańskiego.  

Egzemplifikacja na źródłach internetowych 

  

 

 

 Współczesny język hiszpański obfituje w liczne wyra-

żenia zawierające nazwy zwierząt. Jednym z najczęściej wy-

stępujących zoonimów, będącym komponentem struktur lek-

sykalnych jest pies. Pies jest zwierzęciem, który w tradycji 

europejskiej posiada status najlepszego przyjaciela człowieka, 

a z punktu widzenia semantyki prototypów (Taylor 2001) jest 

jednym z centralnych elementów kategorii ZWIERZĘ. Za Dłu-

goszem (2014: 272) stwierdzić należy, że pochodzący od wilka 

lub szakala pies, jako najstarsze i najbardziej rozpowszechnione 

na całym świecie zwierzę domowe (canis familiaris) znany był 

już w praojczyźnie ludów europejskich, a jego wierność ceniona 

była przez starożytnych. Współcześnie pies uznawany jest, jak 

żadne inne zwierzę, za członka rodziny, który posiada swoje 

prawa i przywileje. Wszechobecność psa w kulturze europej-

skiej znalazła swoje odzwierciedlenie w systemie językowym, 

którego repertuar bogaty jest w wyrażenia zawierające nazwę 

pies. Metaforyka zoomorficzna jest bardzo produktywna, re-

prezentuje historię, tradycję, zwyczaje oraz sposób myślenia 

świata danej społeczności. W niniejszej pracy postaramy się 

znaleźć odpowiedź na pytanie, czy pozytywny obraz psa  



STATUS PSA W SYSTEMIE LEKSYKALNYM… 

 

 
58 

w kulturze europejskiej odpowiada jego językowym koncep-

tualizacjom. Spróbujemy dokonać oceny statusu psa w języku 

hiszpańskim na podstawie analizy znaczeń wybranych jedno-

stek leksykalnych1 (zwrotów potocznych, związków frazeolo-

gicznych, powiedzeń) zawierających leksem perro. Należy 

jednak zaznaczyć, że skoncentrujemy się tylko na europejskiej 

odmianie języka hiszpańskiego ze względu na mnogość połu-

dniowoamerykańskich wariantów znaczeniowych, często nie-

znanych i niezrozumiałych dla rodowitych Hiszpanów, których 

użycie ogranicza się do pojedynczych krajów, regionów lub 

nawet niewielkich, lokalnych społeczności2. Wyboru zwrotów 

dokonaliśmy na podstawie słowników Real Academia Españo-

la3 oraz Centro Virtual Cervantes4. Punktem wyjścia naszej 

analizy jest metafora pojęciowa CZŁOWIEK TO ZWIERZĘ, 

 
1 Przy każdym z analizowanych zwrotów podajemy jego dosłowne 

tłumaczenie na język polski, a także – jeśli istnieje – polski ekwi-
walent (za Koszla-Szymańska/Pulido Ruiz, 2009). 

2 W poszczególnych krajach Ameryki Łacińskiej spotkać możemy 
bardzo liczne, zróżnicowane lokalnie warianty znaczeniowe wyra-
zu perro. Mimo, że tamtejsze społeczności językowe należą do tego 
samego mikrosystemu hiszpańskojęzycznego, to – jak podkreśla 
Szyndler (2014: 158) – często rozwijają odmienne figuratywne 
znaczenia nazw zwierząt. Na przykład: perro stanowić może de-
precjonujące określenie funkcjonariusza policji lub też osoby 
związanej ze środowiskiem ulicznym i przestępczym. Perro to tak-
że osoba bez charakteru, skąpa, wiarołomna, nikczemna itp. Perro 
używany jest bardzo często w kontekście opisu relacji damsko-
męskich (w sensie: kobieciarz, kochanek, podrywacz, mężczyzna 
niewierny), ale także w znaczeniu pozytywnym, gdy chcemy od-
nieść się do osoby bliskiej, godnej zaufania, stanowi zatem syno-
nim przyjaciela. Oprócz tego istnieje szereg innych znaczeń wyra-
zu perro oraz liczna reprezentacja zwrotów, których komponen-
tem jest pojęcie PIES. 

3 RAE – Hiszpańska Akademia Królewska. 
4 CVC – Wirtualne Centrum Cervantesa. 
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którą – na obszernym korpusie hiszpańskich zoonimów – 

opisała Szyndler (2014). Przyjmujemy, że atrybuty przypisy-

wane psu (jak i zwierzętom w ogóle) są projekcją ludzkiego 

charakteru, motywacji jego zachowań, sposobów reakcji itp. 

Należy dodać, że analizie poddane zostały tylko te jednostki 

językowe, które zawierają wyraz perro/a, pomijając wyraże-

nia, w których pojęcie to występuje w formie implicytnej (np. 

jako nazwa rasy itp.). 

 

I.  Status pozytywny 

 

 Naszą analizę zaczniemy od zwrotów, które znajdują 

swoje zastosowanie w kontekście pozytywnym lub przynajmniej 

neutralnym. Wyrażenie tener (muchas) perras [*mieć (dużo) 

psów] oznacza być bogatym, żyć w przepychu. Pies reprezentuje 

wartość materialną, jest synonimem zamożności, majętności. 

Na przykład:  

 
(1) “Hace muy bien, que tiene perras", estimó Gabarre5. 

 

 W kontekście wysokiego statusu finansowego i do-

brobytu występuje również zwrot atar los perros con longani-

za [*przywiązać psy kiełbasą wieprzową], odpowiadający 

polskim wyrażeniom mieć kasy jak lodu lub spać na kasie. Pies 

jest miarą szczęścia i finansowego powodzenia, wyznacza 

standard sukcesu i wysokiej jakości życia a nawet życia ponad 

stan. Na przykład: 

 

 
5 https://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2016/08/12/aguirre-vis 

te-mercadillo-pravia/1969033.html (dostęp: 27.06.2018). 



STATUS PSA W SYSTEMIE LEKSYKALNYM… 

 

 
60 

(2) La Gerencia de Urbanismo tenía un proyecto para 

colocar una réplica de un material más duradero que iba  

a costar 40.000 euros. Era la época en la que se ataban 

los perros con longanizas, hasta que la crisis le dio un 

baño de realidad al «hombre-río»6. 

 

 Za pomocą zwrotu ser perro viejo [*być starym psem] 

określa się osobę mądrą, przezorną, rozważną, cwaną, nie 

dającą się zmanipulować lub oszukać, posiadającą wprawę  

w jakiejś dziedzinie. Zaawansowany wiek psa przekłada się na 

jego doświadczenie, a doświadczenie analogicznie na umie-

jętności, bystrość umysłu i rozsądek w działaniu. Podobny 

mechanizm zależności funkcjonuje w przypadku życia czło-

wieka. Zwrot ten ma wydźwięk pozytywny i pozwala osiągnąć 

cel komunikacyjny w postaci docenienia osoby, którą cechuje 

doświadczenie, spryt, rozsądek, wprawa i świadomość po-

dejmowanych decyzji. Hiszpański perro viejo semantycznie 

odpowiada polskim potocznym określeniom stary wyga lub 

stary wyjadacz. Na przykład: 

 
(3) Horacio Castellanos Moya, un perro viejo tras los 

cristales de la lucidez7. 

 

II. Status negatywny 

 

 Jak słusznie zauważa Szyndler (2014: 180), zdecydo-

wana większość hiszpańskich jednostek leksykalnych zawiera-

 
6 https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sigue-buscandome-

otras-muestras-arte-espontaneo-cordoba-2019062313 04_noticia 
html (dostęp: 27.06.2018). 

7 https://www.elnortedecastilla.es/culturas/libros/horacio-castella 
nos-moya-20190608190355-ntrc.html (dostęp: 27.06.2018). 
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jących zoonim perro/a osadzona jest w kontekście nega-

tywnym. Występują one w znaczeniach pejoratywnych bądź 

pogardliwych i konotują cechy ujemne, niekorzystne i niepo-

żądane.  

 Pies, poza podstawowym znaczeniem referencyjnym 

(czworonożny ssak, zwierzę domowe itp.) posiada różne wa-

rianty semantyczne, których aktywacja następuje w konkret-

nym akcie komunikacyjnym (na przykład w kontekście reli-

gijnym wyrazem perro określa się innowiercę). Zakres poję-

ciowy leksemu perra (znaczenie podstawowe: samica psa) 

użytego potocznie w odniesieniu do kobiety obejmuje (1) 

kobietę cieszącą się niewielkim poważaniem, wręcz pogardą 

(‘suka’) albo (2) kobietę trudniącą się nierządem (‘prostytut-

ka’). W obu przypadkach perra jest określeniem o konotacjach 

bezwzględnie negatywnych, tj. poniżenie, uprzedmiotowienie 

i degradacja roli kobiety do funkcji utylitarnej, służącej jedy-

nie do zaspokajania potrzeb mężczyzny. Natężenie tak dużej 

liczby negatywnych cech i kompresja ich w ramach pojęcia 

perro/a pozbawia określoną w ten sposób osobę podstawo-

wych atrybutów człowieczeństwa, a w efekcie prowadzi do jej 

dehumanizacji. Na przykład: 

 
(4) Reby Hardy reprende a Lio Rush: «Es una perra»8. 

 

 Przymiotnik odrzeczownikowy de perros w połączeniu 

z określanym rzeczownikiem precyzuje go i obciąża negatyw-

nym znaczeniem, nadając mu ujemne atrybuty (‘zły’, ‘okrop-

ny’, ‘wstrętny’, ‘fatalny’ itp.). Konstrukcja występuje najczę-

ściej w konfiguracjach typu vida de perros (pieskie życie), 

 
8 https://superluchas.com/reby-hardy-reprende-a-lio-rush-es-una-

perra/ (dostęp: 27.06.2018). 
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tiempo de perros (pogoda pod psem) día de perros (pieski 

dzień), humor de perros (psi humor) itp. Podobny efekt osią-

gamy stosując formę przymiotnikową perro/a, np. vida perra, 

mentira perra. Domena psa oznacza najniższy standard okre-

ślanego zjawiska i najniższą jakość kategorii typowych dla 

człowieka (życie, pogoda, dzień, kłamstwo itp.). Na przykład: 

 

(5) Día de perros en el Giro de Italia. Parece que la lluvia 

acompañará a los corredores durante toda la etapa9. 

 
(6) Con estos precedentes, partido entre semana, horario 

infame, tiempo de perros y rival áspero, el Atlético 

tenía delante de sí una ‘final’ antes de la ‘final’ del 

próximo do-mingo10. 

 

 Pochodzenia zwrotu a cara de perro [*o psiej mor-

dzie/z psią mordą] należy szukać w postawie psa obronnego, 

który w sytuacji realnego zagrożenia szczeka i pokazuje kły. 

To metaforyczne odniesienie do sytuacji, kiedy człowiek z de-

terminacją lub nawet agresją broni swoich przekonań pod-

czas dyskusji lub w konfrontacji z drugą osobą. Gradient reak-

cji lub okoliczności, jakie wyraża cecha charakterystyczna psa 

jest szeroki: dezaprobata, wyrzut, niechęć, potępienie czy 

nawet wrogość w stosunku do interlokutora. Na przykład:  

 

 
9 https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/giro-italia/2019051 

2/462166246130/giro-italia-2018-etapa-2-ciclismo-hoy-directo-
online.html (dostęp: 27.06.2018). 

10 https://www.mundodeportivo.com/futbol/laliga/20180228/4 
41154071132/resumen-partido-atletico-madrid-leganes-laliga. 
html (dostęp: 27.06.2018). 
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(7) Traición, deslealtad y golpes bajos: elecciones a cara de 

perro11. 

 

 Hiszpański zwrot (vivir) como el perro y el gato [*(żyć) 

jak pies i kot] stanowi ekwiwalent polskiego (żyć) jak pies  

z kotem. Pies konceptualizowany jest jako adwersarz, 

uczestnik konfliktu, któremu towarzyszy brak chęci porozu-

mienia, postawa wrogości a nawet agresja. Zwrot ten od-

zwierciedla konfliktogenne usposobienie człowieka, symboli-

zuje antagonistyczne relacje pomiędzy ludźmi – przedstawi-

cielami tego samego gatunku. Na przykład: 

 
(8) Aunque algunos políticos se pelean como perros  

y gatos, no están contemplados en este artículo, pero 

poco les falta para serlos, sobre todo, si son secretarios 

particulares12. 

 

 Z omówionym już wcześniej określeniem perro viejo 

semantycznie polaryzuje wyrażenie a otro perro con ese hueso 

[*do innego psa z tą kością]. Ma ono wydźwięk lekceważący, 

używane jest w odniesieniu do osoby, której deklaracje lub 

działania oceniamy jako niewiarygodne i bezwartościowe. 

Zwrot ten aktywuje takie reakcje jak negacja, ignorancja, nie-

ufność, podejrzliwość, odrzucenie. W języku polskim analo-

giczną funkcję komunikacyjną pełnią zwroty nie ze mną takie 

numery, czy – pozostając w konwencji zoonimów – nie wierzę 

ci jak psu. Zwrot narusza cechę konstytutywną psa (mądrość, 

 
11 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1399525 

/traicion-deslealtad-golpes-bajos-elecciones-cara-perro (dostęp: 
27.06.2018). 

12 https://www.tabascohoy.com/voces/columna/52042 (dostęp: 
27.06.2018). 
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którą zastępuje naiwność) i przedstawia go jako obiekt łatwej 

manipulacji. Na przykład: 

 

(9) Lo que son las cosas, con Peña Nieto el PRD fue verdugo 

y cómplice de la campaña más infame contra el magisterio 

mexicano, y hoy se hace pasa como garante de la legalidad 

y aliado del magisterio. A otro perro con ese hueso!13 

 

 Zwrot a perro flaco, todo son pulgas [*chudy pies jest 

cały w pchłach] pojawia się w kontekście kumulacji nie-

szczęść, złej passy, tendencji do występowania u osób bied-

nych niekorzystnych zdarzeń losowych. W kulturze języka 

polskiego na podobnym schemacie metaforycznym (słaby – 

nieszczęśliwy) oparty jest zwrot biednemu wiatr w oczy. Pies 

jest metaforą korelacji biedy, słabości, bezradności, nieszczęścia  

i tragicznego losu człowieka. Na przykład: 

 

(10) «Estuve a ver a mi amigo Paco Igea para que me 

explorar el estómago, pues llevo varios días reventado 

con dolores y náuseas. Al perro flaco todo son pulgas» 

(Miguel Delibes, Un año de mi vida. Barcelona: Destino-

libro, 1970 = 1979, p. 172)14. 

 

 Powiedzenie muerto el perro se acabó la rabia [*pies 

martwy, skończyła się wścieklizna] wyraża zakończenie kło-

potów w momencie zlikwidowania ich przyczyny. Zwrot ten 

najczęściej używany jest w sytuacji śmierci osoby (wroga), 

która stanowiła źródło nieprzyjemności. Mamy tutaj do czy-

 
13 https://libertadbajopalabra.com/2018/05/13/a-otro-perro-con-

ese-hueso-el-prd-fue-verdugo-de-los-maestros-y-ahora-segun-mu 
y-preocupado-por-ellos/ (dostęp: 27.06.2018). 

14 https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=5810 
6&Lng=0 (dostęp: 27.06.2018). 
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nienia z – jak zauważa Sanz Martin (2012: 129) – projekcją 

typowo zwierzęcej choroby na problemy człowieka, a pies kon-

ceptualizowany jest jako prototypowy nosiciel wścieklizny, 

mimo, że w rzeczywistości pozajęzykowej choroba ta dotyczy 

również wielu innych zwierząt. To jednak pies identyfikowany 

jest jako potencjalne źródło problemów. Na przykład: 

 

(11) «Podrá decirse, sí, que muerto el perro se acabó la 

rabia, y que después que me muera no me atormentará 

ya esta hambre de no morir, y que el miedo a la muerte, 

o mejor dicho, a la nada, es un miedo irracional, pero...» 

(Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida. 

Madrid: Espasa-Calpe, 1913=1996, p. 143)15. 

 

 Zwrot echar los perros a alguien [*rzucać psami w ko-

goś], mający swoje źródło w sztuce korridy, odpowiada na 

poziomie znaczeniowym polskiemu frazeologizmowi wieszać 

na kimś psy. Jest to sposób wyrażenia krytyki bądź reprymen-

dy skierowanej do drugiej osoby. Pies wykorzystany jest jako 

narzędzie werbalnej ofensywy, staje się przekaźnikiem złych 

intencji, tracąc swoje największe walory przypisywane mu  

w tradycji europejskiej: uległość, miłość, przyjaźń i wierność. 

Na przykład: 

 
(12) Quizá obligada por las circunstancias, Sansa ha de-

mostrado habilidades diplomáticas, así como mejor 

sentido común y hasta estrategia militar que Daenerys, 

 
15 https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=5910 

9&Lng=0 (dostęp: 27.06.2018). 
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así como que es capaz de echar a los perros a sus en-

emigos16. 

 

 W tym miejscu należy wspomnieć, że zakres referen-

cyjny omawianego zwrotu jest jednak szerszy i nie ogranicza 

się jedynie do omawianego kontekstu. W Meksyku i Ameryce 

Południowej (np. w Ekwadorze, Kolumbii i Wenezueli) zwrot 

ten używany jest w innym wariancie znaczeniowym, stanowi 

bowiem określenie próby podrywu, zalotów, kokieterii, pod-

jęcie starania zdobycia czyjegoś serca, rozkochania lub nawią-

zanie intymnej relacji. Na przykład: 

 
(13) Si más no recordamos, otro director de Odontología 

que quiso ser rector se le cuestionó por echarle los 

perros a una alumna, es por eso que considero vale la 

pena señalar la calidad moral y profesional de Jesús 

Eduardo Sánchez Reséndiz, un joven odontólogo que 

apoyado por un colega suyo imparte un taller que dicen 

es muy de altura17. 

 

 Stygmatyzacja psa jako istoty pozbawionej godności 

dokonuje się w obrębie dwóch kolejnych zwrotów. Pierwszy  

z nich, popularny również w innych językach, tratar como  

a un perro [traktować jak psa] funkcjonuje na zasadzie para-

doksu: pies jako zwierzę udomowione, najbliższe człowieko-

wi, nierzadko postrzegane jako członek rodziny i otaczane 

 
16https://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-game-of-throne 

s-quien-iron-throne-trono-hierro-temporada-8-juego-tronos-got-h 
bo-teoria-spoilers-jon-snow-aegon-daenerys-targaryen-sansa-ary 
a-bran-stark-tyrion-lannister-gendry-ser-bron-nnda-nnrt-88330 
(dostęp: 27.06.2018). 

17 https://www.elsoldedurango.com.mx/analisis/tip...tip...-365438 
2.html (dostęp: 27.06.2018). 
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wyjątkową miłością jest ofiarą i symbolem podłego traktowa-

nia i pogardy. Taki sposób konceptualizacji psa degraduje 

człowieka do poziomu istoty najniższego rzędu. Na przykład: 

 
(14) Fiscal y acusación insisten en que el joven Alexandru 

fue "tratado como un perro", las pruebas periciales 

con los restos biológicos del joven avalan según su 

versión que el joven trató de agarrarse a la barandilla 

antes de ser empujado al agua (...)18. 

 

 W podobnej konwencji, bazującej na deprecjacji psa, 

utrzymany jest zwrot morir como un perro [umrzeć jak pies], 

który obejmuje tragiczny los: opuszczenie, odrzucenie i śmierć 

w zapomnieniu w warunkach niegodnych człowieka. Pies sym-

bolizuje dewaluację ludzkiego życia i śmierci. Na przykład: 

 

(15) Mi hermano murió como un perro, no se merecía 

esto19. 

 

 W sytuacji komunikacyjnej wymagającej odniesienia 

do samotności i braku jakiejkolwiek bliskiej osoby język hisz-

pański dysponuje zwrotem no tener perro que ladre [*nie mieć 

(nawet) psa, który by szczekał]. Pies, prototypowo kojarzony 

z przyjaźnią, jest wykładnią osamotnienia i wykluczenia poza 

społeczeństwo. Na przykład: 

 
(16) Entonces ni para que salir, no hay prisa ni perro que 

nos ladre20. 

 
18 https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2018/05/ 04/fisca 

lia-acusacion-particular-esmorga-defienden/2098916.html (dos- 
tęp: 27.06.2018). 

19 https://www.elciudadanoweb.com/vidas-fragiles-estoy-prepara do-
se-despidio-el-joven-asesinado-en-tablada/ (dostęp: 27.06. 2018). 
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 Związek frazeologiczny como a los perros en misa [*jak 

psy na mszy] suponuje obecność psa jako niepożądaną, niepo-

trzebną i zawadzającą. Jak przyznaje Valencia-Espinoza 

(2010: 601) zwrot ten werbalizuje sytuację lub osobę zbędną 

lub nie mającą żadnego związku z kontekstem, o którym ak-

tualnie mowa. W języku polskim należy go zatem tłumaczyć 

jako piąte koło u wozu lub potrzebny jak umarłemu kadzidło. 

Na przykład: 

 
(17) „A esa empresa en mi gobierno le ha ido como a los 

perros en misa”, luego afirmó que” esa empresa” había 

querido participar en 20 contratos pero solamente 

había ganado uno21. 

  

 Silnie zakorzeniony w kulturze języka polskiego jest 

potoczny, daleki od kurtuazji slogan „koryto to samo, tylko 

świnie się zmieniają”. Ma on swoje zastosowanie głównie  

w dyskursie politycznym, szczególnie w okresie kampanii 

wyborczej. Metaforyka świni podkreśla konsumpcyjny cha-

rakter uprawianej działalności politycznej, ukierunkowanej 

na zaspokajanie jedynie własnych potrzeb. W języku hiszpań-

skim okrytą złą sławą rolę świni przejmuje pies, będący pod-

miotem zwrotu son los mismos perros con distinto(s) collar(es) 

[*te same psy, z innymi łańcuchami]. Taka retoryka znajduje 

swoje zastosowanie w kontekście pozornej tylko zmiany na 

państwowych stanowiskach, podczas gdy, w efekcie, nie na-

stępują żadne korzystne dla ogółu społeczeństwa rozwiązania 

systemowe. Taka postawa – egoizm, dbałość o wyłącznie wła-

 
20https://www.milenio.com/opinion/emiliano-perez-cruz/Cronica 

/carguen-algo-pa-l-caco (dostęp: 27.06.2018). 
21 https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/como-a-lo 

s-perros-en-misa-FX6189106 (dostęp: 27.06.2018). 
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sny interes, brak względu na los pozostałych – prowadzi do 

manifestacji powszechnego społecznego niezadowolenia, a na-

wet pogardy w stosunku do osób zaangażowanych w świat 

polityki i ich nieefektywnej działalności. 

 
(18) Por tanto, si lo que promete la ministra es, como 

vulgarmente se dice, el mismo perro pero con distinto 

collar, pues habrá demostrado que vende tan bien la 

propaganda como maquilla (…)22. 

 

 Powiedzenie perro labrador, poco mordedor [*szcze-

kający pies gryzie mało] posiada w języku polskim ekwiwa-

lent zawierający inny zoologizm, a mianowicie: krowa, która 

dużo ryczy, mało mleka daje. Mowa o sytuacji, w której nad-

mierna aktywność w słownych, śmiałych deklaracjach nie 

przekłada się, nawet w najmniejszym stopniu na rzeczywistą 

efektywność w działaniu. W tym przypadku pies jest bohate-

rem przechwałek, obietnic bez pokrycia, jest symbolem nie-

skuteczności lub bierności w podejmowaniu inicjatyw. W tym 

samym spektrum referencyjnym rozróżnić możemy zwrot  

o przeciwnym wektorze znaczeniowym: al perro callado, 

míralo con cuidado [*na cichego psa patrz z ostrożnością]. 

Mowa o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, 

dystansu i ograniczonego zaufania w stosunku do kogoś  

w sytuacji, w której nieufność ta nie jest pozornie wymagana. 

W obu przypadkach pies wywołuje negatywne konotacje i traci 

swój zakorzeniony w kulturze autorytet w zakresie wierności  

i zaufania. Na przykład: 

 

 
22 https://elfarodemelilla.es/los-planes-de-empleo-y-las-promesas-

de-la-ministra-valerio/ (dostęp: 27.06.2018). 
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(19) Pero Vox es mucho más sabia: no morderás a quien te 

da de comer. Este principio bíblico se hace realidad en la 

política española. La ultraderecha, simbolizada en Vox, 

ladró al PP andaluz, pero no pasó de eso. Ya es sabido: 

perro ladrador, poco mordedor. Vox, que sostiene al 

Gobierno andaluz, retiró la enmienda a la totalidad a la 

Ley de Presupuestos andaluces y Moreno Bonilla respiró 

con mesurada tranquilidad23. 

 

 Powiedzenie por dinero baila el perro [*za pieniądze to 

i pies zatańczy], które współgra z aktualnym przekazem kul-

turowym (bądź bogaty, kupuj, konsumuj, osiągnij sukces!) 

wyraża wartość dóbr materialnych we współczesnym świecie, 

w którym wszystko, nawet miłość psa, ma swoją cenę. Zwrot 

ten stawia psa w roli koniunkturalisty, oportunisty gotowego 

do kompromisów etycznych, kwestionuje jego bezinteresow-

ność, bezwarunkową miłość i oddanie, czyli aspekty stano-

wiące o jego tożsamości i budzące od zawsze podziw u czło-

wieka. Pies odzwierciedla współcześnie panujący materializm 

i relatywizm moralny. Na przykład: 

 
(20) (…) ya sabe él que con dinero baila el perro y hay 

muchos sicarios ligados a esos pillos que siguen hacien-

do de las suyas y de las otras en todo el estado24. 

 

 Analizę zakończymy zwrotem como el perro del 

hortelano [jak pies ogrodnika], który eksponuje postawę 

egoistyczną. Człowiek będący „psem ogrodnika” utrudnia lub 

uniemożliwia innym ludziom korzystanie lub dostęp do dóbr 
 

23 https://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2019/06/15/gobie 
rno-andaluz-rehen-vox/1095596.html (dostęp: 27.06.2018). 

24 https://www.nssoaxaca.com/2018/05/27/que-no-nos-tachen-de 
-fifis/ (dostęp: 27.06.2018). 
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(materialnych lub niematerialnych), z których sam nigdy nie 

skorzysta. Ocena psa jest jednoznacznie negatywna, zupełnie 

sprzeczna z ideą szlachetności, altruizmu i ofiarności przypi-

sywaną psu na przestrzeni wieków. Na przykład:  

 
(21) Si existe esa oferta sería recomendable que Ciudadanos 

dejara de actuar como el perro del hortelano cuando sa-

be que puede evitar aquello que denuncia25. 

 

 Podsumowując, na podstawie analizy dostępnych 

zwrotów językowych należy stwierdzić, że zoonim pies posia-

da zaskakująco niski status w systemie leksykalnym języka 

hiszpańskiego, co nie koresponduje ze społeczną, pozytywną 

percepcją psa w kulturze europejskiej. Spośród 20 analizowa-

nych przykładów, w zaledwie trzech przypadkach stwierdzili-

śmy znaczenie pozytywne: pies jest miarą bogactwa, dobroby-

tu, luksusu a także gwarancją doświadczenia, mądrości i za-

radności życiowej. Stanowi zatem domenę dla metafory suk-

cesu. Większość hiszpańskich zwrotów (16 analizowanych 

przez nas przykładów) zawierających zoonim perro niesie 

jednak treści negatywne i przedstawia niekorzystny profil 

psa. Dominują u psa cechy o charakterze pejoratywnym: wro-

gość, agresja, egoizm, oportunizm. Pies stanowi narzędzie 

ofensywy zarówno fizycznej, jak i werbalnej. Pies konstruuje 

metaforę niepowodzenia, która obejmuje słabość, bierność, 

bezradność, nieskuteczność, naiwność. Pies jest obiektem 

pogardy, poniżenia i lekceważenia. Jego los jest tragiczny, 

pozbawiony godności, naznaczony samotnością, odrzuceniem 

i wykluczeniem społecznym, jest pasmem nieszczęść. Obec-

 
25 https://elpais.com/elpais/2018/06/26/opinion/1561571783_6 

83676.html (dostęp: 27.06.2018). 
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ność psa implikuje brak miłości, wierności, przyjaźni, altrui-

zmu, bezinteresowności a także wiarygodności. W skrajnych 

przypadkach pies oznacza również dehumanizację. Wymie-

nione negatywne aspekty życia psa konstytuują bardzo pro-

duktywną metaforę porażki, co stawia go na najniższym 

szczeblu hierarchii (zarówno społecznej, jak i w rzeczywisto-

ści językowej). Dyskredytacja psa na poziomie języka na tle 

jego ważnej funkcji społecznej jest zaskakująca i dekonstruuje 

archetyp psa - najlepszego przyjaciela człowieka.  

 

 
Summary: The lexical system of the Spanish language possesses numer-

ous expressions which contain zoonyms, the common name for a kind of 

animal. The animal imagery is an appealing research subject, due to the fact 

that it represents human beings and their characteristics. The aim of this 

paper is to determine the status of the dog in the Spanish language system. 

For this purpose it is crucial to name humans’ life aspects and characteris-

tics that dog represents. Meanings of expressions containing word “perro” 

on the basis of RAE and CVC dictionaries will be analysed. The investigation 

has shown, that the status of the dog is surprisingly low. It goes against the 

common, positive image of the dog in the European culture. Phrases indicat-

ing zoonym “perro” are mostly used in the pejorative context and determine 

negative qualities of human beings. 
 

Keywords: zoonyms, dog, metaphor, Spanish language  
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Wszystkie psy Andrzeja Stasiuka    

 

 

 

 Niniejszy szkic jest próbą prezentacji sposobu, w jaki 

Andrzej Stasiuk – autor Jadąc do Babadag, przedstawia psa  

w rozmaitych kulturowych kontekstach. Ponadto sceny i ob-

razy naszkicowane przez polskiego pisarza zostaną porówna-

ne z angielskim wydaniem książki pod tytułem On the Road to 

Babadag. Travels in the Other Europe. Polski tytuł pochodzi  

z 2004 roku natomiast angielski przekład został po raz pierw-

szy wydany w roku 2011. Tłumaczem książki jest Michael 

Kandel. Wybór fragmentów poddanych analizie skupia się 

wokół trzech powtarzających się konceptów psa występują-

cych w książce: psa wzbudzającego strach, psa jako samotne-

go i ubogiego wędrowca oraz psa–kundla. Cytowane akapity 

bywają dość rozległe, jednak w przypadku prozy Stasiuka 

takie ujęcie jest niezbędne ponieważ pozwala przyswoić peł-

ny kontekst scen budowanych przez autora w sposób pieczo-

łowity i niezwykle subtelny zarazem. Jadąc do Babadag to 

książka, która jest przede wszystkim zapisem obserwacji pi-

sarza czynionych na podstawie podróży do tej części Europy, 

która nie stanowi tradycyjnego celu turystycznych wizyt. Uza-

sadnione wydaje się zatem, że im szerszy kontekst jest 

przedmiotem analizy, tym bardziej wieloaspektowe konkluzje 
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można uzyskać. Powyższe przyświecało autorowi niniejszego 

opracowania podczas redagowania tekstu.  

 

Pies wzbudzający strach 

 

 Liczne peregrynacje Stasiuka obejmują Węgry. Dzieje 

się to niemal bezwzględnie i naturalnie. Oto są Węgry jako 

przystanek w podróży, Węgry jako punkt docelowy, w końcu 

Węgry jako literacka rzeczywistość. Już w 2006 roku, w książ-

ce pod tytułem Fado, wydaje się Stasiuk uzasadniać technicz-

ne uwarunkowania takiego stanu rzeczy: „Za kilka dni spakuję 

się, wsiądę do auta i wyruszę do Belgradu. Pojadę przez Sło-

wację, Węgry i Rumunię”1. Jeśli do Europy, to zawsze w ten 

sam sposób; do Węgier, przez Węgry lub w ‘węgierskim towa-

rzystwie’: „Tak, to są moje Węgry. Mogę je zabrać ze sobą, 

przenieść w dowolne miejsce i nic nie utracą ze swojej wyra-

zistości. Są jak negatyw albo jak slajd, który prześwietlam 

światłem pamięci”2. 

 A więc podróż do Europy3, chęć obcowania z obcością, 

innością, doznanie innej Europy, Europy mniej znanej, rzadziej 

odwiedzanej, Europy zapomnianej, ale nie mniej cennej. Choć 

nie w kontekście Węgier, zauważa Stasiuk w Jadąc do Baba-

dag:  

 

 
1 Stasiuk A., Fado, Wołowiec 2006, s. 38. 
2 Stasiuk A., Jadąc do Babadag, Wołowiec 2008, s. 239. 
3 Stosuję tutaj naturalnie skrót myślowy, mając na uwadze sposób w 

jaki Stasiuk integruje swoje opisy podróży z własnym doświad-
czeniem polskości. Jest to, po pierwsze, rola widza, po drugie, rola 
widza, który nie pozostaje bezstronny wobec obcej historii inter-
pretowanej oczami przybysza, a więc obcego. 
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Tak, wszyscy powinni tam pojechać. A przynajmniej ci, którzy 

wymieniają nazwę „Europa”. To powinien być obrzęd inicjacyjny, 

ponieważ Albania jest podświadomością tego kontynentu. Tak, 

Albania, to europejskie id, to jest lęk, który nawiedza nocą śpiący 

Paryż, Londyn i Frankfurt nad Menem. To jest ciemna studnia,  

w głąb której powinni zerknąć ci, którym wydaje się, że bieg rze-

czy został ustalony raz na zawsze4.  

 

Te podświadome konfrontacje dwóch Europ, skutek troski ale 

i w efekcie pewien zarzut w stosunku do tzw. ‘Zachodu’ nie 

niosą ze sobą złych intencji, oto bowiem stwierdza Stasiuk  

w rozmowie z Dorotą Wodecką: „Prawdziwa wolność jest 

samotnością. Bez poglądów, bez niczego. Pustka. I definiujesz 

swoją samotność wobec świata”5. Tak jak w przekładzie,  

a w szczególności w przypadku przekładu literackiego, jak 

stwierdza Magda Heydel, „Przekład literatury to przestrzeń,  

w której stawką komunikacyjnej gry nie jest skuteczność  

i wydajność, ale coś znacznie istotniejszego – spotkania mimo 

różnic i trudności, zwłaszcza jeśli są one duże”6. Bez wątpienia 

można dostrzec u Stasiuka i Heydel paralelne intencje i są to 

intencje z gruntu osadzone w humanistycznej idei spotkania  

i akceptacji innego, a przede wszystkim wyzbyte z wartościu-

jących porównań.  

 Za innością, która wzbudzać może wachlarz uczuć; od 

agresji do akceptacji, na zapomnieniu kończąc, kroczyć musi 

marginalizacja i jak w przeźroczach dostrzec można u Stasiu-

ka wybrzmiewające tony takiego spojrzenia. W książce pt. 

 
4 Stasiuk A., Jadąc do Babadag, dz. cyt., s. 119. 
5 Stasiuk A. & Wodecka D., Życie to jednak strata jest. Andrzej Stasiuk 

w rozmowach z Dorotą Wodecką, Wołowiec/Warszawa 2015, s. 8. 
6 Heydel M., Zamieszkać w podróży, w: Tygodnik powszechny. Odna-

lezione w tłumaczeniu, red. Michał Sowiński, Kraków, nr 14/2019. 
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Dojczland (2007), wyruszamy z autorem do nowoczesnych 

Niemiec, szuka w nich jednak Stasiuk instynktownie znajo-

mych odbić: „Jednak powoli się przyzwyczajam i właściwie 

lubię lotniska. Przypominają mieszkanie przy Lindenstrasse. 

Też są uspokajająco szare. Czasami jest prawie pusto i można 

iść pół kilometra, odczytując numery kolejnych wyjść”7, by 

chwilę później dodać: „Na odlot do Skopje czeka siedem osób. 

Następne stanowiska są martwe. Komputery śpią. Pali się 

zapomniany napis „Kiszyniów”8. Europa zapomniana, Europa 

która w oczach modernistycznej części kontynentu nie sta-

nowi nawet przystanku w podróży, choć istnieje na mapie, 

uwzględniona jest niejako tylko technicznie, jej historia jest 

zapomniana, jest historią zasłyszaną, zmitologizowaną, czy 

wręcz właśnie zmarginalizowaną. Sam Stasiuk nie jest wolny 

od mitologizujących wspomnień, które dostarcza mu zarówno 

krajobraz, jak i literatura: „Ale na to wszystko będą się nakła-

dały wspomnienia lektur o tych stronach, pamięć o pisarzach 

żyjących i zmarłych, literackie pejzaże i zdarzenia, które na 

równi z tymi realnymi, zza okna auta czy pociągu, tworzyły 

najtrwalszą i niepowtarzalną rzeczywistość”9. Zdjęcie autor-

stwa węgierskiego fotografa André Kertésza, zmarłego w 1985 

roku, może posłużyć jako trafne podsumowanie powyższych 

uwag. Jest to także zdjęcie, które zamieszcza Stasiuk na stro-

nach swego Jadąc do Babadag, a komentarz samego autora 

odsłania nam widza, dla którego odmienny bagaż doświad-

czeń nie stanowi bynajmniej powodu do zajęcia pozycji widza 

obserwującego egzotyczny spektakl z pozycji nadrzędności,  

a wręcz przeciwnie: 

 
7 Stasiuk A., Dojczland, Wołowiec 2012, s.37. 
8 Tamże. 
9 Stasiuk A., Fado, dz. cyt., s. 38. 
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W tych wszystkich miejscach na przejrzysty ekran przestrzeni 

nakładał się André Kertész z 1921 roku, jakby właśnie wtedy za-

trzymał się czas i teraźniejszość okazywała się przez to pomyłką, 

kpiną albo zdradą, jakby moja obecność w tych miejscach była 

anachronizmem i skandalem, ponieważ przybyłem z przyszłości, 

lecz wcale przez to nie byłem mądrzejszy, a tylko bardziej prze-

rażony. Przestrzeń tego zdjęcia hipnotyzuje mnie i wszystkie mo-

je podróże służą tylko temu, by w końcu odnaleźć ukryte przej-

ście do jej wnętrza10. 

 

 
Il. 1 

 
10 Stasiuk A., Jadąc do Babadag, dz. cyt., s. 210. 



WSZYSTKIE PSY ANDRZEJA STASIUKA… 

 

 
80 

Na zdjęciu dzieje się tak dużo, że warto odesłać czytelnika do 

Jadąc do Babadag, aby zapoznał się z tym, jak zdjęcie interpre-

tuje Stasiuk oraz dlaczego stwierdza autor, że „Niewykluczone 

[jest], że wszystko, co napisałem do tej pory, zaczęło się od tej 

fotografii”11. 

 Spróbujmy zatem w zarysowanym kontekście przyj-

rzeć się (rozpoznać się?) obrazowi, w którym pamięć autora 

zabiera nas na przejście graniczne między Węgrami a dzisiej-

szą Słowacją. Historia dotyczy czasów, gdy w Europie istnieją 

jeszcze odprawy graniczne, a swobodny ruch między pań-

stwami Unii Europejskiej czeka na wprowadzenie. Wydarze-

nie to z kolei skłania autora do następującej osobliwej remini-

scencji: 
 

W ogóle lubię węgierskich grenszuców. Zwłaszcza na przejściu 

w Sátoraljaújhely latem. Są rozleniwieni, trochę porozpinani, ka-

bury zwisają niedbale, poruszają się z godnością, jakby chcieli 

powiedzieć: kiedyś to wszystko było nasze, ale zachciało się wam 

Trianon i teraz musicie stać w tych zasranych kolejkach. Mówię 

im „jo napot” i jakoś mnie puszczają. To „jo napot” jest na cześć 

jednego pogranicznika z kolejowego przejścia w Lőkösháza. 

Wracałem wtedy z Sybina i była jakaś piąta rano. Pojawił się na 

końcu korytarza, a moje serce struchlało. Miał dwa i pół metra 

wzrostu, ogoloną na łyso głowę, polowy mundur, w którym ledwo 

się mieścił, i jakiegoś gigantycznego gana przy boku. Wyglądał jak 

jakiś pies wojny, zmutowany najemnik. Usiadłem w przedziale, 

położyłem dłonie na kolanach i wstrzymałem oddech. Potem 

drzwi się otworzyły, zobaczyłem wielką, uśmiechniętą gębę  

i usłyszałem: „Dzień dobry, całuję rączki… Tak się to mówi? Nar-

kotyki, broń, materiały, semtex? Nie?”. „Dziękuję”. „Do widzenia, 

całuję rączki… Tak się to mówi?”. I zniknął12.  

 
11 Stasiuk A., Jadąc do Babadag, dz. cyt., s. 209. 
12 Tamże, s. 212 (emfaza dodana – przyp. aut.). 
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W istocie kontekst przytoczonego fragmentu zawiera opis 

dwóch sytuacji przekraczania granicy, przy czym jeden sta-

nowi tło i jest powodem dla którego, jako wspomnienie, po-

jawia się drugi. Pierwsze skrzypce odgrywa tu strażnik gra-

niczny, który nigdy nie zostaje w ten sposób nazwany. W miej-

sce neutralnego znaczeniowo ‘strażnika granicznego’, mamy tu 

bowiem ‘grenszuców’ i wybór tego wyrazu nie może pozostać 

bez wpływu na to, co dzieje się w dalszej części fragmentu. 

Słowo ‘grenszuc’ jest spolszczonym wyrazem pochodzenia 

niemieckiego (‘Grenzschutz’) i oznacza paramilitarną forma-

cję ochotniczą, która w istocie miała chronić wschodnie części 

niemieckich ziem przed ich odłączeniem od III Rzeszy. Orga-

nizacja ta powstała tuż po I wojnie światowej i w polskiej hi-

storii odznaczyła się udziałem w licznych represjach, skierowa-

nych przede wszystkim przeciwko ludności cywilnej. W takim 

kontekście interpretacja otwierającego fragment zdania wyda-

je się być jednoznaczna; patrzymy tu oczami autora, którego 

stosunek do tzw. ‘pograniczników’ nie jest bynajmniej pozy-

tywny – jest to też obraz pewnego ducha ówczesnych czasów, 

czasów głębokiego komunizmu w tej części świata, gdzie nie-

ufność wobec władzy oraz wzmożona czujność wobec jej za-

straszających poczynań były codziennością – i stosunek ten 

trafnie obrazuje krótkie, choć żartobliwe zdanie z innej książ-

ki Stasiuka Nie ma ekspresów przy żółtych drogach (2013),  

w której autor wyznaje: „Węszę tam, gdzie przedtem mieli 

wstęp tylko strażnicy i celnicy. Jest coś niesamowitego w miej-

scach, które opuściła władza. Natychmiast stają się zupełnie 

nieprzydatne i osierocone”13.  

 
13 Stasiuk A., Nie ma ekspresów przy żółtych drogach, Wołowiec 2013,  

s. 151. 
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 A więc patrzymy na grenszuca, który konotuje pejora-

tywny obraz strażnika granicznego i który jest jednocześnie 

uosobieniem władzy. To on bowiem ustanawia reguły prze-

kraczania granicy, reguły które prawie zawsze są łamane: „No 

więc nie zawsze stemplują, ale też nie zawsze się czepiają,  

że nie wbili. Nie ma tutaj reguł”14. Na ten obraz z kolei nakłada 

Stasiuk kolejne przeźrocze, mianowicie uzbrojonego („jakiś gi-

gantyczny gan przy boku”), umundurowanego („polowy mun-

dur”), niezwykle wysokiego („miał dwa i pół metra wzrostu”) 

pogranicznika stacjonującego na granicy rumuńsko–węgier-

skiej. Mamy więc grenszuca posiadającego wszystkie esencjal-

ne atrybuty władzy, a jego powaga i roztaczający się wokół 

niego strach jest dodatkowo wzmocniony widokiem „ogolonej 

na łyso głowy”. W tych warunkach przedstawia nam autor 

dobitne podsumowanie jego wyglądu, oznajmiając, że „wyglą-

dał jak jakiś pies wojny”, a nawet, ponownie nie powściągając 

humoru, jak „zmutowany najemnik”. Zobaczmy zatem ile z tych 

gróźb udało się uratować Michaelowi Kandelowi w angielskim 

tłumaczeniu tego fragmentu:  

 
Generally I like Hungarian border guards. Particularly at Sátoralja-

újhely in the summer. They’re lazy, a bit unbuttoned-unbuckled, 

holsters hanging carelessly, but they move with dignity, as if to say, 

Once this was all ours, but you wanted Trianon, so now you have to 

stand in this stupid line. I say “jo napot” to them, and they let me by. 

This jo napot I owe to a border guard on a train at a crossing at 

Lőkösháza. I was returning then from Sibiu, and it was something 

like five in the morning. The man appeared at the end of a corridor, 

and my heart sank. He was two and a half metres high, had a head 

shaved bald, wore a field jacket much too small for him, and carried 

an enormous gun at his side. A dog of war, a mutant mercenary.  

 
14 Stasiuk A., Jadąc do Babadag, dz. cyt., s. 212. 



 BARTŁOMIEJ BIEGAJŁO 

 

 
83 

I sat in my compartment, put my hands on my knees, and held my 

breath. Then the door opened, I saw a big smile, and heard, in 

Polish, “Hello, your humble servant – is that how you say it? Any 

drugs, weapons, pornography, Semtex? No? Thank you. Toodle–oo – 

is that how you say it?” And he was gone15.  

 

Możemy tu odnaleźć obraz „psa wojny”, tłumacz stosuje bo-

wiem zwrot „a dog of war”16, z dużą dozą pewności można 

uznać te dwa zwroty za ekwiwalentne – konotują podobny 

obraz wojennego najemnika („mercenary”), którym zgodnie  

z oryginałem jest także „mutant” (w języku polskim: „zmuto-

wany”), a więc zachowany został również element humory-

styczny. Wydaje się zatem, że angielski czytelnik otrzymuje 

wiarygodną treść: pogranicznik jest odpowiednio wysoki 

(„was two and a half metres high”), łysy („head a head shaved 

bald”), ubrany w mundur (trafne „field jacket”) i ponadto jest 

także uzbrojony („carried an enormous gun at his side”). Jed-

nak gdy rozważymy omówiony już wyżej koncept ‘grenszuca’ 

i jego angielskiego odpowiednika w postaci ‘border guards’, 

można odnieść wrażenie, że następuje w tym miejscu pewna 

strata znaczeniowa. Angielskie ‘border guards’ nie oddaje  

w żadnej mierze konotacji zawartej inherentnie w polskim 

terminie ‘grenszuc’. Brak tu ironii połączonej z poczuciem 

oczywistego strachu („Usiadłem w przedziale, położyłem dło-

nie na kolanach i wstrzymałem oddech”) i choć cytowane 

 
15 Stasiuk A., On the Road to Babadag. Travels in the Other Europe, tłum. 

Michael Kandel, London 2012, s. 168 (emfaza dodana – przyp. aut.). 
16 Angielski zwrot „a dog of war” ma swoje korzenie w shakespea-

re’owskiej sztuce pod tytułem Juliusz Cezar, w której pada zdanie 
zawierające zwrot „the dogs of war”. Nie będziemy w tym miejscu 
przenosić czytelnika w odmienną literacką rzeczywistość i pozo-
staniemy przy konstatacji, że polskie i angielskie zwroty mają zbli-
żone konotacje.  
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zdanie w wersji angielskiej wiernie oddaje intencje oryginału 

(„I sat in my compartment, put my hands on my knees, and 

held my breath”), Stasiuk dzieli się z czytelnikiem zaskocze-

niem jakiego jest świadkiem chwilę później: „zobaczyłem 

wielką uśmiechniętą gębę”, podczas gdy tłumacz pisze po 

prostu: „I saw a big smile”. Trudno uznać za paralelne znacze-

niowo „uśmiechnięta gęba” z angielskim „big smile”. „Gęba” 

bowiem cały czas wskazuje na pewien strach, topniejący już 

co prawda, tym bardziej, że jest to gęba „uśmiechnięta”, nie-

mniej jednak cały czas zwrot ten utrzymuje w polskim czytel-

niku poczucie zagrożenia; swoista szorstkość polskiego wyra-

zu, a nawet konotowanie właściwości odrażających znika  

w przekładzie Kandela. „Gęba” jest zatem „uśmiechnięta”  

i dopiero wtedy pozwala Stasiuk napięciu opaść, pada bo-

wiem lista zaskakujących i kontrastujących z dotychczasową 

atmosferą tekstu pozdrowień: „całuję rączki”, „dzień dobry”, 

„do widzenia”, „dziękuję” wypowiedzianych przez Węgra  

w języku polskim. Tłumacz stosuje w tym miejscu charaktery-

styczne angielskie zwroty grzecznościowe i nie będziemy kru-

szyć kopii o zasadność ich użycia, są bowiem arsenałem, któ-

rym angielski tłumacz dysponuje i nie sprawiają w omawia-

nym kontekście wrażenia jakoby znaczeniowo odstępowały 

od polskiego tekstu. Strata obejmuje nieobecne odniesienie do 

historycznie nacechowanego terminu „grenszuc” oraz niejako 

przedwczesną utratę napięcia spowodowaną użyciem zwrotu 

„a big smile” w miejsce polskiej „uśmiechniętej gęby”. Niena-

ruszone jednak w obu tekstach pozostają konotacje psa, jako 

istoty wzbudzającej lęk i zagrożenie.  
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Pies jako samotny i ubogi wędrowiec 

 

 Jesteśmy na Bałkanach, w wędrówce przez byłą Jugo-

sławię, zmęczoną cierpieniem, animozjami, wstającą z kolan. 

W jednym zwięzłym opisie proponuje Stasiuk podróż przez 

dzieje tej części Europy:  

 

Tak, tak, Bałkany to kraina cudów: w państwie, którego właści-

wie jeszcze nie ma, w państwie, które jeszcze parę lat temu brało 

udział w wojnie, i to po niewłaściwej stronie, w państwie, które 

było bombardowane przez samoloty NATO, w państwie, którego 

głównym źródłem dochodu jeszcze niedawno był przemyt, a pań-

stwie, o którym Europa ma mgliste pojęcie albo nie ma go w ogóle 

– w tym państwie płaci się w Euro. Wszędzie17. 

 

 Obraz psa jako samotnego wędrowca, ubogiego ob-

serwatora, zajętego swoimi sprawami, któremu wystarcza 

codzienność jest dla polskiego czytelnika w tak zaznaczonym 

kontekście czymś intuicyjnym i zarazem bardzo sugestyw-

nym. Obraz taki uznać należy za Jerzym Bartmińskim18 jako 

treść „danych przyjęzykowych”, przez co rozumie lubelski 

badacz „całą relewantną komunikacyjnie i utrwaloną społecz-

nie wiedzę o świecie, wiedzę wspólną nadawcy i odbiorcy”19. 

Pozostaje kwestią otwartą, czy taki obraz psa znajdzie swoje 

wierne odbicie w angielskim przekładzie.  

 
17 Stasiuk A., Fado, dz. cyt., s. 45. 
18 Bartmiński J., O językowym obrazie świata Polaków końca XX wie-

ku, w: Polskie wartości w europejskiej aksjosferze, red. Stanisława 

Niebrzegowska–Bartmińska, Marta Nowosad–Bakalarczyk, Sebastian 

Wasiuta, Lublin 2014, s. 198. 
19 Tamże, s. 199. 
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 Zajrzyjmy więc razem z autorem Jadąc do Babadag do 

Chorwacji:  
 

O ósmej rano piłem kawę i widziałem, jak biały prom płynie  

z Puli do Wenecji. Kelnerka starła resztki deszczu z mojego stoli-

ka. W knajpce leciało Buena Vista. Mały piesek wbiegł do środ-

ka, obsikał nogę krzesła i spokojnie wyszedł. Wnętrze było 

ciemne, drewniane, przypominało stary statek, ale wolałem sie-

dzieć na zewnątrz i patrzeć, jak powietrze robi się coraz jaśniej-

sze. Wokół portowego basenu uwijały się furgonetki. Maszty 

jachtów kołysały się jak niezdecydowane wskazówki. Para sta-

ruszków nieopodal rozmawiała po włosku. Wciąż zjawiały się 

nowe koty. Wygrzewały się na wielkich głazach rzuconych 

wzdłuż nabrzeża. To miejsce było spokojne i nierzeczywiste. Ni-

czego nie przypominało, niczego nie przywodziło na myśl poza 

dość ogólną ideą harmonii. Ósma rano, słońce, kawa, biały prom  

i kubańska muzyka układały się w spełnienie jakiegoś eklektycz-

nego snu20.  

 

Fragment jest sceną porannej, portowej krzątaniny, w której 

każdy uczestnik zajęty jest swoją codziennością. Ruchy postaci 

wykonywane są niemal automatycznie, prozaiczne obowiązki 

nie wymagają większego skupienia, przy czym nakłada się 

tutaj na siebie obraz nieodzowności („kelnerka starła resztki 

deszczu z mojego stolika”) i pośpiechu („wokół portowego 

basenu uwijały się furgonetki”) i spowolniony, wakacyjny 

rytm („para staruszków nieopodal rozmawiała po włosku”). 

Jak sam autor spostrzega, to miejsce „niczego nie przypomina-

ło, niczego nie przywodziło na myśl poza dość ogólną ideą 

harmonii”. Pojawia się wreszcie nasz główny bohater (choć 

nielinearnie), „mały piesek”, niezapraszany przez nikogo, nie-

 
20 Stasiuk A., Jadąc do Babadag, dz. cyt., s. 103 (emfaza dodana – 

przyp. aut.). 
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zauważony i niedostrzegany, jakby z innej, sąsiedniej sceny, 

wtapia się w idylliczny portowy obraz, dokonuje rekonesansu, 

„obsikuje nogę krzesła”, po czym wraca do swego świata zu-

pełnie nie niepokojony przez postronne osoby. Angielski 

przekład sceny wygląda następująco: 

 
At eight in the morning I sipped coffee and watched the white 

ferry leave Pula for Venice. The waitress wiped the raindrops off 

my table. From a pub wafted Buena Vista Social Club. A little dog 

ran inside, lifted its leg to the leg of a chair, pissed, calmly 

departed. It was dim within, all wood, like an old ship, but I pre-

ferred to sit outside and see the air brighten. The delivery vans 

busy around the marina. The masts of yachts moving like uncer-

tain needles on dials. A couple of old women chatting in Italian. 

More and more cats. They warmed themselves on the boulders 

along the beach. A quiet, unreal place, this, resembling no other, 

bringing to mind nothing but the abstract idea of harmony. Eight 

in the morning, sun, coffee, a white ferry, and Cuban music: an 

eclectic dream come to life21.  

 

W tłumaczeniu Kandela rzeczywiście poznajemy psa ukaza-

nego jako „a little dog” i słusznie, zachodzi bowiem pokusa, 

aby angielski wyraz ‘little’ zastąpić innym wyrazem, niosącym 

bardziej namacalną treść ‘bycia małym/niewielkim’ – z po-

wodzeniem spełnia tę funkcję wyraz ‘small’ – ‘a small dog’. Jak 

zauważa Jerzy Jarniewicz, pamiętać jednak należy, że „oprócz 

small mamy w języku angielskim przymiotnik little, który nie 

jest neutralny i poza informowaniem o niewielkich rozmia-

rach przedmiotu konotuje wartościowanie pozytywne”22. Tak 

 
21 Stasiuk A., On the Road to Babadag. Travels in the Other Europe, dz. 

cyt., s. 80 (emfaza dodana – przyp. aut.). 
22 Stasiuk A., Jadąc do Babadag, dz. cyt., s. 109. 
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też dzieje się w przypadku angielskiej wersji „małego pieska” 

– staje się on dostatecznie mały i przyjazny zarazem, wzbudza 

pozytywne konotacje. Można uznać ten fragment ‘przyjęzy-

kowych danych’ za paralelny dla języka polskiego i angiel-

skiego.  

 Tymczasem kwestia fizjologicznej czynności, której 

oddaje się „mały piesek” wydaje się być opisana w nieco od-

mienny sposób. Otóż oryginał mówi o piesku, który, ni mniej 

ni więcej, „obsikał nogę krzesła i spokojnie wyszedł”, podczas 

gdy tłumaczenie opisuje to zdarzenie słowami „lifted its leg to 

the leg of a chair, pissed, and calmly departed”. Angielski 

przekład modyfikuje obraz niezauważonego, ale też niewin-

nego psa. Polski autor wyraźnie wkomponowuje przechodzą-

cego pieska do swego obrazu, pojawienie się ‘jego’ – pieska 

jest tylko chwilowym odwróceniem uwagi czytelnika, panuje 

tu jednak niezmiennie harmonia leksykalna, niezaburzona 

użyciem nacechowanego emocjonalnie wyrazu, który grani-

czyłby z wulgarnością. Co więcej, uznać można za uzasadnio-

ne umieszczenie nie tylko neutralnego, ale także w pewnej 

mierze dziecinnego wyrazu ‘obsikał’ właśnie w kontekście 

‘małego pieska’ – samotnego, zwyczajnego, niewyróżniającego 

się szczególnymi cechami, który w spokoju opuszcza ‘knajp-

kę’. Tłumacz, decydując się na wyraz ‘piss’ sprawia, że ‘a little 

dog’ przestaje być już integralną częścią sceny, przeciwnie, 

czytelnik rozpoznaje jego ostentację („lifted its lef to the leg of 

a chair”), za którą podąża ostentacyjna czynność („piss”), po 

czym z niemniej ostentacyjnymi manierami odchodzi („calmly 

departed”). Można odnieść wrażenie, że niewinność małego 

pieska obecna w oryginale, ustępuje miejsca dumie, czy wręcz 

wyniosłości. Tekst źródłowy sugeruje podobne konotacje.  

 Bliźniaczą scenę możemy rozpoznać w poniższym 

przykładzie: 
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Któregoś dnia latem osiemdziesiątego trzeciego lub czwartego 

dojechałem stopem do Słubic i po drugiej stronie rzeki zobaczy-

łem Frankfurt. Było późne popołudnie. Nad wodą wisiało wilgot-

ne niebieskoszare powietrze. Enerdowskie wieżowce i fabryczne 

kominy wyglądały ponuro i nierealnie. Bure słońce świeciło tak, 

jakby zaraz miało zgasnąć. Tamta strona była zupełnie martwa  

i nieruchoma, jakby dogasała po wielkim pożarze. Tylko zapach 

rzeki miał w sobie coś ludzkiego – zbutwiałość, rozkład, rybią mu-

listość – ale byłem pewien, że tam, po drugiej stronie, ta woń na-

gle się urywa. W każdym razie zawróciłem i jeszcze tego wieczo-

ru na powrót wyszedłem na trasę, by ruszyć na wschód. Jak pies 

obwąchałem obcy rewir i poszedłem swoją drogą23.  

 

Zabiera nas Stasiuk w powyższym akapicie do wczesnych lat 

swojej młodości, w Polsce mamy głęboką Demokrację Ludo-

wą, oczami polskiego autora widzimy wszechogarniającą  

szarość, „bure słońce świeciło tak, jakby zaraz miało zgas- 

nąć”. Tak jak w poprzednim ustępie, czytelnik zapoznaje się  

ze ‘światem przedstawionym’, tym razem jednak nakreślona 

rzeczywistość jest znacznie mniej atrakcyjna. Brak jej harmo-

nii, witalności, brak jest też pewnej zgody i akceptacji autora 

na zastaną sytuację. Rozwiązaniem jest podróż, choćby bez 

wyraźnie wyartykułowanego celu („W każdym razie zawró-

ciłem i jeszcze tego wieczoru na powrót wyszedłem na trasę, 

by ruszyć na wschód”), niczym samotny, ubogi wędrowiec, dla 

którego, jak sam zauważa autor w cytowanej już rozmowie  

z Wodecką, podróż to „Doświadczenie dotykalności fizycznej 

przestrzeni. Wrażenie, że można ją przechytrzyć, wyprze-

dzić”24. A więc „jak pies obwąchałem obcy rewir, i poszedłem 

 
23 Stasiuk A., Jadąc do Babadag, dz. cyt., s. 8 (emfaza dodana – przyp. 

aut.). 
24 Stasiuk A. & Wodecka D., Życie to jednak strata jest. Andrzej Sta-

siuk w rozmowach z Dorotą Wodecką, dz. cyt., s.12. 
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swoją drogą”. Zajrzyjmy do angielskiego tłumaczenia i prze-

konajmy się, w jaki sposób Michael Kandel sportretował tak 

przedstawionego psa:  

 
One day in the summer of ’83 or ’84, I reached Słubice by foot 

and saw Frankfurt across the river. It was late afternoon. Humid 

blue–grey air hung over the water. East German high-rises and 

factory stacks looked dismal and unreal. The sun was a dull 

smudge, a flame about to gutter. The other side – completely 

dead, still, as if after a great fire. Only the river had something 

human about it – decay, fish slime – but I was sure that over 

there the smell would be stopped. In any case I turned, and that 

same evening I headed back, east. Like a dog, I had sniffed an 

unfamiliar locale, then moved on25.  

 

Podobnie jak w przypadku polskiego fragmentu, atmosfera 

panująca w angielskim tekście skłania do uczuć smutku. Do- 

bór takich słów jak: „blue–gray air”, „dismal”, „dead”, „decay” 

czy „slime”, by wymienić tylko kilka użytych w angielskim 

przekładzie, ale także ich bliskie sąsiedztwo pozwala tłuma-

czowi odtworzyć wiarygodny obraz oryginału. I na końcu zja-

wia się spersonifikowany pies, który „obwąchuje” – „sniff”  

i „idzie swoją drogą” – „move on”. Tak jak w poprzedniej scenie, 

schemat zachowania spersonifikowanego psa jest powielony, 

tzn. pies niepostrzeżenie pojawia się na obrazie, rozgląda  

(tym razem czytelnikowi oszczędzone są wzmianki dotyczące 

fizjologicznych potrzeb zwierzęcia) lub alternatywnie, doko-

nuje szybkiego rekonesansu obszaru i po prostu znika. Doko-

nuje tych wszystkich czynności jakby przy okazji, jakby na 

chwilę odstąpił od ‘obowiązków’, po czym natychmiast wraca 

 
25 Stasiuk A., On the Road to Babadag. Travels in the Other Europe, dz. 

cyt., s. 2 (emfaza dodana – przyp. aut.). 
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do swoich ‘zajęć’ (czyli do drogi/podróży). Ponownie więc 

mamy do czynienia z psem–wędrowcem, samotnym podróż-

nikiem i choć zwierzę sprawia wrażenie ubogiego, można 

odczuć, że jest mu z tym dobrze („i poszedłem swoją drogą” – 

„then moved on”) i że, zasadniczo, to sama droga i przemiesz-

czanie się są dla niego najistotniejsze.  

 Natomiast pewien dysonans zachodzi między tym co 

pies „obwąchuje” w polskiej wersji tekstu, a tym co staje się 

przedmiotem działania jego zmysłu węchu w angielskim tłu-

maczeniu. Dostępny w formie online Słownik języka polskiego 

pod redakcją Witolda Doroszewskiego wymienia kilka zna-

czeń kryjących się pod wyrazem „rewir”, który to jest przed-

miotem „obwąchiwania” w polskim tekście. Ze względu na 

redakcyjne ograniczenia obowiązujące niniejszy artykuł, po 

szczegóły odsyłam do źródeł. W tym miejscu zwrócić należy 

jedynie uwagę, że w każdej z cytowanych przez Doroszew-

skiego definicji terminu „rewir”26, częścią stałą znaczenia jest 

pewne ściśle wyznaczone terytorium, którego przeznaczenie 

może być rozmaite: od obszaru lasu, poprzez hitlerowski szpi-

tal obozowy w obozach zagłady, aż po dzielnice miasta/ ob-

wód miejski. Istotą znaczenia pozostaje jednak określone te-

rytorium, które z reguły jest czyjąś własnością, a zatem dla 

postronnego obserwatora pozostaje obszarem obcym, na któ-

rym zupełnie swobodne przebywanie nie jest możliwe bez 

zgody właściciela. „Rewir” rozumiany w taki sposób dopełnia 

nam obraz psa, który pragnie zajrzeć na chwilę do środka, 

„obwąchać obcy rewir” i powrócić do swoich psich spraw.  

 
26 Słownik cytuje trzy główne definicje słowa ‘rewir’. Por. Słownik 

języka polskiego (online), red. Witold Doroszewski. https://sjp.pwn. 
pl/doroszewski/rewir;5489986.html Data dostępu: 10 kwie-cień 
2018 rok. 
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 Kandel tłumaczy polskie słowo jako „locale”. Posiłku-

jąc się angielskim słownikiem internetowym dowiadujemy 

się, że słowo ‘locale’ wskazuje na „obszar lub miejsce, w szcze-

gólności takie, w którym dzieje się coś szczególnego, np. akcja 

książki lub filmu”27 (Cambridge Dictionary). Platforma www. 

wordnik.com, zawierająca bogatą kolekcję wszelakich defini-

cji angielskich słów, wraz z ich zastosowaniem w konkretnych 

kontekstach oraz etymologią, podaje kilka definicji, które 

sprowadzają się zasadniczo do tego, co podaje Cambridge 

Dictionary. A zatem nie terytorium, nie swego rodzaju osobi-

sty obszar geograficzny (choć w omawianym kontekście nale-

żący przecież do obcego państwa), ale otwarta przestrzeń, 

można do niej zajrzeć, nie czując skrępowania, nie jest to bo-

wiem obszar ściśle wydzielony, niedostępny, jest miejscem,  

w którym ‘dzieją się obce („unfamiliar”) rzeczy’. Ginie tutaj to 

charakterystyczne dla polskiego tekstu uczucie przekroczenia 

tajemnej granicy, uczynione chyłkiem, pewna uzyskana war-

tość, którą Stasiuk wydaje się zabierać ze sobą w powrotną 

podróż. Czytelnik odnosi wrażenie, że autorowi udało się po-

siąść cenny, mały skarb, jak pies, który z dystansu potrafi wy-

czuć cenną, psią zdobycz. Dobór słów w angielskim przekła-

dzie skutkuje zagubieniem tej istotnej właściwości omawianej 

sceny.  

 

Pies–kundel 

 

 Słownik języka polskiego Doroszewskiego tak oto defi-

niuje interesujące nas słowo: „kundel: pies nierasowy, najczę-

 
27 Definicja jest moim tłumaczeniem. W oryginale brzmi następu-

jąco: „an area or place, especially one where something special 
happens, such as the action in a book or film”. 

http://www.wordnik.com/
http://www.wordnik.com/
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ściej wiejski pies podwórzowy” (Słownik języka polskiego). 

Oczywiste jest dla polskiego odbiorcy, że „przyjęzykowe da-

ne” przyporządkowane konceptowi ‘pies–kundel’ uaktywniają 

wachlarz negatywnych asocjacji. Jak zauważa Urszula Kolbe-

rová: „Kundel odbierany jest o tyle gorzej, że chodzi o psa, 

nieczystej rasy, mieszkańca, zwykłego psa podwórkowego,  

w pewnym względzie ‘gorszego’ od innych”28. Ten negatywny 

stereotyp, stereotyp psa ‘drugiej kategorii’, psa brudnego  

i bezpańskiego, który przestaje być ‘pieskiem’ – staje się bo-

wiem pospolitym ‘kundlem’ – możemy rozpoznać w poniż-

szym fragmencie Jadąc do Babadag: 

 

Gdy wróciłem na nabrzeże, dzień trwał już w najlepsze. Drzwi 

knajpek były pootwierane, auto manewrowały na ciasnym bulwa-

rze, faceci w kombinezonach wciągali na rusztowania wiadra z za-

prawą, śmieciarze ładowali wystawione i na oko jeszcze całkiem 

przyzwoite meble, kobiety na wysokich obcasach omijały resztki 

kałuż, pachniało duszoną cebulą. Mężczyzna w swetrze, kapciach  

i spodniach od dresu wyszedł na skraj nabrzeża i rzucił spinning. 

Za piątym czy szóstym razem wyciągnął rybę. Ogłuszył ją o ka-

mienie płyty i zniknął ze zdobyczą w ciasnej uliczce. Dzieciarnia  

z plecakami szła do szkoły, starsze panie dreptały parami na spa-

cer. W portowym basenie rybacy w wełnianych czapkach oporzą-

dzali łodzie. Jeden z nich rzucił na brzeg rybi ochłap. Natychmiast 

zjawił się czarny kot. Chwilę potem nadbiegł pies, ale kot po 

prostu odpędził kundla. Pod arkadami przy rynku otwartym 

wprost na port stali kolesie o zmęczonych twarzach i tradycyjnie 

czekali, aż dzień przyniesie jakąś okazję albo niespodziankę29.  

 
28 Kolberová U., Wyzwiska z komponentem ‘pies’ w języku polskim, w: 

Opera Slavica, red. Josef Dohnal & Jiří Gazda, vol. 24, 2, Brno 2014,  
s. 34. 

29 Stasiuk A., Jadąc do Babadag, dz. cyt., s. 102 (emfaza dodana – przyp. 
aut.). 
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Scena przypomina omawiany już wyżej portowy poranek. Tak 

jak i tam, obcujemy tutaj z pospolitą krzątaniną, wypełnia-

niem codziennych obowiązków, wykonywaniem swych po-

winności, bez potrzeby głębszej refleksji, ruchy postaci są 

bowiem zautomatyzowane i dokonywane bezrefleksyjnie. 

Zmienia się natomiast sposób opisu poranka. Polski czytelnik 

może z łatwością zauważyć, że tym razem nie mamy do czy-

nienia z pewnym idyllicznym wyobrażeniem nieco sennego 

krajobrazu portowej rzeczywistości, wręcz przeciwnie, cyto-

wany fragment na pierwszy plan wysuwa pewną nieczystość 

(„śmieciarze ładowali meble”), nieodłączny każdemu portowi 

brud („rybi ochłap”, „mężczyzna w kapciach i spodniach od 

dresu”) i zaduch („pachniało duszoną cebulą”), wzbudza także 

poczucie, że port jest miejscem męskim i wymaga ‘męskiej 

ręki’ („faceci w kombinezonach wciągali na rusztowania wia-

dra z zaprawą”). I w tak nakreślonym kontekście zjawia się 

pies–kundel, zwierzę niczyje, błąkające się w poszukiwaniu 

jedzenia, pies, który zostaje przepędzony przez słabszego 

(„kot”), ale znacznie bardziej przebiegłego („czarny kot”) por-

towego mieszkańca. Wszystkie wymienione konotacje znikają 

w angielski tłumaczeniu:  

 
When I returned to the waterfront, the day was well under way. 

The pubs were open, the cars were manoeuvring on the narrow 

boulevard, guys in overalls were skilfully hoisting buckets on scaf-

folds, garbage men were removing furniture that had been put out 

but looked perfectly fine, women in high heels were stepping 

round what was left of puddles, and stewed onions filled the air.  

A man in a sweater, old boots, and track pants went to the water’s 

edge and cast his spinning rod. After the fifth or sixth cast, he 

reeled in a fish. He struck it against a stone slab and disappeared 

with his stunned prize down a small street. Children with back-

packs walked to school, and pairs of elderly ladies took their 
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strolls in mincing steps. At the port marina, fishermen in wool 

caps worked on their boats. One of them threw fish guts on the 

shore. A black cat immediately appeared. A moment later,  

a dog ran up, but the cat sent it packing. Under the arcades of the 

open market facing the port stood young men with tired face, tradi-

tionally waiting for the day to bring an opportunity or surprise30.  

 

Angielski czytelnik nie dowie się nic na temat proweniencji 

głodnego psa, ponieważ to, co oferuje zaznaczony fragment 

tekstu, to wyobrażenie zwykłego psa, który jednak nie niesie 

ze sobą długiej listy pejoratywnych konotacji. Angielski wyraz 

„dog” może jedynie w bardzo wąskim zakresie zastępować 

odniesienie do polskiego „kundla”, a to dlatego, że w anglo–

saskiej kulturze wydaje się, że ten obszar „przyjęzykowych 

danych” nie został wypełniony – można pokusić się i w formie 

konkluzji uznać roboczą hipotezę, że brak jest w kulturze an-

gielskiej potrzeby zaistnienia konceptu ‘psa’ w ujęciu i wyob-

rażeniu ‘kundla’.  

 Aby dopełnić obraz psa–kundla, przywołajmy taką oto 

scenę, w której Stasiuk porównuje naszego czworonożnego bo-

hatera do mieszkańców pewnej rumuńskiej miejscowości. Jej 

angielskie tłumaczenie zdaje się zaprzeczać powyższej konkluzji: 

 

Z trudem wyobrażam sobie, że z podłogi autobusu nie podnosi się 

gorący kurz, a topolowy zagajnik obok promowej przeprawy do Ga-

łacza stoi nagi, bezlistny i pusty, bez tych facetów pijących wódkę – 

piętnaście tysięcy lei za flaszkę – kupioną w rozgrzanym jak piec 

blaszanym sklepiku. To prawie niemożliwe, że teraz w Bratianu jest 

zupełnie inaczej, że pijaczkowie najprawdopodobniej gdzieś prze-

padli, że zniknęły też psy przy przeprawie, stada nastroszonych 

 
30 Stasiuk A., On the Road to Babadag. Travels in the Other Europe, dz. 

cyt., s. 79 (emfaza dodana – przyp. aut.). 
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szczeciniastych kundli, wyglądających jak młodsi bracia tych 

lumpów – jedni i drudzy tak samo smutni i wysuszeni słońcem31.  

 

Tłumacz proponuje następujące rozwiązanie:  

 
It is hard to imagine hot dust not rising from the floor of the bus, 

hard to imagine the poplar grove by the ferry to Galați leafless, 

empty, devoid of characters drinking vodka at 15,000 lei a flask, 

purchased in a store sided with sheet metal and hot as an oven. It 

seems impossible that Bratianu now is completely different, that 

the drunks have most definitely all gone away, and the dogs too, 

the pack of scruffy mongrels near the ferry that looked like the 

younger brothers of the drunks, man and dog equally sad and 

withered by the sun32.  

 

Pojawia się zatem angielskie słowo „mongrel”, które Cam-

bridge Dictionary definiuje następująco: „1) a dog whose par-

ents are of different breeds, 2) used to describe something of 

mixed origin” (Cambridge Dictionary). Dodatkowo, w angiel-

skiej wersji tekstu mamy zwrot „scruffy mongrels”, co natu-

ralnie sprawia, że angielski koncept „mongrel” nabiera jeszcze 

więcej atrybutów zbliżających go w kontekście konotacji do 

polskiego konceptu ‘kundel’. Wybaczyć można brak odniesienia 

do „nastroszonych kundli”, kundli „szczeciniastych”, choć są  

to istotne detale z punktu widzenia ich odniesień do Stasiuko- 

wych „lumpów”. Angielski czytelnik otrzymuje szkielet oryginal-

nego znaczenia, tłumacz zachowuje intencje autora i, powtarza-

jąc za nieodżałowaną Julią Hartwig, pytaną o swoje przekłady, 

można zgodzić się że: „Myślę o przewidywalnej i nieuniknionej 
 

31 Stasiuk A., Jadąc do Babadag, dz. cyt., s. 169 (emfaza dodana – przyp. 
aut.). 

32 Stasiuk A., On the Road to Babadag. Travels in the Other Europe, dz. 
cyt., s. 133 (emfaza dodana – przyp. aut.). 
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klęsce, która staje się udziałem tłumacza, nigdy bowiem nie 

osiągniemy doskonałości poetyckiego wzoru, nie zbliżymy się 

do jego identyczności. Jedyną pociechą jest próba zmniejsze-

nia rozmiarów klęski”33. 

 
Summary: Jadąc do Babadag is one of the bestselling books by Andrzej 

Stasiuk. It is essentially an account of several visits the Polish author paid 

throughout the past two decades to countries which are not traditional 

points of destination for an average holidaymaker. Stasiuk is known to be 

extremely interested in exploring these forgotten places, exploring their 

cultures and, probably first and foremost, observing how everyday life can 

unfold in many alternative ways, especially as opposed to so–called West-

ern Europe. In this brief overview, we would be particularly interested in 

taking a closer look at the different ways in which the Polish author chooses 

to utilise the concept of a dog and, simultaneously, comparing these specific 

images with the English translation of the book by Michael Kandel.   

 

Keywords: dog, Andrzej Stasiuk, translation, comparison, Michael Kandel 
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Warianty psich odsłon w tekstach kultury.  

Od literatury po kino 

 

 
Ludzkość jest zagubiona jak bezpański pies 

Fiodor Dostojewski 

 

 Pies towarzyszy ludzkiej społeczności od tysięcy lat1. 

Najnowsza literatura z kręgu antropologii ekologicznej, przy-

nosi hipotezy, włączające go do tych gatunków, które od zara-

nia pracowały dla człowieka2. Bez nich ludzkość z pewnością 

nie była w stanie osiągnąć obecnego rozwoju cywilizacyjnego. 

Pies miał mieć nawet udział w pokonaniu przez Homo sapiens, 

silniejszych fizycznie, lecz mniej inteligentnych rywali i wro-

gów (np. neandertalczyków, drapieżnych zwierząt). To wła-

śnie pies, przez bycie czujnym strażnikiem, pozwalał człowie-

kowi w nocy spokojnie spać, by ten mógł regenerować swoje 

siły, a za dnia wciąż towarzyszył mu w polowaniu, pracy i walce.  

 
1 12 tysięcy lat temu na terenie dzisiejszego Bliskiego Wschodu zaczyna 

się udomowienie psów zob. w: Tattersall I., Dzieje człowieka od jego 
początków do IV tysiąclecia p.n.e., tłum. Ewa Krystyna Suskiewicz, 
Warszawa 2010, s. 170.  

2 Kruszewicz A. G., Hipokryzja. Nasze relacje z zwierzętami, Warszawa 
2017. Dr Kruszewicz dla zwierząt, które uczestniczyły w budowaniu 
ludzkiej cywilizacji, zaproponował w swojej książce nowy termin: 
„współpracownicy człowieka”, jako kontrapunkt dla utrwalonego  
w literaturze i kulturze: „bracia mniejsi”, przypisywanego św. Francisz-
kowi z Asyżu (zob. np. Kwiatki św. Franciszka w tłum. Leopolda Staffa). 
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Psia wierność  
 

 Już w VIII wieku p.n.e. Homer ukazując upragniony 

powrót Odyseusza do Itaki, mężczyzny udręczonego długo-

letnią wyprawą wojenną, latami przygód oraz tułaczki i od-

mienionego do tego stopnia (również przez Atenę), iż staje się 

„nie do poznania” dla pobratymców, daje nie tylko opis „psiej 

wierności”, ale wręcz fenomenu psich zmysłów, nie osiągal-

nych dla ludzkiej rasy:  
 

Pies leżący tam blisko łeb podniósł, strzygł uchem. 

Był to Argos, którego sam Odys wychował, 

Lecz nie użył, gdyż wcześniej on był pożeglował 

Pod Troję. 

Na kupie, co spod mułów i krów wyrzucana 

(...) leżał Argos, jedzon przez robactwo. 

Lecz skoro bliskość pana zwietrzyło biedactwo, 

Pokiwało ogonem tuląc uszy obie, 

Chciało się doczołgać, sił nie miało w sobie 3. 
 

Argos wiernie czekał przez wszystkie lata na swego pana  

i choć sam był wyniszczony latami i niełaską mieszkańców 

Itaki, doczekał się jednak jego powrotu. W ostatnim akordzie 

swojego psiego oczekiwania zdołał jeszcze okazać panu uczu-

cia oraz odczuć je z drugiej strony.  
 

Uważał to Odysejs i łzę uczuł w oku – 

Otarł ją, by nie widział pastuch, co stał z boku (...). 
 

Wypełniwszy swą misję, mógł spokojnie dokonać żywota:  
 

Tymczasem Argos w śmierci pogrążył się mroku, 

Gdy ujrzał swego pana po dwudziestym roku. 

 
3 Homer, Odyseja, przeł. Lucjan Siemieński, Warszawa 1990, s. 265-266. 
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 Korespondująca z Homerowym opisem „psiej wierno-

ści” jest autentyczna historia z dwudziestowiecznej Japonii, 

dotycząca psa o imieniu Hachikō, która dzięki serii artykułów 

w prasie (m.in. w „Asahi Shinbun”) uczyniła go przykładem do 

naśladowania i narodowym symbolem. Otóż pies japońskiej, 

endemicznej rasy Akita (jap. 秋田犬 – akita inu; z jap. inu – 

pies) od początku 1924 roku, codziennie rano odprowadzał 

na podmiejską stację swego pana (Hidesaburō Ueno), profe-

sora Uniwersytetu Tokijskiego, aby wieczorem, w tym samym 

miejscu oczekiwać jego powrotu. Po niespodziwanej i nagłej 

śmierci profesora, Hachikō przez kolejne dziesięć lat przy-

chodził na stację i tęsknie wyglądał swego pana. Z tego wzglę-

du, nadano mu przydomek „wiernego psa” – chūken Hachikō 

(忠犬 ハチ公, czyli wierny pies Hachikō). Jego historia dzięki 

ówczesnym mediom zelektryzowała japończyków. Pies do-

czekał się pomnika (brązowa figura) przy stacji Shibuya oraz 

w innych miejscach w Japonii4. 

 W roku 1987 powstał japoński film Hachikō Monoga-

tari, w reżyserii Seijirô Kôyama inspirowany historią „wier-

nego psa”. Sfilmowany według tekstu nestora kina japońskie-

go Kaneto Shindô, opowiada w formie fabularnego dramatu 

obyczajowego historię tego niezwykłego psa oraz jego przyja-

cielskiej więzi z profesorem Ueno.  

 Ponieważ Hollywood bardzo często „karmi się” spraw-

dzonymi tekstami kultury, w USA dokonano remake'u japoń-

skiego filmu o psie Hachikō, adaptując tekst i historię do ame-

rykańskich realiów, obyczajowości i kultury. Trzeba jednak 

przyznać, że transkrypcja azjatyckiej, realistycznej historii, na 

język kultury popularnej, nie zaszkodziła oddaniu w filmie 

 
4 Opis za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D (Dostęp: 02.04. 

2019). 
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najważniejszych wartości (wierności, przyjaźni), a nawet prze-

niosła je w bardziej czytelną, ponad–kulturową sferę univer-

sum. Amerykańska wersja filmu nosi tytuł Hachiko: Dog's story 

i została wyreżyserowana przez szwedzkiego twórcę pracują-

cego w USA, Lasse Halströma. Profesora zagrał Amerykanin 

Richard Gere, zaś niezwykle liryczną, wzruszającą muzykę 

skomponował do tego obrazu uznany polski kompozytor, Jan 

A.P. Kaczmarek (laureat Oscara za ścieżkę dźwiękową do ob-

razu Marzyciel – Finding Neverland, 2004), a nagrania doko-

nano z Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie. W Polsce film 

był dystrybuowany pod tytułem Mój przyjaciel Hachiko.  

 Obrazy „psiej wierności” możemy spotkać także w utwo-

rach XX–wiecznych autorów awangardowych. Ważne wydaje się 

spostrzeżenie, iż uznawany za reprezentatywny dla nurtu surre-

alistycznego film hiszpańskiego twórcy Luisa Buñuela Pies 

andaluzyjski (Un chien andalou, 1928), ewokuje skojarzenia  

z obrazowaniem poetyckim i osobą Federica Garcii Lorki. 

Lorka był rodowitym Andaluzyjczykiem i lokował motywy 

„psiej wierności” w swoich utworach. Przykładem fragmenty 

Sonetu łagodnej skargi pochodzące z Sonetów Ciemnej Miłości: 

 
Jeśliś mym skarbem ukrytym, mym krzyżem, mym bólem, który 

łzami oblewałem, jeśli psem jestem, co twe stopy liże, nie daj mi 

stracić tego, co zyskałem! (Sonety Ciemnej Miłości)5 

 

 Warto tu przypomnieć, że kiedy młody Buñuel przybył 

na studia do Madrytu (rok 1917) i zamieszkał w elitarnym 

akademiku (Residencia de Studentes), właśnie tam spotkał 

dwa indywidua, które miały nań ogromny wpływ: poetę Fe-

 
5 Fragment Sonetu łagodnej skargi w przekładzie Ireny Kuran-Boguc-

kiej („Literatura na Świecie” 1988, nr 12). W numerze również esej 
tłumaczki na temat tomiku Sonetów Ciemnej Miłości. 
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derica Garcię Lorkę oraz początkującego malarza Salvadora 

Dali. Ex prowincjusz i profan, Buñuel, Psem andaluzyjskim6 

składa zatem, po latach (już w Paryżu jako artystycznej stolicy 

awangardystów), hołd poecie i przyjacielowi, Lorce. A czyni to 

świadomy, że poeta niejako „tchnął” w przyszłego reżysera 

metodę obrazowania poetyckiego zaczerpniętą ze swojej 

twórczości (obok poetyckiej, również plastyczną), którą póź-

niejszy autor kina, „zwyczajnie” przełożył na język filmu. Lor-

ka, obok przyjacielskiej „psiej wierności” stał się równocze-

śnie – tak dla Buñuela jak i Dalego – mistrzem, wzorcem, od-

ważnego, awangardowego modus vivendi: ignorowania przy-

jętych konwencji artystycznych i tworzenia nowych. 

 Pierwszym filmowym przedstawieniem psa w historii 

kina jest Pieskie życie (A Dog’s life, 1918), ze znakomitą rolą 

Charliego Chaplina. Tramp, włóczęga, ratuje małego pieska 

przed sforą jego groźnych i wygłodniałych pobratymców, czyli 

innych „kundelków”, za co ten odwzajemnia mu się wiernością.  

 Warto również zauważyć, że polski noblista; poeta, 

prozaik i eseista Czesław Miłosz, w swoim dojrzałym już 

okresie twórczości, zbiór różnych form literackich zatytuło-

wał Piesek przydrożny. Tytuł tej powstałej w 1997 roku książ-

ki, ma związek z jej wymową etyczno–literacką, bo odwołu- 

je się nie do bogactwa zamieszczonych tam poszukiwań ga-

tunkowych i formalnych (poezja i proza przenikają się), a ra-

czej do misji twórcy. Bo oto ów tytuł, personifikować ma sa-

mego autora, który „pilny w spełnianiu” swego twórczego 

obowiązku, nie może ustawać w pisaniu, jako nieustannym 

 
6 Skandalizująca recepcja filmu w Paryżu – francuskie młodzieżowe 

bojówki nacjonalistyczne zaczerniły farbą ekran w Studio des Ursuli-
nes, aby zepsuć premierę – skłoniła A. Bretona oraz całe grono surrea-
listów do zaproszenia Buñuela do współpracy; zob.: Jędrzejewicz J., 
Luis Buñuel. Paradoksy uduchowionego ateisty, Siedlce 2016, s. 33.  
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„obszczekiwaniu” zmieniającego się świata, czasów i różno-

rodnych fluktuacji rzeczywistości. A dziać ma się to via litera-

tura właśnie. Oczywiście bez „misjonarskiego” patosu i kotur-

nu. Raczej z humorem, lekkością i płynnością form, znamionu-

jących starego mistrza. A oto fragment tytułowego tekstu: 
 

Wybrałem się na poznawanie mojej ziemi parokonnym wozem, 

(...) i zaraz obszczekiwał nas piesek, pilny w spełnianiu swe-

go obowiązku. Był to początek stulecia, teraz jest koniec. Myśla-

łem nie tylko o ludziach, którzy tam mieszkali, także o pokole-

niach piesków im w codziennej krzątaninie towarzyszących,  

i raz, nie wiadomo skąd, pewnie we śnie nad ranem, zjawiła się 

ta śmieszna i czuła nazwa: „piesek przydrożny”7.  
 

 Znamienne, że z pilnością wykonywane czynności 

pisarskie znakomitego twórcy ewokują „pieska”, jako nośnika 

czułości wobec literatury i zwyczajnie, nadzwyczajnej doń 

miłości.  
 

Pies jako nośnik uczuć 
 

 W biblijnej literaturze Starego Testamentu, w jego 

poszczególnych księgach, znajdujemy bardzo wiele odniesień 

do zwierząt, które stają się nośnikami uczuć, znaczeń i symbo-

li. Jak dowiadujemy się z Księgi Rodzaju człowiek otrzymał od 

Boga nakaz, aby nadać imiona wszystkim stworzeniom: 
 

Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało na-

zwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, 

ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu. 

(Księga Rodzaju, 2, 19b–20a)8 

 
7 Miłosz Cz., Piesek przydrożny, Kraków 1999, s 7.  
8 Wszystkie cytaty z Biblii za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamen-

tu, w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół Zespół 
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 Stary Testament, skrzy się mnogością odniesień do 

zwierząt, zatem i psich odsłon i przedstawień znaleźć tam 

można wiele. Potocznie uważa się, że ludy semickie – Żydzi 

podobnie jak Arabowie, preferowali w swych domostwach 

koty i bardziej je szanowali. Pies w światach Orientu, często 

bezpański włóczęga – miewał status „darmozjada” i był no-

śnikiem negatywnych cech oraz wyrażał pejoratywne strony 

egzystencji. Współcześnie, trzeba to jednak uznać za stereo-

typ, gdyż jeśli pochylić się nad księgami biblijnymi, odnajdu-

jemy tam całą paletę znaczeń i wachlarz wariantów. Warto 

więc przyjrzeć się przykładom różnorodnym i wyrazistym. 

Oto w Księdze Wyjścia czytamy następujący passus: 

 
U synów izraelskich ani pies nie zaszczeka, ani na ludzi, ani na 

bydło, abyście poznali, że Jahwe uczynił różnicę między Egipcja-

nami a Izraelitami. 

(Księga Wyjścia 11, 7)9 

 

 Pies jest tu nośnikiem rozróżnienia, jak Boskie wej-

rzenie na Izraelitów (Oculo Dei) nadaje im wartość szczególną. 

Są przecież Narodem Wybranym, w trakcie Nocy Paschalnej 

(wyjścia z niewoli egipskiej), psy nie będą szczekać i hałaso-

wać, nie obudzą Egipcjan, nie zaalarmują o ucieczce. Zatem 

będą współdziałać w wypełnieniu misji, dla dobra tych, których 

Bóg strzeże i prowadzi. Tłumacze i redaktorzy Biblii Tysiącle-

cia, komentują te zdania jako przysłowie i odnoszą do szcze-

gólnej opieki roztaczanej w drodze (por. Joz 10,21). W tej samej 

księdze, w rozdziałach odnoszących się do nadania „Prawa 

 
Biblistów Polskich, wyd. II poprawione, Poznań-Warszawa 1971,  
s. 23-24. 

9 Pismo Święte..., Tamże, s. 77. 
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moralnego” znajdujemy fragment o pozornie innej wymowie, 

będącej nieco w opozycji:  

 

Nie będziecie spożywać mięsa zwierzęcia rozszarpanego przez 

dzikie zwierzęta, ale je rzucicie psom.  

(Księga Wyjścia 22, 30b)10 

 

 Wydaje się jakoby pies był tu stworzeniem podłym, 

gorszym (szczególnie może się kojarzyć ze staropolskimi 

idiomami: psuć, psowan). Równocześnie jest przecież swego 

rodzaju zabezpieczeniem przed ewentualnym spożyciem nie-

czystego pokarmu, a więc i przed grzechem Izraela. Jest wiec 

stworzeniem, które ma z pożytkiem służyć neutralizacji nie-

czystości, a nawet ewentualnych chorób. Można też odczytać 

ten ustęp jako mądrościową sugestię o swego rodzaju harmo-

nii moralnej; dbałość o „zdrowie duszy i ciała”, która ma rów-

nocześnie iść w parze z troską o pokarm dla psów, jako stwo-

rzeń wykreowanych przez Stwórcę. 

 Zgoła odmienne, wyraźnie negatywnie nacechowane 

znaczenie odnajdujemy w Psalmie 22, często cytowanym i ko-

mentowanym jako proroczy, przywoływanym przez Jezusa 

Chrystusa w czasie późniejszych wydarzeń paschalnych: 

 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?  

Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku. 

Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, 

[wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju. 

Bo [sfora] psów mnie opada,  

osacza mnie zgraja złoczyńców. 

(Księga Psalmów, 22, 2–3.17)11 

 
10 Tamże, s. 87. 
11 Tamże, s. 588. 
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We fragmencie tym biblijny autor antropomorfizuje psy po-

równując je – jak pamiętamy z wydarzeń paschalnych – do 

„sfory” (legionu) rzymskich żołnierzy, (dworu) Poncjusza Piła-

ta oraz (grona) najwyższych kapłanów Sanhedrynu, którym 

został wydany Chrystus. Podobnie pejoratywny wydźwięk 

znajdujemy w późniejszej księdze prorockiej, u Izajasza, gdzie 

pasterze (kapłani, duchowni) porównani są do psów, które 

nie potrafią sprawować, wypełniać swoich „psich” obowiąz-

ków, ale toczy je zepsucie i akedia:  

 
(Niegodni pasterze) 

Wszystkie zwierzęta polne,  

przyjdźcie, by się napaść,  

i wy, wszystkie zwierzęta leśne!  

Stróże jego – są wszyscy ślepi,  

niczego nie widzą.  

Oni wszyscy to nieme psy,  

niezdolne do szczekania;  

marzą sennie, wylegują się,  

lubią drzemać.  

Lecz te psy są żarłoczne,  

nienasycone.  

A są to pasterze niezdolni do zrozumienia.  

Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi,  

każdy bez wyjątku szuka swego zysku. 

(Księga Izajasza, 56, 9–11)12 

 

 W Nowym Testamencie, w tekstach ewangelicznych, 

bardzo często pies jest nośnikiem uczuć skandalizujących przez 

prowokację jako swego rodzaju formę i środek wyrazu. Służy  

do ekspresji i poruszenia uczuciowego, który ma „obudzić”,  

 
12 Tamże, s. 898. 
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„ocucić”, skłonić odbiorców do nawrócenia, zmiany sposobu 

myślenia i przeżywania, do metanoi: 
 

A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: 

«Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko 

dręczona przez złego ducha «Panie, dopomóż mi!» On jednak 

odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom».  

A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, 

które spadają ze stołów ich panów». Wtedy Jezus jej odpowie-

dział: «O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, 

jak chcesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa. 

(Mt 15, 22–28)13 

 

 Chodzi o inspirację do wydobycia, ekspresji, niejako 

ujawnienia w odbiorcach (danej sceny biblijnej; słuchaczach, 

czytelnikach), wiary w Boga, jako czynnika decydującego  

w uzyskaniu pomocy, o powodzeniu w spełnieniu prośby.  

W innej wersji ewangelicznego tekstu, w którym bohaterka 

jest „Syrofenicjanka”, sens i wymowa są te same:  

 
Syrofenicjanka rodem (...) prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił 

z jej córki. Odrzekł jej: «Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo 

niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom». Ona Mu 

odparła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okru-

szyn dzieci». On jej rzekł: «Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch 

opuścił twoją córkę». Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżą-

ce na łóżku, a zły duch wyszedł.  

(Mk 7, 26b–30)14 

 

 
13 Tamże, s. 1141. 
14 Tamże, s. 1166. 
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 Z kolei, w znanej ewangelicznej przypowieści o „Boga-

czu i ubogim łazarzu”, biblijny autor ponownie ewokuje treści, 

które można interpretować dwoiście:  

 
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior  

i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał że-

brak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się 

odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały 

jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono 

Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. (...) W Ot-

chłani (...). 

(Łk 16, 19–23)15 

 

 Oto, z jednej strony, poniżenie i upokorzenie, jakich 

żebrak doświadcza w swej nędzy, podkreślone są przez jego 

niską pozycję społeczną (leżał) oraz zauważenie, że w jego 

pozycji i statusie (de facto w bezbronności) mogły dosięgnąć 

go psy. Z drugiej jednak strony, dzięki temu, że nie jest odda-

lony od świata przez swą wyniosłość, że jest na ziemi, psy 

mogą lizać jego rany (idiom: „wylizać się” czy „wylizywać się  

z choroby”, znaczy tyle, co: zdrowieć lub wyzdrowieć z choro-

by)16. Biorąc pod uwagę fakt, w jaki sposób „kończy” żywot – 

pozornie wysoko wyniesiony w pozycji społecznej i material-

nym statusie – bogacz, który to trafia do Otchłani („ostatni 

będą pierwszymi” Mt 20,16a) możemy zauważyć, że w tek-

stach ewangelicznych niejednokrotnie następuje motywiczny 

powrót do odsłon psa, jako nośnika uczuć, z jakimi Opatrz-

ność pochyla się nad potrzebującymi, tu: „troski”, „czułości”, 

„opieki”.  

 
15 Tamże, s. 1202. 
16 Słownik Języka Polskiego: https://sjp.pwn.pl/szukaj/wyliza%C4%87 

%20si%C4%99.html (dostęp, 06.04. 2019). 
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Pies a przedstawienia plastyczne  

 

 Znany i ceniony, często reprodukowany i przywoły-

wany w różnych tekstach i kontekstach, średniowieczny ob-

raz Jana Van Eyck (ur. ok. 1390–1441) Portret małżonków 

Arnolfinich, (z roku 1434, aktualnie w National Gallery w Lon-

dynie), który przedstawiać ma uchwycony przez malarza 

moment ceremonii zaślubin Giovanniego di Nicolao Arnolifini 

i Giovanny Cenani, zawiera bardzo wiele treści, symboli i od-

niesień. Dla naszych rozważań interesujący jest mały piesek 

(York?) stojący u stóp młodej pary i wpatrujący się w nas, 

widzów (de facto w malarza, Jana Van Eyck). Oprócz splecio-

nych dłoni bohaterów sceny, to właśnie piesek stojący u ich 

stóp spaja całość kompozycji od dołu, analogicznie, jak 

umieszczone w tle zwierciadło skupia go w centrum, zaś ży-

randol zawieszony nad nimi łączy. Wydaje się jednak, że 

oprócz znaczenia kompozycyjnego, piesek jest tu znów ewo-

kacją „wierności” – tym razem małżeńskiej.  

 Kolejny ze starych mistrzów pędzla, Hieronimus Bo-

sch (ur. ok. 1450–1516), w swoim późnośredniowiecznym 

dziele Siedem grzechów głównych czyli Stół mądrości17, umiesz-

cza wizerunek psa w kilku wariantach. Np.; w kwaterze „Za-

zdrość” (Invidia) szczekające psy sygnalizują, że nadchodzi 

intruz, czym pobudzają kramarza do niezdrowego uczucia  

o ukrywaną przed światem małżonkę. Zaś kwatera „Lenistwo” 

 
17 Bosch H., Siedem grzechów głównych czyli Stół mądrości (1475-1480): 

olej desce o wymiarach: 120 x 150 cm. Muzeum Prado, Madryt; 1. Py-
cha (Superbia); 2. Chciwość (Avaritia); 3. Zazdrość (Invidia); 4. Gniew 
(Ira); 5. Lenistwo czyli gnuśność (Accidia); 6. Obżarstwo czyli nieu-
miarkowanie w jedzeniu i piciu (Gula); 7. Nieczystość czyli pożądli-
wość (Luxuria). zob.: Fraenger W., Bosch, tłum. Barbara Ostrowska, 
Warszawa 1999. 
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(Accidia) przedstawia psa zwiniętego w kłębek, czyli de facto 

zamkniętego jak w pętli, analogicznie jak jego pan, który trwa 

w swym zgnuśnieniu, „zapętlony” w tej postawie przed ko-

minkiem.  

 W epoce baroku, u innego mistrza pędzla, Diego 

Velázqueza (ur. ok. 1599–1660), w obrazie Panny Dworskie18 

(Las Meninas, 1656) widzimy podobnie jak u Van Eycka wielo-

wymiarowe spojrzenie na prezentowaną scenę (również za-

bieg ze zwierciadłem). Tu, sam twórca, w autotematycznym 

wglądzie, kontempluje, komentuje jak i równocześnie oto wła-

śnie – z pędzlem i paletą w dłoniach – tworzy tę barwną sce- 

nę. Oprócz całego dworu (król Filip IV, jego żona Marianna,  

 

 
Panny Dworskie (Las Meninas, 1656) Muzeum Prado w Madrycie19 

 
18 Tajemnica „Las Meninas”. Antologia tekstów, red. Andrzej Witko, Kra-

ków 2006. 
19 https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/las-me-

ninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f (pobrano 9.04.2019r. 
z Museo Prado: for Academic, research, private studies and internal 
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i w centrum córka infantka Małgorzata Teresa, obok niej dwór-

ki i karły) jest tu też miejsce dla psa, potężnego i spokojnie 

drzemiącego mastifa (rasa: mastif hiszpański), który leżąc na 

podłodze jest jak horyzontalne zwieńczenie tego zbiorowego 

portretu w dworskim anturażu. Pies jest najniżej na obrazie  

i w dworskiej hierarchii, ale to właśnie on jest kontrapunktem 

dla żywej, wręcz hałaśliwej gromadki, i on wyraża mir i stabili-

tas, na jakich ufundowane są rządy króla Filipa IV.  

 Polski, współczesny artysta–malarz Jerzy Duda-Gracz, 

w znakomitej serii prac zatytułowanych Golgota Jasnogórska 

(namalowana w latach 2000–2001) – będących wariacją na 

temat klasycznej Via Dolorosa (XIV stacji), a zarazem stano-

wiących autorską wizję tematyki pasyjnej (XVIII stacji) – 

umieszcza psa w roli czułego, wrażliwego uczestnika Drogi 

Krzyżowej20.  
 

 
Jerzy Duda-Gracz fragment stacji VII 

 
use in a regulated education institution (schools, colleges and univer-
sities). 

20 Golgota Jasnogórska znajduje się w Muzeum na Jasnej Górze w Czę-
stochowie. Jerzy Duda-Gracz namalował ten cykl dla miasta swego 
urodzenia. 
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W scenie ze stacji VII (Chrystus drugi raz upada pod krzy-

żem), w jego dolnej partii, jedynym, który wyciąga łapkę (le-

wą, od strony serca) do klęczącego i opartego o ziemię Zbawi-

ciela jest mały piesek, kundelek. To przedziwne spotkanie, 

ewokuje całą kaskadę uczuć, począwszy od tych już wyżej 

przywoływanych, aż po nowe, związane na przykład z rein-

terpretacją ostatecznego losu zwierząt, wynikającą z nowych 

prądów obecnych w chrześcijańskiej filozofii, teologii i litera-

turze. W Polsce, szczególnie wiele w tej materii wnoszą teksty 

ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, wynikające z nowego 

wglądu w Biblię, a dotyczące udziału zwierząt w dziele nie 

tylko stworzenia, ale i zbawienia21.    

 

 
Summary: Variants of dog shows in cultural texts. From literature to cinema. 

Because the dog accompanies man in his existence from antiquity to the 

present day, it is reflected in the texts of culture: from Homer to F.G. Lorca 

and Cz. Miłosz, from Poland to Japan. The article is an attempt at a review 

like the image of a dog is a carrier of different shades of emotions, and uni-

versal symbols; preserved in the Bible, as well as in medieval and baroque 

paintings, and avant-garde poetry or Hollywood movies. 

 

Keywords: Cultural texts, dogs, image, poetry, emotions.  
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